
Leven en werken vanuit Gods liefde! Dat is wat we op De Helmstok belang-
rijk vinden en waar we dagelijks mee bezig zijn. Waarden als betrokkenheid,  
duidelijkheid, verantwoordelijkheid en persoonlijke ontwikkeling zijn voor ons erg  
belangrijk. Dit laten we zien in ons onderwijs, in de omgang met elkaar én hoe we 
omgaan met de schepping en alles wat daarbij hoort. 

Dagelijks bieden we met veel liefde en plezier onderwijs aan zo’n 170 leerlingen. 
Onze leerlingen komen uit heel Lelystad en vaak kiezen ouders voor onze school 
vanwege onze duidelijke identiteit. We gaan voor goed en eigentijds onderwijs, 
voor uitdaging en optimale betrokkenheid van de leerlingen én een fijne en veilige 
leeromgeving. Voor meer informatie, kijk op onze website.

Op zoek naar een basisschool waar 
positief  christelijk onderwijs wordt gegeven? 

Wordt uw kind binnenkort 4 jaar? 

Wij komen graag in contact! 
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De Helmstok

•  Samen werken en leren in een veilige en 
positieve omgeving.

•  Wij weten ons geliefd door Christus en wij 
mogen leven en geven vanuit de liefde van 
Christus.

•  Elk mens is uniek; elk kind heeft eigen talenten, 
een eigen manier van leren, ieder op zijn of haar 
eigen niveau.

•  Elkaars talenten helpen ontdekken en verder te 
ontplooien om te worden zoals we zijn bedoeld.

•  Leren doen we in relatie met elkaar, we geven 
elkaar vertrouwen, zorgen voor elkaar en 
helpen elkaar.

•  Leren doen we samen en in één doorgaande 
lijn. Daarom werken we intensief samen met 
ouders, partners (kinderopvang) en allerlei 
andere organisaties. 

Waarden 
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Benieuwd naar onze school en ons onderwijs? 
Wij ontmoeten u graag en nodigen u van harte uit om contact met ons op te nemen. 
We kunnen dan kennismaken en kijken naar de mogelijkheden om bijvoorbeeld een 
rondleiding te geven en in een persoonlijk gesprek meer te vertellen over onze school. 

Graag tot ziens!

Missie-kernMissie-kern

Wij, leerlingen en medewerkers van GBS De Helmstok, werken en leren samen in een veilige en positieve

omgeving.

Wij weten ons voluit geliefd door Christus en wij mogen leven en geven vanuit die liefde.

Elk mens is uniek; elk kind heeft eigen talenten, een eigen manier van leren, ieder op eigen niveau.

Deze talenten helpen wij te ontdekken en te ontplooien om te worden zoals we zijn bedoeld.

Leren doen we in relatie met elkaar, we geven elkaar vertrouwen, zorgen voor elkaar en helpen elkaar.

Leren doen we samen en in één doorgaande lijn. Daarom werken we intensief samen met ouders, partners

(IKC) en andere organisaties.

De kernwaarden van De Helmstok zijn

Betrokkenheid Duidelijkheid Verantwoordelij
kheid

Persoonlijke
ontwikkeling

Op onze school wordt Bijbelgetrouw

onderwijs gegeven

Op onze school werken de leraren samen

in zogenaamde onderzoeksteams (PLG's)

Onze school biedt kinderopvang op locatie,

werkt samen met de BSO en organiseert

met ouders de TSO.

Op onze school is een breed aanbod voor

meer- en hoogbegaafde leerlingen

Op onze school werken we met moderne

methodes voor de basisvakken en hebben

wij een vakdocent voor gym

Onze school levert basiskwaliteit (zie het

Onderzoekskader 2017) en werkt actief

aan goed onderwijs

Wat is de missie van De Helmstok?

Waar is De Helmstok trots op?

165

Leerlingen

21

Groepsgrootte

100%

Doorstroming

Voldoende

Inspectie

Eigen beoordeling basiskwaliteitEigen beoordeling basiskwaliteit

VV
Onderwijsleerproces

Onderwijsresultaten

Schoolklimaat

Kwaliteitszorg en ambitie

Zwak Voldoende Goed

Waar staat De Helmstok nu?

Schoolplan 2020 t/m 2023 De HelmstokDe Helmstok

Leven en werken vanuit Gods liefde

1. In 2024 werken de leerlingen op De Helmstok, in alle groepen, thematisch op de middag.

2. We onderzoeken de betekenis en de toepassing van kindgericht onderwijs op onze school.

3. Op onze school werken we samen met ouders aan een positief en veilig klimaat voor de leerlingen

waarin duidelijkheid en structuur een belangrijke plek innemen.

4. Op De Helmstok werken we doelgericht, systematisch en planmatig aan een professionele

kwaliteitscultuur .

5. In 2024 is De Helmstok een Integraal Kindcentrum en maakt de school in leerlingenaantal een groei

door.

Wat heeft De Helmstok over vier jaar bereikt?
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