
De naam ‘De Schatkist’ staat voor de 
gedachte dat elk kind een schat aan 
mogelijkheden in zich heeft. De school biedt 
een schat aan ontwikkelingsmogelijkheden 
binnen een rijke leeromgeving.

Onze school ligt midden in een rustige woonwijk, 
centraal in Budel. De school grenst aan een prachtig 
groen park. We hebben een groot schoolplein dat 
in 2019 vernieuwd is tot een klimaatbestendige 
speelplek met bomen, planten en natuurlijke 
speelelementen. Het is een uitnodigende plek waar 
alle leerlingen naar hartenlust kunnen spelen. 
Onze school telt ongeveer 200 leerlingen en 16 
personeelsleden en heeft een gemoedelijk karakter. 
Binnen de school huisvest ‘peuteropvang Schatkist’, 
onderdeel van ‘Peuterdorp Cranendonck’. Een fi jne 
omgeving waarin peuters voorbereid worden op 
de kleuterklas. Tijdens de middagpauze kunnen de 
kinderen op school overblijven onder toezicht van 
overblijfkrachten.

Basisschool
De Schatkist

Inge (ouder)  
“De Schatkist is een fi jne 
gemoedelijke school. Er heerst 
een prettige sfeer waardoor 
mijn kinderen met plezier 
naar school gaan. Met name 
het contact met leerkrachten 
verloopt prettig, er is genoeg 
ruimte voor een praatje.”

Parels in de SchatkistEefje (leerkracht)   
“We bieden een mooie 
balans tussen een fi jn 
pedagogisch klimaat en 
goede onderwijskwaliteit.”

Ouders als partner
Een goed contact tussen school en thuis vinden we 
heel belangrijk. 
De school informeert ouders over algemene 
schoolzaken, gebeurtenissen en de ontwikkeling van 
het kind. Dit doen we op verschillende manieren. 
Naast de vaste contactmomenten met de leerkracht 
is er ook ruimte om tussendoor binnen te lopen. Via 
een app genaamd SKOZapp vindt u leuke weetjes, 
nieuwsberichten en foto’s van de klas van uw kind. 
Daarnaast kunt u in deze app ook de ontwikkeling van 
uw kind goed volgen. 

Ervaringen, ideeën en inzet van ouders zijn 
voor ons waardevol om het onderwijs voor de 
kinderen te optimaliseren. Samen met ouders 
denken we graag inhoudelijk over het onderwijs 
in de Medezeggenschapsraad en organiseren we 
activiteiten en vieringen met inzet van de Ouderraad 
en andere ouders. 

Nieuwsgierig naar onze school? 
Op de website kunt u meer lezen hoe wij ons 
onderwijs vormgeven. Ook bent u van harte welkom 
om een bezoek te brengen aan onze school!
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We willen ieder kind optimaal 

tot ontwikkeling laten komen.
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Anne (stagiaire)    “We dragen samen zorg voor alle kinderen.”

Lenneke (leerling)  

“We leren ook buiten de school, 

zoals in het bos, de bieb en in 

het park”. 

Hein (directeur)      
“Op De Schatkist zet iedereen zich dagelijks voor de volle 100% in om het onderwijs nog beter te maken. Onze leerlingen voelen zich welkom op school en krijgen hier de kans zich verder te ontwikkelen.”

Finn (leerling)     
“Er is veel ruimte in de 
school om te werken.”

Stijn (leerling)  
“Je kunt iedere juf of 
meester om hulp vragen.”

“We leren ook buiten de school, 

“Op De Schatkist zet iedereen 

Hoe ziet ons onderwijs eruit?
Als team leveren we samen een hoge 
onderwijskwaliteit.  

We bieden passend onderwijs, zodat ieder kind op 
eigen niveau kan leren. We maken kinderen eigenaar 
van hun eigen leerproces en leerdoelen.   

Lizzy (leerling)    
“We helpen elkaar en zijn 

er voor elkaar”.

De Schatkist is een school waar met 

plezier geleerd wordt, van en met elkaar. Lizzy 

er voor elkaar”.

Kinderen krijgen ruimte om samen te werken om 
op deze wijze samen te leren en elkaar te activeren. 
We realiseren een hoge effectieve leertijd, met veel 
aandacht voor routines en inoefening. Door dit alles 
halen we al vele jaren goede leerresultaten en een 
bovengemiddeld uitstroomniveau.

Op De Schatkist dragen we samen zorg voor een veilige 
en prettige leeromgeving. Dit bereiken we door in 
gesprek te gaan met kinderen, het geven van positieve 
feedback en werken vanuit vertrouwen.
Dit doen we in samenspraak met u als ouder. 

Hoe werken we?
In de kleutergroepen zitten kinderen van 
verschillende leerjaren bij elkaar. We werken daar met 
combinatiegroepen 1-2. Van groep 3 t/m 8 werken we 
zoveel mogelijk met homogene groepen. Ieder leerjaar 
zit in een eigen klaslokaal. 

In de centrale hal komen kinderen uit diverse 
leerjaren bijeen om in rust te werken aan zelfstandige 
opdrachten. Deze hal wordt tevens gebruikt voor 
vieringen en festiviteiten. De Schatkist valt op door 
de aandacht voor beeldende vorming, dans, drama 
en muziek in ons wekelijkse cultuurtje en door het 
tweejaarlijks Theaterfestijn. De leeromgeving reikt 
verder dan het schoolgebouw. Excursies passend bij 
thema’s geven extra betekenis aan het leren.
Inzet van digitale middelen zoals Chromebooks biedt 
ons extra mogelijk heden om een sterk en passend 
onderwijsaanbod neer te zetten. Hier wordt dan ook 
veel gebruik van gemaakt. 

Ieder kind is uniek en heeft 

zijn/haar talenten. 
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