
CHRISTELIJKE SCHOOL VOOR BASISONDERWIJS
Doelgericht
We zoeken altijd naar richting, jouw richting, 
jouw betekenis. Die benoemen we zo concreet 
mogelijk. Niet het resultaat telt, maar de maximale 
ontwikkeling van het kind.

Op de Horizon werken we projectmatig. Dat betekent dat we een project centraal 
stellen. Kinderen werken aan een projectresultaat. Om tot dit resultaat te komen, 
leren kinderen kennis op te doen en vaardigheden te gebruiken. Daarbij betrekken 
we de maatschappij. Er worden gastlessen gegeven of kinderen gaan in de 
buurt op ontdekking door bijv. excursies. Uiteindelijk wordt het projectresultaat 
gepresenteerd aan ouders of aan andere groepen. Op de Horizon wordt de 
horizon van kinderen verbreed. Kinderen leren kijken en ontdekken. Kijken doe 
je met je ogen, maar zien doe je met je ziel.

Kinderen leren op de Horizon van jongs af om zelfstandig te werken met 
taakinhouden. Dit komt tot uitdrukking dat er gewerkt wordt met dagtaken. Het 
biedt de kinderen de mogelijkheid om in hun eigen tempo bepaalde leerstof te 
doorlopen. Het werken met dagtaken stimuleert het zelfstandig weken en het 
zelfvertrouwen van de kinderen. 

Kinderen zijn eigenaar van de doelen. Zij worden actief betrokken bij het 
stellen van groeps- en individuele doelen en krijgen zo meer invloed op hun 
eigen leerproces. Kinderen zijn op deze manier gericht aan het werk. Kinderen 
stimuleren elkaar om die doelen te bereiken. Kinderen werken dus ook samen. 
Door samen te werken, leren de kinderen van elkaar.

Uiteindelijk willen wij de kinderen voorbereiden om zelfstandig te kunnen 
functioneren in de maatschappij voor nu en de toekomst. Wij leiden kinderen op 
voor een toekomst die we zelf niet kennen. De wereld verandert razendsnel. Wij 
willen de kinderen vaardig maken voor die toekomst en hun waarden meegeven 
waardoor ze zichzelf kunnen ontwikkelen. De Horizon besteedt vanaf groep 
1 aandacht aan techniek en Engels, maar ook aan vaardigheden zoals kritisch 
denken, creatief denken, communiceren en samenwerken.
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De Horizon
Christelijke school voor basisonderwijs

Van Noortstraat 36, 3864 EV Nijkerkerveen

Telefoon: 033 - 257 1623

Directeur: Erna Luiten - van Duijn

directie.horizon@hsn-scholen.nl

Telefoon: 06-33 77 95 66

http://horizon.hsn-scholen.nl
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De Horizon
De Horizon is een protestants christelijke basisschool in Nijkerkerveen. Het is 
één van de zes scholen uitgaande van de Hervormde Schoolvereniging Nijkerk.

Wij hechten veel waarde aan onze christelijke identiteit. De horizon is de lijn waarin 
hemel en aarde elkaar lijken te raken. In werkelijkheid raken ze elkaar niet. Achter 
elke horizon ligt weer een nieuwe horizon. Jezus Christus heeft voor ons verbinding 
gebracht tussen hemel en aarde. Hij is uit de hemel naar de aarde gekomen, voor ons 
mensen. Met Zijn grenzeloze liefde heeft Hij vanuit de hemel, de aarde aangeraakt. 

Sinds 1 augustus 2018 is de Johannes Calvijnschool gefuseerd met de C.J. van 
Rootselaarschool. Vanaf 6 januari 2020 zitten we in een nieuw gebouw onder een 
nieuwe naam ‘de Horizon’. In deze nieuwe school willen we een positief christelijk 
klimaat scheppen. Wij spannen ons in om de liefde van de Here Jezus door te geven en 
wij willen kinderen leren dat zij dit door mogen geven aan de wereld om hen heen. We 
vormen een onderdeel van de maatschappij. Dit komt prachtig tot uiting in ‘t Veense 
hart’ waar onze school in is gevestigd. Wij zoeken naar een goed, open contact met 
kinderen, ouders en bezoekers van ’t Veense hart en werken daarbij aan een positief en 
veilig school- en leefklimaat.

Wij geloven in de Heere God, die onze wereld heeft ontworpen 
en daar voor zorgt. Wij geloven in een God die in mensen 
gelooft. Die God heeft een veilige en gestructureerde wereld 
gemaakt, waar mensen zich thuis voelen. Een plek waar je ook 
verantwoordelijk voor bent. Een plek die van jou is.
Wij beloven je dat wij een plek zijn waar jij jezelf bent, waar die 
ander zichzelf is. Een plek waar mensen elkaar erkennen en 
waarderen. Een plek waar je samen werkt aan een resultaat.
Een plek waar mensen in zichzelf geloven, omdat ze zichzelf 
kennen. Jij laat anderen in zichzelf geloven!

Erkennend
Kinderen leren op de Horizon hun 
eigen talenten en capaciteiten te 
ontdekken en te ontwikkelen. De 
kinderen leren dat zij een positief 
zelfbeeld mogen hebben.

Wij stimuleren de kinderen verantwoordelijk 
te zijn voor hun eigen gedrag en hun eigen leerproces. Wij leren 
kinderen kritisch naar zichzelf te kijken. Daarnaast zijn de kinderen verantwoordelijk 
voor elkaar. Samen willen we Gods liefde uitdragen en onze talenten en gaven 
gebruiken in het omzien naar elkaar.

De Horizon is een school waarin onderwijskwaliteit, gedegen onderwijs en rust hoog 
in het vaandel staan. Juist dankzij deze zaken komt er ruimte voor een positieve, 
ontspannen omgang met kinderen. In de speel- en in de leersituatie.

Waarderend
‘Iedereen op school is anders. Dat vind ik fi jn, want daardoor kan ik veel van 
iedereen leren, ook als hij ergens niet zo goed in is. Zij leren ook wat van mij 
trouwens, ik ben er namelijk goed in om anderen te helpen met gym’. (uit 
Identiteitsdocument de Horizon)

Het pedagogisch klimaat in de klas vinden wij van groot belang. De leerkrachten werken 
eraan om een relatie te scheppen met de kinderen en tussen de kinderen onderling 
waarin vertrouwen gegeven en vertrouwen gewonnen wordt. Zodoende kunnen wij 
van de school een plek maken waar de kinderen zich thuis voelen.

Leerlingen hebben een stem op school. Op school werken we met een leerlingenraad. 
Een aantal leerlingen uit groep 5 t/m 8 denkt met de directie mee aan allerlei 
schoolzaken. Zij zijn door hun groep gekozen als vertegenwoordiger. 

Oudercontact vinden wij belangrijk en waardevol. Contact tussen school 
en thuis, ouders en leerkrachten. Communicatie is belangrijk voor de 
betrokkenheid onderling, maar ook voor de betrokkenheid van ouders 
met de school. Ouders kunnen actief participeren in het projectmatig 
onderwijs.

Wij stimuleren de kinderen verantwoordelijk 
te zijn voor hun eigen gedrag en hun eigen leerproces. Wij leren 

De Horizon

‘Op de Horizon zien de leerkrachten mijn kind. Ik 

ben zeer tevreden over hoe mijn zoon is opgestart dit 

schooljaar. Het was voor hem en mij best lastig na d
e 

verhuizing, maar de leerkracht heeft mij en mijn zoon 

daar heel fi jn in be
geleid. Wij voelen ons welkom op 

school en ben heel tevr
eden over wat tot nu toe op 

ons pad is geweest!’ (nieuwe ouder n.a.v. enquête)

‘Je bent op de Horizon altijd welkom en de meesters 

en juffen zijn pos
itief’. (kind n.a.v. enquête)
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