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Open dag basisschool De Mate 

Kom 11 april naar de open dag in Doetinchem 

Doetinchem – Op zaterdag 11 april opent basisschool De Mate in Doetinchem haar 

deuren. Iedereen is van harte welkom: ouders en kinderen. Benieuwd hoe het eraan 

toe gaat op De Mate? Ontdek de school en het nieuwe onderwijsconcept op de open 

dag tussen 11.00 tot 15.00 uur. 

Op basisschool De Mate komen kinderen om te leren, te leven en te ontmoeten. Dit 

volgens een nieuw onderwijsconcept, waarmee de school is gestart in september 

2014. Leerlingen maken zich de lesstof eigen in hun eigen tempo en bereiken op hun 

eigen manier het niveau dat nodig is voor de middelbare school.  

Door actief te werken aan verschillende kernconcepten, krijgen de leerlingen inzicht 

in uiteenlopende thema’s. De kinderen leren in kleine groepjes of werken zelfstandig 

aan een opdracht. Op De Mate is extra ruimte voor het ontwikkelen van technische, 

muzikale, sportieve en creatieve vaardigheden. 

Wat is er te doen? 

Bezoekers maken op 11 april op een creatieve manier kennis met basisschool De 

Mate. De hele dag door worden er allerlei leuke activiteiten georganiseerd. Er is 

onder andere een springkussen en een kinderworkshop ‘fotolijstjes maken’. Ook 

kunnen de kinderen tussen de middag pannenkoeken versieren en hapjes maken. 

Leerkrachten en ouders van leerlingen zijn aanwezig om hun ervaringen te delen met 

de nieuwe manier van lesgeven. Zij beantwoorden graag alle vragen. 

Kom ook! 

Nieuwsgierig naar basisschool De Mate? Neem op zaterdag 11 april een kijkje aan 

de Wolborgenmate 6 in Doetinchem, tussen 11.00 en 15.00 uur. 

 

Suggestie fotobijschrift: 

Veel ruimte om te leren op je eigen niveau 

Noot voor de redactie:  

Voor meer informatie neemt u contact op met Margarethe Hilhorst, woordvoerder van 

Scholengroep GelderVeste. Telefoonnummer 06 – 24 42 90 19 of e-mail 

communicatie@gelderveste.nl 
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