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Wij zijn SKOzoK en leren onze leerlingen leren in een gemeenschappelijk georganiseerde leeromgeving,
zodat zij zich optimaal ontwikkelen. In een tijd waar informatie in overvloed beschikbaar is, onbekend is
welke kennis en kunde onze leerlingen voor de toekomst nodig hebben en technologische mogelijkheden
zich razendsnel ontwikkelen, is het van belang dat wij onze leerlingen volop ondersteunen in leren hoe
zij het beste kunnen leren. Daarbij begeleiden wij leerlingen in hun ontwikkeling op zowel cognitief als
sociaal emotioneel gebied en maken wij de leerlingen (mede-)eigenaar van hun eigen leerproces.

Missie
Wij zijn SKOzoK en leren onze leerlingen leren in een
gemeenschappelijk georganiseerde leeromgeving,
zodat zij zich optimaal ontwikkelen.

Onze visie op
onderwijzen
Wij zijn SKOzoK en uiteraard
begeleiden we leerlingen in
hun ontwikkeling op zowel
cognitief als sociaal-emotioneel
gebied. Daarnaast stimuleren
we bij onze leerlingen bewust de
verantwoordelijkheid voor hun
eigen ontwikkeling en vergroten
we hun zelfkennis over hoe ze
(het beste) kunnen leren. Dat
verstaan wij onder leren leren.

Onze visie op
organiseren

Onze visie op
ontwikkelen

Wij zijn SKOzoK en door het vergroten
van de flexibiliteit en door onderling
intensiever samen te werken, kunnen
onze steeds kleiner wordende scholen
langer goed blijven functioneren. Dit
uit zich in het gemeenschappelijk
organiseren, onder andere door in
samenhang met onze partners groepsen schooloverstijgend te werken. Wij
willen door ook op organisatieniveau
te blijven leren leren de draagkracht en
weerbaarheid van de leergemeenschap
vergroten en daarmee de kwaliteit van
het onderwijs verhogen.

Wij zijn SKOzoK en om onze
leerlingen te leren leren en
door gemeenschappelijk te
organiseren, richten wij ons op
het in gezamenlijkheid en met
alle partners verder ontwikkelen
van onze collega’s. Door met
elkaar te professionaliseren,
collega’s in te zetten op basis van
hun kwaliteiten en zelf ook te
leren leren, komen onze talenten
maximaal tot bloei.

leren leren professionaliseren
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Focuspunten
Focuspunt

Excellent in leren leren:
Onder leren leren verstaan wij dat onze leerlingen zelf verantwoordelijk worden voor hun
eigen ontwikkeling en we ze leren hoe ze (het beste) kunnen leren.
Hiermee willen wij de volgende doelen bereiken:
1. 		 We stemmen optimaal af op de onderwijsbehoeften van onze leerlingen door het
		 doelgericht en planmatig inzetten van gepersonaliseerd leren leren.
2.		 Leerlingen worden bewust (mede-)eigenaar van hun eigen leerproces.
3. Collega’s hebben een actieve leerhouding en werken voortdurend aan het verbeteren
		 van hun kennis en vaardigheden, om deze ten goede te laten komen aan de ontwikkeling
		 van onze leerlingen.
4. Collega’s zijn samen verantwoordelijk voor alle leerlingen en iedereen wordt op
		 zijn/haar eigen kwaliteiten ingezet.

Van play naar fast forward

Focuspunt

Gemeenschappelijk organiseren:
Met gemeenschappelijk organiseren bedoelen wij in samenhang met onze partners groepsen schooloverstijgend werken. Hiermee willen wij de volgende doelen bereiken:
1. 		 Collega’s werken intensiever samen, om zo de eigen en elkaars kwaliteiten beter
		 te benutten en vorm te geven aan gedeeld, groeps-overstijgend eigenaarschap.
2. Het delen van kennis en kunde gebeurt structureel binnen de organisatie en draagt
		 daarmee bij aan leren leren van en met elkaar.
3. Vanuit concrete afspraken over wederzijdse verwachtingen is er een partnerschap
		 met ouders met betrekking tot het leerproces van de leerling.
4. Collega’s handelen vanuit gedeeld eigenaarschap. Er wordt structureel schooloverstijgend
		 gewerkt en iedereen draagt bij aan het succes op gemeenschappelijk niveau.
5. Scholen werken op interactieve en innovatieve wijze samen met ketenpartners en
		 maatschappelijke partners die de onderwijskwaliteit verhogen.

Van professionele scholen naar een verbonden
leergemeenschap

Ouders als partner
Partnerschap met ouders in de betrokkenheid bij het leren en stimuleren van hun kind en hun
verbondenheid met de school willen we de komende jaren nog verder versterken. Hun betrokkenheid
en inbreng van expertise zijn voor ons van groot belang. Uitgangspunt in de relatie met ouders blijft
wederzijds respect en vertrouwen.
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Leren leren
2019
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Van

Naar

Leren leren geïntroduceerd
op alle scholen

Leren leren

Doelgericht en planmatig inzetten van
gepersonaliseerd leren leren

Leerlingen hebben kennis van
hun kwaliteiten en competenties

Eigenaarschap

Leerlingen bewust (mede-) eigenaar van
hun eigen leerproces

Collega’s kennen de leerlijnen
en werken met leerdoelen

Professionalisering

Collega’s tonen vanuit hun lerende
houding didactische gretigheid en
werken voortdurend aan verbetering
van kennis en vaardigheden

Collega’s focussen op hun eigen groep

Differentiatie

Collega’s zijn samen verantwoordelijk
voor alle leerlingen en worden ieder op
hun kwaliteiten ingezet

Wij zijn SKOzoK

en stimuleren bij onze leerlingen bewust
de verantwoordelijkheid voor hun eigen

ontwikkeling en we vergroten hun zelfkennis
over hoe ze (het beste) kunnen leren.

Focuspunt
Gemeenschappelijk organiseren
2019

2022

Van

Naar

Samenwerking via taakverdeling
voor schoolactiviteiten

Schoolteams

Samenwerken via werkverdeling voor
groeps-overstijgend organiseren van
het onderwijs

Delen van kennis en kunde
veelal op verzoek

Vanzelfsprekend delen

Delen van kennis en kunde gebeurt
structureel binnen de organisatie

Ouders zijn globaal
geïnformeerd over het
leerproces

Ouders als partners

Vanuit concrete afspraken over
wederzijdse verwachtingen zijn
ouders betrokken bij het leerproces

Thematisch wordt er schooloverstijgend en clusteroverstijgend samengewerkt

Organisatie als leergemeenschap

Er wordt vanuit gedeeld eigenaarschap
structureel organisatiebreed gewerkt

Samen met ketenpartners

Scholen werken op interactieve
en innovatieve wijze samen met
ketenpartners

Scholen werken functioneel
samen met ketenpartners
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