
 
Kleinschalige school met een veilig klimaat 
De Wonderwijzer is een christelijke basisschool 
in Hardinxveld-Giessendam met ongeveer 110 
leerlingen uit christelijke gezinnen. Onze kleine 
overzichtelijke school kenmerkt zich door een 
gemoedelijke sfeer en een warm en veilig 
klimaat.  
 
Onze kernwaarden zijn liefde en vertrouwen,  
veiligheid en plezier 
 

Wijzen op Gods wondere wereld 
We zien onze leerlingen als kostbare kinderen 
van God. God heeft elk van hen geschapen met 
een eigen persoonlijkheid en eigen kwaliteiten. 
Op school willen we de kinderen helpen zichzelf 
te ontdekken en te ontwikkelen. Ons doel is dat 
kinderen hier van school gaan met een positief 
en realistisch zelfbeeld, zodat ze straks met 
zelfvertrouwen hun plekje in deze wereld 
kunnen gaan innemen. Om dit te bereiken 
bieden we als school een veilige omgeving waar 
we goed voor elkaar zorgen, onze verschillen 
waarderen en onze talenten delen. 
 
Onderzoekend leren met plezier 
Op de Wonderwijzer bieden we kwalitatief goed 
onderwijs. We vinden het belangrijk dat kinderen 
betrokken zijn bij hun eigen leerproces. We 
richten ons onderwijs daarom zo in dat kinderen 
zelf Gods wereld gaan onderzoeken. Hierbij leren 
de kinderen vragen stellen en beantwoorden, 
samenwerken, doorzetten en ontdekken waar ze 
goed in zijn.  De leerkracht begeleidt hierbij het 
kind en helpt het verder in zijn of haar 
ontwikkeling.  
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Onze ambities 

● Identiteit: Onze christelijke identiteit is 
herkenbaar in activiteiten en de omgang 
met elkaar. 

● Kinderen: We bieden toekomstgericht en 
betekenisvol onderwijs: kinderen gaan 
steeds meer onderzoekend leren en zijn 
medeverantwoordelijk voor hun 
leerproces. 

● Personeel: De leerkrachten benutten de 
kwaliteiten van elkaar en werken samen 
aan goed onderwijs voor de kinderen. De 
rol van de leerkracht wordt meer 
coachend. 

 
Concreet willen we de komende 4 jaar werken 
aan: 

● Samen ons geloof delen, vieren, bidden 
en de onderlinge verschillen leren 
waarderen. 

● Uitbouwen van thematisch werken met: 
Ontwikkelingsgericht Onderwijs in de 
onderbouw, implementeren methode in 
5-8. 

● Invoering portfolio’s, leerkrachten 
toerusten voor coaching van leerlingen. 

● Specifiek aanbod voor MHB-leerlingen in 
een plusklas met uitwerking in de groep. 

● De leerlijn “Leren leren” wordt ingevoerd. 
● Ontwikkeling van techniekonderwijs in 

samenwerking met bedrijven. 
● Verstevigen van de rollen van de 

coördinatoren, samen thema’s 
voorbereiden, groepsdoorbrekende 
activiteiten, vergroten werkplezier. 


