
Elke leerling is anders en verdient het best 
mogelijke onderwijs. Daarom kijken we 
naar de mogelijkheden en talenten van de 
leerling en passen we de schoolstructuur 
daarop aan. We spelen in op de verschillen 
tussen leerlingen, zodat elke leerling de 
kans krijgt om zijn dromen en ambities 
waar te maken. Zo bieden we elke leerling 
dat wat hij nodig heeft. 

Onze ambitie: 
structuur biedt 
ruimte

Net als zijn leerlingen doet ook de docent 
steeds weer nieuwe kennis op. Hij werkt 
continu aan zijn eigen ontwikkeling. Daar-
door kan de docent zijn verschillende rollen 
invullen: hij inspireert, motiveert en gidst de 
leerling en biedt individueel maatwerk. Hij 
helpt de leerling om te gaan met persoonlijke 
en maatschappelijke dilemma’s, gaat met 
hem in gesprek en daagt de leerling uit om 
het beste uit zichzelf te halen. 
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Onze ambitie: 
de docent als lerende 
professional

De 8ste school is de drijvende kracht 
achter innovatie op onze scholen. 
Enthousiaste teams en ambitieuze 
docenten ontmoeten en inspireren elkaar 
in de 8ste school. In de 8ste school is er 
ruimte om te experimenteren en om met 
en van elkaar te leren. Het is de plek waar 
we het onderwijs van de toekomst 
levendig houden, vormgeven aan onze 
plannen en onze ambities waarmaken. 

De 8ste school: 
leren, inspireren, 
innoveren

Onderwijs van de toekomst vraagt om 
vaardigheden en kennis van de toekomst. 
De OVO Academie is er voor en door alle 
OVO-medewerkers. De Academie ondersteunt 
het leren en floreren van onze medewerkers, 
met een uitgebreid aanbod op het gebied 
van na- en bijscholing en (persoonlijke) 
ontwikkeling. De OVO Academie is onderdeel 
van de 8ste school en draagt zo bij aan 
Buitengewoon goed onderwijs.

OVO Academie: 
leren en floreren

Omdat de samenleving voortdurend 
verandert, vinden we het belangrijk 
om onze leerlingen goed voor te 
bereiden op de arbeidsmarkt en de 
maatschappij. Daarom verbinden we 
de theorie met de praktijk. Onze 
leerlingen ontwikkelen zich cognitief 
(hoofd), sociaal (hart), kunstzinnig en 
ambachtelijk (handen), zowel in de 
breedte als in de diepte. Het onderwijs 
dat wij bieden, verbindt vakmanschap 
met de ontwikkeling van 
vaardigheden voor de toekomst. 

Onze ambitie: 
hoofd, hart en 
handen

OVO Zaanstad staat voor buitengewoon goed 
onderwijs voor iedereen. Over hoe wij onze 
kernwaarden levend houden en invulling geven, 
zijn wij voortdurend met elkaar in gesprek. Dit 
doen wij op basis van drie overtuigingen. Ten 
eerste geloven wij in omgangsvormen, waarbij 
respect, openheid en transparantie centraal staan. 
Daarnaast is het onze maatschappelijke opdracht 
om leerlingen voor te bereiden op hun toekomst. 
Ten slotte leren we in een ambitieuze onderwijs-
cultuur van en met elkaar en zoeken we de 
verbinding met elkaar en onze omgeving. 

Onze kernwaarden: 
hier staan wij voor

Koers OVO Zaanstad
tot 2020


