Iedereen is welkom !
De Emmaschool is een kindcentrum waar
ieder kind welkomis ongeacht zijn of haar
sociale, culturele of levensbeschouwelijke
achtergrond. De openbare school leert
kinderen van jongs af aan respect te hebben voor elkaars mening of overtuiging.
Er wordt ac ef aandacht besteed aan de
overeenkomsten en verschillen tussen
kinderen, zonder voorkeur voor één bepaalde opva ng. De openbare school
hee! aandacht voor én biedt ruimte aan
ieder kind.

Plateau Openbaar Onderwijs
Kindcentrum Emmaschool is een onderdeel van de Plateau Integrale Kindcentra.
Zij is het bevoegd gezag voor de der en
openbare basisscholen en een s ch ng
voor Kinderopvang met vele opvanglocaes, die zich binnen de gemeente Assen
bevinden.

Uitnodiging
Bent u op zoek naar een goede en leuke
school voor uw zoon of dochter en wilt u na
het lezen van deze folder en het bezoeken
van onze website nog meer weten? Neem
dan gerust contact op voor het opvragen van
een papieren versie van de schoolgids, een
nadere kennismaking en/of een rondleiding
door de school.

U bent van harte welkom!

Kindcentrum Emmaschool
Prinses Irenestraat 6, 9401 HH Assen
0592-820640
www.emmaschool-assen.nl
info@emmaschool-assen.nl
twi5er: @EmmaschoolAssen
facebook: EmmaschoolAssen
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De Emmaschool
De Emmaschool is een integraal kindcentrum
in het centrum van Assen en is gehuisvest in
een mooi, karakteris ek en sfeervol gebouw.
De school wordt bezocht door ruim 300 kinderen uit verschillende wijken van de stad en
de regio.
De Emmaschool hee! haar naam te danken
aan Adelheid Emma Wilhelmina Theresia van
Waldeck-Pyrmont. Ze trad van 1890 tot 1898
op als regentes voor haar dochter Wilhelmina, die in 1898 zelf Koningin der Nederlanden
werd. Als regentes vervulde zij haar taak op
voorbeeldige wijze. Vandaar dat haar naam is
verbonden aan veel scholen en instellingen
van liefdadigheid.
In het logo van de school zit een wijze uil.
Deze zit ook in het mooie glas-in-lood raam in
de hal en als kunstwerk op de zijmuur van de
school.
Bij Kindcentrum Emmaschool zijn ook mogelijkheden voor kinder-, peuter- voor-, tussenschoolse - en naschoolse opvang. Er is in de
afgelopen jaren een goede onderlinge samenwerking en afstemming gerealiseerd.

Moderne methoden

Engels

Op de Emmaschool wordt er gewerkt met
actuele methoden, die aansluiten bij de
ontwikkeling en belevingswereld van de
kinderen. We gebruiken moderne en coöperaeve werkvormen. We werken met de themasche methode Da Vinci voor wereldoriëntae, waarin ook 21st Century Skills-vaardigheden als probleemoplossend denken, samenwerken, computervaardigheden, presenteren en crea viteit verwerkt zijn.

In alle groepen worden lessen Engels en
lessen in het Engels gegeven door een na ve
speaker. De groepsleerkracht herhaalt een
deel van deze lessen en gee! eigen lessen. Zo
leren de kinderen vanaf groep 1 in het Engels
communiceren en vanaf groep 5 lezen en
schrijven. Er wordt ongeveer 1 ½ tot 2 uur
per week les gegeven in het Engels.

Aandacht voor verschillen
We houden rekening met zowel snel lerende
kinderen als kinderen die extra uitleg en
oefening nodig hebben. Tijdens de dagtaak
krijgen kinderen voor Nederlands en
rekenen instruc e naar onderwijsbehoe!e en
in de weektaak zit voor de kinderen de uitdaging (o.a. Levelspel en Levelwerk voor hoogbegaafde kinderen) of extra oefening voor
bepaalde leerstofonderdelen.

Sociale vaardigheden

Wekelijks worden er crea eve lessen, zoals
o.a. muziek, tekenen, drama gegeven. De
school is ook aangesloten bij het Cultuurmenu
met lessen voor alle groepen.

Om goed te kunnen samenleven zijn respect,
goede communica eve- en sociale
vaardigheden onmisbaar. Dit wordt met de
kinderen geoefend door middel van de
methode Kanjertraining. Hierdoor krijgen de
kinderen handva5en voor sociale situa es.
De Emmaschool hee! het vignet Gezonde
School, onderdeel Sociaal-Emo oneel in het
voorjaar van 2015 ontvangen.

Zelfstandigheid

Kwaliteit

De kinderen leren om hun eigen gedrag en
ac viteiten te sturen door middel van een
ac eve houding. Zelf keuzes maken bevorderen de zelfstandige leerhouding en dit lukt
alleen wanneer ze zich pre g en veilig voelen. Een goede sfeer op school is dan ook erg
belangrijk.

De Emmaschool hee! deskundige en betrokken leerkrachten. Jaarlijks worden de resultaten van de tussendoelen en einddoelen
gecontroleerd en de school presteert in alle
groepen ruim boven de inspec enormen. De
aanslui ng met het voortgezet onderwijs is
prima.

Crea8eve ontwikkeling

