Identiteit Katholieke Scholengroep RHIZO…
Jij, wij, onderwijs
Een verbindende scholengroep waar iedereen kansen krijgt om te groeien!
Inspiratiebron – missie – visie – ambities
1.1 Onze inspiratiebron
De boodschap van Jezus is onze belangrijkste bron van inspiratie; we willen het opvoedingsproject in onze scholengroep
steeds toetsen aan die boodschap, ook waar dit confronterend, lastig en oncomfortabel is. Vanuit deze boodschap willen we
voortdurend zoeken naar verbinding en respectvolle dialoog met elke mens.

1.2 Onze missie
Gebaseerd op respect en betrokkenheid bieden we inspirerend onderwijs aan dat jonge mensen ertoe aanzet om democratisch
burgerschap op te nemen in de samenleving, om hun talenten te ontplooien en om sterk in het (samen)leven te staan.

1.3 Onze visie
Hiervoor werken we elke dag aan een verbindende (leer)omgeving waarin iedereen zich thuis voelt en uitgedaagd wordt om te
groeien in kritisch denken, creativiteit en empathie.

1.4 Onze baseline
Onze baseline verwijst naar de verbinding en het laten groeien: Jij, wij, onderwijs

1.5 Onze strategische ambities
Onze strategische ambities zijn:






We zijn een verbindende scholengroep met sterke units/scholen die proactief op zoek gaat naar relevante
netwerken en schaalvergroting met het oog op een optimalisatie van het studieaanbod,
We zorgen voor sterk onderwijs en deskundige begeleiding met aandacht voor zelfsturing, personalisering,
dienstverlening en internationalisering,
Onze leidinggevenden en medewerkers zijn inspirerende professionals die optimale ontwikkelingskansen krijgen,
een leven lang leren en vooral ook leren van elkaar,
Innovatie, kwaliteit en duurzaamheid zijn kernbegrippen in onze werking als middel om sterk onderwijs,
deskundige begeleiding en inspirerende professionals mogelijk te maken,
We streven naar een moderne infrastructuur met integratie van de laatste technologische mogelijkheden.

1.6 Onze dagelijkse ambities
Onze dagelijkse ambities zijn:De boodschap van Jezus is onze belangrijkste bron van inspiratie






Respect is onze kernwaarde
We bieden inspirerend onderwijs (onderwijs@rhizo)
We werken aan een verbindende (leer)omgeving waar iedereen zich thuis voelt (opvoeding@rhizo)
We werken aan een verbindende (leer)omgeving waarin iedereen uitgedaagd wordt om te groeien in kritisch denken,
creativiteit en empathie (uitdagingen@rhizo)
De ondersteunde diensten hebben een servicefunctie ten aanzien van de scholen en zijn verantwoordelijke voor de
opvolging van de secundaire processen
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