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Aangenaam 

Dit is ons VSO 
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Waarom
 

> Aanleiding 
 

Dit document is de uitkomst van
het visietraject o.l.v. het 3TO team 

en beschrijft wie we zijn,  
waar we voor staan en gaan 

de komende jaren. 
 

 

    Dit is ons VSO 
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Droom
 

> Ambitie 

 
We dromen van een maatschappij  

waar iedereen mee kan doen en onze 
leerlingen hun omgeving verbazen 

met hun persoonlijkheid,  
onbevangenheid en talenten.  

    Dit is ons VSO 
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Missie
 

> Waar we voor staan 
 

Bij ons leer je hoe het werkt!

Voor jezelf, voor de ander  
en voor jouw omgeving. 

 

    Dit is ons VSO 
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Uitleg
 

 

leer je
 

relatie

Hier leer je  
jezelf en de  

ander kennen. 
 

Een sterke, oprechte  
relatie als voorwaarde

voor groei &  
ontwikkeling.

hoe
 

eigenaarschap 

Hier leer je om je   
eigen weg te kiezen  

en mogelijk te maken.

Reflecteren
Oplossen

Samenwerken
Keuzes maken

het werkt
 

ontwikkeling

hier leer je om je te 
ontwikkelen richting  

jouw plek in de 
maatschappij.

Beroepsmatig
Sociaal

Maatschappelijk

Bij ons
 

school (vso)

Wij bieden een 
inspirerende plek voor  
verbeelding, eigenheid  

en ontmoeting.

De plek vol
praktische kansen  
& mogelijkheden  

voor iedere leerling.

doorgaande leerlijn VSO12 jaar 18 jaar

    Dit is ons VSO 

SO/KDC/regulier
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Visie
 

> Waar we voor gaan 

 
Vanuit een oprechte relatie laten wij leerlingen zien  

en ervaren dat ze van waarde zijn voor de maatschappij. 
We zien school als een inspirerende plek voor  

verbeelding, eigenheid en ontmoeting. Waar leraren  
leerlingen met plezier uitdagen om sociaal & praktisch 

te ontwikkelen en zo vol trots deel te nemen 
aan de maatschappij. 

    Dit is ons VSO 
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Pijlers
 

> Eigenaarschap 
 

Voor de leerling
“Ik geef mijn mening en 

maak zelfstandig keuzes.”

Voor de leraar
“Ik neem initiatief en maak mijn 
eigen ontwikkeling mogelijk.”

    Dit is ons VSO 
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Pijlers
 

> Relatie 
 

Voor de leerling
“Ik wil de ander leren kennen  

en sta open om te leren.”

Voor de leraar
“Ik maak contact en werk  

samen aan een inspirerende  
leer-en leefomgeving.”

    Dit is ons VSO 
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Pijlers
 

> Ontwikkeling 
 

Voor de leerling 
“Ik ontdek wat bij mij past en ben nieuwsgierig 

naar wat ik nog meer kan leren.”

Voor de leraar
“Ik ken mijn eigen talenten en 

zet deze in om mezelf en anderen  
vooruit te helpen.”

    Dit is ons VSO 



10

Opbrengst
 

Onze leerlingen & leraren zijn

Karaktervol 
Respectvol
Talentvol

 

    Dit is ons VSO 
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Complimenten
 

Leerlingen die onze school verlaten zeggen... 

 “Ik weet wie ik ben en wat bij mij past.”
“Ik kan mijn eigen keuzes maken.”

“Ik durf mijn mening te geven.”
“Ik ben nieuwsgierig naar  

wat ik nog meer kan leren.”
“Ik weet dat ik van waarde ben.”

 

    Dit is ons VSO 


