
 

 

Inleiding: Schoolprofiel  

 

Onze school  
De Maria in Campisschool is een katholieke school in Assen. Wij staan bekend om de prettige sfeer 
op school. Kinderen, ouders en leerkrachten gaan op een respectvolle manier met elkaar om. Naast 
de cognitieve ontwikkeling wordt ook de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen gevolgd. 
Met behulp van de methode Leefstijl stimuleren wij kinderen om zich te ontwikkelen tot sociaal 
vaardige, betrokken en zelfstandige individuen. Het onderwijs op de Maria in Campisschool kenmerkt 
zich door zelfstandigheid, samenwerken en leren door ervaring. Om de zelfstandigheid van de 
kinderen te vergroten wordt er in groep 1 tot en met 3 gewerkt met een planbord. In de groepen 4 
tot en met 8 wordt gewerkt met dag- en weektaken. Op de Maria in Campisschool wordt 
gedifferentieerd gewerkt. Wij sluiten aan bij de onderwijsbehoeften van kinderen. Dit wil zeggen dat 
wij de instructie en opdrachten afstemmen op de kinderen. Naast aandacht voor de vakken taal en 
rekenen zetten wij ook in op wetenschap, techniek en cultuur. Het team is enthousiast, kwalitatief 
sterk en vooruitstrevend. Meer over onze school.  
 
Onze leerlingen  
Onze school is gevestigd in Noorderparkwijk. De kinderen van de school komen veelal uit de 
omliggende wijk. We richten ons niet alleen op katholieke kinderen, maar elk kind ongeacht van 
welke afkomst of geloof is bij ons welkom. We vinden het hebben van respect voor elkaar en elkaars 
geloof een belangrijk aspect. Ouders kiezen bewust voor onze school vanwege de katholieke 
identiteit, de kleinschaligheid en de prettige sfeer op school. We kunnen onze leerlingen door de 
kleinschaligheid veel extra aandacht bieden. Het opleidingsniveau van de ouders varieert. Veel 
leerlingen hebben op de peuterspeelzaal het VVE programma gevolgd. Het leerlingenaantal is 
groeiend. Er zijn ongeveer 69 leerlingen, verdeeld over 4 groepen.  
 
Waar we sterk in zijn  
* Wij zijn sterk in het geven van goed onderwijs, waarbij wij inspelen op de verschillende 
onderwijsbehoeften van leerlingen.  
* We gebruiken moderne methoden, waaronder een digitale leerlijn voor rekenen, waarmee we 
tegemoet komen aan de individuele onderwijsbehoefte van de kinderen.  
* We volgen niet alleen de cognitieve ontwikkeling, maar we volgen ook de sociaal emotionele 
ontwikkeling en het welbevinden van de kinderen met behulp van ZIEN. 
* De goede sfeer op school, zowel voor de leerlingen, ouders als medewerkers.  
* We hanteren een continue-rooster, dit houdt in dat de kinderen van 8:30 tot 14:30 uur op school 
zijn. Daarnaast werken we samen met de BSO “Pinokkio” bieden naschoolse opvang aan na lestijd.  
* Wij hebben een nauwe samenwerking met de bibliotheek Assen en hebben een eigen 
schoolbibliotheek.  
* De school heeft een reken- en techniekplein voor het werken met concrete materialen.  
* Optimale inzet van digitale hulpmiddelen (digitale schoolborden, iPads en computers).  
 
Ons onderwijsaanbod  
We maken deel uit van het samenwerkingsverband 22-02. Er zijn afspraken gemaakt over wat ouders 
mogen verwachten van het onderwijs van 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. Het leerstofaanbod biedt mogelijkheden tot 
differentiatie, zelfstandig werken en keuzewerk. In het handboek kwaliteitszorg 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 Maria in Campisschool zegt.  

https://www.micassen.nl/home-2
https://swv2202.nl/
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/assen/11534/maria-in-campisschool/


 

 
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 Schooljaarplan kunt u lezen wat onze doelen zijn en hoe we daaraan werken.  
 
Onze aanmeldingsprocedure  
We geven u in het kort een beeld van onze school. Is de Maria in Campisschool 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.micassen.nl/onze-school/schooldocumenten/schooljaarplan-2019-2020
https://www.micassen.nl/onze-school/over-ons/kennismakingsgesprek-en-inschrijving

