Schoolplan
2016 - 2020
Het
gezicht
van het
Willem
Een professionele
school is een
lerende school
Personeelsbeleid 2016 – 2020
• Docenten zijn eigenaar van het

onderwijs. Daarbij hoort samenwerken en samen leren.
• Zij hebben zeggenschap over de
vormgeving van het onderwijs.
• We hebben aandacht voor de individuele ontwikkeling van onze medewerkers.
• We zien de school als lerende
organisatie.
• We leren van en met elkaar door
onderling lesbezoek, het uitwisselen

Identiteit

• Een brede christelijke school

• Uitdagende betekenisvolle leeromgeving
• Ruimte voor verschillen tussen leerlingen

We staan voor

Dat doen we door

• Kwalitatief goed onderwijs
• Oog voor ieder individu
• Een lerende houding van leerlingen en
docenten

We gaan voor

• Kennis, zelfstandigheid en verantwoordelijk leren

Onze
speerpunten

• Professionaliteit: deskundige docenten die
op niveau onderwijs geven
• Veiligheid: een goede sfeer en aandacht
voor elkaar
• Betrokkenheid: verantwoordelijk voor welzijn van iedere leerling
• Ambitie: talenten van iedere leerling ontdekken en ontwikkelen

Onderwijsbeleid 2016 – 2020
• Onderwijs op maat, differentiatie

• Oog voor talent: helpen, stimuleren, uitdagen en excelleren
• Stimuleren van een lerende houding en het ‘leren leren’
• Slim ICT voor onderwijs op niveau
• Brede vorming op sociaal, cultureel en sportief gebied
• Versterken keuzebegeleiding en oriëntatie vervolgopleiding

Een havo, atheneum en gymnasium met elk een duidelijk profiel
Havo

Atheneum

Gymnasium

Vakken Design, Sport en
gezondheid, Business

Vak Big History

Vak Wetenschap

Concrete lesstof in
relevante context

Actief contact met
universiteiten

Verbinding met de
klassieke oudheid

Passende pedagogische
aanpak

Stimuleren van wetenschappelijke vaardigheden

Stimuleren van wetenschappelijke vaardigheden

Wereldburgers

Cambridge Engels

Cambridge Engels

Natuur Leven en Techniek

Verdieping en uitdaging mogelijk in Verbredingsproject

Verdieping en uitdaging mogelijk in Verbredingsproject

van best practices en intervisie.

Goed onderwijs staat
voor ons op nummer één
We vinden het belangrijk dat leerlingen met plezier
naar school gaan, dat ze in een fijne sfeer samen leren
en zich zo goed mogelijk ontwikkelen. Dit kunnen

we realiseren dankzij ons team van enthousiaste
en toegewijde docenten en medewerkers, die zich
hier elke dag samen voor inzetten.

Oog
voor
talent

Samen
werken
aan goed
onderwijs

