
 
Het schoolprofiel van de Mgr.Bekkersschool, Veendam  

 

Onze school  

De Mgr.Bekkersschool is een katholieke basisschool in de gemeente Veendam. Wij willen 

vanuit een positieve levenshouding en door het bieden van een veilige omgeving kinderen 

brengen tot een optimale leerprestatie. Ons onderwijs is gebaseerd op de uitgangspunten 

van Effectief Onderwijs.  

De Mgr. Bekkersschool wil elk kind de gelegenheid geven zich toe te rusten met kennis en 

vaardigheden, om zich te ontwikkelen tot een waardevol mens binnen de samenleving.  

Het personeel is enthousiast, kwalitatief sterk en professioneel.  

 

meer over onze school 

 

Onze leerlingen  

We richten ons niet alleen op katholieke kinderen, maar elk kind ongeacht van welke 

afkomst is bij ons welkom. We willen dat de kinderen op onze school positief en respectvol 

leren omgaan met het feit dat mensen verschillend zijn, ook in hun gevoelens en voorkeuren.  

Wij zijn een school met een groeiend aantal leerlingen. Dit komt voor een deel doordat er in 

de directe omgeving van onze school geen andere school gevestigd is, maar vooral omdat 

we bekend staan als een fijne en goede school, waar aandacht is voor álle leerlingen. Zowel 

voor leerlingen die het wat moeilijker hebben, als voor leerlingen die meer aan kunnen. 

Momenteel telt onze school ca 400 leerlingen.  

 

Waar we sterk in zijn  

 We hebben een enthousiast en professioneel team  

 De sfeer op onze school uitstekend.  

 We werken nauw samen met de ouders, om de ontwikkeling van de kinderen samen vorm 

te geven.  

 Onze methodes zijn up to date en geschikt om te kunnen differentiëren in het aanbod.  

 Ook voor leerlingen die meer uitdaging nodig hebben, hebben we een passend 

onderwijsaanbod middels Levelwerk en de Plusklas voor 5 t/m 8.  

 

Ons onderwijsaanbod  

We maken deel uit van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Groningen. Er 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 

taal en rekenen. Het leerstofaanbod biedt mogelijkheden tot differentiatie, zelfstandig 

werken en keuzewerk. 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 Mgr.Bekkersschool zegt.  

 

Onze ambitie  

We willen bij alle kinderen “eruit halen wat erin zit”. We stellen hoge eisen. Daarom blijven we 

ons ook als team continue ontwikkelen, verbeteren en aanpassen aan veranderende 

omstandigheden. In ons schooljaarplan kunt u lezen wat onze doelen zijn en hoe we 

daaraan werken.  

 

Onze aanmeldingsprocedure  

We geven hier in het kort een beeld van onze school. Is de Mgr.Bekkersschool ook een school 

voor uw kind? Kijk dan naar onze aanmeldprocedure. 

https://mgrbekkersschoolveendam.nl/
http://www.mgrbekkersschoolveendam.nl/onze-school/schooldocumenten/schoolondersteuningsprofiel
https://www.scholenopdekaart.nl/basisscholen/7733/Basisschool-Monseigneur-Bekkers
http://www.mgrbekkersschoolveendam.nl/onze-school/schooldocumenten/schooljaarplan
http://www.mgrbekkersschoolveendam.nl/

