OBS Dick Bruna
Locatie Zilverackers
Welkom!
Wij zijn het team van OBS Dick Bruna, locatie Zilverackers. Op deze website willen we u
meenemen in de visie en waarden van onze locatie Zilverackers. Omdat we inspelen op de
meest actuele en relevante ontwikkelingen, zullen we deze informatie regelmatig aanvullen.
We presenteren dit dan ook als groeidocument aan u. Wilt u kennismaken met ons
onderwijs? Maak dan een afspraak voor een kennismakingsgesprek met rondleiding via
zilverackers@obsdickbruna.nl
Zilverackers
Op 17 mei 2021 opent OBS Dick Bruna haar nieuwe locatie Zilverackers. Zilverackers is
gevestigd in een tijdelijke voorziening aan de Veldacker 3a te Veldhoven. Op deze locatie
werken we samen met de Taalklas (voor NT2 kinderen) en ’t LAB (voor meer- en
hoogbegaafde kinderen).
Vanaf dag 1 bouwen we op de Zilverackers met kinderen, team en ouders aan onze
kernwaarden:
•
•
•
•

Bewegen en Beleven
Nieuwsgierig en Onderzoeken
Groeien en Verbinden
Flexibel en Begeleidend

Onze school groeit door een toenemend aantal nieuwe aanmeldingen. Wij zijn een school
die in ontwikkeling is en blijft!
Omgeving
OBS Dick Bruna Locatie Zilverackers staat in de nieuwe wijk Huijsackers. Deze wijk en de
omgeving rondom de school is volop in ontwikkeling en aanbouw. De tijdelijke voorziening
blijft in gebruik totdat de nieuwbouw betrokken kan worden. De ontwerpfase voor de
nieuwbouw is al van start gegaan. De gemeente heeft de vaste locatie van het nieuwe
schoolgebouw bepaald. De locatie krijgt een mooie plek in de wijk met daarnaast het
Kempische landschap met zijn bossen en landerijen. Een betere plek kunnen we ons niet
wensen!
Naamgeving
OBS Dick Bruna heeft voor deze nieuwe locatie bewust de naam Zilverackers gekozen:
Het woord akkers zegt iets over de aard van ons onderwijs. Samen met de kinderen
bewerken, zaaien en oogsten wij, waarbij we tegemoetkomen aan hun weidse ontwikkeling.

Daarnaast is een akker een open ruimte, dit zien we terug in de indeling van ons gebouw, in
de ruimte rondom school, maar ook in de manier waarop we kinderen benaderen. De
kinderen krijgen van ons veel ruimte om te bouwen, te bewegen, te bewerken en te
groeien.
Missie en visie
Leren door te doen! is onze missie. Een kind mag zijn wie hij of zij is en werken op eigen
niveau en tempo. We sluiten aan bij de ontwikkeling van het kind en zorgen voor een rijke,
uitdagende en prikkelende leeromgeving waarin kinderen leren door te doen. Kinderen zijn
van nature nieuwsgierig naar de wereld om zich heen en hebben een intrinsieke motivatie
om nieuwe dingen te leren. Kinderen op onze school zijn mede-eigenaar van hun eigen
leerproces.
Door te kijken naar het gehele kind stimuleren en begeleiden we kinderen in hun
persoonlijke ontwikkeling. Onze kernwaarden zijn daarbij leidend in ons handelen.
Kinderen leren samen met verschillende leeftijden en groeien met elkaar op. Kinderen
weten wat ze leren omdat we het leren zichtbaar maken.
Uitgangspunten
•
•
•
•
•

Rijke leeromgeving en gevarieerde werkvormen
Bewegend en actief leren
Gepersonaliseerd leren: op je eigen niveau en in je eigen tempo werken aan de
kerndoelen
Intrinsieke motivatie
Aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling

Kernwaarden
Bewegen en Beleven
Kinderen op onze school ontdekken en beleven de wereld door te doen en te bewegen. De
ruimte in en rondom de school is zo ingericht dat ze kinderen uitnodigt tot actief en
bewegend leren. We prikkelen de zintuigen van kinderen waardoor het hele lichaam wordt
geactiveerd. Dit vergroot de beleving van kinderen en versterkt hun leerervaring.
Nieuwsgierig en Onderzoeken
Kinderen zijn van jongs af aan nieuwsgierig naar de wereld om hen heen. Ze ontdekken,
stellen vragen, leggen verbanden en zoeken naar verklaringen. Op onze school laten we de
kinderen ervaren dat een open en onderzoekend houding leidt tot nieuwe kennis en
ervaringen. We stimuleren dit door een rijk thematisch aanbod waarin de kinderen leren
door te doen.
Groeien en Verbinden
In onze school trekken kinderen van 4 tot 12 jaar samen op en leren van en met elkaar. Zo
leren ze niet alleen zichzelf, maar ook de ander te begrijpen. We stimuleren de kinderen
nieuwsgierig te zijn naar elkaar. Daarnaast maken we de verbinding naar buiten voor een

sterke samenwerking met de omgeving van de school. Hierdoor creëren we een rijke
leeromgeving tot ver buiten het schoolplein om als gemeenschap onze kinderen optimaal te
kunnen laten ontwikkelen. Wie groeit er met ons mee?
Flexibel en Begeleidend
OBS Dick Bruna locatie Zilverackers is een plek waar kinderen begeleid en flexibel mogen
leren. We bieden de ruimte om zelfstandig, maar ook met behulp van een ander aan de slag
te gaan. We scheppen duidelijke kaders en verwachtingen zodat de schooldag voor onze
kinderen zowel uitdagend als voorspelbaar is. Onze ruimtes en tijd zijn flexibel ingericht,
zodat we zo goed mogelijk kunnen aansluiten bij de behoeften van ieder kind.

