
Vanuit ons (concept) schoolplan 2022-2026 geven we in het schooljaar 2022-2023 prioriteit aan de volgende thema’s en 
bijbehorende actiepunten:

1. Identiteit: voortbouwen op een sterke identiteit
• Verankeren van onze recent aangepaste missie, visie en kernwaarden in onze activiteiten met leerlingen, ouders 

en personeel.
• Nauwer samenwerken met christelijke basisscholen, mede met het oog op de instroom van nieuwe 

brugklasleerlingen. 

2. Onderwijs: goed onderwijs voor alle leerlingen
• Focus op basisvaardigheden en geconstateerde achterstanden na de coronacrisis
• Revisie van het flexonderwijs naar aanleiding van de recente evaluatie
• Verder ontwikkelen en evalueren van verrijkende vaklessen
• Verder ontwikkelen praktijkgerichte programma’s voor de nieuwe leerweg vmbo
• Versterken mentoraat en borging zorgstructuur
• Versterken pedagogisch handelen met aandacht voor samenwerking en veiligheid
• Versterken formatief handelen, waarbij toetsen gebruikt worden om van te leren
• Afronden van de vakwerkplannen voor de vaksecties
• Concretiseren doelen en aanbrengen overzicht in aanbod (burgerschaps-)vorming
• Optimaal benutten van de (studie)ruimtes in de schoolgebouwen

3. Personeel: professionele cultuur in de organisatie
• Borgen van de kwaliteitszorg met ambitie- en kwaliteitskaarten
• Invulling geven aan het recent vastgestelde professionaliseringplan (lerende school)
• Verbeteren digitale geletterdheid docenten en inzet van ICT in het onderwijs
• Verwerken nieuwe cao afspraken met betrekking tot werkdrukvermindering
• Verstevigen positionering van de ondersteunende diensten
• Actualiseren risico-evaluatie en -inventarisatie
• Verbeteren interne en externe communicatie

4. Huisvesting: naar nieuwe schoolgebouwen in Rotterdam en Rijswijk 
• Afronden locatiekeuze en opstellen business case voor gebouw in Rotterdam
• Uitwerken samenwerkingsvorm met basisschool De Akker en opstellen haalbaarheidsstudie voor gebouw in 

Rijswijk
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Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? 
Neem contact op met Melle de Vries (bestuurder) via: vsm@gsr.nl of 010 2862 934.

Als managementteam bespreken wij maandelijks de voortgang:
• Joan den Besten, afdelingsleider vmbo 2-4 Rotterdam
• Anne Dijksterhuis, afdelingsleider havo 4-5 Rotterdam
• Pleun Eikelboom, teamleider support
• Arnold Filius, afdelingsleider vwo 4-6 Rotterdam
• Max Hamelink, afdelingsleider Rijswijk
• Gerdine van Harten, manager bedrijfsvoering
• Jan Willem Karssies, afdelingsleider brugklassen Rotterdam
• Marije de Koning, adviseur marketing & communicatie
• Annelies van der Maarl, adviseur personeel en organisatie
• Grietje Meester, afdelingsleider havo+vwo 2-3 Rotterdam
• Agnes van Regteren, bestuurssecretaris
• Lize van Veen, teamleider leerlingenbegeleiding
• Melle de Vries, bestuurder
• Maarten Wilschut, teamleider facilitair, ICT- en veiligheidscoördinator
• Tea Zwarts, directeur onderwijs


