
 

En Verder… 
De Zuiderenk heeft ongeveer 110 
leerlingen. Het is een typische 
streekschool. De leerlingen komen 
uit Wijster, uit Spier en uit de wijde 
omtrek. Aan de Zuiderenk werkt 1 
leerkracht met een volledige baan, 8 
leerkrachten met een deeltijdbaan en 
een MIB-er. 

Het schoolgebouw telt zes 
groepslokalen, gemeenschapsruimte, 
een speellokaal, een 
personeelsruimte en sinds 2009 een 
nieuwe ruimte voor de 
leerlingenbegeleiding en directie. De 
school is in 2013 voorzien van een 
nieuw dak en is in 2014 opgefrist tot 
een eigentijds gebouw. 
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Met mekaar 

Wij zijn ‘wies met mekaar’ onder één dak, want de 
Zuiderenk is onderdeel van het Integraal 
Kindcentrum (IKC) van Wijster en omgeving. In dit 
Kindcentrum is volop ruimte voor alle kinderen om 
zich veilig te ontwikkelen. De Zuiderenk werkt samen 
met de peuter- en naschoolse opvang in één gebouw. 
‘Met mekaar’ zorgen wij ervoor dat de stap van de 
peuteropvang naar de basisschool zo gemakkelijk 
mogelijk gaat. Binnen het gebouw werken de 
verschillende afdelingen met dezelfde thema’s. Is de 
school bezig met dino’s? Dan zijn deze ook terug te 
vinden bij de peuters en bij de naschoolse opvang.                                                                                                                                             
 Een recente aanwinst op de Zuiderenk is de 
schoolbibliotheek. Dagelijks is er veel aandacht voor 
het technisch en het begrijpend lezen, maar ook voor 
leesbevordering. De bibliotheek die letterlijk het hart 
vormt van de school speelt hier een actieve rol in. 
Enthousiaste ouders zorgen ervoor dat de kinderen 
hier boeken kunnen uitzoeken en meenemen naar 
huis. Deze betrokkenheid is kenmerkend en 
vanzelfsprekend op onze school. Een 
voetbaltoernooi, het plein opknappen of  potgrond 
verkopen? Wij doen het ‘met mekaar’. 
 
 

 

  

Kiek vooruut 

De Zuiderenk kijkt vooruit, biedt vooruitstrevend 
onderwijs en speelt in op de nieuwste ontwikkelingen. 
Ons onderwijs heeft als doel de kinderen te 
stimuleren om zelf  te ontdekken. Als één van de 
eerste scholen in Noord-Nederland werkt de 
Zuiderenk met de LEGO-leerlijn. Gezamenlijk rond 
grote techniekprojecttafels bouwen de leerlingen zelf  
robots en leren zij programmeren. Zo werken de 
kinderen aan verscheidene vaardigheden zoals: 
onderzoeken, programmeren, experimenteren, het 
ontwikkelen van het eigen creatief-
probleemoplossend vermogen, samenwerken en 
presenteren. Het onderwijs op de Zuiderenk heeft als 
belangrijke pijler het werken met eigentijdse en 
digitale leermiddelen, zoals chromebooks. In de 
kleuterbouw werken kinderen met regelmaat op deze 
chromebooks en vanaf  groep 5 werkt elk kind met 
een eigen chromebook. De Zuiderenk is eigentijds in 
het aanbieden van Engels als basisschoolvak door de 
gehele school heen, spelenderwijs in de onderbouw 
en voor de oudere kinderen meer taakgericht en 
doelbewust.  

"I have never tried that before, so I think I 

should definitely be able to do that”.        

— Pippi Langkous (Astrid Lingeren) 

 

 

 
 

  

 

 

 

D’r op uut 
 

Rondom de school is een grote speelplaats. 
Monumentale linden en beuken sieren het plein. 
De Zuiderenk is omgeven door groen en 
landerijen. Vanuit deze plek gaan de kinderen 
met regelmaat op pad, de buurt in en op 
ontdekkingstocht in de natuur. Themaprojecten 
zijn bijvoorbeeld: vogels, uilen en de boerderij.                                                                                               
 Tijdens de excursies die de Zuiderenk 
onderneemt, komt de leerstof  tot leven. De 
diverse talenten uit het Lifestyleprogramma 
komen tot wasdom. Zo komt de Rijdende 
Popschool op bezoek op school en volgen de 
kinderen muzikale workshops vol zang en dans. 
In Dwingeloo kijken door de enorme telescoop 
van Astron en hier ontdekkingen doen en leren 
over astronomie en de ruimte. Tijdens een 
bezoek aan de Drentse Archieven in Assen 
bekijken de kinderen oude, antieke films over het 
andere leven in een Drenthe uit vroeger tijden.                                                                                 
 Kortom Lifestyle is blikverruimend. 
Kunst, cultuur, natuur, wetenschap, 
entertainment, dans, muziek en meer. Eropuit 
met de Zuiderenk voor elk talent. 
 

 

 
 


