
  

 

 

 

 

 

 

  

 

DOELGERICHT ONDERWIJS 

“Op De Duif worden kinderen gestimuleerd om 

meer te ontdekken, meer te leren of anders 

kennis te maken met lessen. Daarom werken 

we met actuele lesmethoden en digitale 

schoolborden. Met behulp van een modern 

leerlingvolgsysteem kijken we zowel naar het 

kennisniveau als naar de sociaal-emotionele 

ontwikkeling van onze leerlingen. Als bijsturing 

nodig is kunnen we dat snel organiseren.” 

PRESENTEREN 

“Op De Duif leer je al vroeg om jezelf en je 

werk te presenteren. Het is aandoenlijk om 

te zien hoe verlegen kleuters na een paar 

maanden al van alles durven op een podium. 

Zo bouwen we aan zelfstandigheid en 

zelfvertrouwen. We hebben het presenteren 

op verschillende manieren vastgelegd in een 

leerlijn die alle kinderen bij ons op school 

volgen.” 

 

ER UIT HALEN WAT ER IN ZIT 

“Natuurlijk werken we ook heel hard aan de leervakken op de Duif. We halen alles uit onze 

leerlingen wat erin zit! Na een korte instructie kunnen leerlingen zelfstandig door de stof heen 

werken. Daardoor houdt de leerkracht tijd over om leerlingen te begeleiden, wanneer ze extra 

zorg óf uitdaging nodig hebben. We werken met een leerlijn voor beter presterende leerlingen. 

Deze leerlingen werken sneller door het standaard lesprogramma heen en hebben daardoor tijd 

voor extra verrijkend materiaal. En dat onze aanpak werkt, blijkt uit de goede resultaten van de 

eindtoets en de tevredenheid van de onderwijsinspectie over De Duif.” 

De Duif, daar kom je verder mee! 

“Dat je met De Duif verder komt is 
niet zomaar een kreet. Op De Duif 
laten we kinderen dromen, we leren 
ze samen te werken, elkaar te 
respecteren en voor zichzelf op te 
komen. Zodat ze straks stevig in 
hun schoenen staan en gelukkig 
zijn met wat ze doen.” Aan het 
woord is Annemiek van de Vliet, 
directeur van CBS de Duif. 

CONTINUROOSTER 

 

“De Duif werkt al jaren met een  continu-

rooster.  Alle leerlingen zijn van 8.30 tot 

14.30 uur op school en eten een broodje met 

de leerkracht in de eigen klas. Op woensdag 

zijn ze om 12.30 uur uit. De kinderen hebben 

zo een effectieve schooldag en langere 

middag om te spelen. Ook de voor- en 

naschoolse opvang is op De Duif goed 

geregeld. In ons gebouw vindt u de 

peuteropvang en de buitenschoolse opvang 

van Forte kinderopvang, waar we intensief 

mee samenwerken.” 

Voor meer informatie: 

CBS de Duif 

Mariënstein 180 Heiloo 

www.duif-tabijn.nl 

E: deduif@tabijn.nl 

T: 072-5320874 

 

  

OPEN EN RESPECTVOLLE SCHOOL 

“Op De Duif heerst een plezierige sfeer en saamhorigheid. Het is een leuke kleine school waar 

iedereen elkaar kent. En er zijn ook heel veel ouders actief betrokken bij de school.” 

Annemiek vervolgt: “De Duif is een open en moderne christelijke basisschool. Dat betekent 

dat kinderen met verschillende achtergronden welkom zijn bij ons. We leren onze leerlingen 

respectvol met elkaar om te gaan en verantwoordelijk te zijn voor zichzelf en elkaar.  Daarbij 

gebruiken wij de Kanjertraining.  Regelmatig organiseren wij activiteiten waar alle leerlingen 

– van groep 1 tot en met groep 8 - gezamenlijk aan mee doen. Zo leren kinderen  elkaar 

kennen en kunnen ze zich veilig voelen op school.” 

OPEN DAG 

“Er valt natuurlijk veel meer te vertellen 

over De Duif. En als u zelf komt kijken 

kunt u iets proeven van de sfeer bij ons 

op school. Twee keer per jaar 

organiseren wij een open dag. U bent 

van harte welkom om met uw kind een 

gezellige peutervoorstelling te bekijken. 

Daarna krijgt u een rondleiding en kunt 

u een kijkje nemen in de groepen.” 

 

Een oudleerling over De Duif: 

“De Duif is een fijne school. Ik kreeg 

tijd om aan moeilijkere opdrachten te 

werken en ik mocht meedoen met de 

Legoleague. Dat was supercool! 

Een ouder over De Duif:  

“Ik heb gekozen voor De Duif 

omdat er heel veel aandacht is 

voor het kind en een grote 

betrokkenheid van het team bij 

leerlingen en ouders.” 
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