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De Emile Weslyschool ligt demografisch in de wijk Belfort, maar is vooral een school voor de wijken Mariaberg, 
Trichterveld en Blauwdorp. De Emile Weslyschool is een Protestants Christelijke basisschool, die een open basis wil 
zijn voor iedereen. Ieder kind is welkom ongeacht zijn afkomst, religie of culturele identiteit. Op onze school is 
respect hebben voor elkaar en voor elkaars waarden, normen en geloofsovertuiging heel belangrijk. De school is 
klein en iedere leerling wordt dan ook gezien en gekend door de leerkrachten. Ieder kind doet ertoe en het 
herkennen van de positieve vaardigheden en de kwaliteiten van een kind vinden wij belangrijk. Je eigen kwaliteiten 
leren ontdekken en deze op een goede manier leren gebruiken, vinden wij belangrijk. Wij kunnen dit alleen bereiken 
als ouders, kinderen, school en de schoolomgeving hierbij samenwerken en op een goede manier met elkaar 
omgaan. De school vindt het belangrijk om onderdeel te zijn van de schoolomgeving en streeft daarom een 
intensieve samenwerking na met Trajekt en buurt. Hierbij staat het verbinden centraal. 
 
Ons doel is om een ononderbroken ontwikkelingslijn van peuter tot puber na te streven. Wij werken daarom samen 
met de peuterspeelzaal vanuit de methode Speelplezier. Het inzetten van alle zintuigen om al spelend 
leerervaringen op te doen vormt de basis van ons onderwijsconcept. Vervolgens gaan wij op zoek naar de 
verbinding in de vakken. Zo worden de taalvakken zoveel mogelijk geïntegreerd. Het kind ervaart de verbinding en 
de samenhang tussen de vakken. Wij gebruiken ook de kennis van de kinderen om elkaar te ondersteunen in het 
leerproces en stimuleren het actief deelnemen aan de les. Wij accepteren ook dat niet ieder kind op alle vakken 
goede scores kan halen en indien nodig wordt er klassendoorbrekend gewerkt. 
 
In  ons  onderwijs  focussen  wij  niet  alleen  op  cognitief  leren,  maar  gaan  we  er  vanuit  dat  kinderen leren 
vanuit hun motivatie en meerdere talenten, d.w.z.   dat   er   verschillende   gebieden   zijn   waarop   
kinderen  talenten  kunnen  hebben  (zoals  op  cognitief  gebied,  sportief  gebied,  creatief  gebied,  sociaal  gebied)  
en  willen  we  die   verschillende   gebieden   ook   aanspreken.   Zo   zijn   er  sportieve   activiteiten  waar   kinderen  
aan   mee   kunnen   doen  (buiten   de   reguliere gymlessen   om),   het   project  Toon   je  Talent,  waar  alle  ruimte 
is  voor het  ontwikkelen  van  creatief  talent . Ook   is   er   aandacht   voor   muziek   (elke   week   muzieklessen,   
een   muziekproject)   en   kunst  (museumbezoek).  We  geloven  dat  ieder  kind  talenten  heeft  en  dat  die  
talenten  op  verschillende  gebieden  kunnen  liggen.  We  stimuleren  kinderen  om  met  hun  talenten  aan  de  
slag  te  gaan.



De Emile Weslyschool is een kleine basisschool waar ieder kind gezien en gekend wordt door de leerkrachten. Wij 
werken van uit de positieve benadering en gaan er vanuit dat kinderen veel van elkaar kunnen leren. Aan onze basis 
staat het ervaringsgericht leren. Vanaf groep 3 zoeken wij naar de verbinding tussen de verschillende vakgebieden 
en stimuleren wij  de kinderen om actief deel te nemen aan het leerproces. Het inzetten van je persoonlijke 
kwaliteiten om een ander op weg te helpen, vinden wij belangrijk. Ieder kind werkt op het niveau dat bij hem of haar 
past en indien nodig werken wij klassen doorbrekend. De verbinding wordt ook gezocht in de samenwerking met de 
peuterspeelzaal. Hierdoor ontstaat een ononderbroken leerlijn van peuter tot puber. Door samen te werken met 
ouders en kinderen proberen wij een goede basis voor een open communicatie, vertrouwen en veiligheid te leggen. 
De school is een onderdeel van de buurt en daarom nemen wij ook actief deel aan activiteiten in de buurt.
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Er zijn voldoende extra materialen aanwezig op school voor kinderen met 
ondersteuning op het gebied van taal/ spelling/ lezen/ hoogbegaafdheid.

Wij zoeken naar verbinding tussen de vakgebieden. Doordat er meerdere 
leerjaren in een groep aanwezig zijn, is het mogelijk om aan een vakgebied 
op een niveau hoger of een niveau lager deel te nemen.



De verbinding tussen lezen, begrijpend 
lezen, spelling en woordenschat verankeren 
in ons onderwijs.

Borging, beleidsvorming, collegiale 
ondersetuning en inzet van BCO

schooljaar 2019-2022

Teambreed kennis ontwikkelen over 
dyscalculie

Borgen van de afspraken en werken met 
beleidsplannen.

schooljaar 2020-2021

Professioneel meesterschap Team bijeenkomsten om op basis van de SZE 
evaluatie en de SCOL samen het beste voor 
de kinderen te doen.

schooljaar 2019-2022

Hoogbegaafdheid Met het team borgen van beleid. 
Inventariseren en verkennen van nieuwe 
materialen.

schooljaar  2020-2022


