
 Het schoolprofiel van de St. Gerardus Majellaschool 

Onze school 

De St. Gerardus Majellaschool is een open, interculturele katholieke basisschool in de wijk Gorecht- west in 

Hoogezand. Wij willen dat ieder kind zich veilig voelt en met plezier naar school gaat. Dit zijn voor ons de 

belangrijkste voorwaarden om te komen tot leren. Wij werken aan een goed pedagogisch klimaat en streven 

naar een doorgaande ontwikkelingslijn voor uw kind. Dit doen wij vanuit onze katholieke identiteit. U als ouder 

bent daarbij voor ons een onmisbare educatieve partner. U speelt daarbij een belangrijke, stimulerende rol. We 

willen er samen met u voor zorgen dat de schooltijd een onvergetelijke, leerzame en vooral fijne tijd wordt. 

Meer over onze school 

Onze leerlingen 

De leerlingen op onze school zijn afkomstig uit veel verschillende culturen en het opleidingsniveau van de 

ouders is divers. Ons motto is ‘Iedereen doet mee” wat aangeeft dat vanuit onze katholieke identiteit iedereen 

welkom is op onze school. We willen dat de kinderen op onze school positief en respectvol met elkaar omgaan 

en vanuit dat oogpunt hebben we samen met onze ouders een omgangsprotocol ontwikkeld. Ouders kiezen 

bewust voor onze school vanwege de aandacht voor het individuele kind. Op onze school is een peuteropvang 

gevestigd, waardoor wij een doorgaande ontwikkelingslijn kunnen aanbieden van 2-12 jaar. Het leerling aantal 

is de laatste jaren stabiel. Er zijn 150 leerlingen verdeeld over 7 groepen inclusief de peutergroep. 

Meer over de activiteiten die we op school voor onze kinderen organiseren 

Waar we sterk in zijn 

 Vanuit onze visie en identiteit bieden wij een veilige sfeer en hebben wij oog voor het kind in zijn 

totaliteit.  

 Wij communiceren open en eerlijk met ouders, kinderen en elkaar en nemen iedereen serieus. 

 We gebruiken moderne methoden, waaronder een digitale leerlijn voor rekenen. Hiermee komen we  

tegemoet aan de individuele onderwijsbehoefte van het kind. 

 Wij hebben oog voor maatschappelijk relevante gebeurtenissen en we willen ons (ver)binden met de 

wijk.  

Ons onderwijsaanbod 

We maken deel uit van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Groningen. Er zijn afspraken gemaakt 

over wat ouders mogen verwachten van het onderwijs van de school. Goede kwaliteit van onderwijs is voor ons 

vanzelfsprekend. Wij bieden een breed een gevarieerd onderwijsaanbod en besteden veel tijd aan het aanleren 

van de basisvaardigheden (lezen, taal en rekenen)  Het leerstofaanbod biedt mogelijkheden tot differentiatie, 

zelfstandig werken en coöperatief werken en we bieden verschillende leerstrategieën aan. 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 St Gerardus 

Majellaschool zegt. 

Onze ambitie 

“Iedereen doet mee”, is ons motto. Door middel van hoge eisen te stellen aan onze leerlingen willen we eruit 

halen wat erin zit. We blijven ons daarom als team continu ontwikkelen, verbeteren en aanpassen aan 

veranderende omstandigheden. 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 St. Gerardus Majellaschool ook een school voor uw 

kind? Kijk dan naar onze aanmeldprocedure. We maken graag kennis met u om te onderzoeken of we kunnen 

bieden wat uw kind nodig heeft. 

https://www.majellaschool.nl/
https://www.majellaschool.nl/media
https://www.majellaschool.nl/onze-school/schooldocumenten/schoolondersteuningsprofiel
https://www.scholenopdekaart.nl/basisscholen/11525/St-Gerardus-Majella?school=11525&presentatie=1&sortering=2
https://www.majellaschool.nl/onze-school/schooldocumenten/schooljaarplan
https://www.majellaschool.nl/onze-school/over-ons/kennismakingsgesprek-en-inschrijving

