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ontwikkelen
Wij zijn er
klaar voor!

Zes basisscholen die klaarstaan om u en uw kind te
laten zien waar wij voor staan, elke school met zijn
eigen missie en motto.
Voor- en na schoolse opvang, dagopvang? De Triangel
en Bzzzonder zijn onze partners en hebben alle
mogelijkheden.

Het begin van een ontdekkingsreis!
Spelen, groeien, leren, jezelf ontwikkelen...
Wij zijn er klaar voor!

HSN: Hervormde Schoolvereniging te Nijkerk
• een veilige basis
• een christelijke levensvisie: het doorgeven van de
liefde van Jezus Christus inspireert ons elke dag
• degelijk én eigentijds onderwijs
• openheid en een goed contact tussen school en thuis
U bent bij al onze scholen welkom voor een nadere
kennismaking. Misschien vindt u het niet eenvoudige
om een school voor uw kind te kiezen.
Belangrijker dan een school dichtbij is een
school waar u en uw kind zich thuis voelen.

Rehoboth
‘Jij doet er toe’ is voor ons in één zin waar wij op de Rehoboth voor gaan.
Onze school is een christelijke school waar vanuit Gods Woord onderwijs gegeven
wordt.
Veiligheid, verantwoordelijkheid, vertrouwen en samenwerking zijn onze gezamenlijke
kernwaarden. Voor ons betekent dit, dat leven= betrokken zijn, werken=ondernemend
zijn, en leren=nieuwsgierig zijn, hand in hand gaan. Ieder kind wordt gezien en samen
zoeken we naar een passend onderwijsaanbod. Het motto geeft ook aan dat we van
iedereen verwachten iets ‘toe te doen’, van betekenis te zijn in de wereld om ons
heen. Op de Rehoboth zitten, werken of betrokken zijn, daar houdt het niet mee op.
We rekenen op ieders inzet omdat we op elkaar betrokken zijn. We werken met 21e
eeuwse vaardigheden, zoals kritisch denken, creativiteit en leren communiceren. Dat
willen we vormgeven met de zeven gewoonten van Stephan Covey. Wij zijn een The
Leader in Me school. Wat dit betekent kunt u lezen op onze website:
http://rehoboth.hsn-scholen.nl/onderwijsconcept

Maranatha

De Appelgaard

Leren door beleven!
Dit betekent dat wij de kinderen in authentieke en levensechte situaties willen
brengen waarin het kind kan onderzoeken, leren en zich kan ontwikkelen. Op de
Maranathaschool leren kinderen van én met elkaar door samen op te trekken in
uitdagende leersituaties. Zo wordt leren een belevenis!
Ook willen wij onze kinderen een richting voor hun leven wijzen. Dit doen we vanuit
de Bijbel; Gods woord staat iedere dag centraal.
Wij bieden een rijke leeromgeving in en rond een nieuw en modern schoolgebouw
waarin alle kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Naast samen-leren stimuleren
we ook zelfstandigheid. Ouders worden actief bij dit leerproces betrokken en zo
werken kinderen, leerkrachten en ouders samen. We geven onze kinderen de bagage
om later hun plek in de maatschappij in te kunnen nemen.

Landgoed De Appelgaard, royaal de ruimte
Te midden van slootjes, eeuwenoude bomen, boerderijen, weilanden en gelegen
in de driehoek Putten, Nijkerk en Barneveld ligt Landgoed De Appelgaard. Door de
kleinschaligheid voelen kinderen, ouders en de medewerkers zich hier snel verbonden
met elkaar. Met elkaar opgroeien gaat natuurlijk. Sterk aan het onderwijs en de
opvang is dat we aansluiten bij het niveau en de ontwikkeling van de kinderen.
Uitgangspunt is dat alle kinderen welkom zijn. Landgoed basisschool De Appelgaard
en Kindercentrum Bzzzonder vinden elkaar in hun kijk op onderwijs en opvang en
in de vorming van de christelijke identiteit. We werken vanuit het besef dat er een
schepper van hemel en aarde is; een God die tegelijk een vader en vriend wil zijn.
Kinderen ontdekken dat ze bijzonder en waardevol zijn. Verschillen tussen kinderen
worden gewaardeerd en ingezet om van elkaar te leren en elkaar te vormen.
Landgoed De Appelgaard, de ideale plek om op te groeien, te leren, ontdekken en
avonturen te beleven! Een plek waar je blij van wordt!

Ichthusschool
‘Niet voor school, maar voor het leven leren wij.’ (Seneca)
De Ichthusschool bereidt kinderen voor op deelname aan de wereld van vandaag en
morgen; een wereld die vraagt om mensen met kennis (wat weet ik?), vaardigheden
(wat kan ik?) en identiteit (wie ben ik?).
Leerkrachten van de Ichthusschool zijn daarom bij het lesgeven voortdurend op zoek
naar de transfer van het geleerde naar de maatschappij van nu. Wij onderschrijven
hiermee de visie van onderwijsfilosoof John Dewey,
namelijk dat onderwijs de maatschappelijke
omstandigheden behoort te representeren.
Dit is ons kompas en geeft richting aan ons handelen.
De missie in één zin: ‘Non scholæ sed vitæ discumus’;
‘Niet voor school, maar voor het leven leren wij.’ (Seneca)

Johannes Calvijnschool
Grenzeloos geloof in jou
De Johannes Calvijnschool hecht waarde aan de christelijke identiteit. Wij spannen
ons, net als Johannes Calvijn, in om Jezus’ liefde door te geven en wij leren kinderen
dat zij dit door mogen geven aan de wereld om hen heen.
Wij bieden onderwijs dat kinderen voorbereidt op het zelfstandig innemen van
hun plek in het voortgezet onderwijs en de maatschappij. Daarbij zijn we in alles
erkennend, waarderend en doelgericht.
Het pedagogisch klimaat vinden wij van groot belang. Zodoende kunnen wij van de
school een plek maken waar de kinderen zich thuis voelen. Daarbij zoeken we altijd
naar richting en betekenis. Die benoemen we zo concreet mogelijk waarbij kinderen
eigenaar zijn van hun eigen leerproces. Wij zoeken met kinderen en ouders naar de
maximale ontwikkeling van elk kind.
Samengevat in één zin: Grenzeloos geloof in jou

De Hoeksteen
HSN:
Vakmanschap
Verantwoordelijkheid
Vertrouwen

De Hoeksteen is een school met een modern onderwijsconcept. Vanaf groep 3 zijn
de lessen zo ingericht dat de kinderen in kleine groepjes instructie op hun eigen
niveau krijgen. Bij de kleuters, en vanaf groep 3 op de middagen, werken we vanuit
de principes van ontwikkelingsgericht onderwijs aan de hand van thema’s. In ons
onderwijs ligt de focus op een stevige kennisbasis, het aanleren van (21ste eeuwse)
vaardigheden en en het vormen van een eigen identiteit.
We begeleiden kinderen in hun brede, persoonlijke ontwikkeling die ze voorbereidt
op betekenisvolle deelname aan de wereld van vandaag en de toekomst;
persoonsontwikkeling om van waarde te zijn!

