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Veiligheid, waardering en respect
We waarderen de ander om wie hij of zij 
is, ongeacht niveau of achtergrond. Door 
oprecht te luisteren en oog te hebben voor 
elkaar voelt ieder kind zich veilig en gezien 
hier op school. We zorgen voor een school 
waar kinderen met plezier naartoe gaan en 
enthousiast over vertellen thuis.

Actief, onderzoekend leren
We maken kinderen nieuwsgierig naar 
wat we de wereld te bieden heeft. Hier op 
school zijn ze actief bezig met hun eigen 
leerproces en gaan ze op zoek naar ant-
woorden op hun vragen. Ze leren ervaren 
wat voor hen belangrijk is, ontdekken en 
ontwikkelen hun talenten en leren deze te 
benutten.

Toekomstgericht onderwijs
We spelen in op de toekomst en leren 
kinderen belangrijke vaardigheden zoals 
creatief denken, samenwerken, werken 
met de computer, problemen oplossen  
en jezelf kunnen uiten en presenteren.  
Kinderen kunnen zo met vertrouwen  
aan het voortgezet onderwijs beginnen.

Een school van Klasse
Stichting Klasse maakt inspirerend, openbaar 
basisonderwijs mogelijk. Dit doen we met een  
open blik naar elkaar en de wereld. Stichting  
Klasse heeft zeventien locaties, waar 350  
medewerkers onderwijs verzorgen aan meer dan  
2.700 leerlingen. Kijk op www.stichtingklasse.nl.
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Meer dan een school
Peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang  
Vindingrijk zijn gevestigd in hetzelfde  
gebouw als de basisschool. We stemmen  
de ontwikkeling van kinderen met elkaar af.  
Zo bieden we voor ouders en kinderen een  
vertrouwde speel- en leeromgeving aan op  
één bekende locatie.  
Voor informatie of aanmelden kunt u contact  
opnemen met Kindercentrum de Schaapskooi  
www.kindercentrumdeschaapskooi.nl,  
tel. 0182-571373.

Stevige basis voor later

Goede zorg & begeleiding
•	Voorschoolse, 

tussenschoolse en 
naschoolse opvang. 
in samenwerking met  
De Schaapskooi. 
(kcdeschaapskooi.nl)

•	Aandacht voor sociale 
vorming en vaardig- 
heden in alle groepen  
met het programma 
van de Vreedzame 
School.

Projectmatig werken
•	Projectmatig aan de 

slag met verschillende 
thema’s. Kinderen leren 
van elkaar en gaan zowel 
inhoudelijk als creatief 
aan de slag. 

•	Kinderen uit verschillende 
jaargroepen zoeken actief 
de samenwerking op. Ze 
leren elkaars kwaliteiten 
kennen en benutten.

Waar we voor staan

Wat we bieden
Welkom op Vindingrijk
 
 
Vindingrijk is een openbare school gelegen in de wijk  
Achterwillens in Gouda. In een wereld vol verschillen zoeken we 
hier naar overeenkomsten. Door elkaar de ruimte te geven, te 
vertrouwen en te respecteren maken we groei voor ieder kind 
mogelijk. Hier op Vindingrijk leggen we daarvoor de basis,  
zodat ieder kind zijn of haar talent kan vinden.
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Kinderen van Vindingrijk...

Stevige basis voor later
•	Taal en rekenen. 
•	Leren werken  

met tablets.
•	Uitdaging op niveau.
•	Engels vanaf groep 1.
•	Aandacht voor  

(21e eeuwse) vaardig-
heden: creatief/kritisch 
denken, samenwerken, 
problemen oplossen, 
communiceren en 
presenteren.



U bent van  
harte welkom! 

 
Maak een afspraak met Jasper van der Beek  
(directeur) voor een rondleiding en ontdek  

Vindingrijk: Telefoon: 0182 583 065  
E-mail: j.vanderbeek@stichtingklasse.nl

Kom samen met uw kind  
onze school ontdekken:
 

• Open voor verschillen: leren van en met elkaar
• Onderzoekend onderwijs: samen actief leren
• Stevige basis van taal en rekenen
• Engels vanaf groep 1
• Projectmatig/thematisch werken
• Sociale vorming in alle groepen
• Peuterspeelzaal en buitenschoolse  

opvang in één gebouw
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