
Inleiding: Schoolprofiel 

 

Onze school Kinderen zitten acht jaar van hun leven op een basisschool. Dit is een belangrijke 
periode voor het kind en de ouders. RKBS De Hoeksteen is daarom een weloverwogen keus! De 
Hoeksteen is een rooms-katholieke basisschool in Emmer-Compascuum, een buitendorp van Emmen. 
Wij bieden een stimulerende en uitdagende leeromgeving. Wij stemmen ons onderwijs af op de 
pedagogische en didactische behoefte van onze kinderen. Dit doen we door adaptief onderwijs te 
bieden, met vooruitstrevende (digitale) methodieken en materialen. Ons onderwijs is aangepast aan 
de steeds veranderende maatschappij, waarin onze kinderen opgroeien.  
Onze school is, naast een leergemeenschap, ook een leefgemeenschap. Wij vinden dat het leren van 
kinderen een samenspel is tussen school en thuis. Ouderparticipatie is daarom een belangrijk item 
binnen onze school. Gezamenlijk dragen wij zorg voor de (katholieke) normen en waarden in en om 
onze school.  
De katholieke kerk is niet weg te denken binnen deze leefgemeenschap. De school heeft een hechte 
band met de Willehadus parochie, onderdeel van de parochie 'Maria, Hertogin van Drenthe'.  
De Hoeksteen staat voor: Samen bouwen aan de basis.  
Meer over onze school.  
 
Onze leerlingen  
Op dit moment telt de Hoeksteen 49 leerlingen, verdeeld over vier groepen. De kinderen komen 
overwegend uit Emmer-Compascuum, maar ook uit Roswinkel, Ter Apel en net over de grens van 
Duitsland. Het dorp Emmer-Compascuum is een langgerekt veen dorp. Er zijn in het dorp 
verschillende kernen aan te wijzen. De Hoeksteen is gesitueerd aan het eind van het dorp richting Ter 
Apel. Bij de instroom zien we diversiteit in de taalontwikkeling, waarop we duidelijk inspelen vanaf 
groep 1. De Hoeksteen is een school voor basisonderwijs waar kinderen de ruimte krijgen om zich 
samen met anderen te ontwikkelen. Iedereen vanuit zijn eigen mogelijkheden en talenten. Deze 
verschillen worden zichtbaar in wijze en omvang van instructie, wijze en omvang van verwerking en de 
aard waarop zorgleerlingen worden begeleid.  
Meer over de activiteiten die we op school voor onze kinderen organiseren  
 
Waar we sterk in zijn  
•  De Hoeksteen is sterk in eigentijds onderwijs met moderne methoden en methodieken.  
•  De Hoeksteen biedt kinderen onderwijs op maat, gericht op hun eigen ontwikkeling, 

gepersonaliseerd leren, digitaal ondersteunend.  
•  De Hoeksteen werkt cyclisch aan kwaliteitsverbetering van het team en onderwijs.  
•  De Hoeksteen heeft een belangrijke rol in de leefgemeenschap.  
•  Op de Hoeksteen wordt veel waarde gehecht aan de normen en waarden vanuit het katholieke 

geloof.  
 
Ons onderwijsaanbod  
We maken deel uit van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs 22-02. In dit verband zijn 
afspraken gemaakt over wat ouders mogen verwachten van het onderwijs van de school. Op de 
Hoeksteen werken wij volgens het BAS principe. BAS staat voor Bouwen aan een Adaptieve School. 
Dit principe is gericht op een samenhangende onderwijs- en organisatie ontwikkeling, uitgaande van 
een analyse van de specifieke startsituatie van de eigen school. In het BAS-project staan er vier 
vragen centraal:  
• Wat kan de school doen om de doeltreffendheid van het onderwijs te verbeteren?(Effectiviteit)  
• Hoe kan de school omgaan met verschillen in de groep? (Differentiatie)  
• Op welke manier kan de differentiatie worden georganiseerd? (Organisatie)  
• Hoe kunnen kinderen zelf actief betrokken worden bij het onderwijs? (Zelfsturing)  
Binnen BAS zijn, om deze vragen goed te kunnen beantwoorden, zeven samenhangende 
ontwikkelingslijnen geconstrueerd, die in meerderheid toewerken naar een versterking van het 
zelfstandig leren van kinderen en van de expertise van het schoolteam: Structuur, interactie, 
zelfstandige leerhouding, instructie en feedback, coöperatief leren, teamleren en planningsystemen.  
 

https://www.rkbsdehoeksteen.nl/
https://www.rkbsdehoeksteen.nl/nieuws--agenda


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 Hoeksteen zegt.  
 
Onze ambitie  
Het motto van de school is: Bouwen aan de toekomst! Dit doen we door cyclisch te werken aan 
kwaliteitsverbetering van ons onderwijs en het team. In ons jaarplan 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 Hoeksteen 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.  

https://www.rkbsdehoeksteen.nl/onze-school/schooldocumenten/schoolondersteuningsprofiel
https://www.scholenopdekaart.nl/basisscholen/24425/De-Hoeksteen?school=24425&presentatie=1&sortering=2
https://www.rkbsdehoeksteen.nl/onze-school/schooldocumenten/schooljaarplan
https://www.rkbsdehoeksteen.nl/onze-school/over-ons/kennismakingsgesprek-en-inschrijving

