Strategisch beleidsplan 2019-2023

Samen werken aan de toekomst
hy?
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Want zo lief
heeft God de wereld
gehad, dat Hij Zijn
eniggeboren Zoon gegeven
heeft, opdat ieder die in
Hem gelooft, niet verloren
gaat, maar eeuwig leven
heeft.

Missie

Visie

Het bieden van bijbelgetrouw onderwijs
van hoge kwaliteit aan alle kinderen
van ouders die dat op prijs stellen, met
aandacht voor de totale ontwikkeling
van de kinderen. We stimuleren
interesse voor een ander. Binnen de
stichting werken we aan een stevige
basis waar kinderen op verder kunnen
bouwen in hun leven, vanuit de veilige
onderwijsplek die wij bieden.

Samen werken aan de toekomst

Kwaliteit

Kindvisie

Kernwaarden

(Johannes 3:16)
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We zetten ons in om de kinderen die op onze scholen
zitten zich te laten ontwikkelen tot tieners die verwachtingsvol naar de toekomst zullen gaan, dat zij vanuit
een stevige basis, gebouwd op de christelijke identiteit
en onderwijs van hoge kwaliteit, vertrouwen kunnen
hebben in hun identiteit en zo voor zichzelf en voor
anderen kunnen zorgen. Alle betrokkenen bij de
stichting mogen weten dat kinderen (en
volwassenen) geliefd zijn
door God.

De Bijbel

baken van licht in de wijk, eenheid in boodschap, eeuwigheidswaarde, positief christelijke identiteit, christenen uit
verschillende denominaties

Sociaal

openheid en veiligheid, verschil maken, zorgzaam; bewogen, respect,
rust en vertrouwen

Kwaliteit

variatie en differentiatie, toerusting, expertise, lange termijn-denken
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* Variëren in werkvormen
* Medewerkers tools geven
* Gedifferentieerd en adaptief aanbod
* Convergente differentiatie (met name
bij lager scorende leerlingen)
* Clusteren waar mogelijk
* Christelijke normen en waarden

komst

Wat
doen wij op
de scholen?

Minimaal één keer per jaar een
gesprek over essen�ele
uitgangspunten van
de s�ch�ng
Kernach�ge visie hebben en
overal terug laten komen
Ruimte voor verscheidenheid;
passend bij de popula�e

de toe

hat?

Exper�se benu�en,
SMW, ouders betrekken,
educa�ef partnerschap,
MR, samenwerking tussen de
basisscholen en peuterscholen,
S�ch�ng 'De Vrienden’,
contact met kerken,
samenwerking in de wijk

De 5 ambities
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School met de Bijbel
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Visiedocument borgen
Iden�teitsbeleid zichtbaarder
maken

Weet wie je bent;
ontwikkel een
stevige identiteit.
Leer zorgen voor jezelf
en voor de ander

Sociaal-emo�oneel leren
Toekomstgericht
onderwijs
ICT als middel
Lerende organisa�e
Talent eﬀec�ef
inze�en en benu�en

* Respectvol, open en zorgzaam
met elkaar omgaan
* Cognitieve vakken + wereldoriëntatie + sociaal
emotionele ontwikkeling + creatieve vakken
* NT2 + moeilijk lerend + gemiddeld lerend
+ snel lerend + anders lerend
* We gaan voor een duurzaam resultaat

Kwaliteit en eﬀec�viteit,
Vernieuwde organisa�estructuur
Ac�ef werken aan
de professionele cultuur,
blijven investeren in
passende competen�es,
duidelijke organisa�estructuur
peuterscholen, administra�e op
de peuterscholen zijn
gestructureerd en zakelijk,
in de bedrijfsvoering gaan we
voor: - standaardisa�e,
- uniformiteit,
- centralisa�e en
- een eﬃciënte en kundige
uitvoering

Dit is de basis van de schoolplannen 2019-2023

