
Schoolprofiel                                                                                                            
 
Onze school 
Onze school is een katholieke school in de prachtige, bosrijke omgeving van 

Barnflair – Ter Apel. 

 
Missie 

Wij willen het maximale uit ieder kind halen op zowel onderwijskundig als sociaal-
emotioneel gebied door kwalitatief goed onderwijs te bieden en mede vanuit onze 

katholieke identiteit veel aandacht te schenken aan de totale ontwikkeling van het 
kind. 

 
Visie 

De visie van onze school kan worden omschreven in een vijftal kernwaarden die richtinggevend zijn voor het dagelijks 

handelen in onze school. 
Katholieke identiteit 
Wij zijn een katholieke school waar leerlingen met verschillende achtergronden zich thuis voelen. Onze identiteit komt tot 
uiting in onze dagopeningen en vieringen, maar vooral in de manier waarop we met elkaar omgaan. Wij staan positief in het 

leven en respect, samen en openheid zijn sleutelwoorden binnen onze school. 
Ieder kind zijn eigen plek 
De basis voor leren is een fijne leefomgeving. Wij gaan uit van verschillen en willen daarom een school zijn waar ieder kind 
zichzelf mag en kan zijn en zich veilig en geborgen voelt. In onze school heerst een prettige sfeer waarin we respectvol met 

elkaar en onze omgeving omgaan. 

Onderwijs 
We bieden kwalitatief goed, uitdagend en eigentijds onderwijs om zo het maximale uit ieder kind te halen. Het team blijft 

zich derhalve continu ontwikkelen en verbeteren. Door een sterke onderwijsondersteuningsstructuur en een goed 
leerlingvolgsysteem kunnen wij de resultaten van onze leerlingen goed volgen en bewaken en hierop anticiperen. 

Toekomstperspectief 
We willen ieder kind de gelegenheid geven zich toe te rusten met voldoende kennis en vaardigheden om zich te ontwikkelen 

tot een waardevol mens binnen de samenleving. Het leren zelfstandig worden en verantwoordelijkheid krijgen, kortom 
mede-eigenaar zijn van het eigen leerproces is daarbij voor ons van groot belang. 

Partnerschap 
We vinden het belangrijk zowel pedagogisch als educatief partnerschap aan te gaan met ouders. Door een goede 
samenwerking tussen ouders, team en kinderen kunnen we de ontwikkeling van kinderen positief beïnvloeden. 

Voor meer informatie over onze school verwijzen we u graag naar onze website www.hgerardus.nl. Tevens is daar onze 
schoolgids te vinden. 
 
Onze leerlingen 

De H. Gerardusschool is, met ongeveer 65 leerlingen, een kleine school waar gewerkt wordt in combinatiegroepen. 
Gemiddeld zitten er 16 leerlingen in de groep. De verwachting is dat we de komende jaren stabiel blijven qua 

leerlingenaantal. 

 
Waar we sterk in zijn 

• We geven eigentijds onderwijs ondersteund met moderne devices, waarmee we tegemoetkomen aan de 

individuele onderwijsbehoefte van het kind. 

• De sfeer op school is prettig en positief. 

• We hebben een peuterspeelzaal in de school. 
• We bieden voor- en naschoolse opvang in de school (van 7.00 tot 18.30 uur). 

• De school staat in een prachtige, bosrijke omgeving. 

 

Ons onderwijsaanbod 
We maken deel uit van de stichting Primenius en het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Groningen. In dit verband 

zijn afspraken gemaakt over wat ouders mogen verwachten van het onderwijs van de school. We geven activerend les en 
maken veelvuldig gebruik van coöperatieve werkvormen. Naast de gebruikelijke materialen spelen het digitale schoolbord, 

de computer en concrete materialen een grote rol in ons onderwijs. In het schoolondersteuningsprofiel kunt u lezen wat 
onze mogelijkheden zijn om leerlingen te ondersteunen. Tevens geven we hierin aan waar onze grenzen liggen. Bij scholen 

op de kaart kunt u lezen wat de Inspectie van het Onderwijs in haar rapport over onze school zegt. 
 

Onze ambitie 

We hebben hoge verwachtingen van kinderen. We willen dan ook dat wat mogelijk is uit alle kinderen halen. Ons team van 
enthousiaste en betrokken leerkrachten blijft zich daarom continu ontwikkelen en aanpassen aan de veranderende 

omstandigheden. In ons jaarplan kunt u lezen wat onze doelen zijn en hoe we daaraan werken. 
 

Onze aanmeldingsprocedure 
We hebben hier in het kort een beeld gegeven van onze school. Is de H. Gerardusschool een school voor uw kind? Kom dan 

eens vrijblijvend langs om de sfeer in de school te proeven. U kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken met onze 
directeur door te bellen naar 0599-582732 of per e-mail (hgerardus@primenius.nl) We maken graag kennis met u om te 

onderzoeken of we kunnen bieden wat uw kind nodig heeft! 
 

http://www.hgerardus.nl/
http://www.scholenopdekaart.nl/
http://www.scholenopdekaart.nl/

