Geloofwaardig onderwijs Zwolle
Bijbelgetrouw en waardenvol onderwijs, gegeven door professionele
medewerkers die geloven in God.

Folder van de GereFormeerde basisscholen
Aquamarijn, het Saffier, De Schatgraver, Smaragd, SBO Het Speelwerk en De Sprankel
Onderdeel van Florion, vereniging voor gereformeerd primair onderwijs

“De school is een warme omgeving waar men op een liefdevolle
manier met leerlingen omgaat.”
Charlotte, moeder van Lucas - SBO Het Speelwerk

We staan voor GelooFWaardiG onderWijs.
We Zijn GereFormeerde scholen en bieden, met uitZonderinG
van sbo het speelWerk, smaraGd en de schatGraver, opvanG en
OnDerwijS vOOr kinDeren vAn 0 - 12 jAAr.
Wij stimuleren kinderen om hun sociale, creatieve en coGnitieve kWaliteiten te ontWikkelen en tot hun recht te komen
als kind van God.
we BieDen gOeD ADAptief OnDerwijS, Op BASiS vAn HAnDeLingSGericht Werken.
We beGeleiden leerlinGen in hun ontWikkelinG en Groei.

“De school heeft een duidelijke identiteit; met weeksluitingen,
vieringen en christelijke liedjes.”
Annewieke, moeder van Anna en Boaz - Aquamarijn

kennismaken
Een belangrijke ‘mijlpaal’ in het leven van uw kind is het moment dat hij of zij naar de basisschool gaat. Een grote stap, waarmee veel verandert, zowel in het leven van uw kind als in dat
van uzelf.
Eén van die veranderingen is dat uw kind een deel van de dag niet meer thuis is. Andere
volwassenen vullen die tijd in: juffen en meesters leren uw kind lezen, schrijven, rekenen.
Ze leren kinderen te ontdekken wie ze zijn, dat ze er mógen zijn en dat ze hun talenten
mogen ontwikkelen. Op onze scholen werken we vanuit ons geloof in God en met de Bijbel als
uitgangspunt. Florion-scholen noemen dat ‘geloofwaardig onderwijs’.
Die stap, de keuze voor een basisschool, vraagt om vertrouwen. U geeft anderen uw kostbaarste bezit in handen. En u vertrouwt hen om een deel van de opvoeding voor hun rekening
te nemen. Dat vraagt om een weloverwogen keuze. Een keuze voor een school die bij u en uw
kind past.
In deze folder, en met meer informatie op www.geloofwaardigonderwijs.nl, presenteren de
Zwolse scholen van Florion zich. We willen u graag laten kennismaken met geloofwaardig
onderwijs. Met hoe wij vorm geven aan ons onderwijs, zowel didactisch als op het gebied van
geloofsontwikkeling.
Deze folder is een eerste stap in het proces van kennismaken. Graag verwelkomen wij u voor
een vervolg van deze kennismaking bij ons op school. We geven u graag een rondleiding en
vertellen u persoonlijk hoe het er bij ons op school aan toegaat.

“School is echt een verlengde van onze christelijke opvoeding thuis”
gea, moeder van tim - De Schatgraver

identiteit
Als gereformeerde scholen is de christelijke identiteit ons onderscheidend vermogen.
We willen geloofwaardig onderwijs bieden, waarin ons geloof in de God van de Bijbel
centraal staat. We geloven dat elk kind een uniek kind van God is. Het is het waard om Zijn
liefde te ontvangen en daarmee ook onze liefde en aandacht. Geloofwaardig onderwijs
wil meerwaarde bieden in het leven van jonge kinderen en hen aan de hand nemen en
begeleiden bij het proces van (op)groeien.
geloofwaardig onderwijs: de liefde van gods vaderhart
Florion-scholen hebben de missie om kinderen en hun ouders/familie te laten ervaren wat het
is om kind te mogen zijn van onze hemelse Vader. Wij geloven dat als we leren leven als kind
van God, er iets bijzonders gebeurt. We groeien. We ontwikkelen onze gaven en talenten. We
leren ons inzetten voor een ander. Zo leren we leven tot eer van onze Vader en ten dienste van
de wereld om ons heen. Vanuit Zijn liefde willen we zo samen vormgeven aan geloofwaardig
onderwijs.
Onze identiteit is merkbaar in het dagelijkse werk van onze leerkrachten met de kinderen.
Of het nu gaat over opvoeding, wereldgeschiedenis, bijbels onderwijs, aardrijkskunde, onze
hedendaagse maatschappij, het omgaan met elkaar en je naaste, het je veilig voelen op
school en merken dat er wederzijds respect is voor elkaar, de identiteit geeft kleur aan onze
basisscholen.
Op de website van Florion leest u meer informatie over wat we op het gebied van identiteit aan
ouders en kinderen beloven: www.florion.nl.

“Leerkrachten stralen liefde van God uit naar de kinderen.”
gerdien, moeder van ruben - het Saffier

onderWijs
Kinderen binnen onze scholen groeien, leren en ontwikkelen zich voortdurend. Geloofwaardig
onderwijs draagt bij aan de optimale ontwikkeling van leerlingen: kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes. Leerkrachten dragen vanuit hun professionaliteit en hun persoon bij aan
de ontwikkeling van kinderen. Leerkrachten creëren daarvoor betekenisvolle leersituaties, die
aansluiten bij de mogelijkheden en beleving van kinderen. We vinden goede kwaliteit, met
meetbare leeropbrengsten en een brede vorming daarbij belangrijk.
Kenmerken van ons onderwijs
•
We sluiten aan bij de unieke persoonlijkheden van kinderen.
•
We staan midden in de maatschappij en hebben oog voor onze omgeving (ver weg en
dichtbij).
•
Ons pedagogisch en didactisch handelen wordt gekleurd door onze identiteit, is uitdagend
en ondersteunend.
•
Voor de brede vorming van leerlingen richten we ons op cognitieve, sociale, creatieve en
lichamelijke ontwikkeling.
•
Leren doe je samen, in groepsverband kunnen kinderen hun sociale vaardigheden
oefenen.
•
Het leerstofaanbod is eigentijds en verantwoord en er is een rijk aanbod aan activiteiten.
•
Er is goede zorg en begeleiding, waarbinnen preventie een sleutelwoord is.
•
Ons positief christelijk schoolklimaat is de basis voor goed onderwijs en wordt gekenmerkt
door veiligheid, respect en betrokkenheid.
•
De vorderingen in de ontwikkeling van de kinderen worden op verschillende manieren
gemeten, waarbij we onder andere werken met een leerlingvolgsysteem.
•
De scholen van Florion willen zich de komende jaren steeds verder ontwikkelen van
aanbodgericht naar talentgericht onderwijs.

“Veilige leeromgeving en het bijbels onderwijs
waren voor ons doorslaggevend”
Marion, moeder van Lennart en thijmen - De Sprankel

aanmeldinG
In deze folder leest u hoe belangrijk wij geloofwaardig onderwijs vinden. Voor de vorming van
jonge kinderen is het van belang dat ouders en school goed bij elkaar passen, zodat in de klas
en thuis dezelfde basis als uitgangspunt geldt.
Het uitgangspunt voor het aanmeldingsbeleid van Florion is de gereformeerde identiteit.
Kinderen van Gereformeerd (vrijgemaakte), Nederlands Gereformeerde en Christelijke
Gereformeerde ouders worden op onze scholen toegelaten. Ook kunnen hun ouders lid worden
van Florion. We reiken daarbij ook graag de hand aan ouders, die net als wij, hun kinderen
willen opvoeden overeenkomstig de Bijbel. Ouders die dus bewust kiezen voor geloofwaardig
gereformeerd onderwijs. Na een gesprek over identiteit, om te ontdekken of ouders en school
bij elkaar passen, kunnen ook deze kinderen toegelaten worden tot onze scholen.
Wanneer u uw kind wilt aanmelden bij een van onze scholen, dan kunt u hiervoor het beste
persoonlijk contact opnemen met de directeur van de betreffende school. U vindt alle contactgegevens van de scholen op de website www.florion.nl.

de scholen
1. De Sprankel

4. ikc aquamarijn

Klokkengieterlaan 3

Turfmarkt 5

8043 BA Zwolle

8021 AA Zwolle

www.desprankel.org

www.kindcentrumaquamarijn.nl

E directie.desprankel@florion.nl

E directie.aquamarijn@florion.nl

T 038 - 42 01 940

T 038 - 45 27 638

2. SBO Het Speelwerk

5. De Schatgraver

Bachlaan 152

Van Houtenlaan 1a

8031 HL Zwolle

8014 ZM Zwolle

www.hetspeelwerk.nl

www.deschatgraver.nl

E directie.hetspeelwerk@florion.nl

E deschatgraver@florion.nl

T 038 - 42 17 961

T 038 - 46 59 165

3. smaragd

6. ikC het Saffier

Esdoornstraat 10

Overtoom 65

8021 WB Zwolle

8043 LZ Zwolle

www.gbs-smaragd.nl

www.hetsaffier.nl

E directie.smaragd@florion.nl

E directie.hetsaffier@florion.nl

T 038 - 45 34 233

T 038 - 42 02 722
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Florion | Postbus 393 | 8000 AJ Zwolle | 038 230 5001 | www.florion.nl | bestuurskantoor@florion.nl

