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WWW.OVERSTEEK.NL 

 

Bent u op zoek naar een school 

die gelooft in de groeikracht van 

uw kind?  

Op OBS De Oversteek geloven we 

dat alle kinderen anders zijn en 

gaan we, samen met u, op zoek 

naar datgene wat uw kind laat 

groeien. 

WERKEN 

MET 

PROJECTEN 

 

PASSEND ONDERWIJS 

 

ZELFSTANDIG WERKEN 

 

SAMEN 

VIEREN 

 

OBS De Oversteek 

Al 20 jaar goed onderwijs! 

 

 



 

SAMEN MAKEN WE DE OVERSTEEK 

 

VAN HET KIND 
De kinderen van OBS De Oversteek… 

 voelen zich veilig 

 zijn gemotiveerd om te leren 

 zijn betrokken bij de school 

 krijgen de kans om keuzes te maken 

 werken op hun eigen niveau 

 voeren zelfstandig taken uit 

 kunnen samenwerken 

 reflecteren op hun eigen werk 
 
Bron: Enquête sociale veiligheid april 2016 

De ouders van OBS De Oversteek…  

 voelen zich welkom 

 zien via de inloop dagelijks waar hun kinderen aan werken 

 worden betrokken bij projecten en veel andere activiteiten 

 leveren via de medezeggenschapsraad, de oudervereniging en het klassenouderschap 
actief hun bijdrage aan het schoolgebeuren  

 worden op verschillende manieren geïnformeerd over het onderwijs en de school 
 
Bron: Tevredenheidsonderzoek maart 2017 

 

 

 
 

Nieuwsgierig 

geworden? 

Maak een 

afspraak voor 

kennismakings-

gesprek en een 

rondleiding met 

onze directeur 

Arno Lippmann 

(arno.lippmann@ 

conexus.nu) 

 

De leerkrachten van OBS De Oversteek…  

 hebben er vertrouwen in dat ieder kind van binnenuit 
gemotiveerd is om zich te ontwikkelen 

 voelen zich betrokken bij school 

 stemmen zorg en begeleiding goed af op de kinderen 

 gebruiken methodes ter ondersteuning van het leerproces 

 geven bij de kernvakken rekenen, taal en lezen een instructie 
op verschillende niveaus 

 besteden aandacht aan wetenschap en techniek, expressie, 
wereldoriëntatie, Engels, beweging en ontspanning 

 bieden projecten aan waar kinderen zich betrokken bij voelen 
en waar zij met plezier aan mogen werken 

 werken met een digitale leeromgeving  

 betrekken ouders bij het leerproces van hun kind 

 bereiden kinderen voor op de moderne samenleving 

 

 
facebook.com/ 

OBSDeOversteekNijmegen 
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