Visie

Identiteit
Scholengroep Stroom staat voor

Integriteit, het
nakomen van onze
afspraken

Authenticiteit: we doen
wat we zeggen en zeggen
wat we doen

Gezond
boerenverstand,
relativeringsvermogen
en humor

Wij willen als leidinggevende

K ritisch zijn en bereid tot groei
ken over de visie en strategie van de
W ascholengroep
waarbinnen de eigenheid en

identiteit van iedere school krachtig en positief
in beeld worden gebracht

A

Out of the box denken
en creatief zijn

Stroom biedt en organiseert kwaliteitsvol onderwijs.
Wij realiseren dit zowel op inhoud, welbevinden als aanpak.
Wij willen jongvolwassenen leveren die mee vorm kunnen geven
aan de voortdurende veranderde maatschappij

Leiderschap

Maximale
ontplooiingskansen voor
leerlingen en personeel

l tijd het boegbeeld zijn van de school waarover
men de leiding heeft en ervoor zorgen dat
iedereen het imago van de school positief en
krachtig uitdraagt en verdedigt

isteren op een echt empathische wijze, nabij
L uzijn,
zorg dragen voor elkaar, meedenken en –
meevoelen met anderen

 spraak geven, zelfinitiatief stimuleren,
I nautonomie
aanmoedigen

T eamwork, makes the dream work
kaar in groei zetten door onze expertise te
E ldelen,
constructieve feedback en waardering te
geven

I

Missie

Wij zetten daarvoor in op maximale leerwinst, totale
persoonlijkheidsontwikkeling en welbevinden.
Wij focussen op wat mensen verbindt en leren kinderen,
jongeren en volwassenen samenleven over de grenzen
van de verschillen heen, met een venster op de wereld, maar
met oog voor de specifieke eigenheden
van ons werkingsgebied.

Fier zijn op succes
en vertrouwen in
eigen kracht

Warmte,
menselijkheid en
kwetsbaar durven
zijn

T

nspirerend voorbeeld zijn, en zo ons team
motiveren en enthousiasmeren
 n alle tijde betrokken en constructief zijn en
e
verantwoordelijkheid opnemen, ook naar niet
functionerende leerkrachten en leerlingen

erk Stroom netwerk mee uit bouwen,
S took
tussen scholen onderling. We zijn één
scholengroep, geen groep scholen

Uitmuntende kwaliteit en
resultaten, want “kwaliteitsvol
onderwijs is géén toeval”

Neutraliteit en diversiteit

 lop inzetten op vertrouwen, op een open
V owerkklimaat,
zodat mensen met goesting
samen school maken

O
L

Doorzettingsvermogen,
tot het uiterste gaan voor
onze kinderen en ze nooit
opgeven

Kwaliteitsvol onderwijs is geen toeval!

Samen Stromen: “als we
ver willen gaan, moeten
we samen gaan”

 en en transparant communiceren, vanuit
p
een positieve en respectvolle attitude
 erlingen, ouders en collega’s kunnen ons
e
bereiken en we zijn zichtbaar

