samen leren voor onze toekomst

BETROKKEN

VANUIT
OPENHEID

PRO-
FESSIONELE
DIALOOG

 e collega als
d
uniek mens ervaart...

r uimte om taken en functie uit 
te oefenen passend bij levensfase
v ertrouwen in het eigen
professioneel handelen
r uimte om zich te ontwikkelen
d
 e waarde van het leren van 
en met elkaar

INSPIREREND 
EN UITDAGEND
ONDERWIJS

d e school als prettige ontmoetingsplaats
k euzevrijheid in aanbod en didactiek
m
 ogelijkheid om vaardigh eden als
samenwerken, kritisch denken en
creativiteit te ontwikkelen

de collega als
professional is...

el
e e r li n

z ich bewust van zijn verantwoorde-
lijkheid aan de ontwikkeling van 
de leerling en het onderwijs
i n staat betekenisvol onderwijs 
te verzorgen in en buiten de klas
m eer coach en begeleidt 
de competentie-
o ntwikkeling 
van de leerling
INSPIRERENDE 
EN UITDAGENDE
WERKOMGEVING

SAMEN
VERANTWOORDELIJK
VOOR HET VOORTGEZET
ONDERWIJS
IN APELDOORN

en leerlingen 
 medewerkers

en hun ouders in de school

 hun
 leidinggevende rol 
in de school en binnen 

de Veluwse Onderwijsgroep

 d e wereld om hen heen

 e collega als
d
medewerker is...

 nderdeel van een team 
o
in een lerende cultuur en
draagt hier positief aan bij
a ctief in netwerken binnen 
de Veluwse Onderwijsgroep 
en daarbuiten
a mbassadeur van zijn school 
en de Veluwse Onderwijsgroep

IN VERBINDING
MET DE
SAMENLEVING
NU EN LATER

de

sch oo

de school als onderdeel
van apeldoorn eo...

l

a

ec
o lle g

d

hun eigen persoonlijkheid 

en professionele identiteit

r egie op het eigen onderwijs
d ifferentiëren
a lle ruimte voor eigen portfolio
a andacht voor LOB

a andacht voor ontwikkeling tot wereldburger
o nderwijs in samenhang en minder 
in structuur van vakken
s oepele overgang primair onderwijs –
voortgezet onderwijs – vervolgonderwijs

alle leidinggevenden
staan in verbinding met:



de leerling aan
het roer ervaart...

de leerling in zijn omgeving
ervaart...

d

LEF, EIGEN VERANTWOORDE-
LIJKHEID EN ZEGGENSCHAP

 e leerling als uniek mens
d
ervaart...

 aakt actief deel uit van zijn omgeving en
m
draagt bij aan een positieve ontwikkeling
w erkt samen met bedrijven en instellingen
m aakt het mogelijk dat leerlingen deelnemen
aan regionale en landelijke activiteiten

d
 e school als
onderdeel van
de maatschappij...

b iedt leerlingen en mede
werkers een veilige en
gezonde leeromgeving
r icht zich op loopbaanoriëntatie en wereldburgerschap
m aakt bewuste en duurzame
keuzes

de school als onderdeel van de veluwse
onderwijsgroep...

l evert vanuit zijn verantwoorde
lijkheid voor de groep een bijdrage
aan het geheel
w
 erkt nauw samen met andere 
scholen en benut mogelijkheden 
om leerlingen 
meer te bieden

Deel 2 ontwerpers

GEZAMENLIJKE
EN WEDERKERIGE
VERANTWOOR-
DELIJKHEID

veluwse onderwijsgroep

ONS ONDERWIJS VERBINDT LEERLINGEN MET ELKAAR EN MET HUN OMGEVING

g

ONZE MEDEWERKERS
ZIJN GERICHT OP LEREN
EN ONTWIKKELEN

AMBITIES 2019-2023 VO-SCHOLEN

