
De speerpunten van de school: 
 

 Uitdagende leeromgeving 

 Veel persoonlijke aandacht 

 Concrete heldere leerdoelen 

 Werken met weektaken 

 Levensbeschouwing 

 Sociale ontwikkeling met de 

kanjertraining 

 Ontplooien ‘life skills’ met de 

7 eigenschappen van Covey.  

 Ouderbetrokkenheid 3.0 

 Een modern schoolgebouw 

dat rust uit straalt 

Basisschool De Marinx 

‘Leren doen we samen’ 

De Marinx is een school met een katholieke grondslag.  
De school vormt samen met buitenschoolse opvang, de 

peutergroep, het dorpshuis, de fysiotherapie-  
en logopediepraktijk  brede school ‘Veldzicht’ in ‘t Veld. 

De Marinx is onderdeel van Sarkon.  

De Marinx is een  

adaptieve basisschool, 

waar kinderen zich  

samen met anderen  

optimaal ontwikkelen in 

een veilige, uitdagende  

leeromgeving.   

Samenwerken wordt 

gestimuleerd en er is 

veel aandacht voor de 

verantwoordelijkheid 

voor het eigen 

leerproces.  

 Samen met anderen 
 Succes ervaren 

 Zelfstandig worden 

www.demarinx.nl 



Basisschool De Marinx is een gemeenschap van  
leerlingen, ouders en leraren waar mensen 

elkaar waarderen. De katholieke grondslag vormt 
voor de school een inspiratiebron. Dit betekent dat 

verantwoordelijkheid, vertrouwen, eigenheid en  
respect belangrijke waarden zijn. Deze waarden  

zijn de basis van de dagelijkse omgang op school.  
De leerlingen nemen actief deel aan vieringen en de  
vormingsgebieden catechese / levensbeschouwing.  

De leerlingen ontwikkelen pro-activiteit,  zelfsturing 
en verantwoordelijkheid met de 7 gewoontes van  

‘The Leader in Me’. Ze stellen hierbij doelen, werken 
samen en reflecteren op hun eigen leerproces.  

De ouders zijn betrokken bij het leerproces van het 
kind. De ouders zijn partner van de school volgens de 
uitgangspunten van ouderbetrokkenheid 3.0.  Dit be-
tekent dat de ouders en de school op een gelijkwaar-

dige, niet vrijblijvende manier samen werken.  

Het leerproces 

De Kanjertraining is erop gericht kinderen te leren 
omgaan met verschillende sociale situaties. Kinderen 
leren op een positieve manier naar zichzelf en naar 

elkaar te kijken. De leerkrachten van De Marinx 
hebben de Kanjertraining gevolgd en  

geven de Kanjerlessen in hun groep. Op school  
zijn verschillende afspraken. De school heeft de  

afspraken samengevat in de ‘kanjerregels’.  

De katholieke identiteit  

         De kanjertraining 


