
De zevenjarige dochter van Malika zit in groep 

2 van de Valkenheuvel. Haar zoon zit op het 

speciaal onderwijs. Ze kon voor haar dochter 

kiezen uit maar liefst negen basisscholen in 

Driebergen. Omdat veel scholen een wachtlijst 

hadden, koos Malika uiteindelijk voor de 

Valkenheuvel. En na vier jaar is ze daar nog 

steeds blij mee. 

“Mijn dochter doet het hartstikke goed op school. 

Ze gaat er met plezier naartoe en ontwikkelt zich 

ontzettend snel. Dat is fijn om te zien”, geeft Malika  

aan. Het onderwijs is goed, het past zich aan  
aan de eisen en wensen van deze tijd. Ook 

het schoolgebouw heeft een moderne, frisse uitstraling. 

Er is in de afgelopen jaren veel veranderd op school. 

Nieuwe professionals zijn aangetrokken om kinderen 

les te geven en te begeleiden.  
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“ Een fijne, 
 kleinschalige 
 school”



Dat heeft een enorm positieve invloed gehad op de sfeer 

en de resultaten. De kleinschaligheid van de Valkenheuvel 

zien veel ouders als een groot pluspunt. Zo is er aandacht 

voor elk kind, met extra ondersteuning of juist 

extra uitdaging als dat nodig is. Malika zegt 

hierover: “Je kent echt alle leerkrachten en ook de meeste 

ouders van de kinderen in de klas. Dat geeft een 

vertrouwd en veilig gevoel. Wat ik bijzonder vind, is dat 

de Valkenheuvel eigenlijk de enige school in Driebergen 

is die kinderen van vluchtelingen aanneemt. Dat zouden 

meer scholen moeten doen. En die kinderen krijgen twee 

keer per week extra begeleiding na school om versneld 

Nederlands te leren. Dat gaat echt supergoed! Knap 

hoe dat georganiseerd wordt en hoe snel de 

kinderen het oppikken.”

Naast goed onderwijs is er ook veel ruimte en tijd voor 

gezelligheid en feest. Ook hier zijn de ouders nauw 

bij betrokken. Malika geeft aan: “Kerstfeest is zo leuk. 

Alle kinderen en hun ouders zijn hierbij uitgenodigd. Er 

zijn hapjes en drankjes, de kinderen voeren toneelstukjes 

op. Echt gezellig!”

Wat Malika betreft zouden meer ouders de Valkenheuvel 

moeten kiezen als dé school voor hun kinderen. “Juist de 

kleinschaligheid en de persoonlijke aandacht 

is zo fijn voor kinderen. Zeker als een kind moeizaam 

mee komt, is er veel ruimte voor extra ondersteuning. 

De school is in beweging, het onderwijs is goed en 

de leerkrachten staan lekker in de wedstrijd. Ga het 

gewoon ervaren, is mijn advies.”

Kom je snel een keer kennismaken?
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