
 

Onze school 

De Sint Theresia is een katholieke basisschool in Barger – 

Compascuum liggend in de Gemeente Emmen. De school verzorgt onderwijs aan kinderen van 4 t/m 

12 jaar.  

De school is een transparante organisatie waar ouders, kinderen, leerkrachten en andere betrokkenen 

elkaar ontmoeten. Elk met hun eigen inbreng en verantwoordelijkheid. We verwachten wederzijds 

respect en dragen dit ook uit naar kinderen en hun ouders. 

Iedereen is welkom op onze school. Dit betekent dat kinderen met een andere levensovertuiging ook 

van harte welkom zijn op onze school. 

De school onderhoudt op verschillende terreinen relaties met externe instanties.  

Er is sprake van verbondenheid tussen de school, de kerk en de dorpsgemeenschap.  

Op www.sinttheresiaschool.nl vindt u uitgebreide informatie wanneer u klikt op schoolgids. 

Onze leerlingen 

Onze leerlingen komen voor het grootste deel uit Barger-Compascuum, maar ook uit de omliggende 

dorpen. 

 

De Sint Theresia is een dorpsschool waar gewerkt wordt in zowel enkele als in combinatiegroepen. 

Zelfstandig en coöperatief leren zijn belangrijk in de klassenorganisatie. We bevorderen de intrinsieke 

motivatie, de zelfstandigheid en de eigen verantwoordelijkheid van onze leerlingen. Er zijn op onze 

school leerlingen die meer aan kunnen. Deze kinderen werken met Levelwerk (verrijkingsstof).  

Er zijn op onze school ook leerlingen die door welke oorzaak dan ook extra zorg nodig hebben. Deze 

leerlingen krijgen een individuele aanpak. Onze school werd de afgelopen jaren bezocht door 

gemiddeld 150 leerlingen.  

 

Waar we sterk in zijn 

 We zijn vooruitstrevend en toekomstgericht.  

 We hebben een pedagogisch klimaat waarbij er aandacht is voor elkaar en waar iedereen 

zichzelf mag zijn. 

 Iedereen is welkom op onze school, binnen de mogelijkheden van de school,  

 We bevorderen de intrinsieke motivatie, de zelfstandigheid en de eigen verantwoordelijkheid 

van onze leerlingen 

 We hebben speciale aandacht voor leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften.  

 We leggen en onderhouden contacten met ouders. Educatief partnerpartnerschap is een 

voorwaarde om de ontwikkeling van onze leerlingen optimaal te laten verlopen 

 

Ons onderwijsaanbod 

We maken deel uit van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drenthe 22-02. Er zijn 

afspraken gemaakt over wat ouders mogen verwachten van het onderwijs van de school.  

Het onderwijs van de Sint Theresia heeft als uitgangspunt het leerstof jaarklassen systeem. De 

methoden vormen het aanknopingspunt voor het onderwijsaanbod. Binnen het onderwijsaanbod 

wordt in hoge mate gedifferentieerd in aanbod, inhoud en tempo. De moderne hulpmiddelen, zoals 

een iPad en computer, hebben een belangrijke rol in het didactische proces.  

Binnen onze school zijn er voor de leerlingen werkplekken die de mogelijkheid bieden om samen of 

alleen te werken. In ieder klaslokaal staat een instructietafel. Aan deze instructietafel krijgen 

leerlingen groepsgewijs of individueel verlengde instructie.  

http://www.sinttheresiaschool.nl/


In het schoolondersteuningsprofiel kunt u lezen over onze mogelijkheden om leerlingen te 

ondersteunen en ook waar onze grenzen liggen. Op scholen op de kaart kunt u lezen wat de Inspectie 

van Onderwijs in haar rapport over de Sint Theresia zegt. 

Onze ambitie 

De slogan van de Sint Theresiaschool is: “Samen talenten ontwikkelen”. Wij zorgen er voor dat onze 

leerlingen zich op al hun ‘talenten’ kunnen ontwikkelen. 

De teamscholing is er op gericht om onze doelstellingen inhoud te geven en het team daarin te 

professionaliseren.  

In ons jaarplan en kunt u lezen wat onze doelen zijn en hoe we daaraan werken. 

Onze aanmeldingsprocedure 

In onze schoolgids staat omschreven hoe u uw kind kunt aanmelden op onze school. Bij de 

aanmelding gaan wij uit van wederzijdse openheid en betrokkenheid. Wij zijn duidelijk in de 

mogelijkheden die onze school te bieden heeft. Wij verwachten van ouders dat zij open zijn over de 

kenmerken en eigenschappen van hun kind. Ouders hebben te allen tijde inzage in toets gegevens, 

schoolrapporten en medische gegevens.  

We geven hier in het kort een beeld van onze school. Is de Sint Theresia ook een school voor uw 

kind? We maken graag kennis met u om te onderzoeken of we kunnen bieden wat uw kind nodig 

heeft.  

  

https://www.sinttheresiaschool.nl/onze-school/schooldocumenten/schoolprofiel
https://www.sinttheresiaschool.nl/onze-school/schooldocumenten/schoolprofiel
https://www.scholenopdekaart.nl/basisscholen/24394/Katholieke-Basisschool-Sint-Theresia?school=24394&presentatie=1&sortering=2
https://www.sinttheresiaschool.nl/onze-school/schooldocumenten/schooljaarplan
https://www.sinttheresiaschool.nl/onze-school/schooldocumenten/schoolgids


 


