
Waarde(n)volle
vorming

Eigentijds onderwijs

 van hoge kwaliteit

                                Samen leren in
 een

                             professionele cultuur

                     Aantrekkelijk

             
       werkgeverschap

Samen van betekenis
Onze koers voor 2022-2026

Wij bieden bijzonder goed onderwijs. Daarmee bereiden we onze leerlingen voor op de wereld van nu én morgen. 
Ons onderwijs is van hoge kwaliteit en wordt gegeven door professionele medewerkers. We laten ons inspireren 
door de Bijbel: de basis van waaruit we ons handelen richting geven. Van daaruit willen we leerlingen vormen, 
zodat ze op hun unieke manier van betekenis zijn voor de wereld om hen heen. Onze leerlingen krijgen de ruimte om 
eigen talenten te ontdekken en te ontwikkelen. En in relatie met leerkrachten en met elkaar te groeien in wie ze zijn.
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