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Wij geloven dat de eerste achttien jaar van een 
mensenleven één van de belangrijkste periodes is. 
Daarom brengen we alles in stelling, daarom halen we 
alles uit de kast, om ervoor te zorgen dat die periode 
maximaal wordt benut. Zodat ieder kind het beste uit 
zichzelf kan halen en volledig tot bloei kan komen. 

Wij willen het best mogelijke onderwijs bieden. Dat is 
een grote ambitie, maar ook een ambitie die bij ons past.
Omdat wij een groot voordeel hebben. Wij zijn een 
gemeenschap. Een gemeenschap van basisscholen en 
middelbare scholen met een enorm potentieel.
Een potentieel vele malen groter dan de som der delen. 

Samen hebben we alle kennis. Samen hebben we meer 
ervaring dan wie dan ook. Samen hebben we eindeloos 
veel ideeën. 
Het best mogelijke onderwijs bieden. Wij kunnen dat.
Omdat we al onze kennis, ervaring en ideeën met elkaar 
delen. En omdat we elkaar inspireren en helpen. 

Dat is De kracht van samen. 

Almeerse Scholen Groep 



Wij zijn:

Kindgericht
Onze leerlingen kunnen bij ons hun talenten

ontwikkelen, binnen hun eigen mogelijkheden 

excelleren en groeien naar een goed en actief 

burgerschap. Dat is ons streven en daar zijn 

ons onderwijs en onze begeleiding op gericht.



Wij zijn:

Ondernemend en vooruitstrevend
Wij zijn blijvend in ontwikkeling en we durven 

onze eigen koers te varen. 

Wij zijn energiek, initiatiefrijk en doortastend. 

Wij zijn ondernemend en we tonen veerkracht.



Daarvoor bieden wij u en uw kind:

Een divers en op elkaar 
aansluitend aanbod 
De verschillen tussen onze scholen en hun 

eigenheid beschouwen wij als een kwaliteit van 

de Almeerse Scholen Groep. Er is volop keuze 

voor onze leerlingen. 

We hebben innovatieve naast meer traditionele 

benaderingen en werken met verschillende 

onderwijsconcepten. Onze scholen voor 

(speciaal) basis- en voortgezet onderwijs werken 

daarbij samen aan passende onderwijsloopbanen 

voor onze leerlingen.



Daarvoor bieden wij u en uw kind:

Algemeen toegankelijk 
onderwijs dicht bij huis
Wij bieden laagdrempelig, breed toegankelijk 

onderwijs in de directe leefomgeving van onze 

leerlingen. Onze scholen zijn overal in de stad te 

vinden, zichtbaar en herkenbaar. 



Daarvoor bieden wij u en uw kind:

Een betrokken maatschappelijke 
partner
Onze scholen passen goed bij Almere als jonge 

stad in ontwikkeling. Wij voelen ons oprecht 

betrokken en we willen een constructieve 

bijdrage leveren aan onze samenleving. 

Wij werken daarom samen met ouders en 

externe relaties en we tonen ons daarin een 

sterke, betrouwbare partner. 



Daarvoor bieden wij onze medewerkers:

Een professionele werkomgeving
Wij zijn ambitieuze vakmensen die gezamenlijk 

streven naar optimale onderwijsresultaten.

We hebben veel kennis in huis en leren is overal 

in onze organisatie mogelijk en zichtbaar, 

omdat we ons steeds verder willen verbeteren. 

Samenwerken met collega’s en samen 

oplossingen bedenken, vinden wij inspirerend. 

Wij zien gezonde competitie als een drijfveer om 

onze kwaliteit verder te verbeteren. 

We zijn bereid om fouten te bespreken en 

daarvan te leren.



Daarvoor bieden wij onze medewerkers een:

Goede werkgever
Iedere werknemer krijgt bij de Almeerse Scholen 

Groep kansen om invulling te geven aan de 

eigen ontwikkeling en betrokkenheid bij de 

organisatie. Ons personeelsbeleid is transparant 

en inspirerend en wij bieden ruimte voor 

mobiliteit. Wij vinden het belangrijk dat 

(nieuwe) collega’s zich tot onze waarden 

aangetrokken voelen en om die reden ook graag 

bij ons werken.



Daarvoor bieden wij onze medewerkers een:

Sterke organisatie: 
optimaal gebruik maken 
van de schaalvoordelen
Wij hebben een sterke organisatie met een 

overzichtelijke structuur. Wij hebben onze 

organisatie zodanig ingericht dat we kunnen 

profiteren van de schaalgrootte. Of het nu 

collectieve inkoop, financiën, huisvesting of 

juridische zaken betreft, wij hebben de expertise 

in huis en ons professionele bedrijfsbureau zorgt 

voor optimale ondersteuning van de scholen. 

Een sterke organisatie heeft ambitieuze plannen 

en legt graag verantwoording af over geboekte 

resultaten.
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