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Onze school 
 
De Vredeveldschool is een moderne basisschool met de gemoedelijkheid van een dorpsschool maar 
met moderne onderwijs concepten. We hebben gemiddeld zo’n 50 leerlingen. Onze school is 
daardoor voor kinderen heerlijk overzichtelijk, ze voelen zich snel veilig en op hun gemak. Daardoor 
kent ons team ieder kind bij naam en weet van ieder kind de talenten en de leerpunten te 
benoemen. Het team geeft ieder kind de aandacht en de juiste onderwijsondersteuning die het 
nodig heeft.  Niet alleen het team zorgt voor ieder kind, de kinderen zorgen ook voor elkaar. In onze 
combinatiegroepen leren de kinderen met en van elkaar. Dit wordt versterkt door het 
groepsdoorbrekend werken en ons 5-gelijke dagen model.  

We maken onze leerlingen vertrouwd met  waarden die een mens “voller” maken zoals:  openstaan  
voor de ander, trouw, respect, zelfstandigheid, eigen  verantwoordelijkheid, vrijheid, eerlijkheid.  

De Vredeveldschool is sinds 1 januari 2017 gesitueerd in MFA “de Orchidee”.  Dit gebouw sluit 
helemaal aan bij onze moderne visie op het onderwijs. Wij willen er met elkaar voor zorgen dat alle 
talenten van ieder kind tot ontwikkeling komen.  
Meer over onze school1  
 
 
Onze leerlingen 
De Vredeveldschool is een katholieke basisschool. Die  katholieke grondslag impliceert dat wij 
aandacht hebben voor álle leerlingen op school.  Op onze school treffen we een diversiteit in 
levensbeschouwing  onder onze leerlingen aan. We richten ons daarom niet alleen op katholieke 
kinderen, maar elk kind ongeacht van welke afkomst is bij ons welkom. Kinderen met of zonder 
geloofsovertuiging zijn van harte welkom op de Vredeveldschool. We vinden het wel een 
voorwaarde dat ouders en hun kinderen achter de katholieke identiteit van de school staan. 
 
Wij houden rekening met verschillen tussen de leerlingen.  Deze verschillen zien wij als positief en 
waardevol. 
We willen dat de kinderen op onze school positief en respectvol leren omgaan met het feit dat alle 
mensen verschillend zijn, ook in hun gevoelens, geloof en voorkeuren.  
De Vredeveldschool staat in een wat oudere wijk in Assen-Oost. In deze wijk is de Vredeveldschool 
van de 4 aanwezige basisscholen de enige katholieke school. 
In de loop der jaren zijn er aan de bestaande, oudere, wijk een aantal nieuwe woongedeelten 
toegevoegd. 
Het merendeel van de leerlingen van de Vredeveldschool komt uit een gebied dat globaal begrensd 
wordt door de spoorlijn, de Anreperstraat en de wijken Vreebergen en Houtlaan. Er zijn echter ook 
een aantal leerlingen op school die wat verder van school wonen. Zij komen bijvoorbeeld uit de 
nieuwe wijk Diepstroeten. De laatste jaren ervaren we dat steeds meer ouders kiezen voor het 

                                                      
1 link naar website Vredeveldschool 

https://www.vredeveldschool.nl/


  

modern onderwijsconcept én de veiligheid/geborgenheid van een kleine school zoals de 
Vredeveldschool die kan bieden. 
Het opleidingsniveau van de  ouders is heel divers.  Er zijn ongeveer 50 kinderen op school, verdeeld 
over 3 klassen.  
Meer over de activiteiten die we op school voor onze kinderen organiseren2 
 

Waar we sterk in zijn 

• We hebben een sterk pedagogisch en didactisch  team  

• We besteden veel zorg aan onze pedagogische sfeer  

• We kennen ieder kind 

• We volgen de ontwikkeling van ieder kind nauwgezet 

• We besteden veel aandacht aan de talenten van ieder kind 

• We zorgen ervoor dat we het maximale leerrendement uit ieder kind halen 

• We werken groepsdoorbrekend 

• We hebben korte communicatielijnen met alle ouders 

• We werken laagdrempelig 

• We hanteren het 5-gelijke dagen model 
 

Ons onderwijsaanbod 
We maken deel uit van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs 22-01 in de gemeenten 
Assen, Tynaarlo, Midden- Drenthe en Aa en Hunze. Er zijn afspraken gemaakt over wat ouders 
mogen verwachten van het onderwijs van de school. Goede kwaliteit van onderwijs is voor ons 
vanzelfsprekend. Alle kinderen hebben recht op het beste onderwijs. We bieden een  
breed en gevarieerd onderwijsaanbod met de nadruk op taal en rekenen. Het leerstofaanbod biedt 
mogelijkheden tot differentiatie, zelfstandig werken en keuzewerk.  
Centraal daarbij staat de vraag hoe de school het beste kan omgaan met de verschillende 
mogelijkheden waarover ieder kind beschikt.  
De Vredeveldschool heeft getracht haar onderwijs zó in te richten en de leeromgeving in de school 
zó te structureren dat alle kinderen zich er veilig voelen, zelfstandig kunnen werken en zicht krijgen 
op hoe ze het beste kunnen werken. 
 
In het Schoolondersteuningsprofiel3 kunt u lezen over onze mogelijkheden om leerlingen te 
ondersteunen en ook waar onze grenzen liggen. U kunt hier4 lezen wat de Inspectie van Onderwijs in 
haar rapport over de Vredeveldschool zegt. 
 
 
Onze ambitie 
De Vredeveldschool is een school in beweging. Omdat onze kinderen opgroeien in een gemêleerde  
samenleving  is het erg belangrijk dat wij als school daar op inspelen. We willen bij alle kinderen 
“eruit halen wat erin zit”. We stellen hoge eisen. Daarom blijven we ons ook als team continue 
ontwikkelen, verbeteren en aanpassen aan veranderende omstandigheden.  Sinds januari 2016 
kunnen de kinderen gebruik maken van een iPad tijdens de zelfstandige verwerking van de leerstof. 
Hierdoor kunnen de kinderen nog meer op hun eigen niveau werken.  
 
In ons jaarplan5 kunt u lezen wat onze doelen zijn en hoe we daaraan werken. 
 

                                                      
2 Link naar overzicht groepen op onze website 
3 Link naar schoolondersteuningsprofiel 
4 Link naar Inspectierapport 
5 Link naar jaarplan op website 

https://www.vredeveldschool.nl/groepen
https://www.vredeveldschool.nl/onze-school/schooldocumenten/schoolondersteuningsprofiel
https://www.zoekscholen.onderwijsinspectie.nl/zoek-en-vergelijk/sector/po/id/2791?pagina=2&zoekterm=Assen
https://www.vredeveldschool.nl/onze-school/schooldocumenten/schooljaarplan


  

Dit zijn onze kwaliteiten: 

• Gepersonaliseerd leren 

• Samenwerkend leren 

• Groepsdoorbrekend werken 

• UnitRekenen 

• Thematisch onderwijs 

• Werken met ateliers 

• Passend onderwijs 

• Leren met een iPad (iPad wordt ingezet als ondersteuningsmiddel) 
 

Onze aanmeldingsprocedure 
We geven hierboven in het kort een beeld van onze school. Wilt u ook bekijken of  de 
Vredeveldschool de juiste school is  voor uw kind? Kijk dan naar onze aanmeldprocedure6. We 
maken graag geheel vrijblijvend kennis met u om te onderzoeken of we kunnen bieden wat uw kind 
nodig heeft. 

                                                      
6 Link naar kennismakingsgesprek en inschrijving 

https://www.vredeveldschool.nl/onze-school/over-ons/kennismakingsgesprek-en-inschrijving

