
Openbaar onderwijs 
Koedijkslanden & 
Berggierslanden 

Meppel

Met deze folder hebben we een kort beeld geschetst van onze school. 
Wilt u meer weten? Wij informeren u graag! Een telefoontje of mailtje
naar school is voldoende om een afspraak te maken.

obsSprinkels
Zuiderlaan 197b
7944 EE Meppel
0522 - 79 91 11
directie@obssprinkels.nl

www.obssprinkels.nl

Alles onder één dak!

obsSprinkels maakt deel uit van de brede
school Het Palet. Dit betekent ’alles onder één
dak’. Zowel de buitenschoolse opvang, de 
peuterspeelzaal alsmede allerlei zorgvoor-
zieningen zijn gebundeld in het gebouw, zodat
we met de samenwerkende partners optimale
zorg kunnen bieden aan onze kinderen.

Meer weten of een kijkje nemen? U bent van
harte welkom! Op de achterzijde leest u onze
contactgegevens.

obsSprinkels; voor openbaar basisonderwijs in Meppel-Zuid:
Koedijkslanden, Berggierslanden en een deel van het centrum.



Openbaar onderwijs

Onze school is een openbare school. Vanuit het
openbare karakter wordt respectvol omgegaan
met alle geloven, gezindten en culturen en
staan we open en zijn toegankelijk voor 
iedereen! Een goede afspiegeling van de 
huidige maatschappij met haar bijbehorende
normen en waarden.

Op weg naar zelfstandigheid

obsSprinkels maakt gebruik van actuele, 
interactieve methodes, aangevuld met 
coöperatieve werkvormen waarin samen-
werking, communicatie en sociale vaardig-
heden belangrijke elementen zijn. 
Sterk element in de ontwikkeling van kinderen
op weg naar zelfstandigheid is om kinderen
aan te spreken op eigen verantwoordelijkheid
en ze keuzemogelijkheden voor te leggen op
weg naar een toekomst in de maatschappij.
Ons gebouw is hiervoor optimaal ingericht.
Geen kind is gelijk, vandaar een gedifferen-
tieerd onderwijsaanbod, zoveel mogelijk binnen
de groepen. Dit alles in een breed kader: van
plusklas tot eigen leerlijn en alles in eigen huis.

Continurooster

Onze school werkt volgens het continurooster. Kinderen gaan van 8.15 uur tot 14.00 uur naar
school. Woensdag eindigen de leerlingen om 12.00 uur. Een continurooster garandeert een
ononderbroken onderwijsproces. 
Door continuïteit in te bouwen en te kiezen voor een gezamenlijke lunch op school met de
eigen leerkracht ervaren de kinderen meer rust en concentratie waardoor de leeropbrengsten
hoger zijn. En... meer tijd voor sport en spel na schooltijd. Overblijven op school is gratis.


