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Wij zijn een              kindcentrum.
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Wij vinden het heel belangrijk dat kinderen zich niet alleen cognitief, 
maar ook sociaal en creatief kunnen ontplooien. Ieder kind is uniek 
en daar hebben wij oog voor. Daarom kiezen wij voor een 
ontwikkelingsgerichte werkwijze. Binnen de thema's ontwerpen we
activiteiten die mogelijkheden bieden aan een kind om de volgende 
stap te zetten in zijn of haar ontwikkeling. De specifieke kennis en 
vaardigheden op het gebied van rekenen en wiskunde, spelling, vaardigheden op het gebied van rekenen en wiskunde, spelling, 
technisch en begrijpend lezen hebben een vanzelfsprekende plek 
binnen ons onderwijs. Zij zijn belangrijk, maar vormen slechts een 
deel van wat een kind nodig heeft om goed te kunnen functioneren 
in de maatschappij. 

Kleinschalige kinderopvang voor kinderen van 2-4 jaar van 7.30 - 18.30 uur,
peuteropvang van 8.30 - 12.00 uur, buitenschoolse opvang tot 18.30 uur en
basisonderwijs met continurooster van 8.30 - 14.30 uur (wo tot 12.00 uur).

Onderwijs en opvang waar iedereen welkom is en iedereen zichzelf mag zijn.

Een gezonde plek voor je kind: we drinken water, eten fruit en groente bij 
de lunch en gaan bij elk weertype buitenspelen.

Modern en toekomstgericht onderwijs, waarin de brede ontwikkeling van een 
kind centraal staat:
   leren door spel, onderzoek en beweging.
   ontwikkeling van mediawijsheid met een eigen laptop in groep 5,6,7 en 8.
   muzikale ontwikkeling door het leren bespelen van diverse muziek-
   instrumenten. 
   technische en beeldende vorming vanuit de thema   technische en beeldende vorming vanuit de thema’s.

Op de Paulus stap je de echte wereld binnen, gecreëerd door kinderen,
leerkrachten en pedagogisch medewerkers. Want ontwikkelen doe je 
samen, actief, spelend en onderzoekend, vanuit je nieuwsgierigheid en 
talenten. 
Professionele leerkrachten bereiden je voor op de samenleving, waar 
vaardigheden als rekenen, taal, creativiteit, zelfstandigheid, kritisch en
probleemoplossend denken, communiceren en samenwerken belangrijk probleemoplossend denken, communiceren en samenwerken belangrijk 
zijn. Dat leer je bij de Paulus!
In onze kleinschalige kinderopvang vormen spelactiviteiten de basis. 
Spelactiviteiten waarbij plezier beleven, ontdekken en ondernemen in 
een warme en vertrouwde omgeving voorop staat.

‘…Het ontwikkelingsgerichte onderwijs spreekt voor de jongens zo aan dat 
dit ook thuis doorspeelt. Het thema leeft de hele dag, al zijn ze niet op 
school. Dit maakt het leren erg leuk!’

Ouders van leerlingen over de Paulusschool:

Ben je op zoek naar een goede, relatief kleine, sfeervolle, in het groen 
gelegen, moderne en veilige school voor je kind? Dan ben je bij de 
Paulus aan het juiste adres.

‘..De Paulusschool is een kleinere school waar, door de enorme inzet van 
leerkrachten en ondersteuning, een geweldige sfeer hangt. Door de 
verschillende kwaliteiten van de kinderen aan te boren worden de beste 
resultaten bereikt...’

Op de
 Paulu

s leer 
je voo

r het 
leven!

Een thematische werkwijze, waarbij actieve betrokkenheid van kinderen,  
structuur, rust en onderwijs op maat zorgen voor goede onderwijsresultaten, 
voor nu en later.

Een veilige en uitnodigende speel- en leeromgeving, waar iedereen kan, wil 
en mag meedoen. Kinderen van verschillende leeftijden leren met en van 
elkaar, vanuit talenten, interesses en niveau.

Je bent altijd welkom om te komen kijken hoe onze opvang en ons 
onderwijs er in de praktijk uitziet! Dit kan op de “Ontdek ochtenden”. 
Kinderen leiden je rond en laten je zien waar ze mee bezig zijn. Je kind 
is welkom om te komen spelen. Een mooie manier om de Paulus te ont-
dekken. Kijk op de website voor de actuele data.

Natuurlijk kun je ook een afspraak maken voor een gesprek en een 
rondleiding op een andere dag. Je kunt dan contact opnemen met de rondleiding op een andere dag. Je kunt dan contact opnemen met de 
directeur van het kindcentrum, Susan Groot. 

Paulus kindcentrum

Wij bieden:

We leren van en met elkaar
We presenteren waar we trots op zijn

We gaan op onderzoek uit
Je ziet ons ondernemen

We gebruiken onze nieuwsgierigheid en talenten
We zetten de ramen en deuren naar de wereld open

HEILOO
Paulus kindcentrum Op zoek naar een nieuwe 

basisschool?

Je bent altijd welkom in ons
kindcentrum

Leren aan de hand van thema’s, met
actieve betrokkenheid van kinderen

Welkom!


