VOOR DIE ENE
LEERLING
Manifest

Dit manifest vertelt waar wij voor staan.
Het geeft richting aan alles wat we doen.
Het is onze toetssteen. Ons verhaal waarover
we met elkaar en anderen in gesprek gaan.
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ONZE MISSIE

VOOR DIE ENE LEERLING

Wij willen iets betekenen voor een betere, duurzame en
inclusieve wereld. Een wereld waarin mensen gelijkwaardig zijn,
met respect en vanuit vertrouwen met elkaar omgaan, omzien naar
elkaar, elkaar willen ontmoeten en elkaars talenten willen benutten.
Hiervoor putten wij uit de christelijke bron. Onze scholen geven
vanuit deze bron elk invulling aan hun eigen identiteit.

Wij doen wat in het belang is voor
de ontwikkeling van die ene leerling

ONZE VISIE
Wij vormen een leef-, leer- en werkgemeenschap waarbinnen
die ene leerling maximaal wordt uitgedaagd en nieuwsgierig
blijft om zich permanent en overal te ontwikkelen.
Dit gebeurt vanuit de persoon die hij of zij is, in relatie
met de wereld en de mensen om zich heen.
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We zijn ervan overtuigd dat elke leerling uniek is. Zowel ons denken
als ons handelen start bij datgene wat die ene leerling nodig heeft.
Dit betekent dat we in de organisatie en invulling van ons onderwijsaanbod handelen vanuit verschillen in behoeften en ontwikkelingen
in onze omgeving.
Onze leerling en onze medewerker begeven zich in een context:
thuis, in de klas, op school, in ons land, in de wereld. Een context
waarin we ons tot elkaar leren verhouden en die kaders biedt.
Dit betekent dat keuzes altijd worden afgewogen in het zoeken
naar de balans tussen maatwerk en standaardisatie, tussen
individueel en gemeenschappelijk belang.
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Luna (13 jaar)
Maak kennis met Luna
van het Oostwende College:
“Het Oostwende is een
gezellige school. Ik vind
het fijn dat de school niet zo
groot is. Daardoor heb je
veel contact met de leraren.
Mijn favoriete vak is sport.
Als ik klaar ben met mijn
opleiding hier, wil ik graag
iets doen met kinderen of
op kantoor.”
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PARTNERS IN ONTWIKKELING
Vertrouwen en relatie als basis

ONZE LEEF-, LEER- &
WERKGEMEENSCHAP
Permanent en overal in het leven ontwikkelen

Leerlingen, medewerkers en ouders zijn partners in ontwikkeling
binnen onze leef-, leer- en werkgemeenschap. Wij zien de relatie
en het onderlinge vertrouwen tussen deze partners als dé basis
voor ontwikkeling.
Leerlingen, medewerkers en ouders gaan consequent op een
positieve en constructieve manier met elkaar om. Vanuit ieders
eigen rol zijn zij samen verantwoordelijk voor de opbrengst van
het onderwijs. Zij zijn continu op zoek naar dat wat werkt voor
die ene leerling.
Dit vindt plaats in de driehoek tussen leerling, medewerker en
ouder. Ontwikkeling vindt ook plaats in de interactie tussen
leerlingen onderling en tussen medewerkers onderling. Ván, en
mét elkaar leren, is essentieel voor de invulling en opbrengst
van ons onderwijs.
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In onze leef-, leer- en werkgemeenschap is het belangrijkste
uitgangspunt, voor zowel de leerling als de medewerker, dat de
gedrevenheid om zich te ontwikkelen permanent en overal zichtbaar
blijft. ‘Overal’ betekent: binnen en buiten onze schoolmuren, in de
verschillende contexten waarbinnen leerlingen en medewerkers zich
begeven. Dit vraagt om nieuwe wegen, op nieuwe plekken, met
nieuwe netwerken en kansen. In onze leef-, leer- en werkgemeenschap ervaren zowel leerling als medewerker zoveel vertrouwen en
ruimte, dat ze hun eigen grenzen durven verleggen en actief kunnen
experimenteren. Als door omstandigheden de ontwikkeling even
stagneert, ondersteunen wij waar dat nodig is.
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Tom (18 jaar)
Maak kennis met Tom
van het Farel College:
“Het leuke aan het Farel
is de sfeer, de lessen en
de docenten.
Het leukste dat ik met school
heb gedaan was de excursie
naar Rome en Barcelona.
Ik vond het leuk om naar het
buitenland te gaan. Na mijn
opleiding wil ik de studie
biologie en medisch
laboratoriumonderzoek
gaan doen.”
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ONZE LEERLING

ONZE LEERLING IS NIEUWSGIERIG

Als vanzelfsprekend werkt onze leerling
toe naar een diploma of arbeidsplaats als
bekroning op de eigen prestaties en als
belangrijk middel bij een volgende stap
in ontwikkeling in de samenleving.
Wij ondersteunen de leerling daarin.

Wij geloven dat onze leerlingen van nature nieuwsgierig zijn.
Nieuwsgierig naar zichzelf en naar de wereld en de mensen om
hem of haar heen. Onze leerling heeft eigenaarschap over zijn of
haar eigen leerproces. Samen met de partners in ontwikkeling geeft
onze leerling invulling aan het onderwijs dat werkt voor hem of haar
in het bijzonder.

WIL ZICH BLIJVEND ONTWIKKELEN
Ook na het verlaten van de school blijft onze leerling nieuwsgierig.
Onze leerling heeft bovendien geleerd op zichzelf te reflecteren.
Nieuwsgierigheid en zelfreflectie vormen samen de basis voor
een leven lang ontwikkelen.

IS ZICH BEWUST VAN DE WERELD
EN DE MENSEN OM ZICH HEEN
Onze leerling ziet diversiteit, eigenheid en talent als kans en leert
oplossingen aan te dragen voor maatschappelijke vraagstukken
die zich aandienen. Onze leerling is medeverantwoordelijk voor
de invulling van het onderwijs en betrekt ouders en samenleving
bij zijn of haar ontwikkeling.
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Bink (14 jaar)
Maak kennis met Bink
van Het Element:
“Ik zit op Het Element
in het tweede leerjaar.
Het is een leuke school,
omdat ik hier veel goede
vrienden heb. Ook word
ik goed geholpen door
de leraren.
Ik kan hier een profiel kiezen
waar ik later iets aan heb.
Het vak Bewegen & Sport
vind ik het leukst, omdat
ik erg van sporten houd.
Als ik klaar ben op
Het Element wil ik een
MBO-opleiding doen op
De Bokkeduinen, zodat ik
daarna het leger in kan.”
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ONZE MEDEWERKER

ONZE MEDEWERKER IS NIEUWSGIERIG

Onze medewerker heeft hart voor de leerling
en heeft passie voor het onderwijs. Onze
medewerker is in staat goed in te schatten
wat die ene leerling nodig heeft. Dit vormt
de basis voor de manier waarop onze
medewerker vanuit pedagogisch, didactisch
én vakinhoudelijk perspectief invulling geeft
aan onderwijs en ondersteuning.

Onze medewerker is oprecht geïnteresseerd in de leerling en in zijn
of haar collega’s. Onze medewerker ziet de leerling en collega.
Helpt hen te zien wie zij zijn en helpt hen om grenzen te verleggen.
Onze medewerker is ook nieuwsgierig naar zichzelf. Durft feedback
te vragen en te geven, samen met zijn of haar partners in ontwikkeling.
Dit vraagt om zelfreflectie als essentieel kenmerk van professioneel
handelen.

WIL ZICH BLIJVEND ONTWIKKELEN
Onze medewerker is samen met leerlingen en collega’s permanent
bezig met ontwikkelen. Onze medewerker onderhoudt zijn of
haar vakmanschap en wil hierin het voorbeeld voor anderen zijn.
Dit gebeurt in interactie met collega’s en de beroepsgroep.

IS ZICH BEWUST VAN DE WERELD EN
DE MENSEN OM ZICH HEEN
Onze medewerker ziet diversiteit, eigenheid en talent als kansen
en draagt bij aan het bouwen aan een duurzame samenleving.
Onze medewerker leeft dit voor aan anderen en betrekt de partners
in ontwikkeling bij het vormgeven van het onderwijs.
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Tijn (14 jaar)
Maak kennis met Tijn van
het Corlaer College:
“Wat ik leuk vind aan het
Corlaer is dat het een vrij grote
school is. Het is gezellig, de
docenten zijn leuk, maar
ook de manier waarop de
docenten lesgeven vind ik fijn.
Het leukste vak vind ik gym.
Dat komt ook doordat ik in de
sportklas zit, maar als leervak
vind ik M&M (mens&maatschappij) het leukst, omdat
je dan wat leert over de
geschiedenis en ook wat
over aardrijkskunde. Dat zijn
vakken waar ik plezier in
heb. Waarschijnlijk ga ik
hierna iets doen met sport,
zoals sportleraar, maar
dat weet ik allemaal
nog niet zeker.”
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ONS ONDERWIJS
Ons onderwijs wordt vormgegeven in
een zorgvuldige balans tussen maatwerk
en standaardisatie.
In onze leef-, leer- en werkgemeenschap
wordt altijd en overal geleerd. De relatie en
het onderling vertrouwen tussen partners in
ontwikkeling zijn essentieel. Dit is bepalend
voor de wijze waarop we ons onderwijs
inrichten.
Vanuit deze vertrekpunten wordt onderwijs
vormgegeven op onze 6 scholen met ieder
hun eigen sterke merk.
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VOOR
DIE ENE
LEERLING
VOOR
DIE ENE
MEDEWERKER
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Hanad (14 jaar)
Maak kennis met Hanad
van het PRO33college:
“Ik zit in klas 2a en het leuke
van het PR033college is
dat ik goed geholpen word.
Bijvoorbeeld met metaal.
Ik vind metaal het leukste
vak, omdat ik later onderwaterlasser wil worden.”
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TOT SLOT
Dit manifest voor die ene leerling geeft
ons richting en ruimte.
Daarnaast hebben we aandacht voor ruggensteun en rekenschap. We ondersteunen en
bevragen elkaar. We leggen verantwoording
af over wat we doen en wat het opbrengt.
Deze zaken helpen ons daarbij:

1

RICHTING & RUIMTE

Onze missie en visie geven ruimte aan onze scholen, onze
medewerkers en aan onze leerlingen. Deze ruimte wordt door
onze scholen ingevuld in hun schoolplan.
2

REKENSCHAP & RUGGESTEUN

Over wat wij doen en wat het opbrengt, verantwoorden wij ons
naar onze stakeholders. Wij organiseren intern en extern feedback
om ons onderwijs beter te maken.
3

RESULTATEN

Het uitgangspunt is dat onze onderwijsresultaten voldoende of goed
zijn. Wij definiëren eigen aspecten van kwaliteit en organiseren
die in een cultuur gericht op verbetering.
4

PROFESSIONEEL STATUUT

In het professioneel statuut staat hoe we vorm en inhoud geven
aan de zeggenschap van leraren en OOP en hoe de professionele
dialoog is ingebed binnen de scholen.
5

FINANCIËN

Duurzaam financieel gezond zijn biedt ruimte voor onderwijsontwikkeling. Daar zetten wij onze middelen maximaal voor in.
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Caddy (14 jaar)
Maak kennis met Caddy
van het Corderius College:
“De sfeer op het Corderius
vind ik erg fijn. Mijn leraren
en leraressen leven erg
mee en denken met je mee,
waardoor ze je goed kunnen
begeleiden bij de vakken
die je moeilijk vindt.
Engels is mijn favoriete vak,
omdat ik Engels een leuke
taal vind. Ik wil graag goed
Engels leren spreken, omdat
ik graag een jaar naar
het buitenland wil.
Na het vwo wil ik diergeneeskunde studeren
op de universiteit. Ik wil
namelijk dierenarts worden.”
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