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Basisschool het Avontuur neemt een centrale plek in binnen de dorpskernen Buchten en Holtum. Het is een modern 
gebouw, gelegen naast Sportcentrum het Anker. Voor de toekomst biedt dit de school mooie kansen om uit te 
groeien naar een basisschool waar onderwijs en sport nauw met elkaar verbonden zullen zijn.  
 
Op onze school werken wij vanuit de slogan ‘Basisschool het Avontuur, de school waar leren een groot avontuur is’.  
Wij bieden onderwijs aan kinderen als voorbereiding op een toekomst die wij en zij niet kennen. Maatschappelijke, 
onderwijskundige en technische ontwikkelingen voltrekken zich in hoog tempo. De omgeving waarin kinderen 
opgroeien blijkt ook steeds minder een constante. Dit alles vraagt om een omgeving waarin je je als kind veilig voelt 
en erkent weet. Dit bieden wij aan in een pedagogisch klimaat dat zich kenmerkt door rust en structuur. Heldere en 
duidelijke omgangsregels en afspraken dragen ertoe bij dat leerlingen (en leerkrachten) zich veilig voelen. 
 
Onze kernwaarden Veilig, Samen, Plezier en Groei hebben een directe relatie met hoe wij vol vertrouwen en 
onderzoekend vorm geven aan onderwijs dat erop gericht is leerlingen in staat te stellen zich kennis, vaardigheden 
en houdingen eigen te maken die ze nodig hebben om op te groeien tot stevige, zelfstandige en zelfsturende 
individuen, die zich goed kunnen redden in de maatschappij van `morgen'. Wij stimuleren de groei in competentie 
(ik kan het), in autonomie (ik kan het zelf) en in relatie (ik kan het samen met anderen). Wij voeren gesprekken met 
leerlingen en creëren zo ruimte voor ontwikkeling: ontdekken wat je interesseert, wat je inspireert en wie je bent. 
Zo proberen wij steeds meer en beter aan te sluiten bij ons uitgangspunt dat ieder kind  uniek is ongeacht zijn/haar 
achtergrond, capaciteiten en kansen.  
 
Leerlingen laten groeien  is analoog aan leerkrachten laten groeien, het vormt de basis voor goed en gedegen 
onderwijs en geeft aan dat de school in beweging is en blijft. Wij werken volgens het EDI-model en hanteren de 
methodiek van de  ‘Vier sleutels voor een effectieve les’ gericht op korte, effectieve instructies en goede 
afstemming van de leerstof op de individuele leerling. Organisatorisch richten wij ons steeds meer op het 
unitwerken en kunnen we, door het anders organiseren van ons onderwijs, de specifieke deskundigheid in kennis en 
vaardigheden van leerkrachten en onderwijsondersteuners breder gaan inzetten. 
 
De gouden driehoek Leerling – School – Ouder vormt een belangrijk fundament voor het creëren van een optimale 
en veilige leeromgeving. Wij overleggen met ouders in een open sfeer op basis van gelijkwaardigheid waarbij 
Vertrouwen, Verbinding en Vakmanschap de hefboom vormen voor een optimale samenwerking in belang van het 
kind.  



Onze slogan ‘Basisschool Het Avontuur, de school waar leren een groot avontuur is’, geeft aan dat wij het belangrijk 
vinden dat onderwijs gericht is op een toekomst waarin ontwikkelingen zich in hoog tempo voltrekken. Wij vinden 
het belangrijk dat de school met de omgeving mee beweegt en zo een basis legt voor goed en gedegen onderwijs 
voor de toekomst. We streven naar een goede balans tussen het goede uit het ‘verleden’ en de technologische 
ontwikkelingen van het heden. Dit doen we vanuit de visie dat onze kernwaarden ‘veilig, samen, plezier en groei’ in 
ons onderwijs zichtbaar en herkenbaar moeten zijn voor leerlingen, leerkrachten en ouders.  De driehoek Leerling - 
School – Ouder vormt daarbij een belangrijk fundament. Vertrouwen en verbinding tussen ouders en leerkrachten 
vormen een belangrijke hefboom voor een optimale samenwerking en goed en gedegen onderwijs in het belang van 
het kind, de leerling.
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Expertiseplatform

Onderwijsadviesbureau

Expertiseplatform

LB-specialisten

IB

Expertiseplatform

Paramedische zorg

SMW

Veilig Thuis

Paramedische zorg

Vanaf groep 3 voor iedere leerling een eigen device. 
Inzet eigentijdse materialen en methoden

Didactisch handelen middels EDI en de vier sleutels voor een effectieve les. 
OAO: inrichten van Leerpleinen en werken in units

Lift; Gehandicaptentoilet; Speelzaal; Peuterspeelzaal; Schoolbibliotheek; 
Voor- en Naschoolse opvang op school. 
Tussendeuren om van twee lokalen één lokaal te maken.

Samenwerking cluster ZWML; Ouderpanel en Leerlingenraad; 
Procesbegeleider en CPO-ers vanuit INNOVO.



Leerresultaten zijn passend bij de 
leerlingpopulatie

* Analyse document INNOVO-Doorkijk 2.0 
* Focus didactisch handelen: EDI-model/ vier 
sleutels / Vaardigheidsmeter

2021-2023

Versterken van eigenaarschap van 
leerlingen: meer inzicht en 
verantwoordelijkheid voor eigen 
ontwikkeling en leren

* Teamscholing kindgesprekken binnen 
cluster ZWML 
* Kindgesprekken 
* Leren zichtbaar maken effectieve feedback

2021-2023

Er is binnen het cluster ZWML en op 
schoolniveau beleid op aanpak meer- en 
hoogbegaafde leerlingen.

* Inzet clusterwerkgroep HB 
* Inzet specialist HB 
* Plusaanbod Bs Het Avontuur/Swentibold

2021-2023

Digitalisering in het kader van Onderwijs 
Anders Organiseren

* Ontwikkelen van visie op de inzet van ICT 
die integraal past binnen ons onderwijs 
* Coaching van leerkrachten 

2021-2023

Afstemming tussen leraar, ouder en 
leerling: een gouden driehoek

* Inzet ouderpanel 
* Leerlingenraad 
* Ouder-kindgesprekken

2021-2023


