
Openbaar onderwijs: 
midden in de samenleving

Meerkring: Onderwijs met meerwaarde!
Ontwikkelen
Meerkringscholen zijn ontwikkelingsgerichte 
scholen. Wij bieden alle kinderen kansen 
hun talenten en kwaliteiten te benutten. 
Natuurlijk is ons onderwijs erop gericht om 
met kennis over taal, rekenen en andere 
vakgebieden kinderen goed voorbereid 
naar het voortgezet onderwijs te laten gaan. 
Wij stellen nadrukkelijk ook hun sociaal-
emotionele ontwikkeling centraal. Dit betekent 
dat leerkrachten van Meerkringscholen in alle 
opzichten goede leerkrachten moeten zijn. 
Kinderen die dat nodig hebben, krijgen op 
onze scholen extra ondersteuning. 
Ons uitgangspunt is altijd wat een kind kan, 
en niet wat het niet kan. 

Ontmoeten
Meerkringscholen zijn ontmoetingsscholen. 
De kinderen, hun ouders en de leerkrachten 
weerspiegelen de veelkleurigheid van onze 
samenleving. Verschillen hebben bij ons 
meerwaarde, op basis van gelijkwaardigheid 
en respect. 

Meerkringscholen staan midden in de 
maatschappij, met aandacht voor de 
positieve betrokkenheid van en met ouders, 
leerlingen en personeel. 

Ontplooien
Meerkringscholen zijn wereldscholen. Wij 
laten kinderen zien dat de wereld groter is 
dan thuis en de school. Ons doel is dat zij 
zich als volwaardig burger thuisvoelen in 
onze samenleving. Ze leren nadenken over 
zichzelf en over de mensen om hen heen. 
Zo krijgen kinderen een gefundeerde mening 
over hun eigen leven en dat van anderen. Op 
Meerkringscholen ontplooien kinderen zich.

Meerkring is het bestuur van de openbare scholen voor basisonderwijs 
en speciaal (basis)onderwijs in de gemeente Amersfoort. Onze scholen 
zijn verspreid over de hele gemeente. 

Onze naam Meerkring maakt duidelijk dat de openbare scholen 
meerwaarde bieden. Wij vinden dat kinderen voor een goede toekomst 
méér nodig hebben dan alleen kennis. 

Op basis van wederzijds respect, tolerantie en betrokkenheid in de 
beschermende kring van de school kunnen zij zich in een veilige 
omgeving ontwikkelen, elkaar ontmoeten en zich ontplooien.

Onze scholen kenmerken zich door openheid, toegankelijkheid 
en vertrouwen.

Meerkringscholen zijn openbare scholen.
Dit betekent dat ze open staan voor iedereen, 
ongeacht afkomst, levensbeschouwing, 
godsdienst of geaardheid. Dat geldt 
voor de leerlingen, de ouders en de 
leerkrachten. Onze openbare scholen zijn 
van en voor iedereen. De algemeen geldende 
maatschappelijke normen en waarden zijn 
daarom leidend. 

Meerkringscholen betrekken de ouders bij 
het onderwijs. 
Wij luisteren naar ouders, informeren hen over 
de ontwikkeling van hun kinderen en kunnen 
ondersteuning bieden. Wij verwachten van 
ouders dat zij gemotiveerd zijn bij te dragen 
aan de kwaliteit van ons onderwijs. Het kind is 
daarbij de schakel. Goed openbaar onderwijs 
maken we samen.

Meerkringscholen zijn wijkscholen. 
De brede maatschappelijke functie bestaat 
bijvoorbeeld uit de dependance van de 
bibliotheek in de school of uit activiteiten 
buiten schooltijd. Onze scholen zijn onderdeel 
van de wijk waarin ze staan. Ook op deze 
manier zetten wij ons in voor een betere 
samenleving.

Meerkringscholen zijn verfrissende 
scholen. 
Wij laten een eigen geluid horen, dat past 
bij de maatschappelijke ontwikkelingen. Dat 
geluid laten de scholen elk op hun eigen wijze 
horen aan iedereen die dat wil: niet alleen aan 
de leerlingen, de ouders en de leerkrachten, 
maar ook aan de omwonenden uit de wijk. 

Meerkringscholen zijn transparante 
scholen. 
Wij laten zien welke keuzes we maken, en 
waarom. Die uitleg geven wij niet alleen in ons 
jaarverslag, maar vooral ook in de dagelijkse 
praktijk in en om de scholen. Het bestuur, de 
directeuren en de leerkrachten staan open 
voor vragen. Ook hier komt duidelijk naar 
voren dat openbaar onderwijs van en voor 
iedereen is.   

Meerkringscholen, ook voor 
levensbeschouwing en godsdienst. 
De kinderen maken in onze scholen kennis 
met verschillende levensbeschouwelijke en 
godsdienstige stromingen. Zij kunnen hierin 
hun eigen keuzes maken. Dat bevordert 
onderling begrip. 
Ouders kunnen aangeven of zij behoefte 
hebben aan specifiek godsdienstig of 
humanistisch vormingsonderwijs. Vanuit onze 
openbare identiteit bieden wij hier ruimte aan.

Kinderen mogen bij ons 
zijn wie zij zijn

 
ontwikkelingsgericht 
verfrissend 
contrastrijk



• Atlantis
• De Achtbaan
• De Albatros
• De Bieshaar
• De Border
• De Dubbelster
• De Gondelier
• Joost van den Vondel
• De Meander
• De Magneet
• ’t Spectrum
• De Vlindervallei
• De Weesboom
• De Wiekslag
• De Zevensprong
• Da Vinci Plusklas
• Leonardo Eemland
• Dr. M. van der Hoevenschool
• Dr. A. van Voorthuysenschool

De openbare identiteit van de Meerkringscholen uit zich in het feit dat zij algemeen toegankelijk 
zijn en midden in de samenleving staan. Iedereen is welkom, ongeacht zijn of haar afkomst, 
levensbeschouwing, godsdienst of geaardheid. Dit geldt voor de leerlingen, de ouders en de 
leerkrachten.
In totaal zitten er op de Meerkringscholen circa 4500 leerlingen en werken er ongeveer 450 
mensen. Meerkring heeft een college van bestuur en een raad van toezicht. De bovenschoolse 
organisatie is gevestigd in het stafbureau.

Meer informatie staat op www.meerkring.nl. 

Meerkring is het bestuur van de openbare scholen voor basisonderwijs en speciaal (basis)
onderwijs in de gemeente Amersfoort. De scholen hebben elk een eigen karakter en profilering. 

Meerkring
Openbaar primair onderwijs Amersfoort
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www.meerkring.nl  
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