
The Community School 
Dussenstraat 38
2134 DL Hoofddorp

Contact
Feel free to contact us for more information or sign up 
for one of our monthly walk-ins. Our principal Margot 
Andriessen (m.andriessen@klavertje-vier.nl) is looking 
forward to meet you! For more information about our 
school please visit: www.klavertje-vier.nl.

Global citizens
Our world keeps 
getting smaller. At the 
Community School, we 
help children develop into 
citizens of the world. Feeling at 
ease with the English language opens 
doors and erases borders. We strive to make the 
foreign familiar by welcoming students from around 
the world, Skyping with schools in other countries, 
and engaging in exchange programs. All this helps 
bring the world to our doorstep, and our children to 
the world’s door. Together we connect to succeed.

English as a second language 
As of January 2018, Klavertje vier offers 
Early Foreign Language Instruction in 
addition to the Dutch curriculum. Children 
will learn their way around the English 
language through natural conversation and 
play. Preschool students will sing songs 
and play games together; older children will 
work on projects and explore global studies 
topics in English. Regular English classes 
will round out the curriculum, to boost 
grammar and spelling. 

An international focus 
at Klavertje vier

We are the Community School: two elementary schools and a childcare 
center combining our strengths in a single building. Klavertje vier, one 
of the two elementary schools, provides a solid Dutch education with a 
strong international focus. The Community School is located in the heart 
of the Amsterdam metropolitan area. We are a public school, which 
means our education is free. To organize all kinds of activities, we do 
ask for a voluntary contribution from parents of 60 euros per year.

Connecting with pilots during our 

project on airplanes and careers.

Education is the 
foundation upon which 

we build our future



De Community-school 
Dussenstraat 38
2134 DL Hoofddorp

Contact
Hebben we uw nieuwsgierigheid gewekt? Voor vragen, een 
rondleiding of het aanmelden van uw kind kunt u terecht bij 
Margot Andriessen (m.andriessen@klavertje-vier.nl). Kijk voor 
meer informatie over de school op www.klavertje-vier.nl. 

Wereldburgers
De wereld wordt steeds kleiner. Op de Community-
school groeien leerlingen op tot wereldburgers. 
Het comfortabel voelen met de Engelse taal 
doet grenzen vervagen. Wij streven ernaar het 
buitenland naar binnen te halen, door kinderen van 
expats te verwelkomen, te Skypen met scholen 
in andere landen en met uitwisselingsprojecten. 
Zo ligt de wereld aan onze voeten. Alleen ga je 
misschien sneller, samen kom je verder.

Engels als tweede taal
Jong geleerd is oud gedaan. Daarom is 
Klavertje vier vanaf januari 2018  begonnen 
met Vroeg Vreemdetalenonderwijs (vvto). Op 
natuurlijke wijze worden leerlingen wegwijs 
gemaakt in de Engelse taal, door te spelen 
en spreken in het Engels. Voor de kleuters 
betekent dat uit samen liedjes zingen en 
spelletjes doen. De oudere kinderen doen 
projecten en volgen wereldoriëntatievakken 
in het Engels. Natuurlijk ontbreken ook 
de ‘gewone’ lessen Engels niet, om de 
grammatica en spelling te versterken. 

Met goed onderwijs 
bouwen we aan de 

toekomst

Internationalisering

Wij zijn de Community-school: twee basisscholen en een kinderopvang 
die in één gebouw de handen ineenslaan. Klavertje vier, een van de twee 
basisscholen in de Community-school, biedt goed Nederlands onderwijs 
met een sterke internationale focus. De Community-
school staat in Hoofddorp, het hart van de 
Metropoolregio. Wij vragen een vrijwillige 
ouderbijdrage van 60 euro per jaar.

bij Klavertje vier


