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“WIJ ZIJN NIET GELIJK, MAAR WEL GELIJKWAARDIG!”

Met een open blik kijk je verder!

CBS Op ‘e Hichte is onderdeel van 

Ieder kind is bijzonder en verdient het onderwijs dat bij 
hem of haar past! CBS Op ‘e Hichte biedt kinderen de beste 
kansen om hun talenten en mogelijkheden te ontwikkelen. 
Lees hierover meer!

WAAROM OP ‘E HICHTE? 
DE HIGHLIGHTS VAN ONZE SCHOOL

DURF JEZELF TE ZIJN & 
ONTDEK JOUW TALENT!



Highlights van Op ‘e Hichte: wat maakt ons bijzonder?
Kanjertraining
Onze kanjertraining bestaat uit lessen met oefeningen om de sfeer in een klas goed te houden of te verbeteren. Kinderen 
leren posi� ef te denken over zichzelf en anderen. Hierdoor hebben zij minder last van sociale stress. Bij de Kanjertraining 
leren de kinderen ook om zelf hun problemen op te lossen. 

Digitale wereld
Onze leerlingen worden vanaf groep 1 ges� muleerd om gebruik te maken van computers, digitale schoolborden en digitale 
presenta� es (bijv. Prezi of Powerpoint). De leerlingen uit groep 4 t/m 8 werken met tablets. We maken ook gebruik van 
Snappet, een onderwijspla� orm dat zich aanpast aan het leerniveau van de leerling en vooral gebruikt wordt bij 
basisvakken als taal en rekenen.

Werken in ateliers
In de ochtend werken de kinderen aan basisvaardigheden (rekenen, spelling, taal en begrijpend lezen). ‘s Middags staan 
wereldoriënta� e en crea� eve vakken centraal. Tijdens de crea� eve vakken gaan de leerlingen in gemengde groepen aan 
de slag met verschillende vormen van crea� viteit. Dit zorgt voor een gezellige workshopach� ge (atelier) sfeer. 

De bieb in school
Wij hebben de beschikking over een fi jne ‘lytse bieb’, waarmee wij leerlingen graag de mogelijkheid geven om 
informa� eve en leuke boeken te lezen. Zeker in deze digitale � jd blij�  het lezen van een boek belangrijk! 

Delen van voortgang en presta� es
Ons team houdt tweemaal per jaar een ontwikkelingsgesprek met de leerlingen. Hoe gaat het met je, wat zijn je 
resultaten? Wat is de houding en de mo� va� e van de leerling? De kinderen mogen zelf een rappor� olio (mee) 
samenstellen, waarin zij werk verzamelen waar ze trots op zijn. Ook wordt er een ‘trots op’ verslag gemaakt. Dit alles 
gee�  een goed beeld van de ontwikkeling die de leerling doormaakt. Met de ouders en het kind wordt besproken wat 
de volgende stap is in die ontwikkeling. 

Con� nurooster
Wij werken met een con� nurooster. Elke schooldag zi� en de kinderen op school van 8.30 tot 14.00 uur. 
De groepen 1 t/m 4 zijn op vrijdag om 12.00 vrij. 

Voor meer info, kijk op www.cbsopehichte.nl

Wat biedt Kindercentrum Thuis-bij-Thea?
Kindercentrum Thuis-bij-Thea biedt professionele en fl exibele 
kinderopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang aan. 
Ieder kind tussen 10 weken en 13 jaar oud is 24 uur per dag, 365 
dagen per jaar welkom. 

Kinderen kunnen per dagdeel worden aangemeld, onder andere in 
Scharnegoutum en Sneek. Binnen een straal van 15 km is er 
professioneel schoolvervoer mogelijk voor de BSO. 

Voor meer informa� e en mogelijkheden, kijk op www.tbtgroep.nl.

Wees jezelf en durf te onderzoeken
Zelfvertrouwen begint bij jezelf durven zijn. Wij geven onze leerlingen vertrouwen en ruimte om zichzelf te uiten. Ook 
s� muleert ons team leerlingen om zelf oplossingen te vinden voor de vragen die zij hebben. Zelf gaan ze op onderzoek uit. 
Het gee�  een goed gevoel om zelf het antwoord te vinden!  

Ontdek je talent en inspireer de wereld 
Ieder kind hee�  een talent. Wij ondersteunen uw kind graag bij het ontdekken en (verder) ontwikkelen van zijn of haar 
talent. Hiermee inspireren wij de kinderen om een posi� eve bijdrage te leveren aan de wereld om hen heen. Dit geldt 
overigens niet alleen voor de kinderen, maar ook voor ons team! Mede daarom zijn wij sinds 2019 een ‘groene school’. 

Ons moderne en mul� func� onele gebouw
Ons schoolgebouw is open en rond. Onze gangen zijn transparant met grote aantrekkelijke ruimtes, waar kinderen kunnen 
(samen)werken en elkaar kunnen ontmoeten. In ons gebouw bevinden zich ook de dagopvang, peuteropvang en BSO van 
Kindercentrum Thuis-bij-Thea. Na school� jd maken zij gebruik van de schoolruimtes, waardoor de kinderen in dezelfde 
vertrouwde omgeving blijven. 

Wil je leren? Ga het dan proberen! 
Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en daarom gemo� veerd om te leren. Ons onderwijs is gericht op persoonlijke 
vaardigheden, omdat wij weten dat ieder kind zich anders ontwikkelt. Ons team kijkt naar elke individuele leerling. Fouten 
mogen gemaakt worden, door groot en klein. Want van fouten leer je. 

Waarvan gaat ons hart sneller kloppen? 
Aandacht voor elk kind. We luisteren goed, waardoor hij of zij zich maximaal kan ontwikkelen.  
Begeleiding of zorg voor kinderen die iets extra’s nodig hebben.  
Talentontwikkeling voor elk kind. We halen er uit wat er in zit! 
Verbinding maken met de wereld om ons heen, zowel dichtbij als veraf. Dit doen wij door er samen met de leerlingen

“Waar CBS Op ‘e Hichte voor staat? Wij zijn een Protestants Christelijke 
basisschool met een open, toegankelijk en gastvrij karakter. Respect vinden wij 
erg belangrijk, net als ons geloof. Iedereen die onze iden� teit respecteert is 
van harte welkom. We zijn niet allemaal gelijk, maar wel gelijkwaardig.

Uw kind op de beste manier begeleiden lukt alleen wanneer school en ouders 
goed met elkaar samenwerken. U kent uw kind namelijk het beste! Daarom 

hebben we graag geregeld even contact. Zo zorgen we samen voor een 
 vertrouwde, veilige leeromgeving van uw kind.”

       - Team Op ‘e Hichte

op uit te trekken. Ook betrekken we graag ouders en verzorgers, pakes en beppes.


