Schoolprofiel N.bs Het Blokland
Onze school
Het Blokland is een neutrale basisschool in Noordscheschut. Als school
willen we ervoor zorgen dat kinderen tot ontwikkeling komen en hun talenten optimaal benutten. Kinderen
leren veel samen en er wordt op een open en respectvolle manier met elkaar omgegaan. Ieder kind mag
zichzelf zijn bij ons op school. Op het Blokland worden veel elementen uit het Jenaplanonderwijs1 en de reggio
Emilia pedagogiek aangeboden. Het personeel is enthousiast, gedreven en enorm gemotiveerd. Vanuit een
professionele cultuur maken zij gebruik van elkaars kwaliteiten om het onderwijs optimaal vorm te geven.
Meer over onze school2. Sinds augustus 2016 valt Het Blokland onder stichting Primenius.
Onze kinderen
Op een neutrale basisschool is ieder kind, ongeacht van welke afkomst, bij ons welkom. Wij willen dat
kinderen op onze school positief en respectvol leren omgaan met het feit dat mensen verschillend zijn.
Onze kinderen zijn afkomstig uit Noordscheschut en omstreken. Ouders kiezen voor onze school vanwege het
de kleinschaligheid, gemoedelijkheid en het onderwijs. Momenteel hebben wij ongeveer 54 kinderen, verdeeld
over 3 groepen. Meer over de activiteiten die we op school voor onze kinderen organiseren.3
Waar we sterk in zijn
 We zijn de enige neutrale basisschool in de omgeving.
 Het pedagogisch klimaat is uitstekend.
 De sfeer is uitstekend. We bieden veel zorg aan onze omgeving.
 We werken met kind-ontwikkelgesprekken.
 Betrokkenheid vanuit ouders
 We kijken vanuit het kind (talenten- ontdekkende houding-interesses) en spelen hierop in.
Ons onderwijsaanbod
We maken deel uit van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Gem. Hoogeveen, Meppel en Steenwijk
(PO 22-03)4. 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 ontdekkend leren. Het leerstofaanbod
biedt mogelijkheid tot differentiatie, zelfstandig leren en stamgroepwerk. In het Schoolondersteuningsprofiel 5
kunt u lezen over onze mogelijkheden om leerlingen te ondersteunen en ook waar onze grenzen liggen.
Onze ambitie
Onze school is momenteel enorm in ontwikkeling. We werken met gepersonaliseerd (digitaal) onderwijs,
levend taalonderwijs en wereldoriëntatie vanuit de Ik-doelen. Wij willen het optimale uit het kind halen en
stellen dus hoge eisen. In ons Schooljaarplan en Schoolondernemingsplan6 kunt u lezen wat onze doelen zijn
en hoe we daaraan werken.
Onze aanmeldingsprocedure
We geven u kort een beeld van onze school. Is Het Blokland 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.
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