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Missie
Midden in de wijk biedt de school een veilige en uitdagende omgeving voor kinderen om te
leren en uit te groeien tot verantwoorde wereldburgers. Kinderen gaan met plezier naar
school. Ze krijgen de vaardigheden aangeboden en doen de kennis op om het beste uit
zichzelf te halen.

Visie
De missie van onze school komt tot uitdrukking in onze visie. Hierin staan de strategische
doelen omschreven voor de periode 2019-2024. Het strategisch beleidsplan is een
doorlopend document; de doelen worden jaarlijks geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.
Hierdoor kunnen we direct inspelen op actuele ontwikkelingen.

Een wereldplek midden in de wijk
De Willem de Zwijgerschool is een veilige, prettige en vertrouwde plek midden in de
wijk. Het team, de directie, het bestuur, de medezeggenschapsraad, de Raad van Toezicht,
de ouders en de leerlingen zetten zich allemaal in om te zorgen dat onze school een
wereldplek is om te groeien en te werken.
Ons schoolgebouw is een gezond gebouw. De omstandigheden dragen bij aan een
goed klimaat om te leren en te werken. Het gebouw is waar mogelijk duurzaam. Het is
inspirerend, multifunctioneel en wordt tijdens en na schooltijd optimaal gebruikt. Samen
met onze partners zorgen we voor zo’n divers mogelijk aanbod.
De school en de buurt zijn sterk met elkaar verbonden. De leerlingen komen voor het
overgrote deel uit de directe omgeving van de school. De betrokkenheid van de ouders bij
de school is groot. Ouders denken mee over belangrijke ontwikkelingen en veranderingen in
de school, zowel in officiële organen (zoals ledenvergaderingen en medezeggenschapsraad)
als op informele momenten (zoals thema-avonden). Er is een open cultuur op school,
communicatie vindt plaats langs korte lijnen. Ouders kunnen ook buiten de ‘officiële’
momenten terecht bij leerkrachten, directie, medezeggenschapsraad en bestuur.
Onze school is een Vereniging waar één school onder valt. De ouders van de school zijn lid
van de vereniging. Het bestuur van de school wordt gevormd door ouders die worden
benoemd door de Raad van Toezicht. Het bestuur is verantwoordelijk voor de strategie van
de school en waarborgt een financieel gezond beleid, hoge kwaliteit van onderwijs en
continuïteit in het bestuur en in de bedrijfsvoering.
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Een wereldplek om uit te groeien tot wereldburger
De leerlingen op de Willem de Zwijgerschool voelen zich verbonden met de wereld om hen
heen. Vanuit deze verbondenheid hebben ze een tolerante houding en behandelen ze hun
medemens en hun omgeving met respect. Ze worden gestimuleerd om zich te ontwikkelen
tot autonome, kritisch denkende en sociaal invoelende mensen. De leerlingen maken kennis
met de diversiteit in de samenleving en hebben kennis van democratie, politieke
besluitvorming en mensenrechten.
Onze school komt voort uit de christelijke traditie. Dit is vertaald in waarden en normen, die
aan de leerlingen zijn overgebracht. De schoolcultuur borgt dat leerlingen, personeel en
ouders zich veilig, gewaardeerd en competent voelen. De leerlingen participeren in de
school en dragen medeverantwoordelijkheid voor de leefgemeenschap op school.
De leerlingen zijn zich bewust van de invloed die mensen hebben op hun leefomgeving. Zij
zijn op de hoogte wat ze moeten doen om zo goed mogelijk om te gaan met het milieu. Met
elkaar zorgen we ervoor, dat we zo’n klein mogelijke impact hebben op het milieu.

Wereldplek om te leren
De Willem de Zwijgerschool biedt leerlingen een uitdagende leeromgeving, waarin zij zich
optimaal ontwikkelen. Kinderen voelen zich thuis op school en gaan er met plezier naar toe.
Het sociaal welbevinden is groot.
Leerlingen ontwikkelen hun talenten, ze ontdekken wie ze zijn, wat ze kunnen en belangrijk
vinden. Het onderwijsaanbod is breed, waarbij goed reken- en taalonderwijs de basis de
basis vormt. De culturele, fysieke, creatieve, expressieve en sociaal-emotionele ontwikkeling
van de leerlingen alsmede levensbeschouwing, mediawijsheid en burgerschap zijn hierin
verweven. Hiermee voelen zij zich toegerust voor hun toekomst in de 21 e eeuw en de
uitdagingen die de samenleving biedt.
Ieder kind is uniek. Voor alle leerlingen wordt bepaald hoe zij zich optimaal
kunnen ontwikkelen. Binnen de klas wordt de lesstof aangeboden op verschillende niveaus.
Indien mogelijk wordt het aanbod gedifferentieerd naar de individuele leerling. Het gebouw
faciliteert het werken op eigen niveau en maakt intensief samenwerken binnen en buiten de
groep mogelijk.
We gebruiken beproefde lesmethoden. Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van
lesmethoden en leerstrategieën worden op de voet gevolgd. Waar mogelijk passen we het
aanbod voortvarend aan. De leerlingen worden alleen getoetst indien dit nuttige informatie
oplevert over hun leerproces.
Ouders zijn partner van de school met betrekking tot de leerontwikkeling van hun kind. Ook
de leerlingen worden hierbij zo vroeg mogelijk betrokken. Leerling en ouders worden in een
vroegtijdig stadium gekend in de verwachtingen ten aanzien van de doorstroming naar het
voortgezet onderwijs.
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Wereldplek om te werken
De Willem de Zwijgerschool is een aantrekkelijke werkplek. De medewerkers gaan met
plezier naar hun werk en voelen zich verbonden met de school. De werkomgeving is
uitdagend en biedt mogelijkheden voor differentiatie en ontwikkeling. We investeren
voortdurend in opleiding, intervisie, ondersteuning en werkdrukverlaging. De school heeft
een gebalanceerd functiehuis met onder andere ruime beschikking over
onderwijsassistenten. Hierdoor kan iedereen zich focussen op zijn kerntaken.
De school is voorbereid op de invulling van komende vacatures. De school biedt
opleidingsmogelijkheden voor leraren in opleiding en zij-instromers. Er is
een duurzame arbeidsmarktstrategie. Hierbij is aandacht besteed aan communicatie en
reputatie van de school als werkgever. Teamleden zijn ambassadeurs van de school.
De medewerkers vormen een hecht team. Ze zijn ambitieus en beschikken over de kennis en
vaardigheden om de doelstellingen van de school te realiseren. Ze blijven zichzelf
ontwikkelen en delen hun kennis met elkaar. Ze zijn flexibel, werken samen en bieden elkaar
ondersteuning.

De Willem De Zwijgerschool “een wereldplek om te groeien”
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