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het kind



De Prins Johan Frisoschool is een christelijke 
school. Leerlingen, leerkrachten en ouders 
vinden inspiratie in een christelijke  
levensovertuiging. We bieden een veilige 
leeromgeving en een positief pedagogisch 
klimaat. Ouders hebben daar ook een 
belangrijke rol in. Bij onze school hoort een 
duidelijk patroon van normen, waarden en 
omgangsvormen. We gaan uit van respect 
voor de medemens en de wereld om ons 
heen. We leren de kinderen vanuit onze 
grondslag invulling te geven aan de begrip-
pen liefde, eerlijkheid, geborgenheid en zorg 
voor elkaar.

Kindgericht onderwijs
Kinderen verschillen onderling in karakter, aanleg 
en intelligentie, daarom gaan we uit van kind-
gericht onderwijs. We werken vanuit de capacitei-

ten van de kinderen en passen onze begeleiding 
daarop aan. Het kind wordt gezien en gekend. 
Zo bieden we veiligheid, acceptatie en structuur. 
We stimuleren de kinderen en dagen ze uit om 
zich naar eigen vermogen, interesses en tempo te 
ontwikkelen. 

Toekomstgericht onderwijs
We sporen kinderen aan tot zelfwerkzaamheden 
en zelfstandigheid. Voor rekenen volgen de kinde-
ren hun eigen leerroute op de tablet. Als school 
leveren we ook een bijdrage aan de opvoeding en 
vorming van een kind. We bereiden ze voor op het 
verdere leven en in het bijzonder op een vorm van 
voortgezet onderwijs dat bij het kind past.

Betrokken ouders
Ouders dragen een deel van de zorg voor de 
kinderen over aan de school. Daarom zijn ouder-
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betrokkenheid en goed contact tussen school en 
ouders belangrijk. Er is regelmatig contact tussen 
school en ouders om vorderingen en bevindingen 
vanuit het perspectief van de school en van de 
ouders te bespreken. Hulp en betrokkenheid van 
ouders is ook belangrijk in het meedenken en 
helpen bij praktische zaken. Zo maken ouders en 
school samen meer mogelijk voor de kinderen.

Veilig en respectvol
Als Kanjerschool zorgen we op een effectieve  
manier voor een veilig klimaat waarin leerlingen 
respectvol met elkaar omgaan. We stimuleren 
actief de ontwikkeling van sociale vaardigheden  
bij de kinderen. Dit doen we ook vanuit onze  
christelijke grondslag. De Kanjertraining is gericht 
op het creëren en behouden van een positief  
pedagogisch klimaat in de klas en op de sociaal-
emotionele ontwikkeling van de kinderen.  
De kinderen leren hierdoor op een goede manier 
met zichzelf en de ander om te gaan. Het team is 
getraind in het geven van de Kanjertraining. 

Deel van groter geheel
Onze school is een van de negen scholen die 
verbonden is met de VCPOZD, de vereniging voor 
Christelijk Primair Onderwijs Zuidwest Drenthe.  
We werken samen met de andere scholen en er 
is een bovenschools management. Het bestuurs-
kantoor is gevestigd in Meppel.


