Beleidsplan 2019-2023

Stichting Hervormde Scholen te Voorthuizen

Een waardevolle basis: toegewijd, verbonden en ontspannen
Wat is de missie van ons bestuur?

Waar staat ons bestuur nu?

Stichting Hervormde Scholen te Voorthuizen (SHS)
De Stichting Hervormde Scholen te Voorthuizen bestaat uit twee scholen: De Koningin Wilhelmina School en
De Wheemschool. Beide scholen werken nauw samen en onderwijzen samen 55% van de basisschool
kinderen in Voorthuizen. Voor het bestuur van de Stichting is het evangelie de inspiratiebron voor ons
handelen. We zijn er trots op dat we voluit Christelijk onderwijs aan basisschool leerlingen mogen geven.
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Missie
Wij geloven dat ieder kind door God uniek is geschapen met zijn/haar talenten en dat ieder kind gelijke
kansen verdient om zich te kunnen ontplooien. Dit is de randvoorwaarde om kinderen de competenties mee
te geven om zich te kunnen ontwikkelen tot waardige, vaardige en aardige burgers. Onze scholen geven
daarvoor de benodigde kennis en vaardigheden en leert zichzelf te zien in de relatie tot God en de wereld om
zich heen. Zo kunnen met de beste bagage meedoen en zich verhouden tot de maatschappij, nu en in de
toekomst. Met dit als uitgangspunt ontwikkelen beide scholen hun missie, visie en kernwaarden Het is onze
taak om leerlingen te helpen tot hun bestemming te komen.
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We beloven dat kinderen tot hun bestemming kunnen komen; alle kinderen deel zijn van een groep; kinderen
veilig bij ons terecht kunnen en een passende plek vinden; wij onze kernwaarden in de praktijk brengen.
Zo werken we toegewijd, verbonden en ontspannen aan een waardevolle basis voor kinderen.

Wat heeft ons bestuur over vier jaar bereikt?
1. Vormgeven aan een sterk verankerde Christelijke identiteit: een hart voor Jezus en de kinderen
2. Behalen van onderwijsresultaten die gezien onze populatie verwacht mogen worden

Waar is ons bestuur trots op?

3. De scholen hebben een eigentijds en duidelijk onderwijsconcept
4. Kinderen voelen zich veilig en ontwikkelen hun talenten

Betrokken gemotiveerde leerkrachten met
een hart voor Jezus en de kinderen

Prachtige huisvesting waar kinderen zich
kunnen ontwikkelen

De meeste leerlingen in Voorthuizen gaan
naar onze scholen: goed pedagogisch
klimaat

Professionele omgeving waar leerkrachten
zich kunnen ontwikkelen

5. Medewerkers zijn tevreden, gemotiveerd en hebben een professionele houding

