
“ Veelkleurige  
school waar je  
gezien wordt ”

Als expatgezin kwamen ze terug in Nederland. 

Vanuit het Noorden werd uiteindelijk gekozen 

voor het dorpse karakter van Driebergen. 

Daar moest natuurlijk ook een passende school 

voor de kinderen worden gevonden.  

Via internet en de onderwijskaart vond een 

eerste screening plaats. “Er is nogal wat keuze 

in Driebergen, maar de Valkenheuvel scoorde 

goed én biedt Daltononderwijs, dus die was 

voor ons zeker een kanshebber” aldus Duifje.

Tijdens de eerste kennismaking werd gelijk duidelijk  

dat er een grote diversiteit aan kinderen rondliep.  

“Dat sprak me enorm aan! Dat is toch ook het Nederland 

van nu. Fijn dat mijn kinderen daar zo mee in aanraking 

komen. Sterker nog, voor hen is het inmiddels gewoon 

geworden”, licht Duifje toe. Een extra bonus noemt 

Duifje het, want in de basis gaat het natuurlijk gewoon 

om goed onderwijs. En dat zit bij de Valkenheuvel 

helemaal goed.

Duifje, moeder van drie kinderen 

(groep 5, 6 en 8), leerkrachtondersteuner



De kleine klassen en het feit dat er echt gekeken wordt 

naar de individuele behoeftes van een kind zorgen 

ervoor dat iedereen het beste uit zichzelf kan 

halen. Zo krijgen alledrie de kinderen aanvullende stof 

(verrijking) om hen extra uit te dagen. Terwijl sommige 

kinderen in de klas juist verdieping (bijles) krijgen. 

De Valkenheuvel is een mini-gemeenschap. “Je merkt 

aan alles dat het team het leuk heeft met elkaar. Het 

zijn allemaal goede, gekwalificeerde mensen. 

Dat geldt ook voor de stagiaires. En vanuit mijn 

eigen ervaring kan ik zeggen dat een goed team de 

ruggengraat is van elke school. Deze mensen hebben 

duidelijk hart voor de zaak, kennen alle kinderen en 

zijn betrokken.”

De kinderen van Duifje gaan elke dag met plezier naar 

school. Ze hebben allemaal hun eigen vriendjes en 

vriendinnetjes, er wordt veel lol getrapt, maar bij de

Valkenheuvel geloven ze ook in het maatjessysteem. 

Elk kind uit groep 8 begeleidt een kind in een lagere 

groep. “Dat is mooi om te zien: er echt voor elkaar 

zijn en dingen samen doen.” 

Sowieso worden er veel leuke activiteiten georganiseerd. 

Zo start elk jaar met de Gouden weken om elkaar 

beter te leren kennen, gaan de kinderen natuurlijk op 

schoolreisje en zijn er muziekoptredens waar de 

hele school voor uitloopt.

Voor Duifje en haar kinderen is de Valkenheuvel 

een perfecte keus geweest. De kleinschaligheid, 

de korte lijnen, de betrokkenheid en het 

Daltononderwijs zijn wat haar betreft de grootste 

pluspunten. Maar ook de moderne onderwijsmethodes, 

het schoolgebouw en de overall sfeer dragen bij aan het 

positieve gevoel.

“Ja, er zitten veel gekleurde kinderen op school.  

Die diversiteit moeten we omarmen. Wat mij betreft is  

de Valkenheuvel echt ‘the best kept secret’ in de 

regio en kan ik iedereen aanraden om langs te komen  

en het zelf te ervaren”, sluit Duifje gepassioneerd af.

Kom je snel een keer kennismaken?
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Duifje, moeder van drie kinderen
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