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Inleiding 
 
Dit schoolplan geeft de lijnen aan waarlangs onze school zich de 
komende vier jaar wil ontwikkelen. De inhoud is tot stand gekomen na 
overleg met alle geledingen in de school. Dit betekent dat er draagvlak is 
voor de uitvoering van het plan. 
 
Het aantal strategische doelen is beperkt en de formulering ervan is 
breed. Hier is bewust voor gekozen, zodat afdelingen en teams de 
doelen in een behapbaar tempo en passend bij de eigen leerlingengroep 
kunnen invullen.  
 
Wij weten niet wat de komende schoolplanperiode ons brengen zal. De 
school staat in een dynamische (inter)nationale omgeving. Wij wensen en 
bidden dat God ons de kracht geeft om het werk te doen en dat we 
dagelijks Zijn zegen mogen ervaren. 
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Missie 
 
De Jacobus Fruytier scholengemeenschap wil op reformatorische 
grondslag kwalitatief goed onderwijs bieden. Ons doel is leerlingen te 
vormen om als christen een volwaardige plaats in te nemen in gezin, kerk 
en maatschappij. We willen een school zijn waar goed onderwijs wordt 
gegeven en de Bijbel centraal staat, zowel in de overdracht van kennis 
en vaardigheden als in de toerusting en vorming en in de omgang met 
elkaar. Ons doel is de persoonlijke groei en ontwikkeling van mensen die, 
in afhankelijkheid van Gods genade en onder de leiding van de Heilige 
Geest, verantwoordelijkheid nemen.  
 
Uitgangspunt voor onze missie zijn de Bijbel, waarin God Zich openbaart, 
en de daarop gebaseerde gereformeerde belijdenisgeschriften. We zien 
de mens als schepsel van God. Door de zondeval werden we 
gevallen schepselen, die onder Gods oordeel liggen. We verloren de 
mogelijkheid uit onszelf God en de medemens lief te hebben. Herstel van 
de verbroken relatie met God en redding van het oordeel is alleen 
mogelijk door een persoonlijk geloof in Jezus Christus, door de Heilige 
Geest gewerkt in de wedergeboorte.  
 
Om als mens tot onze bestemming te komen, zijn we totaal afhankelijk 
van Gods genade. De leerlingen worden gestimuleerd om door het 
bestuderen van de Bijbel en door het gebed de genade in Christus te 
zoeken, omdat Hij alleen de Weg, de Waarheid en het Leven is. Alleen 
door die genade kunnen we leven naar Gods wil en Woord. Kennis van 
en liefde tot Hem komen openbaar in de praktische inrichting van het 
dagelijkse leven. Goed burgerschap en vreemdelingschap worden 
bepaald door gehoorzaamheid aan Gods geboden. Een leven in de 
‘vreze des Heeren’ raakt alle aspecten van ons leven. 
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Motivatie 
 
Bij de invulling van onze missie worden we gemotiveerd door 
onderstaande idealen. 
 
• Eerste- en eenentwintigste-eeuwse vaardigheden 

Wij willen leerlingen vormen voor hun levensreis. Daarvoor hebben 
ze typisch 21e-eeuwse vaardigheden nodig, zoals samenwerken, 
creativiteit en oplossingsgerichtheid, maar ook wat wij 1e-eeuwse 
vaardigheden noemen: (W)woordgerichtheid, waarheidsvinding, 
ontmoeting en rentmeesterschap. Wij geloven namelijk dat ons 
aardse leven in een breder perspectief staat. God, onze Schepper, 
heeft recht op ons hele leven. Het eren van Hem is ons echte 
levensdoel. Wij zijn ons ervan bewust dat dit niet maakbaar is, 
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maar een genadegave, die Hij aan mensen wil geven, die daar geen 
recht op hebben. 

  
• Inwijden in de traditie  

Onze dynamische maatschappij vraagt om een overdachte mix van 
kennis en vaardigheden. Wat bieden we onze leerlingen aan? Wat 
helpt hen een volwaardige plaats in te nemen in de samenleving? 
Deze bezinning staat niet op zichzelf. Er ligt een rijke (christelijke) 
traditie van denken en doen achter ons, die ons beproefde en 
waardevolle praktijken en inhouden aanreikt.  
Het inwijden van leerlingen in deze traditie is een belangrijke taak 
van de school. Naast de inhoud is ook de vormgeving van het 
leerproces relevant. Op welke manier leren onze leerlingen en hoe 
spelen we daarop in? 

 
• Voorbereiding op de multiculturele samenleving 

De wereld om ons heen is rijk geschakeerd. Wij zien het als onze 
taak om onze leerlingen voor te bereiden op de multiculturele 
samenleving, die steeds verder af komt te staan van onze Joods-
Christelijke wortels. De vrijheid van het individu staat in onze 
maatschappij hoog in het vaandel. In zijn uiterste vorm resulteert 
deze vrijheid in totale verbindingsloosheid en verwarring. Daarom 
denken wij dat ontmoeting, omgaan met verschillen en daarbinnen 
uitstralen wat de eigen drive is, een wezenlijk onderdeel moet zijn 
van onze educatie. 
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Externe omgeving  
 
Wat komt er op de school af? In welke context staat onze 
schoolontwikkeling? 
 
• Hoge externe verwachtingen  

Als onderwijsinstituut ervaren we een constante stroom van eisen en 
wensen vanuit de politiek en de maatschappij. Deze moeten ingepast 
worden in de ontwikkeling van de school zonder dat de overheid 
meer geld beschikbaar stelt. 

 
• Gevoelens van onveiligheid 

Allerlei (internationale) ontwikkelingen hebben impact op het 
welbevinden van leerlingen en medewerkers. In onze school willen 
we minder nadruk leggen op externe gebeurtenissen, en meer op 
wat we te doen hebben in de tijd waarin we leven. Waarom heb ik 
voor het onderwijs gekozen? Waartoe leef ik als leerling?  

 
• Gebrek aan rust en richting 

Medewerkers en leerlingen komen nauwelijks toe aan rust en 
bezinning, omdat zich elke dag nieuwe vragen voordoen. Dit hindert 
het zicht op de werkelijkheid achter ons bestaan. De moderne mens 
zoekt bovendien elk antwoord bij een (nieuwe) bron of bij eigen 
beelden van de werkelijkheid. Leven bij en vanuit het Woord is niet 
vanzelfsprekend meer. Toch wijst het Woord ons de weg.  
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• Veranderende vormen 

De vormgeving van een school met een grondslag is niet meer 
jarenlang constant. Daarom is het belangrijk dat we formuleren wat 
de kern is waar het om draait in de school. Het overdragen daarvan 
vraagt vooral om voorleven door de medewerkers. Daarnaast 
moeten we de kern (schepping, val, verlossing, wederkomst) steeds 
vertellen, zodat de nagalm in de hoofden van onze leerlingen 
aanwezig blijft.  
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Interne stand van zaken 
 
In de schoolplanperiode 2012-2016 hebben we het volgende bereikt: 
 
• De bouwstenen voor de leerlijn ToVo liggen er, de vormgeving is nog 

gefragmenteerd. Er is niet zozeer behoefte aan meer of nieuwe 
activiteiten, maar aan ruimte voor en verdieping van wat we al doen.  
 

• We zijn sterker geworden in de responsieve omgang met leerlingen: 
die ondersteuning bieden waarmee leerlingen zelf verder kunnen. 
Leerlingen en ouders ervaren de school als veilig. 

 
• Teams en secties zijn begonnen met visievorming en experimenten 

op het gebied van didactiek en sectieontwikkeling. 
 

• Medewerkers zijn gewend meer te kijken naar de resultaten van hun 
werk. Lesbezoeken, examenbesprekingen en de nieuwe pop-cyclus 
stimuleren gezonde zelfreflectie van de medewerker. 

 
• Onze school is in staat te innoveren. De stafdiensten ontwikkelen 

zich in hun rol als organisator, adviseur en sparring partner. Teams 
durven nieuwe aanpakken te ontwikkelen voor zorg en didactiek. 

 
• Een aanzienlijk deel van de medewerkers ervaart hoge werkdruk. 

Om onze doelen te kunnen verwezenlijken, is het nodig de werkdruk 
te erkennen en aan te pakken.  
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Thema’s en doelen 2016-2020 
 
Het onderwijs is gebaat bij een bepaalde mate van rust om dingen te 
laten beklijven en wortelen. Wij willen ons niet laten leiden door de 
hoeveelheid vragen die dagelijks op ons afkomt, maar kiezen voor focus 
en verdieping. Na overleg met de verschillende geledingen in de school 
hebben we vier thema’s vastgesteld waarop we ons de komende vier jaar 
willen ontwikkelen: vorming, betrokkenheid, kwaliteit en ontwikkeling. Per 
thema is een globaal doel geformuleerd. De teams werken deze doelen 
in de periode 2016-2020 uit in hun eigen plannen. 
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• Vorming 

Wij brengen onze leerlingen grondige kennis van de Bijbel bij en 
geven brede vorming een grote plaats in onze lessen. Zo bereiden 
wij onze leerlingen voor om als christen een bijdrage te leveren aan 
het welzijn van Nederland en actief te zijn in een internationale 
context. 

 
• Betrokkenheid 

Onze leerlingen maken kennis met de breedte van onze 
maatschappij en dragen daar, als christenen, op een positieve 
manier aan bij. Om dit te bereiken zorgen we als school, ouders en 
kerk samen voor een veilig leer- en leefklimaat. 

 
• Kwaliteit 

Onze leerlingen leren zich verantwoordelijk te gedragen, 
overeenkomstig hun eigen kwaliteiten/gaven. Ze zetten hun gaven in 
om goede resultaten te bereiken. Onze docenten zijn professionals 
en beheersen hun vak. Ze hebben hoge verwachtingen van hun 
leerlingen.  

 
• Ontwikkeling 

Onze leerlingen leren bewust keuzes te maken en de consequenties 
daarvan te overzien.  
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Deze doelen moeten een centrale plaats krijgen in de praktijk van alledag 
en collega’s verbinden, richting geven en motiveren. Daarnaast kunnen 
ze functioneren als magneet voor ouders, leerlingen en andere 
betrokkenen bij de school. We zullen met vaste regelmaat met hen 
bespreken of de bedoelingen van dit schoolplan voldoende terugkomen 
in de praktijk. In de jaarverslagen en kwaliteitszorgrapportages leggen we 
verantwoording af over onze resultaten. 
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Tot slot 
 
In onze netwerksamenleving hangt alles met alles samen en is alles in 
beweging. Vaste structuren en normen lijken weg te vallen. De Jacobus 
Fruytier scholengemeenschap speelt daarop in met een omslag van een 
verticaal geleide organisatie naar een organisatie die werkt vanuit een 
duidelijk omschreven kern. Daarbij zijn onze zes kernwaarden leidend: 
 
• Visie: de Bijbel heeft het eerste en het laatste woord 
• Vertrouwen: we zorgen voor een veilige sfeer en een respectvolle 

omgang 
• Vrijheid: iedereen is in ontwikkeling 
• Verantwoordelijkheid: we zijn bewust bezig 
• Verantwoording: we geven opening van zaken 
• Verbinding: we werken samen. 
 
Wetenschappelijke literatuur en onze eigen ervaring maken duidelijk dat 
deze waarden, mits voorgeleefd en beleefd, de kenmerken zijn van een 
goede school. De eerste kernwaarde is leidend: de Bijbel heeft het eerste 
en het laatste woord. Het gaat om het spreken van de levende God. Voor 
de ontwikkeling van leerlingen, medewerkers en de school als geheel zijn 
we van dag tot dag afhankelijk van Zijn genade en leiding. 
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Het is van levensbelang elkaar rond deze kern vast te houden: als 
medewerkers onderling, als medewerkers en leerlingen, als ouders en 
kinderen en als ouders en medewerkers. Elkaar ontmoeten en met elkaar 
spreken van hart tot hart draagt bij aan wat onopgeefbaar is: leven vanuit 
de Kern. Dit is niet maakbaar. Wel is het de opgave om, in 
gehoorzaamheid aan het Woord en in biddende afhankelijkheid van de 
Schepper, onze weg te zoeken in de tijd waarin wij leven. 
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