Schoolprofiel
Onze school
Op de Sint Gerardusschool is een katholieke basisschool in Barger Oosterveld. Bij ons op school
wordt kwalitatief goed onderwijs gegeven. Daarbij wordt het beste uit de leerlingen gehaald. Wij doen
dat op een persoonlijke en gestructureerde wijze. De leerlingen ervaren dat zij de spil zijn van onze
school.
We hebben een jong, enthousiast en kwalitatief sterk team. De
leerkrachten hebben persoonlijk contact met de leerlingen waarbij
vanuit het hart wordt les gegeven. Een goede band tussen leerkracht
en leerling is de basis van ons onderwijs.
Meer over onze school.
De Sint-Gerardusschool Respect voor uw kind.
Dit geldt van en voor ons en uw kind(eren).
Onze leerlingen
De Sint Gerardusschool heeft aan het begin van schooljaar 2021-2022 - 191 leerlingen. Per 1
augustus 2021 zijn er, naast de directeur, 16 leerkrachten aan de school verbonden, parttimers en
fulltimers en een onderwijsassistente. Daarnaast is er een Meerschools Intern Begeleider en is er 1
conciërge. Op de Sint Gerardusschool zijn alle kinderen welkom. Wij geven katholiek onderwijs aan
alle kinderen.
Onze leerlingen zijn grotendeels afkomstig uit Barger Oosterveld. Ouders kiezen bewust voor onze
school. De sfeer en warmte wordt vaak genoemd als onze kracht. Wij zien dat als de basis om
kwalitatief goed onderwijs te geven.
Waar we sterk in zijn
• Kwalitatief en persoonlijk onderwijs vanuit ons hart.
• De ontwikkeling van leerlingen wordt nauw gevolgd.
• Individuele aandacht voor elke leerling.
• Dagen leerlingen uit hun talent te ontwikkelen.
• Katholieke school in een betrokken parochie.
Ons onderwijsaanbod
We maken deel uit van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Emmen – Borger Odoorn. In
dit verband zijn afspraken gemaakt over wat ouders mogen verwachten van het onderwijs van de
school. De Sint Gerardusschool is een BAS school. Dat betekent dat wij gestructureerd en met
meerdere (minimaal drie) niveaus in de klas werken. In het 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 Sint Gerardusschool zegt.
Onze ambitie
Wij stellen hoge eisen aan ons onderwijs. Het team blijft zich professionaliseren en volgt scholingen
op didactisch en pedagogisch vlak. We evalueren jaarlijks onderwijs. In ons jaarplan kunt u lezen wat
onze doelen zijn en hoe we daaraan werken.
Onze aanmeldingsprocedure
We geven hier in het kort een beeld van onze school. Is de Sint Gerardusschool ook een school voor
uw kind? Kijk naar onze aanmeldprocedure. We maken graag kennis met u om te onderzoeken of we
kunnen bieden wat uw kind nodig heeft. U kunt contact opnemen met onze directeur, dhr. Bas
Dijksma.

