Redenen om te kiezen voor DURV!
Voor het eerst naar de basisschool, dat is voor veel ouders en kinderen
een grote stap. U wilt natuurlijk dat uw kind zich op school veilig voelt
en zich er goed kan ontwikkelen. DURV! is een kleinschalige
basisschool met drie vestigingen in Alkmaar. Onze school staat voor:
Durven, Uitdagen, Respecteren en Volgende stap! De laatste letter van
onze naam is de V, die is vormgegeven als een vinkje. Daarmee willen
we zeggen dat wij kinderen voorbereiden op de belangrijke volgende
stap in hun onderwijsloopbaan.

Durf jezelf te zijn
DURV! is een kleinschalige school, waar alle leerlingen elkaar kennen.
Wij vormen samen een school waar je mag zijn wie je bent. Niet alleen
met leren maar op allerlei gebieden.

Veilige school
Door positief gedrag te stimuleren en direct in te grijpen bij ongewenst
gedrag, zorgen wij voor een veilige basis om te leren en te spelen.

Uitdagende leeromgeving
Wij bieden kinderen een uitdagende en vertrouwde omgeving, waarin zij
kunnen ontdekken, leren en groeien. Daarbij gebruiken we eigentijdse
methodes, een rijk leeraanbod en moderne ICT-toepassingen.

Taal centraal
Taal vormt de toegang tot de wereld. Om informatie goed te kunnen
begrijpen en te verwerken kiezen wij taal als speerpunt.

Persoonlijke ontwikkeling
Persoonlijke ontwikkeling vinden wij heel belangrijk.
Daarom is kunst één van onze aandachtsgebieden.

Zorg en aandacht
Niet iedereen leert op dezelfde manier. Soms heeft een kind extra
uitdaging of extra ondersteuning nodig om tot goede resultaten te
komen. Op DURV! werken professionele en gemotiveerde
leerkrachten die daar voor zorgen.

Respectvol met elkaar omgaan
Als moderne christelijke basisschool staan wij open voor kinderen met
verschillende religies en uiteenlopende achtergronden.

Betrokken ouders
Veel ouders zijn betrokken bij onze school. Zij helpen mee bij
verschillende activiteiten in de klas en bij de organisatie van
feesten en vieringen. Een open relatie en goede communicatie
met ouders vinden wij heel belangrijk.

Continurooster
De kinderen zijn op maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 tot 14.30
uur op school en lunchen in hun eigen groep. Op woensdag en vrijdag
zijn alle leerlingen om 12.30 uur uit.

Klaar voor de volgende stap?
Wat is uw reden om voor DURV! te kiezen? Kom samen met uw kind eens
kijken. Dan kunt u onze school ‘in bedrijf’ zien en uw vragen stellen. U kunt
daarvoor contact opnemen met DURV! school Amstelstraat, DURV! school
Elgerweg of DURV! school Tochtwaard. Onze locatieleiders helpen u graag
om een goede keuze voor uw kind te maken. Graag tot ziens op DURV!

DURV! school Amstelstraat
DURV! school Elgerweg
DURV! school Tochtwaard

| Amstelstraat 3
| Elgerweg 39
| Tochtwaard 22

| 1823 EV Alkmaar
| 1825 KA Alkmaar
| 1824 EZ Alkmaar

| T: 072-5120406
| T: 072-5628060
| T: 072-5610899
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