Basisschool De Kwir
Brede school “De Hoepel”
Samen met, KDV/BSO “Tante Pollewop” (incl. peuterpro
gramma) vormen wij een brede school. Wij zijn gehuisvest
in een prachtig gebouw dat bij de opening de naam
“De Hoepel” heeft gekregen.

BASISSCHOOL DE KWIR
Het is ons doel om zowel leerlingen als leerkrachten volop
kansen te bieden om hun talenten te ontdekken, tot ont
plooiing te brengen en te benutten.

Op de eerste plaats willen we ervoor zorgen dat leerlingen en
leerkrachten zich thuis voelen bij ons op school, dat ze mogen zijn
wie ze zijn, dat ze merken dat ze erbij horen en dat ze gewaardeerd
worden, dat we hoge verwachtingen van hen hebben. Pas als die
veiligheid er is, kunnen leerlingen, maar ook leerkrachten ten

volle profiteren van de mogelijkheden tot ontplooiing, die de school
te bieden heeft.
We werken eraan dat op onze school iedere leerling en iedere
werknemer volop kansen krijgt om het maximale uit zichzelf te

halen, niet alleen op cognitief gebied, maar ook met betrekking tot
sociale vaardigheden en competenties. We zijn gericht op leren leren.
Dat houdt in dat we kiezen voor zoveel mogelijk eigen verantwoordelijkheid voor het leerproces, voor ontwikkelingsgericht werken, voor
samenwerkend leren, en voor begeleiding in de vorm van coaching.
Op onze school wordt door leerlingen en leerkrachten met plezier
veel geleerd!
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Basisschool De Kwir:
“Een school waar je zingende kinderen en fluitende leerkrachten ontmoet.”

De kernwaarden die bij onze school passen zijn:
• Respect
• Veiligheid
• Vertrouwen
• Welbevinden
• Kindgericht

De kernkwaliteiten die we in ons onderwijs willen
verweven zijn:
• Tegemoet komen aan de basisbehoeften relatie, competentie
en autonomie.

“Juist regelmaat en structuur
geven het kind kansen”

• Zoveel mogelijk zelfstandigheid, eigen keuzes, eigen initiatieven.
• Een positieve houding ten aanzien van verschillen;
inhoud geven aan passend onderwijs.

Wij beseffen dat de sfeer waarin een kind moet opgroeien van

• Veel mogelijkheid tot actief leren en tot samenwerkend leren.

groot belang is om zo uit te groeien tot een volwaardig mens. Daarom

• Ontwikkelingsgericht werken.

creëren wij een school met een vriendelijk en veilig klimaat waar

• Veel gebruik van ICT.

orde en regelmaat een grote rol in spelen. Pas als het kind zich veilig

• De kenmerken van de lerende organisatie.

voelt, kan het zich optimaal ontwikkelen. Juist regelmaat en structuur
geven het kind kansen.

De school neemt een belangrijke plaats in binnen de dorps
gemeenschap Neer. Er is veel samenwerking met de verenigingen,

Wilt u meer informatie over basisschool De Kwir, neem dan contact

instellingen en de inwoners van het dorp. Instandhouding van

op voor een afspraak/rondleiding. U en uw kind(eren) zijn welkom!

tradities en cultuur vinden wij belangrijk.
De Kwir is onderdeel van:

