o
b
s

IKC voor onderwijs en opvang

Leren voor nu en later!
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De Voorzaan is een succesvolle basisschool midden in de wijk, waar iedereen welkom is.
Onze leerlingen krijgen volop de ruimte om binnen hun eigen talenten en mogelijkheden (op) te
groeien. We hebben twee locaties: locatie Haven en locatie Vissershop. Beide locaties zijn al vanaf
het begin van de vorige eeuw het middelpunt van de Havenbuurt en de Vissershopbuurt.
Op De Voorzaan staat de leerling centraal. Uw kind is verzekerd van kwalitatief goed onderwijs
in een uitdagende leeromgeving.
Sterk in taal en rekenen

Goed taal- en rekenonderwijs is belangrijk zodat kinderen zich optimaal
kunnen ontwikkelen. Als school zetten we daarom hoog in op het leren van de
basisvaardigheden taal, rekenen, lezen en schrijven. Wij werken met de nieuwste
methodes die aansluiten bij het niveau en de leerstijl van de kinderen.

Goede balans tussen digitaal en handelend leren

Naast het gebruik van leerboeken heeft digitaal leren een belangrijke plek in
ons onderwijs. Eén van de voordelen is dat kinderen nog beter aan hun eigen
leerdoelen kunnen werken. Vanaf groep 4 krijgen de leerlingen een eigen tablet.
Een goede balans tussen digitaal en handelend leren vinden wij belangrijk.
Zo is er ruimschoots aandacht voor werken met concrete materialen en voor
leren schrijven; uw kind leert een net handschrift aan.

Thematisch werken

In onze kleutergroepen werken we thematisch. Binnen de speel/
leerhoeken doen de leerlingen bij elk thema nieuwe ervaringen op.
Vanaf groep 3 werken we in de middag veelal aan de hand van thema’s.
Zo wordt het vak Oriëntatie op jezelf en de wereld aangeboden in
combinatie met een taalcomponent, techniek en creatief denken en
werken. Bijzonder aan deze thematische aanpak is dat kinderen al op
jonge leeftijd toegepast leren denken en de losse componenten in een
groter geheel kunnen plaatsen.

Leerprestaties volgen

Wij brengen de prestaties van uw kind regelmatig in kaart, zodat wij de
leerstof hierop kunnen aanpassen. Door duidelijke, speciﬁeke doelen
te stellen, waarborgen wij de ontwikkelingslijn van uw kind.

Brede ontwikkeling – excellent muziekonderwijs

Creatieve, motorische en sociaal emotionele ontwikkeling
maken deel uit van ons reguliere lesprogramma. Zo krijgen alle
leerlingen muziekles van muziekvakdocenten. De kinderen leren
vanaf groep 5 meerdere muziekinstrumenten bespelen. Het is
wetenschappelijk aangetoond dat muziek een positief eﬀect heeft op
de leerprestaties.

TOPklas

De leerlingen van groep 7 en 8 volgen de TOPklas, waarbij ze
kennismaken met allerlei beroepen. Binnen diverse vakgebieden
zoals journalistiek, geneeskunde, transport, architectuur, economie
en ondernemen krijgen ze gastlessen op school. Tijdens deze
lessen mogen de leerlingen ook zelf aan de slag met bijvoorbeeld
bloeddruk opmeten, in een vrachtwagen de dode hoek ervaren of
een eigen bedrijf oprichten. In de vele excursies ervaren ze hoe
verschillende beroepen in het echt werken. Enkele jaren geleden
won De Voorzaan met dit programma de Nationale Onderwijsprijs
voor de provincie Noord-Holland.

Positief leerklimaat

Wij hebben als school de ambitie om een veilig en positief pedagogisch klimaat te bieden waarin kinderen, ouders
en leerkrachten zich thuis voelen. Een rustige school is voor kinderen een school waar ze zich veilig voelen. We
maken daar met elkaar – leerkrachten en kinderen – duidelijke afspraken over. Tijdens de lessen van de Vreedzame
School leren kinderen positief over zichzelf en de ander te denken. Kinderen leren grenzen stellen en conﬂicten
oplossen. We doen dit met respect naar elkaar.

Goede resultaten

Het team van De Voorzaan is een team dat zich met elkaar verantwoordelijk voelt voor alle kinderen van
de school. Er is veel kennis in school. Leerkrachten zijn opgeleid tot specialist binnen een vakgebied, bijvoorbeeld
tot rekenspecialist.

Ouderbetrokkenheid – we doen het samen

Als ouder bent u voor ons een belangrijke partner bij de ontwikkeling van uw kind
op school. Wij werken daarom graag met u samen en vinden het ﬁjn als u zich
betrokken voelt. Ouders zijn dan ook van harte welkom tijdens de inloop
van 08.20 uur tot 08.30 uur. Gezellig even een boekje
lezen of werk bekijken van uw kind, kan
dus elke dag. Daarnaast zijn er
veel contactmomenten voor
ouders op school. Ouders kunnen
meehelpen of meedenken met de
school, want de school is van ons
samen!

De actuele schooltijden, vakanties en vrije dagen vindt u op www.voorzaan.nl

Kinderopvang in school

De Voorzaan werkt samen met Babino Kinderopvang die voor- en
naschoolse opvang verzorgt van 7.00 tot 18.30 uur. De afspraken die
op school gelden, gelden ook op de opvang.
Zowel voor het kinderdagverblijf, het peuterspelen als de buitenschoolse
opvang is er een intensieve samenwerking met Babino. Hierdoor is er een
doorgaande leerlijn voor kinderen van 0-13 jaar. De overgang voor kinderen
vanuit het kinderdagverblijf en het peuterspelen naar het basisonderwijs
verloopt hierdoor geruisloos.
Kinderdagverblijf (0-4 jaar) – ma. t/m vrij. 07.00-18.30 uur
Peuterspelen (2-4 jaar) – dagelijks in de ochtend of de middag

Buitenschoolse Opvang (4-13 jaar)

Voorschoolse opvang – dagelijks vanaf 7.00 uur totdat de school begint
Naschoolse Opvang – dagelijks na schooltijd tot 18.30 uur
Vakantie-opvang/Studiedagen – 08.00-18.30 uur
We beschikken over drie sfeervolle, huiselijke groepsruimtes waar het kinderdagverblijf, het peuterspelen
en de buitenschoolse opvang zijn ondergebracht. De mooie speeltuin op de Haven (eigendom van
de speeltuinvereniging) wordt dagelijks gebruikt voor sport- en spelactiviteiten.
Ga voor meer informatie of direct inschrijven naar www.babino.nl of neem contact op via 075 - 2020 389.

Kennismaken en inschrijven

Bent u zich aan het oriënteren op een basisschool voor uw zoon of dochter? Kom dan gewoon eens langs.
Onze directeur geeft u graag een rondleiding. Bel of mail even van te voren, de koﬃe en thee staan klaar!
De Voorzaan is onderdeel van Zaan Primair. Een basisschool van Zaan Primair biedt
goed en gedegen onderwijs in een vertrouwde en veilige omgeving. Dat doen
we samen met onze partner voor peuteropvang en buitenschoolse activiteiten,
waardoor onderwijs en opvang naadloos op elkaar zijn afgestemd. Wij bieden uw
kind de basis voor een succesvolle start in de maatschappij. Daarom is er volop
aandacht voor waarden, normen en respect. Ook spel en voldoende sport vinden
wij belangrijk: het is leerzaam én gezond. Wij motiveren uw kind het beste uit
zichzelf te halen. Of het nu een extra uitdaging nodig heeft of een duwtje in de rug.
Dankzij samenwerking binnen de Zaan Primair scholengroep en de samenwerking
met onze partners kunnen onze leerkrachten en pedagogisch medewerkers zichzelf
constant ontwikkelen en verbeteren. Hierdoor vinden de laatste ontwikkelingen op
het gebied van onderwijs snel hun weg naar de klas van uw kind.

Meer weten? Kijk op ZaanPrimair.nl

contactgegevens
Locatie Haven
Baltischestraat 25
1506 NM Zaandam
075 – 616 3696

Locatie Vissershop
Lindenlaan 2
1505 GK Zaandam
075 – 616 6349

info@voorzaan.nl
www.voorzaan.nl

