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1.

Inleiding: ‘De toekomst begint in onze klas’
‘Den Helder kijkt positief naar de toekomst. Trots is een belangrijk woord bij
de ontwikkelingen die we doormaken binnen onze gemeente. Met elkaar bouwen
we aan een sterke stad en een betrokken samenleving. Een samenleving waarin
wonen, werken en onderwijs staan als een huis. Het openbaar onderwijs van
Meerwerf Basisscholen is onlosmakelijk verbonden met de stad Den Helder,
een stad rijk aan cultuur en succesvolle ondernemers.

We zien in Den Helder een positieve beweging ontstaan. De stad

Binnen het onderwijs - en vooral buiten onze scholen - willen

Dit maakt dat we ons samen volledig kunnen richten op wat deze

Onze scholen staan in Den Helder en Julianadorp. Waar in het

vernieuwt en er is volop ondernemerschap. Op het gebied van

we de kennis en kunde van onze partners inzetten en samen

stad en in het bijzonder de kinderen van deze stad nodig hebben.

koersplan wordt gesproken over ‘de stad’ en over ‘Den Helder’,

cultuur, sport en toerisme is het aanbod enorm. Als bestuurder

optrekken bij de ontwikkeling van kinderen. Wat hebben kinde

Nu en in de toekomst.

bedoelen we steevast beide gebieden. In dit ‘Koersplan 2024’

ervaar ik dagelijks dat onze gemeente ontzettend veel te bieden

ren nodig, waar vraagt de stad om en wat betekent dit voor het

heeft. Het gevoel dat bij mij heerst is het kán, het kan nu en het

onderwijs op onze scholen? Hoe vormen we sterke individuen in

Voor het geven van onderwijs, waarbij de brede ontwikkeling

Meerwerf Basisscholen met trots de belangrijkste doelen en

kan in Den Helder. Het vestigingsklimaat is gunstig, de arbeids

een hechte gemeenschap? Dat moeten de uitgangspunten zijn.

van het kind centraal staat, hebben we de beste mensen nodig.

ambities van onze organisatie voor de aankomende vier jaar.

markt biedt kansen en diverse instanties, zoals de woning

Elk schooljaar opnieuw.

Enthousiaste leerkrachten, sterk ondersteunend personeel en

We willen een beweging realiseren die zichtbaar en voelbaar

betrokken schooldirecteuren. Medewerkers die onze ambitie

wordt; binnen onze scholen en in Den Helder en Julianadorp.

De maatschappelijke betrokkenheid van alle partijen in

delen en de kwaliteiten en kwalificaties hebben deze te realise

Onderwijs waarmee we elkaar en onze omgeving informeren
en inspireren. Meerwerf Basisscholen: zichtbaar en voelbaar’.

bouwvereniging, leveren een grote bijdrage aan een
toekomstbestendige regio.

presenteren het bestuur, de directeuren en de staf van

Den Helder en Julianadorp is groot. Samen werken aan een

ren. Het is onze plicht, als basisscholenorganisatie, om goed voor

Als Meerwerf-organisatie willen we zichtbaar zijn in Den Helder,

sterke leefgemeenschap, dit bewustzijn leeft zeer nadrukkelijk.

onze mensen te zorgen. Dit doen we door hen kansen te bieden

eenheid uitstralen en door samenwerking nog nadrukkelijker

Meerwerf Basisscholen sluit zich daar graag bij aan. Bij het rea

en te ondersteunen in hun ontwikkeling, door het zien en benut

Nils van Heijst

verbinding vinden met de wereld om ons heen. We luisteren,

liseren van grote doelen trekken we dan ook samen op met onze

ten van talenten en hen de ruimte te geven te groeien. Als mens

Bestuurder Meerwerf

ontdekken en spelen in op de uitdagingen waar we als stad, regio

partners, zodat iedereen vanuit zijn deskundigheid kan bijdragen

en als onderwijzer. Meerwerf moet een organisatie zijn met een

en gemeenschap voor staan met als doel het creëren van beteke

aan de ontwikkeling van onze kinderen, de stad en de gemeen

stabiele, gestructureerde basis, een organisatie waar ambitieuze

nisvol onderwijs en het schrijven van nieuwe succesverhalen.

schap. Als Meerwerf Basisscholen bevinden we ons in de unieke

mensen graag willen én blijven werken.

situatie dat alle scholen gevestigd zijn binnen één gemeente.
Onze openbare identiteit versterkt deze maatschappelijke rol.
5

2.

De vijf streefbeelden van M
 eerwerf Basisscholen

Het hart van het koersplan
Meerwerf Basisscholen speelt een bepalende rol in de wereld van vandaag en
morgen. Een wereld die continu verandert. Veranderingen die zich bovendien in een
steeds sneller tempo opvolgen. In die wereld biedt Meerwerf Basisscholen houvast.
Een inspiratievol, ambitieus baken van rust, waarin iedereen de ruimte krijgt initia-

1

aan brede ontwikkeling. We moedigen kinderen én onze medewerkers aan te

Toekomstgericht
onderwijs

experimenteren, zich het onderwijs eigen te maken en ervaringen te delen in

Onze kinderen zijn onze toekomst.

tief te nemen. We zijn vernieuwend, durven anders te denken en bieden ruim baan

een veilige, open en uitdagende omgeving. Ontdek, ervaar, leer en vooral: doe!

Het onderwijs op onze scholen
staat in verbinding met de
gemeente Den Helder, de plek waar
zij opgroeien tot bewuste, onder
nemende en sterke wereldburgers.

Het ‘Koersplan 2024’ van Meerwerf Basisscholen geeft de aan

Alles draait uiteraard om de kinderen. We vinden het belang

Elke Meerwerf-school vertaalt de

komende jaren houvast bij het bepalen van het handelen van

rijk dat zij onderwijs krijgen dat hen voorbereidt op de toe

algemene visie op toekomstgericht

onze organisatie. Het betreft geen allesomvattend document

komst. Kijkend naar de toekomst van Den Helder, het onder

onderwijs in concrete acties in

waarin de visie van Meerwerf Basisscholen is vastgelegd, maar

wijs dat de kinderen nodig hebben en de ontwikkeling van de

het schoolplan om kinderen toe

een beschrijving van de grote doelen voor de aankomende vier

Meerwerf-organisatie, zien wij en de betrokken partijen vijf

te laten werken naar een mooie

jaar. In dit nieuwe koersplan beschrijven we welke focus we

belangrijke thema’s voor de komende vier jaar: toekomstgericht

toekomst. Ondernemerschap en

willen hebben en houden. Die focus heeft betrekking tot

onderwijs, een slagvaardige organisatie, brede vorming van kin

ondernemend leren hebben een

thema’s die onze medewerkers, stakeholders, maar ook

deren, goed werkgeverschap en samenwerking met onze omge

zichtbare plek binnen onze scho

onze partners in Den Helder belangrijk vinden.

ving. Deze thema’s zijn vertaald naar streefbeelden. De aanko

len en organisatie. We versterken

mende vier jaar is ons handelen erop gericht deze streefbeelden

burgerschap en sociale integratie

te realiseren.

door verbondenheid te zoeken
met de wijk en stad waarin

‘Leren voor
jouw toekomst’

we wonen, leven en leren.
7
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‘Leerlingen
ontwikkelen zich
vanuit talenten tot
wereldburgers’

2
‘Scholen
versterken
vanuit een
professionele
cultuur’

3

Slagvaardige
organisatie

Brede vorming
van kinderen

Door het versterken van de interne

Op onze scholen leren kinde

organisatie en onderlinge samen

ren samenwerken, samen leven

werking werken we aan het be

en ontdekken zij hun talenten.

halen van onze onderwijsdoelen.

Talenten die we herkennen en

Heldere richtlijnen bieden iedereen

erkennen. Met onderwijs dat ge

binnen de professionele organisa

richt is op kwalificatie, persoons

tie de ruimte zelf vorm te geven

vorming en sociale ontwikkeling

aan het onderwijs. De inrichting,

vormen we leerlingen in een

communicatie en samenwerking

breed perspectief. De opbrengsten

zijn afgestemd op de gezamenlijke

van het onderwijs zijn zichtbaar

doelen die we als scholenorga

in leergroei, het versterken van

nisatie willen bereiken. Net als

21ste-eeuwvaardigheden en bur

het onderwijs, is onze organisatie

gerschap. Hiervoor is het van be

continu in ontwikkeling om actief

lang dat we leerlingen kennen en

en effectief antwoord te geven op

onderzoekend leren binnen het on

nieuwe uitdagingen.

derwijs van elke Meerwerf-school
stimuleren.
9
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‘Werken bij
Meerwerf
verrijkt je!’

4

5

Aantrekkelijk
werkgeverschap

Samen met
Den Helder

Werken bij Meerwerf betekent in
een fijne werkomgeving bijdra
gen aan je eigen ontwikkeling.

Onze basisscholen leveren een

We werken proactief samen aan

waardevolle bijdrage aan de wij

ons onderwijs en helpen elkaar

ken waarin de scholen gevestigd

groeien. Hierbij hebben we oog

zijn. Door samen te werken met

voor ieders talent en specifieke

wijkpartners creëren we een rijke

leervragen en gaan we op een

en betekenisvolle leeromgeving.

creatieve manier om met de uit

Een duurzame samenwerking met

dagingen waar we voor staan. Dit

het bedrijfsleven, verenigingen,

doen we vanuit een aantrekkelijk

ondernemers en gemeente draagt

en modern bovenschools-beleid

bij aan de ontwikkeling van leer

waarmee we goed gekwalificeerd

lingen en het vormen van onder

personeel in een vroeg stadium
aan de Meerwerf-organisatie
binden. De kwantitatieve ontwik
keling geniet bijzondere aandacht,
evenals ruimte voor aanstormend
talent en diversiteit in het perso
neelsbestand.

‘Meerwerf-scholen
hebben een goede naam,
zijn trots en vormen een
belangrijk onderdeel
van de gemeenschap’

wijskundige doelen. We betrekken
de partners in de wijk actief bij
het onderwijs en onze manier van
leren; daarin onderzoeken we hoe
we blijvend kunnen bijdragen aan
de doorgaande ontwikkellijn van
kinderen.
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Vanuit het nieuwe koersplan
wordt het strategisch beleid van
Meerwerf Basisscholen voor de
periode 2020-2024 opgesteld.
De streefdoelen vormen de basis
voor het nieuwe beleidsplan, dat

3.

in augustus 2019 - aan het begin
van het nieuwe schooljaar - in
werking treedt. De scholen verta
len dit strategische beleid in hun
schoolplan naar de eigen situatie,
passend bij de unieke identiteit
van de school, gericht op het
waarmaken van de gezamenlijke
ambitie. We laten zien vertrou
wen te hebben in onze mede
werkers en werken verder aan
een herkenbare organisatie. Een
organisatie waarin voor ouders
en kinderen duidelijk is dat op
alle Meerwerf-scholen dezelfde
hoge kwaliteit wordt geleverd en
dat we met elkaar en de wereld
om ons heen werken aan een
sterke gemeenschap.

Een koersplan: één gezamenlijk doel
Het koersplan is bedoeld om richting te geven aan ons dagelijkse handelen. Het plan
beschrijft waarom we de dingen doen die we doen en wat we de aankomende jaren
willen realiseren. Feitelijk draait het plan om de thema’s die we als organisatie,
scholen, ouders en ondernemers belangrijk vinden. Voor onze samenleving, maar
vooral voor onze kinderen. Het koersplan zorgt voor verbondenheid en uniformiteit
tussen de M
 eerwerf-scholen, zonder het unieke karakter van de individuele scholen
te verliezen. Het plan geeft de scholen de ruimte een eigen invulling te geven aan
het waarmaken van de Meerwerf-ambitie, passend bij de identiteit van de school,
de populatie en de o
 nderwijsbehoeften van de leerlingen.

In breder perspectief vormt het koersplan de basis voor het

rijkste doel dat alles binnen onze organisatie er uiteindelijk op is

strategisch beleid van Meerwerf Basisscholen in de aankomende

gericht deze gezamenlijke streefbeelden te behalen. Tevens dient

jaren. In het nieuwe strategisch beleidsplan SBP2024 wordt

het koersplan als inspirerend document op basis waarvan iede

beschreven wat we concreet willen realiseren in de periode

reen belangrijke keuzes kan maken. Uiteindelijk moeten onze

2020-2024. De strategische thema’s, die wij streefbeelden noe

onderwijskundige keuzes en ons handelen het antwoord zijn op

men, vormen de komende periode onze focus en bepalen de

de vraag wat we willen bereiken. Het koersplan geeft hierbij hou

overlegagenda, organisatievorm en werkwijzen. Met als belang

vast, zowel voor eigen medewerkers als voor externe partners.
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Het koersplan SBP2024 is
bovenliggend aan een aantal andere beleidsplannen:

»

HET SBP2024
Hierin staat beschreven welke
doelen voortkomen uit de strategi
sche thema’s, gekoppeld aan een
meerjarenplanning. Deze doelen
worden opgesteld door de direc
teuren, de staffunctionarissen
en het bestuur. Zij doen dit met

»

4.

De missie en visie van
Meerwerf Basisscholen
Het koersplan beschrijft op welke doelen de aankomende vier jaar onze focus
op ligt. Naast doelstellingen voor de komende vier jaar heeft Meerwerf Basisscholen

de tool ‘OnsBeleidsplan’.

haar basisidentiteit. Een missie en visie die op alle scholen duidelijk van kracht zijn.

HET SCHOOLPLAN

De Meerwerf-visie beschrijft de drijfveren van waaruit we werken, de kernwaarden die

De schoolteams vertalen

gelden in onze organisatie en binnen de scholen en de uitgangspunten voor nieuw beleid.

het strategische beleid van
Meerwerf Basisscholen naar de
eigen school en specificeren dit
voor de eigen leerlingen. Dit doen
zij met de tool ‘MijnSchoolplan’.

»

HET JAARPLAN
Voortkomend uit het SBP2024 en
het schoolplan wordt jaarlijks een
jaarplan opgesteld. De directeuren,
staffunctionarisvsen en bestuur
maken het stichtingsjaarplan.
De directeuren maken met de
teams het schooljaarplan.

»

De documenten OnsBeleidsplan
en MijnSchoolplan zijn aan elkaar
gekoppeld, zodat geen dubbel
werk hoeft te worden verricht.
Daarnaast is er een sterke relatie
met het kwaliteitssysteem

Kleurrijk onderwijs
dat verbindt en uitdaagt

Talenten zien,
talenten herkennen

‘Kwalitatief hoogstaand en innovatief inspirerend openbaar

In het onderwijs gaat M
 eerwerf uit van talentontwikkeling.

onderwijs bieden voor alle basisschoolleerlingen van Den Helder

Elk kind heeft talent. Elk kind kan ergens goed in zijn. De lat

en Julianadorp’. Dat is de missie van Meerwerf Basisscholen.

om die talenten te kunnen ontwikkelen ligt hoog. Voor kinderen

De jeugd een plek bieden waar zij in staat is kwaliteiten en talen

én de leerkrachten die hen begeleiden. Door kinderen te stimu

ten te ontwikkelen en verder te versterken. Openbaar onderwijs

leren in het leerproces en hen verantwoordelijk te laten zijn voor

waarin het kind op elk van onze scholen centraal staat en alles

de eigen (leer)houding en het (leer)gedrag, wordt het optimale

wat we doen te herleiden is naar de kern van het onderwijs.

uit elk kind gehaald; op elke leeftijd, voor een maximale groei

Elke Meerwerf-school is een unieke school. Een school

en ontwikkeling.

met een eigen identiteit.
Alles wat binnen de Meerwerf-scholen gedaan wordt, is te herlei
den naar de kern van het onderwijs. Het erkennen en herkennen
van kinderen is bij het bepalen van het onderwijsaanbod dragend.
De positieve benadering motiveert kinderen zelfstandig te worden
en een goede basis te leggen voor het voortgezet onderwijs.

‘Werken met Kwaliteit’ (WMK).
15
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5.

Openbaar onderwijs
van en voor de samenleving
Meerwerf Basisscholen werkt vanuit de waarden voor het openbaar onderwijs.
Deze kernwaarden vormen samen de breed gedragen onderwijs- en ontwikkelvisie
‘Openbaar onderwijs van en voor de samenleving’.

De kernwaarden van M
 eerwerf Basisscholen:

»
»
»
»

Vrijheid
Gelijkheid
Participatie
Diversiteit

Vrijheid

Gelijkheid

We leren kinderen in vrijheid te denken, eigen keuzes te maken

Iedereen is gelijkwaardig. Ongeacht de verschillen die bestaan

en onafhankelijk te zijn. Het erkennen van ieders identiteit,

in uiterlijk, karakter of afkomst. Elk mens telt, elk mens wordt

ongeacht afkomst, godsdienst of geaardheid, laat elk kind vrij

gewaardeerd en elk mens heeft dezelfde rechten en plichten.

zichzelf te zijn. Kinderen hebben een eigen mening. We moe

Een Meerwerf-basisschool geeft iedereen de ruimte zichzelf

digen kinderen aan hun mening te delen en elkaars mening te

te zijn of te worden en erkent de eigenheid van elk kind en

begrijpen. Door te luisteren, rekening te houden met elkaar en

elke medewerker. Gelijkheid draait om wederzijds respect

bewust te zijn van wat jouw handelen betekent voor een ander

en het erkennen van ieders identiteit. Samen creëren we een

en jouw omgeving. We stimuleren kinderen zelfstandiger te zijn

plek waar discriminatie niet bestaat en kinderen als gelijken

en laten hen in een vertrouwde, positieve sfeer opgroeien en

worden behandeld. Samen werken we aan een eerlijke

worden tot wie zij willen zijn.

en rechtvaardige maatschappij.

17
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Participatie

Diversiteit

Door deel te nemen hoor je ergens bij en heb je invloed op je 

Diversiteit betekent verscheidenheid. Elke M
 eerwerf-school

eigen leven én dat van een ander. M
 eerwerf Basisscholen maakt

en -klas is een unieke samenleving. Een plek waar geen schei

kinderen betrokken en helpt bij het ontwikkelen van vaardig

ding bestaat. Niet in wonen, niet in werken en niet in onderwijs.

heden om hun hele leven betrokken te zijn en blijven. Op het

Onze scholen vormen één plek, voor alle achtergronden.

gebied van maatschappelijke, culturele en sociale participatie,

Diversiteit is zichtbaar binnen Meerwerf; onder de leerlingen,

maar ook later in het leven bij deelname aan de arbeidsmarkt.

maar ook onder personeel. We vinden het belangrijk dat kinderen

We leren van elkaar, we helpen elkaar, we geven om elkaar

van jongs af aan leren dat iedereen anders doet, denkt en gelooft.

en we blijven bij elkaar. Participatie vraagt om nieuwsgierig,

Door kinderen met en van elkaar te laten leren, kennen en

onderzoekend en ondernemend zijn. Zo leer je de wereld om

vertrouwen zij elkaar. Samen bouwen zij aan het Den Helder

je heen kennen en begrijpen. Juist doordat die wereld altijd

van de toekomst. Deze toekomst begint in onze klas.

in beweging is, stimuleert Meerwerf een leven lang leren.

6.

Naar een nieuwe koers
Een belangrijk doel bij het opstellen van het nieuwe koersplan is dat de uiteindelijke
inhoud door iedereen wordt gedragen. Het koersplan moet een ambitie beschrijven

“Voor ons is
belangrijk dat
mensen kiezen
voor Meerwerf
omdat zij zich
herkennen in
onze waarden.”

waaraan alle medewerkers in alle geledingen willen bijdragen om deze te realiseren.
Om die reden zijn verschillende sessies georganiseerd waarin betrokkenen hun
input en zienswijze hebben gegeven.

1. Interne kick-off

2. Het Onderwijscafé

Met interne stakeholders is verkend welke belangrijke

Op de scholen zijn de teams in gesprek gegaan over

thema’s zij de aankomende jaren binnen het onderwijs

ons onderwijs en de opdracht voor de aankomende jaren.

op onze scholen zien. Met directies, leden van de gemeen

Leerkrachten, onderwijsassistenten, ouders en in enkele

schappelijke medezeggenschapsraad, intern begeleiders,

gevallen leerlingen, hebben aangegeven welke specifieke

Raad van Toezicht, staffunctionarissen en bestuur is een

thema’s vanuit hun deskundigheid centraal moeten staan

start gemaakt de verschillende thema’s te verkennen.

in het strategische beleid voor de aankomende vier jaar.
Scholen hebben een eigen vorm gekozen waarop zij dit
onderwijskundige gesprek wilden voeren. De meeste scholen
kozen daarbij voor het organiseren van een ‘Onderwijscafé’.

19
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3. Partnerdag

4. Tweedaagse werksessie

Onder de titel ‘De toekomst begint in onze klas’ hebben

Tijdens een tweedaagse werksessie hebben de directeuren

we gezamenlijk de koers van Meerwerf Basisscholen voor

en staffunctionarissen van Meerwerf Basisscholen alle input

de aankomende vier jaar bepaald. We vinden het belangrijk

vanuit de verschillende sessies bijeengebracht en deze on

om ook van onze omgeving te horen hoe die toekomst eruit

der leiding van begeleiders van onderwijsadviesbureau B&T

komt te zien. Daarom namen diverse disciplines deel aan

gedestilleerd tot vijf grote doelen; onze streefbeelden. Tevens

deze werksessie, zoals de zorg- en technieksector, kinder

is een werkkaart gemaakt, waarop in mind-map-vorm alle

opvang, middenstanders, ondernemers, gemeente, politie,

voor het onderwijs in de gemeente Den Helder relevante the

marine, wijkverenigingen, onderwijs en woningbouw.

ma’s zichtbaar zijn. In de uitvoer van het strategisch beleid
wordt diagram gebruikt om geen belangrijke onderwerpen

DE SESSIE STOND ONDER MEER IN HET TEKEN
VAN DE VOLGENDE VRAAGSTUKKEN:

»

Wat zien onze partners gebeuren in Den Helder?
Wat zien zij vanuit hun deskundigheid dat belangrijk is

»
»

voor het opgroeien van jonge kinderen in Den Helder?
Wat kan dit betekenen voor het onderwijs dat 
Meerwerf de aankomende jaren gaat geven?
Hoe kunnen we samen optrekken om te werken aan
gemeenschappelijke thema’s, zodat ieder vanuit zijn
deskundigheid kan bijdragen aan het opgroeien van

te vergeten.

HET HART VAN DE MIND-MAP
WORDT GEVORMD DOOR:

»
»
»

het beeld van de toekomst dat we hebben,
onze ambities verwoord in de streefbeelden
de talenten die we hebben binnen onze
organisatie goed benutten en ontwikkelen
het leiderschap dat nodig is in alle lagen van
onze organisatie om de ambitie waar te maken

jonge kinderen, een sterke gemeenschap en een goede,
duurzame toekomst voor onze stad.

Bij de totstandkoming van dit koersplan zijn alle medewer
kers, stakeholders en partners van M
 eerwerf Basisscholen
betrokken. Door zoveel mogelijk gebruik te maken van
elkaars kennis en kunde stellen we een breed gedragen
a mbitie op, waar iedereen de komende vier jaar aan wil
bijdragen. Om de betrokkenheid te blijven stimuleren,
te kunnen leren van elkaar en elkaar te inspireren, wordt
een website ontwikkeld waar ruimte is voor kennismana
gement (het beschrijven van praktijkproblemen, het vinden
van oplossingen en het verbeteren van werkwijzen),
communicatie en inspiratie.

21
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7.

Onze scholen

Villa Kakelbont
Nieuweweg 3
1782 AZ Den Helder.
0223 614 741
directie@villakakelbont.meerwerf.nl
www.villakakelbont.meerwerf.nl

Prinses Margrietschool
Wethouder W. de Boerstraat 8

De Vloedlijn

Dr. Jac. P. Thijsseschool

Drooghe Bol 1005

Stakman Bossestraat 39

1788 AT Julianadorp

1788 VA Julianadorp

1781 SW Den Helder

0223 690 081

0223 690 079

0223 613 772

directie@margriet.meerwerf.nl

directie@vloedlijn.meerwerf.nl

directeur@jpthijsse.meerwerf.nl

www.prinsesmargriet.meerwerf.nl

www.vloedlijn.meerwerf.nl

www.thijsse.meerwerf.nl

IKC Haven48

’t Tuselant

Californiëstraat 48

Duinroosstraat 2

De Duynvaerder
IJsselmeerstraat 90

1781 GN Den Helder

1783 GK Den Helder

1784 MA Den Helder

0223 615 398

0223 614 289

0223 660 796

directie@thorbecke.meerwerf.nl

directie@kluft-tuselant.meerwerf.nl

directie@duynvaerder.meerwerf.nl

www.thorbecke.meerwerf.nl

www.tuselant.meerwerf.nl

www.duynvaerder.meerwerf.nl

Tuindorpschool

De Dijk

De Kluft

Meerwerf Basisscholen

Brakkeveldweg 51

Heiligharn 424

Javastraat 23

1782 AD Den Helder

1785 SX Den Helder

1782 DA Den Helder

Drs. F. Bijlweg 8A
1784 MC Den Helder

0223 615 268

0223 660 846

0223 613 681

0223 659 300

directeur@tuindorp.meerwerf.nl

obsdedijk@obs-de-dijk.nl

directie@kluft-tuselant.meerwerf.nl

info@meerwerf.nl

www.tuindorp.meerwerf.nl

www.dedijk.meerwerf.nl

www.dekluft.meerwerf.nl

www.meerwerf.nl
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Het kán, het kan nu en het kan in Den Helder. Met elkaar bouwen
we aan een sterke stad en een betrokken samenleving. Een samenleving
waarin wonen, werken en onderwijs staan als een huis. Meerwerf Basisscholen
speelt een bepalende rol in de wereld van vandaag en morgen. Een inspirerend,
ambitieus baken van rust, waarin iedereen de ruimte krijgt initiatief te nemen.
Openbaar onderwijs dat onlosmakelijk verbonden is met de stad.
We willen een beweging realiseren die zichtbaar en voelbaar wordt;
binnen onze scholen en in Den Helder en Julianadorp. Het ‘Koersplan 2024’
van Meerwerf Basisscholen geeft houvast bij het bepalen van het handelen van
onze organisatie en beschrijft de doelen waar wij ons op concentreren. We moedigen
kinderen én onze medewerkers aan te experimenteren, zich het onderwijs eigen te
maken en ervaringen te delen in een veilige, uitdagende omgeving. Ontdek, ervaar,
leer en vooral: doe! Meerwerf Basisscholen: zichtbaar en voelbaar.

WWW.INONZEKLAS.NL

