
 

Geachte lezer, 

Wat fijn dat u belangstelling heeft voor onze school. Door middel van deze brief willen wij meer vertellen 
over waar wij als school voor staan en wat wij belangrijk vinden. 

Onze school  
Onze school is een gezellige, levendige, kleinschalige school in Spijkenisse. De meeste leerlingen komen uit 
Spijkenisse, maar ook enkele uit Hoogvliet, Heenvliet, Geervliet en Abbenbroek. Wij zijn een christelijke 
school en geven onderwijs met de Bijbel als basis. Gods woord is voor ons een pijler en inspiratiebron. We 
vieren het geloof met elkaar en vormen gezamenlijk een warme gemeenschap, waar kinderen volop 
kunnen spelen, leren en ontwikkelen.  

Liefde en Vertrouwen  
De Morgenster is onderdeel van de organisatie LEV-WN, een organisatie met 25 scholen in 
West-Nederland. De naam LEV is een samenvoeging van Liefde en Vertrouwen, kernwaarden van waaruit 
wij leven en werken. 
Het Hebreeuwse woordje ‘lev’ betekent hart. Dit geeft een prachtige dimensie aan de naam van onze 
organisatie. We hebben hart voor alle kinderen. Het hart verbeeldt immers de liefde van Jezus en die 
liefde staat aan de basis van het denken en handelen binnen onze organisatie  

Ons onderwijs aan de kleuters 
Bij de invulling van het onderwijs aan kleuters is er veel ruimte voor spel, omdat jonge kinderen leren door 
spel. We besteden daarom veel aandacht aan het aanbieden van een rijke leeromgeving, waarin onze 
leerlingen uitgedaagd worden om tot spel te komen. We bespreken ook met de leerlingen wat zij graag 
willen leren over het thema waarmee we werken en wat volgens hen nodig is om de themahoek goed in te 
richten. We werken ongeveer zes weken aan een thema om verdieping van spel mogelijk te maken. Bij de 
afsluiting van een thema evalueren we met de leerlingen wat ze geleerd hebben in de afgelopen weken. 
Via een app kunnen ouders tijdens het thema meegenieten van wat er in de groep gebeurt. Natuurlijk zijn 
de ouders ook elke morgen bij het naar school brengen van de leerlingen welkom in de kleutergroep om 
te zien waar de kinderen mee bezig zijn. 

Ons onderwijs aan groep 3 tot en met 8 
Wij vinden het heel belangrijk om de leerlingen te kennen. Dit doen we door gesprekken met ouders, 
maar ook door met de leerling te spreken en goed te kijken naar hoe de leerling in de klas is. We proberen 
aan te sluiten bij wat het kind nodig heeft om tot leren te komen. Dit betekent dat niet alle leerlingen in 
dezelfde groep ook op dezelfde manier met dezelfde opdrachten bezig zijn. We vinden het heel belangrijk 
dat de leerlingen weten wat het doel is van wat ze leren en evalueren met hen of het doel ook gehaald is 
en hoe het proces gelopen is. Wij ervaren dat niet het eindproduct belangrijk is, maar juist het proces om 
daar te komen en dat de leerlingen daarvan leren. We vragen hen ook om daarop te evalueren en geven 
hen daar feedback op.  
Regelmatig werken leerlingen, ook van verschillende groepen, met elkaar samen. Hierdoor leren de 
leerlingen ook van elkaar en het versterkt de onderlinge band. De samenwerking tussen groep 1/2 en 3/4 
komt terug in gezamenlijke thema’s en het regelmatig met elkaar in hoeken spelen en werken. 
Samenwerking in de andere groepen kan zijn binnen een project waarin er gezamenlijk aan opdrachten 
wordt gewerkt of workshops gevolgd. Ook gaan groepen met elkaar op pad om voor de buurt van 
betekenis te zijn.  
We vinden het heel belangrijk dat leerlingen goed leren rekenen, lezen, spellen en schrijven. Daarnaast 
willen we hen ook met een onderzoekende bril naar de wereld om hen heen laten kijken. We benaderen 
de wereld als een betekenisvol geheel en niet als verdeeld in aparte vakken. We bieden wereldoriëntatie 
dan ook thematisch aan.  

We ervaren dat het welzijn van de leerlingen en hun leerproces onze gezamenlijke verantwoordelijkheid 
is. Alleen door als team goed samen te werken kunnen we ons onderwijs steeds verbeteren en mooier en 



passender maken. Wij doen ons werk in afhankelijkheid aan God en zijn ons bewust van de onmisbaarheid 
van Zijn zegen. 

Leefwerkklimaat 
De uitgangspunten van ons werk zijn: 

● elk kind is een geliefd kind van God en mag er zijn; 

● in school is er een positieve sfeer van veiligheid en geborgenheid; 

● er worden activiteiten aangeboden die passen bij de ontwikkelingsfase van het kind; 

● binnen de lessen is er structurele aandacht voor de omgang met elkaar; 

● school is meer dan leren, er wordt aandacht besteed aan de vormende aspecten en burgerschap; 

● passend onderwijs (voor de leerlingen die extra begeleiding of extra uitdaging nodig hebben) 

wordt zoveel als mogelijk in de klas aangeboden. 

Wat willen wij? 

Wij willen onderwijs geven dat de kinderen toerust voor hun leven als burger in deze samenleving en van het 

koninkrijk van God.  

Dit onderwijs geven wij met de Bijbel als basis en vanuit de kernwaarden van onze organisatie (liefde en 

vertrouwen) en van onze school (veiligheid, eigenheid en plezier).  

Op de Morgenster willen we heel graag uw kind laten stralen! 

Mocht u naar aanleiding van de informatie uit deze brief vragen hebben, dan kunt u contact opnemen om 

een afspraak te maken voor een vervolggesprek. 

Graag tot ziens. 

Met vriendelijke groet, 

 

Clazien Sonneveld 

Directeur 

06-47014604 

 


