Missie SKOW
De missie van de SKOW is het creëren van een schoolomgeving in het primair onderwijs
waarin leerkrachten en leerlingen , met respect voor een ieder, het beste onderwijs geven
en ontvangen met een katholieke grondslag.
Met als motto: ‘Bij de SKOW maken de mensen het verschil’.

Visie SKOW
De SKOW is met haar scholen vernieuwend, ondernemend en onderscheidend. De SKOW
wil in toenemende mate de onderwijsbehoeften en specifieke talenten van ieder kind als
uitgangspunt nemen om passend onderwijs te kunnen bieden met moderne en
gedifferentieerde onderwijsmethoden. Het bevorderen van sociale vaardigheden en
culturele vorming maken in toenemende mate deel uit van het onderwijsproces. Daarbij zal
ook steeds vaker gebruik gemaakt worden van de mogelijkheden van ICT.
Door het aangaan van ‘partnerschap’ met onder anderen ouders/verzorgers,
Schooladviesdienst, kinderopvang, zorginstanties en gemeente wil de SKOW bijdragen aan
de volledige ontwikkeling van kinderen. Goed onderwijs is onze kerntaak, maar een bredere
maatschappelijke uitdaging gaan wij niet uit de weg.

Kernwaarden
Hoe maken wij onze missie en visie waar? Dat doen we door ons in ons dagelijks handelen te
laten leiden door een aantal kernwaarden:
Mensgericht / betrokken
Dat wij bij de SKOW mensgericht en betrokken zijn, uit zich op diverse manieren:
• Wij geloven dat ieder mens in beginsel goed en uniek is. Bij ons zijn alle kinderen dan
ook welkom in hun authenticiteit, en doen we recht aan de onderlinge verschillen.
We hebben respect voor ieders achtergrond, godsdienst of levensbeschouwing. We
willen kinderen vormen tot mensen die, met al hun verschillen, op elkaar gericht en
betrokken zijn
• We koesteren ons personeel als het ‘goud’ van de organisatie. We onderkennen hun
spilfunctie bij het vervullen van onze ambities en doelen. Onze personeelsleden
vervullen een voorbeeldfunctie, bieden onderwijs op maat, zijn integer, staan
midden in de samenleving, zijn in staat te reflecteren op eigen handelen, kortom: zijn
professioneel.
• We investeren in wederzijdse betrokkenheid tussen school en ouders en maken
ruimte voor ontmoeting.
• Alle betrokken bij de SKOW voelen zich veilig, gerespecteerd en gewaardeerd. Er is
aandacht voor tolerantie en onderlinge solidariteit. Er is sprake van menselijke maat.
Samen(werken)
Ook deze kernwaarde is voor ons op verschillende niveaus leidend:
• Mens-zijn kun je niet alleen. Daar heb je anderen bij nodig. Mensen zijn in wezen
gericht op relaties. Onze scholen realiseren dan ook een klimaat waarin kinderen en
volwassenen elkaar leren kennen, begrijpen en waarderen op basis van respect en
vertrouwen. Mensen ontmoeten kan op veel manieren. Op de scholen van de SKOW
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willen we elkaar ook ontmoeten in bestaande rituelen, feesten en symbolen uit de
katholieke traditie.
De SKOW wil in goede samenwerking doelen en ambities bereiken. Daarvoor is het
nodig dat intern iedereen bekend is met de te bereiken doelen en deze onderschrijft.
‘Samen werkend’ kunnen we de doelen bereiken en ‘samen werkend’ kunnen we
kinderen het beste bieden.
Ook externe samenwerking met andere scholen, schoolbesturen en de gemeente
Wassenaar is van belang in het streven van de SKOW om niet alleen nu maar ook in
de toekomst kwalitatief hoogwaardig onderwijs te blijven aanbieden. Samenwerking,
met als uitgangspunten leren van elkaar en elkaar versterken, biedt voor alle
betrokkenen meer en betere kansen.

Innovatief
Bij de SKOW zijn we niet snel tevreden. We willen telkens verbeteren, innoveren, nieuwe
doelen stellen en deze ook bereiken. Daarmee zetten we ontwikkelingen in gang en
inspireren we kinderen en personeelsleden om met ons mee te op weg te gaan naar een
toekomst die we niet kennen maar mede zullen moeten vormgeven.
Veelzijdige ontwikkeling
De SKOW heeft de ambitie om alle kinderen op de scholen passend onderwijs te bieden.
Aansluitend bij de diverse onderwijsbehoeften van de leerlingen behalen de scholen zo hoog
mogelijke leerresultaten op velerlei gebied. De SKOW wil uit ieder kind halen wat er in zit.
Kinderen kunnen hun talenten veelzijdig ontwikkelen op cognitief, creatief, motorisch en
sociaal gebied. Zij worden optimaal toegerust voor het voortgezet onderwijs.
Diversiteit
Diversiteit is voor ons op verschillende manieren van belang:
• Ieder mens is anders. We hebben allemaal verschillende talenten en groeien op in
verschillende omstandigheden. Wij zijn ons bewust van die verschillen en willen alle
kinderen op onze scholen gelijke kansen bieden. Gedrag dat mensen tegen elkaar
opzet, wijzen wij af. Zo leren wij kinderen ook omgaan met diversiteit in de
samenleving.
• Elke school is anders. De SKOW staat voor eenheid in verscheidenheid. Binnen de
door de SKOW geformuleerde ambities en doelen mogen de scholen zich
onderscheiden en zich profileren op hun eigenheid. Juist die eigenheid geeft voor
veel (toekomstige) ouders de doorslag bij hun keuze voor één van de scholen van de
SKOW. We zijn ons ervan bewust dat het voor elke school een uitdaging is om zich te
profileren met haar specifieke eigenheid in een tijd waarin er steeds minder ruimte
lijkt te zijn voor die eigen keuzes (zie ook: Trends en ontwikkelingen).

