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VERBINDING in Opende
In een prachtig gebouw te Opende en op een prima 
centrale locatie met sportieve en culturele accommo-
datie binnen handbereik is samenlevingsschool de 
Binding gehuisvest. Onze school is in 2021 ontstaan 
na een fusie van obs Het Kompas en cds De Klister. 
Het team van onze school verzorgt het onderwijs aan 
ongeveer 230 leerlingen.

  Onze VISIE is gericht op:

\ (Talent)ontwikkeling
We benutten de talenten van iedereen. We staan open 
voor ontwikkeling en expertise-deling. Methoden zien we 
als middel. Ons onderwijs gieten we soms in ateliers,  
projecten en thema’s. We werken regelmatig groeps-
doorbrekend. Ontwikkeling van de leerling wordt weer-
gegeven in portfolio.

\ Professionaliteit
We denken en handelen vanuit het positieve.  
We hanteren een duidelijke zorgstructuur. Ons overleg 
is functioneel en waardevol. Door vertrouwen te geven 
stimuleren we initiatieven. Samenwerking met positieve 
feedback.

\ Cultuur
De communicatie is open. Onze aandacht is oprecht.  
Gevoelens zijn bespreekbaar. Leerlingen-ouders-team  
zien we als een gouden driehoek.



  Met trots presenteren we graag het concept van 
onze samenlevingsschool met de volgende 
5 KERNWAARDEN:

Verbinding:
• We doen het samen: leerlingen, ouders en team.
•  We betrekken iedereen, we leven, leren en werken in 

harmonie.
• Onze aandacht is oprecht: we zien en horen jou!

Ontwikkeling:
•  We zetten ons in op brede ontwikkeling: hart | hoofd | 

handen.
• Iedereen heeft talent: wij ontdekken en ontwikkelen samen.
• Ons onderwijs daagt ons en onze leerlingen uit.

Veilig:
• Onze school biedt een veilige omgeving voor iedereen.
• Fouten maken mag, daar leren we van.
• We zijn tolerant en respectvol

Plezier:
• We maken en hebben plezier met elkaar.
• We hebben passie voor ons vak.
•  Ons onderwijs is geïnspireerd, enthousiasmerend  

en betekenisvol.

Autonomie:
• We creëren kansen en mogelijkheden voor iedereen.
•  We stimuleren zelfstandigheid en werken vanuit  

vertrouwen.
•  Eigen verantwoordelijkheid voor leerling en leerkracht 

vinden we belangrijk.

  IDENTITEIT
Levensbeschouwelijke vorming van kinderen op de  
Binding is een voortdurend samenspel van het uitdagen 
van leerlingen om over hun eigen leven en de actualiteit 
na te denken en in gesprek te gaan met anderen.  
De Binding is een soort mini-samenleving. Op het gebied 
van levensbeschouwing komen dan ook alle levens-
beschouwelijke tradities aan de orde en gebruiken we  
de methode “Kleur op School”. 

  WELKOM
Mocht u nieuwsgierig van de bovenstaande beschrijving 
zijn geworden, dan nodigen we u van harte uit voor een 
rondleiding. Dan kunt u de sfeer zelf even proeven en een 
juiste indruk van de school krijgen. U kunt daarvoor een 
afspraak maken met de directeur. 



sls De Binding 
Verbindingsweg 4  \  9865 TE Opende
telefoon 0594 659 522 
binding@quadraten.nl 
https://binding.quadraten.nl

Stichting Quadraten
\  Hoofdstraat 44
\  9861 AJ  Grootegast 
\  telefoon 0594 514 519 
\  contact@quadraten.nl  
\  www.quadraten.nl
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