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1. Het schoolbestuur van WSKO
Alle katholieke basisscholen in de gemeente Westland behoren tot het bestuur van de Westlandse
Stichting Katholiek Onderwijs. Het college van bestuur, oftewel bevoegd gezag, wordt ondersteund en
geadviseerd door medewerkers van het stafbureau. Het college van bestuur onderhoudt de contacten met
de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. De schooldirecteuren onderhouden op hun beurt
contact met de Medezeggenschapsraad namens het college van bestuur.
Het college van bestuur wordt geadviseerd door het managementberaad, dat wordt gevormd door alle
schooldirecteuren.
Het adres van het bestuursbureau is:
De Ruijtbaan 83 - 2685 RS te Poeldijk
telefoon: 0174 - 280 446
e-mail: info@wsko.nl
website: www.wsko.nl
2. Visie WSKO

Het verzorgen van onderwijs vanuit katholieke waarden en normen met het evangelie als
inspiratiebron.

Het realiseren van kwalitatief hoogwaardig en eigentijds onderwijs.

WSKO staat voor een effectieve, veilige, open en tolerante organisatiecultuur.

Het bevorderen en ondersteunen van een persoonlijke en professionele groei.

Het pro-actief werken aan de leefbaarheid van de maatschappij en inspelen op de geest van de tijd.

Het klantgericht handelen ten opzichte van ouders en andere betrokkenen.
3. Identiteit
Als we het hebben over de identiteit van de school dan gaan we uit van de katholiciteit. Dit betekent dat
wij werken vanuit de christelijke inspiratie zoals Jezus dat in woord en daad heeft uitgedragen. Wij
proberen kinderen niet alleen voor te bereiden op de bestaande samenleving, waarin begrippen als
respect, verdraagzaamheid en hulpvaardigheid centraal staan, maar vanuit onze rooms -katholieke
inspiratie willen we kinderen ook opvoeden in de richting van een samenleving zoals die zou moeten zijn.
De toekomstvisie van Jezus, "Vrede op aarde", is voor WSKO een duidelijke leidraad.
Hierbij maken we gebruik van de traditie van onze rooms- katholieke overtuiging.
Voor het bewaken van onze identiteit hebben we binnen WSKO een protocol opgesteld:
 Wij bidden regelmatig met de kinderen.
 Wij lezen regelmatig verhalen voor uit de Bijbel.
 Wij geven les aan de hand van een catechetisch methode.
 Wij vieren advent, kerstmis en pasen (hemelvaart en pinksteren).
 Wij werken mee op verzoek van de parochie aan de voorbereiding op de eerste communie en
het vormsel.
 Wij gebruiken een protocol bij ziekte en overlijden.
 Wij stimuleren/zorgen voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen.
We noemen dit de zeven gouden regels.

