
 

 

 

 

 

 
 
De Stroom ‘razem zyjemy , razem się uczymy’ 
 
‘De Stroom’ jest mala szkola podstawowa do której uczęszczają dzieci różnej narodowości w 
przedziale wiekowym od  2 do 13 lat .  W naszej szkole uczy się mniej wiecej 100 uczniow 
podzielonych na dwie grupy. Kazda grupa ma dwie klasy liczace okolo 25 uczniow.  
 
‘De Stroom’ jest czescia ,, centrum dla dzieci’’ W tym centrum dla dzieci pracujemy wlasnie z 
Lela . Oferujemy opieke nad dziećmi, przedszkole i opiekę poza szkolna. Intensywnie 
pracujemy razem. 
 
W ciagu dnia uczniowie otrzymuja instrukcje i wskazowki na ich  wlasnym poziomie, aby mogli 
uczyc sie na swoj wlasny sposob i we wlasnym tempie. Czasem uczniowie otrzymuja wskazówki 
w wiekszej grupie a innym razem w mniejszej lub indywidualnie . Tak  spersonalozowany 
sposob pracy gwarantuje ze mozemy dopasowac sie do poziomu rozwoju kazdego dziecka. 
Nie które dzieci potrzebuja wyzwania a inne wiecej wsparcia i wskazowek od nauczyciela.   
 
Uczenie się od siebie nawzajem  jest dla nas bardzo ważne. Ponieważ jest to dla nas tak 
ważne, pracujemy nad projektami. W tych projektach pojawiają się wszystkie przedmioty 
szkolne. Wszyscy uczniowie pracują razem nad tymi projektemi. Podczas tych projektów 
współpracujemy również z firmami i organizacjami w pobliżu szkoły. De Stroom to szkola tzw 
Brainport.  
 

 
 
Rano zwykle odbywa się nauka języka, czytania oraz matematyki. Nowoczesne materiały do 
nauki, takie jak np chromebook, pomagają nam dostosować metody  nauki. Każde dziecko ma 
swojego własnego chromebooka. Po południu pracujemy nad projektami. Jeśli chodzi o cele 



nauczania to projekty te dokładnie odpowiadają temu , czego uczniowie musza się nauczyć. 
Edukacja projektowa daje możliwość uczenia się na różne sposoby. Również w praktyczny 
sposób. Praca w projekcie stymuluje również motywacje uczniów. 
 
Muzyka, edukacja artystyczna i wychowanie fizyczne są również częścią kursów w De Stroom. 
Zajęcia ruchowe prowadzi profesjonalny nauczyciel sportu i ćwiczeń, a zajęcia z edukacji 
artystycznej są również wspierane przez specjalistę. Dzieci, które potrzebują większego 
wsparcia w nauce języka niderlandzkiego, otrzymują dodatkowe lekcje oraz pomoc . 
 
Naszym celem jest stworzenie środowiska, w którym uczniowie są widziani, słyszani i czerpią 
radość z nauki, aby ostatecznie stać się najlepsza wersja siebie. Zapewniamy indywidualne 
wskazówki, ponieważ każde dziecko jest wyjątkowe. Życzymy dużo sukcesów  w De Stroom 
oraz w holenderskim systemie edukacji. Zapisać swoje dziecko można u nas  każdego dnia . 
Należy najpierw umówić się na wizytę w szkole i spotkanie z dyrektorem.  
 
Aby umówić się na wizyty, trzeba zadzwonić do recepcji na numer 0492- 59 27 27.  Mówimy 
w języku angielskim. 
 
Chcesz więcej się dowiedzieć o Holenderskim systemie edukacyjnym, wejdź na stronę:  
https://www.youtube.com/watch?v=hes7RfuNqvU 
 
Do zobaczenia w De Stroom! 
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