
Leren wie je nog meer kunt zijn



Je kind naar de basisschool. Voor de meeste 
kinderen én ouders een hele stap. Ook een 
mooie stap. Zeker als je de juiste keuze hebt 
gemaakt voor de school die het best bij je kind 
past. Want voor je kind wíl je immers het beste.

Waar ga je op letten bij die schoolkeuze? Op wat 
je ziet? Op wat je hoort of hebt gehoord? Hoe 
het gebouw aanvoelt? Hoe dichtbij de school is? 
Het aantal leerlingen en de schoolresultaten? De 
leerstof? De mogelijkheden om buiten te spelen? 
De extra’s?

Wat je ook belangrijk vindt, onze basisschool 
zal je keuze in ieder geval makkelijker maken. 
Het Kleurenorkest laat zich namelijk heel goed 
vergelijken met andere basisscholen. Juist omdat 
onze school het op -volgens ons- essentiële 
punten anders doet.

Deze mening wordt gedeeld door de inspectie 
en de onderwijsadviseur van OBD Noordwest*. 
En anders heeft alles te maken met de oprechte 
aandacht voor het kind. Jouw zekerheid dat er elke 
dag een warm welkom is voor je zoon of dochter!

Een warm welkom voor je kind





Onze school verwoordt in een prachtig motto 
waar kinderen en leerkrachten op het 
Kleurenorkest samen aan werken: leren 
wie je nog meer kunt zijn. Dit thema leggen 
we graag uit in deze brochure.

Minder schools, meer leren
Op het Kleurenorkest komt je kind met alle 
leerdoelen in aanraking die volgens de wet 
dienen te worden aangeboden. Het inspectie-
rapport gaf aan dat de kwaliteit van ons 
onderwijs ‘ten volle voldoet aan de voor 
het primair onderwijs vastgestelde normen’. 
Met het leren van taal, rekenen en andere 
vakken en vaardigheden zit het dus wel goed.

We doen dat echter op een minder schoolse 
manier en juist daardoor leren kinderen meer! 
Meer over zichzelf. En van daaruit meer over 
de ander. Oftewel: ze leren hun eigen basis 
beter kennen. Want zo lezen wij het woord 
basisschool.

Leren wie je nog
meer kunt zijn





Bij ons leren kinderen wie ze nog meer kunnen 
zijn. Mooi toch! Minstens zo mooi is dat dit ook 
opgaat voor onze leerkrachten. Zij blijven zich 
continu scholen in diverse methodieken rond 
communicatie en persoonlijke ontwikkeling. 
Om er nog meer voor je kind te kunnen zijn.

Als vader of moeder ben je vast ook benieuwd 
wie je nog meer kunt zijn. Voor een peuter ben 
je al een andere ouder dan voor een pre-puber. 
En op je werk of de sportclub laat je ook weer 

Meer voor ouders en leerkrachten
iets van jezelf zien. Daarom stimuleren en 
faciliteren wij ouders hun kennis en ervaringen 
met elkaar en onze school te delen, bijvoor-
beeld in het oudercafé. We waarderen het als 
vaders en moeders hun specifieke kennis en 
capaciteiten willen inzetten voor het Kleuren-
orkest. Want wie elke dag met een nieuws-
gierige, open blik de wereld tegemoet treedt, 
ziet wie hij of zij nog meer kan zijn. 
Voor zichzelf en voor de ander.





We verwelkomen ze als vierjarige kleuters. 
Soms voor de juf uitrennend de school in,   
soms schoorvoetend aan de hand van mama 
of papa. Een jaar of acht later zwaaien we ze 
uit als trotse bovenbouwers. Soms ontwikkeld 
van wildebrasje tot wijsneus. Soms veranderd 
van muurbloempje tot vlijtige lies. En soms 
ogenschijnlijk onveranderd. Maar altijd 
gegroeid en nog meer geworden tot dat wat 
ze in hun wezen al waren.

Soms gaat het uitzwaaien gepaard met 
afscheidstranen in de ogen. Soms met een 
grote grijns om de mond. Maar altijd met een 
schat aan kennis en vaardigheden in hoofd en 
lijf. Ze zijn klaar voor het voortgezet onderwijs. 
Klaar om zich vanuit een zelf verworven solide 
basis verder te ontwikkelen tot wie ze de 
afgelopen jaren al steeds meer zijn geworden.

Een mooie 
ommezwaai



Wie mag je allemaal zijn
Kinderen kunnen van nature veel. En ook al 
kunnen ze het nog niet ‘voor het echie’, in 
hun dromen lukt ze het al wel! Een vrij kind is 
architect, schrijver, kok, wiskundige, entertainer, 
computerdeskundige, toneelspeler, geoloog, ver-
zorger, clown, criticus, DJ, bioloog, ontdekkings-
reiziger, astronaut (en nog veel meer) in één.

Zoals wit licht alle kleuren in zich draagt en een 
akkoord is opgebouwd uit een unieke harmonie 
van afzonderlijke klanken, zo heeft ook elk kind 
alle kleuren en toonaarden in zich. Laten we dit 
koesteren en de ruimte geven.

Tempo, belangstelling, structuur
Je zoon of dochter mag er zijn op het Kleuren-
orkest. Met al zijn of haar eigen aardigheden. 
Met alle kwaliteiten, twijfels, nukken, interesses 
en met zijn of haar eigen tempo en ritme.

Middels een duidelijke structuur stemmen onze 
leerkrachten het tempo en de belangstelling van 
je zoon of dochter af op dat wat aan kennis en 
vaardigheden uiteindelijk bij hem of haar moet 
beklijven. Zo biedt het Kleurenorkest kinderen de 
gelegenheid hun (latente) talenten en natuurlijke 
nieuwsgierigheid te volgen en uit te leven.

Groepen en rooster
Het Kleurenorkest werkt met stamgroepen: 
20 tot 22 jongens en meisjes van verschillende 
leeftijden vormen samen een stamgroep. 
Over de voordelen hiervan kunnen we een 
boekje open doen en dat doen we graag op 
onze info-ochtenden en op onze website.

We gedijen het best met een continurooster: 
we werken, leren en eten met elkaar op school. 
Alle kinderen van de onderbouw, middenbouw 
en bovenbouw starten en eindigen hun school-
dag op dezelfde tijd. 

Plus-groep
Sommige kinderen willen méér uitdaging. 
Andere kinderen kunnen wel iets méér van 
bepaalde vaardigheden gebruiken. Voor hen is 
de ‘plus-groep’. Deze groep komt wekelijks een 
dagdeel bij elkaar om aan de slag te gaan met 
passende activiteiten en opdrachten.

Met deze verrijkende aanvulling in de `plus-
groep’ komen we tegemoet aan meer speci-
fieke behoeften van kinderen op bijvoorbeeld 
sociaal-emotioneel, intellectueel of creatief 
gebied.



Info met appeltaart
Eens in de maand organiseren we onze inloop 
info-ochtenden, ook wel appeltaartochtenden 
genoemd. Want ze gaan steevast gepaard 
met heerlijke appeltaart die de kinderen zelf 
bakken. Een mooie manier om onze school in 
geuren en kleuren te leren kennen. Ook zijn 
er jaarlijks enkele info-avonden. Kijk op 
www.kleurenorkest.nl voor actuele data.

Meer info
Op www.kleurenorkest.nl vind je uitgebreide 
informatie over onze school, visie en werkwijze. 
Ook ouders en kinderen laten hier van zich 
horen. Persoonlijke vragen? Neem gerust 
contact op met Els Vonk, directeur. Bijblijven? 
Word Facebook-vriend van het Kleurenorkest.

Oosterzijweg 8
1906 AX Limmen
T  072 - 505 46 06
info@kleurenorkest.nl 
www.kleurenorkest.nl


