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Samenwerken 
en experimenteren

Het Stadspark is onze achtertuin. We halen de 

natuur naar binnen maar we gaan ook veel naar 

buiten. In onze school staat het kind centraal. 

We leren door samen te werken en door te 

experimenteren. Onze leerlingen leren zichzelf 

kennen, zijn zichzelf en ontdekken hun talenten.

We zijn Daltonschool, Cultuurprofielschool en 

Vreedzame School, en we werken samen 

met SKSG en VO kunsten-

centrum.

Locatie Stadspark (groep 1 & 2)
Verzetsstrijderslaan 2a, 9727 CE Groningen

T  050 - 321 04 70

www.destarter.openbaaronderwijsgroningen.nl

Wij houden ons  

aan de corona-

maatregelen.  

Heeft u klachten? 

Dan verwachten 

we dat u thuis-

blijft. 



Waar doen we dit?

In Groningen, aan de rand van het Stadspark. 

Waar we de buitenwereld binnenhalen, maar er  

ook graag op uit trekken.

Sinds 1980 zit de Starter in het stijlvolle monument dat als 

school werd gebouwd in 1926. Het gebouw was niet groot 

genoeg, vandaar dat de kleuters tegenwoordig gehuis vest 

zijn aan de Paterswoldseweg in een modern en licht  

gebouw. De combinatie van deze twee stijlen vat 

samen hoe je de school kan typeren:  

een prachtige school met heel veel ervaring  

en met lef om te vernieuwen.

 

Waar staan we voor?

De eerste stap naar school is een eerste stap de 

wijde wereld in. Om die wijde wereld beter te leren 

kennen en om daar een eigen plaats in te vinden, heeft 

ieder kind kennis, vaardigheden en moed nodig. 

Op de Starter denken we vanuit het kind. Door ons rijke les-

aanbod op cognitief en creatief gebied, bieden we iedere leerling 

een  optimale start om de wereld en zichzelf te ontdekken. In 

een veilige leeromgeving waar je mag experimenteren en 

onder zoeken. En waar je leert wie je zelf bent.

De Starter staat voor kinderen met lef! Kinderen 

die weten of leren wat hun talenten en hun 

ontwikkel mogelijkheden zijn. 

Hoe doen we dat?

De Starter is een Daltonschool, dus onze lessen zijn verweven met de  

begrippen zelfstandigheid, vrijheid, effectiviteit, reflectie en samenwerken. 

Honderd jaar geleden bedacht door onderwijsvernieuwer Helen Parkhurst, 

en meer dan ooit van toepassing op onderwijs in onze veranderende wereld. 

Wij zijn innovatief en we ontwikkelen steeds nieuwe manieren om betekenis-

vol onderwijs te geven. We zijn een Academische school, wat inhoudt dat 

we nieuwe onderwijsinzichten en werkvormen onderzoeken in de klas. Zo 

organiseren wij ateliers, maar ook ons aanbod in digitale geletterdheid is 

hier een voorbeeld van. 

Wij zijn een Cultuurprofielschool.  

Dat zijn we geworden omdat wij overtuigd zijn van de 

waarde van kunst voor de persoons vorming van 

het kind. Dat uit zich in onze kunst- en 

 cultuurlessen.

Wat betekent dat?

Dat betekent dat wij meer zijn dan een school.  

Wij vinden de cognitieve vakken zoals taal, 

rekenen en lezen erg belangrijk. Maar wij vinden dat 

school meer is dan dat: wij besteden veel aandacht aan 

de persoonsontwikkeling, creativiteits ontwikkeling met 

een goed pedagogisch klimaat als basis.  

Dit vindt zijn oorsprong in de Vreedzame school. Een 

 Amerikaanse methode die wij niet volgen, maar zijn. 

 Omdat een goede sfeer op school allesbepalend is voor 

de optimale ontwikkeling van een kind.

 


