Het schoolprofiel van de Kardinaal Alfrinkschool
Onze school
De Kardinaal Alfrinkschool (KAS) ligt in een rustig en groen deel van de wijk Bargeres. De KAS is een
katholieke basisschool met respect voor alle gezindten en levensbeschouwingen. We bieden op een
opvoedkundig verantwoorde manier onderwijs aan ruim 300 kinderen. De KAS wil een open school
zijn waar ouders en kinderen – letterlijk en figuurlijk - onbelemmerd naar binnen kunnen gaan, net als
in hun eigen huis. Dit proberen we te bereiken door de bouw en aankleding van de school, door onze
omgang met ouders en collega’s en uiteraard met kinderen. Dat laatste, de omgang met kinderen,
doen we vanuit een pedagogische houding die gekenmerkt wordt door echtheid, belangstelling voor
kinderen en hun leef- en belevingswereld. Het uitgangspunt bij dit alles:
DE SCHOOL IS EEN PLAATS VAN EN VOOR DE KINDEREN, waar natuurlijk wel regels gelden.
Basisregelnummer 1: Gebruik je gezonde verstand!
Meer over onze school.

Onze leerlingen
De leerlingen komen op een enkeling na allemaal uit de wijk Bargeres. In de wijk zijn alle sociale
lagen van de Nederlandse bevolking aanwezig. Onze school is ook als zodanig samengesteld.
Momenteel is het leerlingenaantal op onze school licht groeiend.
Waar we sterk in zijn
1. Het beste uit de kinderen halen, door een goede zorgstructuur (het team ondersteund door:
Interne begeleider, remedial teacher en onderwijsassistente).
2. Doen wat we zeggen.
3. Openheid en transparantie.
4. Wij zijn er voor de kinderen en hun ouders.
5. Meer mens dan papier gericht.
Ons onderwijsaanbod
We maken deel uit van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Emmen/Borger-Odoorn. 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 Kardinaal Alfrinkschool zegt.
Onze ambitie
Alle kinderen, ongeacht hun beperkingen en/of mogelijkheden, moeten kunnen terugkijken op een zo
goed mogelijke basisschoolperiode. Dat is onze drijfveer. De kinderen moeten daar vol trots en met
plezier over kunnen vertellen in hun latere leven, omdat zij er daadwerkelijk iets aan hebben gehad.
We willen dat we meer worden dan alleen maar school. We moeten uitgroeien tot een ‘Kindcentrum’,
waar kinderen van 0 tot 12 jaar vanaf 07.30 uur tot 18.30 uur terecht kunnen. Een Kindcentrum, waar
kinderen in de leeftijd tot 4 jaar al op een leeftijd verantwoorde en een bij school passende manier
worden voorbereid op de basisschool. Een eerste stap is gezet door een BSO in school te beginnen.
De implementatie van dit Kindcentrum zal plaatsvinden volgens de weg van de geleidelijkheid,
waarbij absoluut niet uit het oog mag worden verloren, dat deze instelling er is voor KINDEREN.
Kinderen met hun eigen unieke persoonlijkheid, waar we vol respect mee zullen moeten omgaan!
Onze missie is: “THUIS IN SCHOOLWERK”.
In ons schooljaarplan kunt u lezen wat de doelen zijn en hoe we daaraan werken.
Onze aanmeldingsprocedure
We geven hier in het kort een beeld van onze school. Is de Kardinaal Alfrinkschool 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.

