
Schoolprofiel  
 

De Mariaschool is een school voor katholiek basisonderwijs. De school ligt in de nieuwbouwwijk 
Groote Veen. Momenteel bevinden we ons in een tijdelijke locatie. Eind 2O16 zijn we vertrokken naar 

een MFA (Multi Functionele Accommodatie).  
 

Onze visie is:  

Samen kleurrijk schitteren, duurzaam en dynamisch. Samen is een belangrijk woord in onze school. 
Als team, ouders en leerlingen is het belangrijk te zorgen voor een goede samenwerking. Ook tijdens 

het leerproces ligt hier nadruk op, omdat we ervan overtuigd zijn, dat goed leren samenwerken, 
belangrijk is voor de toekomst. Duurzaam betekent voor ons het volgende: behouden wat goed is en 

zorg voor de omgeving om ons heen. Hierbij kunt u denken aan zaken als het milieu, de natuur en de 

wereld. Meer over onze school.  
 

Onze leerlingen:  
Iedereen is welkom op onze school, ongeacht afkomst. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen 

respectvol met elkaar omgaan. Het team heeft hier een duidelijke voorbeeldrol in. Kinderen moeten 
zich veilig voelen op onze school en met plezier naar school komen. Wij vinden humor ook een 

belangrijk aspect.  

Onze leerlingen zijn afkomstig uit Paterswolde en Eelde. We merken recentelijk dat er veel nieuwe 
instroom is uit de nieuwbouwwijk Groote Veen.  

Ons onderwijsconcept is adaptief, zoveel mogelijk aansluiten bij de behoeften van de leerlingen.  
Dit sluit nauw aan bij onze stappen richting gepersonaliseerd leren waarbij ieder kind zijn of haar 

eigen niveau gaat volgen.  

Peuterspeelzaal De Torteltuin: onze peuterspeelzaal wordt goed bezocht en er stromen veel peuters 
door naar groep 1 van onze school. Op deze manier is er sprake van een doorgaande lijn in de school 

en worden de peuters al voorbereid op de basisschool.  
 

Waar we sterk in zijn  

-  Samen kleurrijk schitteren;  
-  We zijn de enige Katholieke school in de gemeente Tynaarlo;  
-  We werken met ingang van het schooljaar 2014-2015 met een continue-rooster;  
-  We gaan uit van de talenten van leerlingen;  
-  We gebruiken moderne middelen: tablets, 3D printer en maken gebruik van multimedia  
 

Ons onderwijsaanbod  
We maken deel uit van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 22-01 (Assen). In dit 

verband zijn afspraken gemaakt over wat ouders mogen verwachten van het onderwijs van de school. 
Goede kwaliteit en onderwijs is voor ons vanzelfsprekend. Kinderen hebben recht op het beste 

onderwijs. Wij bieden een breed en gevarieerd onderwijsaanbod. Tevens werken we regelmatig aan 

projecten met de hele school, groep overstijgend. Wij besteden tevens veel tijd aan het aanleren van 
basisvaardigheden (taal en rekenen). Ons leeraanbod biedt mogelijkheden tot differentiatie, 

zelfstandig werken en keuzewerk.  
 

In ons schoolondersteuningsprofiel kunt u lezen over onze mogelijkheden om leerlingen te 

ondersteunen en ook waar onze grenzen liggen. U kunt hier lezen wat de Inspectie van Onderwijs in 
haar rapport over de Mariaschool zegt.  

 
Onze ambitie  

Wij willen samen kleurrijk schitteren. Ieder kind mag zijn zoals hij/zij is en zijn talenten ontplooien. 

Wij willen graag dat onze leerlingen na 8 jaar basisschool een rugzak vol bagage hebben, zodat ze 
klaar zijn voor de maatschappij.  

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

 
 

 

https://www.mariaschool-paterswolde.nl/
https://www.mariaschool-paterswolde.nl/onze-school/schooldocumenten/schoolondersteuningsprofiel
https://zoekscholen.onderwijsinspectie.nl/zoek-en-vergelijk/sector/po/id/2802?redir&pagina=1&zoekterm=mariaschool
https://www.mariaschool-paterswolde.nl/onze-school/schooldocumenten/schooljaarplan


 

Onze aanmeldingsprocedure  

Op de website vindt u contact gegevens van onze directeur en teamleider die graag met u een 
gesprek voeren over de Mariaschool met betrekking tot de eventuele aanmelding van uw zoon of 

dochter. 

https://www.mariaschool-paterswolde.nl/onze-school/over-ons/kennismakingsgesprek-en-inschrijving

