
Overzichtsposter schoolplan St. Aloysius

Onze kernwaarden en leidende principes

Speerpunten en doelstellingenDe feiten op een rij
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Aantal leerlingen

Turfmarkt Nieuwe Markt Kort Haarlem

Aantal leerlingen op St. Aloysius 185 166

% marktaandeel 35,7 15,6

Aantal inwoners 1210 1265 3860

% huishoudens met kinderen 25 14 38

% 0-15 jarigen 15 9 21

Gem. inkomen 37.000 28.800 30.000

% niet westerse allochtonen 5 7 12

Bron: http://www.scholenopdekaart.nl/Basisscholen/5422/61/rk-basisschool-St-Aloysius/Vo
Bron: http://gouda.straatinfo.nl/buurtgegevens/ (Demografische gegevens 2010)

 We zijn gezamenlijk verantwoordelijk 

voor onze school, de kinderen, voor 

elkaar en voor een prettige (werk)sfeer

Verantwoordelijkheid

 We hebben oog voor elkaar

 We begeleiden de kinderen samen 

naar zelfstandigheid

 We werken met elkaar samen en 

maken gebruik van onze kwaliteiten 

 We hebben vertrouwen in elkaar

 We kunnen elkaar aanspreken vanuit 

vertrouwen en met respect

 We laten iedereen in zijn/haar waarde

 Iedereen telt mee op St. Aloysius
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Leren van, met en 

over elkaar

Respect en veiligheid Professionaliteit 

1

1. ICT en 21e-eeuwse vaardigheden

2. Communicatie

3. Samenwerking met ouders

4. Eigenaarschap

De r.k. basisschool St. Aloysius is een basisschool in de binnenstad van Gouda. De school heeft 2 

locaties, beiden gevestigd in het centrum. De school heeft per 1-10-2016 435 leerlingen, verdeeld over 

18 groepen. Het hoofdgebouw aan de Spieringstraat biedt onderdak aan de fasen 1 tot en met 8 

(groep 1 t/m 4). De tweede locatie aan de A.G. de Vrijestraat aan groep 5 tot en met 8. De 

samenstelling van de leerling-populatie is redelijk stabiel en vormt een goede afspiegeling van de wijk. 

Dit betekent ook een blijvende instroom van anderstalige leerlingen. Het team bestaat uit 38 

medewerkers. 

Wij maken het leren, en dus ook de resultaten, zichtbaar voor leerlingen, ouders

en leerkrachten. Dit doen wij door ons te oriënteren op het werken met portfolio

en vaker kind gesprekken te voeren waarin de ontwikkeling van de leerlingen

centraal staat.

Ouders zijn partners binnen de onderwijs ontwikkeling van hun kind. Wij

betrekken de ouders gedurende het schooljaar actief bij binnen- en

buitenschoolse activiteiten en ouders participeren bij deze activiteiten. Dit doen

wij door een ‘dit is mijn kind-gesprek’, door het organiseren van oudercafés en

door de mogelijkheden om de ouders te informeren nader te onderzoeken.

Wij werken gestructureerd aan het aanleren en verder ontwikkelen van de 21e -

eeuwse vaardigheden binnen onze school (dus ook voor medewerkers en

ouders), waarbij wij binnen onze school de digitale media op een veilige manier

gebruiken door onder andere een facebook-protocol te ontwikkelen en met

voldoende mobiele devices interactief met een gehele groep te werken.

Wij werken op de St. Aloysiusschool middels een heldere communicatie samen

met team, ouders en kinderen. Wij hebben aan het begin van elk(e)

schooljaar/fase een kennismakingsgesprek met elke ouder over hun kind (aan

de hand van een formulier). Wij maken gebruik van een ouderapp die gekoppeld

is aan de website. Wij zetten (jaarlijks) het oudercafé voort en bieden ouders

meer inzicht in de vorderingen van hun kind (niveau-overzicht/portfolio). Wij

benutten de competenties van de ouders beter.

5. Professionalisering
Wij ontwikkelen de professionele organisatie verder door en willen een

zelfsturend team worden. Wij leren van en met elkaar en maken het leren

zichtbaar naar elkaar, waarbij we elkaar feedback geven en kennis gedeeld wordt.

Wij denken bouwbreed en maken gebruik van elkaars kwaliteiten.

http://www.scholenopdekaart.nl/Basisscholen/5422/61/rk-basisschool-St-Aloysius/Vo
http://gouda.straatinfo.nl/buurtgegevens/

