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‘Je wordt wie je bent!’

Kernwaarden van waaruit wij werken zijn veiligheid, vertrouwen, 

groei, aandacht en eigenheid. Iedere dag doen wij ons best om 

ervoor te zorgen dat de school een veilige plek is waar leerlingen 

de ruimte krijgen om te kunnen groeien in eigenheid. Aandacht en 

het geven van vertrouwen zijn hiervoor een essentiële basis. Onze 

kinderen weten wat wij van hen verwachten. Dat geeft ze houvast. 

Door een voorspelbaar dagritme is de dag goed te overzien. Van 

alle leerlingen worden de onderwijsmogelijkheden en belemme-

ringen geanalyseerd. We kennen iedere leerling. En we vragen ons 

af; wat heeft dit kind nodig om te kunnen leren? Zo krijgt ieder 

kind een pakket, gericht op individuele onderwijsbehoeften.

Onze naam heeft een symbolische betekenis. Oerset is het Friese 

woord voor ‘veerpont’. Een verbinding tussen twee oevers. De ene 

oever is ons streven kinderen te leren het beste uit zichzelf te halen. 

De andere oever is het bereiken van ons doel om belemmeringen 

voor leren te verlagen of zelfs weg te nemen. Veel van onze leer-

lingen hebben baat bij specialistische ondersteuning. Bij ons zit 

dat wel goed. Ons team heeft een brede expertise. Veel van onze 

leerkrachten hebben extra opleidingen gedaan. Daarnaast werken 

we samen met veel extra specialisten.

Ouders zien we ook als specialisten in het kennen van hun eigen 

kind. Wij vinden het belangrijk om op een duidelijke, veilige en 

eenvoudige manier te communiceren met ouders. In de driehoek 

kind, ouders, leerkracht kunnen we immers gezamenlijk het meeste 

bereiken voor onze kinderen. 

Op It Oerset leggen we samen een stevig 

fundament voor de verdere toekomst.

It Oerset is een school voor speciaal basisonderwijs met specifieke aandacht voor leren en zorg. 

Onze visie is: eerst het kind, dan de leerling. Een kind dat vertrouwen krijgt, komt tot maximale groei. 

Wij zijn It Oerset, Heerenveen 


