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 ONZE 

BASISPRINCIPE 

Op basisschool Het 

Woudhuis bieden we 

procesgericht onderwijs in 

een sfeer van 

verbondenheid waar 

kinderen zichzelf en hun 

talenten kunnen 

ontwikkelen. 

 
   

 
 

 

 

 

Foto1 : Thema Wonen, leren vanuit betrokkenheid. 

Foto 2 & 3: Kijkmiddag, ouderbetrokkenheid. 

 

   

 

    

Betrokkenheid 

Met betrokkenheid 

bedoelen we dat we 

streven naar betekenisvol 

onderwijs voor al onze 

leerlingen om een 

intrinsieke motivatie tot 

stand te brengen 

 

Exploratiedrang 

Met exploratiedrang 

bedoelen dat we de 

aangeboren 

nieuwsgierigheid van 

kinderen naar de wereld om 

zich heen in tact willen 

houden. Daardoor ontstaat 

verbeeldingskracht en 

ondernemingszin.  
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verbeeldingskracht en 

ondernemingszin. 

 



 

 

waardoor ze met veel 

plezier en energie in 

ontwikkeling raken.  

 
 

Talent 

Met talent bedoelen we dat 

kinderen in onze school mogen 

ontdekken waar hun 

belangstelling ligt, waar ze goed 

in zijn, waar ze affiniteit mee 

hebben. Wij geloven dat alle 

kinderen beschikken over talloze 

mogelijkheden en zien het als 

onze taak om daar ruimte voor vrij 

te maken.   

Foto pleinfeest 2022, dans/toneel 

 

 

  

Verantwoordelijkheid 

Met verantwoordelijkheid bedoelen we dat kinderen ervaren dat ze  

een stem hebben die ze mogen laten horen, dat zij keuzes mogen 

maken en dat zij zorg dragen voor de consequenties van die keuzes.  

Vrijheid en verantwoordelijkheid zijn twee kanten  

van dezelfde medaille.  

 

  

Verbondenheid 

Met verbondenheid bedoelen we dat alle mensen groot en klein voelen dat ze erbij horen. Dat we ons 

allemaal beseffen dat we elkaar nodig hebben en dat we van betekenis kunnen zijn voor elkaar.  Een 

mooi voorbeeld is een sportdag met locale sportverenigingen waar vrijwilligers de kinderen kennis laten 

maken met elkaar en sport. 

Foto: Sportdag thema Wonen, oktober 2022 WSV 
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Hebt u andere afbeeldingen die u wilt 

gebruiken? Het is eenvoudig om de 

afbeeldingen op dit pamflet te 

vervangen. Klik tweemaal op de 

koptekst van een pagina. Klik 

tweemaal op de afbeelding die u wilt 

wijzigen. Voor afbeeldingen op de 

achtergrond moet u mogelijk 

nogmaals klikken, omdat ze onderdeel 

zijn van een groep afbeeldingen. Blijf 

klikken totdat de selectiegrepen rond 

de afbeelding staan die u wilt 

vervangen. 

 

“Wij doen meer dan alleen uw reis boeken. 

Als u ons vertelt wat u wilt doen, kunnen wij 

u helpen uw reisdromen waar te maken.” 

- Esmé Nuijten 

Wanneer de afbeelding die 

u wilt wijzigen is 

geselecteerd, kunt u 

‘Afbeelding wijzigen’ kiezen 

in het snelmenu of klik op 

‘Opvullen’ en `kies de optie 

voor ‘Afbeelding’. 

  

MARIA'S REIZEN BIEDT U HET 

VOLGENDE: 

 

    

01 
Boeken van elk 

reistype 

 

02 
Snelle, grondige en 

deskundige 

reacties op 

oproepen en 

vragen 

03 
Internationale 

diensten 

 

04 
Goed 

geïnformeerde 

agenten met veel 

reiservaring 



 

 

 


