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Eerst het kind, dan de leerling! 

De Kraanvogel heeft ruim 350 enthousiaste 

leerlingen. Ons pedagogisch klimaat is uitstekend. 

We bieden een veilige school met duidelijke 

afspraken en een goede structuur. 

Kinderen zijn uniek. Elk kind heeft zijn eigen 
talenten. Door het delen van deze talenten leren 
kinderen van en met elkaar. 

 
Spel is leidend in ons aanbod, omdat wij geloven 
dat kinderen in een op spel gerichte leeromgeving 
tot ontplooiing komen. We bekijken ons onderwijs 
daarom ook vanuit de 21st Century Skills. De 
school werkt vanuit 5 duidelijke pijlers waar het 
verbindend element “Samen” is. 

 
De pijlers: werken, spreken, spelen, vieren en 
leren worden vak doorbroken ingezet. Spelend 
leren, thematisch waar het kan en methodisch waar 
het moet zijn de uitgangspunten voor de 
talentontwikkeling van onze kinderen. 

 
Wij werken met Leskracht waarbij een 

onderzoekmatige houding van kinderen van belang 

is. Laat kinderen ontdekken en experimenteren. 

Daar worden ze nieuwsgierig van en raken ze 

betrokken bij hun eigen leerproces. Wij bieden 

kinderen een rijke leeromgeving. 

Voor ons als leerkracht betekent dat vooral een 
coachende rol. We begeleiden waar het kan en 

leiden waar nodig. Het (door) zien van het kind 
staat op 1! 

TALENT ZOEKT TALENT! 

 Weet jij waar je talenten liggen? 

 Ben je in staat deze te herkennen in 
kinderen? 

 Zie je uitdaging in 21st Century 
Skills ? 

 Kun je jezelf zien in de rol van 
coach? 

 Wil je mee werken aan vernieuwend 
onderwijs? 

 Heb je het lef om een andere aanpak 
te proberen? 

 

 

Wat krijg je er voor terug? 

Een uitdagende stage op een school 

met een vooruitstrevende visie, 
behulpzame collega’s, betrokken 

ouders en talentvolle kinderen. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=B8TLvb

BP NNQ&feature=youtu.be 
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