Visie, missie, onderwijsvisie

Onze visie …
elke dag in praktijk
Wij werken vanuit een gedeelde visie, die elke dag
zichtbaar is voor leerlingen, hun ouders en onze netwerkpartners. “Wij hebben zorg voor ieder ander, vooral voor
hen die het moeilijker hebben dan wijzelf en dat doen
wij door volhardend te zijn in onze betrokkenheid.”
Wij zetten ons elke dag onverminderd betrokken in
voor onze leerlingen, die het gezien hun vaak complexe
gedrag, leerstoornis en/of psychiatrische problemen
allemaal een stuk moeilijker hebben dan wijzelf. Wij gaan
door waar anderen stoppen, vinden betekenis in ons werk,
doen ons werk met plezier, geven net dat onsje meer en
vinden ieder kind de moeite waard om ons best voor te
doen. Dit alles doen wij vanuit onze gedeelde kernwaarden
Kracht, Onvoorwaardelijkheid en Passie.

Onderwijsvisie
Aloysius
Stichting
Onze visie, missie en kernwaarden zijn het fundament
voor onze onderwijsvisie, die weer de basis is voor hoe
wij in onze scholen werken. Wij bereiden leerlingen voor
op een betekenisvol bestaan, als autonoom, uniek persoon
die relaties kan aangaan en onderhouden, zijn talenten
ontplooit en die actief meedoet in onderwijs, werk en
vrije tijd, in onze steeds veranderende samenleving.

Onze missie …
is voor hún toekomst
Wij zijn er voor kinderen en jongeren van 4 tot 27 jaar die onze expertise
in onderwijs, begeleiding en ondersteuning nodig hebben om zich goed te
kunnen ontwikkelen. Wij bereiden onze leerlingen voor op een betekenisvolle toekomst in de samenleving. Daarbij richten wij ons nadrukkelijk ook
op hun ouders, familie en verdere omgeving. Wij werken daarvoor ook nauw
samen met onze netwerkpartners in onder meer onderwijs en jeugdhulp.
Wij bieden onze leerlingen een passend ontwikkelings- en opbrengstgericht onderwijsprogramma, dat is afgestemd op hun leefwereld. Dat doen
wij in een leeromgeving die optimaal stimuleert en die leerlingen tot hun
recht laat komen. Daarnaast ondersteunen wij (reguliere) scholen bij het
vormgeven van passend onderwijs in diverse samenwerkingsverbanden.
Wij spreken ieders talent aan, kijken vooral naar wat wél goed gaat en
leren onze leerlingen om te gaan met zichzelf en anderen.

Wij doen ons
werk vanuit onze
kernwaarden
Wij zetten onze kracht in voor onze leerlingen en
spreken de kracht van kinderen en jongeren aan.
Wij zijn er onvoorwaardelijk voor de kinderen en
jongeren die ons nodig hebben en gaan door waar
anderen stoppen. Dat vraagt om werken met passie,
elke dag opnieuw. Hoe verschillend onze scholen
en onze medewerkers ook zijn: bij Aloysius laten
we onze gedeelde kernwaarden zien in ons handelen
en maken dit voelbaar voor leerlingen, ouders en
netwerkpartners.

Werken vanuit
onze (positieve)
pedagogische
opdracht
Iedere leerling is de moeite waard om elke
dag ons best voor te doen. Wij vertalen
onze visie, missie en kernwaarden in
positief pedagogisch handelen dat herkenbaar en ‘voelbaar’ is voor onze leerlingen,
hun ouders en onze netwerkpartners.
Wij zien het talent, de mogelijkheden,
behoeften en kwetsbaarheden van leerlingen en begrijpen hun verhaal vanuit
ecologisch perspectief. Dit betekent dat
wij ervan uitgaan dat alles met elkaar
verbonden is en elkaar beïnvloedt:
thuis, school, vrije tijd, achtergrond,
leefwereld, vrienden.
Onze scholen zijn veilige leef-,
ontmoetings- en werkplaatsen waar
leerlingen mogen ‘oefenen’ in sociale
situaties, kansen krijgen om te leren,
succeservaringen te beleven en ook
fouten mogen maken.
Bij ons krijgen leerlingen elke dag een
nieuwe kans. Ieder mens kan zich ontwikkelen door met en van anderen te leren.

Wij hebben hoge verwachtingen van onze
leerlingen en zijn ons ervan bewust dat
onze leerlingen juist óns veel kunnen leren.
Ieder kind is uniek en vraagt dus om een
unieke benadering. Er is niet één aanpak
die standaard werkt: wij zoeken steeds
opnieuw naar het best passende antwoord
voor die leerling, op dat moment, in die
situatie. Niet de leerling of de leraar staat
hierbij centraal, maar de relatie en
interactie tussen beide. Steeds zoekt de
leraar naar de juiste balans in het bieden
van ruimte en structuur.
Wij focussen niet op ‘problemen’, maar
kijken en handelen oplossingsgericht. Voor
ons is probleemgedrag gedrag dat slecht
past in de omgeving waarin kinderen leven
en leren. Is het evenwicht tussen gedrag en
die omgeving verstoord, dan helpen wij dat
herstellen. Hierbij vragen wij ons af: wat
kunnen wij anders doen? Hoe stemmen
wij ons pedagogisch handelen en ons
onderwijsaanbod af op de behoeften van
de leerling, kijkend naar alle bevorderende
en belemmerende factoren?
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Betekenisvol
onderwijs: voor
competente,
sociale en
zelfbewuste
mensen
Wie het beste op zijn plek is op één van
onze scholen, is bij ons van harte welkom.
Wij willen dat onze leerlingen zich
ontwikkelen tot competente, sociale en
zelfbewuste mensen, die actief kunnen
meedoen in de maatschappij. Daarom is
ons onderwijs gericht op kwalificatie,
socialisatie en persoonsvorming.

Kwalificatie:
leren wat je nodig hebt
Leerlingen ontwikkelen bij ons de kennis,
vaardigheden, houding, normen en waarden
die zij nodig hebben voor de voor hun best
passende plek in (vervolg)onderwijs, werk
of dagbesteding. Het resultaat kan een
diploma zijn, maar bijvoorbeeld ook het
leren van de juiste arbeidsvaardigheden.
Iedere leerling heeft eigen talenten die van
waarde zijn voor onze samenleving.
Onze onderwijskwaliteit is goed.
Elke school zorgt voor voorspelbaar en
gestructureerd klassenmanagement,
effectieve instructies en een uitdagende
(digitale) leeromgeving met moderne
methoden en materialen, boeken en
communicatiemiddelen. Onderwijsprofessionals zijn goed geïnformeerd
over de meest recente wetenschappelijke
inzichten over effectief en vernieuwend
onderwijs.
Wij bieden leerlingen inspirerend,
uitdagend en betekenisvol onderwijs.
We sluiten aan bij de leefwereld van
leerlingen en zorgen dat zij weten
wat zij waarom leren. Wij bereiden
ze gericht voor op hun toekomst.

Socialisatie:
leren omgaan met jezelf
en de ander in de samenleving van nu en morgen
Wij maken tijd en ruimte voor de sociaalemotionele ontwikkeling. Juist dat maakt
ons speciaal.
Leren omgaan met de emoties, de
gevoelens en het gedrag van jezelf en
de ander: voor veel van onze leerlingen
is dat extra belangrijk. Zij kunnen zich bij
ons sociaal ontwikkelen in een veilige
omgeving. Wij zorgen voor structuur,
voorspelbaarheid en rust en zijn een
goed voorbeeld voor onze leerlingen
door op het goede moment de juiste
dingen te doen, ook in hun ogen.
Wij bereiden leerlingen voor op actief
meedoen in de samenleving van nu, met
alle tradities, normen en waarden en
gebruiken. Maar wij willen dat leerlingen
ook láter hun verantwoordelijkheid kunnen
nemen als actieve burger. Ons onderwijs
richt zich daarom ook op de ontwikkeling
van arbeids- en werknemersvaardigheden
en 21e eeuwse vaardigheden, zoals ICTgeletterdheid, mediawijsheid, sociale
competenties en culturele sensitiviteit.
De verbinding tussen kind, ouders, zijn
omgeving en ‘school’ is cruciaal voor
ontwikkeling. Wij zien ouders als gelijkwaardige partners en werken ook met
netwerkpartners in onder meer jeugdhulp
vanuit één gezamenlijke visie en aanpak.

Persoonsvorming:
‘mens’ worden op school
Wie ben ik, waar ben ik goed in, hoe kan ik
mijn talent inzetten voor mijn ontwikkeling?
Persoonsvorming gaat over ‘mens worden’.
Zelfstandigheid, creativiteit, moreel besef
en empathie spelen hierbij een belangrijke
rol. Hoe sta je later als volwassene in het
leven en neem je je verantwoordelijkheid
voor jezelf en de ander? Hoe leer je regie
te nemen over je leven en de keuzes die je
maakt? Daar werken wij al aan, bijvoorbeeld
door leerlingen mede-eigenaar te leren zijn
van hun leerproces en ontwikkeling.
Juist het unieke van iedere leerling
bekrachtigen wij, rekening houdend met
zijn omgeving. Wij stimuleren de autonomie en de ontwikkeling van een positief
zelfbeeld en willen dat iedere leerling
zichzelf de moeite waard vindt.

Planmatig en
ambitiegericht
werken
Onze scholen werken in samenhang aan
kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming. Dat doen zij ambitiegericht. Elke
school gebruikt hiervoor het 4D-model,
waarin de schoolambitie leidend is.
De 4D’s staan voor data, duiden, doelen
en doen. Door die cyclus planmatig te
doorlopen, kunnen leraren hun dagelijkse
handelen goed afstemmen op de ambities
van de school.
Wij delen leerlingen convergent in.
Leerlingen uit de groep werken aan
dezelfde doelen en krijgen dezelfde
lesstof aangeboden. Wij werken met
arrangementstijd (basis, gevorderd/
verdiept, intensief).
In het basisarrangement krijgen
leerlingen het basisaanbod. Leerlingen
in een gevorderd of verdiept arrangement
krijgen een verdiepingsaanbod en zij
‘compacten’ een deel van het basisaanbod.
Leerlingen met een intensief arrangement
krijgen de gelegenheid om meer te oefenen
met de basisstof, zodat ook zij de doelen
uit het basisaanbod halen. Zo werken wij
aan een ononderbroken ontwikkeling
van leerlingen. En verbeteren zo
permanent onze onderwijskwaliteit.

Blijven(d) leren
in een cultuurgestuurde
organisatie
Aloysius is een cultuurgestuurde organisatie. Onze visie, missie, kernwaarden
en onderwijsvisie zijn leidend voor ons
handelen. Leidinggevenden sturen op
die voor ons belangrijke waarden en tonen
inspirerend en krachtig leiderschap.
Wij leren samen en verbeteren onszelf
continu. Wij zorgen er samen voor dat
ons onderwijs en onze onderwijszorg
goed zijn en blijven.
Van alle medewerkers vragen wij
authenticiteit, ontwikkelingsgerichtheid
en doorzettingsvermogen als kerncompetenties. Wij blijven allemaal leren
en zijn ambassadeurs van de school,
sector en stichting.

