Schoolprofiel RK Maria Basisschool
CONTACTGEGEVENS
Adres
Postcode, plaats
Telefoon
Website
Directie
Opleider in de school
Telefoon
E-mailadres
Aantal leerlingen
Aantal groepen
Teamleden
Levensbeschouwing
Bestuur

Schietbaanlaan 90
3021 LN, Rotterdam
010-4258686
www.kbs-mariaschool.nl
Ineke van Uden en
Joan de Jong
Jolanda Meijers
010-4258686
info@kbs-mariaschool.nl;
+/- 270
12 groepen (en 2 groepen nul)
30
Katholiek
RVKO

OMSCHRIJVING VAN DE SCHOOL
De RK Maria Basisschool is TOP!
Dat horen we van onze kinderen, dat vertellen onze ouders en dat vinden wij als team.
We zijn constant in ontwikkeling, op alle gebieden.
Onze school staat in de wijk Middelland, deelgemeente Delfshaven, Rotterdam.
Onze ruim 270 kinderen zijn verdeeld over 12 groepen.
Daarnaast zijn er 4 peutergroepen en 1 peuterplusgroep.
Het team is enthousiast, leergierig en gaat voor ieder kind.
Dat is wat ons maakt wie we zijn.

VISIE OP KINDEREN EN HET LEREN
Leren, leven en beleven, dat is ons motto.
Leren, want dat is het doel;
Leven, want zonder koppeling naar het leven leid je op tot niets;
Beleven, want door ervaren en vieren krijgt het geleerde waarde.
De woorden WIJ en SAMEN staan centraal bij ons op school.
Met elkaar zorgen we voor elkaar.
Zowel onderwijsinhoudelijk als bij het creëren van de onderwijsvoorwaarden.
Samen verantwoordelijk voor alle kinderen, niet alleen in woorden, maar vooral in daden.
Ieder kind gelijke kansen, daar gaan we voor.

STAGEBELEID
Studenten als collega’s, dat is waar we naar streven.
Samen bouwen aan de school en aan jouw ontwikkeling, vanuit de ontwikkelingsvraagstukken die je als student meeneemt.
Wat wil je leren?
Hoe wil je dit doen?
Wat heb je nodig?
De mentoren ondersteunen en helpen je bij jouw leerproces. Zij geven aan wat zij zien en ervaren, en bevragen jou als
student. Tips en tops zijn onderdeel van de coaching en begeleiding.
Naast de mentoren is Jolanda Meijers de opleider in de school. Zij is aanspreekpersoon voor zowel de student als de mentor.
Jolanda ontvangt je op school en houdt een tussen- en eindevaluatie met je.

ACTUELE ONTWIKKELTHEMA’S IN HET VIERJARENPLAN

Kind

Van ouderbetrokkenheid naar partnerschap
Kinderen eigenaar laten zijn van leerdoelen en leerproces
Begrijpend en studerend lezen
Onderwijs aan het jonge kind
Onderwijsaanbod aan de beter presterende leerling

Ouders

School

Optimaal houden van pedagogisch klimaat

ONDERWIJSCONCEPT
Wij zijn een katholieke, reguliere basisschool.
We werken doelgericht volgens de fasen van het effectieve instructiemodel.
Kinderen zijn mede-eigenaar van hun ontwikkeling, dat vinden we belangrijk.

TYPEREND VOOR DE SCHOOL
We bieden de kinderen 5 uur extra onderwijs aan per week.
Doel is kinderen te laten leren, leven en beleven en van daaruit te ontwikkelen tot compleet mens.
Het aanspreken van andere talenten vinden wij hierin enorm belangrijk.
De 5 uur worden ingevuld door dans, gym, theater, muziek, zwemmen, rots en water en techniek.
In deze uren staat het vak centraal en leggen we de link naar de reguliere taal- en rekenlessen.
Dezelfde woorden en thema’s als in de klassen komen aan bod. Het geleerde wordt toegepast en krijgt waarde.
Ruimtelijk inzicht bij rekenen wordt ondersteund door activiteiten in de dansles.

VAKLEERKRACHTEN/ SPECIALISTEN IN DE
SCHOOL
Ons team bestaat uit:











Groepsleerkrachten
Peuterleidsters
Intern begeleiders
Directie
Conciërge
Opleider in de school
Administratieve medewerker
ICT coördinatoren
Medewerker ouderbetrokkenheid
Didactische coach












Rots en Water docenten
Lekker Fit! docenten
Dansdocenten
Theaterdocenten
Muziekdocenten
Zwemdocenten
Logopedist
Caesar therapeut
Diëtist
Schoolmaatschappelijk
werkster

SOLLICITEER BIJ ONS VOORAL ALS JE..






Zin hebt om te leren in de praktijk
Je handen uit de mouwen wilt steken
Samen wilt werken
Open staat voor coaching en begeleiding
Wil gaan voor ieder kind

OVERIGE INFORMATIE
Heb je vragen, wil je meer weten? Ben je benieuwd naar de RK Maria Basisschool?
Neem dan eens een kijkje op www.kbs-mariaschool.nl.
Je kunt ook altijd mailen of bellen naar:
Jolanda Meijers
info@kbs-mariaschool.nl
010-4258686

