
SCHOOLPASPOORT



Dit is een schoolpaspoort.

Niet zomaar een stukje tekst.

Het is ons identiteitsbewijs,
het DNA van onze school.

Het beschrijft wie we zijn en

waar we in geloven.

Onze kernwaarden, onze ambitie.
Het is een opsomming van onze

normen en waarden.

Zie het als een soort kompas voor alles

wat er in onze organisatie gebeurt.

Een richting voor nu 
en voor de toekomst.
Voor ons allemaal. Wij, die zo nauw

betrokken zijn bij College de Heemlanden.

Het vertelt waar wij met z’n allen
voor staan, wat ons uniek maakt.
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Wie zijn wij? College de Heemlanden
is een bijzondere school.

Waar jonge mensen tot bloei komen,

leerlingen hun talenten ontdekken.

Waar eigentijds en kwalitatief goed

onderwijs wordt gegeven.

Waar kennis belangrijk wordt gevonden

en prestaties ertoe doen. 

Waar de leerling echt centraal staat:

iedere leerling als individu

en met elkaar als groep.

3



College de Heemlanden is een
school waar het veilig en goed is.
 

Waar je je als leerling in alle rust

kunt ontwikkelen.

Maar waar je ook wordt uitgedaagd

om de lat hoger te leggen,

het beste uit jezelf te halen,

je nek uit te steken, initiatief te nemen.

Vallen en opstaan.

Ieder kind is bij ons een talent,

krijgt en neemt zoveel verantwoordelijkheid

als het aankan.
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Wij zien onze school als een plek
waar je gaat ontdekken wie je bent.
 

Waar je je onderscheidt van anderen,

leert samenwerken met anderen.

Goed burgerschap vinden wij heel belangrijk.

Daarom brengen we je in contact met

andere culturen en tradities.

Je ontdekt wie je bent en

durft daarbij keuzes te maken.

Je ontwikkelt jezelf voortdurend.
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Je ontwikkelt 
jezelf
voortdurend. 



Sociale ontwikkeling, waarden en 
normen. Je leert bij ons je wereld
te vergroten.

Binnen onze oecumenische identiteit is er

alle ruimte voor zingeving en religie.

Wij helpen je het leven beter te

begrijpen door je kennis te laten maken

met verschillende levensbeschouwingen.

Ieder staat bij ons vrij te geloven of niet.

Respect, echter, is vanzelfsprekend voor ons. 
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Wij zijn College de Heemlanden.

Leerlingen, docenten, medewerkers,

bestuur. Wij allemaal.

Wij voelen ons allemaal verantwoordelijk.

We willen een topschool zijn.

Met een collectieve ambitie.

Met een ongelooflijke drive.

We spelen als school een centrale rol

in de samenleving van Houten.

Wij zijn College de Heemlanden.
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Wij zijn een school waar
je leert verbinden.

Waar je leert samenwerken, betekenis gaat 

geven aan je eigen leven en aan dat van anderen.

Waar je leert om als groep iets  bijzonders tot 

stand te brengen, elkaars kracht leert benutten.

Dat begint bij docenten en medewerkers.

Zij vormen een hecht team, zijn professioneel

en flexibel.

Zij brengen de kennis van buiten naar binnen,

zij geloven niet in standaardoplossingen.

Zij weten precies wat jongeren triggert,

zij omarmen innovatie en zijn verre van saai.

Onze docenten begrijpen de tijdgeest.

Ze ontdekken, ontwikkelen, groeien.
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Wij zijn een school waar iedereen
van aanpakken weet.

Waar durven en doen hoog

in het vaandel staan.

Waar we ondernemen, proactief zijn.

Waar we ruimte geven, kansen pakken, 

initiatieven omarmen. 

Waar we eerlijk zijn,

elkaar steunen, elkaar stimuleren.

Met de hand op elkaars schouder, 

omdat we het samen doen.



College de Heemlanden is een school
die internationaal denkt, een school
met een brede horizon.

Nederland is niet de hele wereld.

Wij bieden versterkt talenonderwijs

van grote klasse.

Internationale uitwisseling, internationale

Activiteiten. Ons onderwijsprogramma

kent invloeden vanuit de hele wereld.

Wij zijn wereldburgers.

Wij geloven in grenzeloos denken.

Maar we zijn altijd dichtbij.
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Wij zijn een school
die je er op voorbereidt
dat het leren nooit zal stoppen.

Dat als je straks de school hebt

verlaten, je blijft leren en groeien.

Je je steeds weer nieuwe dingen

eigen maakt.

Niet alleen je vakkennis bijhoudt,

maar een brede belangstelling ontwikkelt.

Omdat je er nooit bent,

nooit uitgeleerd bent,

altijd in beweging moet blijven.
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Maar we willen nog iets. 

Natuurlijk geloven we in kennisoverdracht

en hebben we een luid kloppend hart

voor goed onderwijs, zitten we vol passie 

voor het vak, willen we leerlingen veel 

kennis meegeven.

Maar bovenal, boven alles, willen we onze

uiterste best doen om jou als onze leerling 

trots en gelukkig te laten zijn.

Je de nodige bagage mee te geven om

altijd naar het positieve te reiken.
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Zodat ze later kunnen zeggen:

 

“Wat heb ik een mooie tijd gehad op

College de Heemlanden. Ik heb er

uitgehaald wat er in zat en heb door alles

wat ik heb meegemaakt mijzelf op alle

mogelijke manieren leren kennen.

Daardoor wist ik waar mijn kracht lag

en dat heeft me later veel gebracht”.
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Je trots
en gelukkig
te laten zijn.



betrokken
&

ambitieus

excellent
nieuwsgierig
toewijding
toekomstgericht

ondernemend
drive

talenterkenning
grensverleggend

kansen pakken

autonoom
zelfbewust
tevreden
trots
persoonlijk

verbeteren
in beweging
professioneel
flexibel

vertrouwen
samen

oog voor de ander
verbondenheid

enthousiast
optimisme
veiligheid

open minded

WAARDEN
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SCHOOLVIZIER



De Slinger 48
3995 DE Houten

030-6379944
info@heemlanden.nl
www.heemlanden.nl


