Inleiding: Schoolprofiel
Onze school
RKB de Schelp is een basisschool die zich in de omgang met elkaar en
anderen laat inspireren door onder meer de bijbel.
Wij geloven in kinderen. Dat betekent dat wij de kinderen de kans geven het beste uit zichzelf te
halen.
Wij zijn ambitieus en willen goed onderwijs geven aan onze leerlingen.
Kinderen op de Schelp voelen zich veilig, prettig en uitgedaagd.
Uitgangspunten
Onze onderwijskundige en pedagogische uitgangspunten:
we hebben een katholieke identiteit;
de school is van ons allemaal;
we houden rekening met verschillen;
we willen een doorgaande leerlijn;
we gaan uit van een leven lang leren;
we willen contact met de omgeving van onze school.
We
-

vinden het belangrijk dat:
we respect, zorg en aandacht hebben voor elkaar;
we op basis van gelijkwaardigheid met elkaar omgaan;
we vertrouwen in elkaar hebben;
we samenwerken en ons verbonden voelen;
we op een goede en open manier met elkaar communiceren;
we ons verantwoordelijk voelen voor onszelf, de ander en de omgeving;
we elkaar veiligheid en geborgenheid bieden;
we met humor en enthousiasme op school bezig zijn.

Centrale doelen
Naast onze onderwijskundige en pedagogische uitgangspunten en de gezamenlijke waarden, hebben
wij een aantal gemeenschappelijke doelen.
Wij willen kinderen leren nadenken over de betekenis van het leven.
Ouders zien wij als partners in de opvoeding van de kinderen. Wij willen samen optrekken.
Wij willen onderwijs op maat. Dat betekent dat wij tegemoet willen komen aan dat wat het kind
nodig heeft.
Wij willen aan onze kinderen een uitnodigende en uitdagende leeromgeving bieden.
Wij benaderen kinderen op een positieve manier en leren ze ook anderen positief te benaderen.
Wij willen voortdurend in ons vak groeien.
Onze leerlingen
In de loop der jaren hebben ook steeds meer ouders van andere geloofsrichtingen dan de katholieke
of niet-gelovigen voor onze school gekozen. Ook deze leerlingen zijn op de Schelp van harte welkom.
Wij vragen aan de ouders onze grondslag te respecteren en hun kind(eren) aan alle activiteiten mee
te laten doen.
Onze leerlingen zijn afkomstig uit verschillende delen van Uithuizen en omgeving. De school heeft een
beperkte regiofunctie. Ouders kiezen bewust voor onze school vanwege de katholieke identiteit, en de
sfeer op onze school, die gekenmerkt wordt door een veilig sociaal klimaat.
We hebben ongeveer 140 leerlingen, verdeeld over 5 groepen.
Op onze website www.rkbdeschelp.nl staan de activiteiten vermeld zowel in woord als ook in beeld.

Waar we sterk in zijn
 We bieden de leerlingen een veilig sociaal klimaat.
 We zijn voortdurend in ontwikkeling door middel van het project “Onderwijs Anders”. Dit project
wordt begeleid door externe deskundigen.
 We hebben een uitgebreide informatievoorziening voor de ouders, variërend van nieuwsbrieven,
informatieavonden tot website en facebook.
 We volgen de onderwijskundige ontwikkelingen op de voet en denken vooruit.
Ons onderwijsaanbod
leder kind is uniek. Daarom bieden wij de kinderen, binnen het leerstofjaarklassensysteem, zoveel
mogelijk onderwijs op maat. Indien nodig doorbreken wij het klassikale systeem, zodat een kind de
mogelijkheid krijgt op zijn/haar niveau onderwijs in een bepaald vak te krijgen.
Op onze school bieden wij alle vakken aan die beschreven staan in de door het ministerie van OCW
beschreven “kerndoelen”. Deze vakken worden uitgevoerd met moderne methoden/middelen/divices.
Naast de typische leervakken als taal, rekenen en wereldoriëntatie hebben wij ook aandacht voor de
sociaal-emotionele vorming. Ook hebben wij oog voor kunst en cultuur.
Bij alle vakken houden wij de doorgaande leerlijn goed in de gaten. Wij zorgen voor een effectieve
instructie en leren kinderen te reflecteren op eigen werk.
Bij kinderen die ondersteuning nodig hebben volgen wij het schoolondersteuningsprofiel van de
stichting Primenius. Ook RKB de Schelp heeft haar aandeel geleverd aan het tot stand komen van dit
handboek.
We maken deel uit van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs. In dit verband zijn afspraken
gemaakt over wat ouders mogen verwachten van het onderwijs van de school.
Goede kwaliteit van onderwijs is voor ons vanzelfsprekend. Kinderen hebben recht op het beste
onderwijs.
U kunt hier lezen wat de Inspectie van Onderwijs in haar rapport over de Schelp zegt.
Onze ambitie
Onze ambitie hebben wij verwoord in eerdergenoemde centrale doelen.
Onze aanmeldingsprocedure
Ouders kunnen altijd een afspraak maken met de directeur voor een vrijblijvend gesprek en een
rondleiding door de school in bedrijf. Na het bezoek kunnen, indien gewenst, nadere afspraken
gemaakt worden met betrekking tot de aanmeldingsprocedure.

