
Schoolprofiel Pork 

 

Onze school 
 
De samenwerkingsbasisschool Pork is een school met een algemeen bijzondere grondslag. 
Pork is een school waar alle ‘kleuren’ van de maatschappij bij elkaar komen om van elkaar te 
leren en zo elkaar te kunnen respecteren. Een lerende school, altijd bezig met verbetering.  
 
Wij zijn de enige school in de wijk  Het Heem en de enige samenwerkingsschool in de 
omgeving. 
We willen op onze school de kinderen een stimulerende leeromgeving bieden waarin ze zich 
prettig en veilig voelen en waarin ze plezier hebben om naar school te gaan. 
 
Onze kernwaarden zijn: 
- kindvriendelijk 
- open voor iedereen 
- actieve pluriformiteit 
- actief kwaliteitsbeleid 
- opbrengst gericht werken  
 
Pork is een KIVA  school. Kiva is een uit Finland afkomstig programma dat de groepsvorming 
bevordert en heeft een succesvolle aanpak om het pesten te voorkomen of terug te dringen. 
 
Onze leerlingen 
 
Onze leerlingenpopulatie is een afspiegeling van de maatschappij. De meeste kinderen zijn 
afkomstig uit de wijk Het Heem. Ook uit andere wijken van Ter Apel bezoeken kinderen onze 
school. 
Activiteiten die we op school voor onze kinderen organiseren zijn op onze website te vinden. 
 
Waar we sterk in zijn 
 
 Onze school kenmerkt zich door een prettige ongedwongen sfeer. 
 We hebben een breed aanbod voor levensbeschouwelijke vorming. 
 De opbrengsten liggen boven het gemiddelde niveau. 
 We werken met moderne onderwijsmethodes. 
 De school kenmerkt zich door een rustige stabiele schoolorganisatie. 
 
 
Ons onderwijsaanbod 
 
We maken deel uit van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Groningen. In dit 
verband zijn afspraken gemaakt over wat ouders mogen verwachten van het onderwijs van 
de school.  
Wij hebben een leerstofaanbod dat bij de kinderen past, qua interesse en qua niveau. Dit 
aanbod wordt ingepland door middel van een groepsplan.  Basisvaardigheden zijn 
uitgangspunten voor ons onderwijsaanbod. Bij het aanleren van nieuwe leerstof maken we 



gebruik van het directe instructie model. Na een veelal klassikale instructie wordt de leerstof 
gedifferentieerd verwerkt. 
Zelfstandigheid en samenwerking zijn twee belangrijke pijlers van ons onderwijs. 
Hoewel we goede methodes hebben zijn we in staat om hiervan af te wijken en de leerstof 
aan te passen naar de samenstelling van de groep. 
We proberen bij ons onderwijsaanbod een goede balans te vinden tussen de kennis en 
creativiteit.  
In het handboek Onderwijsondersteuning kunt u lezen over onze mogelijkheden om 
leerlingen te ondersteunen en ook waar onze grenzen liggen.  
 
Onze ambitie 
 
We vinden het belangrijk dat we bij de kinderen het maximale eruit kunnen halen. Goede 
opbrengsten een hoog leerrendement zijn voor ons van essentieel belang. 
In de komende jaren gaan we, in ieder geval voor de basisvakken (rekenen, taal, lezen) over 
op een gepersonaliseerd  leerstofaanbod.  Concreet betekent dit dat de kinderen op hun 
eigen niveau kunnen leren. Het gebruik van tablet of andere decives ondersteunen de 
kinderen hierbij. Kinderen worden meer dan nu, eigenaar van hun eigen leerproces. 
 
Onze aanmeldingsprocedure 
 
We geven hier in het kort een beeld van onze school. Is swbs “Pork”  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. 

 

 


