
Hoopvol perspectief
altijd zal onze koers gericht 
blijven op het bieden van 
kwalitatief hoogstaand 
onderwijs vanuit het 
christelijke gedachtegoed. 
Onderwijs waar leerlingen 
niet alleen een 10 kunnen 
halen, maar bij voorbaat al 
een 10 zijn. Wij bieden deze 
‘10’ers’ de kaders waarin ze 
zich verder kunnen ontwik-
kelen. Wij helpen hen bij 
hun voorbereiding op een 
passende plaats in vervolg-
onderwijs en samenleving.

3

Met dit boekje willen wij 
als Christelijke Scholen-
gemeenschap Walcheren u 
een beeld geven van onze 
organisatie, onze speer-
punten, de waarden waar 
wij voor staan en de koers 
die wij willen varen. 

De dynamiek van de 
samenleving om ons heen 
is groot. Dat heeft ook z’n 
weerslag op het onderwijs. 
Wij volgen die dynamiek of 
lopen erop vooruit, maar 

Onze kerntaak
De Christelijke Scholengemeenschap Wal-
cheren (CSW) is een school voor breed voort-
gezet onderwijs. Wij bieden onderwijs van 
VMBO tot Gymnasium vanuit het christelijke 
gedachtegoed. Leerlingen die bij ons onder-
wijs volgen, bereiden wij voor op vervolg-
onderwijs en op een plaats in de samenleving 
die bij hen past. 

Ons doel
Jongeren zijn met heel veel dingen bezig. Mu-
ziek, hun uiterlijk, wat is in, wat is alweer uit, 
contacten via Hyves, MSN, Twitter, en tussen-
door is er ook nog school... Met open oog en 
oor voor deze leefwereld, willen wij bereiken 
dat iedere leerling die bij ons onderwijs volgt, 
zich kan ontwikkelen op een wijze die past 
bij zijn capaciteiten, zijn wensen, interesses 
en persoonlijkheid. We willen onze leerlingen 
daarbij een hoopvol perspectief meegeven 
voor de toekomst, hen vormen in normen, 
waarden en competenties en hen betrokken-
heid leren tonen bij de medemens.

Hoe willen we dat bereiken?
Door voortgezet onderwijs aan te bieden  ►
in de volle breedte: 

VMBO – basis/kader en leerweg- -
ondersteunend onderwijs (LWOO);
MAVO (VMBO – gemengde leer- -
weg en theoretische leerweg);
HAVO; -
VWO (Atheneum en Gymnasium). -

Door leeromgeving te creëren waar het  ►
christelijke gedachtegoed een kernwaar-
de vormt. Ons waarden- en normenpa-
troon die wij onze leerlingen meegeven, 
is daarop gebaseerd. Daar hoort ook de 
ruimte bij eigen invullingen te kiezen.

Door een hoge standaard te hanteren  ►
voor de kwaliteit van ons onderwijs en 
deze voortdurend te bewaken.

Door ons onderwijs zo in te richten dat  ►
de leerlingen gestimuleerd worden zelf-
standig te werken en verantwoordelijk-
heid te nemen voor het eigen leerproces.
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Voor een nadere kennisma-
king komen wij graag met u 
in contact. Op onze website, 
via onze schoolgidsen en via 
ons relatiemagazine onder-
houden wij eveneens graag 
het contact met u.
We wensen u veel lees-
plezier.

Directie en schoolteam, 
namens deze

Frida Steenblik, 
Voorzitter centrale directie


