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MISSIE 

Leeuwenhorst wil dé school van de Bollenstreek zijn voor Mavo, Havo, Atheneum en Gymnasium. 
De school voor “gewoon goed” onderwijs in de rijkst mogelijke leeromgeving en een sfeer waarin 
ieder leerling zich thuis en gewaardeerd voelt.  

VISIE 

Leerlingen van Leeuwenhorst functioneren optimaal in het vervolgonderwijs en de samenleving 
doordat ze: 

- Bewust en gemotiveerd voor een vervolgopleiding hebben gekozen 
- De kennis en vaardigheden hebben om succesvol verder te leren 
- Zelfstandig en proactief zijn 
- Weten wat ze kunnen en waar ze goed in zijn 
- Hebben geleerd een positieve bijdrage te leveren aan een rechtvaardige en democratische 

samenleving 
 

DOELEN 

1. Resultaten blijven op orde. 
2. Voortdurende verbetering van het leren en presteren van onze leerlingen. 
3. Een begeleiding die is gericht op het bevorderen van eigenaarschap en doelgericht werken 
4. Een goed scholingsprogramma, moderne faciliteiten voor het personeel en een 

organisatiestructuur waarin de ruimte is om samen te werken en verantwoordelijkheid te 
nemen.   

5. De veilige, positieve en vrolijke sfeer van de school handhaven en verbeteren. 
6. Een rijke en stimulerende leeromgeving realiseren voor onze leerlingen.  
7. De productieve relatie met ouders/verzorgers van onze leerlingen verder ontwikkelen. 

 

Doel 1: - Doorstroom- en slagingspercentages blijven  op of boven het landelijk 
gemiddelde/de norm van de inspectie voor het onderwijs 

Doel 2 en 3: - Leerlingen leren om meer verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen 
leerproces 

- Leerlingen leren om doelen te stellen en daarop te reflecteren om optimaal te 
presteren;  

Doel 4: - Voldoen aan wet beroep leraar en CAO VO 2018 - 2019  
- Realiseren geïnitieerde acties van de commissie medewerker 

tevredenheidsonderzoek  
Doel 5: - In iedere stamklas voelen de leerlingen zich veilig en gewaardeerd. In alle 

mentorlessen en zoveel mogelijk vak lessen werken leerlingen cyclisch aan de 
doelen die ze voor zichzelf gesteld hebben. 

Doel 6: - ICT wordt schoolbreed ingezet om te differentiëren naar niveau en tempo. 

Doel 7: - Meer “eigenaarschap” over de school bij de ouders. Wij willen dat ouders 
Leeuwenhorst echt zien als hun school! 

 
 


