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Ga dus kijken, ga ervaren wat de school met uw kind 
doet. Want als de school ‘lekker zit’, is de kans groot dat 
uw kind zich optimaal kan ontplooien. 

En dat is wat we allemaal – scholen, ouders en gemeente – 
graag willen. 

Veel succes met uw keuze!

Jan Uitslag 
Wethouder Onderwijs

Gelukkig is er in Dalfsen wat te kiezen; het aanbod aan 
basisscholen is divers; het varieert van groot tot klein, 
van midden in het dorp tot meer in het buitengebied. 
Voor elk wat wils dus. Over de kwaliteit hoeft u zich in 
ieder geval geen zorgen te maken, die is zonder uitzon-
dering goed te noemen.

Deze brochure geeft u meer informatie over de verschil-
lende scholen en biedt u een handvat voor de te maken 
keuze. Maar het is net als bij schoenen. Schoenen kiezen 
alleen op basis van een plaatje, wil wel eens zere voeten 
opleveren. 

Voorwoord

Als u dit leest, is de kans groot dat u bezig 
bent met het kiezen van een school voor uw 
kind. En dat is niet gemakkelijk, weet ik uit 
ervaring. Want wie wil niet het beste voor 
zijn of haar kind en hoe te kiezen uit al die 
scholen?

Een school kiezen is eigenlijk net als schoe-
nen kopen. Het kan er leuk uitzien, maar het 
moet vooral lekker zitten. Het moet goed 
voelen. Daar waar schoenen  
relatief makkelijk kunnen worden vervangen, 
is de keus voor een school toch voor een 
langere periode.  
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Het Avontuur staat voor een fantastische 
opdracht: kinderen een sterke basis en een 
goede start geven voor de toekomst. Op onze 
school begint Het Avontuur. We trekken erop 
uit, we gaan op expeditie, onbevangen en 
nieuwsgierig het grote onbekende tegemoet! 

In een rijke leef- en leeromgeving organiseren 
we belevenissen, bedenken we verhalen en 
bieden we onze leerlingen spannende en be-
tekenisvolle ervaringen. Zo verzamelt elk kind 
waardevolle bagage die het de rest van zijn 
leven met zich meedraagt.
 

Als je aan een avontuur begint, dan weet je tevoren 
nooit precies waar je uitkomt of wat je onderweg 
meemaakt. Niet alles is tevoren bedacht. Wij dagen onze 
kinderen uit creatief in te spelen op kansen die zich 
voordoen. Verrassingen leiden tot ontdekkingen en on-
derzoek tot veranderingen. Dit zijn wezenlijke onderde-
len van de leerweg die wij kinderen bieden.
 
Op deze weg werken we veel samen. Kinderen ontdek-
ken dat ze elkaar nodig hebben om verder te komen. 
We onderzoeken wat het beste is voor ieder kind en de 
groep. Met kinderen en hun ouders stippelen we leer-

zame routes uit. Wanneer het nodig is bieden we hulp 
onderweg. We reizen samen, maar ieder kind beleeft 
dit anders, leert en ontwikkelt dat wat bij hem past en 
bereikt zo een eigen bestemming.
 
In acht jaar tijd dagen we onze kinderen uit. Op Het 
Avontuur werken we in projecten. We halen het be-
drijfsleven in de school, gaan met de kinderen naar 
buiten en bezoeken organisaties. De projecten zorgen 
ervoor dat de kinderen onthouden wat ze leren. En dat 
wat ze leren is betekenisvol. In onze methode JEELO 
staan de uitdagingen voor onze kinderen en twaalf pro-
jecten voor onze school beschreven. Dit vullen we aan 
waar de kinderen en wij dat willen. Zo zorgen we dat we 
onze kinderen de juiste kennis en vaardigheden bieden.

 
Het Avontuur start als het kind vier jaar is. Het niveau 
wordt daarna telkens anders, de taal is hetzelfde. Dat 
geeft rust, veiligheid en ruimte voor alle kinderen. We 
laten kinderen zelf verantwoordelijkheden nemen. We 
leren ze in te spelen op kansen. We vragen ze kritisch te 
kijken naar zichzelf als consument, de ander en de maat-
schappij van vandaag. We vinden het belangrijk dat kin-
deren een sterk bewustzijn ontwikkelen zodat  ze stevig 
in hun schoenen staan voor de wereld van morgen! 

Ben jij nieuwsgierig naar 
Het Avontuur? Reis met ons mee!

Het Avontuur
biedt ruimte  
aan verandering



CDS A. Baron van Dedem
Emmerweg 10

7722 LH  Dalfsen
0529 – 43 33 60

www.abaronvandedemschool.nl
info@abaronvandedemschool.nl

Midden in de natuur,
tussen Dalfsen en Hoonhorst, 

genieten klein en groot
van de rust en ruimte

op en rond
de A Baron van Dedemschool

Wat de kinderen moeten leren
is wettelijk beschreven

Hoe de kinderen leren, 
en wanneer, daar mogen ze 
ook zelf over meedenken

Alles wat aandacht krijgt, groeit

Met pijn in de buik kun je niet leren

Alles wat je zelf kunt, hoef je niet te vragen

Verschillen maken kleurrijk,
overeenkomsten  worden benadrukt

Als je elkaar gelijk wilt behandelen,
moet je verschillend met elkaar omgaan

Op onze school
wordt ons doen en laten bepaald

door de kernwaarden volgens 
Dalton: verantwoordelijkheid

zelfstandigheid – samenwerken
effectiviteit – reflectie

Wij werken steeds meer  
groepsdoorbrekend
om zo dicht mogelijk
aan te sluiten bij de 

leerbehoeften van de 
individuele kinderen

Om de sfeer te proeven
en de school in bedrijf te zien,

bent u van harte welkom

Wanneer u hiervoor
een afspraak maakt

bent u gegarandeerd
van voldoende tijd en aandacht
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Rust, plezier en uitdagend onderwijs op maat

KBS DE POLHAAR

AMBITIES 

Ik ben, ik kan, ik groei...
Op de Polhaar streven we naar goed onderwijs voor ieder kind. We hebben plezier, 
waarderen elkaar en leren van en met elkaar. Vanuit de basis ’relatie’, ’vertrouwen’, 
’autonomie’ en ’acceptatie’, werken wij aan de ontwikkeling van elk uniek kind.

samen zijn we de Polhaar...
Op de Polhaar zien we elkaar: leerlingen, leerkrachten en ouders (verzorgers). 
We vieren samen, we leren van en met elkaar en we zijn trots op onze successen.

we werken aan onze toekomst! 
Op de Polhaar bieden we uitdagend en toekomstgericht 
onderwijs waarbij er aandacht is voor de 21-eeuwse vaardig -
heden. We maken gebruik van elkaars kwaliteiten en talenten. 
De leerlingen onderzoeken, overleggen en luisteren. We maken 
de leerlingen wereldwijs middels vooraf opgestelde kennis- en 
vaardigheidsdoelen. Leerkrachten zijn zich bewust van hun 
handelen en het opstellen van doelen ten behoeve van een 
brede ontwikkeling van de leerling.

CONTACT

Meer informatie?

0529-432760
directie.polhaar@catent.nl
www.polhaar.nl

MISSIE

Op basisschool de Polhaar willen we dat ieder kind zich vanuit een veilige 
leeromgeving en een warme sfeer op z’n eigen unieke wijze mag en kan 
ontwikkelen. We vieren en werken samen, zijn nieuws   gierig naar de wereld 
om ons heen en staan open voor elkaar. Door rust, plezier en uitdagend 
onderwijs op maat te bieden, kunnen wij onze leerlingen voorbereiden 
op de maatschappij van morgen. 

RustVieren Uitdaging Mondiaal

OPEN HUIS13 februari a.s.
MAAK UW KEUZE:1  9.00 tot 10.30 uur2  19.30 tot 21.00 uur(Geen vrij e inloop)

De Cazemierschool in Oudleusen is een Christelijke 
Jenaplanschool. Een school waar we samen leren 
leven! 

Wij bieden elk kind een rijke leeromgeving, op basis 
van onze Jenaplan-visie waarbij samen spreken,  
samen werken, samen vieren en samen spelen  
centraal staan. 

Bij ons leer je in je stamgroep, in een ontdekhoek, op 
ons groene schoolplein, in de moestuin, bij de knuffel-
boerderij en op ons binnenplein.

Samen leren leven!

 In onze Jenaplanschool is wereldoriëntatie een 
belangrijk vormingsgebied. Het vormt het hart van 
ons onderwijs. Bij het ontdekkend en onderzoekend 
handelen verkennen kinderen de wereld om hen 
heen en het eigen initiatief van het kind wordt hierin 
gewaardeerd. 

We trekken de ‘wereld’ in of halen de ‘wereld’ in de 
school, door bedrijven te bezoeken, de natuur in te 
gaan of gastsprekers uit te nodigen. 
Wereldoriëntatie wordt in projectvorm aangeboden 
en staat als vak niet alleen, maar wordt ook verweven 
 in dagelijkse taal- en rekenlessen.

In een persoonlijk gesprek vertellen we heel graag 
hoe we dit doen en laten wij graag onze mooie 
school zien. 

Hiervoor kunt u een afspraak maken met onze 
directeur, Linda Pereboom (0529 - 471 574 of 
directie@cazemierschool.nl)
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Polhaar
Rust, plezier en uitdagend onderwijs op maat

KBS DE POLHAAR

AMBITIES 

Ik ben, ik kan, ik groei...
Op de Polhaar streven we naar goed onderwijs voor ieder kind. We hebben plezier, 
waarderen elkaar en leren van en met elkaar. Vanuit de basis ’relatie’, ’vertrouwen’, 
’autonomie’ en ’acceptatie’, werken wij aan de ontwikkeling van elk uniek kind.

samen zijn we de Polhaar...
Op de Polhaar zien we elkaar: leerlingen, leerkrachten en ouders (verzorgers). 
We vieren samen, we leren van en met elkaar en we zijn trots op onze successen.

we werken aan onze toekomst! 
Op de Polhaar bieden we uitdagend en toekomstgericht 
onderwijs waarbij er aandacht is voor de 21-eeuwse vaardig -
heden. We maken gebruik van elkaars kwaliteiten en talenten. 
De leerlingen onderzoeken, overleggen en luisteren. We maken 
de leerlingen wereldwijs middels vooraf opgestelde kennis- en 
vaardigheidsdoelen. Leerkrachten zijn zich bewust van hun 
handelen en het opstellen van doelen ten behoeve van een 
brede ontwikkeling van de leerling.

CONTACT

Meer informatie?

0529-432760
directie.polhaar@catent.nl
www.polhaar.nl

MISSIE

Op basisschool de Polhaar willen we dat ieder kind zich vanuit een veilige 
leeromgeving en een warme sfeer op z’n eigen unieke wijze mag en kan 
ontwikkelen. We vieren en werken samen, zijn nieuws   gierig naar de wereld 
om ons heen en staan open voor elkaar. Door rust, plezier en uitdagend 
onderwijs op maat te bieden, kunnen wij onze leerlingen voorbereiden 
op de maatschappij van morgen. 

RustVieren Uitdaging Mondiaal

OPEN HUIS13 februari a.s.
MAAK UW KEUZE:1  9.00 tot 10.30 uur2  19.30 tot 21.00 uur(Geen vrij e inloop)

OPEN HUIS18 februari a.s.
MAAK UW KEUZE:1  9.00 tot 10.30 uur2  19.30 tot 21.00 uur

Houdt u onze website in de gaten i.v.m. coronamaatregelen.
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Sjaloom is een Christelijke basisschool waar 
iedereen welkom is. In onze sfeervolle school 
komen de kinderen goed tot hun recht. 
Samen met ouders, leerkrachten en de kinde-
ren creëren we een veilige omgeving, waarin 
ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen. 

Op onze school vertellen we de verhalen uit 
de Bijbel. We praten met de kinderen over 
wat dit betekent voor ons dagelijks leven. 
Door de grootte van de school werken we in 
overwegend kleine groepen en is er veel per-
soonlijke aandacht voor kinderen en ouders. 
Dat maakt ons pedagogisch sterk.

Zorg voor iedereen!
Ons onderwijs is ingericht op het omgaan met verschil-
len tussen kinderen. Er zijn meerdere gespecialiseerde 
leerkrachten aanwezig. Zo halen wij het beste uit de 
kinderen naar boven. Waar nodig bieden wij directe hulp 
binnen of buiten de klas. Kinderen die meer aankunnen 
krijgen uitdagende lesstof aangeboden. Tevens bestaat 
voor hen de mogelijkheid om de Floreant plusklas te 
bezoeken. Alle ontwikkelingen worden nauwkeurig 
gevolgd en geregistreerd in ons online leerlingvolgsys-
teem. Door dit alles mogen we ons een brede zorg-
school noemen.

Onderwijs voor iedereen! 
Op Sjaloom werken we met moderne onderwijs-
methoden die aansluiten bij de behoeften van 
onze leerlingen. We zorgen ervoor dat de kinderen 
betrokken zijn en uitgedaagd blijven. Een belangrijk 
uitgangspunt daarbij is dat kinderen medeverant-
woordelijk zijn voor het eigen leerproces. Binnen 
onze structuur van het ‘Actief Leren’, leren kinderen 
zelfstandig werken, samenwerken, zelf keuzes ma-
ken en zelf oplossingen bedenken. De leerkrachten 
laten kinderen het nut inzien van leren en motiveren 
hen zich verder te ontwikkelen. In portfoliogesprek-
ken leren de kinderen te reflecteren op zichzelf en 
nieuwe doelen te stellen.

Een school voor iedereen!
Onze school staat voor openheid en continuïteit. 
Ouders en kinderen zijn vanaf 8 uur welkom in onze 
school en we hebben gekozen voor een continuroos-
ter. Dit betekent dat de kinderen tussen de middag 
allemaal op school blijven en daar de lunch nuttigen. 
De opvang wordt verzorgd door de leerkrachten. De 
leerkracht zal gedurende de lunch een passend pro-
gramma aanbieden. Denk hierbij aan voorlezen, het 
bespreken van een actueel onderwerp of school TV.

Bent u nieuwsgierig geworden? Meer informatie 
is te vinden op onze website en u bent altijd  
welkom in onze school voor een kennismaking!

Een plek voor  
iedereen!
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In Hoonhorst staat een prachtige basis-
school, waar kinderen met veel plezier naar 
toe gaan. Ze kunnen zich er, gesteund door 
ouders en deskundige leerkrachten, op hun 
eigen manier ontwikkelen.

We zijn een VierKeerWijzerschool 
VierKeerWijzer zet het ontwikkelen van de talenten 
van elk kind centraal. Vanuit onze kernwaarden worden 
kinderen gestimuleerd keuzes te maken en stappen te 
zetten in hun leerproces. Deze aanpak integreert de 
vakken natuur, geschiedenis en aardrijkskunde. 

Ons thematisch aanbod bevat taal, rekenen, spelling  en 
de creatieve vakken handvaardigheid, tekenen, techniek 
en muziek. 

Wij organiseren een informatieavond op maandag 
9 februari 2021. Van 19.00 tot 20.30 uur is er een vrije 
inloop gepland aan de Kerkstraat 11. Check tegen 
die tijd onze website hoe dit binnen de protocollen 
geregeld zal worden. Bellen of mailen kan ook.

We zien u graag op deze avond of kom eens kijken 
onder schooltijd. U bent altijd van harte welkom. 
Graag tot ziens!

Broedplaats
voor talent

VierKeerWijzerSchool

Onze kernwaarden zijn 
veiligheid, vertrouwen 
en verwondering
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Onze naam
Die naam past bij ons. Een vuursteen is een 
heel gewone steen die je kunt vinden op een 
grindpad. Maar een vuursteen heeft een an-
dere vuursteen nodig om iets moois te laten 
ontstaan, een vonk, een vuur.

Onze kinderen en de ander
Een kind heeft een ouder, een leerkracht, een 
vriend nodig om tot ontwikkeling te komen. 
En ook geloven wij dat een kind de Ander, 
God nodig heeft om te weten dat hij geliefd 
is. Onze kinderen zijn vuurstenen. Zij hebben 
andere vuurstenen nodig.

Onze Schepper
Wij zijn een school met de Bijbel. Wij leven en vieren dat 
God bij mensen wil zijn en dat Hij zich laat kennen in de 
Bijbel en in de natuur. Binnen ons onderzoekend leren 
verwonderen wij ons over Gods schepping.

Onze leerkrachten 
Op de ochtenden werken wij aan vakken zoals bijbel-
onderwijs, taal en rekenen. Wij vinden het belangrijk dat 
de instrumentele vakken goed beheerst worden. 
’s Middags wordt er thematisch en vakoverschrijdend 
gewerkt. Hierbij sturen de leerkrachten het proces. Het 
ontdekkend en onderzoekend leren vindt hier plaats. 
Wij prikkelen de nieuwsgierigheid van kinderen, samen 
verwonderen, verbazen wij ons. Hier leren wij veel.

Onze ouders 
Ouders zijn belangrijk voor ons. Zij kennen hun kind 
het beste. Wij organiseren regelmatig momenten om 
elkaar te spreken. Ook zijn er kindgesprekken tussen 
de leerkracht en de kinderen. 

Ons plein 
Leren vindt niet alleen plaats binnen de vier muren 
van het lokaal. Een groen uitdagend plein is lange tijd 
onze wens geweest. 

Het is een plek om samen te spelen, te ontdekken, te 
leren, tot rust te komen, te verbazen en om nieuws-
gierig te zijn. Dus neem de laarzen mee naar school!

Ons ritme 
We werken met een continurooster. Dit betekent dat 
de kinderen op school overblijven om te eten. Zo is 
er tussen de middag ruim tijd om een frisse neus te 
halen en om te spelen.
De school start om 8.30 uur, maar ouders kunnen 
hun kinderen vanaf 8.20 uur naar binnen brengen. De 
leerkracht is dan in het lokaal aanwezig.

Nieuwsgierig geworden?
U kunt altijd langskomen of een afspraak maken met 
Harmke Withaar, de directeur van De Vuursteen.

Nieuwe Uitleg 2, Dalfsen 
0529 - 431 781 - info.devuursteen@florion.nl

U kent ons misschien als GBS De Uitleg.  
Na de aanleg van het groene plein en een 
interne verbouwing, is ook de naam van de 
school aangepast. Vanaf dit cursusjaar is de 
Vuursteen de nieuwe naam van onze school.



 

Rust, plezier en uitdagend onderwijs op maat

KBS DE POLHAAR

AMBITIES 

Ik ben, ik kan, ik groei...
Op de Polhaar streven we naar goed onderwijs voor ieder kind. We hebben plezier, 
waarderen elkaar en leren van en met elkaar. Vanuit de basis ’relatie’, ’vertrouwen’, 
’autonomie’ en ’acceptatie’, werken wij aan de ontwikkeling van elk uniek kind.

samen zijn we de Polhaar...
Op de Polhaar zien we elkaar: leerlingen, leerkrachten en ouders (verzorgers). 
We vieren samen, we leren van en met elkaar en we zijn trots op onze successen.

we werken aan onze toekomst! 
Op de Polhaar bieden we uitdagend en toekomstgericht 
onderwijs waarbij er aandacht is voor de 21-eeuwse vaardig -
heden. We maken gebruik van elkaars kwaliteiten en talenten. 
De leerlingen onderzoeken, overleggen en luisteren. We maken 
de leerlingen wereldwijs middels vooraf opgestelde kennis- en 
vaardigheidsdoelen. Leerkrachten zijn zich bewust van hun 
handelen en het opstellen van doelen ten behoeve van een 
brede ontwikkeling van de leerling.

CONTACT

Meer informatie?

0529-432760
directie.polhaar@catent.nl
www.polhaar.nl

MISSIE

Op basisschool de Polhaar willen we dat ieder kind zich vanuit een veilige 
leeromgeving en een warme sfeer op z’n eigen unieke wijze mag en kan 
ontwikkelen. We vieren en werken samen, zijn nieuws   gierig naar de wereld 
om ons heen en staan open voor elkaar. Door rust, plezier en uitdagend 
onderwijs op maat te bieden, kunnen wij onze leerlingen voorbereiden 
op de maatschappij van morgen. 

RustVieren Uitdaging Mondiaal

OPEN HUIS13 februari a.s.
MAAK UW KEUZE:1  9.00 tot 10.30 uur2  19.30 tot 21.00 uur(Geen vrij e inloop)

Het Avontuur Openbare Basisschool
Ruigedoornstraat 23, 7721 BW Dalfsen
T 0529-432115  E info-hetavontuur@ooz.nl
W  www.hetavontuurdalfsen.nl

Chr. Daltonschool A. Baron van Dedem
Emmerweg 10, 7722 LH  Dalfsen (Emmen)
T  0529-433360  E info@abaronvandedemschool.nl
W  www.abaronvandedemschool.nl

KBS De Polhaar
Van Ittersumstraat 7, 7721 DL Dalfsen
T 0529-432760  E info.polhaar@catent.nl
W  www.polhaar.nl

Basisschool St. Cyriacus
Kerkstraat 11, 7722 LR Hoonhorst
T 0529-401495  E cyriacus@mijnplein.nl
W  www.cyriacus.nl

Christelijke Jenaplanschool O.S. Cazemier
G.W.Spiegelstraat 4, 7722 ST Oudleusen
T 0529-471574  E info@cazemierschool.nl
W  www.cazemierschool.nl

CBS De Spiegel
Brethouwerstraat 4, 7721 XN Dalfsen
T 0529-432341  E info@cbsdespiegel-dalfsen.nl
W  www.cbsdespiegel-dalfsen.nl

CBS Sjaloom
Hoevenweg 1, 7722 PM Dalfsen (Ankum)
T 0529-431381  E info@sjaloomdalfsen.nl
W  www.sjaloomdalfsen.nl

GBS De Vuursteen
Nieuwe Uitleg 2, 7721 BN Dalfsen 
T 0529-431781  E info.devuursteen@florion.nl
W  www.de-vuursteen.nl

Onze school bekijken?
Bij interesse kunt u een afspraak maken.

Open dag: altijd, op afspraak.

Informatieavond: dinsdag 9 februari, 
vrije inloop van 19.00-20.30 uur *

Kijkdag: maandag 8 maart 2021 
9.00 - 10.30 uur: presentatie en kijkje  
in de groepen. * 20.00 - 21.30 uur:  
presentatie en rondleiding *

Informatieavond: dinsdag 2 maart van 
20.00 tot 21.30 uur. * Ouders kunnen ook 
op andere momenten een afspraak ma-
ken voor een gesprek en een rondleiding.

Informatieochtend: donderdag 18  
februari, aanvang 9.00 uur (tot 10.30 uur) *
Informatieavond: donderdag 13 februari, 
aanvang 19.30 uur (tot 21.00 uur) *  
en daarnaast op afspraak.

Open dag:  altijd, op afspraak.
Ouders kunnen altijd een afspraak  
maken voor een gesprek en een  
rondleiding. 

Open dag: altijd, op afspraak.

Informatieavond: donderdag 11 februari 
19.00 – 20.30 uur, en op afspraak.

Open dag: woensdag 10 februari en 
vrijdag 16 april, 9.00 - 11.30 uur *
Informatieavond: maandag  
1 februari om 20.00 uur *

Open dagen en informatieavonden DALFSER BASISSCHOLEN

* Houdt u onze website in de gaten i.v.m. coronamaatregelen.

* Houdt u onze website in de gaten i.v.m. coronamaatregelen.

* Zie vooraf onze website i.v.m. corona.

* Check t.z.t. onze website hoe dit binnen de protocollen geregeld wordt. Bellen of mailen kan ook.

* Check onze website in verband met wijzigingen en opgave. 


