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Deel I - Inleiding
HIER STAAN WE VOOR, HIER GAAN WE VOOR.
Voor u ligt de identiteitskaart van de Stichting Willem van Oranje, daarin laten we
zien wie we zijn en wat we willen betekenen voor leerlingen, ouders en
medewerkers. In de huidige samenleving, waar maatschappelijke, politieke en
onderwijskundige opvattingen elkaar in steeds hoger tempo lijken op te volgen, willen
wij ons bezinnen op de (nabije) toekomst. Een bezinning ook die niet los staat van
onze wortels als protestantchristelijke school en Bijbels perspectief: Wij geloven dat
Jezus in woord en daad betekenis heeft voor ons leven.
Met dit document brengen we onze koers en onze betekenis in beeld om uiteindelijk
met uw medewerking te komen tot een identiteitsbewijs. Met u, want woorden dragen
geen identiteitskaart mensen wel. We laten zien hoe we naar de wereld, naar
leerlingen en naar onszelf kijken, zodat we kunnen zeggen “hier staan we voor, en
hier gaan we voor.” We zien een wereld waar de vrijheid van de een de vrijheid van
de ander beperkt, maar ook een wereld die behoefte heeft aan naastenliefde en
tolerantie.
Als Stichting heten we Willem van Oranje. Willem van Oranje is voor ons een
persoon die als voorbeeld geldt. Opgevoed door zijn moeder Juliana van Stolberg in
Lutherse zin, aan het Brusselse hof geschoold in de katholieke leer om tegen het
einde van zijn leven ‘de nieuwe leer’ aan te hangen en tenslotte als Protestant te
sterven. Het gebrek aan tolerantie had in zijn dagen concrete gevolgen voor mensen
die er een afwijkende mening op na hielden. Hij voegde de begrippen tolerantie en
Protestantisme samen. Daarin is hij toen (1533-1584) niet door iedereen begrepen,
maar daarin ligt wel zijn blijvende betekenis. In deze geest proberen wij een
Protestants-Christelijke Stichting te zijn.
“Dit identiteitsbewijs geeft ons richting, verbindt en dient als toetssteen”
Dit is een product van de identiteitsdag van 2 februari 2016, waarin een gemêleerd
gezelschap van collega’s zich heeft gebogen over het wezen van onze school.
Het motto van onze Stichting is: “wie ontmoet bereikt meer.” Daarin is besloten de
Brabantse hartelijkheid, maar ook onze wens om te verbinden. De Stichting maakt
met trots verbinding tussen basisscholen, speciaal basisonderwijs, voortgezet
onderwijs en Internationale Schakelklas (ISK). Onze scholen en ons personeel staan
te boek als ondernemend, maar willen ook inspirerend zijn. We leggen in ons werk
als school ook verbinding tussen cognitieve ontwikkeling, maatschappelijke en
persoonsontwikkeling van leerlingen.
Dit document is de uitkomst en ook weer het begin van de zoektocht naar verbinding
tussen wat we zeggen en wat we bedoelen, en tussen wat we bedoelen en wat we
daadwerkelijk doen. Wat u hier leest geeft ons de taal en betekenis om op koers te
blijven en om te blijven werken aan een krachtige leer – en werkomgeving. Een
veilige en inspirerend klimaat waarin leerlingen, ouders en medewerkers zich thuis
voelen en waar allen in de gelegenheid worden gesteld om de dingen die we moeten
en willen doen, ook werkelijk goed te doen.
Waalwijk, 4 maart 2016
College van Bestuur
Leen van Duijn en Jan Maarten de Bruin

Deel II – Ons paspoort
Ideologie
Dit is waarin wij geloven
Ieder mens is uniek, iedereen mag er zijn. Daardoor ontstaat diversiteit, die zowel
kleur als kracht geeft aan onze samenleving en aan onze school. Wij respecteren de
verschillen tussen leerlingen en tussen collega’s en zien het als opgave om
leerlingen te leren omgaan met deze verschillen.
“Wij geloven en respecteren dat ieder mens uniek is”
De jeugd heeft en is de toekomst. Onze leerlingen vormen de toekomstige motor van
onze samenleving. Wij vinden het belangrijk dat ze kunnen reflecteren op zichzelf,
dat ze zich kwetsbaar kunnen en durven opstellen, onbevreesd, en dat ze krachtig
en volhardend in het leven staan. De weg daarnaartoe is de weg naar volwassenheid
en zelfstandigheid. Aan ons de taak hen daarbij te begeleiden, als een gids die de
weg wijst en het goede voorbeeld geeft.
Wij geloven dat leerlingen de weg naar zelfstandigheid zelf mede kunnen bepalen.
Daarnaast, en daartoe, zijn er duidelijke regels en kaders die helpend zijn voor de
ontwikkeling en die bijsturen wanneer het nodig is.
Wij zijn ons ervan bewust dat wij als school een verbindende taak hebben. Een
scharnierfunctie tussen leerlingen en hun ouders, de maatschappij en hun carrière.

Visie
Dit is wat wij willen zien
Wij zien de uniciteit van leerlingen en collega’s en verwelkomen die als een
waardevol goed. We zien hen en we luisteren naar hen, verplaatsen ons zo goed
mogelijk in hen en proberen oprecht hen te lezen en te begrijpen.
‘Op de scholen van Willem van Oranje word je gezien!’.
“Bij ons word je gezien!”
De wereld om ons heen, de samenleving waarin wij leven en leren, is voortdurend in
beweging. Wij omarmen verandering en gaan actief op zoek naar de beste manier
om hiermee om te gaan. Te midden van alle veranderingen richten we ons op
datgene wat we wél kunnen sturen: de ontwikkeling van onze leerlingen. Alles wat
we doen, al onze passie en commitment, staat in het teken van die ontwikkeling.
Als school gaan we uit van een duidelijke gezamenlijke richting, waarbij iedereen een
heldere opdracht heeft. Daarbinnen is ruimte voor eigenheid en ambities. Onze
gezamenlijke beloftes en onze identiteit zijn concreet zichtbaar en voelbaar op onze
school.

Missie
Dit is wat wij willen betekenen
Wij, medewerkers van Willem van Oranje, helpen en begeleiden leerlingen op weg
naar zelfstandigheid en volwassenheid. Aansluitend bij hun unieke kracht, talenten
en ambities, bieden we hun kansen om zich voor te bereiden op hun toekomst. Wij
zijn het scharnier in het ontwikkelproces van onze leerlingen, op weg naar diens
carrière. Scharnier tussen leerling, ouders, vervolgonderwijs en maatschappij.

We stimuleren en inspireren hen zich te ontwikkelen tot sterke individuen die zonder
vrees een betekenisvolle plek in de samenleving innemen. Met zelfvertrouwen en
eigenwaarde.
Wij zien onze leerlingen, verplaatsen ons in hen, stimuleren hen tot zelfreflectie en
tot het ontdekken van hun talenten en ambities. We helpen hen die ambities waar te
maken en eigenaar te laten zijn van zijn of haar ontwikkeling. Wij bieden ieder de
ruimte en de verantwoordelijkheid om op eigen wijze aan dat eigenaarschap invulling
te geven.
“Wij zijn het scharnier in het ontwikkelproces van onze leerlingen,
op weg naar diens carrière”
Wij bieden leerlingen en collega’s een prettige, uitdagende en veilige leer- en
leefomgeving, die wordt gekenmerkt door warmte en liefde. Een omgeving waarin
samen leren, leven en werken centraal staat en waarin dus veel ruimte is voor
contact en ontmoeting.

Merkbelofte
Dit is wat wij beloven
Op het Willem van Oranje kun je zijn wie je bent. Hier word je gezien en gehoord en
kun je je ontwikkelen in je eigen richting en in je eigen tempo. We beloven je daartoe
een prettige, veilige omgeving en onderwijs dat je uitdaagt en aansluit bij jouw
ambities en talenten.
We beloven je te helpen en te begeleiden bij het ontdekken wat die ambities en
talenten precies zijn. Daarbij bieden we je structuur en regels als dat nodig is en
ruimte en vrijheid wanneer dat mogelijk is.
Of het nu goed gaat of misschien even tegenzit, we zijn er voor je. Altijd. We
begeleiden en helpen je zelf je richting te bepalen, laten je liever zelf ontdekken wie
je bent en wat je wilt, dan dat we je dat vertellen.
“We laten je ontdekken wie je bent en wat je wil,
in plaats van het je te vertellen”
We beloven je onderwijs dat bij jou past, leidend naar een diploma dat bij jou past.
Met dat diploma op zak en een koffer vol kennis en vaardigheden – op cognitief én
sociaal-emotioneel gebied – ben je prima voorbereid voor de toekomst. Klaar voor
een zelfstandige, betekenisvolle plek in de maatschappij.
Ook als medewerker word je gezien. We beloven je een inspirerende en lerende
werkomgeving.

Unieke kracht
Dit is wat ons onderscheidt
Wij hebben als stichting een protestants-christelijk signatuur en hebben alles in eigen
huis; basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, voortgezet onderwijs en internationale
schakelklassen.
Wij onderwijzen en begeleiden leerlingen op maat. We hebben persoonlijke
aandacht voor iedere individuele leerling en bieden hem of haar een passende
balans tussen structuur en duidelijkheid enerzijds en ruimte en vrijheid anderzijds.
“Onze school is laagdrempelig, open en uitnodigend in het contact tussen
leerlingen, collega’s en ouders”

Onze begeleiding van leerlingen op weg naar zelfstandigheid en volwassenheid
doen we op een coachende manier. Leerlingen zijn zelf eigenaar van hun
ontwikkelingsproces en leren leren staat bij ons dan ook centraal.

Kernwaarden
Dit is waaraan men ons herkent
Respectvol
Op onze school zijn we er voor elkaar, zien we elkaar en luisteren we naar elkaar.
Dat geldt voor onze leerlingen, voor hun ouders, voor onze collega’s. Iedereen is
uniek en mag er zijn.
Enthousiast en bevlogen
Wij zijn een inspirerende school met oprechte aandacht voor iedere leerling. We
stimuleren hen om zich te ontwikkelen tot sterke individuen die zonder vrees een
betekenisvolle plek in de samenleving innemen. Dat doen we met enthousiaste,
bevlogen docenten met passie voor hun vak en onze school.
Structuur biedend
We laten onze leerlingen hun eigen pad ontdekken. We zijn hun gids op het pad naar
ontplooiing en hun plek in de maatschappij. We bieden hen de ruimte die mogelijk is
en de structuur die nodig is.
Betrokken
Als medewerkers van Willem van Oranje helpen we elkaar en steunen elkaar. We
vragen elkaar om hulp en advies en geven elkaar opbouwende feedback.

