
“Met veel plezier wil ik O3 aanraden aan andere ouders. Er is  
een betrokken lerarenteam, een prachtig schoolgebouw en mooie 
speeltuin voor de deur. Daarbij is het lesprogramma interessant  
en afwisselend. Doordat de leerlingen een afspiegeling vormen  
van een gemengde wijk leren ze om te gaan met kinderen uit 
verschillende culturen.” 

Marloes,
Moeder van Ingmar & Quinten

“Het is erg fijn om de kinderen vlakbij  
huis naar school te laten gaan. We kunnen 
makkelijk speelafspraken maken en overal in  
de buurt zijn vriendjes en vriendinnetjes te  
vinden. Ook het fantastische schoolplein  
biedt veel speelplezier en het Wereldtalen- 
tenprogramma vinden we erg bijzonder.“

Jenny
Moeder van Boris

“O3 werkt met de methode Wereldtalen-
tenschool, wat betekent dat leerlingen 
allerlei diverse lessen krijgen. Er zijn 
wekelijks lessen zoals judo, dans, kunst, 
taal- en rekendans en techniek. De kinderen 
komen met veel leuke en nieuwe thema’s  
in aanraking wat zeer verrijkend is.” 

Marianne en Pascal
Ouders van Juup

“Ons kind leert  
op O3 op een leuke,  
vanzelfsprekende 
manier. Het is in 
alle opzichten een 
uitstekende school  
met een goede sfeer. 
Onze zoon heeft  
altijd heel veel zin  
om naar school  
te gaan.“

Karlijn & Steven,
Ouders van Jan

wat vinden 
andere ouders?
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www.o3-rivierenbuurt.nl
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Beste ouder, 

Wij zijn een groep enthousiaste ouders die  
hebben gekozen voor O3 als school voor onze 
kinderen. Een mooie school in het centrum  
van Den Haag die getypeerd wordt door 
verscheidenheid. Met veel plezier informeren  
we jou als ouder over deze gastvrije school. 

Het Ouderinitiatief werkt nauw samen met  
de school om aan de behoeften en wensen  
van kinderen en ouders in de wijk te voldoen.  
Met elkaar wordt constructief gebouwd aan  
een brede buurtschool: een school die een 
werkelijke afspiegeling is van de buurt en  
voor iedereen toegankelijk is. 

Wij hopen ook jouw gezin te verwelkomen!

Het Ouderinitiatief 

Als ouders voelen wij ons betrokken bij de school 
van onze kinderen. We staan in nauw contact met de 
directeur en hebben maandelijks overleg met elkaar. 
De ideeën van ouders worden uitgebreid besproken 
en meegenomen binnen het schoolbeleid. Er is een 
hoge mate van ouderbetrokkenheid en actieve (online) 
communicatie met en tussen ouders. 

Door de veranderingen in de Rivierenbuurt en  
omliggende wijken is een nieuwe instroom ontstaan 
van kinderen van (overwegend) hoger opgeleide  
ouders. Onder regie van het Ouderinitiatief wordt  
gewerkt met groepsgestuurde instroom. Dit betekent 
dat onze kinderen gezamenlijk instromen waardoor  
minimaal een derde van elke nieuwe groep bestaat  
uit de nieuwe populatie. 

O3 is de eerste Wereldtalentenschool in onze stad. 
Kinderen worden actief gestimuleerd om hun talenten 
op een speelse en leerzame manier te ontwikkelen. 
Binnen het lesprogramma worden ook wekelijks 
sportieve en culturele lessen aangeboden, zoals judo, 
drama, muziek en techniek.

Het gebouw van O3 is het bruisende middelpunt  
van de Rivierenbuurt. Het nieuwe gebouw ligt aan  
een prachtig speelplein en biedt moderne faciliteiten,  
zoals buitenschoolse opvang, een buurthuis met 
keuken, een huisartsenpost en logopediepraktijk.
Hier worden talrijke activiteiten georganiseerd voor 
kinderen, ouders en buurtbewoners. 

Betrokken  
ouders

gemengde 
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Wereld-
talentenschool 

En nog 
veel meer!
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waar?
Onze school staat aan de Zaanstraat 25, in de 
Rivierenbuurt in het centrum van Den Haag.


