
Ontdekken wie je bent en groeien in wat je kunt 
door ondernemend onderwijs

Hoe stoom jij je kind klaar voor de huidige maatschappij?

De maatschappij is continu aan het veranderen. De maatschappij robotiseert, Engels wordt steeds belangrijker en met kennis alleen 
kom je er tegenwoordig niet meer. In de huidige maatschappij gaan we steeds bewuster en gezonder eten, waardoor mensen steeds 
ouder worden. Al deze veranderingen in de maatschappij vragen om een ondernemende houding. 
Basisschool Visser ’t Hooft biedt naast goed onderwijs ook ondernemende vaardigheden die bijdragen aan een optimale ontwikkeling 
van jouw kind(eren) waarmee ze worden klaargestoomd voor de huidige maatschappij.

Plannen en samenwerken
Leerlingen van Visser ’t Hooft leren zelfstandig te plannen. Welke taken moeten ze eerst doen en wat heeft prioriteit? Naast het 
plannen ligt er ook veel nadruk op samenwerken. Welke taken besteed je uit en welke taken ga je zelf doen? Leerlingen leren 
actief mee te denken met hun eigen doel en leerproces. Waar zijn ze zelf goed in en waar moeten ze nog mee oefenen? Ze 
nemen zelf verantwoording en hebben de ruimte om zich te ontwikkelen in zijn of haar proces. 

Onderzoek doen en presenteren
Leerlingen leren zelfstandig onderzoek te doen en dit te presenteren. Alle ondernemende vaardigheden komen in groep 8 tot 
uiting in de Masterclass: Ontluikend ondernemen. Na het doen van onderzoek en het uitwerken van het plan is de presentatie 
een belangrijk onderdeel. 

Ondernemende activiteiten 
Visser ’t Hooft organiseert veel ondernemende activiteiten. Leerlingen mogen in het kooklokaal koken voor een goed doel, 
kinderen uit groep 7 runnen zelf een fruitkraam en de school doet mee aan de Lego League. Een andere activiteit is het kennis 
maken met verschillende beroepsgroepen, zodat zij hun ondernemende vaardigheden kunnen toepassen in hun latere beroep. 
Dankzij deze activiteiten leren leerlingen ook in de praktijk werken. 
Nog een aantal andere belangrijke aspecten, die aanvulling bieden aan de huidige maatschappij zijn; leerlingen krijgen Engels 
vanaf groep 1, ze leren al vroeg te programmeren en hun zelfvertrouwen wordt vergroot door de kanjertraining en de Rots en 
waterlessen. 
 

http://firstlegoleague.nl/FLL/
https://www.rotsenwater.nl/
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