
 

 

 

Samen, met een glimlach, hard werken aan de toekomsti. 

Leerlingen zetten op onze school een belangrijke stap in de richting naar zelfstandigheid, het dragen 

van verantwoordelijkheid en sociale verbondenheid. Autonomie, competentie en verbondenheidii vor-

men daarom de basis van ons onderwijs. 

Deze basis wordt binnen onze visie vormgegeven door onze kernwaardeni: 

 

Betrokkenheid 

Op onze school vinden we het belangrijk dat alle leerlingen op hun plek zijn, gezien worden en her-

kend en erkend wordeniii. 

Ons doel is om leerlingen een volwaardig onderdeel te laten zijn van de pedagogische driehoek, 

waarin zij samen met ouders en school verantwoordelijkheid willen en kunnen nemen voor hun eigen 

leerproces. Om dit te bereiken hechten wij veel waarde aan een gezonde aanspreekcultuur. Het uit-

gangspunt hiervoor is een realistische, maar positieve benadering. School helpt de leerling op weg 

naar eigenaarschap. Dit komt tot uiting in het begeleiden bij het stellen van doelen en het behalen 

hiervan. De leerling neemt verantwoordelijkheid in dit proces en is proactief. Deze vorm van eigenaar-

schap wordt gestimuleerd doordat er in een doorlopende leerlijn aandacht besteed wordt aan het ‘le-

ren leren’. 

Bij de relatie tussen school en ouders gaan wij uit van het model van educatief partnerschapiv. Dit mo-

del redeneert vanuit de gedachte dat school en ouders partners zijn in het onderwijs en de opvoeding. 

Zij hebben hierbij een gelijkwaardige rol, positie en belang (het welbevinden en een goed verloop van 

de schoolcarrière van het kind), maar verschillende eindverantwoordelijkheden. Beiden zorgen voor 

optimale omstandigheden voor de ontwikkeling en het leerproces van het kind. Doordat de waarden 

en normen die ouders hebben aangaande het onderwijs parallel lopen met die van school, is de ver-

wachting voor de leerling duidelijk. 

 

Plezier 

Op onze school bieden we goed onderwijs. Dit begint met dat wij leerlingen zich welkom laten voelen 

en met plezier naar school laten gaaniii. Ons uitgangspunt voor goed en plezierig onderwijs is een 

juiste balans tussen kwalitatief goede lessen, sociale- en culturele vorming en een goede voorberei-

ding op het leven in een moderne en pluriforme samenlevingv.  

Naast ons onderwijsinhoudelijke programma besteden wij aandacht aan buitenschoolse activiteiten. 

Bij alle activiteiten die wij als school ondernemen geldt als norm dat wij op school zijn om te leren en 

om ons te ontwikkelen. 

 

Kwaliteit 

De basis van goed onderwijs wordt door ons gelegd door een juiste balans te creëren op leerlingni-

veau, docentniveau en schoolniveauvi.  

We bieden kwaliteit aan in de vorm van de SJM-les. De ankers hiervan zijn het directe instructiemo-

delvii, zelfstandig en coöperatieve leerstrategieen en formatief handelenviii. De vakdocent richt met be-

hulp van deze ankersix zijn les naar eigen invulling in en treedt hierdoor naast kennisoverdrager ook 

op als coach. . De mentor coacht de leerling om verantwoordelijkheid te nemen in zijn eigen leerpro-

ces. Hierbij wordt een cultuur waarin gebruik gemaakt wordt van effectieve feedbackx gewaardeerd en 

gestimuleerd. Dit zorgt samen met de kwaliteitszorg, die vanuit de PDCA-cyclusxi wordt geborgd, voor 

een continue monitoring van de kwaliteit van alle aspecten van ons onderwijs.   

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

Structuur 

Binnen ons onderwijssysteem is structuur het middel om hoogwaardig en gedifferentieerd onderwijs 

aan te biedeni. Deze structuur komt tot uiting in de verschillende rollen die alle betrokkenen bij het 

leerproces van de leerling aannemen. De begeleiding van leerlingen ligt in handen van de vakdocent, 

de mentor en het onderwijsondersteunend personeel. Samen hebben zij hetzelfde doel: een succes-

volle schoolcarrière van de leerling. Ieder heeft hierin een eigen rol met taken en verantwoordelijkhe-

den. Een belangrijke voorwaarde hiervoor is een goede werkrelatie tussen vakdocenten, mentoren, 

onderwijsondersteunend personeel, de schoolleiding en leerlingen. Hierbij hebben zij een gezamenlijk 

belang.  

Door het creëren van deze structuur bieden wij een veilig leerklimaat. Om dit mogelijk te maken hecht 

de school waarde aan eenduidige en heldere kaders. 

Veiligheid 

Een veilige omgeving is een essentiële voorwaarde voor leerlingen om zich goed te kunnen ontwikke-

len. Veiligheid in de klas bieden we door onze kwaliteit en structuurxi. 

Een sociaal veilig klimaat gaat over de manier waarop wij op school met elkaar omgaan. Voor leer-

lingen is de school een plek waar ze contact hebben met leeftijdsgenoten en waar ze kennismaken 

met verschillen in normen, waarden en omgangsvormen.xii 

Deze sociale veiligheid is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid en het borgen daarvan is verankerd 

in de schoolcultuur.  
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