
Het schoolprofiel van het Hoogholtje – Wehe den Hoorn 
 
Onze school 
Het Hoogholtje is een school voor katholiek en openbaar onderwijs in Wehe den Hoorn. Kernwaarden van 
onze school zijn: zelfstandigheid, respect en samenwerking. Kinderen, ouders en leerkrachten gaan op 
een respectvolle manier met elkaar om. Naast de cognitieve ontwikkeling wordt ook de sociaal 
emotionele ontwikkeling van de leerlingen gevolgd. Het onderwijs op het Hoogholtje kenmerkt zich door 
zelfstandigheid, samenwerken en leren door ervaring. Op het Hoogholtje wordt gedifferentieerd gewerkt. 
Wij sluiten aan bij de onderwijsbehoeften van kinderen. Dit wil zeggen dat wij de instructie en 
opdrachten afstemmen op de kinderen. Het team is enthousiast, kwalitatief sterk en vooruitstrevend.  
Meer informatie kunt u vinden op onze website: www.hoogholtje.nl.  

 
Onze leerlingen 
Onze school is gevestigd in Wehe den Hoorn. De leerlingen van het Hoogholtje zijn voornamelijk 
afkomstig uit het dorp zelf. Een aantal leerlingen komen uit omliggende dorpen zoals Houwerzijl, 
Vierhuizen, Eenrum, Warfhuizen, Kloosterburen en Zuurdijk. Het Hoogholtje is een school waar alle 
kinderen, ongeacht ras, cultuur en godsdienst, welkom zijn en waarvan de ouders / verzorgers de 
uitgangspunten van de school onderschrijven of respecteren. Wij staan voor een school voor katholiek en 
openbaar onderwijs, waarin beide stromingen geborgd zijn. We vinden het hebben van respect voor 
elkaar en elkaars geloof een belangrijk aspect. Ouders kiezen bewust voor onze school vanwege de 
kleinschaligheid en de prettige sfeer op school. We kunnen onze leerlingen door de kleinschaligheid veel 
extra aandacht bieden. Het opleidingsniveau van de ouders varieert van laag tot hoog. Er zijn ongeveer 

50 kinderen, verdeeld over 4 groepen. 
 
Waar we sterk in zijn 

 Wij zijn sterk in het geven van goed onderwijs, waarbij wij inspelen op de verschillende 
onderwijsbehoeften van leerlingen.   

 We gebruiken moderne methoden, waaronder een digitale leerlijn voor rekenen, waarmee we 
tegemoet komen aan de individuele onderwijsbehoefte van de kinderen.  

 We volgen niet alleen de cognitieve ontwikkeling, maar we volgen ook de sociaal emotionele 
ontwikkeling en het welbevinden van de kinderen met behulp van ZIEN.  

 Er is op school aandacht voor ervaringsgericht leren. 
 Optimale inzet van digitale hulpmiddelen (digitale schoolborden, iPads en computers).  
 Wij hanteren een continue- rooster.  

 
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 het Hoogholtje 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 
jaarplan kunt u lezen wat onze doelen zijn en hoe we daaraan werken.  
 
Onze aanmeldingsprocedure 
We geven u in het kort een beeld van onze school. Is het Hoogholtje 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.hoogholtje.nl/
https://www.hoogholtje.nl/onze-school/schooldocumenten/281-schoolondersteuningsprofiel.html
https://www.scholenopdekaart.nl/basisscholen/11527/Hoogholtje?school=11527&presentatie=1&sortering=2
https://www.hoogholtje.nl/schooldocumenten/201-schooljaarplan.html
https://www.hoogholtje.nl/over-ons/221-kennismakingsgesprek-en-inschrijving.html

