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Wij zijn een gecertificeerde KiVA school: we leren elkaar wat 
de invloed is van ons gedrag en dat je hierin keuzes kunt 
maken. KiVa is een afkorting voor de Finse zin: 
In deze school wordt niet gepest. Dit antipestprogramma 
is in Finland een groot succes. Ook wij ervaren dat deze 
methode preventief werkt.

  Groei
Jezelf ontwikkelen tot wie je wilt zijn. We stimuleren kin-
deren tot actief en probleemoplossend gedrag. Leerlingen 
werken aan hun persoonlijkheid door zelfvertrouwen op te 
bouwen en zelfkennis te verwerven. De leerlingen leren ver-
antwoordelijk te zijn voor hun eigen werk en leren kritisch te 
kijken naar hun eigen gedrag en hun producten. Wij betrek-
ken kinderen actief bij de eigen ontwikkeling en stimuleren, 
inspireren en begeleiden hen op een positieve manier. Onze 
leerlingen kunnen hierdoor uitgroeien tot zelfstandige, res-
pectvolle mensen met een positief kritische levenshouding. 

Bent u nieuwsgierig geworden? Neem een kijkje op 
onze website of kom gerust eens vrijblijvend een kijkje 
nemen en vooral “sfeer proeven”. We houden open 
dagen voor nieuwe ouders en daarnaast kunt u altijd 
een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek. 
Graag tot ziens!

Stichting Quadraten
\  Hoofdstraat 44
\  9861 AJ  Grootegast 
\  telefoon 0594 514 519 
\  contact@quadraten.nl  
\  www.quadraten.nl
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cbs Het Anker:  
Houvast voor de toekomst 
Ieder kind is uniek. Ieder kind heeft eigen talenten 
en interesses. Vanuit deze ankerpunten mag elk 
kind zich op onze school optimaal ontwikkelen.  
Een ontwikkeling die leidt tot een zelfstandig, 
mondig en positief kritisch mens in de maatschap-
pij. Onze christelijke identiteit helpt ons hierbij een 
goede koers te varen.

Ons logo bestaat uit schakels, samen vormen zij een ste-
vige ketting die de eenheid van ons onderwijs aangeeft. 
Iedere schakel is belangrijk.
\   De kleuren staan voor diversiteit, ieder kind heeft zijn 

eigen kleur 
\   De schakels staan voor kernwoorden, de 7 kernwoor-

den vormen de basis van ons onderwijs en verwijzen 
naar onze visie en missie

\   Als alle schakels goed verbonden zijn, houdt de 
ketting een anker stevig vast. Onze missie: CBS het 
Anker, een stevig houvast voor de toekomst!

  Aandacht
Vanuit naastenliefde, verbonden met onze christelijke 
identiteit, zijn we er voor elkaar. We zijn een open chris-
telijke school. Dit betekent dat iedereen op onze school 
welkom is. Respect voor elkaars overtuiging en levensvisie 
is de enige voorwaarde. We vertellen kinderen verhalen 
uit de Bijbel. Samen zoeken we naar levenslessen in die 
prachtige en spannende verhalen. Er is veel aandacht voor 
respect, ontmoeting en solidariteit. Maar ook voor sociale 
vaardigheden, voor normen en waarden.

  Respect
We waarderen elkaar zoals we zijn, ieder op zijn eigen wij-
ze, we gaan positief met elkaar om. Om je goed te kunnen 
ontwikkelen is de belangrijkste voorwaarde dat je je veilig, 
vertrouwd en geaccepteerd voelt. Daarom ligt de nadruk in 
de beginperiode op een vast dagritme, herhaling en plezier 
maken. De school is een speel- en leerplek, waar je vrienden 
hebt en waar je je werk doet. Je leert op school dingen te 
weten te komen. Dat heeft te maken met kennis, maar ook 
hoe je met elkaar omgaat. Je leert elkaars verschillen te 
respecteren. We leggen aan elkaar uit waarom we afspraken 
maken en hoe je je daaraan kunt houden. We nemen het 
ook serieus als het met elkaar omgaan niet goed gaat en 
pakken negatief gedrag aan. 

  Samen
We werken samen, leren samen, spelen samen. Wij zijn 
laagdrempelig naar onze ouders en zien ouders als onze 
partners. We weten, dat wanneer ouders en school goed 
met elkaar communiceren en samenwerken, dit een gunstig 
effect heeft op de ontwikkeling van kinderen. Iedere ochtend 
is er een vrije inloop, een kwartier voordat de lessen begin-
nen. U kunt uw kind in school brengen en volgen waar het 
mee bezig is. Op deze manier heeft u ook een nauw contact 
met de leerkracht van uw kind. 

We praten regelmatig met onze ouders over hun kind(eren), 
ouders helpen mee in school en hebben inspraak via een 
ouderpanel en medezeggenschapsraad. Onze leerlingen 
hebben inspraak via onze leerlingenraad. 
Door overleg en samenwerking komen we tot daden.  
We houden de lijnen graag kort. We zorgen voor actuele 
en heldere informatie via de website en het Ouderportaal.

  Kennis
We geven gedegen onderwijs. Kinderen hebben recht op 
kwalitatief goed onderwijs. Wij werken met moderne onder

wijsmethoden en materialen. Dat doen we met een professi-
oneel en enthousiast onderwijsteam. Wij vinden het be-
langrijk dat een kind zelfstandig en zelfsturend wordt. Vanaf 
groep 1 leren we kinderen om te werken aan eigen opdrach-
ten en taken. Hierdoor leren ze al jong om verantwoordelijk-
heid te dragen voor zichzelf en de ander. Onze leerkrachten 
geven ieder kind wat het nodig heeft. Kinderen die moeite 
hebben met leren krijgen dagelijks extra begeleiding in, of 
buiten de klas door de eigen leerkracht en/of onderwijsassis-
tent. Voor kinderen die juist meer werk aankunnen en graag 
uitgedaagd worden is er een speciale leerlijn beschikbaar. 
Leerlingen uit groep 3 t/m 8 die meerbegaafd zijn komen 
wekelijks bij elkaar in de Plusklas. Wij hebben hoge verwach-
tingen van uw kind en stimuleren hen door hun talenten 
veelzijdig te ontwikkelen: cognitief, creatief en sociaal. We 
willen het beste uit ieder kind halen.

  Creativiteit
In denken en handelen. Wij vinden het belangrijk dat kin-
deren zich ook op het creatieve en sociaal-emotionele vlak 
kunnen ontwikkelen. Kinderen moeten de ruimte krijgen om 
hun fantasie te gebruiken om oplossingen te zoeken. 
Onderwijs is wat ons betreft meer dan een aanbod van re-
kenen, taal, lezen en schrijfonderwijs. Kunst, cultuur, muziek 
en de maatschappij spelen een belangrijke rol binnen onze 
school. Cultuureducatie is een rode draad die door alle leer-
gebieden zit verweven. 

 Veiligheid
Je goed voelen in een omgeving die je ziet en je jezelf laat 
zijn. De sfeer waarin het kind opgroeit is van groot belang 
om een gelukkig mens te worden. Pas als kinderen zich veilig 
voelen, kunnen ze zich optimaal ontwikkelen. Wij werken 
dagelijks aan een stimulerende en veilige omgeving. Naast 
gezelligheid zijn orde, rust, ruimte en kwaliteit belangrijke 
kernwoorden bij ons op school. De sociaal-emotionele 
ontwikkeling staat centraal in ons pedagogisch handelen. 




