Missie Onderwijslocatie OPDC Zuidoost-Drenthe
1. Waar staan wij voor? Wat bindt ons?
Wij staan voor het creëren van een veilige omgeving met oog voor het individu, waarbij de leerling
voldoende vertrouwen krijgt in zichzelf en anderen.
Ons team heeft affiniteit met het begeleiden van leerlingen die specifieke onderwijsbehoeften
hebben.
Wij willen iedere leerling passend onderwijs bieden gedurende het OPDC-traject. Wij bieden
maatwerk met als uitgangspunt iedere leerling in zijn/haar kracht zetten, zodat de leerling goed
kan functioneren op een vervolgschool met als uiteindelijke doel zelfredzaamheid binnen de
samenleving.
2. Wat zegt dat over ons beeld van leerlingen en ouders/verzorgers?
Leerlingen zijn voor ons individuen die gezien mogen worden, veel kunnen, maar ook een
hulpvraag hebben. Bij die hulpvraag mogen ze ondersteuning verwachten.
Leerlingen zijn voor ons prioriteit, ouders/verzorgers zijn voor ons de partner in het proces. We
doen het samen met elkaar: leerling, ouders/verzorgers en school.
3. Wat beloven wij onze leerlingen en ouders/verzorgers?
Bij ons kun je rekenen op onderwijs in een kleine setting. Ieder teamlid kent de leerling
persoonlijk. Wij bieden begeleiding, didactisch en pedagogisch, op maat; daarbij gebruik makend
van deskundige collega’s met ieder een eigen expertise. Binnen onze organisatie maken we
gebruik van korte lijntjes en werken we snel en efficiënt. We werken nauw samen met de school
waar de leerling ingeschreven staat en met de bij de leerling betrokken instanties. Wij blijven altijd
kijken naar de kansen en mogelijkheden van de leerling. Daarbij houden wij ouders/verzorgers
eerlijk en realistisch op de hoogte van de ontwikkelingen.
4. Wat maakt dat wij deze belofte kunnen doen? Waar zijn wij dan zo goed in?
Wij zijn heel goed in lesgeven en het bieden van veiligheid.
Wij blinken uit in het bieden van structuur en duidelijkheid.
Wij zijn leidend in persoonlijke zorg, persoonlijke aandacht, het bieden van maatwerk, het vanuit
de leerling denken, korte lijntjes met ouders/verzorgers onderhouden en bewustwording creëren
bij de leerling (wie ben ik/wat kan ik?).
5. Als wij deze belofte willen waarmaken, waar moeten wij elkaar op aanspreken en waar willen
we op aangesproken worden?
Onze kernwaarden zijn:
Vanuit een bevlogen en betrokken houding willen we door het bieden van structuur, veiligheid en
uitdaging de leerling zich laten ontplooien binnen zijn/haar mogelijkheden.
We willen gezamenlijk gepassioneerd aan het werk zijn voor onze leerlingen. Dit doen we door
respect naar elkaar te tonen en samen te werken als een team.
Wij zijn een sfeervolle school waarbij we sociale omgang met elkaar hoog in het vaandel hebben.
We hebben persoonlijke aandacht voor elk individu.

6. Wanneer hebben wij onze belofte ingelost? Wat hebben we dan bereikt bij onze leerling en
ouders/verzorgers?
Wij hebben onze belofte ingelost als we als team naar een leerling kijken en zien dat de leerling
binnen zijn/haar mogelijkheden zich ontwikkeld heeft en rijker van school gaat naar een geschikt
vervolgtraject. Daarbij vinden we het heel belangrijk dat de leerling kan terugkijken op een fijne
tijd op het OPDC en vinden we het belangrijk dat ouders/verzorgers blij zijn met wat hun kind
heeft bereikt.

