
Vanuit de Utrechtse wijk Lombok streek  

het gezin van Peter neer in Driebergen.  

Ze voelden zich gelijk aangetrokken tot  

de Valkenheuvel. Peter licht toe: “Het dage-

lijkse leven wordt hier goed weerspiegeld, 

lekker multiculti.” Daarnaast voelde de eerste 

kennismaking direct goed. Een hartelijk 

welkom, een uitgebreide toer door de school 

en alle ruimte om vragen te stellen. De keuze 

was dan ook snel gemaakt en beide meiden 

hebben vanaf groep 1 op school gezeten. 

De meiden zijn altijd met heel veel plezier naar school 

gegaan en hadden er een grote groep vriendjes en 

vriendinnetjes waar ze ook buiten schooltijd veel mee 

speelden. De kleinschaligheid van de Valkenheuvel 

zorgt ervoor dat er echt aandacht is voor elk kind. Eén 

van de dochters van Peter had op een gegeven moment 

wat problemen bij het rekenen. Daar werd door school 

adequaat op gereageerd. Niet afwachten, maar 

gelijk doorpakken. Met extra lessen is ze weer helemaal 

terug op niveau gebracht. 

Peter, woonbegeleider en vader van 

vier dochters. De twee jongste hebben   

op de Valkenheuvel gezeten. De jongste 

zit nu in groep 8.

“ De Valkenheuvel  
is een gezellige en 
knusse school ”
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Het is die betrokkenheid en kwaliteit van 

onderwijs die kenmerkend is voor de Valkenheuvel. 

“Alle juffen zijn superbetrokken. De lijnen zijn kort en ze 

reageren gelijk. Stuk voor stuk zijn het schatten. Met het 

hart op de juiste plaats en echt verstand van 

zaken. Er heerst een soort prettige rust op school. Dat 

komt denk ik ook wel door de kleinschaligheid. Dat is 

echt heel prettig” aldus Peter. 

Ieder kind krijgt gelijke kansen bij de Valkenheuvel. 

Leren doet iedereen op zijn of haar eigen niveau. 

Waar nodig met extra uitdaging of juist extra 

ondersteuning. “En met de speciale taalklassen zijn 

de zogeheten nieuwkomers de Nederlandse taal in no 

time machtig. Dat is zo mooi om te zien”, vertelt Peter 

enthousiast.

Elk jaar worden er veel activiteiten georganiseerd. 

Natuurlijk de schoolreis, maar ook speciale thema-

weken met bijzondere uitstapjes, de kinder- 

boekenweek, muziekdag, het eindkamp en 

de musical. Als ouder word je goed op de hoogte 

gehouden van alle activiteiten en de ontwikkelingen van 

je kind. Deels door het schoolsysteem en de app, maar 

ook door de 10-minutengesprekken op school en de 

nieuwsbrief.

Ook tijdens corona blijkt de Valkenheuvel snel te kunnen 

schakelen. “Mijn kinderen hadden binnen no time 

online onderwijs toen de scholen dicht moesten 

blijven. Goed geregeld. Ook buiten de lessen is de juf 

altijd bereikbaar. Hieraan merk je dat ze gewend zijn 

om via moderne lesmethodes les te geven én les te 

krijgen. Superflexibel en altijd goed onderwijs”, 

sluit Peter af.

Peter, woonbegeleider en vader van vier dochters

Kom je snel een keer kennismaken?
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