
Op onze school werken we met het leerstofjaarklassensysteem met maximaal 28 leerlingen in de groep. In
ons onderwijs verwachten wij dat leerlingen in deze groep, het grootste deel van de dag meedoen met het
groepsprogramma.  

We zijn goed in staat te differentiëren binnen de groep en uitdaging te bieden naast de groep. Hiermee zetten
we preventief in op mogelijke leervertragingen en dagen we leerlingen die meer aan kunnen uit. 

Er werken veel onderwijsondersteuners in de school. In de diverse, ruime, multi functionele ruimtes ( MFR)
werken zij met kleine groepjes aan een optimaal leerresultaat. 

Extra ondersteuning kunnen we geven aan
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EEN WERELDPLEK OM TE GROEIEN

Op onze school ontvangen de leerlingen
extra kunst -en cultuur lessen.

Groep 3, 5 en 7 krijgen de rots -en
watertraining om het groepsproces te
ondersteunen.

Op onze school hebben we een jn,
betrokken team dat staat voor goed
onderwijs.

Op onze school hebben we veel aanbod
voor meer- en hoog begaafden.

Wij zetten extra kinderfysiotherapie in om
de jne motoriek van m.n. kleuters te
bevorderen.

Op onze school kunnen leerlingen aan (
veel) naschoolse sport(en) deelnemen.

Op onze school besteden we, naast de
leervakken, veel aandacht aan projecten,
muziek, techniek etc.

We beschikken over een mooie natuurtuin.

Waar is Willem de Zwijger trots op?

meer- en hoogbegaafde leerlingen
Wij verbreden ons onderwijs voor deze
leerlingen.

leerlingen met een cognitieve
beperking
We hebben de kennis en kunde in huis om
deze leerlingen te begeleiden.

Meertalige leerlingen
We hebben de expertise in huis deze
leerlingen passend te helpen.

leerlingen met een ( lichte) auditieve
beperking

Extra ondersteuning kunnen we geven aan
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