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Wij zijn De Mare. Het dak, de 
overkoepeling en de paraplu van 
alle openbare scholen in Salland. En 
openbaar onderwijs is een groot goed. 
Het woord ‘openbaar’ zegt eigenlijk al 
genoeg: het gaat om ruimte die voor 
iedereen toegankelijk is. Ieder kind een 
eigen plekje op school dus!  

Een plek die het beste past bij zijn 
unieke eigenschappen en specifieke 
behoeften. En die zijn bij ieder kind 
verschillend. En bij de keuze voor de 
beste plek spelen afkomst, cultuur, buurt, 
land van herkomst, thuissituatie en 
zorgbehoefte allemaal een rol.  Maar het 
allerbelangrijkste is voor ons dat ieder 
kind gelukkig naar school gaat! Naar een 
veilige plek waar hij zichzelf kan zijn.

Openbaar onderwijs is verbinding. 
In de samenleving leven steeds 
meer groepen gescheiden van 
elkaar. Internet en sociale media 
zorgen ervoor dat mensen zich 
steeds meer in hun eigen bubbel 
van interesses en meningen 
terugtrekken. Openbaar onderwijs is 
bij uitstek geschikt om elkaar tegen 
te komen.

Kinderen leren al jong dat ze zichzelf 
moeten presenteren.  De nadruk ligt 
vaak op het individu. 

Ook bij De Mare kijken we: wat 
past bij welke leerling? Wat sluit 
het beste aan? Maar, juist het 
groepsproces is in deze tijden zo 
belangrijk. En dáár maakt De Mare 
het verschil. Veel scholen kijken 
alleen maar naar de leerling als 
individu, en dat is zonde! Want juist 
het sociale proces vormt een kind 
tot een zelfbewust en doordacht 
handelend mens. Wij hechten veel 
waarde aan groepsdynamiek. Leren 
samenwerken, openstaan voor 
elkaar, écht leren luisteren naar 
wat de ander vindt. Daar zetten wij 
op in.  En juist in deze tijden is dat 
nog waardevoller.
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Oprecht contact 
met iedereen

Samen zijn wij 
heel divers
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Diversiteit tussen 
én in de scholen
En natuurlijk bieden wij het beste onderwijs. 
Wij hechten aan diversiteit en keuze. Daarom 
heeft iedere school binnen De Mare een 
eigen onderwijsprofiel. Uitgebalanceerde 
doordachte onderwijsconcepten die per 
locatie worden ingevuld. 

Elke school is dus anders en eigen. En in iedere 
locatie staan leerkrachten die voor 100% geloven 
in hun concept. Ze hebben er namelijk bewust 
voor gekozen. Want ook voor medewerkers van 
De Mare valt er wat te kiezen. En door al die 
onderscheidende profielen weten wij het zeker: er 
is voor ieder kind altijd een plek die perfect past. 

De Mare biedt diversiteit tussen leerlingen. 
We zien onze scholen als ontmoetingsplekken. 
Openbaar onderwijs kent geen selectie en 
grenzen, iedereen is namelijk welkom. Daardoor 
zijn onze scholen heel divers qua samenstelling. 
Dát is wat kinderen wereldwijs maakt: 
in aanraking komen met de maatschappij. 

De Mare staat voor het beste onderwijs voor 
ieder kind. Er valt dus wat te kiezen. Die 
unieke leerling gaat ‘samen’ naar school 
met alle andere kinderen. Want leerlingen 
die de handen ineenslaan, die interesse 
in elkaars wereld tonen en ook nog eens 
oprecht geïnteresseerd zijn in elkaar, 
hebben goud in handen. Die komen samen 
zoveel verder dan alleen.
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Dit is 
De Mare
Van iedereen voor iedereen
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“Openbaar onderwijs is 
de ontmoetingsplaats voor 
velen die elkaar anders 
niet waren tegengekomen.”

“Door onze verschillende 
en eigentijdse scholen, 
valt er binnen De Mare 
écht wat te kiezen.”
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Door internet en alle sociale 
platformen wordt écht contact 
minder. Kinderen leren al jong dat 
ze zichzelf moeten presteren.  De 
nadruk ligt vaak op 
het individu. 

Ook bij De Mare kijken we: wat 
past bij welke leerling? Wat sluit 
het beste aan? Maar, juist het 
groepsproces is in deze tijden zo 
belangrijk. En dáár maakt De Mare 
het verschil. Veel scholen kijken 
alleen maar naar de leerling als 
individu, en dat is zonde! Want 
juist het sociale proces vormt 
een kind tot een zelfbewust en 
doordacht handelend mens. Wij 
hechten extreem veel waarde 
aan groepsdynamiek. Leren 
samenwerken, openstaan voor 
elkaar, écht leren luisteren naar wat 
de ander vindt. Daar zetten wij op 
in.  En juist in deze tijden is dat nog 
waardevoller.
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De Mare staat voor ‘het overgeleverde verhaal’. Dus: in gesprek 
gaan met elkaar. Maar ook: luisteren naar iedereen. Want De Mare 
is van iedereen voor iedereen. Door telkens te luisteren en in gesprek 
te blijven, leren we veel over onze omgeving. Waar is behoefte aan? 
Hoe willen we leren? Waar vraagt de samenleving om? Op ons logo zie 
je een springend figuur, dat staat voor de sprong naar de toekomst. 

Wij zien wat er om ons heen gebeurt en maken de koppeling met wat 
een kind van nu moet weten, kunnen en leren. De omgeving verandert 
continu, dus zoeken wij elke dag naar de nieuwste inzichten.
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Iedere school van De Mare biedt een 
eigen onderwijsconcept. En dat doen we 
niet voor niks. Er zijn veel invalshoeken 
op ‘de beste manier van lesgeven’. 
Allemaal didactisch en pedagogisch 
onderbouwd. Maar de beste methode 
voor een bepaalde leerling, hoeft voor 
de ander niet te werken. Daarom is er 
bij De Mare wat te kiezen. Onze scholen 
ontwikkelen een eigentijds concept. Zo 
is er voor ieder kind een passende plek. 
Zelfstandig keuzes maken per school is 
voor ons een groot goed.

Net zo belangrijk is samenwerking. Wij willen dat 
onze kinderen leren hoe de wereld in elkaar zit. 
Dat begint met samenwerken. Elkaar leren kennen 
en vertrouwen. Op deze manier worden onderlinge 
verschillen bespreekbaar en creëren we begrip. 
Zo werken onze leerlingen samen. Maar we 
verwachten dit ook van alle medewerkers van De 
Mare. Eerlijk, gelijkwaardig en open naar elkaar. 

En natuurlijk willen we resultaten en daar 
gaan we vol voor. Resultaten zijn belangrijk 
in het onderwijs, maar niet zaligmakend. 
De ontwikkeling van een leerling als sociaal 
persoon en het creëren van onderling 
vertrouwen zijn minstens zo belangrijk. 
Daar zet iedere medewerker, iedere 
leerkracht en iedere leidinggevende zich 
elke dag volledig voor in.

Onze grondhouding
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Oprecht contact met iedereen
Openbaar onderwijs is verbinding. Waar in 
de samenleving steeds meer groepen vaker 
gescheiden van elkaar wonen, werken en 
leven. En waarbij Internet en sociale media 
ervoor zorgen dat mensen zich steeds 
meer in hun eigen bubbel van interesses 
en meningen terugtrekken. Is openbaar 
onderwijs bij uitstek geschikt om elkaar 
tegen te komen.

Door internet en alle sociale platformen wordt 
écht contact minder. Kinderen leren al jong dat 
ze zichzelf moeten presteren.  De nadruk ligt 

vaak op het individu. Ook bij De Mare kijken 
we: wat past bij welke leerling? Wat sluit het 
beste aan? Maar, juist het groepsproces is in 
deze tijden zo belangrijk. En dáár maakt De 
Mare het verschil. Veel scholen kijken alleen 
maar naar de leerling als individu, en dat is 
zonde! Want juist het sociale proces vormt 
een kind tot een zelfbewust en doordacht 
handelend mens. Wij hechten extreem 
veel waarde aan groepsdynamiek. Leren 
samenwerken, openstaan voor elkaar, écht 
leren luisteren naar wat de ander vindt. Daar 
zetten wij op in.  En juist in deze tijden is dat 
nog waardevoller.
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Een onderwijsorganisatie heeft natuurlijk 
als belangrijkste doel: het ontwikkelen 
van kinderen. Maar De Mare wil zichzelf 
ook blijven ontwikkelen. Alle medewerkers 
blijven hun hele loopbaan groeien. We zijn 
een ‘lerende organisatie’. Dit betekent dat 
wij alle ontwikkelingsmogelijkheden bieden 
aan onze medewerkers. Wij verwachten dat 
zij ook de bereidheid hebben om altijd te 
blijven leren.

13

Altijd leren
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In een openbare 
gemeenschap heeft iedereen 
verantwoordelijkheden. Naar 
zichzelf en naar de groep. 
Bij De Mare leggen we de 
verantwoordelijkheden zo laag 
mogelijk in de organisatie. Zo voelt 
iedereen zich betrokken en maken 
we samen de gemeenschap. Binnen 
ons onderwijs leren kinderen om te 
gaan met verantwoordelijkheden 
naar elkaar en hun (leer)omgeving. 

Verantwoordelijkheden van 
leerkrachten en directeur zijn 
helder en duidelijk omschreven 
in de taakomschrijvingen en het 
personeelsbeleid. Het dragen van 
verantwoordelijkheid is voor ons 
onlosmakelijk verbonden met 
het afleggen van verantwoording 
aan iedereen die betrokken is bij 
ons onderwijs.

In een hechte gemeenschap gebruiken we 
elkaars kwaliteiten. Zo benutten we onze 
mogelijkheden optimaal. Op groepsniveau 
betekent dat: rekening houden met 
verschillen in leerstijl, leertempo en 
unieke talenten. Elke school werkt vanuit 
de begrippen relatie, autonomie en 
competentie. Met als streven: onderwijs 
op maat en een duidelijke zorgstructuur 
voor ieder kind. Op deze manier kunnen 
leerlingen vanuit geborgenheid en 
veiligheid met én van elkaar leren. 
 
In ons personeelsbeleid achterhalen en 
ontwikkelen wij de kwaliteiten van onze 
leerkrachten. Zo zetten we ze op de juiste 
plaats in. De samenwerking tussen scholen 
van De Mare gaat uit van hetzelfde principe: 
we maken volop gebruik van elkaars 
mogelijkheden en kwaliteiten.
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Duidelijk over 
verantwoording
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Iedereen in 
zijn kracht
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“Als leerkracht stel ik mij 
continu de vraag: hoe zorg 
ik ervoor dat ieder kind 
gelukkig is op school?” “Met zoveel verschillende 

scholen, met allemaal 
unieke kinderen, is er 
voor ieder individu altijd 
een plekje. Een plaats 
waar je je veilig en 
vertrouwd voelt. En waar 
anderen jou waarderen 
om wie je bent.”
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De Mare 
is er voor 
ieder kind
Elk kind verdient de 
perfecte plek op school
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Wij zijn naar buiten gericht. Wij spelen in op wat we horen, zien en voelen. 
Ieder kind is anders, iedereen leert anders. Daarom bieden wij op al onze 
scholen andere concepten aan. Zo hebben we altijd een plek waar iemand 
zich thuis voelt. Want dat is voor De Mare het belangrijkst: iedereen is 
welkom.
Zo ontstaat er binnen de locaties van De Mare een gevarieerde mix van 
onderwijsconcepten. Elke school kijkt op haar eigen manier aan tegen 
lesgeven, lesaanbod, manieren van leren en de inrichting van de school. 
Maar, op alle scholen is regel nummer één: ieder kind moet er gelukkig 
kunnen zijn.
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Altijd een passende plek
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Dat is nu precies waar openbaar onderwijs voor staat. Kennismaken met 
alle onderdelen van de samenleving. Geen uitsluiting om wat voor redenen 
dan ook. Voor iedereen omdat er voor elke kind plek is. En De Mare is van 
iedereen omdat we samen de maatschappij zijn. En die wordt gevormd in 
het basisonderwijs. 

Van iedereen voor iedereen
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De Mare omarmt diversiteit. Ieder kind is uniek 
en dat is leuk! Wij kijken altijd naar het individu. 
Hoe komt hij het best tot zijn recht en welk type 
onderwijs sluit het best aan? Gelukkig zijn er 
veel mogelijkheden binnen De Mare. En dat past 
dan weer bij ons openbare karakter. Iedereen is 
welkom! En voor de kinderen betekent dat: leren 
omgaan met alle culturen en groepen in diverse 
samenstellingen. Sociale cohesie heet dat met 
een mooi woord, maar wij noemen het gewoon: 
kind zijn met elkaar. Daarin spelen afkomst, 
cultuur, of religie geen rol.

Omarm de verschillen
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Leven met elkaar
Omdat kinderen een steeds groter 
deel van hun tijd online doorbrengen, 
vraagt dat extra aandacht van scholen. 
Een voordeel is dat kinderen de wereld 
in kunnen kijken, alles ligt binnen 
handbereik. Het nadeel is dat er minder 
gesproken en samengeleefd wordt. 
Een scherm creëert een ‘eigen wereld’. 
Bovendien gaan kinderen zich steeds 
meer online profileren. Daardoor raakt 
‘het met elkaar leven’ nog wel eens op 
de achtergrond. Zo worden essentiële 
vaardigheden zoals met elkaar spelen, 
voldoende bewegen en het reageren op 
elkaar, soms niet voldoende ontwikkeld. 
En juist daar zijn wij sterk in. Kinderen 
die zich vrij voelen om te leren van 
elkaar en feedback durven te geven. 
Lekker samen spelen en bewegen. Wij 
creëren de randvoorwaarden en zorgen 
dat essentiële sociale vaardigheden 
voldoende aan bod komen.

Een ander gevaar van het internet 
is dat kinderen alleen maar 
communiceren met leeftijdsgenoten 
van dezelfde sociale groep. Ze begeven 
zich op platformen en netwerken 
tussen kinderen met dezelfde 
denkwijzen, interesses en levensstijl. 
Daar ligt voor ons een belangrijke taak. 
Want wij zien diversiteit nog altijd 
als een kans. Juist verschillen tussen 
mensen zijn leerzaam. Door het unieke 
van iedere persoon te zien, kunnen 
kinderen leren van elkaar. We laten 
onze leerlingen zien hoe waardevol 
ieder eigen individu is.

We geven alle ruimte voor 
godsdienstvrijheid of 
levensbeschouwelijke overtuigingen. 
Maar daarin staat elke overtuiging, 
precies zoals dat hoort in het 
openbaar onderwijs, gelijk aan elkaar.

We hebben het vaker gezegd: openbaar onderwijs is van iedereen. 
Daarom proberen we alle ouders en kinderen zoveel mogelijk te 
betrekken. Bij onderwijsactiviteiten en festiviteiten, maar ook bij 
het opstellen van (omgangs)regels. Door een hoge betrokkenheid, 
kunnen we kwaliteiten en ideeën beter benutten. We creëren een 
hechtere samenwerking. Met name ouders zijn voor de scholen 
een belangrijke partij.

Kinderen moeten zich op school veilig voelen en met plezier naar 
school gaan. We benadrukken het positieve. We maken gebruik van 
elkaars kwaliteiten en omarmen de eigenheid van ieder persoon. 
Iedereen heeft immers het recht om anders te zijn dan anderen. 
We worden allemaal geaccepteerd. Dit geborgen gevoel creëert 
veiligheid. En vanuit die veiligheid ontstaat samenwerking, een 
open houding en ontwikkeling. Door om te gaan met verschillen 
leren mensen rekening te houden met elkaar en hun omgeving. 
Door duidelijke structuren willen we kinderen leren hun talenten te 
verkennen. Hun eigen kwaliteiten, maar ook die van een ander.

We streven naar betrokkenheid

Een vertrouwde 
veilige omgeving
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