7-2
201 022

Elke Leerling Doet Ertoe
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Op het Elde College van de toekomst…
...weet ik wat ik wil
leren, wat ik kan en
wat ik wil bereiken

...leer ik op mijn niveau,
op mijn manier en in
mijn eigen tempo

...praat ik met mijn
coach en ouders over
mijn leerdoelen en
leerprogramma

…zijn mijn resultaten
goed en bouw ik naast
mijn diploma aan een
plusdocument

…ben ik vol vertrouwen
over mijn toekomst
na het Elde College
waarin ik verder ga
leren en werken

Elk mens is uniek,
talentvol en
gelijkwaardig

je eigen
Jij bent eigenaar van
tplooien
ontwikkeling, mag je on
ekken welke
tot wie je bent en ontd
inneemt in
waardevolle plaats je
onze samenleving.

...bouwen we verder aan onze sterke punten
 Ons innovatieve en brede aanbod

 Een veilige en geborgen leer- en werkomgeving

 De passende ondersteuning, voor elke leerling

 Het zijn van een realistische kansenschool

 Goede onderwijsresultaten

 De kleinschaligheid binnen onze brede school

...werken we aan de volgende 5 ambities
1 Eigenaarschap/regie

Leerlingen zijn in staat om hun persoonlijke leerdoelen en leerprogramma te benoemen, met hulp van de
docenten/coach en hun ouders, en verantwoordelijkheid te nemen voor de realisatie van die leerdoelen.

2 Resultaatgericht

De onderwijsopbrengsten liggen op of boven de normen van de Inspectie van het Onderwijs.
We geven op overtuigende wijze inzicht in de voortgang en realisatie van de eigen ambities.

3 Brede persoonsvorming

Leerlingen ontwikkelen zich als gehele persoon, ontdekken talenten en passie en leren om kritisch na
te denken en ethisch/moreel te handelen.

4 Professionele ontwikkeling

Medewerkers doceren, ondersteunen en coachen leerlingen effectief bij het stellen en realiseren
van leerdoelen. Zij zijn voortdurend bezig met hun eigen professionele ontwikkeling.

5 Samenwerking

Samenwerking heeft tot doel het leren van elkaar te bevorderen en de omgeving bij ons
onderwijs te betrekken.

We investeren in eigenaarschap bij
leerlingen en educatief partnerschap
met ouders.

We ontwikkelen een flexibel
kernprogramma.

We ontwikkelen een verrijkend
keuzeprogramma.

We focussen op 5 competenties:
veranderingsbereidheid, eigenaarschap,
onderzoekende houding, externe
gerichtheid, coaching.
We gaan meer samenwerken,
zowel intern – over teams en sectoren
heen – als extern.

