Naam van de school
De naam van onze school educatief centrum de Vorsenpoel,
verwijst naar de vijver de Vorsenpoel die net als onze school
gelegen is in Boxtel-Oost. De vijver gebruiken wij als metafoor
(beeldspraak) voor onze school. Onze leerlingen (de kikkers)
kunnen zich op onze school (de vijver) in een veilige en
uitdagende leeromgeving ontwikkelen. Op educatief centrum
de Vorsenpoel leren de kinderen respectvol, verantwoordelijk en zelfstandig hun weg te vinden in onze
maatschappij, zodat ze een positieve bijdrage kunnen leveren aan de samenleving van nu en in de
toekomst. De kleuren van de vijver: blauw van het water (school), het groen van het gras rondom de
vijver (maatschappij) en geel (zon) als bron van al het leven in de vijver, onze school en de wereld, zijn
prominent in en rondom onze school aanwezig. Deze kleuren komen terug aan de buitenkant en aan
de binnenkant van het schoolgebouw, in het logo van de school en in de schoolshirts van onze
leerlingen.

Het schoolbestuur stichting St.-Christoffel
Educatief centrum de Vorsenpoel maakt deel uit van de stichting ‘SintChristoffel’ in Boxtel. De stichting behartigt de zaken van de volgende acht
scholen:
•
•
•
•
•
•
•
•

de Beemden
de Hobbendonken
de Maremak (SBO)
de Molenwijkschool
de Sint Petrusschool
de Prinses Amaliaschool
de Sint Theresiaschool
de Vorsenpoel

De taak van het schoolbestuur is ervoor te zorgen dat, in samenwerking met directies,
onderwijsgevenden, onderwijsondersteunend personeel, medezeggenschapsraden en ouders,
toezicht gehouden wordt op de kwaliteit van het onderwijs op haar scholen. Het doel is: het verzorgen
van goed onderwijs vanuit katholieke- of oecumenische grondslag. Realisatie van deze doelstelling
heeft de meeste kans van slagen als alle betrokkenen zich daarvoor inzetten. Mocht u vragen hebben,
aarzel dan niet om contact op te nemen met het schoolbestuur. Het bestuur heeft de dagelijkse leiding
overgedragen aan een directeur-bestuurder.
Bezoekadres Kasteellaan 2 5281 CP Boxtel
Postadres Postbus 28 5280 AG Boxtel
t 0411 61 16 41
@ info@st-christoffel.nl
w www.st-christoffel.nl

De missie: van stichting St.-Christoffel .
In het proces, dat heeft geleid tot het koersplan voor stichting St.-Christoffel is de missie geformuleerd.

Stichting St.-Christoffel is in een dynamische toekomst sterk in onderwijs, vanuit de benutting en
waardering van de verschillen tussen in ontwikkeling zijnde mensen.
De missie is voor de komende koersplanperiode verder uitgewerkt in strategische doelen:
1.
2.
3.
4.
5.

We maken de kwaliteit van ons werk zichtbaar, opbrengstgericht, toekomstgericht en
gericht op de onderwijsbehoeften van alle Boxtelse kinderen.
We laten een onderzoekende houding zien naar kinderen, leerkrachtontwikkeling en naar
nieuwe inzichten in onderwijs.
We professionaliseren de organisatie gericht op samenwerken rond kinderen en optimaal
benutten van talenten.
We verbinden en werken samen, intern en extern. We geven leiding aan onze lerende
organisatie en zijn toonaangevend en initiatief nemend in de omgeving.
We weten wat ouders en kinderen nu en in de toekomst willen en nodig hebben en
werken met hen samen om dit te realiseren.

De Dommelgroep
Stichting St.-Christoffel maakt deel uit van de Dommelgroep. De Dommelgroep is een coöperatieve
vereniging bestaande uit 5 stichtingen die primair onderwijs verzorgen. Onder de Dommelgroep vallen
in totaal 40 basisscholen, met iets minder dan 10.000 leerlingen en ruim 900 personeelsleden. De
Dommelgroep bestrijkt het gebied in de Meierij dat gelegen is tussen de stedelijke gebieden met aan
het noorden ’s Hertogenbosch en in het zuiden Eindhoven/Son en Breugel. De volgende stichtingen
zijn aangesloten bij de Dommelgroep:






St.-Christoffel (Boxtel)
Skipos ( Sint-Michielgestel, Den Dungen, Berlicum, Middelrode en Gemonde
Skopos (Schijndel)
Skoso ( Sint-Oedenrode)
Leijestroom (Vught)

De Dommelgroep is een shared servicecentrum dat diensten levert op het gebied van personeelszaken,
financiën en huisvesting aan de 40 basisscholen die vallen onder de vijf aangesloten stichtingen. Meer
informatie over de Dommelgroep kunt u vinden op de website www.dommelgroep.nl

Ligging van de school
Het schoolgebouw van educatief centrum de Vorsenpoel ligt op een prachtige ruime, groene plek
midden in Boxtel-Oost. Het gebouw is in 2010 ingrijpend gerenoveerd en bestaat uit 17 groepslokalen,
een speelzaal, een directiekamer, een centrale hal, een personeelskamer en diverse ruimtes voor de
intern-begeleider, onderwijsassistent, administratie en spreekkamers. Rondom de school zijn er twee
hele grote speelplaatsen zodat de kinderen volop ruimte hebben om te spelen en te rennen.

De identiteit van de school
Het onderwijs op onze school is meer dan alleen het aanleren van feiten en het onder de knie krijgen
van een aantal praktische vaardigheden. Het is vooral gericht op de vorming van de kinderen tot
volwaardige mensen in persoonlijk, sociaal- en ook levensbeschouwelijk opzicht. Een kind is immers
geen leermachine. We willen de kinderen begeleiden in hun levensbeschouwelijke ontwikkeling. De
levensvragen die kinderen tegenkomen spelen daarbij een belangrijke rol. We willen de kinderen
handreikingen geven voor het omgaan met deze levensbeschouwelijke vragen vanuit een katholieke
benadering. Tegelijkertijd bevorderen we een positieve benadering van onze kinderen naar andere
levensbeschouwingen omdat wij in Nederland leven en werken in een multiculturele samenleving.
Onder leiding van de medewerkers van de Verrijzenisparochie wordt er in groep 4 naar de Eerste
Heilige Communie en in groep 8 naar het Vormsel toegewerkt. Hierbij worden de ouders van de
kinderen intensief betrokken. Beide projecten vinden plaats buiten schooltijd. Voor de
communicanten op de vrije vrijdagmiddag en de vormselkinderen hebben hun bijeenkomsten
’s avonds. Educatief centrum de Vorsenpoel staat open voor alle kinderen ongeacht hun geloof,
afkomst en/of cultuur. Wij respecteren andere levensbeschouwingen en verwachten van andersdenkenden dat zij de katholieke grondslag van onze school respecteren.

Schoolgrootte
De laatste jaren zitten op educatief centrum de Vorsenpoel ongeveer 400 leerlingen. Het aantal
groepen is afhankelijk van het aantal leerlingen en van het aantal leerlingen per leeftijdscategorie. De
laatste jaren zijn er 15 of 16 groepen geformeerd. De groepen 1-2 zijn altijd gecombineerd en het kan
voorkomen dat er ook in andere groepen combinatiegroepen geformeerd worden. In hoofdstuk 11
bijlagen, op de website en op het ouderportaal kunt u het overzicht van de groepsbezetting vinden en
de namen van de personeelsleden.

