
Hallo en welkom bij de Verkenners
Ga jij binnenkort naar een basisschool van Markant? In onze groep 

kun je vanaf 3,5 jaar alvast wennen aan je nieuwe school, de meesters 
en juffen en de andere kinderen. En dat allemaal gratis. Vraag bij jouw 

nieuwe school naar de mogelijkheden. Hopelijk tot snel!

Hoogbegaafden onderwijs
 Markant Onderwijs biedt dit aangepaste onderwijs in de vorm 

van voltijd onderwijs voor hoogbegaafden. De Springplank biedt 
fulltime ‘Hoogbegaafden onderwijs’. Montessori+ geeft al 10 jaar 
fulltime onderwijs aan hoogbegaafde kinderen, eerst alleen in 
Breda maar sinds 5 jaar ook in Prinsenbeek. Naast plusklassen 
en hoogbegaafd onderwijs, kent Markant Onderwijs ook een 

zogeheten parelklas. Een parelklas draagt bij dat ook kinderen 
met een verstandelijke beperking optimale ontplooiingskansen 

worden geboden.

Jan Nieuwenhuyzenstraat 15, 4818 RH Breda - 076 520 77 79
Straatweide 30, 4841 ND Prinsenbeek - 076 541 32 30

directie@montessoriplus.nl
www.montessoriplus.nl

Kapelstraat 15, 4817 NX Breda
076 581 15 75 - info@obsdetweesprong.nl

www.obsdetweesprong.nl

Zr. Boomaarsstraat 4, 4854 KE Bavel
0161 43 29 87 - detoermalijn@markantonderwijs.nl

www.obsdetoermalijn.nl

Twaalfbunder 2, 4823 BJ Breda
076 541 42 22 - dewildert@markantonderwijs.nl

www.obswildert.nl

Kriekenstraat 43 - 4847 HE Teteringen
076 581 21 19 - springplank@markantonderwijs.nl

www.obsdespringplank.net

Cornelis Florisstraat 25, 4827 CN Breda
076 587 19 48 - noorderlicht@markantonderwijs.nl

www.bshetnoorderlicht.nl

Montessori+ - Breda en Prinsenbeek
Montessori+ is een montessorischool met twee locaties 
(Breda en Prinsenbeek). Op beide locaties wordt zowel 

montessorionderwijs als fulltime onderwijs aan hoogbegaafde 
kinderen gegeven. Wij vinden het belangrijk dat kinderen met 
veel plezier naar school gaan. Onze school is een plek waar 

kinderen zichzelf kunnen zijn en waar we kinderen altijd positief 
benaderen. Ons onderwijs doet een beroep op zelfstandigheid, 
eigen motivatie en reflectie van de kinderen. We leren kinderen 

zich verantwoordelijk te voelen voor hun eigen leerproces  
en voor hun omgeving.

De Tweesprong - Breda
OBS De Tweesprong is gelegen op de grens van 

Heusdenhout/Brabantpark. Belangrijk vinden we het welzijn 
en de optimale ontwikkeling van de leerlingen én het team.

We zijn een traditionele school die gebruik maakt van 
moderne hulpmiddelen. Vanaf groep 4 werken leerlingen, 
op een passend niveau, voor een aantal vakken op hun 
Chromebook. Ons streven is dat ieder kind het hoogst 

haalbare uit zichzelf haalt. De hoge score bij de  
RTL-vergelijking van alle basisscholen, laat onder andere 

al jaren zien dat we daar ook in slagen. 

De Toermalijn - Bavel
OBS de Toermalijn ligt in het mooie dorp Bavel.  

Vanaf augustus 2021 zal de school een nieuw gebouw 
betrekken. Veiligheid en geborgenheid zijn hier belangrijke 

waarden. De leerlingen weten dat ze er mogen zijn, ze 
hebben zelfkennis en durven eigen keuzes te maken.  

Bij het onderwijzen en begeleiden vinden we rust, regelmaat, 
duidelijkheid en betrokkenheid belangrijk. Naast regulier 

onderwijs hebben wij ook ‘DE PARELKLAS’, een klas  
voor kinderen met een verstandelijke beperking (van  

4 - 12 jaar) die vanuit de Parelklas integreren in  
onze reguliere klassen.

De Wildert - Breda
De Wildert is onderdeel van Kindcentrum Haagse  

Beemden. Er is samenwerking met kinderopvang Partou, 
Logopedie & Dyslexie De Witte en kinderfysio Mama & Co. 

De Wildert staat bekend om de positieve sfeer en het 
goede pedagogische klimaat. Wij vinden het belangrijk dat 

kinderen, ouders en teamleden met veel plezier naar school 
komen. Daarnaast willen we dat alle kinderen groeien in hun 
ontwikkeling, binnen hun eigen mogelijkheden. Vanaf groep 
3 werken leerlingen op eigen chromebooks, met oefenstof 

aansluitend bij de ontwikkeling. Wij laten u graag onze school 
ervaren in een persoonlijke rondleiding.

De Springplank - Teteringen
De Springplank werkt volgens de uitgangspunten van het 

Jenaplanonderwijs. We werken, spelen, vieren en leren in een 
veilig sfeer van en met elkaar. Jong en oud staan met elkaar 
in verbinding doordat we het onderwijs vormgeven vanuit 

schoolbrede thema’s. We stimuleren de kinderen om elke dag 
het beste uit zichzelf te halen. Op deze manier ontwikkelen ze 

zich tot zelfverzekerde, zelfstandige, gelukkige mensen die 
oog hebben voor elkaar en hun omgeving. Ouders, kinderen 

en leerkrachten werken intensief samen. Het onderwijs van de 
toekomst geven we vanaf augustus 2022 vanuit een duurzaam 

gerenoveerde eigen locatie midden in Teteringen!

Het Noorderlicht - Breda
Ons streven is dat kinderen zich ontwikkelen tot een stevige 
persoonlijkheid met veel kansen en mogelijkheden. Kinderen 

ontwikkelen zich elke dag weer verder. Met het oog op de 
toekomst zijn wij al een aantal jaren geleden gestart met 

het geven van Engelse lessen in de groepen 1 t/m 8. Naast 
het vergaren van kennis vinden wij de sociale en culturele 
ontwikkeling erg belangrijk. We hebben daarom een breed 

aanbod van activiteiten. Wij zijn een school in de Hoge Vucht, 
met duidelijke regels, waar hard werken aan goede resultaten 

wordt afgewisseld met gezelligheid.

Markant Onderwijs is een ambitieuze en innovatieve stichting voor openbaar primair onderwijs 
die onderwijs geeft aan ca. 2050 basisschoolleerlingen en KWALITEIT met hoofdletters wil  
schrijven. Onder Markant Onderwijs ressorteren 7 basisscholen in Breda, Bavel, Prinsenbeek, 
Teteringen en Ulvenhout. Voor elk kind is er een school dichtbij. Alle scholen ontwikkelen zich tot 
een kindcentrum; daartoe werken we nauw samen met kinderopvangorganisaties. De doorgaande 
leerlijn van peutergroep, buitenschoolse opvang en onderwijs is op elke school geregeld.

Hieronder leest u welke school voor uw kind het beste is. U kunt natuurlijk een afspraak  
maken om nader kennis te maken. U bent van harte welkom op een Markant school! 
 
www.markantonderwijs.nl

Markant Onderwijs heeft een personele unie met Stichting Vrije School Breda.

De Toermalijn
Openbare basisschool

Minckelersstraat 27, 4816 AD Breda
076 57 13 646 - info@vrijeschoolbreda.nl
www.vrijeschoolbreda.nl

Rudolf Steiner School - Breda
Werken vanuit een eigentijdse visie op het vrijeschoolonderwijs 

sluit naadloos aan bij de diverse ontwikkelingsfasen van 
de kinderen. Met deze sterk onderscheidende werkwijze 

bieden we leerlingen de mogelijkheid te experimenteren met 
verschillende vormen van leren. Zo kunnen kinderen zich 

optimaal verbinden en de leerstof op deze manier eigen maken. 
Er is maximale aandacht voor sociale vorming en respectvol met 
elkaar omgaan. Het onderwijs wordt gegeven vanuit een eigen 
methodiek. Hierbinnen richten wij ons sterk op het individuele 

kind, door niet alleen te kijken naar wat het kind kán, maar 
vooral naar wie hij ís. Door waar te nemen kan de leerkracht tot 

de juiste aanpak komen.

Sterstraat 1, 4851 BG Ulvenhout
076 564 02 42 - infoklokkebei@markantonderwijs.nl

www.deklokkebei.nl

De Klokkebei - Ulvenhout
Op de Klokkebei wordt “anders” geleerd. Dit “anders” zit 
vooral in de manier waarop we met het onderwijs en de 
kinderen omgaan. We willen dat de kinderen leren zelf 

keuzes te maken, zelf te plannen, zelf hun tijd in te delen, 
zelf naar antwoorden te zoeken. Alleen, maar ook in 

samenwerking met anderen. Bij dit alles heeft de leerkracht 
natuurlijk de belangrijke begeleidende rol. Niet alleen 

leerprestaties, maar ook de ontwikkeling op andere gebieden 
vinden we van belang. Uitgangspunt daarbij is altijd een 

positieve kijk op ieder kind!
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Wil jij graag werken op een Markant school?

Kijk dan naar de actuele vacatures op de website:

www.markantonderwijs.nl


