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‘De bewegende 
school’

Ieder kind kan bij ons ontdekken waar zijn of haar talenten 

liggen. Daar maken we in ons onderwijs gebruik van. Als leer-

lingen en leerkrachten doen waar ze goed in zijn, werkt dat door 

in andere vakken. Hier geloven we in.

Op de Ekke de Haan zijn we continu in ontwikkeling. We volgen 

de nieuwste pedagogische en technologische inzichten op de 

voet. Zo zul je tijdens onze lessen regelmatig (klassieke) muziek 

horen. Door de hele school kunnen we deze muziek als achter-

grondmuziek instellen. Het is wetenschappelijk bewezen dat 

het brein nieuwe prikkels krijgt als er tijdens het leren muziek 

klinkt. Onze hersenen maken letterlijk nieuwe cellen aan door 

muziek en beweging. Waarom zouden we die inzichten dan niet 

gebruiken op school? Al onze leerlingen starten de dag in hun 

basisgroep. Na de startinstructie volgen de kinderen de route 

die het beste bij ze past. Daarna komen de kinderen in bewe-

ging. Sommigen gaan ergens alleen werken en anderen kiezen 

ervoor om met leerlingen uit andere groepen samen te werken. 

Leerlingen werken bij ons in de hele school. Niet alleen het klas-

lokaal, maar ook alle andere ruimtes in de school worden benut 

als werkplek. Zo houden we leren uitdagend en dynamisch. Onze 

leerlingen kunnen zo op een plezierige en gemotiveerde manier 

aan hun doelen werken.

Wij zijn de Ekke de Haan, 

met trots gedragen door ons talent!

We zijn een veilige en sterke school waar onze leerlingen met plezier leren. Successen vieren we. En complimenten geven 

hoort daarbij. Leren van elkaar en openheid hebben we hoog in het vaandel staan. Vertrouwen en verbinding zijn belangrijke 

waarden. We werken vanuit een duidelijke structuur met voor iedereen dezelfde regels en afspraken.

Wij zijn Ekke de Haan, Heerenveen


