
Een frisse kijk op onderwijs



Samen ontdekken we jouw toekomst!
Leren wie je bent, wat je kunt en wat je wilt.

Alles onder één dak

Kindcentrum Het Kwartier: onderwijs én kinderopvang 
Basisschool Het Molenven is gevestigd in Kindcentrum Het Kwartier. Dit kindcentrum is een samenwerking 

tussen basisschool Het Molenven, kinderopvangorganisatie Partou en Stichting Peuterspeelzalen Vught. Alles 

onder één dak, waardoor uw kind zich in elke fase optimaal kan ontwikkelen.

Gun uw peuter het beste 
Wij willen de overgang van de veilige en bekende omgeving van thuis naar de basisschool graag zo klein mogelijk 

maken. Daarom mag elk kind vanaf twee jaar naar de Peuterspeelzaal of kunnen kinderen geplaatst worden 

binnen de kinderdagverblijf groepen van Partou kinderopvang. Hier maken kinderen in een veilig en pedago-

gisch verantwoord klimaat kennis met leeftijdgenootjes. En zij leren op een speelse manier taal-, spraak- en 

sociaal-emotionele vaardigheden. Allemaal onder de leiding van een groep enthousiaste, gediplomeerde peda-

gogisch medewerkers. 

Een fijne overgang naar de basisschool
Dankzij onze goede contacten met de peuterspeelzaal en de kinderopvang krijgen de peuters een extra warme 

overdracht voordat ze bij ons in groep 1 aan hun grote basisschoolavontuur starten. Fijn voor u als ouder, maar 

zeker zo prettig voor uw kind, dat hierdoor de best mogelijke kansen krijgt om zich te ontwikkelen op zijn of haar 

persoonlijke niveau.

Kleinschalig en gedegen
Een mooie, succesvolle toekomst voor ieder kind, dat is waar het onderwijs van Het Molenven op is 

gericht. Wij zijn een kleinschalige, moderne basisschool waar oog is voor elk kind en waar iedereen zichzelf 

mag zijn. Ouders en kinderen voelen zich thuis en gaan met plezier naar school. Omdat wij ons onderwijs 

afstemmen op de diversiteit van kinderen kan ieder kind het beste uit zichzelf halen.



Talentontwikkeling in units
Elk kind is bijzonder en heeft eigen talenten en mogelijkheden. Om ervoor te zorgen dat 

elk kind zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen werken wij niet alleen met basisgroep 

lokalen, maar ook met leerpleinen binnen units. 

Onze vier units bestaan uit basisgroepen met leerlingen van verschillende leeftijden. De 

leerlingen starten iedere dag in hun basisgroep. Vanuit de basisgroep gaan kinderen uiteen 

in verschillende groepen voor instructie. Op het leerplein werken kinderen zelfstandig 

of in groepjes aan opdrachten. Op deze manier kan elk kind op zijn/haar eigen niveau 

meedoen aan het onderwijs. Doordat kinderen van verschillende leeftijden en met 

verschillende talenten en eigenschappen met elkaar samenwerken leren kinderen ook veel 

van elkaar. Het leren wordt daardoor interessanter en biedt meer uitdaging.

De onderwijsinspectie (in 2018)
     “Door het werken in units kunnen kinderen op hun eigen niveau meedoen aan het onderwijs 

en heerst er een positief leerklimaat op basisschool Het Molenven. We ervaren rust en 
taakgerichtheid in de groepen en op de leerpleinen. Hier wordt door de leerkrachten hard aan 
gewerkt en met succes”

Een moderne kijk op onderwijs.
Ieder kind is uniek, dat vraagt om onderwijs op maat



In de kleutergroepen werken we bewust nog niet met de unitstructuur. Emotionele veiligheid en welbevinden 

is voor jonge kinderen de basis om tot ontwikkeling te komen. Zij halen deze veiligheid nog voor een groot 

deel uit een vaste ruimte en een vaste groepssamenstelling. We kiezen er dan ook voor om de kinderen in de 

kleutergroepen zoveel mogelijk te begeleiden in hun vertrouwde basisgroep. Op een aantal momenten wordt 

wel groep-overstijgend gewerkt op het leerspeelplein. Zo maken ze spelenderwijs kennis met het werken in 

units. Tevens leren ze hierdoor een grotere groep kinderen kennen.

Het spel staat in de kleutergroepen centraal en is het uitgangspunt van de speel- en werkmomenten. De 

verschillende spelhoeken bieden optimale mogelijkheden om nieuwe vaardigheden en kennis op te doen.

Het werken in verschillende instructiegroepen en werken op het leerplein wordt stap voor stap uitgebreid.

Kleutergroepen
Ontwikkeling in een vertrouwde en veilige structuur



Creatieve oplossingen bedenken
Vakken & vaardigheden

Onderzoekend en ontdekkend leren 
We bieden onze leerlingen een stevige en gedegen basis in de kernvakken taal, rekenen, spelling en schrijven. Door ons 

onderwijs ontwikkelen de kinderen een probleemoplossende, ondernemende en onderzoekende houding. En vaardigheden die 

in de 21e eeuw erg nuttig en nodig zijn, zoals kritisch en creatief denken en mediawijsheid.

Ook ICT, wetenschap en techniek spelen een belangrijke rol in ons onderwijs. Met behulp van ons Ontdeklab leren kinderen hun 

technische en wetenschappelijke vaardigheden te ontwikkelen. Daarnaast werken we veel met digitale hulpmiddelen, waarbij 

ze bijvoorbeeld ook leren programmeren. In de units wordt bij het aanbieden van nieuwe lesstof gebruik gemaakt van digitale 

schoolborden, vaste computers en iPads. 

Thematisch werken aan wereldoriëntatie
Voor de wereldoriëntatievakken werken we met de methode Jeelo. Een methode waarin aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, 

techniek, kunstzinnige oriëntatie, leefstijl, burgerschap en verkeer gekoppeld zijn. Binnen Jeelo werken we met schoolbrede 

thema’s waarin elke unit een eigen aanbod verzorgt. Hierbij zoeken we aansluiting bij de belevingswereld van de specifieke 

leeftijdsgroep. De thema’s zijn gebaseerd op drie pijlers: samen leven, samen werken en zelfstandig leren. Voorbeelden van 

thema’s zijn: omgaan met elkaar, zorgen voor dieren, het maken van je eigen product.

Onze lessen zijn interactief en kinderen leren om samen creatieve oplossingen te bedenken. Wij spelen doelgericht in op de 

nieuwste ontwikkelingen zodat kinderen optimaal worden voorbereid op de samenleving van de toekomst!

Kunst

Cultuur

Sport

ICT

Wetenschap

Techniek

Thematisch werken

Wereldoriëntatie

Zelfstandig werken en Samen werken in Units

Toekomstgericht onderwijs, 21 eeuwse vaardigheden

Samen ontdekken we jouw toekomst!

Degelijke basis in kernvakken

Taal                              Rekenen                              Spelling                              Schrijven 

Veilig leer- en leefklimaat

Duidelijke regels, structuur, normen en waarden



Ontwikkeling van zelfstandigheid en
eigen verantwoordelijkheid

De leerkracht als coach
De leerkrachten stimuleren zelfstandig werken en verantwoordelijkheid dragen voor het eigen leerproces. Zij 

hebben naast hun educatieve rol ook een coachende rol en stimuleren kinderen om zoveel mogelijk zelfstandig 

tot oplossingen te komen. 

Door maatschappelijke ontwikkelingen bij het onderwijs te betrekken, leren we kinderen om verbanden te 

leggen tussen de lessen op school en de wereld om hen heen. We motiveren hen om oplossingen voor  

vraagstukken te bedenken vanuit het besef dat je op meerdere manieren naar de werkelijkheid kunt kijken. 

Daarnaast is er aandacht voor inspirerende activiteiten zoals kunst, toneel, muziek en sport. Tijdens het 

werken in thema’s is er voor elk kind ruimte om te spelen, te ervaren, te ontdekken en te onderzoeken. Zo 

stimuleren we kinderen om hun eigen talenten te ontdekken en het beste uit zichzelf te halen. 

Met ons toekomstgerichte unitonderwijs halen we het beste in ieder kind naar boven en bereiden we kinderen 

optimaal voor op de toekomst!



Waarom kiezen voor basisschool Het Molenven?

De voordelen van ons unieke toekomstgerichte onderwijs 

•  Onderwijs op maat: ons unitonderwijs is flexibel en geeft ruimte aan onderwijs op maat. Zowel voor meer 

begaafde kinderen als voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. 

•  Optimaal van en met elkaar leren: doordat kinderen van verschillende leeftijden en met verschillende talen-

ten samenwerken leren kinderen veel van elkaar.

•  Effectieve mix van kwaliteiten: leerkrachten werken binnen de unit veel met elkaar samen en maken gebruik 

van elkaars kwaliteiten. Dit komt het onderwijs en de leerlingen ten goede.

• Inspirerend & toekomstgericht onderwijs: optimale voorbereiding op de maatschappij van nu en morgen!

Kennismaken

Bent u geïnteresseerd in onze school en wilt u meer weten over de mogelijkheden die wij uw kind bieden? Wij 

vertellen u er graag meer over in een persoonlijk gesprek.

Neem voor meer informatie contact op met Angela Snoeren (directeur)

Telefoon: 073 - 6560129  |  Email: info@molenven.nl  

Basisschool Het Molenven  |  Koninginnelaan 1c  |  5263 DP Vught  |  T: 073 - 6560129  |  info@molenven.nl


