KOERSPLAN 2019-2023
OMGEVINGSGERICHT

GOED WERKGEVERSCHAP

KWALITEIT

Buiten en binnen verbinden,
binnen naar buiten uitstralen

Van gelijke monniken gelijke kappen,
naar erkende ongelijkheid

We leven niet om te leren,
maar we leren om te leven

● Onze scholen onderscheiden zich, doordat we
leren van de toekomst, innovatief en
ondernemend zijn en ons richten op de
buitenwereld en duurzaamheid.
● Onze kwaliteit is goed zichtbaar en wordt door
ouders herkend.
● De inrichting van onze gebouwen maakt onze
visie zichtbaar.
● Wij realiseren maximale interne (binnen
WSKO) en externe samenwerking (andere
besturen en instanties).

● Wij nemen collectieve verantwoordelijkheid en
werken samen op basis van erkende
ongelijkheid.
● Wij zijn een flexibele organisatie en verdelen
rollen en taken op basis van kwaliteit en
affiniteit.
● Bij WSKO wil je werken, omdat je ruimte krijgt
om je te ontwikkelen, zodat je het verschil kunt
maken voor jezelf en een ander.
● Wij willen waarderen in plaats van normeren.
● Wij hanteren hoge standaarden van
vakmanschap.

● WSKO creëert vrije ruimte die tot leren leidt.
● Onze focus ligt op competenties voor de
toekomst, zoals beschreven in onze vijf
landschappen.
● Wij handelen vanuit de balans tussen
kennisoverdracht en coaching.
● Wij maken gebruik van de meest recente en
relevante (wetenschappelijke) inzichten.
● Wij borgen kwaliteit door kennis, ervaringen en
reflectie georganiseerd met elkaar te delen.

PROFESSIONELE CULTUUR

WIJ STAAN VOOR

FINANCIEEL BEWUSTZIJN

Al doende leert men
● Wij krijgen en geven ruimte en vertrouwen
vanuit vakmanschap.
● Wij creëren eigenaarschap en handelen met de
focus op het belang van de kwaliteit van leren
voor iedereen.
● Wij verbinden horizontaal en creëren verticale
verantwoording.
● Wie het weet mag het bij ons zeggen.
● Wij vormen een lerend netwerk.
● Wij richten de organisatie in alle lagen zo in dat
ze ondersteunend is in leren.

Van afhankelijk, via verantwoordelijk,
naar eigenaarschap

VERTROUWEN
EIGENAARSCHAP
VOORUITGANG

WSKO dáár leer je!

● Wij geven vanuit visie richting aan financiële
middelen.
● Wij kunnen en willen als schoolleider
ondernemen en beheren.
● Wij willen met elkaar afspraken maken waar het
‘t individu en de school overstijgt.

Bijlage: Vijf landschappen

