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 aast dat wij inzetten op taal en rekenen, zijn
N
bij ons lezen, begrijpend lezen en Techniek
& Wetenschap echte speerpunten. Met op elk
vakgebied een eigen coördinator.
P ersoonlijke aandacht en zorg voor uw kind
staan voorop. Wij zijn gecertificeerd om elke
leerling goede zorg te bieden.
 ij zijn op weg naar de titel van ‘Academische
W
Basisschool’! Wilt u hierover meer informatie?
Bekijk dan ook eens de video op onze website,
of vraag er gewoon naar op school.
 rede schoolactiviteiten zijn bij ons Girls
B
Stuff, Boys Club, Banjeren, Buitenschools
sportaanbod, … Op de hoogte blijven? Hier
vindt u alles over op www.borgloschool.nl.
 ent u nog onbekend met onze school? Dan
B
nodigen wij u van harte uit op de plek waar
iedereen zich veilig mag weten en zich welkom
voelt. Waar we trots op zijn!

Wij heten u van harte welkom om kennis te maken met de Borgloschool.
Een fijne, gezellige en veilige wijkschool, centraal in onze wijk. Een school
met kleine klassen en persoonlijke aandacht. Actief en betrokken in het
buurtleven, met oog voor wat er in de buurt speelt. Dat is onze school, de
Borgloschool.
Wilt u kennis maken, meer informatie of graag een dagje meekijken?
Neem dan contact met ons op.

Borgloschool
Groenewold 182
7414 CK Deventer
Tel: 0570 - 670 335
info@borgloschool.nl
www.borgloschool.nl

De school
voor je leven
Dat is onze school, de Borgloschool

Dat is onze
school, de
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De school voor je leven,
een school vol leven
Ieder kind voorbereiden op
een volwaardige plaats in de
samenleving, daar zetten wij ons
vol voor in. Belangrijk hierbij
zijn de sociale vaardigheden, dat
onze leerlingen goed met anderen
kunnen omgaan en samenwerken.
Wij streven er bovendien naar dat
de kinderen zowel tijdens als aan
het einde van hun schoolperiode
prettig zelfstandig zijn. Zij plannen
en organiseren hun eigen werk,
nemen initiatief en komen zelf
met ideeën. Dat doen ze met
zelfvertrouwen, ze kennen hun
mogelijkheden en grenzen en weten
waar ze nog kunnen verbeteren.
Ze gaan vanzelfsprekend op een
respectvolle en ontspannen manier
om met verschillen op het gebied van
afkomst, religie en mogelijkheden.

Onze juffen en meesters geven de kinderen
graag persoonlijke aandacht. We leren de
kinderen ook op een goede manier samen
en zelfstandig te werken.

leergebieden. Al vanaf de kleuterklas
wordt wekelijks aandacht besteed
aan techniek en wetenschap.
Al onze leerlingen komen uit de
wijken Borgele en Platvoet. Voor
hen is de Borgloschool de gezellige
en levendige buurtschool, centraal
gelegen aan het Groenewold. Een
sfeervolle plek dichtbij huis. De
kinderen wonen, spelen en gaan
hier samen naar school. Met ons
enthousiaste en gemotiveerde team
van meesters en juffen zorgen wij
voor een prettige en veilige sfeer
waarin de kinderen zichzelf kunnen
zijn en de ouders zich betrokken en
gewaardeerd voelen.

Techniek begint op onze school al
vanaf de kleuterklas. Spelenderwijs
maken kinderen op een leuke wijze kennis
met verschillende vormen van techniek.

Dat is onze school, de Borgloschool.
Met vriendelijk groet,

De kinderen kansen bieden. Dat
is wat wij belangrijk vinden. Een
goede basis leggen voor de toekomst
die hen verder helpt om naadloos
aan te sluiten op het voortgezet
onderwijs. Op onze school besteden
wij veel aandacht aan samenwerken,
zelfstandig werken en aan sociale
en technische vaardigheden. Zo
werken wij veel met weektaken
waar leerlingen zelfstandig en in
groepjes aan moeten werken. Bij
ons lopen taal, (begrijpend) lezen
en rekenen als rode draad door alle

Pauline van den Boom
Directeur van de
Borgloschool

Kom langs om de
sfeer te proeven!
Kijk voor meer informatie
op www.borgloschool.nl
Eigenlijk gewoon logisch, dat elk kind uit onze
wijken Borgele en Platvoet hier op school gaat.
De kwaliteit en sfeer zijn uniek. Als ouder voel
ik me nauw betrokken bij de Borgloschool.

