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• We geloven…

• Maar om ons heen…

• Dus beloven we…

• We zijn het beste in…

• Wat je ons altijd ziet doen…

• Als we het goed doen…



We geloven…



We geloven

vanuit onze christelijke traditie in een wereld waarin ieder mens wordt 
gekend. Gekend in de eigen betekenis, karakter en mogelijkheden. 

Ieder mens is een uniek en sociaal wezen. Niemand is hetzelfde en 
niemand staat op zichzelf. 



We geloven

In een wereld waarin christelijke waarden van betekenis zijn in ons 
dagelijkse leven.



We geloven

dat ieder mens het meest tot zijn recht komt wanneer hij 
zoveel mogelijk leeft vanuit zijn eigen unieke talenten en 
overtuigingen. 

Ook wanneer een mens in meer of mindere mate beperkt is in 
zijn ontwikkelmogelijkheden. 



We geloven

dat iedere leerling telkens opnieuw recht heeft op een nieuwe 
kans omdat we geloven in de ander. 



We geloven, 

en zijn ervan overtuigd, dat alle mensen van gelijke waarde 
zijn. In de verschillen tussen mensen wordt zichtbaar hoe 
veelzijdig en veelomvattend onze wereld is.



Maar om ons heen…



Maar om ons heen

zien we dat het unieke van mensen vaak wordt ontkend. We zien 
mensen die proberen op anderen te lijken. 

We zien ook dat mensen worden afgewezen omdat ze teveel afwijken 
van de standaard die wordt gehanteerd.



Maar om ons heen

zien we dat mensen meer op zichzelf gericht raken en minder op elkaar.



Maar om ons heen

zien we dat kinderen te vaak te veel beschermd worden waardoor zij te 
weinig zelfvertrouwen ontwikkelen. 

Vertrouwde netwerken van ouders zijn minder vanzelfsprekend en 
ouders moeten het meer zelf uitzoeken. 



Dus beloven we…



Dus beloven we

dat we jou zien zoals je bent: uniek en evenveel waard 
als ieder ander.



Dus beloven we

dat we in jou geloven en ook in de mensen om jou heen. 



Dus beloven we

dat we jou helpen om in jezelf te geloven. En we helpen jou om in de 
ander te geloven. 



Dus beloven we

dat we jou helpen in het ontwikkelen van jouw talent. Dat we jou 
daarin uitdagen. 



Dus beloven we

dat je aan ons merkt dat jij waardevol bent. 



Waar we het beste in zijn…



Waar we het beste in zijn

Omdat we zien waar jouw eigenheid zit, sluiten wij in ons onderwijs 
ook steeds aan bij jouw talenten en jouw niveau. Daar zijn we goed in.



Waar we het beste in zijn

Omdat we de overtuiging hebben dat iedereen evenveel waard is, 
creëren we een rustige en gestructureerde sfeer waarin iedereen 
gemakkelijk kan samenwerken en ook zichzelf kan zijn.



Wat je ons altijd ziet doen…



Wat je ons altijd ziet doen

Natuurlijk zie je ons steeds een veilige omgeving bieden die jij nodig 
hebt om stapjes te maken in jouw ontwikkeling. Daar zijn we voor. Wat 
ons bijzonder maakt is dat we altijd

•Authentiek
•Volhardend
•Uitdagend

zijn in alles wat we doen.



Altijd authentiek

De dingen die we doen, doen we omdat ze bij ons passen. We doen ze 
op onze manier. En we kijken daarom heel erg goed naar wie je bent en 
wat je nodig hebt. We zijn daarin altijd open en eerlijk. 

We houden van het zoeken naar nieuwe paden en we zullen nooit iets 
doen omdat iedereen het doet. Wij doen iets, omdat we erin geloven. 



Altijd volhardend

Volhardend omdat ontwikkelingen niet vanzelf gaan. Dat kost kracht en 
energie. En het is niet vanzelfsprekend dat wat geleerd wordt, ook 
direct wordt vastgehouden. Daarom zijn we volhardend en krijgen 
kinderen telkens een kans om het opnieuw te proberen.



Altijd uitdagend

Uitdagend omdat we weten dat, wanneer je wordt uitgedaagd, je 
betrokken bent en dat je er iets bij beleeft. Daardoor is de kans dat je 
leert en ontwikkelt, groter. En dat willen we graag. 

Als je een uitdaging aan kan, dan heb je meestal ook zelfvertrouwen en 
vaak vertrouwen in de ander. Dat geldt niet alleen voor de leerling, 
maar ook voor alle medewerkers van onze school.



Als we het goed doen…



Als we het goed doen

Dan verlaten de leerlingen onze school als kinderen die naar eigen 
mogelijkheden:

• zichzelf kennen,

• in zichzelf en anderen geloven,

• hun zelfstandigheid hebben ontwikkeld.



Als we het goed doen

dan zegt een ouder: “Ik wist niet dat mijn kind zoveel in zich had. Hij 
heeft kanten van zichzelf laten zien die ik niet kende.” 



Als we het goed doen

dan zegt een teamlid: “Nu we nog beter kijken naar de eigenheid van 
de leerling, heb ik nog meer plezier in mijn werk gekregen. Ik vind dat 
ik onze leerlingen recht doe.”



Als we het goed doen

Dan zegt onze bestuurder: 

“Doordat onze leerlingen telkens nieuwe kansen krijgen en doordat we 
in de leerlingen geloven, zie je dat er een goed leerklimaat is waarin 
onze leerlingen zelfvertrouwen krijgen en zelfvertrouwen houden.”



Als we het goed doen

dan zegt een leerling: 

“Ik weet dat ik niet alles kan leren, maar ik ben wel heel erg goed in het 
werken in de tuin. Daar kan ik soms samen, maar ook alleen, allemaal 
belangrijke taken uitvoeren.”
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