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en rond Ommen

Zin in school

Vol vertrouwen leren
Iedereen kent De Triangel in Witharen als een kleine, gezellige school.
Op deze school voelen jong en oud zich verantwoordelijk voor elkaar;
in school én buiten op het ruime plein rondom de school. Dat geeft niet
alleen een veilig gevoel, maar biedt ook volop mogelijkheden om van
elkaar te leren. Om de zelfstandigheid te stimuleren werken de kinderen
met dag- en weektaken. De leerkrachten staan ondertussen natuurlijk klaar
om uw kind te begeleiden, zowel op het cognitieve als emotionele vlak.

de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs in

Wederzijds vertrouwen is daarbij het sleutelwoord. De Triangel: een school

Ommen en omstreken. Vijf scholen in en rondom Ommen

vol vertrouwen!

Zin in
school

Zin en zingeving. Het zijn de belangrijkste peilers onder

Jij mag er ook zijn

willen voor kinderen een veilige thuishaven zijn, een plek
waar ze zin hebben om te leren en zin géven aan hun leven.

Jij mag er ook zijn! Onder dat motto zet De Kardoen haar deuren wijd

Samen gaan wij op zoek naar onze talenten, steeds met

open voor u en uw kind. De school in de bloemenbuurt van Ommen biedt

de leer van Christus in ons hoofd. Daar willen wij invulling

een veilige, vertrouwde en uitdagende leeromgeving, waar uw kind zich

aan geven, nu en in de toekomst!

volop kan ontplooien. De Kardoen houdt rekening met ieders mogelijkheden en levert onderwijs op maat. Daarbij is er niet alleen aandacht voor
kennisoverdracht, maar ook voor de creatieve ontwikkeling van uw kind.
Met de leer van Christus in ons hoofd zetten wij ons graag, samen met u,
in voor uw kind. Want alleen samen kunnen we het doen!
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Geeft richting
aan je toekomst!

Waar klein
groot kan zijn

Met de Bijbel als belangrijkste inspiratiebron wil Het Kompas richting

Koningin Juliana laat zien waarin klein groot kan zijn. Binnen de klein-

geven aan de toekomst van uw kind. Dat betekent dat de christelijke

schalige opzet van deze school, gelegen nabij het oude centrum van

levensovertuiging niet alleen terugkomt in verhalen en lessen, maar ook

Ommen, voelt uw kind zich al snel geborgen. Er wordt nauw samen-

in de respectvolle omgang met elkaar. Het Kompas in de wijk De Dante

gewerkt het Kompas. De sfeer op de Koningin Juliana nodigt uit eigen

in Ommen werkt nauw samen met de Koningin Juliana. Het Kompas zal

grenzen te verkennen en te verleggen, wetende dat er altijd aandacht

uw kind steeds positief stimuleren. Zo krijgt hij inzicht en vertrouwen

en tijd is voor iedereen. Elk kind telt en krijgt onderwijs op zijn eigen

in zijn eigen capaciteiten en kan hij verder bouwen aan zijn toekomst.

niveau, ongeacht of hij wat meer tijd nodig heeft of misschien juist wat

Natuurlijk hebben de leerkrachten daarbij ook oog voor kinderen die iets

extra leerstof. Maar niet alleen dat! De vele activiteiten die de leerkrachten

extra’s kunnen of extra aandacht nodig hebben. Samen bepalen wij wat

met de kinderen en ouders op touw zetten, maken van elk schooljaar

de beste koers is.

weer een onvergetelijke tijd.

Vereniging voor PCO te Ommen e.o.

schoolgebouw, aan de rand van het bos, gaat uw kind hier op een grote

Ommen en omstreken is een overkoepelende organisatie
voor vijf basisscholen. Kiest u voor één van onze scholen
dan mag u er vanuit gaan dat uw kind Bijbelse waarden
en normen meekrijgt en deze leert toepassen in het leven

Met meer dan 120 m2 leef-, speel- en leerruimte per kind biedt
Hoogengraven oneindig veel mogelijkheden. Vanuit het gezellige

De Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs in

van alledag.

Het Kompas, Ommen

ontdekkingstocht. Daarin staat niet alleen zijn verstandelijke, maar ook
zeker zijn creatieve, lichamelijke en sociaal-emotionele ontwikkeling

Patrijsstraat 4

centraal. Wij dagen kinderen uit zelfstandig aan de slag te gaan, onder-

7731 ZL OMMEN

steunen ze waar nodig met de meest recente middelen en stimuleren de

t: 0529 45 29 66

onderlinge saamhorigheid. Groot en klein; wij horen bij elkaar!

e: directie@kompas-ommen.nl

www.pco-ommen.nl

www.kompas-ommen.nl
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Oneindig veel
ruimte om te leren

Zin in school

