
Onze school 
De St. Vitus  is een katholieke basisschool in de gemeente Winschoten. Onze 
school biedt vanuit een positieve levenshouding een veilige omgeving en een 
prettig schoolklimaat, hier werken we dagelijks aan. Als school zorgen we ervoor 
dat de kinderen hun talenten kunnen benutten en zich optimaal kunnen 
ontwikkelen. We willen alles uit het kind halen. Kinderen van alle leeftijden 
spelen en werken met elkaar en kijken naar elkaar om. We hebben een open 
sfeer en er wordt respectvol met elkaar omgegaan. Iedereen mag zichzelf zijn bij 
ons op school. We bieden de kinderen eigentijds onderwijs in een sterk pedagogisch klimaat. We zijn een 
lerende organisatie. Wij stemmen ons onderwijs op verantwoorde wijze af binnen de mogelijkheden en de 
grenzen van het kind en de school. Het team is enthousiast, kwalitatief sterk en vooruitstrevend. We maken 
gebruik van elkaars talenten en kwaliteiten. Meer over onze school. 
 
Onze leerlingen 
We richten ons niet alleen op katholieke leerlingen. Elk kind, ongeacht van welke afkomst, is bij ons welkom. 
We willen dat de kinderen op onze school positief en respectvol leren omgaan met het feit dat mensen 
verschillend zijn, ook in hun gevoelens en voorkeuren. De St. Vitusschool staat bekend als een school met 
een goed pedagogisch klimaat. De situering in het centrum van Winschoten, met een duidelijke streek 
functie. We hebben ongeveer 160 leerlingen verdeeld over 7 groepen.  
Meer weten over de activiteiten die we op school organiseren 
 
Waar we sterk in zijn 

 We geven “eigentijds” onderwijs en maken hierbij gebruik van moderne ICT leermiddelen. 

 We werken met moderne methoden en digitale leerlijnen zodat we tegemoet komen aan de 
individuele onderwijsbehoefte van het kind. 

 We zijn de enige katholieke school in de omgeving. 

 De sfeer op school is uitstekend, we zijn trots op de kinderen en de school. 

 We bieden een continurooster 

 We hebben  een breed aanbod aan na-schoolse activiteiten. 

 We hebben een eigen BSO en PSZ. 
 
Ons onderwijsaanbod  
We maken deel uit van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs 22-01. In dit verband 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 en besteden veel tijd aan het aanleren van de basisvaardigheden (lezen, taal 
en rekenen). Het leerstofaanbod biedt mogelijkheden tot differentiatie, zelfstandig werken en 
samenwerkend leren. 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 St.Vitus zegt. 
 
Onze ambitie   
 ‘Samen op zoek naar je eigen weg’. 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 hier in het kort een beeld van onze school. Is de St. Vitusschol 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.rkstvitus.nl/
http://www.rkstvitus.nl/nieuws--agenda
http://www.rkstvitus.nl/onze-school/schooldocumenten/onderwijsondersteuningsprofiel
https://www.scholenopdekaart.nl/Basisscholen/7728/RK-Basisschool-St-Vitus
http://www.rkstvitus.nl/onze-school/schooldocumenten/schooljaarplan
http://www.rkstvitus.nl/onze-school/over-ons/kennismakingsgesprek-en-inschrijving

