Inleiding: Schoolprofiel
Onze school
Ieder kind is op onze school welkom. De Pastoor Middelkoop werkt aan het geven van vier sterren
onderwijs. De vier sterren staan voor: optimale ontwikkeling van kinderen, optimale ontwikkeling van
leerkrachten, een co-partnerschap met ouders en faciliteiten, die het moderne onderwijs maximaal
ondersteunen. Jaarlijks werkt het team aan het verbeteren van het dagelijks onderwijs aan onze
kinderen. Ons onderwijs biedt aan alle kinderen uitdagend, boeiend onderwijs. In een prettige
leeromgeving willen we kinderen uitdagen, middels heldere regels en afspraken tot het maximaal
haalbare resultaat. Het team wil vanuit een goede, veilige sfeer inspelen op de leerbehoeften van alle
kinderen. Hiervoor maken wij gebruik van de nieuwste lesmethoden en materialen. De school is niet
alleen een leergemeenschap, maar ook een leefgemeenschap waarin communicatie, respect,
verantwoordelijkheid, normen en waarden en openheid in het dagelijks omgaan met elkaar zijn
verankerd. Ouders en school zijn partners die hetzelfde doel nastreven; het welzijn van de kinderen.
De school wil daarom laagdrempelig zijn en open en eerlijk kunnen communiceren met ouders.
Meer over onze school.
Onze leerlingen
De Pastoor Middelkoopschool is niet een school voor alleen katholieke kinderen, maar een katholieke
school voor alle kinderen. We willen dat de kinderen op onze school positief en respectvol leren
omgaan met het feit dat mensen verschillend zijn, ook in hun gevoelens en voorkeuren. Onze
leerlingen komen grotendeels uit Klazienaveen. Enkele kinderen komen uit de dorpen in de naaste
omgeving van Klazienaveen. Onze school telt momenteel ongeveer 150 leerlingen.
Meer over activiteiten die we op school voor onze kinderen organiseren.
Waar we sterk in zijn
 We zijn vooruitstrevend en toekomstgericht.
 We hebben een pedagogisch klimaat waarbij er aandacht is voor elkaar en waar iedereen
zichzelf mag zijn.
 Iedereen is welkom op onze school, binnen de mogelijkheden van de school,
 We bevorderen de intrinsieke motivatie, de zelfstandigheid en de eigen verantwoordelijkheid
van onze leerlingen
Ons onderwijsaanbod
We maken deel uit van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Emmen/Borger-Odoorn (2202). In dit verband zijn afspraken gemaakt over wat ouders mogen verwachten van het onderwijs van
de school. In het Schoolondersteuningsprofiel kunt u lezen over onze mogelijkheden om leerlingen te
ondersteunen en ook waar onze grenzen liggen. Op “Vensters PO” kunt u lezen wat de Inspectie van
Onderwijs in haar rapport over de Pastoor Middelkoopschool zegt. We werken op school in twee units.
Een unit onderbouw en een unit bovenbouw. In de onderbouw werken we met vier mentorgroepen, in
de bovenbouw werken we met drie mentorgroepen. Iedere mentorgroep heeft een eigen leerkracht
(mentor), daarnaast is er een onderwijsassistent om het team te ondersteunen. Door deze
organisatievorm leren kinderen om te gaan met uitgestelde aandacht, kunnen zij elkaar helpen en van
elkaar leren. Alle kinderen beginnen de dag in de mentorgroep. In de bovenbouw volgen de kinderen
volgens een vastgesteld rooster bij verschillende leerkrachten instructie, waarna zij deze kunnen
verwerken. Met deze manier van werken wordt tegemoet gekomen aan de onderwijsbehoefte van de
leerling. Door de inzet van onderwijsassistenten is er ruimte voor extra begeleiding
Onze Ambitie
Op de Pastoor Middelkoopschool streven wij ernaar dat elke leerling onderwijs-op-maat krijgt en dat
de ondersteuning zoveel mogelijk naar de leerling toe gebracht wordt. Ons motto is “talent samen
ontwikkelen”. Om die leercultuur voor alle leerlingen binnen de school te optimaliseren brengen we
leerstofplan, professionele ontwikkeling en schoolorganisatieontwikkeling samen. In ons
schooljaarplan kunt u lezen wat de doelen zijn en hoe we daaraan werken.
Onze aanmeldprocedure
We geven hier in het kort een beeld van onze school. Is de Pastoor Middelkoopschool 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.

