Het schoolprofiel van

KATHOLIEKE DALTONSCHOOL SINT WALFRIDUS
Onze school: Wij zijn een katholieke Daltonschool die warm en sfeervol is en rust
uitstraalt.
Een school om van te houden als een stevige basis voor een goede toekomst.
Een school die vertrouwen geeft en een veilig schoolklimaat biedt
Een school die zorgt voor optimale prestaties en groei
Een school die kinderen leert om het zelf te doen
Zie voor meer informatie onze website
Onze leerlingen
We zijn een katholieke Dalton basisschool met ca. 150 leerlingen. Op onze school willen wij de
kinderen opvoeden tot zelfstandige, zelfbewuste en sociale mensen. Wij willen hen leren dat zij ook
zelf medeverantwoordelijk zijn voor hun eigen handelen.
Waar we sterk in zijn
We willen een school zijn waarin kinderen zich gewaardeerd weten om wat ze kunnen. Daarom
sporen we de kinderen aan om prestaties te leveren die afgestemd zijn op hun talenten. Onze
grondhouding daarbij is, dat kinderen meer presteren wanneer we hoge verwachtingen van hen
hebben. Dit betekent dat we hoge doelen stellen en de kinderen aansporen ook voor zichzelf hoge
doelen te stellen bij alles wat ze doen. Het stilstaan bij de resultaten en het genieten van het bereiken
van (tussen)doelen is hierbij van groot belang, evenals het accepteren dat oefenen en fouten maken
erbij horen. Voor het overdragen van kennis en het aanleren van de basisvaardigheden hanteren we
actuele methodes die voldoen aan de kerndoelen en gebruiken we moderne en functionele
leermiddelen.
Het Dalton onderwijs op onze school is niet eenzijdig gericht op kennisoverdracht. Wij streven een
brede ontwikkeling na waarbij verstandelijke ontwikkeling zoveel mogelijk hand in hand gaat met de
emotionele ontwikkeling, de ontwikkeling van de creativiteit en de ontwikkeling van sociale, culturele
en lichamelijke vaardigheden. Ook willen we onze leerlingen in aanraking brengen met een grote
verscheidenheid aan culturele uitingen en cultureel erfgoed op literair, beeldend en musisch gebied.
Ons onderwijsaanbod We maken deel uit van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs
Groningen. (SWV 20.01) Er 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.
U kunt hier lezen wat de Inspectie van Onderwijs in haar rapport over de Katholieke Daltonschool Sint
Walfridus zegt.
Onze ambitie
Veiligheid en vertrouwen bieden leidt tot groei op elk gebied. In ons schooljaarplan kunt u lezen wat
onze doelen zijn en hoe we daaraan werken.
Onze aanmeldingsprocedure We geven in dit profiel in het kort een beeld van onze school. Is de
Katholieke Daltonschool Sint Walfridus 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.

