Stichting Fortior, Stichting voor katholiek en protestants-christelijk primair onderwijs
Fortior “Passie voor talent”
De Stichting Fortior is een stichting voor 14 basisscholen.
13 katholieke scholen, 1 school voor protestant-christelijk onderwijs.
13 reguliere basisscholen, 1 school voor Speciaal Basisonderwijs.
330 personeelsleden verzorgen het onderwijs voor ongeveer 2600 kinderen.
Fortior leerkrachten begeleiden de leerlingen tot zelfbewuste en gelukkige jonge mensen die
succesvol zijn in het voortgezet onderwijs en met elkaar de verantwoordelijkheid nemen voor een
gezonde toekomst.
Dat is een stevige ambitie waarbij de Stichting Fortior haar personeelsleden goed faciliteert.
Bij het aanbod staat de vraag van het kind centraal. De vragen en behoeften van kinderen
verschillen. Daarom verschillen ook de Fortior-scholen.
De kernwaarden van de stichting: gezien en gehoord worden, ruimte geven en nemen,
gezamenlijke gedragenheid en verantwoordelijkheid vindt u in alle scholen in al ons handelen
terug.
Fortior scholen maken op haar eigen manier werk van Eigenaarschap, Samenwerking en Eigentijds
Onderwijs. In het strategisch beleid van de stichting en de schoolplannen van de scholen zijn deze
uitgangspunten uitgewerkt.
Fortior biedt kwalitatief sterk onderwijs in een inspirerende omgeving waarin iedereen zichzelf mag
zijn. Fortior maakt werk van passend onderwijs en goede leeropbrengsten voor alle kinderen.
De ontwikkeling van toekomstgerichte vaardigheden, probleem oplossen, samenwerken, creativiteit
en omgaan met moderne ict middelen passen hierin.
Fortior scholen vinden het belangrijk dat een kind plezier heeft in het samen leren en ontwikkelen.
Onze leerkrachten werken vanuit passie en inspiratie.
Stichting Fortior voldoet aan de nieuwe AVG-wetgeving.
Op onze website https://www.fortior.nl/Fortior-Privacyverklaring staat hoe de stichting
informatiebeveiliging en privacy gestalte geeft.
Fortior hanteert hiervoor onderstaande documenten:
- Privacyreglement
- Informatiebeveiliging en privacy beleid
- Protocol beveiligingsincidenten en datalekken
- Fortior gedragscode
- Verwerkersovereenkomsten met leveranciers die persoonsgegevens van Fortior medewerkers of
leerlingen verwerken.
Stichting Fortior werkt met een professioneel College van Bestuur.
Voorzitter College van Bestuur is:
De heer drs. P.H.M. van Eijk
Het toeziend houdend orgaan, de Raad van Toezicht bestaat uit:
De heer J.W.P. Meulekamp RA RC, voorzitter
De heer drs. H.G.A.M. Janssen, lid
Mevrouw drs. M.A.H. Kremers, lid
Mevrouw drs. J.W.N. Keunen, lid
Mevrouw drs. J.P. Pijls, lid
Adres College van Bestuur:
Stichting Fortior
Postadres
: Postbus 680, 5900 AR Venlo
Bezoekadres
: Wylrehofweg 11, 5912 PM Venlo
Telefoonnummer
: 077-3210002
E-mailadres
: info@fortior.nl
Website
: www.fortior.nl

