Het mooiste onderwijs vindt u
gewoon hier in Maashees!
Op de Antoniusschool in Maashees is het
onderwijs gericht op de kinderen. Natuurlijk
houden we ook rekening met de wensen
van de ouders en de omgeving van de
school, maar we richten ons toch voornamelijk op wat onze leerlingen nodig
hebben om zich goed te kunnen
ontwikkelen, zich prettig te voelen en goed
om te leren gaan met zichzelf en met
elkaar.
Deze visie op onderwijs komt tot uiting in
ons beeldmerk: de ‘A’ van Antoniusschool.
Deze A is opgebouwd uit 46 unieke lijnen.
Lijnen die de kinderen van onze school
symboliseren. Ieder heeft zijn eigen kleur
en volgt zijn eigen ontwikkelingsroute, met
zijn eigen start- en eindpunt. We kaderen
het leren niet strak in maar coachen en
begeleiden de kinderen in hun ontwikkeling.

Door de waarde van ieder individu te
erkennen ontstaat er een krachtige,
kleurrijke, gezamenlijke vorm. Niet
ingekaderd maar samen gevormd.
De Antoniusschool is een kleine
school met grote ambities. We zijn
ons bewust van de belangrijke taak
die de school heeft om de kinderen
van Maashees in het eigen dorp te
voorzien van kwalitatief goed
onderwijs. Het leerkrachtenteam
heeft in samenspraak met het
bestuur van de Scholenstichting
SKOV, gekozen voor een modern en
professioneel concept, dat goed past
bij een kleine school met grote
ambities, namelijk het concept van:
“Kindgericht Onderwijs”. Dit concept
is in het schooljaar 2018-2019 als
fundament voor de onderwijsontwikkeling genomen om onze
onderwijsdoelen te kunnen
realiseren. Inmiddels hebben we
onze eigen visie op kwalitatief goed
onderwijs aangescherpt en zijn we
beter in staat de kansen te benutten
die een kleine dorpsschool met zich
meebrengt.

U bent altijd welkom om een kijkje te
nemen op onze school en/of voor
een gesprek als u nieuwsgierig bent
geworden. We zijn trots op ons
onderwijs en willen u graag over
onze onderwijsontwikkelingen en
plannen op de hoogte stellen.

Uit: ‘Rapportage van de inspectie van het
onderwijs’ na een bezoek van de
onderwijsinspectie aan onze school in
februari 2019.
“De Antoniusschool is een kleine school, de leraren
kennen de leerlingen goed en hebben zicht op de
ontwikkeling van de leerlingen. Een sterk punt
daarbij is het ‘leerlingoverzicht’ dat de leraren
opstellen van de individuele leerlingen. Dit geeft een
duidelijk beeld van de ontwikkelingen die de
leerlingen doormaken omdat het ook elk half jaar
wordt bijgewerkt.”
“Het team werkt planmatig en doelgericht aan de
doelen uit het verbeterplan. De voortgang wordt
dagelijks besproken bij de zogenaamde
‘bordsessie’. Tevens zijn er drie keer per jaar
groepsbesprekingen waarbij de trendanalyses
worden besproken om zicht te houden op de
opbrengsten. Daarnaast heeft de school een eerste
stap gezet om objectieve evaluaties te betrekken bij
het meten van de effecten van de uitgevoerde
verbeteracties. Een voorbeeld hiervan is de
evaluatie van de ouder-kind gesprekken in de ouder
klankbordgroep, maar ook met de ‘beslissingskudde’
(leerlingenraad).”

“De kwaliteitscultuur is goed. De school kent een
professionele schoolcultuur. Er is een grote
bereidheid en veel draagvlak om samen het
onderwijs te verbeteren.”
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