STRATEGISCHE KOERS
2022-2024
DE 2 HOOFDDOELEN
Belangrijkste thema’s voor de komende 2 jaar:

Aantrekkelijk werkgeverschap en duurzame inzetbaarheid:

Professionele cultuur en expertise delen (specialisten):

BIJZONDER GOED WERKGEVERSCHAP

PROFESSIONELE LERENDE ORGANISATIE

Alles draait uiteraard om de kinderen. Zij krijgen bij ons onderwijs wat

Ons onderwijs is nooit ‘af’, we blijven in ontwikkeling. Dat kan

hen voorbereidt op de toekomst. Om dat te kunnen bieden hebben we

alleen in een professionele cultuur, waarbij er ruimte is voor

de beste medewerkers nodig. Een stabiel team, dat dagelijks in een

dialoog en we open staan voor nieuwe ideeën. We bouwen

goede sfeer samenwerkt en vanuit plezier, passie en vakmanschap

specialismen op binnen de organisatie en de expertise die in

aansluit bij de ontwikkelbehoefte van ieder kind. Het behouden en

huis is gaan, we delen. We bieden gelegenheid, geld en tijd voor

vinden van de juiste medewerkers is in de huidige markt een grote

scholing, ontwikkeling en uitwisseling met professionals van

uitdaging. Het onderwijsveld is continu in ontwikkeling en de laatste

binnen en buiten het onderwijsveld. Vanuit een lerende houding

jaren neemt de druk op het onderwijs toe. Duurzame inzetbaarheid en

nemen we verantwoordelijkheid voor ons eigen handelen en

aantrekkelijk werkgeverschap zijn belangrijke thema’s waar we mee aan

groeien we door reflectie op onszelf en elkaar. Daarbij is voor

de slag gaan. Zodat de juiste persoon op de juiste plek zit en deze met

iedereen duidelijk wat de taken en verwachtingen zijn vanuit

energie en enthousiasme aan het werk is.
Bijzonder goed werkgeverschap is de basis voor een succesvolle,
gezonde en mensgerichte organisatie.

ieders rol. Op deze wijze vormen we met elkaar een lerende groep
professionals die gaat voor bijzonder goed onderwijs voor alle
kinderen op onze scholen!

DE 5 KERNWAARDEN

VERTROUWEN

VEILIGHEID

Je staat er nooit alleen voor

Je mag jezelf zijn en
respecteert wie de ander is

VERBINDING

VERANTWOORDELIJKHEID

VERRIJKING

Je staat in verbinding met jezelf,
de ander en de wereld om je heen

Je neemt verantwoordelijkheid
voor je eigen leerproces

Je groeit in leren en leven

Voor bijzonder goed onderwijs

ZML De Ark (KoZa groep), Middelharnis
ZML De Ark, Oud-Beijerland
CBS De Bouwsteen, ‘s-Gravendeel
CBS De Bron, Numansdorp
CBS De Hoeksteen, Oud-Beijerland
CBS Keuchenius, Oud-Beijerland

CBS De Kriekenhof, Oud-Beijerland
CBS De Molenwiek, Mijnsheerenland
CBS De Parel, Strijen
CBS De Regenboog, Zuid-Beijerland
CBS De Regenboog, Heinenoord
CBS Sabina van Egmond, Oud-Beijerland

CBS De Schelp, Puttershoek
AZC Het Uitzicht, Maasdam
CBS De Vliet, Klaaswaal
CBS De Weerklank, Westmaas
CBS De Wegwijzer, Piershil
SBO Willem Alexanderschool, Oud-Beijerland

