
Waar we op eigen wijze samen groeien

Wij vinden het belangrijk dat kinderen in een veilige 

school met een prettige sfeer kunnen leren. Natuurlijk 

zijn goede prestaties bij de leervakken belangrijk. Maar 

binnen onze school willen we meer bereiken. Wij geven 

goed onderwijs. Daarnaast vinden wij het onze taak 

om een kind te helpen zich voor te bereiden op de 

maatschappij. Dit doen we door ieder kind te laten 

samenwerken en -spelen. Daarom hebben we naast 

aandacht voor goed onderwijs ook veel aandacht 

voor drama, muziek en weeksluitingen.

ONZE VISIE OP ONDERWIJS
IS TERUG TE HERLEIDEN 
NAAR  DRIE V’S:

Welkom bij basisschool St. Aloysius, een katholieke school in 
een prachtig oud gebouw in Baarn. In onze school staat het kind 
centraal. De kinderen groeien ieder op hun eigen manier, maar 
altijd samen met de andere kinderen en de leerkrachten. 
Wij vergelijken elke leerling alleen met zichzelf. 
Ieder kind mag er zijn!

Naast de drie V’s die we in onze 

visie hebben verwoord, zijn er 

nog twee V’s belangrijk binnen 

onze school: we zijn een Vreedzame 

school en, zoals reeds eerder genoemd, 

we helpen de kinderen met hun 

Voorbereiding op de maatschappij.

Aan al die V’s toetsen we voortdurend ons onderwijs, 

maar ook het leefklimaat binnen de school. Daarbij 

zien we de ouders van onze leerlingen als partners. 

De betrokkenheid van ouders bij onze school vinden 

we niet alleen prettig, maar ook heel belangrijk. 

Samen met u als ouder helpen we uw kind op weg 

naar een mooie toekomst. We hopen dat deze folder 

u laat zien waar we als St. Aloysius voor staan. 

Een school waar we op eigen wijze samen groeien: 

kinderen, leerkrachten en ouders!

Tim Klazinga

Directeur St. Aloysius

Vindingrijk
Verbonden

Vrije ruimte

We voelen ons VERBONDEN: 

we zijn verschillend en hebben elkaar

 nodig. Juist door de relatie die we met 

elkaar aangaan, kunnen we verschillend 

zijn. Dit geldt voor de relaties met de 

kinderen, de relaties tussen de kinderen 

en de collega’s onderling, maar ook 

voor de relaties met ouders.

We zijn VINDINGRIJK, 

we zijn creatief: ons onderwijs 

is er op gericht om flexibel en

 creatief te denken én leren te

 stimuleren met elkaar en 

met de omgeving.

We geven elkaar VRIJE RUIMTE:

 Iedereen heeft bij ons de vrije ruimte om 

te ontdekken wie hij is, waar hij van houdt 

en wat hij kan. Om resultaten te bereiken 

is ontwikkel- en leefruimte nodig. Inspiratie 

vinden wij in het creatief gebruik maken

 van ruimte. Letterlijk en figuurlijk.



TALENTEN EN ONDERWIJS OP MAAT
De St. Aloysius heeft een sterk pedagogisch klimaat, 

waarbinnen ieder kind zichzelf mag zijn. Wij houden 

van verschillen en vinden het belangrijk om, binnen 

onze mogelijkheden, ieder kind optimaal te begeleiden. 

Leerlingen van de St. Aloysius krijgen daarom onderwijs 

op maat aangeboden. Dat betekent dat we uitgegaan 

van de onderwijsbehoeften van leerling. De kinderen 

werken vanuit een vaste klas, waarin wordt gewerkt 

met taken en taakuren. In de klas is er zorg voor alle 

leerlingen. We bieden verlengde instructie voor kinde-

ren die dat nodig hebben. Zij krijgen in samenwerking 

met ouders de juiste begeleiding. Soms doen we dit 

met behulp van een externe partij. De kinderen met 

een B/C-score proberen we nog een stapje verder te 

brengen en we hebben verdiepende/verrijkende leer-

stof voor de plusleerlingen. In ons onderwijsaanbod is 

volop ruimte voor de talenten van kinderen in brede 

(hoofd, hart, handen) en diepgaande zin (hoog onder-

wijsniveau). In deze vrije ruimte wordt de vindingrijkheid 

van het team en van de leerlingen volop gestimuleerd 

en ontwikkeld.

OUDERS
Ouders zien we op de St. Aloysius als partner. 

Wij zoeken met hen, naar blijkt tot wederzijdse 

tevredenheid, nadrukkelijk de samenwerking rond 

de ondersteuning van de ontwikkeling van hun kind. 

Een goede relatie met ouders, waarbij wederzijds 

respect en vertrouwen sleutelwoor-

den zijn, is hiervoor belangrijk. 

Wij voeren regelmatig 

gesprekken met ouders, 

soms ook bij ouders thuis. 

Ons uitgangspunt is 

altijd een transparante 

communicatie. 

De St. Aloysius beschikt 

over een online portal dat ouders de mogelijkheid geeft 

de ontwikkeling van hun kind te volgen. Ouders zijn ook 

heel belangrijk voor activiteiten en een helpende hand 

op school. Zonder hun ‘vrijwilligerswerk’ en betrokken-

heid bij de school zijn veel zaken niet haalbaar. 

VREEDZAAM
De St. Aloysius is een  ‘Vreedzame school’. De Vreed-

zame School is een programma voor basisscholen 

voor sociale competentie en democratisch burgerschap. 

Vanuit onze kernwaarden is dit logisch: de vrije ruimte 

die wij bieden vraagt om een verantwoordelijke 

houding van iedereen binnen de school. De school 

ontwikkelt zich zo tot een democratische gemeenschap, 

waarin alle leden (leerlingen, leerkrachten en ouders) 

een stem hebben, zich gehoord en gezien voelen, zich 

positief gedragen tegenover elkaar, zelfstandig zijn 

en zich verantwoordelijk voelen voor het geheel. 

Hierdoor ontstaat een beter leer- en werkklimaat en 

een veilige en prettige omgeving. We werken op school 

met leerling-mediatoren die voor kinderen het eerste 

aanspreekpunt zijn om te bemiddelen bij conflicten. 

Daarnaast is een leerlingenraad opgericht. 

Onze leerkrachten zijn Vreedzaam opgeleid.

CULTUUR
De St. Aloysius heeft cultuuronderwijs hoog in het 

vaandel staan. Wij zien een belangrijke meerwaarde 

in de investering in drama, muziek, dans en beeldende 

vorming. Kinderen ontwikkelen hun vindingrijkheid, 

creativiteit, onderzoekende vaardigheden en probleem-

oplossend vermogen. De muzieklessen worden gegeven 

door een vakleerkracht van de Muziek Garage, de 

muziekschool die  aan onze school is verbonden. 

De weeksluiting die regelmatig op vrijdag op onze 

school plaatsvindt, sluit prachtig aan bij de cultuur-

respect en vertrouwen sleutelwoor-

den zijn, is hiervoor belangrijk. 

Wij voeren regelmatig 

Er wordt op 
onze school heel weinig gepest.

Joshua - groep 7

Onderwijs 

op maat



lessen. Leerlingen van alle groepen acteren, dansen, 

zingen en maken muziek. Kinderen leren letterlijk 

vrije ruimte te nemen en hun ideeën om te zetten in 

presentatievormen. Spelenderwijs werken ze aan hun 

sociale vaardigheden: werken met elkaar, respect hebben 

voor elkaars mening, luisteren en kijken naar anderen. 

  

MEDEWERKERS

Kinderen hebben recht op deskundige, betrokken en 

bevlogen leerkrachten. De St. Aloysius vindt het tegelijk 

ook belangrijk dat leerkrachten in een veilige school 

met een prettige sfeer kunnen werken. Het team 

moet een voorbeeld zijn voor de kinderen en de ouders. 

Wij vragen de leerkrachten dat zij zich blijven ontwik-

kelen en bijscholen. Dit leidt tot onderwijsvernieu-

wingen en onderwijsverbeteringen in onze school. 

De St. Aloysius is een opleidingsschool: wij bieden leer/

werkplekken voor HBO studenten aan de leraren-

opleiding primair onderwijs en aan MBO studenten 

voor diverse agogische opleidingen aan het Regionale 

Opleidingscentrum (ROC). Deze studenten maken 

als aankomende collega’s deel uit van het team van 

onze school. De begeleiding en coaching van de 

studenten wordt gedaan door de ontvangende leer-

kracht; de coördinatie van het opleiden in de school 

is in handen van de onze schoolopleider.

Er zijn op onze school 
altijd leuke dingen om te doen.

Wende - groep 6

Onze school heeft leuke kinderen 
en je krijgt nog goed onderwijs ook.
Guus - groep 6

Iedereen helpt je als je hulp nodig hebt.
Mila - groep 7

Leren

beslissingen 

nemen
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Onze school heeft heel 
leuke juffen en meesters.

Pippa - groep 6

We zijn op onze school heel erg 
aardig en behulpzaam voor elkaar. 
Kinderen en juffen en meesters.
Noa - groep 6

ENGELS
Kinderen tot twaalf jaar kunnen bij genoeg taalaanbod 

een taal snel oppikken. De St. Aloysius speelt hierop 

in door vanaf groep 1 de taal Engels aan te bieden. 

Kinderen leren zo al vanaf hun kleutertijd spelenderwijs 

een tweede taal. In hun dagelijkse leefwereld krijgen 

kinderen in toenemende mate met Engels te maken 

via de computer, televisie en muziek. Een goede 

beheersing van de Engelse taal is van steeds groter 

belang voor studie en beroep. De Engelse taal heeft 

dan ook een prominente plaats in het onderwijs op 

de St. Aloysiusschool (groep 1 t/m 8). De lessen Engels 

sluiten aan  bij de doelstelling van onze school om 

de kinderen persoonlijk en cognitief te stimuleren, 

voor een optimale plek in de maatschappij. 

BOUWEN AAN EEN TOEKOMST 
Voor onze leerlingen is hun tijd op de St. Aloysius 

de eerste stap op weg naar de toekomst. Wij willen 

de kinderen in acht jaar tijd zoveel mogelijk bagage 

meegeven, in voorbereiding op de wereld na de basis-

school.  Om kinderen later in de maatschappij optimaal 

te laten functioneren, besteden wij in ons onderwijs 

niet alleen aandacht aan taal, rekenen en sociale 

vaardigheden. We leren de leerlingen vooral ook 

betrokken te zijn bij de wereld om hen heen. We gaan 

er bijvoorbeeld regelmatig op uit om de wereld te 

ervaren. Voor onze biologielessen werken we daarom 

samen met de Groene Inval. Ook  willen we de leerlin-

gen digitaal vaardig maken: kinderen komen immers 

steeds jonger in aanraking met computers. Op onze 

school zien we de computer niet alleen als een hulp-

middel om stof aan te bieden, we leren de leerlingen 

ook omgaan met (sociale) media. Zo bouwen we samen 

met de kinderen aan vaardigheden die zij nodig hebben 

in de maatschappij.

De kleuters hebben een eigen vleugel in het gebouw, 

waar zij veilig kunnen spelen en leren.


