
Beste lezer, 
 
Welkom op onze site. Hieronder vindt u een korte impressie 
van waar we voor staan.  
 

Dit zijn wij:  
 
 
 
 
 
 
 
 

Van klein naar groot, samen maar ook zelfstandig, volop en  
 energiek in beweging 
 
Openbare basisschool It Twaspan houdt vanuit een breed 
perspectief de kinderen voor dat er niet één waarheid is en 
dat verschillende waarheden respectvol en natuurlijk met  
elkaar kunnen leven. In die zin is het ook logisch dat we deel 

uitmaken van brede school De 
Samensprong 
Samen met de andere participanten 
willen we ons graag inzetten om van de 
Samensprong het kloppend hart van 
Haulerwijk te maken. 
 
 

 
Leren met plezier, dat is wat we willen bereiken en daarom 
scheppen we een sfeer van rust en orde. Wij willen er voor 
zorgen dat het kind zich prettig voelt waardoor zijn of haar 
talenten beter tot ontwikkeling komen. 
 
Leefstijl is de methode die ervoor zorgt dat we een goed 
pedagogisch klimaat kunnen realiseren. Alle teamleden zijn 
gecertificeerd om aan de hand van deze methode de kinderen 
emotionele vaardigheden aan te leren. Hierbij valt te denken 
aan kennismaken, luisteren, communiceren, zelfvertrouwen, 
gevoelens uiten, assertiviteit, weerbaarheid, conflicten 
oplossen, omgaan met groepsdruk, risico’s inschatten en 
doelen stellen.  
 

 



 

 
 
Piramide vormt de leidraad in de onderbouwgroepen. Aan de 
hand van thema’s komen alle ontwikkelingsaspecten aan de 
orde. Piramide wordt ook gehanteerd in de peuterspeelzaal 
en op het kinderdagverblijf en zo ontstaat er een prachtige 
doorgaande lijn. 
 
 

 

Leesonderwijs met daaraan gekoppeld 
woordenschat vinden  we het 
belangrijkste leeraspect. Immers, met 
een goede woord- en leesbasis worden 
ook andere vakgebieden een stuk 
gemakkelijker. 
 

 
Zorg staat hoog in ons vaandel en daarom hanteren we een 
goed leerlingvolgsysteem. In juli 2011 heeft de inspectie van 
onderwijs onze zorg aan de leerlingen positief gewaardeerd 
waardoor we weer 4 jaar in het basisarrangement zijn 
geplaatst. Daar zijn we trots op. 
 
Ouderbetrokkenheid op It Twaspan is 
groot. Door het gezamenlijk optrek-
ken maken ouders en team het moge-
lijk het kind verder te helpen in de 
ontwikkeling. Bovendien wordt door 
die samenwerking de mogelijkheid 
gecreëerd om voor de nodige krenten 
in de onderwijspap te zorgen (bijv 
crea- en cultuureducatie). 

 



 
Nieuwsgierig geworden en wilt u ons beter leren kennen? 
Dan nodigen we u van harte uit om naar onze website te 
gaan: http://www.twaspan-haulerwijk.nl 
Voor direct contact kunt u bellen met 0516 – 438140 of 
mailen naar info@twaspan-haulerwijk.nl. 
 
Met hartelijke groet, 
 
Team obs It Twaspan 
 

 


