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Dit is Noordkwartier
- christelijk primair onderwijs in de regio
Delfzijl, Appingedam en Loppersum We maken ons sterk voor goed onderwijs.
Goed onderwijs, met goede leerkrachten en
partners om ons te versterken. Om dat waar
te maken, nu en in de toekomst, formuleren
we vijf speerpunten. Hier staan we voor:

TALENTEN
PROFESSIONALITEIT
TOEKOMST
SAMENWERKING
KWALITEIT

cbs De Meerpaal, cbs De Vore, cbs De Windroos,
cbs De Zaaier, cbs De Borgstee, cbs De Blinke,
samenwerkingsschool Farmsumerborg, cbs De Citer,
cbs De Triangel, cbs Roemte, cbs Wicher Zitsema
en cbs Crangeborg

www.noordkwartier.nl
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Waar ben je
goed in en wat
ga je nog leren?
Onze scholen halen de talenten
van iedere leerling naar boven.

Dat mag je laten zien!
Daar mag je trots op zijn.
En we stimuleren je nieuwe
uitdagingen aan te gaan.
Te leren wat nu nog moeilijk is.
Zo kan ieder kind zich optimaal
ontwikkelen. Leren met hoofd,
hart en handen.

TALENTEN

Muziek, taal, schilderen, rekenen,
techniek, dans, sport. Iedereen is
ergens goed in.

Leren en stralen, elke dag weer!
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‘We halen alle talenten naar boven:
op cognitief, creatief en sociaal gebied.
Daarvoor creëren we ruimte binnen onze
scholen.’
Herman Mulder
directeur cbs De Borgstee
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Goed onderwijs
vraagt om goede
leerkrachten

Met het programma leerKRACHT
werken we samen aan nóg beter
onderwijs.
Wat gaat goed en wat kan beter?
Elkaar een spiegel voorhouden.
Steeds weer.
Hoe word ik een nog betere
professional?
Zo zorgen we er met elkaar
voor dat onze leerlingen kunnen
groeien.

PROFESSIONALITEIT

Daar wordt aan gewerkt.
Elke dag.
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‘We investeren in de professionaliteit
van de leerkracht. Professionaliseren is leren,
is groeien, is vooruitgaan. Het programma
leerKRACHT helpt ons daarbij.’
Marja Dijkstra
leerKRACHT-coach
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Wat heb je nodig
in de wereld van
morgen?
Wat moet je leren?

Samenwerken, ICT, ondernemen,
en natuurlijk taal en rekenen.
Alle zintuigen spreken we aan:
horen en zien, ruiken, voelen en
proeven.
Zo leer je wat jouw bijdrage kan
zijn aan de maatschappij die we
samen maken.
Nu en in de toekomst.

TOEKOMST

Die vraag stellen we ons.
Elke dag.

Leren vandaag en klaar voor
morgen!
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‘Rekenen en taal blijven altijd belangrijk.
Maar onderwijs voor de toekomst vraagt
ook om creatief zijn in oplossingen, om
digitale vaardigheden, ondernemerschap
en samenwerking.’
Koen van Gerven
directeur cbs De Zaaier
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Samen met andere scholen.
Samen met kinderopvang,
bibliotheken, sportverenigingen
en cultuurinstellingen. Samen
met de buurt en het dorp.
Samen is ook gebruik maken
van elkaars kwaliteiten en
respect hebben voor de ander.
Bij Noordkwartier leer je samen.
Elke dag.
Samen met andere kinderen.
Samen met leerkrachten.
Samen met de wereld om je heen.

SAMENWERKING

Modern en goed
onderwijs maken
we samen
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‘Doel van samenwerking is het onderwijs te
versterken. Dat doen we door gebruik te maken
van elkaars mogelijkheden.’
Andries Broekhuizen
directeur cbs De Citer
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Goed onderwijs.
Daar staan we
voor!

Morgen nóg beter dan vandaag.
Kinderen laten leren en groeien.
Planmatig, gestructureerd, met
liefde en betrokkenheid.
Alle expertise zetten we in.
Van directie, leerkrachten,
ouders en leerlingen.
We zijn trots en vieren de
successen samen.

KWALITEIT

Want wat we doen, doen
we goed. Kwaliteit is
vanzelfsprekend, maar nooit
gewoon. Daarom blijven we in
beweging. Elke dag.
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‘Kwaliteit is vanzelfsprekend omdat we een
belangrijke opdracht hebben. Het onderwijzen
van andermans kinderen!’
Wilma Drenth
adjunct-algemeen directeur Noordkwartier
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