Hoe gaat het aanmelden op De Waterkant?
Is De Waterkant u eerste keuze? Dan is de kans groot dat uw kind geplaatst kan
worden. De Waterkant is een groeiende school.
U levert uw aanmeldformulier in op onze school. Dit kan in de brievenbus of (in
Coronatijd) per email. Na de matching ontvangt u van de school waarop uw zoon
of dochter is geplaatst een feestelijke brief met een inschrijfformulier.
Pas als u dit inschrijfformulier heeft ingeleverd bent u ook echt ingeschreven op
De Waterkant.
Twee maanden voordat uw zoon/dochter 4 jaar wordt nodigen wij u en uw
zoon/dochter uit voor een intakegesprek. Wij vragen u dan verschillende vragen
over de ontwikkeling van uw kind en wat voor type uw kind is. Op deze manier
kunnen wij uw kind plaatsen in een groep waar het zich fijn voelt.
Tijdens het gesprek worden ook de wendagen gepland. Als uw kind 4 jaar is mag
hij/zij gezellig de hele dag naar school.
Hoeveel leerlingen heeft De Waterkant?
De Waterkant heeft 315 leerlingen verdeelt over 14 groepen.
Wat voor rooster heeft De Waterkant?
De Waterkant heeft een traditioneel rooster.
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

8.30- 11.45
12.45- 14.45

8.30- 11.45
12.45- 14.45

8.30-12.00

8.30- 11.45
12.45- 14.45

8.30- 11.45
12.45- 14.45

Kan mijn kind overblijven?
Ongeveer 95% van de leerlingen blijft tussen de middag op school bij de
overblijf. Er is altijd plaats. Tijdens de overblijf eten zij hun meegebrachte lunch
in hun eigen klas. Daarna spelen zij buiten op het plein. Overblijfmedewerkers
letten op de leerlingen bij het buitenspelen. De overblijf kost gemiddeld €1,- per
dag.
Het team van De Waterkant
Het enthousiaste team van De Waterkant is gevarieerd in leeftijd en talenten.
Het is een hecht team, dat met veel plezier en gedrevenheid onderwijs geeft. De
leerkrachten beschikken allemaal over een daltoncertificaat.

Actief spelend leren
Op De Waterkant leren kleuters spelenderwijs. Wij maken minimaal gebruik van
werkbladen. De leerkrachten richten de klas zo in dat de kinderen spelend de
doelen behalen.
Buitenspelen
Wij vinden buitenspelen belangrijk. In de groepen ½ spelen de kinderen ’s
morgens en ’s middags een uur buiten. Er worden buiten ook lesactiviteiten
aangeboden.
Naschoolse activiteiten
Combiwel en de ASV Bilderdijkpark organiseren onze naschoolse activiteiten. De
kinderen kunnen deelnemen aan judo, natuurlessen, koken, dans etc.
De Waterkant verzorgt samen met de muziekschool naschoolse
muziekactiviteiten. Ontdek je instrument en we hebben zelfs twee schoolbandjes!
Huiswerk
Op De Waterkant geven wij bijna geen huiswerk. Uitzondering hierop is het
oefenen met lezen in groep 3, de tafels oefenen in groep 4 en uiteindelijk in
groep 7 en 8 ter voorbereiding op de middelbare school.
Individuele leerlingen die extra inoefening nodig hebben ontvangen dit in
overleg.
Computers
Op De Waterkant hebben wij bewust gekozen voor het werken in een schrift.
Vooral bij spelling is het belangrijk om de woorden te schrijven. De computers (1
Chromebook per twee leerlingen) gebruiken wij voor het extra oefenen en extra
uitdaging. Daarnaast gebruiken wij de Chromebooks en Ipads voor
wereldoriëntatie en mediawijsheid.
Naschoolse opvang
Verschillende organisaties voor naschoolse opvang halen leerlingen op De
Waterkant op. U vindt deze op de website. Zorg dat u op tijd inschrijft, vooral de
maandag, dinsdag en donderdag zijn druk.

Wat is het verschil tussen Daltononderwijs en Montessorionderwijs?
In het Montessorionderwijs wordt lesgegeven vanuit stamgroepen, waarin kleine
groepen kinderen uit verschillende leeftijdscategorieën samen in een groep zitten
en waar de samenstelling van de groep jaarlijks wisselt. In het Daltononderwijs
gaan wij uit van homogene groepen, waar kinderen meestal van groep 3 t/m 8
dezelfde groep vormen.
In het Montessori onderwijs wordt veelal gebruik gemaakt van eigen materialen
terwijl in het daltononderwijs materialen op basis van visie, huidige (digitale-)
ontwikkelingen in de samenleving en de onderwijsbehoefte van de
schoolpopulatie worden gekozen. In het Montessorionderwijs wordt gewerkt
vanuit de individualiteit van de kinderen op basis van belangstelling of
ontwikkelingsbehoefte. In het daltononderwijs werken de leerlingen op
verschillende niveaus aan doelen binnen een blok. Er wordt gewerkt met
weektaken. De kinderen weten wanneer zij instructie krijgen en wanneer zij
kunnen werken aan hun weektaak. Daarnaast verwijzen wij naar de
informatiefilm over ons daltononderwijs, waarin onze daltonkernwaarden
zelfstandigheid, samenwerken, vrijheid, reflectie en effectiviteit worden
uitgelegd..
Heeft u nog vragen? Mist u informatie?
Stuur ons een email of neem telefonisch contact met ons op.
info@dewaterkant.net
Wij zijn (in Coronatijd) iedere werkdag van 8.30 -14.30 telefonisch bereikbaar
020 6120122

