Openbaar onderwijs bij OVO Zaanstad
De scholen van OVO zijn weliswaar integraal verantwoordelijk voor hun onderwijs, maar
hebben een gemeenschappelijke deler: OVO Zaanstad is een openbare
scholengemeenschap. Het openbaar onderwijs kent zes kernwaarden: Iedereen is welkom,
Wederzijds respect, Aandacht voor waarden en normen, Een open karakter, Sociale
betrokkenheid en Vrijheid van levensbeschouwing en godsdienst. Wij omarmen deze
kernwaarden. Ze geven op hoofdlijnen richting aan hoe onze scholen hun onderwijs
vormgeven.
College van Bestuur
Het College van Bestuur is het bevoegd gezag van de scholen. Het bestaat uit twee
leden: mevrouw B.B. Dijkgraaf, voorzitter
de heer G.J.M. de Lange, lid
Raad van Toezicht
Het toezicht op het bestuur wordt uitgeoefend door de Raad van Toezicht, bestaande
uit:
de heer R.L. Vreeman, voorzitter
mevrouw J.P.A. de Goede, lid
de heer J. Leegwater, lid
de heer F. Tromp, lid
mevrouw M.J.C. Heeremans, lid
Het College van Bestuur en de Raad van Toezicht zijn bereikbaar via het Stafbureau.
Stafbureau OVO Zaanstad
Postadres:
Postbus 451, 1500 EL Zaanstad
Bezoekadres: Stationsstraat 77, 1506 DE Zaandam
Telefoon:
075 640 15 48
E-mail:
info@ovo-zaanstad.nl
Internet:
www.ovo-zaanstad.nl
Koers 2020 OVO Zaanstad: Buitengewoon goed onderwijs
De koers bevat drie hoofdambities die de komende jaren centraal staan in onze
onderwijsontwikkeling:
Hoofd, hart en handen in 2020
De samenleving verandert ingrijpend. Het is onze verantwoordelijkheid leerlingen goed voor
te bereiden op hun toekomst in het vervolgonderwijs, op de arbeidsmarkt en in de
maatschappij. In 2020 zijn in al onze scholen hoofd, hart en handen met elkaar verbonden.
In een uitdagende en veilige omgeving verbinden we theorie en praktijk op alle niveaus en in
alle onderwijssoorten. Door dit aanbod ontdekken leerlingen wat ze nodig hebben en
ontwikkelen zij zich breed: cognitief, creatief, fysiek én sociaal.
Structuur biedt ruimte in 2020
Iedere leerling is anders. In 2020 spelen we beter in op deze verschillen zodat we iedere
individuele leerling de kans geven zijn dromen, ambities en talenten te realiseren. Dit
maatwerk in leren vraagt om het doorbreken van bestaande structuren en het realiseren van
nieuwe.
Docent als lerende professional in 2020

De leerling is medeverantwoordelijk voor zijn eigen ontwikkeling. In 2020 is de docent
de professional die hem uitdaagt met activerende lesvormen in een inspirerende
educatieve omgeving. De docent leert de leerling eigen keuzes te maken,

ondersteunt en gidst de leerling. Om dit optimaal te kunnen doen, blijft de docent ook
continu werken aan zijn eigen ontwikkeling.
Elk schooljaar worden de ambities uit ‘Buitengewoon goed onderwijs’ vertaald naar de
onderwijspraktijk in de scholen. Dit betekent dat ‘Buitengewoon goed onderwijs’ op
verschillende manieren in de scholen terug te vinden is. Ook dit schooljaar blijft het College
van Bestuur wederom in gesprek over de koers met alle interne en externe
belanghebbenden van OVO Zaanstad zoals personeel, ouders, leerlingen, bedrijfsleven en
gemeente.
In het najaar van 2016 publiceren alle OVO-scholen hun schoolplan voor de komende jaren.
Hierin zijn de ambities uit de OVO-koers vertaald naar plannen voor de school.

