
De nieuwe school in Gaanderen…. “Gaanderwijs”..Motto:  Samen ontdekken voor de toekomst.  

 
Wij zijn een school met hoge, ambitieuze doelstellingen. Op onze school is de 
basis op orde en kunnen kinderen hun talenten ontwikkelen. Naast goede scores 
en opbrengsten op cognitief gebied  willen wij ook hoge sociaal emotionele en 
culturele doelstellingen met onze kinderen bereiken.  
 
Wij vinden het belangrijk een rol te vervullen in de gemeenschap. Wij zijn een 
school die wil voorbereiden op een duurzame samenleving waarin ontmoeten, 
verbinden en samenwerking centraal staan. Wij willen dat onze kinderen 
„natuurlijk groen‟ beleven in hun spel. 
 
Hoofd, hart en handen willen wij in evenwicht ontwikkelen. Dat kunnen wij niet 
alleen. Daarvoor hebben wij de ouders en de maatschappelijke organisaties op 
sportief en cultureel gebied van Gaanderen nodig. Ieder van hen neemt deel en 
draagt zijn steentje bij om die hoge opvoedingsdoelen te bereiken.  
 
Daarom wil de school het centrum van ontwikkeling en ontmoeting van Gaanderen 
worden/zijn. 
- de school zorgt voor professioneel, hoog opgeleid, vakbekwaam, gemotiveerd 
personeel. 
- de ouders worden betrokken en als educatieve partners mee genomen in deze 
ontwikkeling. 
- de maatschappelijke organisaties, die evenals wij met de kinderen werken, 
worden uitgenodigd om gezamenlijk één pedagogisch klimaat neer te zetten. 
 
Op deze wijze samenwerkend snijdt het mes aan meerdere kanten. Door bij 
elkaar in een goed geoutilleerd gebouw of samen met de andere organisaties met 
voorzieningen op korte ( loop) afstand (rondom en in de Pol) gezamenlijk beleid 
met een eenduidige aanpak uit te voeren, volgen we een pedagogische lijn die er 
voor zorgt dat het geheel der dingen meer is dan de som der delen. 
 
Een gezamenlijk te gebruiken goed geoutilleerd complex is de start van een 
ontwikkeling naar een pedagogische lijn die de komende tientallen jaren zonder 
twijfel zal leiden tot hoge opvoedingsresultaten.  
 
Deze brede school gedachte is toekomstgericht, duurzaam, pedagogisch en 
didactisch verantwoord, effectief en efficiënt, veilig, inspirerend, evenwichtig, 
modern, vernieuwend en gaat uit van  kansen en mogelijkheden….kortom deze 
samenwerking zorgt voor SYNERGIE…   Jac Linders december 2013 

 


