Inleiding: Schoolprofiel
Onze school
De naam van onze school de St. Frans is gerelateerd aan de persoon als Franciscus van Assisi; “ die
leefde vanuit de liefde van God zonder bezit, want als je in de dingen houvast zoekt, raak je het
houvast in God kwijt “.
Onze school kenmerkt zich door de kleinschaligheid. Daardoor is er veel tijd en ruimte voor persoonlijk
contact met kinderen, ouders en verzorgers. Door de informele en prettige sfeer ervaren ouders en
kinderen de school als zeer toegankelijk en laagdrempelig.
Bij het maken van onze keuzes binnen de school stellen wij het kind centraal. Uiteindelijk draait alles
om goed onderwijs te kunnen bieden voor alle leerlingen op onze school. Wij willen dat de kinderen
met een positief kritische houding vanuit confessionele waarden en normen met vertrouwen in de
toekomstige samenleving hun weg vinden. Wij zullen moeten kiezen door welke vaardigheden, kennis
en wijze ze die verwerven. Om antwoorden op steeds veranderende vragen te kunnen blijven geven
en om verantwoorde keuzes te maken, zullen we innovatief en flexibel moeten zijn. Hiermee blijft de
missie van de St. Frans verwezenlijkt in een voortdurend veranderende omgeving.
Meer over onze school.
Kinderen zitten acht jaar van hun leven op een basisschool. Dit is een belangrijke periode voor het
kind en de ouders. RKBS Sint Fransschool is daarom een weloverwogen keus! Sint Fransschool is een
rooms-katholieke basisschool in Emmermeer, een wijk van Emmen. Wij bieden een stimulerende en
uitdagende leeromgeving. Wij stemmen ons onderwijs af op de pedagogische en didactische behoefte
van onze kinderen. Dit doen we door adaptief onderwijs te bieden, met vooruitstrevende (digitale)
methodieken en materialen. Ons onderwijs is aangepast aan de steeds veranderende maatschappij,
waarin onze kinderen opgroeien.
Onze school is, naast een leergemeenschap, ook een leefgemeenschap. Wij vinden dat het leren van
kinderen een samenspel is tussen school en thuis. Ouderparticipatie is daarom een belangrijk item
binnen onze school. Gezamenlijk dragen wij zorg voor de (katholieke) normen en waarden in en om
onze school.
Sint Fransschool staat voor: Taalrijk in de wijk!
Onze leerlingen
Op dit moment telt de Sint Frans ongeveer 115 leerlingen, verdeeld over 6 groepen. De verwachting is
dat de school dit schooljaar gaat groeien, zodat we een 7 e groep kunnen starten.
De kinderen komen overwegend uit de wijk Emmermeer en zijn een afspiegeling van de bevolking van
de wijk. Ouders kiezen bewust voor de school vanwege de katholieke identiteit, de kleinschaligheid en
de extra aandacht die we daardoor kunnen bieden.
Meer over de activiteiten die we op school voor onze kinderen organiseren.
Waar we sterk in zijn






St. Fransschool taalrijk in de wijk! We werken in een krachtige en taalrijke leeromgeving.
We gebruiken moderne methoden, waaronder een digitale leerlijn voor rekenen, waarmee we
tegemoet komen aan de individuele onderwijsbehoeften van het kind.
We werken op de middagen projectmatig.
We hebben een sterk positief pedagogisch klimaat binnen de school
De school werkt met het vijf gelijke dagen model, vijf gelijke schooldagen van 8.30 - 14.00
uur.

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 op de school.

Goede kwaliteit van onderwijs is voor ons vanzelfsprekend. Kinderen hebben recht op het beste
onderwijs. We bieden een breed en gevarieerd onderwijsaanbod met de nadruk op taal en rekenen.
We besteden veel tijd aan het aanleren van basisvaardigheden (taal en rekenen). Het leerstofaanbod
biedt mogelijkheden tot differentiatie, zelfstandig werken en keuzewerk.
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 Fransschool zegt.
Onze ambitie
We willen bij alle kinderen ‘eruit halen wat erin zit’. We stellen hoge eisen. Daarom blijven we ons ook
als team continue 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 Sint Fransschool 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.

