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Ontdek je talenten om je droom te kunnen verwezenlijken

Vandaag, Hjoed, Today

Wij zijn een drietalige school: Nederlands, Fries en Engels. Op 
onze school wordt geleerd door te ervaren. Kinderen ontdekken 
hun talenten om hun dromen te kunnen verwezenlijken! 
Op onze school heerst een veilige en rustige sfeer. Kinderen 
worden uitgedaagd en kunnen zich binnen hun mogelijkheden 
volop ontwikkelen. Naast aandacht voor het cognitieve 
leerproces, investeren we in metacognitieve vaardigheden. Deze 
worden met name opgedaan in creatieve en wereldoriënterende 
vakken. We merken dat de inzet van de technologische 
hulpmiddelen een motiverende en enthousiasmerende invloed 
op kinderen heeft. 
Onze leerlingen worden meer uitgedaagd om te ervaren… 
en dus om te leren!

Info
Onderdeel van de

55 leerlingen

Combinatiegroepen:

1/ 2, 3/ 4/ 5 en 6/ 7/ 8

 Apple Technologie:

  ondersteunt het leerproces van leerlingen bij alle vakken 

  ondersteunt de moderne/eigentijdse manier van lesgeven door onze leerkrachten

  bevordert de ontwikkeling van manieren van: jezelf kennen; omgaan met anderen 

en denken en handelen. Hieronder vallen alle brede vaardigheden.

UITZONDERLIJK

Integratie van digitale 
geletterdheid, 

burgerschap en brede 
vaardigheden in regulier 

programma.

VERBONDEN

onderwijsgroep 
participeren in 

lerende netwerken 
en kennisdeling met 

collega-scholen.

AMBITIEUS

met behulp van tech-
nologie en creativiteit 
een plan ontwerpen 

en om biodiversiteit in 
de nabije omgeving te 

vergroten.

Wij zijn Apple Distinguished School 



Links

App, Noot, Muis: https://www.youtube.com/watch?v=QFL1qJgn9lY

School website: www.opetrije.nl

Bezoek Spacebuzz: https://www.elanonderwijsgroep.nl/nieuws/leerlingen-
obs-op-e-trije-in-ferwert-worden-ambassadeurs-van-onze-planeet/

https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/ferwert/10941/obs-op-e-trije/

Groen schoolplein: https://www.elanonderwijsgroep.nl/nieuws/dit-is-het-

groenste-schoolplein-van-noordeast-fryslan/

Visie
Op ‘e Trije biedt eigentijds onderwijs. Dit betekent concreet dat 
we de kennis en middelen van nu breed inzetten. We gebruiken 
deze middelen om integratie tussen verschillende leergebieden 
te bevorderen. Leerlingen van groep 1 t/m 8 maken gebruik 
van vernieuwende middelen die hen motiveren, inspireren en 
uitdagen om te komen tot ontplooiing. Als de nieuwsgierigheid 
van onze leerlingen wordt geprikkeld, straalt dit af op het 
team en mensen met wie we samenwerken. Dit verhoogt het 
werkplezier en zorgt daarmee voor enthousiaste, betrokken 
collega’s en leerlingen.
Het werken vanuit aanbod documenten burgerschap 
en digitale geletterdheid zorgt voor een integratie 
van deze leergebieden binnen de huidige vakken. 
Een doorgaande lijn door de school is zo geborgd.                                                                                       
Ieder kind heeft talent heeft en moet gestimuleerd worden 
om dit te ontdekken. Door dit talent te laten groeien ontstaat 
energie die zorgt dat leerlingen vertrouwen krijgen in hun 
ontwikkeling. We stimuleren kinderen om hier zelf keuzes in te 
maken, om eigenaar van hun proces te zijn.    

Leren
Alle docenten maken gebruik van een iPad Pro en 
zijn geschoold als Apple Teacher. Het device wordt 
gebruikt als middel om:            
• de ontwikkeling te volgen - via Klaslokaal
•   in kleine groepjes een presentatie of uitleg te 

geven met behulp van Apple TV  
•  te communiceren naar de ouders toe                                               
•   foto’s en filmpjes kunnen eenvoudig 

gemaakt, bewerkt en gemonteerd worden via 
Foto’s of iMovie                                          

Leerlingen gebruiken de iPad bij:
•   het voorbereiden en geven van presentaties;
•   het zoeken van informatie, maken van filmpjes en 

foto’s
•   de verwerking van cognitieve opdrachten - 

Snappet rekenen, Basispoort: Staal, Blink wereldoriëntatie, 
Spoar 8, Bookshelf Cambridge University Press, Notities.

•   de verwerking van creatieve opdrachten (multimedia en 
ontwerpen)  

Goed gekozen apps dragen bij aan het vergroten van brede 
vaardigheden, zoals creatief denken; het oplossen van 
problemen; het kritisch denken. Apple TV wordt gebruikt voor 
samenwerken in de centrale ruimte. Het leidt tot meer plezier 
in leren en vergroot de vaardigheden voor het dagelijkse leven 
nu en in de toekomst. 
Tijdens de thuiswerkperiode was de iPad een belangrijk 
instrument in ons online onderwijs. Daarnaast hebben 
leerlingen challenges gedaan, waarbij de iPad en het Apple-
ecosysteem werden gebruikt in de uitvoering. 

 

   Succes
Als school zijn we succesvol als het leerplezier en de 
leerprestaties van de leerlingen worden vergroot met behulp 
van technologie. Voor het meten van de tevredenheid 
observeren we leerlingen en praten we veel met hen en 
ouders. Daarnaast meten ons succes door gebruik te maken van 
een kwaliteitskaart - WMK. De resultaten geven ons inzicht hoe 
we de technologie nog beter in kunnen zetten om de motivatie, 
het enthousiasme en de leerresultaten te vergroten. Op dit 
moment zijn leerlingen en leerkrachten enorm enthousiast 
over het gebruik van het Apple-ecosysteem:

    “Het werken met de iPad
 maakt leren leuker”

  “Het gebruik van de iPad maakt het 
makkelijker voor mij om te leren”

                   “Ik leer gemakkelijker nieuwere 
dingen met hulp van de iPad”

  

   Volgende Stappen
Om in de toekomst te kunnen blijven is doorlopende 
ontwikkeling onmisbaar. Verdiepende scholing in 
mogelijkheden om aanwezige middelen optimaal in te zetten is 
enorm belangrijk. Door ons te professionaliseren, voortdurend 
reflecteren en vasthouden wat goed is blijven wij ons 
ontwikkelen.  Wij willen een voorbeeldschool blijven en gaan 
de integratie van de brede vaardigheden nog meer inbedden 
binnen de huidige leergebieden, waaronder ook digitale 
geletterdheid en burgerschap. Daarbij maken wij gebruik van 
Apple-ecosysteem dat bijdraagt aan de ontwikkeling van deze 
brede vaardigheden.
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