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Onze School  
De R.K. St Antoniusschool is een Katholieke basisschool in Musselkanaal. Vanaf 1976 staat 
de school aan de Floralaan 41. Onze school biedt vanuit een positieve levenshouding een 
veilige omgeving en een prettig schoolklimaat, hier werken we dagelijks aan. 
We  zijn op weg naar gepersonaliseerd en zorgen voor eigentijds onderwijs in een sterk 
pedagogsich klimaat. De St. Antoniusschool zet zich constant in om kwalitatief oged 
onderwijs te geven. Daarbij stat het bereiken van aansprekende resultaten voorop; we zijn 
ambitieus en hebben hoge, realistische verwachtingen van kinderen. 
Het werken in de St. Antoniusschool staat in het teken van respect hebben voor elkaar en 
rekening houden met iedereen. Er moet ruimte zijn om jezelf te zijn en we vinden het 
belangrijk dat alle betrokkenen het gevoel hebben optimaal te kunnen functioneren. 
We zijn een lerende organisatie. We stemmen ons onderwijs op verantwoorde wijze af 
binnen de mogelijkheden en grenzen van het kind en de school. 
Het team is enthousiast, kwalitatief sterk en vooruitstrevend. We maken gebruik van elkaars 
kwaliteiten.  
 

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. Veel ouders kiezen voor onze school omdat ze zelf 
op deze school gezeten hebben. Of omdat de tradities, de normen en waarden en de manier 
waarop er lesgegeven wordt hen aanspreekt. 
We hebben ongeveer 165 kinderen op school. De leerlingen zijn verdeeld over 8 groepen 
waarvan 2 combinatiegroepen in de onderbouw, te weten groep ½.  
  
Waar zijn we sterk in: 
 
-       We geven eigentijds onderwijs 
-       We werken met moderne methoden en digitale leerlijnen, zodat we tegemoet kunnen  
         komen aan de individuele onderwijsbehoefte van het kind. 
-       Kinderen zijn actief betrokken bij hun eigen leerproces. 
-       De sfeer op school is uitstekend, we zijn trots op de kinderen, leerkrachten en de  
         school. 
-       We zijn een jong en een lerende organisatie, vernieuwingen worden goed doordacht  
         neergezet. 
  

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, we bieden een breed en gevarieerd onderwijsaanbod waarbij de 
kinderen hun eigen inbreng mogen 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 bij het verlaten van onze school. Hier kunt u het inspectierapport lezen. 

http://swv2202.nl/
https://www.scholenopdekaart.nl/basisscholen/11533/St-Antoniusschool?school=11533&presentatie=1&sortering=2


  
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. Daarom blijven we ons ook als team continu ontwikkelen, verbeteren 
en aanpassen aan veranderende omstandigheden. 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.  

https://www.st-antoniusschool.nl/onze-school/over-ons/kennismakingsgesprek-en-inschrijving

