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De Linge staat voor kwaliteit en voor ‘samen’ 

Samen leren met onderlinge verschillen 

 

 

Onze kinderen leren in samenhang op basis van een doorgaande ontwikkellijn 0-13 jaar 

Voor ons zijn het onderwijs, de opvoedkundige aanpak en de opvang van kwaliteit als elk kind leert 

in samenhang. Dit vraagt om een duidelijke doorgaande ontwikkellijn met een integraal aanbod van 

onderwijs, opvoeding en opvang. En daarnaast is er ruimte voor de individuele behoeften van elk 

kind. De kinderen van De Linge volgen zo hun eigen ononderbroken ontwikkellijn. 

 

 

Onze kinderen ontwikkelen een actieve en positief-kritische grondhouding 

Wij geloven dat de wereld vraagt om actieve en positief-kritische wereldburgers. Door onze kinderen 

deze grondhouding mee te geven, zijn we ervan overtuigd dat ze met zelfvertrouwen de stap naar 

het voortgezet onderwijs zetten. Op onze scholen en IKC’s ontwikkelen ze een breed palet aan 

vaardigheden en talenten. Dit bereiken ze door samen te werken met alle kinderen van hun school 

of IKC en met mensen binnen en buiten de organisatie. Ze leren van en met elkaar. Daarnaast 

ontwikkelen ze een breder wereldbeeld. Ze worden zich bewust van de diversiteit aan mensen en 

culturen. Ons hoogste goed is dat de kinderen van De Linge hun (basis)kennis, vaardigheden en 

talenten inzetten in verschillende contexten. En dat ze hun bredere wereldbeeld benutten bij het 

zetten van de eerste stappen als zelfstandige en positief-kritische burger in de maatschappij. 

 

 

Onze medewerkers werken in een professionele leergemeenschap op zowel school-/IKC-

niveau als stichtingniveau 

Medewerkers van De Linge werken cyclisch en gezamenlijk aan het continu verbeteren van het 

opvoedkundig en didactisch aanbod. Op zowel school-/IKC-niveau als stichtingniveau. Door met en 

van elkaar te leren werken we ononderbroken aan onze eigen professionele ontwikkeling. Het is een 

continu proces van het maken en uitvoeren van plannen. En het evalueren en bijstellen ervan. Altijd 

gericht op het verder verbeteren van onze scholen en IKC’s. Daarbij werken we binnen stichting als 

één team en benutten we elkaars expertises.  


