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Eind 2019 heeft 
OBS Stokkum 
haar bewegende onderwijsvisie 
vertaald naar een nieuw 
beeldmerk.

Wereldkaart: Ieder kind energiek 
de wereld in, verbinden

Boom: groen, leven, buiten, 
ruimte, beleven

Leerlingen: beweging, samen, 
op weg, energiek

Groen: buiten, beleven, ervaren, 
rust, veilig



Onze leerlingen zijn in beweging! 
Letterlijk, want elke dag zijn we ook 
fysiek en energiek aan de slag. Dat 
verhoogt het concentratievermogen 
en dus de focus op leren. Figuurlijk, 
want ze ontwikkelen zich tot 
verantwoordelijke wereldburgers, die 
zijn voorbereid op een nog onbekende 
toekomst. Ze leren al vroeg Engels 
en ze leren omgaan met eigentijdse 
digitale middelen. Elke leerling actief 
de wereld in!

Onze leerlingen leren in verbinding 
met elkaar en met de wereld. We 
leren niet alleen in de school, maar 
ook in de natuur, op het sportveld 
en de ijsbaan, in bedrijven en in 
andere maatschappelijke situaties. 
Elke leerling actief de natuur en de 
maatschappij in!

Het onderwijs op onze school maakt onze leerlingen energiek, oprecht en 
nieuwsgierig. Binnen een veilige omgeving, waarin ze actief leren, in verbinding 
met anderen en met oprechte belangstelling voor elkaar en de leerstof. 

Leren doe je niet alleen. Leren doe je samen, en als je er even niet uitkomt, 
betekent dat óók leren. Samen naar een oplossing zoeken, met medeleerlingen 
en enthousiaste volwassenen. Daar leer je van! 

Wij durven onze leerlingen te beloven:

Van passief aanhoren naar actief 
beleven! Actief beleven leidt tot 
ontdekkend leren. Daarbij staat de 
schooldeur open naar de nabije en 
de verre omgeving. Elke leerling op 
ontdekkingstocht!

Leren door je grenzen 
te verleggen

Leren door bewegen

Leren in verbinding

dat ze zichzelf kunnen zijn

dat ze nieuwsgierig mogen zijn

dat ze al hun zintuigen gebruiken bij het leren

dat ze gaan leren door te doen en te ontdekken

dat ze binnen én buiten de klas en de school leren

dat ze elke dag in beweging zijn


