
 

Schoolprofiel RK / PC Jenaplanbasisschool Kristalla 
Onze school 

Kristalla is een Jenaplanbasisschool in Emmen waar katholiek en protestants onderwijs 

samenkomen (Interconfessioneel). 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 Kristalla wordt Jenaplanonderwijs  vanuit de  

20 basisprincipes en de 6 MJPS kenmerken aangeboden.  

Het personeel is enthousiast, gedreven en enorm gemotiveerd. Vanuit een professionele cultuur maken zij 

gebruik van elkaars kwaliteiten om het gepersonaliseerd onderwijs optimaal vorm te geven. Onze school is een 

KiVa school en zet in op een optimaal pedagogisch klimaat. Meer over onze school. 

Met ingang van het schooljaar 2017-2018 is de school gevestigd in het Kindcentrum Emmerhout. Daar zal het 

gaan samenwerken met andere scholen en instanties.  

 

Onze kinderen 

We richten ons niet alleen op Katholieke en Protestantse kinderen. Elk kind, ongeacht van welke afkomst, is 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 de wijken Emmerhout, Emmerschans en Angelslo in Emmen. Ouders kiezen 

voor onze school vanwege het Jenaplanconcept, het pedagogische klimaat en de kleinschaligheid. Veel kinderen 

hebben de voorschool van de school bezocht. Momenteel hebben wij ongeveer 110 kinderen, verdeeld over 5 

stamgroepen. Meer over de activiteiten die we op school voor onze kinderen organiseren. 

 

Waar we sterk in zijn 

 We zijn de enige RK / PC basisschool in de omgeving. 

 We zijn de enige Jenaplanschool in de omgeving. 

 We zijn de enige basisschool in de wijk die werkt met KiVa. 

 De sfeer is uitstekend. We bieden veel zorg aan onze omgeving. 

 We hanteren een continue-rooster. 

 We werken met kind-leergesprekken. 

 We maken gebruik van de Digitale rekenmethodiek Math. 

 We werken vanuit Kerndoelen en leerlijnen – minimaal uit lesmethodes 

 

Ons onderwijsaanbod 
We maken deel uit van het samenwerkingsverband 22.02. In dit verband 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 kunt u lezen over onze mogelijkheden om kinderen te 

ondersteunen en ook waar onze grenzen liggen. 

 

Onze ambitie 
Onze school is momenteel enorm in ontwikkeling. Het Jenaplanonderwijs wordt vorm gegeven, KiVa wordt 

ingevoerd en er wordt gepersonaliseerd onderwijs aangeboden. Wij willen het optimale uit kind halen en stellen 

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

Onze aanmeldingsprocedure 
We geven u kort een beeld van onze school. Is Kristalla 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.   
 

http://www.kristalla.nu/jenaplan
http://www.jenaplan.nl/cms/upload/docs/basisprincipes.pdf
https://www.kristalla.nu/onze-school/over-ons/moderne-jenaplanschool
https://www.kivaschool.nl/
http://www.kristalla.nu/
http://www.kristalla.nu/fotoalbum
http://swv2202.nl/
https://www.kristalla.nu/onze-school/schooldocumenten/schoolondersteuningsprofiel
https://fidardaskod.sharepoint.com/teams/Krisemm/Medewerkers/Administratie/06%20Jaarplanning-plannen/Schooljaarplan%202017-2018%20Kristalla.pdf
https://www.kristalla.nu/onze-school/over-ons/kennismakingsgesprek-en-inschrijving

