
#SAMENSALTO
“�SALTO�heeft�natuurlijk�een� 
heleboel mensen gevraagd om  
mee te helpen met het Koersplan. 
Ze zeggen daar dit over...”

S a m e n   A c t i e f   L e r e n   Ta l e n t e n   O n t w i k k e l e n

“Hallo!�Wij�zijn�Sam�&�Sally”
“ We zitten op een basisschool van SALTO, daar hebben ze 
goed nagedacht over hoe het nóg beter kan. Dat hebben 
ze allemaal opgeschreven in een Koersplan. Supergoed 
natuurlijk,�maar�wij�vonden�het�wel�een�beetje�lang.�Daarom�
hebben�we�de�belangrijkste�dingen�even�voor�je�verzameld.”�

SAMEN maken we SALTO
Onze kinderen, ouders, 
medewerkers, toezichthouders, 
medezeggenschapsorganen, 
samenwerkingspartners en externe 
adviseurs; allemaal hebben ze hun 
waardevolle bijdrage geleverd.  
Bijdragen die hebben geleid tot  
een samenhangend geheel dat 
aangeeft wie wij zijn, waar we voor  
staan en waar we voor gaan in de 
komende beleidsperiode.



“�In�het�Koersplan�staan�vijf�strategische�
speerpunten. Dat klinkt nogal serieus  
en ingewikkeld, dus deze zullen wel  
mega-super�belangrijk�zijn!”

SAMEN DUURZAAM ONTWIKKELEN EN VERANDEREN
Duurzaamheid en SALTO gaan hand in hand. Om de leefbaarheid 
voor toekomstige generaties te borgen, zijn we ons bewust van 
de wereld waarin we leven. Dat doen we vanuit de wij-gedachte. 
In de school, met andere scholen en in grotere verbanden, gaan 
we op zoek naar een verantwoorde balans tussen mens, planeet 
en impact. We delen onze waardegedrevenheid en we maken 
gebruik van de kennis en kunde van een grote diversiteit aan 
partners. Samen realiseren we een hoge kwaliteit van onderwijs. 

ACTIEF LEIDERSCHAP
Leiderschap raakt bij SALTO alle lagen van de organisatie. De 
kinderen zijn hierin belangrijke gidsen; zij leiden ons op hun 
manier. Ons uitgangspunt is dat we het potentieel van kinderen 
willen benutten. Hun geluk is de drijfveer achter ons werkgeluk. 
Zowel ouders als onze medewerkers, iedereen bij SALTO leidt 
anderen door zelf het goede voorbeeld te geven. Dat kan alleen 
als we uitgaan van eigen kracht en talent, met het vertrouwen om 
verantwoordelijkheid te nemen en eigenaarschap te tonen.

LEREN VOOR HET LEVEN 
Onze professionals kenmerken zich door een gezonde dosis 
nieuwsgierigheid. Ze doen niks ‘zomaar’. Ze stellen vragen. Waarom 
zo? Kan het anders, kan het beter? Hoe kan ik mijn ervaringen, mijn 
kennis inbrengen om tot de antwoorden op de meest wezenlijke 
vragen van ons onderwijs te komen? Hoe doe ik onderzoek, hoe 
beoordeel ik nieuwe initiatieven, nieuwe ideeën? Maar ook: hoe 
reflecteer ik op mijn eigen gedrag en hoe kunnen mijn collega’s 
daarbij helpen? Omdat we iedere dag weer een klein beetje beter 
willen worden, past ons een kritische en nieuwsgierige houding.



“ Hé, ken ik die letters 
niet ergens van?”

TOEKOMSTGERICHT LEREN EN ONTWIKKELEN
We willen onze leerlingen de kennis, vaardigheden en 
competenties meegeven die nodig zijn om te participeren 
in de maatschappij. Hierbij spelen we steeds in op actuele 
vraagstukken en technologische veranderingen. Daarnaast moet 
er voldoende ruimte zijn voor het ontdekken en ontwikkelen van 
creatieve vaardigheden en begeleiden we onze leerlingen in de 
vorming van hun persoonlijkheid. Daarbij besteden we aandacht 
aan het respectvol omgaan met verschillen tussen mensen,  
het ontwikkelen van een eigen identiteit en de ontdekkingstocht 
naar de eigen drijfveren en passies.

ONTWIKKELEN VAN EEN INTERNATIONALE LEER- EN 
LEEFGEMEENSCHAP
Eindhoven is een stad waarin veel verschillende nationaliteiten 
samen leven en werken. Met het intensiveren van onze 
inspanningen op het gebied van internationalisering,  
sluiten we aan op de ontwikkelingen in Nederland en in de 
Brainport-regio in het bijzonder. We zorgen dat iedere leerling, 
zowel Nederlands als uit het buitenland, het onderwijs krijgt dat 
hij of zij nodig heeft en onze school internationaal competent 
verlaat. Dit vraagt van ons een afgestemd onderwijsaanbod, 
waarbij ook de Engelse taal een belangrijke bron is.  
Ook integratiedoelen om gezinnen zich thuis te laten voelen  
in onze stad, horen daar als vanzelfsprekend bij. 



“ Naast de speerpunten heeft SALTO ook drie kernwaarden.  
Die beginnen alle drie met de letter T. Toevallig hè...”

TALENTVOL | Onze organisatie wordt gedragen door bevlogen 
onderwijsprofessionals. Een hoge kwaliteit van onderwijs is de 
kern van ons dagelijks handelen. We zien het als een belangrijke 
taak om kinderen te begeleiden in de zoektocht naar hun eigen, 
specifieke talenten, zodat we die talenten kunnen ontplooien 
en ontwikkelen. We kijken hierbij ook naar de talenten van onze 
eigen ambitieuze medewerkers, hoe we die optimaal kunnen 
ontwikkelen en benutten.

TOEKOMSTGERICHT | Samen met kinderen werken aan hun 
toekomst betekent vooral goed kijken naar de uitdagingen 
en kansen die die toekomst biedt. Hoe kan innovatie daaraan 
bijdragen, hoe komen we tot duurzame oplossingen voor 
complexe vraagstukken, hoe zorgen we ervoor dat we als 
volwassenen op een goede en prettige manier kunnen leven en 
werken, nu en in de toekomst?

“ Zo, nu heb je in ieder geval de 
hoofdzaken gelezen. Dit alles 
vormt dé basis om te leren 
voor het leven! Het volledige 
Koersplan vind je op  
www.salto-eindhoven.nl”

TOEGANKELIJK | We denken niet in hokjes, sluiten niemand 
uit en we zien de meerwaarde van een diverse en kleurrijke 
samenleving, waarin we op basis van gelijkwaardigheid met 
elkaar omgaan. Daarnaast zijn we een toegankelijke en betrokken 
partner. Voor de ouders van onze kinderen, maar ook voor 
(maatschappelijke) organisaties of externe kennisinstituten 
waarmee we op basis van gelijkwaardigheid samenwerken.


