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Cas
groep 3

school voor breinvriendelijk onderwijs
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De Koningslinde is een jonge open-
bare basisschool (obs ) in Vught. 
In het Stadhouderspark, in de 
bosrijke omgeving op de grens met 
Den Bosch staat het scholencluster. 
Een zogenaamde ‘brede school’, 
waar De Koningslinde het gebouw 
deelt met drie  partners, waaronder 
kinderopvang en bso.
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ONZE KINDEREN 
GROEIEN OP IN EEN SNEL 
VERANDERENDE WERELD

• Zij ervaren dat de wereld steeds kleiner wordt, 
globalisering 

• Via de media komt er veel informatie op ze af

• De beroepen veranderen in hoog tempo

• Ze krijgen te maken met robotisering en snel 
ontwikkelende automatisering

• Een groeiende wereldbevolking waar massa 
boven individu gaat

Hoe bereiden we kinderen voor op de toekomst? 
Hoe leer ik mezelf kennen en hoe laat ik mezelf 
zien in een snel veranderende wereld?

Kinderen 
creëren onze 

toekomst

MIRON HAGEMAN DIRECTEUR
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MISSIE

Om tot leren te komen moet een 
kind zich competent, autonoom en 
verbonden voelen. Wij zien het als 
onze opdracht kinderen een kennis-
basis, cognitieve vaardigheden en 
zelfkennis & samenwerken geïnte-
greerd mee te geven waardoor onze 
leerlingen intrinsiek gemotiveerd 
zijn zich blijvend te ontwikkelen.

Loren
groep 3



VISIE
De Koningslinde geeft haar onder-
wijsconcept vorm vanuit recente 
inzichten van het lerende brein en 
wetenschappelijk onderzoek naar 
onderwijskwaliteit en gaat hierbij 
uit van de volgende principes.

Kinderen op De Koningslinde leren door:

• Een goede relatie tussen de leerkracht en leerlingen

• Samen te spelen, leren, ervaren en ontdekken in een veilige, 
gestructureerde en uitdagende leeromgeving

• Instructie gestructureerd en rijk aan te bieden
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We spelen 
gezellig met 

elkaar!
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KENNISBASIS

Zonder kennis geen basis om het leren te verdiepen 
en te verbreden. Op De Koningslinde wordt 
een kennisbasis aangeboden door middel van:

• De kerndoelen worden door iedere leerling op 1F 
(fundamenteel referentieniveau)bereikt waarbij voor 
de meer begaafde leerlingen streefdoelen worden 
geformuleerd en onderdelen van de leerstof op   
2F niveau worden aangeboden (participatie niveau).

• De kinderen van De Koningslinde krijgen Engels vanaf 
groep 1. Door het aanbieden van Engels-, en Nederlandstalig 
onderwijs van groep 1 tot en met 8 stromen  de kinderen op 
niveau van tweetalig onderwijs uit.

• De Koningslinde beperkt zich niet tot de kerndoelen  
en verbreedt de kennis vanuit intrinsieke motivatie   
(wat wil je leren?)
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COGNITIEVE 
VAARDIGHEDEN 
Om leerstof op een hoger niveau te gaan beheersen is 
het voor de leerling nodig met de opgebouwde kennis 
te gaan werken: door te ontdekken, ervaren, informatie 
te zoeken, te ordenen, te analyseren, relaties en ver-
banden te leggen verdiepen de leerlingen de leerstof. 
Kinderen geven zelf waarde en betekenis aan de kennis-
basis. Om de leerstof te verdiepen is het van belang 
dat kinderen cognitieve vaardigheden worden 
aangeleerd. Op De Koningslinde staan hierbij 
de volgende cognitieve vaardigheden centraal:

• Het analyseren en gebruik maken van informatie. Denk 
hierbij aan: leren samenvatten, categoriseren, kritisch denken.

• Aanpakken van complexe problemen. Denk hierbij aan: 
divergent denken (open) en convergent denken (trechteren).

• Toepassing van leerstrategieën. Denk hierbij aan: het leren 
van relevante leerstrategieën en deze in verschillende 
contexten kunnen toepassen.
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ZELFKENNIS & 
SAMENWERKEN
Nu de leerlingen een kennisbasis hebben en de 
tools om deze te kunnen toepassen in verschillende 
contexten blijven er voor De Koningslinde nog twee 
belangrijke aspecten over:

• Zelfkennis:     
Wat kan ik met de kennisbasis en vaardigheden en wat wil 
ik er mee? Leerlingen leren vragen te beantwoorden als: 
Wat kan ik goed? Welke talenten wil ik verder ontwikkelen? 
Wat wil ik nog meer leren? Wat vind ik nog moeilijk?

• Samenwerken:     
Leren vindt plaats in interactie met de omgeving door een 
rijke leeromgeving, excellente leerkrachten, maar vooral 
in interactie met elkaar in een sociale context. Tijdens het 
coöperatief leren staat het aanleren van vaardigheden om 
effectief en prettig samen te werken centraal. Denk hierbij 
aan: actief luisteren, elkaar respecteren, elkaar helpen.
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Een dag op De Koningslinde

DE OCHTEND
In de ochtend staat het verwerven van de kennis-
basis centraal ( vanuit de vakken taal, lezen en 
rekenen). Er wordt gewerkt met de nieuwste 
methodes die allemaal voldoen aan de volgende 
kenmerken:

• De lessen worden opgebouwd vanuit een korte, heldere 
instructie met opdrachten op verschillende niveaus.

• De leerlingen nemen actief deel: leren door doen en ervaren.

• De leerlingen worden uitgedaagd om zelf na te denken.

• De verschillende zintuigen worden aangesproken.

• Er wordt gebruik gemaakt van coöperatieve werkvormen.

• Passend bij het ontwikkelingsniveau van het kind.

EEN DAG 
OP DE 

KONINGS-
LINDE
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Een dag op De Koningslinde

DE MIDDAG
Op de middagen wordt naast het uitbreiden van 
de kennisbasis een belangrijk accent gelegd op 
het verwerven van cognitieve vaardigheden, 
samenwerkingsvaardigheden en het versterken 
van de zelfkennis. 

Voor de wereld oriënterende vakken, techniek, 
kunstbeschouwing en lichamelijke opvoeding 
wordt er thematisch onderwijs aangeboden 
met behulp van IPC (International Primary 
Curriculum). Per thema wordt nieuwe kennis 
aangeboden en is er ruimte om te werken aan eigen leervragen. 
Daarnaast leren kinderen samenwerken, zich presenteren, 
informatie verwerken, problemen oplossen, creatief denken 
en omgaan met ICT. Door het internationale karakter van IPC 
wordt het wereld-beeld van de kinderen vergroot en kunnen 
de leerlingen de Engelse taal direct toepassen tijdens projecten 
in communicatie met leeftijdgenoten over de hele wereld.

Daarnaast wordt Engels aangeboden in de groepen 
1 tot en met 8. Vanuit Early Bird zet De Koningslinde 
Engelstalig onderwijs in. Early Bird is een methodiek 
voor meer, beter en vroeger Engels.

IN DE 
PRAKTIJK
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Een dag op De Koningslinde

DE ATELIERS
4 keer per jaar worden er ateliers georganiseerd. 
Tijdens de ateliers staat de brede ontwikkeling en 
het ontdekken van talenten voor alle leerlingen 
centraal. 

De leerlingen hebben de mogelijkheid om uit een keuzeaanbod 
workshops te volgen bij vakdeskundigen. De leerlingen ont-
dekken welke talenten ze hebben of zouden willen ontwikkelen. 
De ateliers worden gekoppeld aan de thema’s van IPC om zo  
te zorgen voor een optimale verbinding. Een voorbeeld van 
workshops waar de leerlingen uit kunnen kiezen:

• Fooddesign
• Dans
• Atletiek

Verwondering, ontdekking, nieuwsgierigheid staan 
centraal in de ateliers.

• Animaties maken
• Toneel
• Natuur
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Extra ruimte voor de vaardigheid:

CREATIEF DENKEN
EN HANDELEN

Creatief denken en handelen is het vermogen om 
nieuwe en/of ongebruikelijke maar toepasbare 
ideeën voor bestaande vraagstukken te vinden.  
Hierbij horen:

• het kennen en hanteren van creatieve technieken;

• het denken buiten gebaande paden;

• nieuwe verbanden kunnen zien;

• het durven nemen van (verantwoorde) risico’s;

• fouten kunnen zien als leermogelijkheden;

• een ondernemende en onderzoekende houding.

Creatief vermogen wordt het sterkst ontwikkeld in een rijke 
leeromgeving waarin kinderen gestimuleerd worden om zelf 
oplossingen te bedenken.

ANNE LEERKRACHT

Het gaat er 
niet om hoe knap je 
bent, maar hoóe je 

knap bent.
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BELANG VOOR 
HET ONDERWIJS

Complexe maatschappelijke kwesties vragen op 
mondiale schaal om creatieve oplossingen omdat 
standaardoplossingen niet meer voldoen en er 
behoefte is aan meer innovatieve oplossingen. 
Creatief denken is niet iets wat slechts enkelen zich 
eigen kunnen maken, iedereen is in staat om op een 
creatieve manier met vraagstukken bezig te gaan.

Wij willen in ons onderwijs een bijdrage leveren aan het ont-
wikkelen van creatief denken. We leren kinderen dat creatief 
denken in elke leerling zit en dat het altijd toe te passen is. We 
doen dit door het aanbieden van een rijke leeromgeving en ook 
door het gebruik van een leerplankader dat de leerlingen helpt 
problemen van verschillende kanten te benaderen.

Orienteren-onderzoeken-uitvoeren-evalueren-reflecteren



30 31

COLOFON
tekst: Miron Hageman
ontwerp: Studio Boot
fotografie: Annemarie Daams

DE KONINGSLINDE VALT ONDER STICHTING REGIONAAL 
OPENBAAR ONDERWIJS MAAS EN MEIERIJ, KORTWEG 
STROOMM. DEZE STICHTING BESTAAT UIT 15 OPENBARE 
BASISSCHOLEN IN DE GEMEENTEN BOXTEL, HAAREN, 
MAASDRIEL, SINT-MICHIELSGESTEL, VUGHT EN 
ZALTBOMMEL. VOOR MEER INFORMATIE OVER 
STROOMM VERWIJZEN WIJ U GRAAG NAAR DE SITE 

WWW.STROOMM.NL

VOOR MEER INFORMATIE OF VOOR 
EEN KENNISMAKINGSGESPREK KUNT U 
CONTACT OPNEMEN MET DE DIRECTEUR: 

MIRON HAGEMAN
Telefoonnr: 073 - 2071901
info@obsdekoningslinde.nl
www.obsdekoningslinde.nl
 
OBS DE KONINGSLINDE
Koninginnelaan 1B
5263 DP Vught

DOWNLOAD HET VISIE DOCUMENT EN 
DE WETENSCHAPPELIJKE FUNDERING VAN 
HET ONDERWIJSCONCEPT OP ONZE WEBSITE



IN HET KORT
SCHOOL VOOR BREINVRIENDELIJK ONDERWIJS: EEN 

WETENSCHAPPELIJK GEFUNDEERD ONDERWIJSCONCEPT

MISSIE GERICHT OP DRIE PIJLERS: HET CREËREN VAN 
EEN KENNISBASIS, HET AANLEREN VAN VAARDIG-

HEDEN OM KENNIS TE KUNNEN TOEPASSEN EN 
HET REFLECTEREN DAAROP; WAT KAN / WIL IK ERMEE?

RUIMTE VOOR LEERGIERIGHEID, TALENT 
EN ZELFKENNIS (IPC/ATELIERS)

OUDERS, LEERLINGEN EN LEERKRACHTEN 
HEBBEN GEZAMENLIJK INZICHT IN 

DE ONTWIKKELINGEN VAN HET KIND

ENGELS VOOR GROEP 1 TOT EN MET 8

EXTRA RUIMTE VOOR CREATIEF DENKEN EN HANDELEN

AANDACHT VOOR GEZONDHEID, BEWEGING EN NATUUR

WWW.OBSDEKONINGSLINDE.NL


