GOOISE SCHOLEN
FEDERATIE

2020: VIERen wat we ZIEN

De Gooise Scholen Federatie bestaat uit negen
scholen voor voortgezet onderwijs in de Gooi
en Vechtstreek. Negen scholen, ieder met een
eigen gezicht. We vinden elkaar in onze missie
en kernwaarden. We inspireren elkaar en leren
van elkaar om het beste uit onszelf te halen.
Wij willen er voor iedereen zijn. En we willen
leerlingen helpen een betere wereld te maken.
Dat is onze bedoeling en daarom beloven we
onze leerlingen verdraaid goed onderwijs.
DE GSF ZET IN OP EEN CULTUUR:
waarin we elkaar helpen de belofte van verdraaid goed
onderwijs waar te maken; waarin iedere leerling dezelfde
kansen krijgt; gericht op een brede ontwikkeling van
leerlingen (burgerschap).
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Wat wij onze leerlingen met verdraaid goed onderwijs
beloven, is een andere bril en een ander gezichtspunt.
Onze eerste blik is altijd gericht op het belang van de
leerling, daarna volgt pas een blik op de regels. Het vraagt
stoutmoedigheid om te durven doen wat de bedoeling is.
Om tussen de regels door te zien wat telt.
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Daartoe speelt de school een proactieve rol in het leven
van onze leerlingen, in samenspraak met ouders. De GSF
scholen hebben oog voor een duurzame ontwikkeling van
onze leerlingen, onze maatschappij en onze planeet.
EN DAAROM LEGT DE GSF DE FOCUS OP:
- Goed werkgeverschap en vitaal werknemerschap
-H
 et delen van kennis, kunde en ervaring tussen
onze scholen
- Een kennis-, informatie- en expertisenetwerk
- Een (pro)actieve rol in het onderwijslandschap
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SAMEN ELKE DAG EEN BEETJE BETER

*De scholen van de GSF worden ondersteund door het Kennis, Inspiratie en
Expertise Netwerk (KIEN). Hierin zijn ondergebracht de afdelingen Ontwikkeling
& Kwaliteit, Personeel en Organisatie (incl. salarisadministratie), Financiën
en Facilitair Beheer, ICT, evenals de stafafdeling van het College van Bestuur
(secretaris, communicatie, juridische zaken en secretariaat).
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