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ONDERWIJSVISIE SCHAERSVOORDE 

Pijler 1:         gezamenlijke verantwoordelijkheid voor eigentijds leren
De wereld om ons heen verandert continu. De maatschappij vraagt flexibiliteit van onze 
collega’s bij het voorbereiden van onze leerlingen op het uitoefenen van beroepen die nu 
mogelijk nog niet bestaan. Dat vraagt om inzet op (digitale) vaardigheden, samenwerking 
tussen leerlingen, een leergierige attitude en innovatie. We laten ons graag verbazen door 
waar de leerling toe in staat is. We willen ervoor zorgen dat de leerling in aanraking komt met 
de wereld om ons heen, zich ontwikkelt tot een zelfbewuste persoon die uit nieuwsgierigheid 
zelf keuzes kan maken om zich maximaal te ontplooien, en die zich gesterkt voelt voor wat 
de buitenwereld vraagt.

Dit betekent dat…

• leerlingen door hun mentor/coach worden gestimuleerd tot het maken van    
zelfbewuste keuzes. Daarbij hebben we oog voor het welbevinden en het 
leerproces van de leerling.

• we keuzevrijheid aanbieden en leerlingen in staat stellen om binnen de lessen 
hun talenten kunnen ontplooien en vaardigheden te kunnen aanleren en 
ontwikkelen. 

• we ernaar streven maatwerk te leveren om het leerproces van de leerling te 
ondersteunen.

Pijler 2:         elke leerling wordt gezien
Op onze school zien we wie de leerling is. Ontwikkeling is meer dan het behalen van 
resultaten en toetscijfers. Leren kan op velerlei manieren en bestaat uit meer dan cognitie. 
We willen inzicht krijgen in wat de leerling nodig heeft om zichzelf te leren kennen, om te 
groeien en om gelukkig te zijn. Niet iedere leerling heeft hetzelfde nodig en daarom is bij ons 
juist niet iedereen gelijk.  Samenspraak met de leerling en met “thuis” helpen ons zicht te 
houden op hoe het gaat met elke leerling en daar naar te handelen. Onze systemen zijn 
daarbij ondersteunend. 

Dit betekent dat…

• we op een zorgvuldige wijze gegevens verzamelen zodat we zicht hebben op de 
ontwikkeling van leerlingen en de benodigde begeleiding.

• we dankzij toetsbeleid niet alleen de toetscijfers van de leerling kennen, maar ook 
de achtergrond van het behalen van die cijfers kennen en daarnaar handelen. De 
leerling staat daarbij voorop.

• we ouders zien als een samenwerkingspartner

Pijler 3:         in contact
We zijn gericht op verbinding: allereerst met de leerling, en we vormen samen een driehoek 
met “thuis”. We kennen elkaar en hebben interesse in elkaar. We zijn in dialoog met onze 
leerlingen over ons onderwijs. We nemen onze leerlingen mee naar “buiten” en tonen die 
buitenwereld ook graag binnen onze school. We vervullen een sterke regionale functie in 
samenwerking met bedrijfsleven en maatschappelijke instanties en weten mede daardoor 
wat de toekomst van onze leerlingen vraagt. We spelen een actieve, betrokken en 
belangrijke rol voor onze regio. 
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Dit betekent dat…

• we alert zijn om deel te nemen aan de maatschappij en daarin initiatief nemen.
• we onze leerlingen frequent laten mee denken over ons onderwijs en hun input 

serieus nemen.
• we een vertrouwde en betrouwbare partner zijn voor de regio. 

 


