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1. Inleiding 

Christelijke Scholengroep De Waard stelt zich ten doel scholen voor protestants christelijk 

onderwijs in stand te houden. De taak van de stichting is de belangen van deze bijzondere 
onderwijsvorm in de breedste zin van het woord te behartigen. Zij zoekt hiertoe samenwerking 

met andere instanties die een bijdrage kunnen leveren.  
De scholen van CSG De Waard zijn ingericht voor het geven van: 

 basisonderwijs 

 speciaal basisonderwijs 

 speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerenden.  

De stichting gaat uit van de Bijbel als woord van God en beoogt zich in al haar werkzaamheden te 
laten leiden door het evangelie van Jezus Christus.  

 

De visie omvat drie elementen waaraan een gelijke waarde wordt toegekend: de 
levensbeschouwelijke identiteit, de onderwijskwaliteit en de kwaliteit van opvoeding en vorming. 

In overdrachtelijke zin kan de grondslag van de stichting worden beschouwd als het fundament, 
waarop drie pijlers rusten die de scholen dragen. 

 

2. Levensbeschouwelijke identiteit 
De scholen zijn open christelijke scholen, die werken vanuit de christelijke traditie. Een 

belangrijke taak is de overdracht van het culturele erfgoed in de breedste zin van het woord. 
De leerkrachten in de verschillende scholen begeleiden de kinderen actief bij hun ontdekkings-

tocht naar de eigen identiteit. Ze geven betekenis aan bijbelse kernbegrippen. Van essentieel 

belang hierbij is een levendige en open communicatie op het gebied van levensbeschouwing, met 
iedereen die bij de school betrokken is.  

 
3. Onderwijskwaliteit 

De scholen van CSG De Waard bieden een rijke en stimulerende omgeving, waarin aandacht is 
voor alle ontwikkelingsaspecten van kinderen:  

 cognitieve  

 sociaal emotionele 

 fysieke 

 creatieve 

Bij al deze aspecten wordt uitgegaan van geloof en vertrouwen in kinderen, het bieden van 

individuele uitdaging en ondersteuning. 
De nieuwe kerndoelen voor het basisonderwijs zijn richtinggevend. Voor elk kind geldt het voor 

hem hoogst bereikbare niveau als doelstelling.  
De leerkrachten van de scholen werken als team samen aan onderwijsvernieuwing op basis van 

planmatige kwaliteitszorg. De ontwikkeling van de school is vastgelegd in het schoolplan. Op alle 

ontwikkelingsdomeinen zijn prestatie-indicatoren vastgesteld.  
Het onderwijs op de verschillende scholen is zo ingericht dat alle kinderen, ongeacht hun 

ontwikkelingsniveau of individuele kwaliteiten, tot hun recht komen. Het beleid van de school is 
erop gericht om achterstanden, de behoefte aan extra zorg, maar ook de behoefte aan extra 

uitdaging zo vroeg mogelijk te signaleren. Waar nodig wordt extra begeleiding geboden, zoveel 
mogelijk op de eigen basisschool maar wanneer het niet anders kan op één van de speciale 

scholen van de stichting.  

 
4. Opvoedings- en vormingskwaliteit 

De scholen van CSG De Waard bieden een sociaal en fysiek veilig opvoedingsklimaat. Ze nemen 
een centrale plaats in binnen de samenleving, doordat ze een ontmoetingspunt zijn voor kinderen 

en ouders. De leerkrachten, die zich bewust zijn van hun voorbeeldfunctie, stimuleren de 
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kinderen om op een respectvolle manier met elkaar om te gaan. Door middel van werkvormen 
dragen zij bij aan de zelfstandigheidontwikkeling. Ze leren kinderen samenwerken en 

verantwoordelijkheid dragen voor zichzelf en voor anderen. 

 
5. Missie 

De scholen van CSG De Waard nemen een herkenbare plaats in binnen de Hoeksche Waard. Ze 
onderscheiden zich door hun signatuur en door kwaliteit. Deze constatering leidt tot de volgende 

missie: 

 

“Christelijke Scholengroep De Waard: voor bijzonder goed onderwijs” 
 

Tenslotte: 

Van ouders, medewerkers en bestuurders wordt verwacht dat zij instemmen met dit 

visiedocument. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 


