
Vanuit onze Protestants Christelijke grondslag werken we binnen onze vereniging samen in een veilige en
respectvolle omgeving waarin iedereen zich optimaal kan ontplooien met vertrouwen in de toekomst.   

Onze vereniging is een organisatie voor primair onderwijs en kinderopvang die bestaat uit 2 basisscholen en
een kinderopvangorganisatie. Onze scholen staan open voor alle leerlingen die aangemeld worden, tenzij in
het schoolondersteuningspro el vastgelegd is, dat een kind – door een zeer speci eke behoefte (waaronder
zodanig problematisch gedrag dat de veiligheid van de overige leerlingen in het gedrang komt) - niet
geplaatst kan worden.  Onze Christelijke identiteit is ons dierbaar en we vinden het daarom een voorwaarde
dat ouders en/of verzorgers deze zichtbaar respecteren. Als vereniging zien wij het primair als onze opdracht
om kinderen voor te bereiden op een vervolgopleiding door het aanleren van basisvaardigheden, echter onze
ambitie reikt verder; De tijd die de kinderen bij ons doorbrengen willen we zo effectief mogelijk gebruiken en
hen daarnaast te begeleiden in hun individuele ontwikkeling, waarin eigenheid leidend is. Kwaliteiten
benadrukken en zwakkere aspecten extra aandacht geven. Zo belichten we altijd het talent van een kind en
helpen het - zonder onnodige druk - moeilijkere vraagstukken inzichtelijk en zoveel mogelijk eigen te maken.
We vinden het zeer belangrijk dat de leerling zich ontwikkelt tot een vriendelijk en zelfverzekerd kind met oog
voor de omgeving in de breedste zin van het woord. Zowel de Enk als de Triangel beschikken over een
speci ek eigen pro el, waarin de doelstelling van de school beschreven staat.

Wat is de missie van VPCO-Eerbeek?

Enk: 78 en Triangel 230

Leerlingen

24 - gemiddeld

Groepsgrootte

+ 1 %

Gemiddelde groei

gem. eindscore: 535,3

Eindtoets

Eigen beoordeling basiskwaliteitEigen beoordeling basiskwaliteit

Continuïteit

Doelmatigheid

Rechtmatigheid

Kwaliteitszorg

Kwaliteitscultuur

Verantwoording en dialoog

VV

Zwak Voldoende Goed

Waar staat VPCO-Eerbeek nu?

Beleidsplan 2018-2023 VPCO-EerbeekVPCO-Eerbeek

Ieder kind een mooi mens!

Onze kleinschalige organisatie biedt grote
kansen voor directe ouderbetrokkenheid.

Onze verenigingsstructuur biedt een warm
nest aan allen die erbij willen horen.

Onze kleinschalige organisatie genereert
een enorme betrokkenheid van
medewerkers.

Onze organisatiestructuur in de vorm van
een integraal kindcentrum herbergt grote
potentie tot een algehele en duurzame
ontwikkeling van kinderen in de
leeftijdsgroep van 0 tot 12 jaar.

Waar is VPCO-Eerbeek trots op? 1. Op onze integrale kindcentra wordt onderwijs en opvang gerealiseerd vanuit een gedeeld
pedagogisch kader waarbinnen "mooie mensen" met elkaar optrekken en van elkaar leren.

2. Op onze integrale kindcentra wordt onderwijs en opvang op maatop maat  aangeboden. " Op maatOp maat " in relatie
tot: 1. De talenten van kinderen 2. De talenten van medewerkers 3. Een gezonde en veilige leer-
/werkomgeving 4. De optimale afstemming met ouders ( = partnerschappartnerschap )

3. Op onze integrale kindcentra wordt geluksgevoel gecreëerd door viering van groei. Positief gedrag
wordt continu benoemd als kans om individueel en ook als groep te groeiengroeien  in geluk. Geloof in deze
mogelijkheden vormt de basis voor ons handelen.

4. Op onze integrale kindcentra is er optimale ruimte voor individuele ontplooiing in relatie tot een
actieve deelname aan de SAMENlevingSAMENleving .

Wat heeft VPCO-Eerbeek over vier jaar bereikt?
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