
WELKOM OP DE
DE KONINGSSPIL

WAT MAAKT DE 
KONINGSSPIL UNIEK

Op openbare basisschool de Koningsspil in Oosthuizen zijn kinderen 

uit het dorp én uit de omgeving van harte welkom! Onze innovatieve 

dorpsschool, gevestigd in een modern schoolgebouw, kenmerkt zich 

onder andere door de gemoedelijke sfeer en de openheid. Met een 

positieve insteek begeleiden we onze leerlingen naar hun toekomst.

Seevancksweg 93

1474 HT Oosthuizen

Tel: 0299 403 128

www.obsdekoningsspil.nl

Schoolleider: Sieta Dolstra

OPEN COMMUNICATIE
Wij vinden het belangrijk om met ou-

ders en leerlingen in gesprek te zijn. 

Jaarlijks voeren wij start- en voort-

gangsgesprekken, waarbij leerlingen 

zoveel mogelijk aansluiten. Het gaat 

tenslotte over hun ontwikkeling.

ALLIANTIE KANSRIJK EN 
SPORTKOEPEL
Na schooltijd en tijdens vakanties 

worden er wekelijks, door een aantal 

enthousiaste begeleiders, tientallen 

cursussen en activiteiten georgani-

seerd in en rond het schoolgebouw. 

Deze externe activiteiten kondigen we 

aan in de nieuwsbrief.

Alle activiteiten hebben als doel het 

talent van kinderen op sportief of 

creatief gebied naar boven te halen 

en door te ontwikkelen. Zo heeft elke 

leerling de kans om het eigen talent 

te ontdekken. De activiteiten worden 

georganiseerd door Alliantie Kansrijk, 

die van toegevoegde waarde is voor 

de leerlingen van onze school. Meer 

informatie is te vinden op www.kans-

rijkedamvolendam.nl.

PEUTERSPEELZAAL EN BSO
In goede samenwerking verzorgen 

de Koningsspil en Kinderopvang 

Berend Botje het aanbod van peuter-

speelzaal en buitenschoolse opvang 

voor (toekomstige) leerlingen van de 

Koningsspil. Meer informatie over 

Berend Botje is te vinden op: www.

berendbotje.nl/locaties/oosthuizen/

kinderdagverblijf-oosthuizen.

OPSPOOR
Obs de Koningsspil is samen met 36 

andere scholen voor (speciaal) basis-

onderwijs aangesloten bij stichting 

Opspoor. Meer informatie is te vinden 

op: www.opspoor.nl

      POSITIEVE SFEER EN OPEN COMMUNICATIE

      DOELGERICHT EN BOEIEND ONDERWIJS

      VEILIGE LEEROMGEVING

      EIGENAARSCHAP BIJ LEERLINGEN

      VERTROUWEN

      VERBINDING

      TOEKOMSTMAKERS

Meer informatie?
Check onze

website!

Ook speuren
naar insecten!

‘Een goede samenwerking
tussen de koningsspil

en Berend Botje’ 

SAMENWERKEN

MOESTUIN
IN DE SCHOOL



van maken. Naast de basisvakken is 

er tijd voor het leren van vaardighe-

den als samenwerken, presenteren, 

plannen, organiseren en ‘out of the 

box’ denken.

DOELGERICHT ONDERWIJS
Onze duidelijke doelstellingen zijn 

voor de leerlingen zichtbaar via de 

doelenmuren in elke groep. We  

werken vanuit het directe instructie-

model en differentiëren in minimaal  

3 niveaus.

EIGENAARSCHAP
Wij vinden het belangrijk dat leerlin-

gen vanuit vertrouwen zelf verant-

woordelijkheden krijgen en hebben  

in het onderwijs:

       ik mag zijn wie ik ben en durf op 

mezelf en anderen te vertrouwen

      ik ben zelf verantwoordelijk voor 

het behalen van mijn doelen

         ik weet wat ik kan en vraag om  

hulp als dat nodig is.

SCHOOLAFSPRAKEN

     Ik heb een respectvolle houding

     Ik loop en praat rustig in de school

      Ik ben op tijd in het lokaal;  
binnen is beginnen

      Ik volg de aanwijzingen van de  
volwassenen in de school op

      Ik let op mijzelf

      Ik gebruik het materiaal  
waarvoor het bedoeld is

      Ik vraag om hulp als dat nodig is. 

BIKKELTRAINING
Op Obs de Koningsspil werken wij 

met de Bikkeltraining; een training 

waardoor een kind positief over 

zichzelf en anderen leert denken. 

Hierdoor ontstaat een veilig klimaat, 

waarin leerlingen respectvol met 

anderen omgaan en pestgedrag zo-

veel mogelijk wordt voorkomen. We 

oefenen dit met de leerlingen door 

middel van rollenspellen, verhalen 

en gesprekken. Het geleerde tijdens 

de training kunnen ze vervolgens 

inzetten in sociale situaties.

‘Wij houden ons samen 
aan de afspraken’

SCHOOLTIJDEN
Op de Koningsspil werken we met 

een continurooster, waarbij we het 

5-gelijke-dagen-model hanteren. De 

schooltijden zijn van maandag t/m 

vrijdag: 8.30-14.00 uur en de deuren 

gaan vanaf 8.20 uur open voor onze 

leerlingen.

IDENTITEIT
Het onderwijs op onze school is 

openbaar en heeft daardoor een 

‘open’ karakter. We hechten – naast 

veiligheid – aan tijdloze normen en 

waarden zoals acceptatie, saamho-

righeid, betrokkenheid en respect. 

Vanuit onze openbare identiteit doen 

wij dingen vanuit respect en oprechte 

interesse in elkaar. Op de Koningsspil 

draait het om jouw toekomst!

BOEIEND ONDERWIJS
Kinderen boeien met ons onderwijs 

vinden wij belangrijk. Dat doen we 

door deels thematisch te werken 

en door coöperatieve werkvormen 

in te zetten. We werken volgens de 

Blink-methode: leren door te ont-

werpen, te onderzoeken en samen te 

werken. Deze methodiek gebruiken 

we bijvoorbeeld tijdens de aardrijks-

kunde- en geschiedenislessen. 

INNOVATIEF
Goede digitale vaardigheden zijn in 

de toekomst waarschijnlijk noodza-

kelijk voor onze leerlingen. Daarom 

is leren omgaan met ICT belangrijk. 

Leerlingen van groep 3 t/m 8 werken 

bij ons op een chromebook/laptop, 

waar ze bij bepaalde lessen gebruik 

De Koningsspil
maakt leren leuk!

‘OP DEZE SCHOOL
DRAAIT HET 
OM JOUW 
TOEKOMST!’

HOGE OUDERBETROKKENHEID
Betrokkenheid van ouders vinden we 

belangrijk op de Koningsspil. Ook 

zij kunnen een belangrijke bijdrage 

leveren aan het ontwikkelen van het 

onderwijs. Ouders/verzorgers kunnen 

zich inzetten in de activiteitencom-

missie (ouderraad), de werkgroep 

ouderbetrokkenheid (klassenouders) 

of onze zeer betrokken medezeggen-

schapsraad (MR). 

Het is ook mogelijk om als ouder/

verzorger mee te denken in een 

denktank, waarin over inhoudelijke 

onderwerpen wordt gesproken. Om 

de gezamenlijke betrokkenheid te 

vergroten organiseren we regelmatig 

koffie/theemomenten voor ouders 

om elkaar te ontmoeten en met 

elkaar in gesprek te gaan.

LEERLINGENRAAD
Ook leerlingen hebben een stem op 

de Koningsspil. Daarvoor hebben we 

een leerlingenraad die bestaat uit 

leerlingen uit de groepen 5 t/m 8. 

Leerlingen kunnen zich hiervoor ver-

kiesbaar stellen en een aantal van hen 

wordt door de klassen gekozen om 

plaats te nemen in de leerlingenraad. 

De leerlingenraad overlegt regelmatig 

met de directie over onderwerpen 

die voor de leerlingen van belang 

zijn. Zo is de leerlingenraad betrok-

ken geweest bij de inrichting van het 

schoolplein en organiseert deze raad 

evenementen als ‘school got talent’.

PLEZIER

LEREN
SAMEN SPELEN


