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BREDE SCHOOL DE WESTEREEN

DE VERENIGING PCBO DANTUMADIEL

Cbs De Boustien maakt deel uit van Brede School De Westereen en is gevestigd in een
schitterend modern gebouw. In dit gebouw is ook de openbare basisschool ibs
’t Pompeblêd, de openbare bibliotheek en de peuteropvang gehuisvest. Met alle
partijen vindt regelmatig overleg plaats en wordt op verschillende manieren
samengewerkt.

PCB

Het gemak van alles op één plek:
school, bibliotheek en kinderopvang
Voor het beheer en de exploitatie van het gebouw is de Stichting Brede School
De Westereen verantwoordelijk. Het bestuur van de stichting bestaat uit
vertegenwoordigers van de deelnemers van de Brede School.

BUITENSCHOOLSE OPVANG

cbs

Kids First verzorgt in ons gebouw (locatie peuterspeelzaal) de buitenschoolse opvang.
Er is een gevarieerd aanbod, waarbij kinderen opgevangen kunnen worden voor en na
schooltijd, en in de vakantie.
Handig om te weten:

De

Kinderen worden altijd onder begeleiding van school gehaald.
U heeft recht op opvang tijdens de geplande margedagen van de school.
Afname extra dagdelen/ruildagen is mogelijk in overleg.
Ook flexibele opvang is mogelijk.
Inschrijven kan direct online via www.kidsﬁrst.nl.
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Dantumadiel

Onze school maakt deel uit van de Vereniging PCBO Dantumadiel. De vereniging
draagt zorg voor een zevental christelijke scholen in Damwâld, Feanwâlden,
Broeksterwâld, De Westereen, Rinsumageast en Wâlterswâld onder het motto:
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CHRISTELIJKE BASISSCHOOL

|

DE WESTEREEN

Onderwijs dicht bij uw kind
Vanuit haar regionale maatschappelijke verantwoordelijkheid biedt
PCBO Dantumadiel goed onderwijs aan kinderen in de basisschoolleeftijd. Dit doen we
met krachtige directeuren en gemotiveerde leerkrachten, waardoor leerlingen
maximaal tot ontplooiing komen.
Het accent ligt in ons onderwijs op de ononderbroken ontwikkeling van ieder kind. De
basisvaardigheden vormen het fundament van het onderwijs, met bijzondere
aandacht voor de ontwikkeling van sociaal-emotionele vaardigheden, eigen
verantwoordelijkheid en creativiteit. Dit doen wij vanuit de christelijke grondslag met
een duidelijk herkenbare christelijke identiteit.

Waar ieder steentje
ertoe doet!

WILT U PERSOONLIJK KENNISMAKEN MET ONZE SCHOOL?
U bent het hele jaar van harte welkom om langs te komen. U kunt hiervoor een
afspraak maken met de directeur. Zij beantwoordt uw vragen en leidt u rond onder
schooltijd. U ziet hoe de kinderen aan het werk zijn en krijgt een goede indruk van de
sfeer.
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Nogmaals welkom, wij maken graag tijd voor u!

Neem contact op met onze directeur, mevrouw Ietje de Vries.

CBS De Boustien | Sportloane 2a | 9271 VN De Westereen
Tel: 0511 44 73 76 | directie@pcboboustien.nl

Alle kinderen en ouders
zijn bij ons van harte welkom!

CHRISTELIJKE SCHOOL

ONZE BOUWSTENEN

Cbs De Boustien is een christelijke school. Als u kiest voor onze school, verwachten wij
dat u onze christelijke identiteit respecteert. Wij leven en werken vanuit ons geloof in
God en de Bijbel. Jezus zien wij als levensbron. Hij heeft oog voor alle mensen.

Natuurlijk zijn taal en rekenen belangrijke bouwstenen van ons onderwijs. Maar onze
lessen bestaan uit nog veel meer belangrijke bouwstenen.

Omdat ieder kind als uniek schepsel geboren is, willen we zoveel mogelijk rekening
houden met de verschillende mogelijkheden en behoeften van ieder kind. Het accent
ligt hierbij op de ononderbroken ontwikkeling van het kind. In ons pedagogisch klimaat
vertrouwen we elkaar en zijn we duidelijk en open in onze communicatie.

We hebben oog, hart en oor voor elkaar
DE ONTWIKKELING VAN UW KIND
Op cbs De Boustien voelt iedereen zich veilig, gerespecteerd en geaccepteerd. In het
onderwijs op onze school staan basisvaardigheden centraal met bijzondere aandacht
voor de brede ontwikkeling van creatieve en sociale vaardigheden.
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ONS TEAM
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Als team zijn we betrokken bij kinderen, ouders en collega’s. Leerkrachten voelen zich
verantwoordelijk voor de schoolontwikkeling en de eigen deskundigheidsontwikkeling.
We waarderen en benutten hierbij elkaars talenten, delen onze kennis en bundelen
onze krachten om samen doelen te bereiken.
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aan een brede blik:
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Stap voor stap de wereld in
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Langzaam wordt de wereld van onze leerlingen groter. We laten onze leerlingen stap
voor stap kennismaken met de wereld en organiseren bijvoorbeeld de volgende
activiteiten:
Excursies in de buurt
Gastlessen van bedrijven en maatschappelijke organisaties
Activiteiten met buurtbewoners zoals zingen met ouderen
Contact met leerlingen in het buitenland
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ouwen aan bewustwording:

Een betere wereld begint bij jezelf
Op De Boustien hebben we respect voor elkaar en willen we betrokken zijn bij elkaar en
de medemens. Jaarlijks leveren we met elkaar een bijdrage aan goede doelen.
Daarnaast zijn we betrokken bij projecten in de buurt zoals de 4 meiherdenking en
doen we mee aan de landelijke schoonmaakdag.

Iedere leerling heeft een eigen portfolio. Hierin staan de eigen ontwikkelpunten en
talenten centraal. Tijdens de leergesprekken tussen leerkracht en leerling en samen
met ouders wordt op deze ontwikkeling gereflecteerd.

Basisvaardigheden, ontwikkelpunten en
talenten; ieder steentje doet ertoe!

Tijdens reflectiegesprekken spreken leerlingen en ouders met elkaar en met de
leerkracht. Op school besteden we veel aandacht aan Wetenschap & Techniek, Kunst
& Cultuur en we geven Engels in alle groepen. In de groepen 5 tot en met 8 staan
daarnaast natuurlijk ook de leeropbrengsten op het gebied van Taal en Rekenen
centraal. En onze themaweken organiseren we zo dat leerlingen uit verschillende
groepen met elkaar samenwerken.

Wij zijn een Vreedzame School: wij werken aan
sociale competentie en democratisch burgerschap
cbs
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Talentontwikkeling staat centraal
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Op De Boustien staat talentontwikkeling van leerlingen centraal. In alle groepen
werken we met een digitaal portfolio om de ontwikkeling van de leerlingen te volgen.
Naast de opbrengsten/scores staan hierin de talenten, mogelijkheden en
ontwikkelpunten van de leerlingen met het oog op een brede ontwikkeling van elk
kind.

Engelse les vanaf groep 1
cbs
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aan verbinding:
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We doen het samen
Op De Boustien willen we ouders, leerlingen en leerkrachten met elkaar verbinden. De
ouders op onze school zijn actief in verschillende geledingen, zowel op
organisatorisch als op inhoudelijk gebied.
Contact met ouders is voor ons van wezenlijk belang. Dit merkt u direct zodra uw kind
bij ons op school zit. Bij alle nieuwe leerlingen komt de leerkracht van groep 1 op
huisbezoek voor een gesprek met ouder en kind in de eigen omgeving.

We blijven altijd met elkaar in gesprek
Ieder schooljaar nodigen we alle ouders uit voor een startgesprek. Vanaf groep 5 zijn
de leerlingen daar ook bij. Doel is de kennismaking tussen leerkrachten, ouders en
leerlingen. Tijdens de rapportavonden staat de ontwikkeling van uw kind centraal.
We kijken niet alleen naar de cognitieve kant maar ook naar de sociaal-emotionele en
creatieve kant.
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De komende jaren willen we onze leerlingen ook betrekken bij deze gesprekken.
Centraal staat het portfolio van de leerlingen met hun talenten, ontwikkelpunten en
persoonlijke leerdoelen.
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Daarnaast zet onze school regelmatig de deuren open voor de ouders. Zo organiseren
we in oktober een workshopavond, komen ouders kijken bij projecten en nemen ze
deel aan vieringen.

