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Bijzonder
onderwijs

Duurzaamheid

Bildung

Wij gaan zorgvuldige
en langdurige relaties aan.

Wij bieden een
brede ontwikkeling
voor kinderen.

Inspiratie en bezieling
halen we uit christelijke
waarden.

Inclusie

Wij willen er zijn voor
iedereen en bieden
iedereen gelijke kansen.

Talentontwikkeling
Wij stimuleren kinderen
en medewerkers tot
optimale ontplooiing.

Onze speerpunten
Vanuit onze missie en beloftes werken wij aan onderwijsverbetering en -ontwikkeling.
Onze speerpunten voor 2019-2023: versterking eigenaarschap van leerlingen, optimalisering
samenwerking met ouders, hogere opbrengsten rekenen en begrijpend lezen en reductie
gevolgen lerarentekort en lesuitval.

B

A
Flexibel organiseren

Wij werken aan een duurzame relatie
met gefaciliteerde kwalitatieve
vrijwilligers, gepensioneerde collega’s
en vakdocenten. De combinatie online
onderwijs en onderwijs op school
wordt verder ontwikkeld o.a. door
intensievere samenwerking van alle
groepsleraren binnen een leerjaar.
Door te participeren in de pilot ‘Samen
Opleiden’ worden groepen studenten
zowel opgeleid, als ingezet in het
onderwijsproces.

Bildung

Eigenaarschap, passend bij onze
leerlingpopulatie, is wat wij verder
ontwikkelen als het om brede
persoonlijkheidsvorming gaat. We
zetten in op verdieping en uitbreiding
van actieve werkvormen en richten
ons steeds meer op creatieve (denk)
processen in combinatie met
samenwerkend leren. Het team wordt
hierin geschoold en professioneel
ondersteund door onze vakdocenten.

De Golfbreker als
leer- en leefgemeenschap
Mensen maken de school, mensen
maken de wereld. Op onze school
ervaren en leren kinderen dat zij
van betekenis zijn, in school, maar
ook nu en later in de grote wereld.
Verdere beleidsontwikkeling op ‘goed
burgerschap in een democratische
samenleving’ is een belangrijk
speerpunt.

Kwaliteitscultuur

De juiste dingen goed doen! We
implementeren en borgen het
stelsel van kwaliteitszorg van Agora,
afgestemd op school-en IKC-niveau.
Ontwikkelen, samenwerken, openheid
en vrolijkheid zijn cultuurkenmerken
van onze school en wij richten ons
op verdieping van het professionele
teamgesprek, onderzoeksgericht
werken en verdieping van het
kwaliteitsbewustzijn.

Vanuit de missie, beloftes en de diverse beleidsdomeinen zijn er
voor de planperiode 2019-2023 vier speerpunten binnen Agora:
Flexibel organiseren

De huidige tijd vraagt om
flexibele organisatievormen. Het
leerstofjaarklassensysteem is daarvoor
ontoereikend. We gaan uit van erkende
ongelijkheid (specialisatie), gedeelde
verantwoordelijkheid, flexibilisering en
programmatische aanpassingen.
Naast initiatieven uit de scholen zullen
hiervoor ook Agorabrede scenario’s
opgezet worden.

Bildung

Bildung heeft betrekking op het
hele onderwijsterrein en is van
invloed op alle domeinen: kwalificatie,
socialisatie en subjectificatie. Bildung
is de invalshoek om aan goed
onderwijs te werken.

Agora als
leer- en leefgemeenschap
We zien Agora als een gemeenschap
waarin er solidariteit is tussen
scholen. Een leergemeenschap waarin
professionals met en van elkaar leren
en waar nodig elkaar ondersteunen.
Een leefgemeenschap waarin we
samenwerken door duurzame relaties
aan te gaan, duurzaam met onze
omgeving om te gaan en waarin we
omzien naar elkaar.

Kwaliteitscultuur

Iedereen werkt vanuit zijn eigen
rol aan continue verbetering van
het onderwijs, aan de eigen
ontwikkeling en aan de kwaliteit van
het werk, de school en de organisatie.
Binnen deze kwaliteitscultuur richten
wij ons op het implementeren en
verder ontwikkelen van ons stelsel
van kwaliteitszorg.

