Schoolprofiel
Onze school
Heilig Hartschool is een katholieke school met een streekfunctie, die onderwijs aan kinderen van 4
tot 12 jaar verzorgt. Kwalitatief onderwijs dat op deze manier effectief inspeelt op
talentontwikkeling van kinderen op die wijze dat het niveau- en opbrengst verhogend is.
De school is een transparante organisatie waar ouders, kinderen, leerkrachten en andere
betrokkenen elkaar ontmoeten. Elk met hun eigen inbreng en verantwoordelijkheid. Iedereen
respecteert en onderschrijft de grondslag en uitgangspunten van de school. Dit biedt ons als
katholieke school de mogelijkheid ouders en kinderen met een andere levensovertuiging tot de
school toe te laten.
Het gebouw en personeel voorzien in de mogelijkheden om voor - en naschoolse opvang te
organiseren. Duurzaamheid heeft een voorstaande plek bij ons op school.
De school staat actief in de maatschappij en onderhoudt op verschillende terreinen relaties met
externe instanties om de schoolorganisatie vorm te geven.
De school wil een platform zijn voor nieuwe ontwikkelingen naar de mogelijkheden van de school.
Onze leerlingen
De leerlingen van de Heilig Hartschool komen voor het leeuwendeel uit stabiele gezinnen. Het
gemiddelde opleidingsniveau van de ouders is MBO of hoger. De leerlingen van de school laten
overwegend bovengemiddelde prestaties zien. Er zijn kinderen die meer aan kunnen en derhalve
werken met levelwerk. De kinderen die door welke oorzaak dan ook extra zorg nodig hebben kunnen
rekenen op een aparte individuele aanpak.
De Heilig Hartschool is een kleine (3-groepen) streekschool waar gewerkt wordt met de combinaties
1,2 – 3,4,5 en 6,7,8. Dit stelt ons in staat groep doorbrekend met de kinderen te werken. Zelfstandig
werken, coöperatief leren en eigenverantwoordelijkheid zijn belangrijk in de klassenorganisatie.
Hierin schuilt ook de kracht van de kleinschaligheid. De afgelopen jaren werd de school bezocht door
gemiddeld 50 leerlingen.
Activiteiten die we op school voor onze kinderen organiseren1 zijn op onze website te vinden.
Waar we sterk in zijn
* Sterke invulling van de identiteit.
* Pedagogisch klimaat dat gekenmerkt wordt door veiligheid en geborgenheid.
* Krachtige leeromgeving door adaptieve aanpak.
* Ruimte voor ontwikkeling van individueel talent en voor gezamenlijk leren.
* Aandacht voor ouders, verzorgers.
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Link naar fotoalbum van website

Ons onderwijsaanbod
We maken deel uit van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Groningen. In dit verband
gemaakt over wat ouders mogen verwachten van het onderwijs van de school.
Het onderwijs aan de Heilig Hartschool heeft als uitgangspunt het leerstof jaarklassen systeem.
Methoden vormen het aanknopingspunt voor het onderwijsaanbod. Binnen dit aanbod wordt in
hoge mate inhoudelijke en didactische differentiatie gehanteerd.
Moderne hulpmiddelen zoals de i-pad en pc hebben een belangrijke plek in het didactische proces.
We werken met dag- en weektaken. In groep 1 en 2 is het planbord leidend voor de activiteiten van
de leerlingen.
We hebben werkplekken waar kinderen alleen of gezamenlijk kunnen werken aan opdrachten of
verwerken van leerstof. Centraal in elke groep staat een instructietafel waaraan leerlingen
groepsgewijs of individueel instructie krijgen.
In het schoolondernemingsprofiel2 kunt u lezen over onze mogelijkheden om leerlingen te
ondersteunen en ook waar onze grenzen liggen. U kunt hier3 lezen wat de Inspectie van Onderwijs in
haar rapport over de Heilig Hartschool zegt.
Onze ambitie
De werkwijze zoals die in de groepen 1 en 2 wordt gehanteerd, o.a. klassenorganisatie en wijze van
leren door trekken naar de groepen 3 t/m 8. Op deze manier wil de Heilig Hartschool een platform
zijn voor onderwijsontwikkeling.
De teamscholing is erop gericht deze doelstelling inhoud te geven. In het jaarplan en scholingsplan
staat beschreven hoe dit vorm krijgt.
Onze aanmeldingsprocedure
In de schoolgids staat uitgebreid, maar ook stapsgewijs omschreven hoe u uw kind kunt aanmelden
op onze school. Wij gaan uit wederzijdse openheid met betrekking tot de aanmelding. Wij zijn
duidelijk in de mogelijkheden die de school heeft. Daarnaast verwachten wij van ouders dat zij open
zijn over de kenmerken en eigenschappen van hun kind. Indien voorhanden geven ouders inzage in
toets resultaten, schoolrapporten en medische gegevens.
We geven hier in het kort een beeld van onze school. Is de Heilig Hartschool ook een school voor uw
kind? Kijk dan naar onze aanmeldprocedure4. We maken graag kennis met u om te onderzoeken of
we kunnen bieden wat uw kind nodig heeft.
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Link naar handboek kwaliteitszorg
Link naar Vensters PO, inspectierapport
Link naar stappenplan aanmeldprocedure

