
Basisschool ’t Baken wil een goede buur zijn in uw wijk. Dichtbij en volop 
in beweging. Een school die goede resultaten haalt mede dankzij moderne 
leermethoden. Met een open, transparante houding willen wij ons graag aan 
u presenteren. Een basisschool waar leerlingen, ouders en docenten elkaar 
stimuleren om te groeien. Op persoonlijk vlak, maar ook als school. Daarom 
gaan wij samen veilig op avontuur.
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Op avontuur betekent voor ons dat je uitdagingen aangaat, open staat voor 

nieuwe ontwikkelingen, lef hebt voor spannende dingen. Fouten maken mag en is 

onoverkomelijk op de ontdekkingstocht naar verbetering. Door op avontuur te gaan 

zullen we van elke ervaring groeien. Onderwijs staat tenslotte voor groei!

Leerlingen
Voor de kinderen creëren wij een veilige plek 
waar hun ambities worden gekoesterd en waar 
plaats is voor persoonlijke doelen. Waar mensen 
zijn die helpen en aanmoedigen om de doelen te 
bereiken. Een omgeving waar elkaar helpen een 
huisregel is en waar fouten gezien worden als 
leermomenten waar je beter van wordt.

Ouders/verzorgers
Voor ouders en/of verzorgers willen wij een 
school zijn waar hun mening telt. Waar hulp 
aan anderen gewaardeerd wordt. Een school 
die betrokken is bij de wijk. Waar professionele 
docenten perspectief bieden op een mooie 
toekomst voor uw kind. Een school met een 
open en transparante houding die graag de 
interactie met u aangaat.

Docenten/medewerkers
Onze ervaren medewerkers worden gewaardeerd 
voor hun inzet, kennis en kunde. Een hecht team 
van docenten en ondersteunend personeel staat 
garant voor een veilige plek waar ieder kind een 
persoonlijke begeleiding krijgt.

’t Baken
Een school, volop in ontwikkeling, resultaatge-
richt, ambitieus, vertrouwd en dichtbij. Die wil 
uitgroeien tot een plek waar iedereen zich prettig 
voelt. Waar ruimte is voor persoonlijke groei en 
waar samenwerking tussen alle betrokkenen 
voorop staat. Kortom een school voor u en uw 
kinderen.

Uitnodiging
Wij willen u graag uitnodigen op een van onze 
informatieochtenden. Hier krijgt u alle informatie 
die u zoekt. Tevens kunt u vragen stellen aan een 
van onze medewerkers.
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