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Stichting Promes bereidt onze kinderen voor op een toekomst die nu nog 

onzeker is. Hun talenten zullen op onze scholen in brede zin ontwikkeld 

worden, zodat de kinderen de kennis en ervaring zullen krijgen om relaties 

aan te gaan en taken te kunnen uitvoeren die hen een volwaardig lid van de 

maatschappij zullen laten zijn.

Dit alles onder het motto: Promes, een boeiende toekomst! 

Openbaar Boeiend Onderwijs

‘Op een Promes school is iedereen welkom’

Breed en maatschappelijk

Alle kinderen hebben hun eigen talenten. En ze hebben alle-

maal hun eigen portie aandacht nodig. Het zijn de kernwaarden 

van Promes. Met speciaal onderwijs in het aanbod van scholen, 

biedt Promes ook voor kinderen met een laag IQ alle kansen. 

Alle kinderen zijn welkom!

‘De persoonlijke aandacht 
spreekt me enorm aan.’



Stichting Promes bereidt onze kinderen voor op een toekomst die nu nog onzeker is. Hun talenten 

zullen op onze scholen in brede zin ontwikkeld worden, zodat de kinderen de kennis en ervaring  

zullen krijgen om relaties aan te gaan en taken te kunnen uitvoeren die hen een volwaardig lid van 

de maatschappij zullen laten zijn.

Dit alles onder het motto: Promes, een boeiende toekomst! 

Uw kind wordt binnenkort 4 jaar, of gaat u verhuizen naar een andere plaats? Dan komt u voor de 

keuze te staan naar welke basisschool uw kind straks gaat. Hoe komt u tot die keuze? In veel gevallen 

wordt gekozen voor de dichtstbijzijnde basisschool. Maar is dat wel de juiste? Het is belangrijk dat 

de school goed aansluit bij uw kind en bij de omgeving waarin het opgroeit. 

Het maken van een afweging van welke zaken op een school u belangrijk vindt, kan u helpen bij de keu-

ze. Is de identiteit belangrijk, of de mogelijkheid van ouderparticipatie? Hoe is het team samengesteld? 

Is het overblijven geregeld, wat zijn de pedagogische en de didactische uitgangspunten? Hoe ziet het 

gebouw er uit? Het zijn allemaal zaken die u kunt laten meewegen bij de keuze. 

Het inwinnen van informatie over scholen kunt u natuurlijk doen bij de school zelf. Tijdens een gesprek 

op school, of door het doorlezen van de schoolgids en het onderwijskundig beleid. Daarnaast kunt u 

met ouders praten die de school kennen. U kunt ook informatie over de scholen vinden op internet. De 

Promes scholen hebben een eigen website.

Hoe kies ik een basisschool?

Boeiend onderwijsOpenbaar

We laten het onderwijs aansluiten bij de manier zoals de kinderen het beste kunnen leren. Som-

mige kinderen zijn visueel ingesteld en vinden het fijn om te zien wat de opdracht is. Andere 

kinderen zijn meer auditief ingesteld en kunnen goed naar de opdracht luisteren. Ook de ver-

werking kan plaatsvinden op de manier waarop kinderen zich de stof het beste eigen kunnen 

maken. De een doet dat via de computer, de ander maakt graag een mindmap en weer een ander 

kind werkt graag met pen en papier.

 

Naast de verschillende manieren waarop de instructie wordt gegeven maken we dus in de lessen 

ook gebruik van verschillende werkvormen.

 

Datgene dat kinderen leren wordt in verbinding gebracht met de wereld om hen heen. Zo kun-

nen ze het geleerde toepassen in situaties die ze meemaken op school en thuis.

 

Boeiend Onderwijs is vooral onderwijs dat niet saai is!

Stichting Promes zorgt door Boeiend Onderwijs dat de kinderen betrokken zijn en leren leuk 

vinden!

Iedereen is welkom  

Stichting Promes streeft nadrukkelijk de 

openbare identiteit na, ons onderwijs is van 

en voor de samenleving.

Positivisme 

We zijn trots op onze ambitieuze stichting, 

geven positieve energie, hanteren 

zelfreflectie, laten passie en plezier in 

werken zien, tonen voorbeeldgedrag, 

hebben aandacht voor elkaar en vieren 

successen. 

Moreel besef 

Binnen Stichting Promes heerst solidariteit, 

respect voor een ieder, loyaliteit, vertrouwen 

en een open communicatie.

Wijsheid 

Stichting Promes is voortdurend in 

ontwikkeling, vakkundig en richt haar blik 

naar de omgeving. “Wanneer ouders bij ons op school komen kijken, hoop ik altijd dat ze 

met z’n tweeën komen.  En als er broertjes of zusjes zijn, mogen die ook 

meekomen. Ik wil graag iedereen erbij hebben. Dan bied ik de ouders 

een kopje koffie aan, en de kinderen een glaasje ranja.” “Het gaat om 

het kind. Die moet zich hier lekker voelen.”

‘We nemen kinderen altijd serieus.
Dat is de basis bij ons.’

‘Ontmoeten in culturen.’

‘Boeiend onderwijs is pas boeiend, 
als de leerlingen het zo ervaren.’

“Elke school heeft een eigen identiteit en die wordt 

gevormd door de omgeving waarin die school 

zit. Maar het zijn wel allemaal Promes scholen. 

Hier komen mensen vanuit allerlei verschillende  

culturen en met verschillende overtuigingen.  

Aan al die culturen en overtuigingen besteden 

we  aandacht. Dat vormt mensen. Zó ontmoet 

je elkaar. Dan leer je van elkaar, als je dingen 

meekrijgt van buiten je eigen cultuur. Dan krijgt  

je meer begrip. Dat kan op een Promes school.” 


