
Dit is 
OBS De Achtsprong

Maak kennis 
met het Daltononderwijs 
in Woerden



De Achtsprong is voor mij: 
een school met betrokken leerkrachten waar mijn 

dochters zichzelf kunnen zijn.
Fatima Sarti, moeder van Kauthar (groep 8), Yasmine (groep 5) en Marwa (groep 1).

Doordat de Achtsprong niet zo 

groot is, is er veel persoonlijk 
contact met het onderwijzend 

personeel. Ik vind het 
prettig om door hen op de 

hoogte gehouden te worden 

van de ontwikkeling van 
mijn kind in de klas.  

Maike Berghuijs, moeder van Eva (groep 2)

Wij kiezen heel bewust voor een openbare school omdat we het belangrijk vinden dat onze kinderen van jongs af aan kennismaken met verschillende tradities en culturen. Zo leren ze de verschillen tussen mensen 
waarderen.                            

Peter Prins, vader van 
Hilde (groep 8)

Openbare basisschool De Achtsprong is:
 
>  de enige openbare school in Molenvliet / Bomen- en Bloemenkwartier.
>  een school die werkt volgens de Daltonprincipes.
>  een school die veel waarde hecht aan leerlingenzorg.
>  een school waar de persoonlijke aandacht voor elk kind optimaal is.
>  een school met een zeer enthousiast docententeam.

De basisprincipes van 
het Daltononderwijs:
 
>  Zelf verantwoordelijkheid leren dragen.
>  Zelfstandig leren werken.
>  Leren samenwerken.

De basisschool speelt in het leven van je kind een belangrijke rol. Acht jaar lang brengt hij of zij er 
het grootste deel van de dag door. Je wilt dus kiezen voor een school waar je zoon of dochter zich 
thuis voelt. En waar je zelf ook een goed gevoel bij hebt. Openbare Basisschool De Achtsprong is 
zo’n school! Als u binnenkort een school kiest voor uw zoon of dochter, bent u van harte welkom om 
bij ons een kijkje te komen nemen. In deze folder vertellen wij alvast iets over onszelf.

Onderwijs volgens de Daltonprincipes
Vanaf het schooljaar 2005-2006 wordt op De Achtsprong 
les gegeven volgens de principes van het Daltononderwijs. 
De leerkrachten hebben speciale scholing gehad in het 
lesgeven volgens deze principes en ook de inrichting 
van de school is hierop aangepast. Het Daltononderwijs 
leert kinderen van begin af aan om zelfstandig te werken, 
samen te werken en zelf verantwoordelijkheid te dragen. 
Vaardigheden die van groot nut zijn in het vervolgonderwijs 

en die een leven lang meegaan!

Kleinschalig
De Achtsprong is een relatief kleine 
school. Deze kleinschaligheid heeft 
een aantal voordelen: er is regelmatig 
persoonlijk contact mogelijk tussen 
ouders en leerkrachten en je kunt 
als ouder op korte afstand volgen 
hoe het je kind op school vergaat. 
Een ander voordeel is dat we groeps-
overstijgende activiteiten met alle 
groepen samen kunnen doen. Daardoor 
is er veel interactie tussen kinderen 
uit verschillende groepen. Het is onze 
ervaring dat kinderen van alle leeftijden 
zich daardoor op onze school thuis 
voelen en dat de oudere leerlingen 
op deze manier een gevoel van 
verantwoordelijkheid voor de jongeren 

wordt bijgebracht.

Leerlingenzorg belangrijk
Via een zorgvuldig leerlingvolgsysteem worden de prestaties van elk kind 
bijgehouden. Als een kind met een bepaald onderdeel veel moeite heeft, kan 
soms extra begeleiding worden geboden. Ook als een kind zich dingen snel 
eigen maakt, sneller gaat dan zijn leeftijdsgenootjes, wordt dat opgemerkt. 
In overleg met de ouders kan er dan stof worden aangeboden die beter aansluit 
bij het niveau van de leerling. Zo blijft naar school gaan uitdagend en leuk!

Al bij de eerste kennismaking viel 

ons op hoe enthousiast het hele team 

bezig is met het Daltononderwijs op de 

Achtsprong. Er is echt 

een duidelijke visie 
op onderwijs. 

Wijnand Simons, vader 

van Luuk (groep 2)

De Achtsprong besteedt veel aandacht aan kunstzinnige vorming. Er zijn regelmatig projecten waarbij de kinderen een toneelstuk opvoeren, schilderijen 
maken of naar een 

voorstelling mogen kijken.
Margo Eggink, Moeder van Mathilde (groep 4) en Timon (groep 2)

De principes van Dalton-
onderwijs spreken mij erg 

aan. Ik vind het belangrijk 

om kinderen al op jonge 

leeftijd een eigen gevoel van 

verantwoordelijkheid bij 

te brengen. Samenwerking, 

zelfstandigheid en verant-
woordelijkheid zijn
waarden die ze later

 in de maatschappij hard 
nodig zullen hebben.

Heleen Roelevink, moeder van 

Irene (groep 6) en Manon (groep 3)

Een belangrijke keuze

www.dalton.nl

Een openbare school
De Achtsprong is een openbare basisschool, de enige in Molenvliet en het Bomen- 
en Bloemenkwartier. Openbaar wil zeggen dat alle kinderen welkom zijn, zonder 
onderscheid naar culturele achtergrond, geloof of levensovertuiging. De leerlingen op 
de Achtsprong vormen daardoor een afspiegeling van de samenleving. Zo leren kinderen 
met de verschillen tussen mensen om te gaan, deze verschillen te bespreken en te 
respecteren. Maar ook om door de verschillen heen de overeenkomsten tussen mensen 
te zien. Daardoor zijn ze goed 

voorbereid op de samenleving. 



Kennismaken

Heeft ons verhaal u nieuwsgierig gemaakt?

Een aantal keren per jaar zijn er inloopmiddagen of avonden voor de 
ouders van onze leerlingen. Op die momenten bent u van harte welkom 
om rond te kijken, kennis te maken, vragen te stellen.

U kunt natuurlijk ook een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek 
met de schoolleiding.

Het volgende inloopmoment is op:

OBS de Achtsprong, 

Stromenlaan 128a

3448 CH  Woerden

T: (0348) 41 00 05

www.obsdeachtsprong.nl

Concept en tekst: WijS Communicatie, Woerden > www.wijsdoen.nl

Vormgeving: Boerma Reclame, Gouda > www.boermareclame.com


