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‘Leren is leuk!’
Wij hebben veel aandacht voor feesten en vieringen op onze school. 

We doen mee met de vele sporttoernooien en ook op cultureel 

gebied zijn we een actieve school. Kinderen ontdekken bij ons wie 

ze zijn, wat ze kunnen en wat ze nodig hebben om op te groeien in 

onze maatschappij. Wij vinden het belangrijk dat er samenhang is 

in vakken als aardrijkskunde, biologie en geschiedenis. Wij maken 

daarom gebruik van het “International Primary Curriculum (IPC)”. 

Door het internationale aspect van deze methode leren kinderen 

verder te kijken dan Nederland. Ze ontdekken verschillen en over-

eenkomsten met andere landen en culturen op de hele wereld. 

Kinderen leren bij ons vanaf groep 1 al Engels. Dat komt onze 

kinderen later goed van pas. Bij de aangeboden thema’s worden 

activiteiten ontwikkeld, die rekening houden met meervoudige 

intelligenties, emotionele betrokkenheid en leerstrategieën van 

kinderen. Het Slingertouw is naast een school ook een erkend 

leerbedrijf en een academische basisschool. Wij begeleiden stu-

denten bij hun studie. Ze leren het vak bij ons in de praktijk. Zo 

leiden we toekomstige onderwijsassistenten en leerkrachten op. 

En een mooie bijkomstigheid is dat we zo ook extra handen in 

de klas hebben. Aan het eind van de schoolloopbaan is de grote 

‘UitSlingerdag’. Dan laten we onze kinderen na acht jaar op Het 

Slingertouw weer los. Met een gerust hart dragen we ze over aan 

onze collega’s van het voortgezet onderwijs.

Op Het Slingertouw slingeren wij onze kinderen 

vol vertrouwen de toekomst in!

We zijn een dynamisch en enthousiast team met hart voor onze kinderen. Wij zijn ‘grutsk’ op onze school met haar open 

cultuur. Hier werken, leren en leven ouders, team en de omgeving met elkaar samen. Wij geven graag onze passie door 

aan kinderen; leren is leuk! Daarom bieden we op Het Slingertouw boeiend en uitdagend onderwijs in een moderne en 

plezierige leeromgeving.
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