Basisschool St.-Petrus
Basisschool St.-Petrus:
een school waar
iedereen zich thuis voelt
aandacht is voor het individu
en voor kwaliteit!
Met het zetten van de eerste stappen in de school, zet het kind ook een belangrijke stap in de
maatschappij. De leefwereld van het kind wordt groter; het kind zal ervaringen opdoen,
contacten leggen, kennis verwerven en zich vaardigheden eigen maken waarmee het zich later
in de maatschappij een plaats zal verwerven.
Het is ons streven een leeromgeving te creëren waarin het kind voldoende uitdagingen vindt.
* Ieder kind is uniek. Het is onze taak om aan de verscheidenheid tussen kinderen tegemoet te
komen. Dit betekent dat wij voortdurend aandacht besteden aan het optimaliseren van het
onderwijsleerproces zodat de kinderen tot hun recht komen. Voor kinderen die desondanks
toch om extra zorg vragen, hebben wij ons onderwijs zodanig ingericht dat zij, indien nodig,
met een aangepaste aanpak geholpen kunnen worden.
* De organisatie van ons onderwijs is duidelijk en herkenbaar voor de kinderen, ouders en
leerkrachten. De leerlingen worden verdeeld over 9 groepen.
- drie groepen 1-2
- een groep 3, een groep 4 met naast de leerkracht, een onderwijsassistente.
- een groep 5, een groep 6, een groep 7 en een groep 8 met elk een eigen leerkracht.
Voor de groepen 1, 2, 5, 6, 7 en 8 tezamen is er ook een onderwijsassistente aanwezig.
* Veel aandacht is er voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Middels gerichte wekelijkse
lessen en, waar nodig,individuele begeleiding.
Wij vinden het van groot belang dat u, als ouders, betrokken bent bij de ontwikkeling van uw
kind bij ons op school.
Wij bieden u dan ook verschillende manieren om mee te denken, mee te leven, mee te
handelen en op de hoogte te blijven van wat er zich op school afspeelt.
Meer informatie vindt u op onze website: www. st-petrus.nl

Aantal leerlingen op
1 oktober 2008:
240
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