
Op de Mariaschool 
kunnen kinderen zich 

optimaal ontwikkelen en 
met plezier leren!

Leren en plezier gaan  bij ons hand  in hand!

De leerlingen 

geven onze 

school een 8.3

Een gezellige school in de  wijk Klapwijk  in Pijnacker

8.3
gegevens ‘18

Mariaschool



Engels in  
groep 1 tot  
en met 8

Techniek en  

gymnastiek wordt 

gegeven door een 

vakdocent

Over de Mariaschool
Leren en plezier gaan bij ons hand in hand! 

Kinderen die lachend de school 
binnenstappen en zich op hun eigen niveau 
ontwikkelen in een veilig klimaat. Dát zie 
je op de Mariaschool. We zorgen dat elk 
kind gezien wordt met veel aandacht voor 
normen en waarden. Respect en zorg voor 
jezelf en elkaar vinden we erg belangrijk. Met 
elkaar vormen we immers de maatschappij. 
Om recht te doen aan verschillen, dagen 
we elk kind uit om zijn specifieke talenten te 
ontwikkelen. Hierbij staat een goede basis 
voor lezen, rekenen en taal centraal.  
 
De Mariaschool telt ongeveer 400 leerlingen, 
verdeeld over zo’n 16 groepen.  

We zijn een katholieke school: wij vieren 
Kerstmis en Pasen en laten ons leiden door 
katholieke waarden. 

Op de Mariaschool staan de volgende 
kernwaarden centraal: plezier, betrokken, 
eigentijds en traditioneel.



Plezier

We zien het dagelijks: plezier hebben draagt direct bij aan 
een sfeer van acceptatie, vriendelijkheid, vertrouwen en 
veiligheid. Leren en werken lukt dus het best als je er plezier 
in hebt. Onze leerlingen dagen we graag uit om het beste uit 
zichzelf te halen. Om kritisch na te denken, te onderzoeken, 
verantwoordelijkheid te nemen en samen te werken. Zo zijn ze 
optimaal voorbereid op de volgende stappen in hun leven.

Om plezier in leren te vergroten zorgen we voor een veilig, 
prettig klimaat waarin kinderen uitgedaagd en ondersteund 
worden. We zijn niet allemaal hetzelfde. Daar houden we 
rekening mee zodat het plezier in leren blijft. Zo kunnen 
kinderen meedoen aan de plusklas, maar bieden we ook 
extra ondersteuning wanneer dit nodig is. 

Hoe doen we dat?
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Een goede 
 interactie en korte 
lijnen tussen leer
lingen, ouders en 

leerkrachten vinden 
wij belangrijk.

Plezier



Peuteropstap 
Samen met de kinderopvang van SkippyPePijn 
organiseren we de peuteropstap. Alle kinderen 
die op de Mariaschool zijn ingeschreven, krijgen 
zo’n drie maanden voorafgaand aan de start 
een uitnodiging voor de peuteropstap. 

In de peuteropstap kan uw peuter vier woens-
dagochtenden 1,5 uur spelen en werken in de 
kleuterklas. Uiteraard onder begeleiding van een 
pedagogisch medewerker van SkippyPePijN en 
een juf van de Mariaschool. Zo leren kinderen 
alvast een beetje wennen aan de kleuterklas.

Wist u dat..
.. uw kind voor en na schooltijd naar 
de buitenschoolse opvang kan? De 
Mariaschool werkt samen met bekende 
kinderopvangorganisaties in Pijnacker.

.. wij op verzoek van ouders op donderdag 
en vrijdag in de kleine pauze ‘Gruitdag’ 
hebben? De kinderen nemen dan naast hun 
drinken groente of fruit mee.
 

!

Kennismakingsgesprek 
Bent u op zoek naar een school waar leren 
en plezier hand in hand gaan? En waar uw 
kind goed wordt voorbereid op de toekomst? 
Kies dan voor de Mariaschool: goed onderwijs 
op een fijne plek waar uw kind centraal 
staat. Maak gerust een afspraak voor een 
kennismakingsgesprek en een rondleiding. 

Wist u dat..
.. u via de app Social Schools berichten van 
de leerkracht en nieuwtjes van de klas en 
school kunt volgen? 

!

Loop eens  binnen en zie hoeveel  plezier de kinderen  én de leerkrachten 
hebben!



Op de Mariaschool zorgen we voor een veilige sfeer.  
Hierin kunnen de kinderen zich ontwikkelen tot jonge mensen 
met zelfvertrouwen en oog voor de ander. Dat doen we met 
zorgvuldige begeleiding en aandacht voor positief gedrag. 
Een goede interactie tussen leerkrachten, kinderen en ouders 
vinden we belangrijk. Die vergroten namelijk het welbevinden, 
het schoolplezier en de prestaties. ke
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Betrokken

We leren onze leerlingen om goede keuzes te maken in 
de omgang met elkaar. Met oog voor zichzelf én voor de 
ander. Dat doen we tijdens de lessen groepsvorming en 
levensbeschouwing. Of juist tijdens spontane gesprekken 
met de leerkracht. Kinderen groeien niet alleen op voor 
zichzelf, maar maken ook deel uit van deze wereld.  
We kunnen allemaal ons steentje bijdragen om de wereld 
fijn te maken. Door zorg en aandacht te hebben voor de 
mensen om ons heen.

Hoe doen we dat?

Een kind dat  

zich op school thuis 

voelt, leert met 

plezier

De Mariaschool 
heeft een actieve, 

enthousiaste 
leerlingenraad

Betrokken



Contact

Heeft u interesse of vragen?  
Neem contact op met onze school. 

Ru Parésingel 1 
2642 CR Pijnacker

015-3692389

directie@mariaschoolpijnacker.nl

www.mariaschoolpijnacker.nl

SKOP 
De Mariaschool is een van de vijf scholen van 
SKOP, Stichting Katholiek Onderwijs Pijnacker. 
SKOP staat voor goed en eigentijds onderwijs. 
En dat resultaat zie je op onze scholen! Daar 
maken we de generaties van de toekomst 
wegwijs in de wereld van nu. 

SKOP is Betrouwbaar, Betrokken en in 
Beweging. In hoofdletters omdat dát is waar we 
voor staan en gaan. Betrouwbaar omdat we 
doen wat we zeggen. Betrokken omdat het wel 
en wee van de kinderen altijd voorop staat. En 
in Beweging omdat we altijd openstaan voor 
de nieuwste ontwikkelingen. Meer weten over 
SKOP? Ga dan naar www.skoppijnacker.nl

Wist u dat..
.. kinderen van groep 4 deel kunnen nemen 
aan de voorbereidingen voor hun Eerste 
Heilige Communie en de kinderen van groep 
8 deel kunnen nemen aan het Vormsel?

.. wij een actieve oudervereniging hebben 
die helpt bij het organiseren van feesten en 
andere activiteiten op school?

!

Spotlight is 

een van de 

favoriete 

activiteiten
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Op de Mariaschool vinden we het 
belangrijk dat onderwijs aansluit bij de 
maatschappij. En die ontwikkelt zich 
nog altijd razendsnel. Daarom hebben 
computers, laptops en tablets een vaste 
plek verworven in ons onderwijs. 

Bij ons geen lastige trappen, want het 
schoolgebouw is geheel gelijkvloers. 
De Mariaschool heeft ruime, sfeervolle 
gangen en groepsruimtes met tapijt. 
Voor kinderen is het ruim, overzichtelijk 
en sfeervol; voor ouders voelt het vaak 
als hun basisschool van vroeger.

De 21-eeuwse vaardigheden krijgen veel 
aandacht. Denk aan samenwerken,  
ICT-skills en kritisch denken. 

De groepen 5 tot en met 8 werken met 
Snappet op tablets. Na de instructie van 
de leerkracht gaan leerlingen digitaal 
aan de slag. Bij de technieklessen gaan 
we naast solderen ook programmeren 
en bij geschiedenis maken leerlingen 
meervoudige intelligentie opdrachten.  

Elk schooljaar staan verschillende 
traditionele vieringen op de Mariaschool 
centraal in het onderwijsaanbod.  
We vieren Sinterklaas en Kerst en houden 
ook een gezellige Fancyfair waarbij de 
opbrengst naar het goede doel gaat.

Hoe doen we dat? Hoe doen we dat?

Eigentijds Traditioneel

Eigentijds  
én traditioneel
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www.skoppijnacker.nl
De Mariaschool is onderdeel van SKOP

www.mariaschoolpijnacker.nl


