Scholen met
karakter!
Samenvatting schoolplan 2020-2024

Het Atlas College,
scholen met karakter!
Binnen het Atlas College werken vijf scholen nauw samen om jongeren in de regio
West-Friesland en Waterland nabij goed voortgezet onderwijs te bieden. Onze
scholen, gevestigd in Hoorn, Edam en Medemblik, bieden aan circa 4400 leerlingen
onderwijs op vmbo-, havo- en vwo-niveau. Het Atlas College heeft circa 540
medewerkers.

Missie
Het Atlas College verzorgt uitstekend onderwijs, op maat voor elke leerling.
Alle leerlingen komen met plezier naar school en treffen er een prettig, veilig
leer- en leefklimaat. Het Atlas College streeft er naar als werkgever en als
onderwijsaanbieder leerlingen en medewerkers te leren schitteren.

Visie
Wij helpen leerlingen hun plek te vinden in het vervolgonderwijs, op de
arbeidsmarkt en in de samenleving. Daarnaast ondersteunen we hen bij het
ontwikkelen van hun persoonlijkheid. Dit doen wij door een rijke leeromgeving
binnen en buiten school te creëren.

Op de scholen van het Atlas College besteden wij aandacht aan de godsdienstige,
levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden, zoals die leven in de
Nederlandse samenleving. Daarbij hebben we speciale aandacht voor de vraag
wat het betekent om te leven en functioneren in een samenleving met een grote
verscheidenheid aan waarden.
Wij zien de school als deel van de maatschappij, waar leerlingen kunnen oefenen
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met de vaardigheden, die ze later nodig hebben om deel te kunnen nemen aan onze

In het Atlas-schoolplan, dat we eens in de 4 jaar maken, worden onze

Wij doen het met elkaar: door naar elkaar te luisteren, door elkaars mening te

gemeenschappelijke waarden, ambities en doelen beschreven. Naar aanleiding

respecteren, door elkaar aan te spreken als dat nodig is, door kritisch denken te

hiervan stellen de afzonderlijke locaties jaarlijks hun eigen locatieplannen op, bij en

stimuleren en door minderheden te respecteren.

samenleving.

voeren deze uit.
In dit document wordt een samenvatting van het schoolplan 2020-2024

Ambities

weergegeven. Het volledige plan vindt u online: www.atlascollege.nl.

Naast de kernwaarden delen de Atlasscholen vier ambities met elkaar:

Kernwaarden
Waar staat het Atlas College voor? Waar geloven we in, wat verbindt ons en wie
willen we zijn? De vijf scholen van het Atlas College bieden openbaar onderwijs.

Strategie & positionering

Toegankelijkheid

Diversiteit
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Duurzaamheid

Dat betekent dat wij de volgende waarden hanteren:
- Toegankelijkheid:

alle godsdiensten en levensovertuigingen zijn welkom

- Diversiteit: 		

we leren van verschillen

- Duurzaamheid:

we werken en leren voor nu en morgen

Waardevol onderwijs

Krachtige collega’s

Gewaardeerde prestaties

In de volgende hoofdstukken worden de ambities voor 2020-2024 verder toegelicht.

3. Strategie & positionering
De huidige tijd, met al haar trends en ontwikkelingen, vraagt om een (regionale)
sterke profilering van onze scholen en het Atlas College. Om nu en in de
toekomst goed onderwijs te kunnen blijven bieden, formuleerden wij een aantal
uitgangspunten, die bepalend zijn voor ons beleid.
1. Wij zijn voorstander van samenwerken met andere schoolbesturen, zodat er,
ondanks dat we in twee krimpregio’s opereren, een breed aanbod van opleidingen
blijft bestaan. Een aanbod dat zo goed mogelijk aansluit op de wensen van
leerlingen, ouders en de lokale en regionale samenleving.
2. Wij kiezen voor samenwerking in plaats van voor concurrentie. Daarom is er
reeds in 2020, samen met het Tabor College en de Purmerendse ScholenGroep,
een verkenning voor een duurzame bestuurlijke samenwerking gestart.
3. Wij zijn voorstander van duidelijk herkenbare en onderscheidende scholen met
een eigen profiel, zodat leerlingen en ouders weten waarvoor ze kiezen.
4. Wij stimuleren dat onze scholen in toenemende mate maatwerk leveren, maar dit
mag niet ten koste gaan van de sociale cohesie, integratie en het verkleinen van
de kansenongelijkheid.

4. Waardevol onderwijs
De scholen van het Atlas College hebben het begrip ‘waardevol onderwijs’
gezamenlijk gedefinieerd en geven hier op schoolniveau invulling aan. Om die
reden is op elke school een eigen visie op onderwijs en leren ontwikkeld. Hierin
staat hoe de school zorgt voor een veilig leerklimaat, waarin leerlingen zich prettig
voelen en goed tot leren en ontwikkeling komen.
Elke locatie bepaalt en beschrijft hoe ‘waardevol onderwijs’ in de praktijk vorm
wordt gegeven en welke opdracht de schoollocatie heeft op gebied van:
- kwaliteit van de lessen;
- de organisatie van het onderwijs waarin maatwerk en doorlopende leerlijnen
mogelijk zijn;
- de begeleiding en (extra) ondersteuning van alle leerlingen.
Ook wordt per locatie beschreven hoe de school burgerschap vormgeeft.
Daarnaast zijn er op het gebied van waardevol onderwijs gezamenlijke thema’s,
waarin we met elkaar optrekken. Denk hierbij aan een zorgvuldig verloop van
toetsing en examinering en afstemming over aanbod van de verschillende scholen
in de regio.
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5. Krachtige collega’s

6. Gewaardeerde prestaties

Het Atlas College is werkgever van medewerkers die streven naar het beste

Gewaardeerde prestaties zijn het resultaat van gezamenlijke inspanningen van

onderwijs voor de leerlingen op onze scholen. Voor waardevol onderwijs

alle collega’s. We werken daarom aan een integrale aanpak van kwaliteitsbeleid,

zijn krachtige collega’s essentieel. Wij stemmen het personeelsbeleid af op

planning en control en strategisch personeelsbeleid.

onderwijskundige doelen en (daaraan gekoppeld) de professionele ontwikkeling
en duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers.

Het gaat niet alleen over de meetbare prestaties van de leerlingen, maar om
goed onderwijs in de volle breedte waarin ook aandacht is voor socialisatie en
persoonsvorming.
Het uiteindelijke doel is prestaties te leveren, die worden gewaardeerd door de
leerlingen, de ouders, de medewerkers, de onderwijsinspectie, het toeleverend en
vervolgonderwijs en bedrijven en organisaties waarmee wij samenwerken.

Atlas College
Dampten 14, 1624 NR Hoorn
atlascollege.nl

SG De Triade
Nijverheidstraat 2, 1135 GE Edam
www.detriade.nl

SG De Dijk
Admiraliteitsweg 6, 1671 JA Medemblik
www.sgdedijk.nl

SG Newton
Dampten 22, 1624 NR Hoorn
www.sgnewton.nl

Copernicus sg
Nieuwe steen 11, 1625 HV Hoorn
www.copernicussg.nl

OSG West Friesland
Bontekoestraat 3, 1623 LL Hoorn
www.osgwestfriesland.nl

