
Communicatie 
We vinden het heel belangrijk dat iedereen tij-

dig en juist wordt geïnformeerd over de zaken 

op school. We hebben daarvoor een aantal mo-

gelijkheden. 

 
Persoonlijk contact 

Met ouders en 

kinderen voeren 

we aan het be-

gin van een 

schooljaar start-

gesprekken. Als 

vervolg hierop 

worden contact-

afspraken op 

maat gemaakt. 

Na school kunt u altijd de school de school inlo-

pen om in de klas van uw kind te kijken, de 

tentoonstelling in de leshal te bekijken of in 

gesprek met de leerkracht te gaan.   

 
Nieuwsbrief Ruimtepost 

Twee-wekelijks wordt aan het begin van het 

weekend de Ruimtepost aan alle ouders via Par-

ro verstuurd. In deze nieuwsbrief vindt u de 

agenda voor de komende weken, korte versla-

gen van activiteiten en laatste nieuwtjes uit 

onderwijs- en Ruimteschipland. 

 
Website www.bsruimteschip.nl   

Regelmatig worden op de website verslagen en 

foto’s van activiteiten gezet. Op de website is 

tevens informatie van ouderraad en medezeg-

genschapsraad te vinden. 

 
Digitale informatie  

De meeste informatie over en van de school 

verspreiden we digitaal. Website, Parro en 

Facebook zijn belangrijke media voor ons. 

Onze Schoolgids staat op de website en wordt 

regelmatig geactualiseerd.  

Over belangrijke zaken zijn voor (nieuwe) ou-

ders flyers beschikbaar. 

Onze visie 

Missie: 

Voor de samenleving van morgen en de leer-

lingen van nu geven wij het beste onderwijs. 

 

Visie:  

Wij willen dat kinderen door ons onderwijs ge-

zien, gehoord en geïnspireerd worden en glin-

sterende ogen krijgen.  

Vanuit een veilige omgeving leren wij de leer-

lingen basisvaardigheden en ondersteunen wij 

de brede ontwikkeling. Dit doen we door talen-

ten en kwaliteiten te 

ontdekken en te ont-

wikkelen, waarbij de 

kinderen mede-

eigenaar zijn van hun 

leren.  

 

Motto: 

Gelukkig laten groeien!  

 

Kernbegrippen in ons onderwijs 

Met deze missie en visie als uitgangspunt wer-

ken we op ’t Ruimteschip vanuit een aantal 

kernbegrippen: 

• Talenten 

• Openheid 

• Samen 

• Kwaliteit 

• Eigenaarschap 

 

In het onderwijs op ’t Ruimteschip worden theo-

rie en praktijk van o.a. de Vreedzame School, 

het werken met Meervoudige Intelligenties, co-

operatief en onderzoekend leren ingezet. 
 

’t Ruimteschip. Waar ’t kind de ruimte krijgt. 
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Marsstraat 2, 1716 WH Opmeer 

 0226 352552 

 directie.ruimteschip@skowf.nl 

 www.bsruimteschip.nl  

 

http://www.bsruimteschip.nl/


Ons onderwijs 

Passend onderwijs 

Er is veel 

aandacht 

voor de indi-

viduele be-

nadering 

van het 

kind. Ieder 

kind is an-

ders. Kin-

deren die 

minder presteren worden extra begeleid of krij-

gen een aangepast programma. De Intern Be-

geleider is verantwoordelijk voor de organisatie 

van de begeleiding. In de dagelijkse praktijk 

worden de leerkrachten ondersteund door een 

Remedial Teacher. 

 

Aandacht voor meerkunners 

Kinderen die meer aan kunnen en sneller wer-

ken, krijgen extra en uitdagender opdrachten. 

In de groepen doen zij steeds minder mee aan 

de instructies, maar onder begeleiding van de 

Talentcoach werken zij ook aan Pluswerk: uit-

dagend werk op hun eigen niveau. Een aantal 

kinderen bezoekt wekelijks de bovenschoolse 

Plusklas (‘Leertuin’) van SKO West-Friesland. 

 

Meervoudige intelligenties 

We geven ons onderwijs ook vorm door het in-

zetten van meervoudige intelligenties: op welke 

manier leert het kind het beste? Ieder kind 

heeft zijn eigen voorkeuren en sterke kanten. 

Daar maken we gebruik van. 

 

Onderzoekend Leren 

We stimuleren de leerlingen tot nieuwsgierige, 

creatieve en kritische onderzoekers. Door de 

nieuwsgierigheid te prikkelen gaan leerlingen 

vragen stellen. De leerlingen worden aange-

moedigd de wereld onderzoekend tegemoet te 

gaan en antwoorden te vinden op hun vragen. 

Ze leren door te doen en te ervaren. Door erva-

ring leren ze zichzelf ontdekken en hun talenten 

te ontwikkelen. 

 

Samenwerkend leren 

In het moderne onderwijs zijn er veel momen-

ten waarop kinderen kunnen samen werken. 

Dit samen werken krijgt pas een meerwaarde 

wanneer het samenwerken (coöperatief leren) 

wordt. Kinderen leren in zo’n situatie met en 

van elkaar omdat er een vaste structuur aan 

verbonden is. Kinderen zijn daarbij wederzijds 

afhankelijk (hebben elkaar nodig), leveren elk 

een zichtbare bijdrage in het samenwerken, 

praten met elkaar over de stof, leren samen-

werkingsvaardigheden en denken na over hoe 

de samenwerking verloopt. 

  

Vreedzame School 

We zijn een Vreedzame School, een programma 

voor sociale competentie en democratisch bur-

gerschap. Het beschouwt de klas en de school 

als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich 

gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en 

waarin kinderen leren om samen beslissingen te 

nemen en con-

flicten op te 

lossen. Kinderen 

voelen zich ver-

antwoordelijk 

voor elkaar en 

voor de ge-

meenschap, en 

staan open voor 

de verschillen 

tussen mensen. 

 

Ouderparticipatie 

’t Ruimteschip kent een grote ouderbetrokken-

heid. Wij koesteren die betrokkenheid. 

Ouders denken mee over het beleid in ouder-

raad en medezeggenschapsraad. Via o.a. kof-

fiemomenten is er overleg met ouders over be-

leidszaken. 

Ouders ondersteunen het onderwijs bij de orga-

nisatie van activiteiten, hulp bij lessen enz. 

De leerkrachten 

De school telt momenteel ruim 80 kinderen, 

verdeeld over 4 groepen. 

  

Binnen het Team zijn de volgende speciali-

saties aanwezig: 

➢ Intern Begeleider: overlegt met de 

leerkrachten over zorgleerlingen en advi-

seert hen bij de begeleiding. 

➢ Rekencoördinator / Taalcoördinator: 

bewaken en borgen het hoge reken-, 

resp. taalniveau van de school. 

➢ Talentcoach: adviseert leerkrachten 

over begeleiding van (hoog-)begaafde 

leerlingen. 

➢ Remedial Teacher: geeft kinderen ex-

tra instructie op hun eigen niveau, werkt 

met zorg-leerlingen. 

➢ Vakleerkrachten gym en muziek. 

 

Directeur is Rein Swart. 
Het Team van ’t Ruimteschip gaat nieuwe 

uitdagingen niet uit de weg, we zijn conti-

nu op zoek naar mogelijkheden om modern 

en kwalitatief goed onderwijs te kunnen 

blijven geven en ons te verbeteren. 

 

Want onderwijs geven, is ons vak! 


