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Respect voor elkaar

De stichting vindt haar bestaansrecht in de christelijke

We zijn een stichting voor christelijk specialistisch

Dit betekent dat er vanuit onze kernwaarden unici-

traditie. Daaraan ontlenen wij richting, woorden en

onderwijs in een samenleving die vraagt om gedeelde

teit van ieder mens, talenten gebruiken, zelfredzaamheid,

bronnen. Geïnspireerd door deze traditie begeleiden

normen en waarden. Onze christelijke wortels voeden

betrokkenheid, waardering is voor ieders inbreng, voor

en ondersteunen wij leerlingen bij het verkennen en

ons mensbeeld. We hechten waarde aan het vertellen

dialoog en voor verschil. Dit betekent dat we ook an-

verrijken van hun wereld. We geven dit handen en

van de Bijbelverhalen. Vanuit deze bronnen gaan we

dere geloofsovertuigingen en religies in ons onderwijs

voeten door levensbeschouwelijke vorming aan te

gesprekken aan met leerlingen. Zo ontwikkelen we

betrekken. Respect voor elkaar en voor andere levens-

bieden met de Bijbel als belangrijkste inspiratiebron.

waardenvol onderwijs waarin wij leerlingen steeds

beschouwelijke opvattingen staat voorop. We willen de

Wij verbinden de christelijke levensbeschouwing

kansen blijven bieden. Daarbij is een persoonlijke

ander betrekken en betrokken zijn op andere religies

met ons pedagogisch klimaat en wij werken vanuit

kant te onderscheiden (eigenwaarde), een sociale

en levensovertuigingen. Meer weten betekent beter

vertrouwen.

kant (de ander waarderen) en een gemeenschapskant

begrijpen en dit is belangrijk om in onze veelkleurige

(samenwerken, samen leven en samen leren).

samenleving respectvol met elkaar te kunnen leven.

Wat bieden wij vanuit deze grondslag en visie?

Wat vragen wij vanuit deze grondslag en visie?

Wij bieden onze leerlingen…

Wij bieden onze medewerkers…

Wij vragen van onze leerlingen

Wij vragen van onze medewerkers…

…een warm en veilig klimaat om zich

…een warm en veilig werkklimaat waar-

en hun ouders/verzorgers…

…dat zij oprecht en van harte vorm kunnen

goed te kunnen ontwikkelen. We laten

in ze hun werk op een goede manier

…dat zij zich kunnen vinden in onze

geven aan de grondslag van onze stichting.

ons leiden door onze christelijke waarden

kunnen doen en zich optimaal kunnen

levensbeschouwelijke identiteit.

We vragen van onze medewerkers dat zij

en wij stellen naastenliefde voorop.

ontwikkelen. We laten ons leiden door

Wij vragen van onze leerlingen dat zij zich

de uitingen van deze identiteit kunnen

We vertrouwen op de unieke talenten

onze christelijke waarden en wij stellen

openstellen voor de uitingen van deze

verzorgen door Bijbelverhalen voor te

van onze leerlingen en we zetten onze

naastenliefde voorop. We vertrouwen op

identiteit in bijvoorbeeld Bijbelverhalen,

leven en voor te lezen, methoden voor

talenten in om onze leerlingen optimale

de unieke talenten van onze medewerkers

methoden en vieringen. Wij nodigen onze

levensbeschouwelijk onderwijs te hanteren

ontwikkelkansen te geven zodat ze

en we zetten onze talenten in om onze

leerlingen en hun ouders/verzorgers uit

en actief te participeren in vieringen.

zelfredzaam kunnen worden.

medewerkers een optimaal werkklimaat

om betrokken te zijn bij deze uitingen en bij

en optimale ontwikkelkansen te geven.

onze vieringen.

