
Welkom op De Koperwiek

Twee gebouwen*), in het parkachtige groen, rondom een fraaie 
speeltuin en een (omheind) speelbosje. De ene plek sfeervol en 
passend ingericht voor jonge kinderen en de andere helemaal 

afgestemd op unit 4 t/m 8.
*) vernieuwbouw Broekhofstraat gereed in het voorjaar van 2022

Wij verzorgen rondleidingen bij voorkeur op afspraak zodat 
we alle tijd en aandacht voor jou en je vragen hebben. Bel 

voor een afspraak 06-43046231 of mail naar 
s.doemges@ikcdekoperwiek.nl

De centrale aanmelding:
dinsdag 18 t/m vrijdag 28 januari 2022. 

De onderwijsinspectie gaf de school het predicaat De onderwijsinspectie gaf de school het predicaat 
goede school goede school en schreef in haar rapport:en schreef in haar rapport:

‘De directie en het team creëren, in deze grote ‘De directie en het team creëren, in deze grote 
school een veilig, aangenaam en op leren gericht school een veilig, aangenaam en op leren gericht 
schoolklimaat. Het team legt de lat hoog. Er is een schoolklimaat. Het team legt de lat hoog. Er is een 

hoge mate van betrokkenheid. De kwaliteitscultuur is hoge mate van betrokkenheid. De kwaliteitscultuur is 
een voorbeeld voor anderen.’een voorbeeld voor anderen.’

De Koperwiek viert verschillen, dus ook kinderen die 
extra zorg of aandacht vragen, zijn welkom! Een passend 

aanbod voor kinderen met speciale behoeftes is 
geïntegreerd in een eigen, uniek onderwijssysteem. 

Benieuwd naar ons atelierwerk, ons 
unitsysteem, ons onderwijs aan extra 

begaafde kinderen, onze muziekinloop, 
onze Engelse lesjes aan vierjarigen, onze 

gymspecialisten, onze genuanceerde 
leerlingenzorg…?

Neem gerust contact met ons op!

Het team is idealistisch en 
ambitieus. Alle medewerkers staan 
voor kwaliteit en professionaliteit!

Kijk voor meer informatie op 
www.ikcdekoperwiek.nl

Op De Koperwiek denken 
kinderen mee en dragen 

ze actief, creatief en 
kritisch bij aan het eigen 

ontwikkelproces. 

Ouders waarderen 
De Koperwiek met 

een 8,0. Van de 
kinderen krijgt het 

kindcentrum een 8,4.

De Koperwiek is een 
eigentijds, bruisend 

kindcentrum! 

Eén team, één directie, dezelfde 
openbare identiteit, dezelfde 

kwaliteit! 

Onderwijs en opvang 
onder één dak, 

aangeboden vanuit 
’n eenduidig, warm 

pedagogisch klimaat. 




