
Kies voor een school in de buurt.
Kies voor Leimundo!

Zoek jij een school in je eigen wijk, waar je 
kind in de klas zit bij vriendjes uit de 
straat? Een school met bevlogen leraren, 
waar je kind zich thuis voelt?

Wereldschool èn Buurtschool

Maak dan kennis met Leimundo, dé school in jouw 
buurt. Wij van het ouderinitiatief Leimundo zijn 
heel enthousiast over deze school. We leggen je 
graag uit waarom. 

Maak kennis met ons en Leimundo

Via www.leimundo.nl vind je alle informatie over 
aankomende rondleidingen. 
Een rondleiding is een kans om:
•  Sfeer te proeven
•  De school te bekijken en in bedrijf te zien
•  Al je vragen te stellen aan de schoolleiding
•  Kennis te maken met andere ouders
•  Te horen over het ouderinitiatief 

Nieuwsgierig geworden? Heb je vragen over 
Leimundo of ons ouderinitiatief? We zijn benieuwd 
en komen graag met je in contact. 

Doe je mee? 
Neem contact op met Jobien, Marlies en Aletta
Via: ouderinitiatiefleimundo@gmail.com



10 redenen om voor Leimundo te kiezen:
1  Bevlogen en onderlegd lerarenteam
2  Open en inclusieve sfeer op school
3  Samen met buurtgenootjes naar school
4  Aandacht voor talent en plezier in leren
5  Op loop- en fietsafstand in je eigen wijk
6  Kritisch leren denken vanuit meerdere oogpunten
7  Internationaal georiënteerd onderwijs
8  Focus op sociale omgang, pesten heeft geen plek
9  Modern, licht en ruim opgezet gebouw
10  Binnenkort ook BSO op school

Ons verhaal: school in de buurt
Wij zochten een goede school in onze eigen wijk. 
We merkten echter dat veel kinderen uit de buurt 
buiten de wijk op school gaan. Dat is een gemiste 
kans, omdat Leimundo in onze ogen een 
uitstekende school is. Daarom zetten wij ons 
samen met de school in om van Leimundo naast 
een wereldschool een èchte buurtschool te maken. Over een paar jaar 

weerspiegelt de hele 
school de wijk waarin ze 
staat, daar zijn wij van 
overtuigd.

Meer weten? 
Neem contact op met de school 

of met ons ouderinitiatief. 
Via: ouderinitiatiefleimundo@gmail.com

Leimundo: school met kwaliteit
Als ouders waren wij direct overtuigd van de 
kwaliteiten van Leimundo. We schrijven onze 
kinderen in en werken samen met de school aan 
gezamenlijke doelen.

Al het lesaanbod van Leimundo is erop 
gericht kinderen voor te bereiden op het 
leven als wereldburger in de 21e eeuw. 
Kinderen leren kritisch te denken aan de 
hand van kwalitatief goed onderwijs.


Waarom wij zo enthousiast zijn? 


Omdat Leimundo kleinschalig is. Zo 
kent elke leraar ieder kind. Ook is er 
ruimte voor extra aandacht. Kinderen 
voelen zich daardoor gezien.


