De identiteit
van Catent

’Onze scholen zijn educatieve instituten waar kinderen het best
mogelijke onderwijs krijgen én hun talenten met verbeeldingskracht,
passie en enthousiasme kunnen ontwikkelen. Onze missie:
Talenten van mensen ”waardeN-vol” ontwikkelen’
Cécile H.M.L. Servaes MME, voorzitter van het College van Bestuur
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Inleiding
Stichting Catent heeft een duidelijke doelstelling: we willen dat
leerlingen op onze scholen een succesvolle toekomst tegemoet gaan
en hun talenten ”waardeN-vol” ontwikkelen. Om deze doelstelling
te realiseren, richten we ons op twee pijlers.
1. Eigentijds en kwalitatief hoogwaardig onderwijs op onze scholen.
2. Onze identiteit, die is gebaseerd op zes kernwaarden.

Vanuit levensbeschouwelijke vorming leren onze scholen leerlingen
om naar deze dynamiek te kijken. Daarbij staat centraal de wissel
werking tussen ’wat ik zelf vind’ en ’wat dat betekent voor
samenwerking en het aangaan van zinvolle verbindingen
gericht op (samen)leven.’

Continue dialoog

→

De identiteit van onze scholen krijgt vorm vanuit de verhouding
school-samenleving en daarmee gepaard gaande ontwikkelingen,
én door pedagogische- en onderwijskundige keuzes die we
als stichting maken. Het strekt zich uit over drie met elkaar
samenhangende domeinen: leren, leven en samenleven.

Binnen Catent zijn we voortdurend met elkaar en met onze omgevings
partners in gesprek over onze identiteit. Samen willen we dat leerlingen
op onze scholen de vruchten kunnen plukken van het best mogelijke
onderwijs, de ontwikkeling van hun talenten, en van daaruit hun rol
in de maatschappij van de toekomst kunnen spelen.

De vormgeving van de identiteit is een interactief - constructief proces,
dat zich richt op communicatie tussen leerlingen en met een blik op
tradities. Door kinderen te laten ervaren wat verhalen van anderen met
hun doen. Door hen te ”leren” wat verhalen van anderen voor hen
betekenen. En hoe die verhalen hun eigen levensverhaal beïnvloeden.

Onze kernwaarden
Onze missie en onze visie op identiteit leiden tot kernwaarden.
Onze kernwaarden zijn gebaseerd op theologische karakteristieken.
De kernwaarden zijn richtinggevend voor ons handelen.
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Ontwikkeling
van ieders talent

Samenwerking
vanuit gemeenschap

karakteristiek: schepping

karakteristiek: leven met elkaar

Omdat ieder mens uniek is, bieden we leerlingen en medewerkers
op onze scholen continu de ruimte talenten te ontwikkelen. We laten
zien dat iedereen talenten heeft en dat het de moeite waard is deze te
benutten. We stimuleren leerlingen en medewerkers om vanuit een
open houding nieuwe uitdagingen aan te gaan. Deze aanpak geeft
hen het gevoel dat ze ergens goed in zijn. Dat je er mag zijn zoals je
bent. Dit zorgt voor zelfvertrouwen en voor waardering voor de ander.

We denken vanuit het concept ’de school als gemeenschap’,
waarin iedereen zich opgenomen en geborgen voelt en waar
gastvrijheid, kennis en waarheid worden nagestreefd. We leren
leerlingen en medewerkers om kennis te omarmen en te erkennen,
en om op een open en gastvrije wijze om te gaan met andere
culturen. Van daaruit stimuleren we hen zich af te vragen op
welke manier zij een bijdrage (willen) leveren aan de wereld.
Onze scholen zijn geen geïsoleerde instellingen, maar educatieve
ondernemingen die in samenwerking met andere maatschappelijke
instellingen bijdragen aan het ontwikkelingsperspectief, de brede
vorming en de doorlopende ontwikkelingslijn van leerlingen.
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Lerende
organisatie

Zingeving

karakteristiek: rationaliteit

karakteristiek: traditie

Onze scholen zijn lerende organisaties die complexe zaken en problemen
willen doorgronden en het eigen leren stimuleren. We sporen leerlingen
en medewerkers aan om met elkaar te communiceren, om kennis en
inzichten te delen, en om verantwoordelijkheid te tonen in het omgaan
met kennis. Daarbij kritisch te zijn op historische en andere bronnen
vinden we belangrijk. We stimuleren leerlingen en medewerkers zich
goed te informeren voordat ze een oordeel vormen, en om het laatste
te doen in dialoog met een ander. Ook leren we leerlingen om voor
zichzelf te denken en een kritische houding aan te nemen ten opzichte
van vragen die een beroep doen op de rede, geheugen of verbeelding.

Zingeving biedt binnen onze scholen de mogelijkheid om leerlingen
oriëntatiepunten te geven, zodat ze een relatie kunnen leggen tussen
zichzelf en het hogere. Daarom geven we hen verhalen, overtuigingen,
rituelen, feesten, symbolen, normen en gebruiken van onze cultuur mee.
Zo ondervinden ze dat de school een plek is waar de geest van vrijheid
weerklinkt in een atmosfeer van vertrouwen en openheid. Met een
intellectueel en sociaal klimaat dat ruimte biedt om te worden wie
ze willen zijn. Bovendien leren we leerlingen dat hun leven historische
betekenis heeft en dat zij zelf geschiedenis schrijven.
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Verwondering
en bewondering

(Persoonlijke)
verantwoordelijkheid

karakteristiek: transcendentie

karakteristiek: rentmeesterschap

We leren leerlingen om de wereld en hun medemensen vanuit
verwondering en bewondering te bekijken. Waarbij openheid naar
elkaar centraal staat. En eerbied voor alles om ons heen. Zo creëren
we een blije en dankbare houding ten opzichte van de mens en wat
hij allemaal is en kan. We maken leerlingen bewust van het bijzondere
in het leven. We stimuleren hen om met vertrouwen ontmoetingen
met medemensen aan te gaan, en met wijsheid met elkaar een dialoog
te starten. Bovendien laten we leerlingen de creatieve en kritische
mogelijkheden van de geest ontdekken en stimuleren we hun verbeelding.

(Persoonlijke) verantwoordelijkheid heeft drie elementen in zich,
namelijk: zelf verantwoordelijkheid dragen, daarop aangesproken
(willen) worden, en een ander aanspreken op zijn/haar verantwoordelijkheid (als onderdeel van een professionele cultuur). Dit betekent dat we
leerlingen en medewerkers stimuleren om met open ogen richting de
toekomst te kijken, gericht op het welzijn van iedereen en daar dienstbaar
aan te zijn. We wakkeren het verlangen aan om de wereld te verbeteren
en onderscheid te maken in wat goed en niet goed is, en daarover
kritisch na te denken. We leren leerlingen dat ze kwetsbaar mogen
zijn, waarbij wordt vergeven wat niet goed is, zodat zij opnieuw hun
”taak” kunnen oppakken. Bovendien leren we hen wat het betekent
om iemand aan te spreken op verantwoordelijkheid in gedrag.
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Meer weten over Catent?
Wilt u meer informatie over Stichting Catent, onze missie, visie,
of onze scholen? Kijk dan op www.catent.nl. Hier vindt u ook
een uitgebreidere notitie over de identiteit van Catent.

CO LO FO N

Verantwoordelijk namens Catent
Cécile H.M.L. Servaes MME, voorzitter van het College van Bestuur

Uitvoering
Theo Smits tekst en fotografie Zwolle
Communicatiebureau Catapult creëert, Hellendoorn

Hoe kunt u ons vinden?
Stichting Catent
Postbus 290
8000 AG Zwolle

→

Bezoekadres:
Schrevenweg 6
8024 HA Zwolle
E: info@catent.nl
I: www.catent.nl

INHOUD

1 | ONT WIKKELING VAN IEDERS TALENT

3 | LERENDE ORGANISATIE

5 | VERWONDERING EN BEWONDERING

INLEIDING

2 | SAMENWERKING VANUIT GEMEENSCHAP

4 | ZINGEVING

6 | (PERSOONLIJKE) VER ANT WOORDELIJKHEID

7

