
 

Schoolprofiel 

Onze School  
De R.K. St. Antoniusschool is een basisschool die al jaren in Musselkanaal staat. Vanaf 1922 tot op 

heden een begrip in Musselkanaal. Vanaf 1976 staat de school aan de Floralaan 41. Wij zijn een 

school met tradities; een school van en voor ouders en kinderen. We vinden de steun en het 
vertrouwen van de ouders heel erg belangrijk. Samen met de ouders kan het team ervoor zorgen dat 

het kind zich goed en prettig en veilig voelt op onze school. Kinderen vanaf vier jaar kunnen in 
ongeveer acht jaren onze St. Antoniusschool doorlopen met hulp van het gekwalificeerde team en met 

hulp van vakleerkrachten op het gebied van sport en muziek. Ook maken wij gebruik van de hoog 
gekwalificeerde hulp van onze intern begeleidster en haar team. Het personeel houdt van tradities. 

We leven vanuit de christelijke traditie, en we staan open voor vernieuwing en willen vooruitstrevend 

zijn en veel kwaliteit bieden.  
 

Onze leerlingen  
Onze leerlingen komen uit een groot gebied rondom de school. Ze komen zelfs van zo ver, dat een 

eigen schoolbus de kinderen haalt en brengt tegen een redelijke vergoeding. Leerlingen die onze 

school bezoeken zijn niet overwegend katholiek, alhoewel wij wel een katholieke school zijn en willen 
blijven. De tradities nemen we mee in alle lessen en in alle gebeurtenissen zodat een ieder erin kan 

meegaan en meedoen. Veel ouders kiezen voor onze school omdat ze zelf op deze school gezeten 
hebben. Of omdat de tradities, de normen en waarden en gebruiken hun aanspreken en ze die graag 

op hun kinderen willen overbrengen. Ook doet de school het goed in de rapporten. We hebben 

ongeveer 190 kinderen op school. Aan het begin van het schooljaar starten we met acht groepen en 
indien de toeloop in januari groot is gaan we een extra kleutergroep maken. De onderbouw kinderen 

(de aanvangsklassen) krijgen speciale aandacht. Dit is het fundament waar we samen aan willen 
bouwen.  

 
Waar zijn we sterk in  

We hebben geen combinatiegroepen. We houden de jongste groepen zo klein als mogelijk. We 

hebben een uitstekend en ruim computerlokaal waar we allen gebruik van maken. We houden de 
katholieke tradities in ere, ook naar de buitenwereld toe. We laten de kinderen die dat willen gratis 

tussen de middag op school eten. We hebben een eigen schoolbus die we graag en veel gebruiken 
voor excursies.  

 

Ons onderwijsaanbod  
We maken deel uit van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Groningen. In dit verband zijn 

goede afspraken gemaakt over wat wij van de ouders mogen verwachten en wat ouders van het 
schoolteam mogen verwachten. Alle kinderen op onze school hebben recht op goed onderwijs, een 

gevarieerd aanbod en kwalitatief vernieuwend. De computer is niet meer weg te denken. De 
methodes zijn up-to-date, de kinderen mogen hun eigen inbreng hebben bij bepaalde lessen. We 

leggen wel de nadruk op taal, lezen en rekenen. We besteden veel aandacht aan basisvaardigheden 

die elk kind moet hebben als ze onze school verlaten.  
 

Onze ambitie  
We willen uit elk kind halen wat erin zit. Elk op zijn of haar eigen niveau zo ver mogelijk laten werken 

en leren. We moeten dit samen met de ouders in de gaten houden en er aan blijven werken. In ons 

jaarplan, dat op school ter inzage ligt, kunt u onze ambities nalezen.  
 

Onze aanmeldprocedure  
U kunt op onze website lezen hoe u contact kunt leggen met de school en na het maken van een 

afspraak kunt u langskomen met uw zoon of dochter om misschien te komen tot een intakegesprek. 


