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‘Innovatief onderwijs voor 

kleine wereldburgers’

In ons brede aanbod is natuurlijk tijd voor de basisvaardigheden 

lezen, taal en rekenen. Maar ook op sociaal gebied geven we veel 

mee. We leren onze kinderen dat we goed met elkaar moeten om-

gaan. We leren ze verantwoordelijkheid te nemen. Ze leren dat 

ze fouten mogen maken en ook mogen excelleren. En er is veel 

aandacht voor bewegen, waarbij studenten van het CIOS ons on-

dersteunen met de bewegingslessen.

Schooldagen op Het Vogelnest kennen een vaste structuur met 

heldere regels. De ochtend is gereserveerd voor taal, lezen en 

rekenen. De middagen werken we aan projecten. Een leerling van 

Het Vogelnest heeft aan het eind van zijn of haar schoolloopbaan 

dus diverse prachtige projecten afgerond. Projecten met impact 

die kinderen zich later zullen herinneren. En die ruimschoots de 

kerndoelen voor wereldoriëntatie, wetenschap en techniek en 

kunstzinnige vorming omvatten. We zijn een ambitieus en inno-

vatief team. De nieuwste inzichten gebruiken wij in ons onderwijs. 

Hierdoor zijn onze projecten uitdagend. Kinderen werken aan pro-

jecten in de klas, op Het Binnenhof (centrale ruimte), of in de bibli-

otheek. En we hebben een echt laboratorium. Hier werken kinderen 

aan proefjes en programmeren. We hebben zelfs robots en kinde-

ren kunnen werken met het green screen.

Vanuit een groot vertrouwen in elkaar, onze leerlingen en ouders 

blijven we bouwen aan goed onderwijs. Zo zijn we klaar voor de 

toekomst!

De naam Het Vogelnest is gekozen door de kinderen van de school. Een toepasselijke naam voor een school in de Vogelbuurt 

in Heerenveen. Maar de naam zegt meer. Hij symboliseert ook wat we voor school willen zijn. Een warm en veilig nest en een 

oefenplaats voor de wereld.

Wij zijn obs Het Vogelnest, Heerenveen 


