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• Droom
 

‘Leren door ontmoeting’
 

Vanuit ontmoeting, 
ontstaat verbinding.

Vanuit verbinding,
ontstaat er ruimte. 

Ruimte om te ontdekken:
‘Wie ben ik, wat kan ik,

waar wil ik heen?’
 

Ruimte om te ervaren:
We werken samen.  

Je staat nooit alleen. 

Met passie en lef
blijf je groeien  

en kun je worden 
wie je bent.

Wij gunnen jou een school,
waar je gezien  

wordt en gekend.

-  O N S  V E R H A A L  -

ONZE DROOM
INSPIREERT
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ONZE MISSIE  
VERTELT WAAROM

WIJ BESTAAN
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• Waar we voor staan

Op onze scholen ontwikkelen kinderen zich tot volwaardige  
burgers en leren zij wat belangrijk is in het leven. Ze leren  
om met zelfvertrouwen de wereld tegemoet te treden en te  
ontdekken hoe ze elkaar en anderen kunnen helpen.
 
Goed onderwijs
We zijn trots op ons vakmanschap en staan voor kwaliteit.  
Samen zorgen we ervoor dat kinderen met plezier naar school  
gaan en bij ons groeien in kennis en vaardigheden.

Leren van en met elkaar
We leren vanuit ontmoeting en werken met ouders, leerkrachten, 
kinderen en partners aan een kansrijke toekomst voor ieder kind  
in Nissewaard.

Veilig en betrokken 
We zorgen voor een veilige leer- en leefomgeving en voelen  
ons betrokken naar elkaar en de wereld om ons heen.

Midden in de samenleving
We staan midden in de samenleving en in verbinding met onze 
omgeving. We zijn gastvrij en staan open om de ander te leren 
kennen. 

Klaar voor de toekomst
We geven kinderen de benodigde kennis en vaardigheden om  
hun eigen toekomst vorm te geven en hun plek te vinden in  
de maatschappij.
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-  O N S  V E R H A A L  -



-  O N S  V E R H A A L  -

• Kompas

Het Nissewijs kompas geeft sturing en richting aan onze 
organisatie. Het vertelt wie wij zijn, waar we voor staan en 
waar we voor gaan. Het kompas nodigt uit om met elkaar 
in gesprek te gaan en onze keuzes hieraan te toetsen.

Van binnen naar buiten:
• Drive: 'leren door ontmoeting'
• Waarden + gedrag: lef, groei, passie, samen.
• Openbare, christelijke en samenlevingsscholen.
• Vier koerspijlers
• Verbonden met wijk & maatschappij

Van buiten naar binnen:
• Wat speelt er in de wijk en in de maatschappij?
• Wat vraagt dat van ons en hoe kunnen wij van  

betekenis zijn en blijven?
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ONZE IDENTITEIT 
BIEDT RUIMTE 

VOOR
VERSCHILLEN

• Identiteit: samen in verbinding

Vanuit ontmoeting ontstaat verbinding. Verbinding tussen 
kinderen en de wereld waarin zij leven. Verbinding tussen  
de verschillende culturen op school, verbinding met de wijk 
en verbinding tussen kinderen, ouders en leerkrachten.  
We ontdekken waarin we verschillen en wat onze  
overeenkomsten zijn en geven elkaar de ruimte om je  
eigen visie hierop te ontwikkelen.

Ruimte voor verschillen 
Verschillende culturen en achtergronden inspireren en  
verrijken ons mensbeeld. Binnen een veilige leer- en leef  
omgeving geven we elkaar de ruimte om jezelf te zijn en  
jezelf te laten zien.  

Veelzijdig en veelkleurig
Onze scholen zijn een weerspiegeling van de maatschappij. 
Openbare, christelijke en samenlevingsscholen vinden elkaar 
binnen één bestuur. Daar zijn we trots op. We zien het als 
onze gezamenlijke opdracht om kinderen voor te bereiden  
op hun rol straks in de maatschappij.

De school als oefenplaats
De school is de oefenplaats voor later en helpt kinderen om 
hun eigen visie op de wereld te ontwikkelen. Ze ontdekken  
dat we allemaal verschillend zijn, maar we elkaar nodig  
hebben. Iedereen voegt iets toe met zijn of haar persoonlijk-
heid en talent.
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-  O N S  V E R H A A L  -



ONZE WAARDEN  
ZIJN  ZICHTBAAR

EN VOELBAAR

• Waarden 

Samen
We kennen en waarderen elkaar en werken samen  
aan een 'betere' wereld.

Passie
We werken met hart en ziel, delen onze kennis en talenten  
en inspireren anderen.

Groei
We geven vertrouwen en stimuleren om zelf de regie  
te pakken over je eigen ontwikkeling.

Lef 
We zijn ambitieus, gaan uitdagingen aan en durven 
keuzes te maken.

-  O N S  V E R H A A L  -
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• Onderwijs: leren door ontmoeting

In het leren door ontmoeting staan de levenservaringen  
met bijbehorende vragen en antwoorden van alle kinderen 
centraal. Door oprecht in gesprek met ‘de ander’ ontdekkend en 
kritisch naar je eigen ervaringen te kijken, ontwikkel je begrip 
voor de ander, dichtbij of ver weg. Samen sta je sterker. 

Ontdekken en reflecteren
We leren kinderen om ontdekkend en kritisch naar zichzelf en  
hun eigen ervaringen te kijken. Deze ervaringen geven inzicht  
en stimuleren persoonlijke groei. 

Begrijpen en respecteren
We leren kinderen om de ander te begrijpen en te respecteren. 
Door nieuwsgierig te zijn en vragen durven te stellen snap je  
de ander beter en kun je samen meer bereiken.
 
Educatief partnerschap
In de samenwerking met ouders streven we naar educatief  
partnerschap. Het kind staat hierbij centraal. We trekken  
samen op met ouders om de motivatie en de ontwikkeling  
van het kind te bevorderen. We nemen als school hierin het  
initiatief en handelen vanuit onze kennis en ervaring.

-  O N S  V E R H A A L  -

ONS ONDERWIJS  
IS GERICHT OP
ONTMOETING
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• Dit zijn onze koerspijlers

1. Een uitdagende, betekenisvolle leeromgeving  
Onderwijs
We helpen kinderen om het beste uit zichzelf te halen.  
Dit doen we door uitdagend en betekenisvol onderwijs.  
Leren doen we overal. Op school, thuis, buiten en online.  
We prikkelen de nieuwsgierigheid. Laten kinderen ontdekken  
wie ze zijn, waar hun krachten liggen en wat ze hiermee  
kunnen betekenen voor anderen.

2. Inspirerend vakmanschap  
Werkgeverschap
We zijn trots op onze collega’s. Met hun passie maken zij  
dagelijks het verschil. Onze kennis, vaardigheden en talenten  
zijn er om te ontwikkelen en te delen met anderen. Zo inspireren 
we elkaar, blijven we groeien en maken we goed onderwijs  
voor ieder kind mogelijk.

3. School & wijk versterken elkaar 
Burgerschap
We zien dat scholen een belangrijke wijkfunctie hebben. 
Het is de plek waar kinderen met verschillende talenten en 
achtergronden elkaar ontmoeten, samen leren en samen leven. 
School, wijk en partners benutten elkaars kracht en werken 
samen aan maatschappelijk rendement.

4. Toekomstgericht ontwikkelen
Veranderen en innoveren
We zijn één organisatie en zijn nieuwsgierig naar de toekomst. 
We stimuleren lef, innovatie en ondernemerschap. Door elkaar  
te kennen en te weten wat onze kwaliteiten zijn kunnen we  
ons aanpassen aan iedere situatie. Nu en in de toekomst.

-  O N S  V E R H A A L  -
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ONZE PIJLERS  
MAKEN WE

SAMEN WAAR
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ONZE LEERLINGEN 
EN MEDEWERKERS 

MAKEN ONS 
TROTS

-  O N S  V E R H A A L  -
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• Hier doen we het voor

Onze leerlingen...
• ...zijn kinderen die blijven groeien in wie ze zijn, 

wat ze willen en wat ze kunnen.
• ...zijn nieuwsgierig naar wie de ander is en wat 

hem/haar ‘beweegt’;
• ...zijn zelfbewust en kritisch naar zichzelf en hun 

eigen ervaringen;
• ...zijn creatief en leergierig en durven te  

experimenteren om zo vooruit te komen
• ...zijn betrokken en staan klaar om de ander  

te helpen.
• ...zijn wereldburgers die met een een brede blik 

naar de wereld kijken en weten hoe ze hier zelf 
een positieve bijdrage aan kunnen leveren.

 
Onze medewerkers...
• ...zijn gedreven professionals die weten  

wie ze zijn, wat ze willen en kunnen;
• ...zijn ambitieus en delen hun kennis, talenten  

en inzichten om elkaar te laten ontwikkelen;
• ...zijn ondernemend en pakken de ruimte om hun 

eigen ontwikkeling vorm te geven;
• ...zijn leergierig en stimuleren ontwikkeling bij 

zichzelf en bij anderen;
• ...zijn open en gastvrij en willen de ander   

leren kennen om zo samen meer te kunnen  
bereiken.
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Dit zijn onze scholen:
 

• Centrum/Noord 
De Rank, Jan Campert 

• Hoek/Sterrenkwartier/Groenewoud 
De Vuurvogel, Marimba

• Elementen/Schenkel  
De Piramide, De Hoeksteen

• Maaswijk 
Het Anker, Annie MG Schmidt, De Branding

• Waterland 
De Duif, De Veenvlinder 

• De Akkers/Vogelenzang
Op Dreef, De Kameleon, De Wereldreiziger 

De Vogelenzang, De Tandem
 


