Mariaschool
• Fijne goede school
• Prachtig gebouw
• Ruime speelfaciliteiten

Ackerswoude

• Gelegen in Klapwijk
• Goed bereikbaar via een veilige fietsroute
vanuit Ackerswoude en Tolhek
• Uitstekende resultaten
• Duidelijke structuur
• Engels in groep 1 t/m 8
• Zelfstandig werken
• Coöperatief Leren
• Plusklas
• Enthousiast en vast onderwijsteam
• Vakleerkracht gymnastiek
• Onderwijsassistenten
• Remedial Teacher
• Orthopedagoog
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Mariaschool

• Meervoudige Intelligentie

Een school
waarin leren
en plezier
hand in hand
gaan

Een school waarin l e r e n e n p l e z i e r hand in hand gaan
Wij vinden het belangrijk dat kinderen met
plezier naar school komen. We geven ze
een goede basis mee voor hun toekomst in
een maatschappij die volop in beweging
is. Op de Mariaschool zien wij het
als een belangrijke taak, een goed
klimaat te scheppen zodat kinderen
zich maximaal kunnen ontwikkelen.
Een klimaat waarin leren en plezier hand
in hand gaan.
Wij zijn een open katholieke school. Iedereen is
van harte welkom, maar we verwachten wel dat
u respecteert dat wij een katholieke school zijn en
daar ook de nodige aandacht aan schenken.
Wij willen de kinderen, die u aan ons
toevertrouwt, leren en laten ervaren
dat waarden, normen,
respect en zorg voor
elkaar en de ander, juist
in deze complexe en
zich snel ontwikkelende
maatschappij, belangrijk en
waardevol zijn.

Ieder kind is uniek
Net als u weten we
dat kinderen verschillen
en dat ieder kind uniek is. Het spreekt dan
ook voor zich dat wij daar in ons onderwijs
rekening mee houden. Sterker nog: onze omgang
met kinderen en ons onderwijsaanbod zijn erop
ingericht. Onze ervaring leert dat we met deze
werkwijze en onze persoonlijke benadering het
maximale uit de kinderen weten te halen. Vaak
verrassend! Kinderen blijken veel, soms nog
verborgen, talenten en kwaliteiten te bezitten. Aan
ons om die te ontdekken en tot groei en bloei te
laten komen.

Unieke vormgeving onderwijs
Vanuit de gedachte dat kinderen
dus niet alleen verschillend
zijn, maar ook verschillend
leren, maken we op de
Mariaschool gebruik van
‘de verschillende intelligenties
van kinderen’ ((Meervoudige
Intelligentie
Intelligentie).
Verder willen we door het
werken met dag- en week
week(
taken (Zelfstandig
Werken)
en situaties waarbij kinderen mogen
samenwerken (Coöperatief
Coöperatief Leren
Leren) de betrokkenheid
bij en de motivatie voor hun eigen leren vergroten.

Eigen verantwoordelijkheid

We willen kinderen geleidelijk medeverantwoordelijk
maken voor hun eigen leerproces. Dit betekent dat
we kinderen stimuleren maar ook leren om zelfstandig
te werken en verantwoording te nemen voor hun eigen
leren en te reflecteren op hun eigen werk. School is
voor ons méér dan rekenen en taal. We willen kinderen
uitdagen maar ook gelegenheid
bieden zich veelzijdig te
ontwikkelen.. Lichamelijke,
sociale en creatieve
ontwikkeling krijgen
naast de cognitieve
ontwikkeling
ruime aandacht.

Meer vaardigheden
Bij ons krijgen de kinderen naast het basisaanbod ook
Engels, van groep 1 tot en met 8. Spelenderwijs leren
ze gebruik te maken van deze taal. We beschikken over
moderne leermiddelen ((computers, laptops, ipads,
touch screens, digitale schoolborden, leerboeken en
lesmaterialen, etc.) om ons onderwijs vorm te geven.
Basiskennis is natuurlijk belangrijk maar heeft
weinig waarde wanneer een kind niet
beschikt over de verschillende vaardigheden
om zich die kennis eigen te maken. We
zien dat door snelle maatschappelijke
ontwikkeling kennis snel
veroudert. Vandaar dat we
ruim aandacht besteden aan
het leren van vaardigheden
(gebruik van boeken, kranten,
tijdschriften, computer, internet,
sociale media, etc.) om kennis te
verwerven.

Opvangmogelijkheden
Opvangmogelijkheden voor uw
kinderen van 07.30 uur tot 18.30 uur!
In samenwerking met Skippy

en onze eigen TSO (overblijf) kunnen
we u opvangmogelijkheden bieden
zowel voor, tussen als na school.

Daarom kiest u voor de Mariaschool!

