
De tijd waarin we leven vraagt regelmatig om reacties op 
gevoelige thema’s, die vanuit onze christelijke identiteit best 
spannend kunnen zijn. Het is onze missie dat we iedereen 
tot bloei willen brengen. Daarom willen we meer zicht krijgen 
op onze vragen hierin en meer duidelijkheid creëren over 
onze reactie daarop: Waar staan we voor en wat zijn onze 
waarden in de omgang met elkaar?

In De Akker willen we samen ons onderwijs verbeteren 
door van elkaar te leren. Daarom willen we groeien in 
het geven en ontvangen van feedback, zodat we ons 
professionele handelen ontwikkelen. We willen elkaars 
groei stimuleren omdat we daarin het voorbeeld zijn 
voor de leerlingen en de mensen om ons heen.

Identiteit

Iedereen tot bloei! De stichting draagt de naam De Akker.  
Geïnspireerd door de gelijkenis van de zaaier  

uit het bijbelboek Mattheüs 13: 1-9.

Vanuit hun pedagogisch klimaat vormen de scholen 
van De Akker een vruchtbare omgeving waar iedereen 

zich naar zijn gaven en talenten ontwikkelt.

De kennis van God als Vader en de liefde van Jezus 
Christus, de opgestane verlosser, is daarvan de basis.

Onze gezamenlijke basis

Integraal (passend) onderwijs
Het is ons streven in de gemeente om alle kinderen in 

basisscholen dan wel middels lokale voorzieningen onderwijs te 
bieden. We sluiten aan bij de ontwikkel- en onderwijsbehoefte 

in de leeftijd van 0-13 jaar. Daartoe werken we nauw samen 
met andere partijen. Op die manier groeien we als integrale 

kindcentra, waarbij we per (lokale) situatie bekijken welke 
ingrediënten we kunnen integreren.

Duurzaamheid en innovatie 

We kunnen niet om klimaatverandering heen. Daarom werken 
we aan duurzaamheid binnen de organisatie. We kijken naar ons 

gedrag en ons onderwijs, zodat we kinderen bewust maken van 
klimaatverandering en de maatregelen die het vraagt om dat te 
keren. Techniek en innovatie spelen daarin een rol en willen we 

daarom een nadrukkelijke plek geven in ons onderwijs.

Onze doelstellingen voor schooljaar

De school als leergemeenschap
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