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Met trots presenteer ik de nieuwe strategische koers van LOGOS. 
Directeuren, medewerkers en externe partners hebben hieraan 
bijgedragen in co-creatie.

Bij de start van dit traject is de metafoor van de LOGOS-vloot 

gebruikt, die met een gezamenlijke bestemming uitvaart.

Dit plan geeft een duidelijke richting, mét manoeuvreerruimte. 

Elke LOGOS-school onderneemt de tocht op eigen wijze, passend 

bij de leerlingenpopulatie en de plaatselijke omstandigheden. 

De medewerkers maken de eigenheid van de school binnen de 

LOGOS-kaders zichtbaar en voelbaar.

Heldere positionering onder de LOGOS-vlag en goed zichtbare 

scholen maken de keuze voor onze scholen en voor samenwerking 

gemakkelijker, zowel met ouders als met de omgeving.

Ik kijk uit naar hoe we de komende periode samen invulling geven 

aan het ‘onderwijs van morgen’.

Henk Mackloet,

bestuurder LOGOS
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Kompas
Onze kernwaarden helpen ons elke dag de juiste dingen te doen:

• Vertrouwen geeft ruimte (binnen kaders) en vraagt dat iedereen

 verantwoordelijkheid neemt. We komen onze afspraken na en 

 doen wat we zeggen.

• Verbinden leidt tot duurzame groei, ontwikkeling en beweging.  

 Zonder verbinding is er geen relatie. Relaties tussen mensen in 

 en om school zijn nodig om te kunnen leren.

• Ontwikkelen is de basis: we zijn voortdurend bezig om ons 

 onderwijs te verbeteren. We benutten nieuwe, bewezen 

 werkwijzen. Om van en met elkaar te leren maken we zichtbaar 

 wat we doen en waarom we dat doen.

Geloof, hoop en liefde
We geloven dat leerlingen tot hun recht komen vanuit verbinding 

met God, de mensen om hen heen en de wereld waarin ze opgroeien. 

Daarom zoeken we ook naar een eigentijdse omgang met de protes-

tants-christelijke traditie. We hebben daarbij respect voor verschillen 

in levensbeschouwing.

Vloot
350 medewerkers zijn in dienst bij LOGOS. Onze scholen staan in 

de gemeenten Gorinchem, Vijfheerenlanden en West Betuwe. 

Het bestuursbureau is gevestigd in Leerdam. 2500 leerlingen volgen 

onderwijs op onze 11 basisscholen, de sbo-school, de school voor (v)so 

(zml), de praktijkschool en op het Tiener College (‘10-14-onderwijs’) 

met daaraan verbonden het Peuter College en het Junior College.

Waarom LOGOS
Onze koers is helder: LOGOS biedt waardegedreven, uitdagend 
en kwalitatief goed onderwijs. Belangrijke navigatiepunten daarbij 
zijn ‘vakmanschap’ en ‘onderwijs van morgen’.

We helpen onze leerlingen uit te groeien tot zelfstandige jongeren. 

Mensen die hun verantwoordelijkheid nemen en de toekomst vormen 

in een snel veranderende wereld. 

LOGOS-scholen bieden leerlingen een fijne omgeving waar ze zich 

breed ontwikkelen en hun talenten ontdekken en maximaal ontplooien.
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 Samen leren 
 inhoud geven
• actief leren samenwerken, binnen de groep en de school;

• fouten mogen maken, omdat die ervaringen helpen bij het leren;

• leren en zich ontwikkelen in een sociaal veilige omgeving waarin

 vertrouwen krijgen en vertrouwen geven vanzelfsprekend zijn.  

 

    Vakmanschap 
    doet ertoe
• positief gestimuleerd worden door deskundige 

 leraren/ondersteuners en zo vertrouwen krijgen;

• leren actief te zoeken en nieuwsgierig te zijn naar 

 kansen en ideeën;

• creatief en kritisch leren denken;

• leren samenwerken en anderen steunen. 

 Aantrekkelijk 
 partnerschap
• beseffen dat ze samen verder kunnen 

 komen dan in hun eentje;

• verbinding ervaren in lesstof en inzien dat schoolvakken 

 passen in het grotere plaatje van de samenleving;

• leren om christelijke waarden (geloof, hoop en liefde) 

 en LOGOS-kernwaarden praktisch invulling te geven voor 

 zichzelf en anderen.

Bakens zetten
We ontwikkelen ons onderwijs via vier focuspunten. 
Dit betekent voor onze leerlingen:

    

 Gepersonaliseerd leren  

• betekenisvol onderwijs krijgen dat aansluit bij hun individuele 

 leerbehoeften, ontwikkelingsfase en leervoorkeuren;

• werken aan brede persoonlijkheidsvorming, gevoed door 

 christelijke waarden en normen;

• kennis vergroten en 21ste-eeuwse vaardigheden ontwikkelen 

 passend bij het onderwijs van morgen;

• leren omgaan met vrijheid en verantwoordelijkheid en over 

 grenzen leren kijken.
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Communiceren
Onze communicatie is gebaseerd op vertrouwen, gelijkwaardigheid 

en openheid. We spreken onze verwachtingen naar elkaar uit en gaan 

uit van wederzijdse betrokkenheid. Communicatie draagt zo bij aan 

verbinding en ontwikkeling.

Beheren
Onze organisatie is financieel gezond. We zorgen dat onze gebouwen 

en leermiddelen up-to-date zijn en passen bij het onderwijs van morgen 

(bijvoorbeeld brede scholen en kindcentra).

Werken aan kwaliteit
In deze planperiode staan we af en toe samen stil om te kijken of 

nieuwe inzichten en omstandigheden leiden tot andere keuzes of tot 

bijstelling van de koers.

Op de routekaart zien we de ontwikkeling van de scholen en bespreken 

we meetbare en merkbare ontwikkelingen. In logboeken, jaarverslagen 

en gesprekken leggen we actief verantwoording af. We ontwikkelen 

kwaliteitsbeleid dat planmatig en cyclisch ingericht is.
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Samenwerken
Opvoeding, scholing en vorming versterken elkaar wanneer ouders, 

school en omgeving samenwerken.

Ouders zijn educatieve partners met vele talenten en expertises. 

We betrekken hen structureel en actief in het leerproces van hun kind.

LOGOS heeft goede banden met maatschappelijke partners die 

bijdragen aan de ontwikkeling van leerlingen. Samen versterken 

we het leren en werken we aan doorgaande ontwikkelingslijnen.
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