Onderwijsvisie 2025

voor
ouders

Katholieke Scholenstichting Fectio in een nieuwe jas
Sinds een jaar heeft Fectio een nieuw logo. Dit nieuwe logo geeft aan wat wij willen en wie wij zijn.
Het logo straalt beweging en ontwikkeling uit, maar ook rust. Het logo drukt tevens plezier uit. Spel,
samenwerken en verbinden. Allemaal elementen die belangrijk zijn om goed onderwijs te kunnen geven.

Het getal 3 speelt een belangrijke rol
• onze kernwaarden: vertrouwen - ontwikkeling - respect
• de pedagogische driehoek: kind - ouders - school
• onze missie gericht op: talent - groei - lef

onze missie:

Ruimte aan
Talent, Groei
en Lef

Het nieuwe logo gaf ons inspiratie om een nieuwe missie en visie te bepalen. Op onze 12 scholen zal
het onderwijs zich de komende 6 jaar blijven ontwikkelen met als leidraad de nieuwe missie. Samen
met u en met alle medewerkers willen wij continue werken aan de ontwikkeling van onze kinderen.
Met de nadruk op Ruimte aan Talent, Groei en Lef!

Ruimte aan

talent
•	Er is ruimte voor het leertempo
en niveau van elk kind;
•	we hebben hoge verwachtingen
van ieder kind;
•	er is aandacht voor leren,
creativiteit en het ontwikkelen
van vaardigheden die kinderen
van nu in de toekomst nodig
hebben.

Ruimte aan

groei

•	We zien de school als een oefenplaats waar je leert, onderzoek
doet en fouten mag maken;
•	we zien de school als plek waar
we samen het leven leren en
samen leren leven;
•	onze overtuiging is dat alle kinderen
zich graag ontwikkelen, onze leraren
hebben daarin een stimulerende rol.

Ruimte aan

lef
•	Er is ruimte en aandacht voor
initiatieven van kinderen;
•	kinderen zijn verantwoordelijk
voor hun doen en laten en
mede-eigenaar van hun
leerproces;
•	we dagen onze leerlingen uit
met ons te streven naar een
samenleving die vredig, gelukkig,
gezond en duurzaam is.

Deze 12 scholen vormen samen KS Fectio
Fectio heeft 12 scholen met ieder een eigen onderwijsconcept. Die veelzijdigheid kenmerkt Fectio.
We hebben onder andere:
• grote scholen en kleine dorpsscholen
• scholen waar gewerkt wordt volgens de
• een Dalton-school
principes van de meervoudige intelligentie
• een school waar gewerkt wordt binnen leerpleinen
of het ontwikkelingsgericht werken

We nodigen u van harte uit om een kijkje te nemen op de websites van onze scholen

www.basisschoolaventurijn.nl

www.barbaraschoolbunnik.nl

www.rk-deboogerd.nl

www.camminghaschool.nl

www.delteyk.nl

www.stmichiel.nl

www.schoolhuys.nl

www.de-stek-houten.nl

www.vanharteschool.nl

www.rkbs-de-vlinder.nl

www.devonk-odijk.nl

www.7spronghouten.nl

aaigras 101d, 3994 MB HOUTEN • 030 - 2745 809
aventurijn.nl • www.basisschoolaventurijn.nl
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