
 vroonermeerschool
openbare

De Vroonermeerschool is een eigentijdse openbare basisschool  
in Alkmaar. Een fijne en vertrouwde plek waar leerlingen en  
leerkrachten van en met elkaar leren. Waar uitdagend thematisch 
onderwijs zich niet beperkt tot een bepaald vak. En al helemaal  
niet tot de muren van het klaslokaal of de school. Waar we veel 
aandacht hebben voor duurzaamheid en de natuur.  
Toekomstgericht in alle opzichten dus. 

Dat maakt De Vroonermeerschool zo bijzonder.  

Natuurlijk jouw plek.

Ronduit staat voor ondernemend, verantwoordelijk en resultaatgericht onderwijs. De scholen onder Ronduit richten zich op het 
bevorderen van een ondernemende houding bij leerlingen en dragen zo bij aan een actieve en kritische leefstijl, plezier in eigen 
kunnen en het ontwikkelen van talenten.

Contactgegevens

Gehuisvest in de hoofdlocatie van De Lispeltuut* 
P.C. Boutenstraat 4
1822 KJ Alkmaar
072-7440043
directievroonermeerschool@ronduitonderwijs.nl
*  De openbare Vroonermeerschool (Ronduit Onderwijs Alkmaar) en De Lispeltuut (SaKS Samen Katholieke Scholen) komen samen met  

Stichting Kinderopvang Alkmaar (SKOA) vanaf 2020-2021 onder één dak in een nieuw te bouwen locatie in de Vroonermeer Noord.

BSO en peuteropvang
B SO en peuteropvang onder één dak met de school, dat is nog eens handig. Hiervoor werken wij samen met Stichting Kinderopvang Alkmaar 
(SKOA). Zij bieden een gevarieerd programma en verschillende opvangvormen en opvangtijden.
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Uitdagende rijke leeromgeving
Kinderen zijn nieuwsgierig en willen dingen ontdekken, onderzoeken en leren. 
Dit stimuleren wij op allerlei manieren, maar vooral door ze een uitdagende en 
rijke leeromgeving te bieden. We dagen leerlingen uit om samen te werken, 
vragen te stellen, problemen op te lossen en creatief te zijn.  

Met plezier leren, dan leer je het best  
We leren op allerlei creatieve manieren. Binnen en buiten. We bewegen 
veel en gaan eropuit zo vaak als het kan. Naar het strand, het bos, een 
dokter, bibliotheek of winkel. Om te onderzoeken, te voelen, te ervaren. 
Samen en zelfstandig. Op die manier krijgt iets écht betekenis en is leren 
veel leuker bovendien.

Groen en duurzaam
We doen veel aan natuuronderwijs. Daarvoor werken we graag samen met 
(lokale) organisaties en bedrijven om zo ons onderwijs nog boeiender te 
maken. Een ‘echt slootwateronderzoek’ of een excursie naar de boer, dat 
maakt indruk. We werken vaak met ‘levend materiaal’ of maken ‘kunst met 

kosteloze materialen’ die we inzamelen en zo veel mogelijk hergebruiken. 
Want zuinig omgaan met onze omgeving: dat is wat wij onze leerlingen 
bijbrengen.    

Thematisch onderwijs  
Wij ontwerpen ons onderwijs door continu te kijken naar de beste mix  
van traditionele én nieuwe methoden, aangevuld met eigen ervaringen  
en inzichten en natuurlijk de leerwensen van de kinderen. Wat willen zij 
weten? Hoe gaan we dat onderzoeken en aanpakken? Wie of wat hebben 
we daarvoor nodig? Het resultaat is betekenisvol thematisch onderwijs 
met aandacht voor de begrippen gezond, duurzaam en groen.  
Toekomstgericht in alle opzichten dus.  

Toekomstgericht leren
We zorgen ervoor dat leerlingen op allerlei manieren gestimuleerd worden 
om zich breed te ontwikkelen. Als het gaat om persoonlijkheid en natuurlijk 
op het gebied van rekenen en taal. Die stevige basis heb je nodig. Maar 
onze moderne (digitale) wereld vraagt ook om mediawijsheid. Door onze 

leerlingen te leren wat de mogelijkheden zijn van internet, sociale media 
en nieuwe technologie, nemen wij ze mee in deze wereld en ervaren zij 
hoe ze hier veilig en handig hun weg in kunnen vinden. Met al deze  
vaardigheden worden onze leerlingen goed voorbereid op de toekomst.    

Positief schoolklimaat
Onze school kenmerkt zich door de prettige en persoonlijke sfeer. Een  
positief schoolklimaat waarin iedereen het beste uit zichzelf kan halen. Leer-
lingen, ouders en leerkrachten. Altijd met aandacht en respect voor elkaar en 
elkaars verschillen, want elk kind is uniek en heeft talenten. En dat zien wij.  

Onderwijs op maat 
Ons uitgangspunt is dat wat de kinderen al weten en kunnen. Vanaf 
dat punt dagen wij ze uit om dingen te proberen en nieuwe talenten te 
ontdekken. Daarbij krijgen ze de ondersteuning die ze nodig hebben. 
Binnen het werken met thema’s krijgen alle leerlingen volop gelegenheid 
om zich te ontwikkelen. Ieder op zijn of haar eigen tempo én manier. 

De een is graag praktisch en concreet bezig, terwijl de ander graag de 
boeken induikt. Leerlingen kunnen daarnaast eigen onderzoeksvragen 
uitwerken en daarmee aan de slag gaan.  

We doen het samen 
Een goede relatie met onze leerlingen staat bij ons centraal, want dan 
functioneren kinderen het best. Door open te zijn en dingen met elkaar 
te delen in een vertrouwde omgeving ontstaat er snel een goede band. 
Oók met onze ouders, die we zoveel mogelijk betrekken bij de school. 
Bijvoorbeeld door ouder-kind gesprekken, een ouderdenktank en door 
te werken met Klasbord: een besloten app waar ouders regelmatig een 
activiteit of foto van hun kind kunnen zien.  

Ons team
Ons enthousiaste team heeft een gezamenlijke ambitie. Wij willen met 
onze ervaring leerlingen helpen om hun talenten te ontwikkelen en goede 
schoolresultaten te halen. En natuurlijk willen we ze graag een fijne 
schooltijd bezorgen.   

‘Creativiteit, nieuwsgierigheid, durf  
en ambitie: dat is wat wij stimuleren.’

‘Onderwijs dat zich niet beperkt  
tot de vier muren van het klaslokaal.  
We gaan graag samen op weg,  
het pad ontstaat dan vanzelf.’

Gezond, duurzaam, groen, toekomstgericht
Dat is terug te zien in onze school en ons onderwijs   

•   We gaan zo veel mogelijk naar buiten en eropuit

•   We werken en onderzoeken graag samen 

•   We hebben veel aandacht voor natuuronderwijs, duurzaamheid en bewegen

•   We drinken water, eten groente en fruit als pauzehap en lunchen gezond

•   We kiezen voor gezonde traktaties bij verjaardagen en andere activiteiten 

•   Alle groepen hebben uitdagende spel- en ontdekhoeken 

•   Per thema zijn er wisselende boekenhoeken en thematafels

•   We hebben een vragenwand met onderzoeksvragen van leerlingen

•   We werken met moderne leermiddelen en presentatiemogelijkheden

• Alle groepen hebben een Digibord en er zijn voldoende laptops en iPads

•   Leerlingen werken in een digitale leeromgeving en hebben een eigen portfolio

•   We hebben een schoolbibliotheek en een kinderzwerfboekstation 

•   We gebruiken materialen die uitdagen tot onderzoeken en experimenteren

•   Leerlingen gaan vijf dagen van 8.30 tot 14.00 naar school,  
een continurooster dus

Meer weten over onze school? 
Kijk dan op www.vroonermeerschool.nl voor meer informatie,  
aanmelden of maak een afspraak voor een rondleiding. 

Moderne leermiddelen 
In deze tijd heeft een school moderne leermiddelen. Alle groepen hebben een 
Digibord, er zijn voldoende laptops en iPads en leerlingen werken in een digitale 
leeromgeving.  
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