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Annie M.G. Schmidtschool
Onze school heet Annie M.G. Schmidtschool, maar kinderen en ouders 
hebben het meestal over ‘de Annie’. Op de Annie zitten rond de 200 
leerlingen, verdeeld over onder- midden- en bovenbouwgroepen. 
In ons gebouw is ook een speciale reken- en taalgroep van Unita 
gevestigd, hier komen kinderen van reguliere basisscholen een paar 
dagen per week naar toe. 

De Annie is een grote school, met een ruim voor- en achterplein. Het 
is er meestal rustig omdat we heldere afspraken met de kinderen 
maken. Ieder kind weet hoe het zich in de gangen en op het plein 
gedragen moet. Daardoor is de school een rustige en veilige plek 
waar je je prettig voelt. 

De Annie is een school voor speciaal basisonderwijs. De school valt 
onder stichting ELAN, een stichting waarin meerdere scholen voor 
speciaal (basis)onderwijs uit de regio hun krachten bundelen. Samen 
maken we het verschil voor kinderen voor wie het verschil nog niet 
gemaakt is, voor kinderen die meer nodig hebben dan het reguliere 
onderwijs hen kan bieden. Dat doen we op de Annie vooral door te 
kijken naar uw kind: wat heeft uw kind nodig om zich prettig te voelen 
en (weer) goed te kunnen leren?



Welkom!
Voordat uw kind bij ons op school komt, besteden we veel aandacht 
aan de kennismaking. Met uw kind ging het op de oude school niet 
zoals u graag wilde. Nu wilt u dat het wél goed gaat. We bespreken 
met elkaar wat u denkt dat daarvoor nodig is. Op de Annie doen we 
ons uiterste best om dat vervolgens voor elkaar te krijgen. Wilt u keer 
komen kijken voordat u uw kind inschrijft? U bent van harte welkom!  



Onderwijs op maat
Op de Annie bieden we kinderen onderwijs op maat. Ofwel: precies 
dat wat ze voor hun ontwikkeling nodig hebben. Dat lukt op een 
grote school als de onze goed. Bijvoorbeeld omdat er veel groepen 
zijn, waardoor uw kind zoveel mogelijk  in een klas komt met kinderen 
met hetzelfde niveau. Onderwijs op maat bieden we ook met 
groepsdoorbrekend lezen en rekenen. Voor die lessen gaan kinderen 
met hun werk naar een ander lokaal en krijgen ze zoveel mogelijk 
instructie op maat en waar mogelijk op hetzelfde niveau. Zo geven 
we uw kind precies dat wat nodig is om vooruit te komen en ‘eruit te 
halen wat erin zit’!



“  Het gevoel van
het leersysteem, 

dat vindt-ie heerlijk.
Gewoon niet

zoveel kinderen
in de klas,

de aandacht,
de uitleg. 

Dat vindt-ie super.” 

Ze was 
eigenlijk heel blij. 

Liever vandaag
nog dan morgen,

zei ze, om naar een
nieuwe school

te gaan.”
(ouder)



Handelingsgericht werken
Op de Annie werken we ‘handelingsgericht’. Dat betekent dat de 
leerbehoeften van de kinderen centraal staan. Denk bijvoorbeeld 
aan de instructie, de leertijd en de uitdagingen die de kinderen nodig 
hebben. Door af te stemmen op de verschillen tussen kinderen geeft 
de leerkracht onderwijs op het meest passende niveau. 

Handelingsgericht werken houdt ook in dat we de omgeving zo goed 
mogelijk afstemmen op wat het kind nodig heeft. U als ouder speelt 
daarbij een belangrijke rol. Samen zoeken we naar het positieve: wat 
gaat al goed? Dan gaan we dat versterken, op school én thuis. Zo 
kan uw kind succeservaringen opdoen en kan het zich in de brede zin 
verder ontwikkelen
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