
BLICK op onderwijs 
 
Per 1 januari 2016 zijn de stichtingen OPOCK en VOCA samen- 
gevoegd tot een nieuwe stichting: BLICK op onderwijs. BLICK staat 
voor Boeiend Leren in Capelle en Krimpen.  

We bieden uitdagend onderwijs op alle niveau’s voor kinderen van  
4 tot en met 18 jaar. Wij hebben een doorlopende leerlijn. Dat houdt 
in dat uw kind op een basisschool instroomt en binnen dezelfde 
stichting doorstroomt naar het voortgezet onderwijs. Zo is er 
nagenoeg geen overlap of onderbreking in het leerproces. 
Dat is voor uw kind een groot voordeel.  
 
Onze missie: een gelukkig kind op een fantastische school!  
Wij vinden het belangrijk dat uw kind zich thuis voelt op school. 
Binnen een veilige  leeromgeving halen we het beste uit uw kind naar 
boven. Wij zijn ervan overtuigd dat een kind dan pas echt gelukkig is 
op school!

 
 

www.blickoponderwijs.nl
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Hier vindt u OBS Kortland

Maak kennis met openbaar

basisonderwijs in 
Krimpen aan den IJssel!

1*  Kortland
 Tweede vestiging

 Ouverturelaan 105
 2926 PT  
 Krimpen aan den IJssel
 Tel: 0180 51 29 16 

1   Kortland
 Jozef Israëlsstraat 2
 2923 CH Krimpen aan den IJssel
 Tel: 0180 51 24 77
 www.obskortland.nl 

Kennismaken met OBS Kortland
Maak een afspraak, dan leiden we u graag rond!



Onderwijskenmerken

>  Leren door ontmoeting
>  Aandacht voor verschillende culturen
>  Gelijkwaardigheid
>  Zelfstandigheid bevorderen
>  Brede blik op de wereld
>  Kritisch kijken naar jezelf
>  Eigen mening ontwikkelen

                         ‘ Leren voor het leven!’
         eren als stevige basis voor verdere ontwikkeling en 
het vinden van balans in het leven samen met anderen.
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       en openbare school brengt verschillende 
opvattingen bij elkaar en laat kinderen er 
op  basis van gelijkwaardigheid over in dis-
cussie gaan. Niet om de ander te overtui-
gen van het eigen gelijk, maar om kritisch 
naar zichzelf en medeleerlingen te leren 
kijken. De openbare school leert kinderen 
waarnemen hoe verschillende achter-
gronden tot anders denken en handelen 
kunnen leiden en het leert hen vanuit dat 
inzicht eigen opvattingen te ontwikkelen.  
Als je weet wat anderen beweegt, kun je 
beter met elkaar samenleven.

 Wat is een openbare school?
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Iedereen welkom
De openbare school staat open voor alle kinderen 
(en leerkrachten), ongeacht hun levensovertuiging, 
godsdienst, politieke gezindheid, afkomst, geslacht
of seksuele geaardheid. 

Wederzijds respect
De openbare school houdt rekening met en gaat uit 
van wederzijds respect voor de levensbeschouwing of 
godsdienst van alle leerlingen, ouders en personeelsleden.

Waarden en normen
De openbare school besteedt actief aandacht
aan uiteenlopende levensbeschouwelijke,
godsdienstige en maatschappelijke waarden.

Van en voor de samenleving
De openbare school is van en voor de samenleving en be-
trekt leerlingen, ouders en personeelsleden actief bij de be-
sluitvorming over doelstellingen en werkomstandigheden 
en stemt af met externe betrokkenen en belanghebbenden.

Levensbeschouwing en godsdienst
De openbare school biedt de gelegenhied om levensbe-
schouwelijke vormings-of godsdienstonderwijs te volgen.

De kernwaarden van openbaar onderwijs

              Welke school kiest u?

      en school kiezen is niet gemakkelijk. Er 
is zoveel aanbod in de buurt, maar waar 
doet u nu goed aan? Wat past goed bij u en 
uw kind? Kiezen voor een BLICK-school, is 
kiezen voor een school waar uw kind met 
plezier naar toe gaat. Een school waar je 
mag leren op het niveau wat bij je past. 
Maak gerust een afspraak om de sfeer te 
komen proeven. U bent van harte welkom!
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