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Hier zijn we trots op! Feiten & Cijfers

PABO

Christelijke 
waarden en normen

Tolerante en 
begripvolle houding

Gericht op 
samenwerking

Focus op de 
toekomst Eerlijk en 

transparant

Onze waarden

Drive-in musical

Door Corona konden we 
de musical niet binnen 
opvoeren en moesten we 
even flexibel zijn. En dus 
filmden we de musical en 
bouwden we buiten een 
heuse Drive-In- bioscoop 
voor groep 8.

Ouderbetrokkenheid
Op al onze scholen gebruiken 
we een app om ouders dicht 
bij onze school te brengen. 
Zo leren ze ons onderwijs 
inhoudelijk ook goed kennen. 
Heel nuttig! En niet alleen 
tijdens Corona.

Generatie-pact
Leerkrachten vanaf 62 
krijgen in deze pilot de 
kans om minder te 
werken, maar wel met 
behoud van dezelfde 
pensioenopbouw. Zo 
blijven ze van waarde en 
houden ze het goed vol.

Met andere ogen
Onder deze titel werken 
we met partners samen, 
voor het kind. Gericht op 
thema’s zoals minder 
thuiszitters, ieder kind 
een passende plek en 
programma’s voor meer- 
en hoogbegaafdheid.

Profielen en profilering
Samenwerking tussen onze 
scholen is ook van belang. 
Een proces dat we samen 
oppakken. Wat is het eigen 
school-verhaal en hoe vertel 
je dat? Waar kunnen we 
samen in optrekken en 
waarin zijn we echt anders? 

Corona-lessen
Corona maakte 2020 een 
bijzonder jaar, maar bood ook 
mooie inzichten voor de 
toekomst. Inzet van aandacht 
door onderwijs-assistenten en 
expertise van leerkrachten 
kunnen we nog effectiever 
inzetten als het gaat om 
ondersteuning en maatwerk.

Functieboek
Hierin zijn alle functies 
opgenomen met de 
bijbehorende omschrijving, 
doorgroeimogelijkheden en 
het beloningsysteem. 
Transparant en vol kansen 
om door te groeien. Ook voor 
zij-instromers, biedt dit een 
goed carrière-perspectief. 

Organisatie-structuur
Er is een professionaliteits-
slag gemaakt door een 
scheiding aan te brengen 
tussen bestuur en toezicht. 
Zo kunnen we goede  
onderwijs-kwaliteit blijven 
bieden door dat nog meer op 
de agenda te zetten.

- 6 lerende scholen in Ermelo 
 
- 1226 unieke leerlingen 
 
- 128 deskundige medewerkers 
 
- Ziekteverzuim gezakt  
   (6,46% > 5,16%) 
 
- Stageplaatsen op alle scholen  
  voor diverse opleidingniveaus 
 
- Permanent lerende organisatie    
  (samenwerking en scholing personeel) 
 
- Financieel gezonde stichting VPCO 
 
- Vanwege dit Corona-jaar, zijn we extra  
  trots op de inzet van onze medewerkers,  
  ouders en leerlingen 

Goede samenwerking 
We zijn trots en tevreden over 
de samenwerking met vele 
partners die we hebben. Zoals 
met de gemeente Ermelo, het 
samenwerkingsverband, de 
arbo-dienst, diverse adviseurs 
en vele scholen waar we 
stagiaires van mogen 
verwelkomen. 

Dank allemaal!


