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“Onze leerlingen ontwikkelen zich
allemaal anders. Geen kind is hetzelfde.
Daarop sluiten wij aan met onderwijs.
Wij dagen onze leerlingen uit om met
plezier te leren en succes te ervaren.”

Leraren

Even voorstellen
CNS Ede is een christelijke onderwijsorganisatie. De Christelijke indentiteit
geven wij vorm op een open en uitnodigende manier. Wij bieden bijzonder
goed onderwijs voor elke leerling in veilige, eigentijdse en uitdagende
scholen. Uit alles wat we doen spreken vier woorden: vertrouwen, verbinding,
verantwoordelijkheid en vakmanschap.
Ons onderwijs en onze medewerkers zijn goed. Dat laten we graag zien.
Wij ontwikkelen individueel en collectief vakmanschap. Elke dag. Dat is
bijzonder goed onderwijs.
Onze scholen hebben een eigen karakter. Dat maakt ons bijzonder.

Drie vragen voor
onderweg
Onderwijs is enorm belangrijk. Voor
iedereen. Voor nu en voor later. Ieder wil
gehoord en gezien worden, van waarde
zijn voor anderen en zelf dingen doen.
Voor kinderen geldt dat in het bijzonder.
Bij alles wat wij doen, stellen wij ons
daarom drie vragen:
1 Wat hebben leerlingen nodig?
2 Ontwikkelen leerlingen zich volgens
vewachting?
3. Daagt het onderwijs hen uit tot leren?

Onze koers
Voor de periode 2019 – 2022 kiezen wij 4 thema’s:
•
•
•
•

Bijzonder goed onderwijs
Leraar zijn is een waardevol vak
Onderwijs is teamwerk
Duurzaam verbonden scholen

De uitwerking van onze doelen en ambities kunt u lezen op: www.cnsede.nl
en in deze uitgave.
Onze koers komt niet uit de lucht vallen. Aan de basis staan gesprekken
met ouders, leerlingen, leraren, directieleden, Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad (GMR), Raad van Toezicht en mensen rondom de school.
Zij gaven aan wat ze voor de toekomst van CNS Ede belangrijk vinden..

CNS Ede in 100 woorden
Onze scholen willen het beste voor
leerlingen. We werken vanuit doelen en
resultaten aan steeds beter onderwijs.
Onze leraren zijn vakmensen. Het
klimaat in onze scholen daagt kinderen
uit te leren naar vermogen.
We leiden leerlingen op voor de wereld
van morgen. Daar hoort bij dat we
duurzaam en milieuvriendelijk omgaan
met de schoolgebouwen èn met de
omgeving.
Leren doe je samen. Dat is een
voorwaarde voor goed onderwijs. Leren
en samenwerken gaan hand in hand.
Niet alleen de leerlingen leren. Ook de
leraren, de directeuren en bestuurder
leren. Elke dag.

Bijzonder goed onderwijs
Op onze scholen leert iedereen: leerlingen, leraren en directeuren. Iedereen doet
zijn best om daarin steeds beter te worden. Daarbij helpen we elkaar.
Wij werken veilig, wij weten wat we doen en we doen wat werkt. Zo verbeteren
wij niet alleen onszelf, maar ook ons onderwijs. Zo doen we dat op iedere
CNS-school.
Wij bieden zorg voor alle leerlingen. Daarbij werken wij ondermeer samen met
het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Rijn & Gelderse Vallei. Wij bieden
leerlingen goede leerstof voor beheersing van de taal, lezen, rekenen & wiskunde.
Ook krijgen zij les in levensbeschouwing, sociaal-emotionele ontwikkeling,
burgerschap, cultuur, creativiteit en techniek.

“Ons vak is een stoer beroep. Leraren
maken het verschil en dat mag je zien.”

Leraar zijn is een waardevol vak

“Een goede meester of juf legt interessant uit, open en met keuzemogelijkheden. Hij of zij geeft ons nieuwe gedachten om over na te denken.”

Leraren hebben een prachtig beroep. Ze leveren een waardevolle bijdrage aan
de opvoeding en ontwikkeling van kinderen. Wie herinnert zich niet een meester
of juf uit de basisschooltijd, die een bijzondere plaats heeft in jouw hart? We
verwachten veel van hen.
Leerlingen voelen zich veilig. Ze weten dat de leraren ook veel van hen
verwachten en hun zelfvertrouwen stimuleren.
Onze leraren zijn vakmensen. Ze geven goed les en organiseren goed. Ze leggen
duidelijk uit en letten erop dat er respect is voor elkaar. Leerlingen zijn actief en
betrokken bij de les. Ze leren samenwerken.

“Laten wij met groepen scholen aan
de slag gaan en expertise delen. Met
een lerende houding wordt ons vak
zoveel leuker.”
“Vraag onze mening na een les of dag.
Vraag ons: wat doe ik goed en wat kan
ik beter anders doen? Dat helpt! Dan
weten meesters en juffen ook waaraan
ze kunnen werken.“
“Wij zijn CNS Ede en opereren als team.”

Onderwijs is teamwerk
Niemand is een eiland. Leren doe je samen. Samen maken wij de school. CNS Ede
zijn we samen. Leerlingen, ouders en leraren, we hebben elkaar allemaal nodig en
leren van en met elkaar. Samen vormen we een team.
We willen beter worden in ‘samen denken’ en samen werken. Wij oefenen en
leren luisteren, onderhandelen en durven elkaar aan te spreken. Dat is nodig om
samen doelen te kiezen en te bereiken.

“Een lerende organisatie is drager van
duurzaamheid. Dat is spannend en
uitdagend.”
Stakeholder

“Een school verankerd in een wijk. Met
een gebouw dat betekenis heeft in de
omgeving.”
GMR

Duurzaam verbonden scholen
We horen bij onze omgeving. Bij de wijk waarin de school staat. We werken
graag samen. Bijvoorbeeld met Het Streek (voorgezet onderwijs) en de
lerarenopleidingen van CHE en Marnix Academie, het SWV, SKOVV en
Proominent voor onderwijs en kindorganisaties voor kinderopvang en
buitenschoolse opvang.
Wij onderhouden en beheren onze schoolgebouwen duurzaam en
milieuvriendelijk. Die verantwoordelijkheid nemen wij. De aarde hebben wij
immers in bruikleen.
Wij zijn zuinig op onze omgeving. Zo willen wij bijvoorbeeld schoolpleinen
groener maken.

“Het wordt steeds belangrijk dat mensen
hun eigen gebruiksaanwijzing hebben
gelezen en die ook weten te hanteren.
Zelfkennis, je eigen mogelijkheden
kennen. Weten waarvan je energie krijgt.
Reflecteren op je eigen kwaliteiten en ambities. Dat moeten wij doen. Als individu,
als team, als school en als CNS Ede.”

Dit mag u van ons verwachten
Tot besluit van dit koersplan: we verwachten nogal wat van onze mensen. En
daarop zijn we ook aanspreekbaar. We willen dat iedereen die bij CNS werkt
zich inzet om het onderwijs aantrekkelijk te houden. Als leerling en als leraar. Als
directeur en als werkgever. Samen zijn wij CNS Ede.
Van bestuur en staf verwachten we kennis, ambities en zichtbaarheid. Met
deze mensen kunt u een goed gesprek voeren over onderwijs en over onze
scholen. Bestuur en staf wakkert de saamhorigheid aan in teams en directies.
CNS Ede is een goede werkgever die bijzonder goed onderwijs nog beter en nog
aantrekkelijker maakt.
Van directeuren verwachten we ambitie en duidelijke teamdoelen. Elke school
moet bijzonder goed zijn. In de lessen, in de mensen, in alles. Directeuren delen
hun succesfactoren met elkaar. Ze laten zien wat hen motiveert, ze maken de
scholen goed zichtbaar en zijn ambassadeur.
Onze leraren en onderwijsondersteunend personeel betrekken ouders
bij het onderwijs. Ze delen hun successen en verbeteren hun manier van
lesgeven continu. Ze tonen interesse en geven kinderen kansen. Ze denken
in verbeteringen en spreken positief. Ze koesteren hoge verwachtingen. Van
zichzelf, hun team en uiteraard van de kinderen. Dit koersplan beschrijft de reis
die wij samen aangaan als CNS Ede. Wij zijn samen onderweg.
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