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Missie, visie en strategie 

De missie geeft kernachtig de bestaansreden, de waarden en de identiteit van een organisatie weer. Het is de basis van de identiteit 
van de organisatie en bakent het werkterrein af. Ze bevat de authentieke en blijvende kern 

In een visie verduidelijkt een organisatie het toekomstbeeld dat zij van zichzelf heeft in relatie tot haar omgeving, de plaats die de 
organisatie in de omgeving wil innemen en de functie die zij in de omgeving wil vervullen.  

De strategie van de organisatie geeft weer hoe de organisatie haar visie en het daarin vastgelegd toekomstbeeld zal realiseren. De 
strategie is dus de vertaling van de visie in concretere acties. 
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Missie van GO! Campus Kompas  
 
Het team van GO! Campus Kompas biedt kwalitatief en innoverend hoogstaand onderwijs aan waar elke leerling - met zijn of haar 
eigen talenten en capaciteiten – optimaal kan groeien en zich ontwikkelen. Onze scholen op de campus zijn open, warme en 
menselijke organisaties die meer dan 800 leerlingen motiveren, uitdagen en ondersteunen in een positief stimulerende leer- en 
leefomgeving. We stellen ambitieuze doelen. We streven naar een maximale leerwinst en een voorbereiding van elke leerling op 
vervolgonderwijs en de maatschappij. Centraal staat de totale vorming van kinderen en jongeren die we alle kansen willen geven 
om later als mondige, actieve burgers gelukkig te worden in een nog ongekende toekomst. Samen met ouders, externen, partners 
brede school, … bundelen we onze krachten zodat onze leerlingen een actieve rol kunnen opnemen in de ontwikkeling van de 
samenleving van morgen. 

Visie van GO! Campus Kompas 
 

Kwaliteitsvol - ‘Nummer 1 in kwaliteit’ 

Open - ‘Opgroeien in een inspirerend en groen kader’ 
Motiverend - ‘We geven richting aan jouw toekomst’ 
Positief - ‘Wat aandacht krijgt groeit’ 
Ambitieus - ‘Samen leggen we de lat hoog!’ 

Samen – ‘We zoeken samen de slimste weg’ 

Strategieën van GO! Campus Kompas  
 
Uitgewerkt in de schoolwerkplannen van de entiteiten. 
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Kwaliteitsvol 
 
Nummer 1 in kwaliteit! 
  
GO! Campus Kompas organiseert kwalitatief hoogstaand onderwijs waar elke leerling met zijn/haar eigen talenten en 
capaciteiten maximaal kan groeien en ontwikkelen. 
 
Leerling 

 Ons kerndoel is kinderen/jongeren helpen uitgroeien om later als mondige, actieve burgers gelukkig te worden in een nog 
ongekende toekomst: respectvol, verantwoordelijk, geëngageerd en sociaal. 

 We beogen een totaalontwikkeling voor elke leerling. We streven dus niet enkel naar zuivere kennis maar besteden ook 
aandacht aan vaardigheden, attitudes en competentie. 

 
Leerkracht 

 Leerkrachten staan open voor/gebruiken nieuwe/innovatieve inzichten, methodieken, middelen en werkvormen. 

 Oog voor kwaliteit betekent dat we inzetten op professionalisering van de leerkrachten onder de vorm van 
aanvangsbegeleiding en gerichte nascholing. 
 

Campus 

 Op Go! Campus Kompas gaan we doelgericht te werk: leerplanimplementatie met een onderbouwde keuze van de 
onderwijsleerpakketten. 

 GO! Campus Kompas speelt in op talenten en interesses. 

 Kwaliteit wordt bewaakt in alle geledingen van GO! Campus Kompas. 

 Go! Campus Kompas ontwikkelt en voert een gedragen, geïntegreerd en samenhangend beleid rekening houdend met haar 
(ped)agogisch project. 
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Open 
 
Opgroeien in een open en groene omgeving! 

 
GO! Campus Kompas is een brede school, waar kinderen/jongeren zich goed voelen en tot leren komen. 
Ouders en externe partners worden daarbij beschouwd als belangrijke partners. Op onze Campus stellen we het belang 
van de kinderen/jongeren voorop. Openheid is openstaan voor andere meningen en culturen, handelen volgens 
democratische waarden en luisteren naar elkaar. 
.   
Leerling 

 De leerlingen kunnen steeds laagdrempelig terecht bij leerkrachten, leerlingenbegeleider, secretariaatsmedewerkers en 
directie. 

 De leerlingen kunnen getuigen van de eigen cultuur en interesses. 

 De leerlingen tonen verantwoordelijkheidszin, zijn mondig en . Ze kunnen ideeën helder, genuanceerd en respectvol uiten. 
 
Leerkracht 

 De leerkrachten beseffen dat elk kind een unieke thuissituatie heeft, die verschilt van het eigen referentiekader. 

 De leerkrachten geven vorm aan onderwijs in een socio-emotionele veilige omgeving. Ze hebben oog voor het welbevinden 
van de leerlingen. 

 De leerkrachten bieden een luisterend oor aan de leerlingen. 
 

Campus 

 Het team van GO! Campus Kompas is bereikbaar voor iedereen. 

 Go! Campus Kompas staat voor levenslang en levensbreed leren zonder drempels. 

 De terreinen van Go! Campus Kompas ademen rust en kalmte uit. Kinderen/jongeren krijgt er de kans om school te lopen in 
een groene omgeving. 

 Met een bushalte voor de deur, het treinstation op vijf minuten wandelen en het centrum van Wetteren op wandelafstand, is 
GO! Campus Kompas tegelijkertijd erg centraal gelegen en daardoor vlot en veilig bereikbaar met alle vervoersmiddelen.  
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Motiveren 
 
We geven richting aan jouw toekomst!  

 
Iedereen is uniek, met zijn eigen achtergrond, talenten, persoonlijkheidskenmerken en 
groeikansen/ontwikkeling. Op onze campus willen we iedereen motiveren en stimuleren om zijn talenten maximaal te 
ontplooien. 
 
Leerling 

 Onze leerlingen worden gemotiveerd om hun talenten te ontwikkelen in een veilige leeromgeving. 

 Onze leerlingen worden aangezet tot actief leren. Waar mogelijk laten we leerlingen zelfstandig werken. Daardoor laten we 
de leerlingen de grenzen van hun eigen kunnen en kennen ontdekken, op hun eigen tempo. Projectmatig wordt er aan 
vaardigheden gewerkt die belangrijk zijn in de 21ste eeuw. 

 De leerlingen worden geconfronteerd met zinvolle inhouden en haalbare uitdagingen. 
 
Leerkracht 

 Leerkrachten zijn gemotiveerd om zich levenslang te professionaliseren binnen en buiten het vakgebied (op basis van eigen 
talenten en interesses). 

 Het enthousiaste leerkrachtenteam volgt de actuele vernieuwingstrends, zodat onderwijs maximaal aansluiting geeft op 
verdere studies of beroepsopleidingen. 

 De leerkrachten hebben oog voor talenten en interesses van de leerlingen en collega’s. Ze zijn zich er van bewust dat niet 
alle leerlingen/collega’s gelijk zijn, dezelfde talenten, vaardigheden of interesses hebben. 

 Bij specifieke onderwijsbehoeften, zoeken we naar redelijke aanpassingen. 
 

Campus 

 GO! Campus Kompas geeft het team kansen om te professionaliseren. 

 GO! Campus Kompas heeft oog voor de talenten van alle personeelsleden zodat iedereen in zijn sterkte staat. 

 GO! Campus Kompas faciliteert onderwijs op maat. 

 GO! Campus Kompas stelt het welbevinden van alle leerling centraal.  
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Positief (kritisch) 
 
Wat aandacht krijgt groeit! 
 
Het leren schenkt ons enthousiasme en voldoening. Dit leerplezier krikt onze motivatie op. Door succesbeleving bouwen 
we aan het zelfvertrouwen. Kritiek beschouwen we niet als negatief omdat we de zaken eerst evalueren en onze mening op 
een constructieve manier kenbaar maken. Wel durven we dingen in twijfel trekken om ze beter te maken. Als we denken 
dat het beter is, durven we ook voorstellen om de zaken anders aan te pakken. We streven naar mondige en kritische 
burgers die hun ideeën helder, genuanceerd en respectvol kunnen uiten.   

 
Leerling 

 Er wordt gewerkt aan een warm en veilig schoolklimaat waar de leerlingen hun talenten en een positief zelfbeeld kunnen 
ontwikkelen. 

 Leerlingen kunnen hun talenten en interesses laten blijken en ontplooien. Ze voelen zich welkom en veilig op de school. Op 
een positief zelfkritische manier nemen ze hun leerproces in handen waar ze leren zelfstandig te kiezen voor het vervolg van 
hun schoolloopbaan.  
 

Leerkracht 

 Elke leerkracht is betrokken en draagt de positieve schoolcultuur uit, zowel binnen als buiten de campus. 

 De leerkracht is een coach in het groeiproces van de leerlingen en geeft opbouwende feedback bij het leerproces van de 

 leerlingen. 

 De leerkracht zorgt voor een klasinrichting waar sfeer en functionaliteit hand in hand gaan, stelt belang van de leerlingen 
voorop en is bereid bijkomende inspanningen te leveren in functie van de ontwikkeling van de kinderen/jongeren. 

 
Campus 

 GO! Campus Kompas werkt constant aan haar identiteit en aan een positief imago bij ouders en externen. 

 GO! Campus Kompas is een veilige plaats waar de leerlingen zich goed voelen en zichzelf kunnen zijn/ontdekken. 

 Op GO! Campus Kompas staat de leerling centraal. 

 GO! Campus Kompas faciliteert een uitgebouwde leer-, leerling- en onderwijsloopbaanbegeleiding.  
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Ambitieus 
 
Samen leggen we de lat hoog! 
 
We koesteren de wil om kwaliteitsvol te groeien. De doelen die we onszelf stellen, proberen we ook echt te bereiken. Met 
onze positieve gedrevenheid streven we ernaar om onze mogelijkheden maximaal te ontwikkelen. Ondernemend zijn en de 
wil om ons gemotiveerd in te zetten maken eveneens deel uit van onze ambitie. 
 
Leerling 

 De leerlingen worden aangemoedigd om het beste uit zichzelf te halen en ambitieuze maar realistische doelen na te streven. 

 Er is extra aandacht voor diegenen onder ons die het iets moeilijker hebben, maar ook de leerlingen die een extra uitdaging 
aankunnen, krijgen de nodige prikkels. 
 

Leerkracht 

 De leerkracht heeft de ambitie om steeds beter zijn vormingsopdracht te vervullen en indien nodig zich hierbij te laten 
begeleiden (professionalisering). 
 

Campus 

 Op GO! Campus Kompas leggen we de lat hoog. We realiseren maximale leerwinst. 

 GO! Campus Kompas heeft een langetermijnvisie op het vlak van studieaanbod, beleid en infrastructuur.  

 Om GO! Campus Kompas te promoten worden talrijke initiatieven genomen.  
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Samen 
 
‘We zoeken samen de slimste weg’ 
 
Samenwerken betekent dat we al onze inspanningen bundelen voor een gemeenschappelijk doel, nl. het welzijn van alle 
leerlingen optimaliseren en stimuleren. Het hele team van GO! Campus Kompas bouwt mee aan de groeikansen van 
elk kind/jongere en alle collega’s. Daarbij geeft ieder van ons het beste van zichzelf om tot goede resultaten te komen. 
Samenwerken biedt het voordeel dat we er allemaal sterker door worden, waardoor we meer kunnen. Waar nodig 
wordt er een beroep gedaan op de expertise van externen. 
 
Leerling 

 Getrouw aan het pedagogisch project van het GO! - ‘Samen leren samenleven’ - leren onze leerlingen basiswaarden van 
burgerschap zoals respect, oprechtheid, gelijkwaardigheid, openheid en betrokkenheid. 

 Samen oplossingen zoeken in groep of als individu in volledig vertrouwen. Samen de eindtermen en ontwikkelingsdoelen 
halen. Samen keuzes maken voor een mooie toekomst.  

 
Leerkracht 

 Het hele team werkt mee aan het welzijn van elke jongere om zo succesvol studeren te optimaliseren. Collega’s krijgen de 
kans zich te professionaliseren. Waar nodig wordt er een beroep gedaan op de expertise van externen. 

 ‘Samen leren samenleven’ is de kernopdracht van elke leerkracht, die een verbindende rol speelt tussen de leerling enerzijds 
en de school en de maatschappij anderzijds. Maar ook binnen het team geldt ‘samen sterk’. 
 

Campus 

 GO! Campus Kompas is een campus zonder drempels. 

 GO! Campus Kompas maakt deel uit van Scholengroep 18. Daarnaast werkt onze campus ook samen met externen zoals 
CLB, GO! Centraal, ondersteuningsnetwerk Plus², universiteiten en hogescholen, talrijke gemeentelijke en provinciale 
instanties, … 

 Directie, TAC, secretariaat, leerkrachten, keuken- en onderhoudspersoneel, … . Iedereen kent elkaar. Samen streven we 
naar een maximale leerwinst van al onze leerlingen. 


