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Nieuwe leerlingen
zijn welkom!

Nog niet zo lang geleden had onze
school wachtlijsten voor nieuwe
leerlingen. Met de ontwikkelingen
van de laatste jaren is die tijd
nu voorbij. Sterker nog: nieuwe
aanwas is nodig om te zorgen dat
onze school op volle kracht blijft
draaien. Daar kunnen we de hulp
van ouders goed bij gebruiken!

Wat is er
veranderd?
Door de ontwikkelingen op de huizenmarkt
is het aantal verhuizingen van leerlingen
gestegen. Ook is het Stedelijk Toelatingsbeleid
veranderd. Ouders krijgen een beperkte lijst
met scholen toegestuurd. Dit wekt de indruk
dat je alleen uit die scholen kunt kiezen,
terwijl de keuze vrij is. Gezinnen in bepaalde
postcodegebieden krijgen Piet Hein nu niet
op hun lijstje, terwijl die keuze er wel is.

Wat gaan
we doen?
We willen de Piet Hein in de spotlights zetten
en zorgen dat iedereen weet dat er plek is op
deze leuke school!
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Wat is daarvoor
nodig?
Als je jezelf naar buiten gaat presenteren dan is
het goed om even stil te staan bij hoe je je nu
presenteert. Klopt dat verhaal nog met wie we
zijn? We zijn met Linda Tordoir, communicatieadviseur en moeder van Fiep (groep 7) en
oud-leerling Loeki en Jan Willem van den Ban,
ontwerper en vader van oud-leerlingen King en
Lux aan de slag gegaan om ‘het verhaal van Piet
Hein’ naar boven te halen en aan te scherpen.

Welke stappen
hebben we gezet?
We hebben brainstorms gehouden met de
directie en met leden van de MR waarin
leerkrachten en ouders zitten. Daar kwamen
mooie inzichten uit naar voren! We zijn op
zoek gegaan naar de kracht van de Piet Hein.
→ Waarom is het leuk school om hier te werken?
→ Waarom kies je als ouder voor deze school?

Wat leverde
dat op?
Alle ideeën en verhalen kwamen samen in vier
pijlers en die zijn we op de Nieuwjaarsborrel
verder zijn gaan uitwerken met ouders en
leerkrachten. Dat leverde niet alleen een hele
gezellige avond op maar ook nóg meer verhalen!
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De leerdoelen zijn bekend, maar de weg
erheen is steeds een andere. Op de Piet Hein
is ruimte voor een creatieve aanpak. Docenten
dagen zichzelf en de kinderen uit om het nét
even anders te doen. Extra aandacht voor
kunst & cultuur.

Open
Origineel
De school voelt als ‘een dorp in de stad’.
Met een prettig ‘ons-kent-ons’-gevoel, korte
lijnen en een open en transparant gebouw.
Betrokken ouders en alles fijn georganiseerd.

Betrouwbaar

We willen dat kinderen stevig staan in de
maatschappij. Daarom zorgen we voor een
cognitieve basis die op orde is, hechten we
veel waarde aan de emotionele ontwikkeling
en leren we ze op vele manieren leren. We
kiezen voor onderzoekend leren.

Zie je een klas, dan zie je een boel kinderen.
Op onze school zien de leerkrachten alle
individuen. Autonoom werken staat voorop,
zo hou je de kinderen gemotiveerd. En er is
aandacht voor het kind in zijn geheel, dus ook
de emotionele kant. In de kleutergroepen
werken we met Spelend Leren en ook in de
hogere groepen staat ‘oog voor het kind’
centraal.

Persoonlijk

04

Themanieuwsbrief Nieuwe leerlingen

Wat is daarvoor
nodig?
Bij een opgefrist verhaal hoort een nieuwe
website. We zijn hard onderweg met een nieuw
ontwerp en binnenkort gaan we starten met de
bouw! We verwachten uiterlijk na de zomer
klaar te zijn en te nieuwe site te kunnen
lanceren.

Hoort...

Zegt het
voort!

Intussen kunnen we met z’n allen tam tam
maken om te zorgen dat iedereen weet dat
onze leuke school plek heeft voor nieuwe
leerlingen!

