Organisatieverhaal CSG Het Streek
Wij zijn Het Streek, dé christelijke scholengemeenschap in Ede en
omgeving met hart voor onderwijs en mensen. Dat zie je en voel je wanneer je bij
ons komt. Dat merk je aan de manier waarop we met elkaar omgaan en aan de
manier waarop we tegen onderwijs aankijken. We leren samen én we leven samen!
Iedereen is welkom op Het Streek. We hebben veel te bieden, van Praktijkonderwijs
tot het Technasium en van ‘Jong Ondernemen’ tot GeoFuture. Wij hebben passie
voor ons vak en zijn doorlopend op zoek naar manieren om ons onderwijs te
verbeteren en te innoveren. Dat doen we op een manier die bij ons past,
weloverwogen en met oog voor onze leerlingen.
Vanuit oprechte interesse weten we wat er leeft bij onze leerlingen en helpen we hen
om hun talenten te ontdekken, te ontwikkelen en te delen.
We geven hen ruimte voor eigen inbreng en leren hen die ruimte ook aan anderen te
geven. Dat maken we zichtbaar in de lessen, maar ook in buitenschoolse activiteiten.
Door onze survivaltochten, werkweken en zeilkampen geven we onze leerlingen
herinneringen voor het leven mee!
Bij ons heerst een veilige sfeer waarin we elkaar vertrouwen en waarin we
samen verantwoordelijkheid dragen, ook als het soms minder gaat of als er fouten
worden gemaakt. Juist dan zijn we er voor elkaar. Samen met ouders en verzorgers
zoeken we het beste voor onze leerlingen.
Het Streek is al jaren een begrip in Ede. Wij vinden het waardevol om onze krachten
te bundelen en kennis te delen. Zo vormen we samen met de Christelijke
Hogeschool Ede, het Dulon College, Aeres en het Technovacollege de
Kenniscampus. Daarnaast werken we als een betrouwbare partner samen met
basisscholen, bedrijven, universiteiten, maatschappelijke organisaties en de lokale
politiek.
Vanuit onze christelijke wortels vinden we je naaste liefhebben als jezelf van groot
belang. Dat beleven en uiten we op verschillende manieren. We vieren en gedenken
samen en we waarderen de diversiteit onder leerlingen en collega’s. Ons werk doen
we met én voor onze leerlingen en we genieten als we hen kansen kunnen bieden.
Dat doen we omdat we vinden dat iedereen dat verdient.
Samen zijn wij Het Streek: samen leren, samen leven!

