7 maart open dag basisscholen stichting Openbaar Primair Onderwijs
Almelo
Op 7 maart organiseren de openbare basisscholen van OPOA de jaarlijkse open dagen. Deze open dagen
zijn vooral bedoeld voor ouders van 3-jarigen die zich alvast willen oriënteren op het vinden van een goede
basisschool.
Voor het eerst naar de grote school
Als uw zoon of dochter bijna vier is gaat hij of zij voor het eerst naar de basisschool. Een grote en
spannende stap voor uw kind maar ook voor u. Natuurlijk wilt u een school kiezen die het beste bij uw zoon
of dochter past. Het is verstandig om meerdere basisscholen te bezoeken, zodat u goed geïnformeerd uw
keuze kunt maken. Alle openbare basisscholen van stichting OPOA bieden u de mogelijkheid om tijdens de
open dag een kijkje te komen nemen. Dat is een prima gelegenheid om vragen te stellen over de school en
het onderwijs én om de sfeer te ‘proeven’.
Stichting OPOA vindt het belangrijk dat er iets te kiezen is voor ouders. De OPOA-scholen willen kinderen
maximale ontwikkelingskansen bieden. Dit doen zij door het geven van toekomstbestendig goed onderwijs,
passend bij de veranderende samenleving.
Veilig schoolklimaat
Naast de prestaties op het gebied van rekenen en taal is er op de OPOA-scholen ook veel aandacht voor de
ontwikkeling van sociale en emotionele vaardigheden van leerlingen. Het bieden van een sociaal veilig
klimaat is een basisvoorwaarde voor OPOA. Op alle scholen is een coördinator sociale veiligheid aanwezig.
Ook worden er programma’s of activiteiten aangeboden op het gebied van bijvoorbeeld sociale
weerbaarheid/(anti-)pesten, actief burgerschap, mediawijsheid en gezondheid.
Talentontwikkeling
Op de OPOA-scholen krijgen kinderen onderwijs dat is afgestemd op hun onderwijsbehoeften. Er wordt
gekeken naar voorkeuren, persoonlijke mogelijkheden en belemmeringen. Daar waar nodig is extra
ondersteuning aanwezig of wordt extra uitdaging gegeven. Meerdere OPOA-scholen hebben ‘plusklassen’
waar extra onderwijsaanbod voor talentvolle en/of hoogbegaafde leerlingen wordt geboden.
OPOA werkt op haar scholen toe naar een variatie in aanbod van leervormen, passend bij de leerling. Juiste
inzet van digitale leermiddelen door ICT vaardige leerkrachten verhoogt de motivatie van leerlingen en
verbetert de prestaties. Stichting OPOA vindt het van belang dat kinderen werken vanuit de eigen
motivatie. Een motivatie die, aangewakkerd door de leerkracht en een aanpak op maat, zal leiden tot
eigenaarschap van het eigen leerproces.
Kortom, OPOA wil haar leerlingen graag op laten groeien tot volwassenen die op elk niveau een bijdrage
kunnen leveren aan de maatschappij!
Nieuwsgierig geworden naar de OPOA-basisscholen? Op 7 maart bent u van harte welkom om een kijkje te
komen nemen. Kijk voor informatie op www.opoa.nl, op de websites van de OPOA-scholen of op de flyer bij
deze krant. Meld uw kind aan vóór 1 april 2018.

