Waterlandschool
Reigersbek 2–4, 1441 SZ Purmerend
E-mail: directie@waterlandschool.nl
Telefoon: (0299) 42 16 72

In deze folder
lees je alles
wat je weten
moet over ons.

Wie enthousiast is, presteert beter. Dat geldt
voor volwassenen, maar natuurlijk ook voor
jonge kinderen. Op de Waterlandschool ervaren wij dat elke dag. Bij ons leren kinderen
omdat ze het graag willen. Bovendien wordt
er op een vrijeschool net zo hard gewerkt als
op andere scholen. Alleen krijg je bij de
Waterlandschool net dat beetje meer mee.

Op onze
school
krijg je zin
in leren.

Met name creatieve en sociale vaardigheden waarvan je je hele verdere
leven ontzettend veel plezier hebt.
De juiste school kiezen, is het moeilijkste wat er is. Het belangrijkste is dat je
de tijd neemt om je goed te oriënteren. De school moet namelijk bij je kind
passen en niet andersom.
Peuterspeelzaal en kleuterschool
Iedere peuter en kleuter heeft vertrouwen en veiligheid nodig om zich
optimaal te kunnen ontwikkelen. Regelmaat, ritme en structuur zijn
belangrijk. Elke ochtend heeft daarom dezelfde opbouw. In vaste volgorde
wordt er gezongen, gespeeld, geknutseld, gegeten en (buiten) gespeeld.
Het speelgoed is van natuurlijke materialen, zoals hout, wol en katoen.
Zo kunnen de kinderen echte ervaringen opdoen. In onze peuterspeelzaal
en op onze kleuterschool is er geen televisie. Het mooiste speelgoed is
immers hun eigen fantasie!
Vanaf klas 1 of groep 3
Elke schooldag begint met een halfuur lezen. In periodes van drie tot vier
weken worden daarna de vroege uren besteed aan één hoofdvak.
De eerste jaren zijn dat taal, rekenen en heemkunde. Vanaf klas 4
(groep 6) wordt aardrijkskunde en dierkunde gegeven, vanaf klas 5
plantkunde en geschiedenis, en in klas 6 komen daar meetkunde,
natuurkunde en mineralogie bij.
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Naast Nederlands leren ze basiskennis van het Engels en Duits. In de

geïnspireerd door de antroposofie van

middag zijn er vakken als schilderen, muziek, drama, gym en euritmie.

Rudolf Steiner. Die gaat ervan uit

Er vindt constant toetsing en begeleiding plaats, wat wordt vastgelegd in

dat elk kind van nature speciale talenten

het digitale leerlingenvolgsysteem.

en behoeften heeft, die onderwijs kan
stimuleren en ondersteunen.

Gedurende het jaar organiseren wij ouderavonden per klas om de ouders/

Het mooiste
speelgoed is je
eigen fantasie.

verzorgers bij te praten over de onderwijsvorderingen, de sfeer in de klas

Zorg

en de activiteiten. Daarnaast hebben de ouders/verzorgers ook individueel

Elk kind verdient aandacht. Ook degene die meer zorg nodig heeft of

voortgangsgesprekken met de leerkracht van hun kind.

extra uitdaging. Als iemand specifieke hulp kan gebruiken, stellen wij
een individueel plan op. We kijken dan naar het ontwikkelingsniveau,

Toetsen en leerlingenvolgsysteem

de leermogelijkheden van het kind. Uiteraard bespreken we de geplande

Op onze school willen we op elk moment

aanpak altijd vooraf met de ouders.

weten hoe het met je kind gaat. Gedurende de
hele schoolperiode neemt de klassenleerkracht

Buitenschoolse opvang

dan ook (door de Onderwijsinspectie

De buitenschoolse opvang is tot 18.30 uur en wordt georganiseerd in

genormeerde) toetsen af over taal en rekenen.

samenwerking met Sportifykids. Zij sluiten in hun aanbod aan op de visie

De resultaten verwerken wij in het leerlingen-

van onze school. Er wordt gespeeld, gesport, gelezen, gekookt en samen

volgsysteem. Zo ontstaat een totaalbeeld van

gegeten. Zie ook www.sportifykids.nl.

een kind gedurende de gehele basisschool.
Ook is het een prima hulpmiddel bij een goed

Inloopochtenden

onderbouwde keuze voor het voortgezet

We organiseren met regelmaat inloopochtenden om een indruk te krijgen

onderwijs.

van onze sfeer. Kijk voor de data en tijdstippen op www.waterlandschool.nl.

Vrijeschool
De Waterlandschool is een vrijeschool. Het uitgangspunt is simpel: een
leerling die enthousiast is, leert beter. We zorgen er daarom altijd voor dat
de leerstof aansluit bij de ontwikkeling van het kind en niet andersom.
Naast de standaardlessen zoals taal en rekenen, besteden we veel
aandacht aan de creatieve en sociale ontplooiing. Daardoor ontwikkelen
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vrijeschoolkinderen zich gemakkelijker tot zelfstandige mensen, met
vertrouwen in zichzelf en respect voor anderen. Deze gedachte is
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Meer informatie
Wil je meer weten over de Waterlandschool, dan kun je altijd terecht bij
onze directeur Sara de la Parra of een van haar collega’s. Wij laten je
graag de school zien en vertellen je alles wat je wilt weten. Bel gerust voor
een afspraak 0299 42 16 72 of mail naar directie@waterlandschool.nl. Ook
is er ieder jaar een open dag, de datum vindt je op www.waterlandschool.nl.

Taal begint
met een
spannend
verhaal.
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