GOO! voor Opvang en Onderwijs

RUIMTE VOOR
HELDEN

Ouderbrochure

Elk kind heeft een held of heldin in zich
om moeilijke situaties te overwinnen.
Hiervoor is niet alleen moed nodig, maar
ook inzicht, de juiste tactiek en de juiste middelen en het vermogen die te hanteren. Het is handig om te weten wat je
eigen sterke en zwakke kanten zijn. En
om op het juiste moment hulp te vragen.
Ook als volwassene moet je soms
over een drempel stappen en durven
handelen vanuit je eigen overtuiging.
Het vraagt vertrouwen, in jezelf geloven
en soms niet te veel nadenken, maar het
gewoon doen.
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WORDEN WIE JE BENT.

Wij denken dat er altijd mogelijkheden zijn. We zien het als onze opdracht om het potentieel
van kinderen en volwassenen te versterken en hen te laten groeien. Vanuit eigen kracht en
mogelijkheden ontwikkelen we wat kan ontstaan. Door bestaande belemmeringen weg te halen, scheppen we ruimte voor nieuwe verbindingen en creëren we betere perspectieven voor
kinderen.

ONZE BELOFTE

We bieden een kwalitatief hoogwaardig, passend en compleet aanbod voor opvang, zorg,
opvoeding en onderwijs met oog voor individuele talenten van kinderen en samenwerkers.
Kinderen krijgen op één vertrouwde en veilige plek de persoonlijke aandacht die ze doet groeien in wie ze zijn en wat ze kunnen. We staan voor hoogwaardige kwaliteit in onze kindcentra.
Daarbij zijn we groot en klein tegelijk. U kunt bij ons terecht voor een kleinschalig en persoonlijk aanbod én u heeft de zekerheid van ondersteuning en samenwerking binnen een grotere
organisatie.

WIE ZIJN WIJ?

Wij denken vooruit en ontwikkelen nieuwe mogelijkheden in de verbinding tussen opvang
en onderwijs. Daarbij zoeken we de grenzen op en maken we ruimte om te leren, innoveren
en creëren. We spelen op een creatieve manier in op de vraag van het moment. We denken
out-of-the-box, durven buiten de gebaande paden te gaan en waarderen en faciliteren dit
waar mogelijk. We laten patronen los en maken toekomstgerichte keuzes. Niet de regels zijn
leidend, maar de stip aan de horizon. Met gebruikmaking van ieders talenten en kwaliteiten
onderzoeken we hoe we onszelf kunnen verbeteren en hoe we onze ambities vorm kunnen
geven. We voegen iets nieuws toe aan wat er al is. Voor onszelf, voor u en voor uw kinderen.
GOO voor opvang en onderwijs wil met vertrouwen op weg naar de toekomst. Wij willen kinderen en professionals
aansporen om de beste versie van zichzelf te worden. Presteren doe je door geloof in eigen kunnen, door met positieve energie ergens voor te gaan. Vandaar onze naam GOO. Daarmee geven we het startschot voor ontwikkeling,
moedigen we aan om in beweging te komen, je tempo te bepalen en resultaat te bereiken. En ja, de twee O’s staan
voor opvang en onderwijs.
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ONS
KOMPAS

WE CREËREN KANSEN VOOR KINDEREN

Samen bouwen we aan kindcentra waarin kinderen van 0 tot 13
jaar ruimte ervaren om zich te ontwikkelen, waarin ze spelenderwijs leren en hun creativiteit ontplooien. Dankzij differentiatie
op niveau, toekomstgericht onderwijs en aandacht voor duurzaamheid bereiden we hen voor op waardevol functioneren in
een veranderende wereld.

WE STAAN VOOR PROFESSIONELE ONDERSTEUNING

Onze medewerkers beschikken over gedegen pedagogische
en didactische kennis en vaardigheden, maar zijn ook betrouwbare en plezierige gesprekspartners, bij wie u terecht kunt met
al uw vragen omtrent de ontwikkeling van uw kind. De deur
staat voor u open.

WE ZOEKEN VOORTDUREND INSPIRATIE

Bij GOO voor Opvang en Onderwijs zijn we van mening dat je
verder komt als je durft te pionieren. We verkennen de wereld
en verleggen grenzen op zoek naar nieuwe inzichten, die ons
kunnen versterken. Ons doel is om voor ieder kind een passende bestemming te vinden, aansluitend op ieders eigenheid en
mogelijkheden.
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WAT ZIJN
ONZE
DRIJFVEREN?

GASTVRIJ

We zijn gastgericht, eerlijk, vriendelijk en oprecht en communiceren op basis van gelijkwaardigheid. We zijn transparant en
luisteren meer dan dat we praten. De deur staat open en ouders worden actief betrokken. We zijn het voorbeeld voor kinderen, zorgen dat mensen zich welkom voelen, bieden een thuis
en zijn benaderbaar. Onze locaties zijn herkenbaar en uitnodigend. Onze medewerkers zijn representatief en nodigen uit
tot contact maken. Gastvrijheid begint bij interesse in de ander,
een vragende houding en een open uitstraling.
‘Het is goed om mensen te kennen, erkennen en herkennen.
Het vraagt om gelijkwaardigheid en openstaan voor de ander.
Als iemand open is, nodigt dat de ander uit om hetzelfde te
doen.’

RESPECTVOL

We luisteren zonder oordeel, laten mensen in hun waarde en
laten mensen zich gehoord voelen. Voor ons geldt dat iedereen
uniek is. We hebben oog voor de driehoek ouder-kind-medewerker en zijn betrokken en consequent. We spreken elkaar
aan en we spreken met elkaar af. We dragen onze gezamenlijke waarden en normen eenduidig uit en betrachten zorgvuldigheid bij de inzet van sociale media. We zijn respectvol als we
altijd transparant en eerlijk zijn in wat we willen vertellen, ook
al moet je daar soms een drempel voor over stappen. Als je
verschillen bespreekbaar maakt, schep je ruimte voor respect.
‘Ik ervaar respect als er oprecht naar mijn mening wordt gevraagd en wordt geluisterd.
Als mensen persoonlijke aandacht geven, me aankijken en me
uitnodigen om te praten.’
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LEF

Vanuit eigen verantwoordelijkheid en eigenwaarde durven we dingen te benoemen, ook als
dat lastig is. We tonen initiatief en durven fouten te maken. We zijn innovatief en nieuwsgierig
en durven buiten de gebaande paden te treden. We zoeken de grenzen op en zijn ondernemend. We kiezen daarbij het podium als dat nodig is. We profileren ons eigenwijs en durven
onderscheidend te zijn. We prikkelen ambitie en zijn trots. We stralen kracht en zelfvertrouwen
uit.
‘Als je iets spannend vindt, moet je het vertrouwen hebben dat het goed komt. De beste remedie tegen onzekerheid is gewoon doen wat nodig is.’

FLEXIBEL

We accepteren dat verandering bij het leven hoort. We staan open voor feedback en leren van
onze fouten. We durven bestaande zekerheden los te laten en bewegen mee als dat nodig is.
We hebben een lerende en onderzoekende houding, blijven onszelf ontwikkelen en zien de
voordelen van mobiliteit. In alles wat we doen denken we van 0-13 jaar.
We zijn empathisch en tonen integraal en situationeel leiderschap.
‘Soms moet je over een bepaalde weerstand heen stappen en met een open mind het gesprek
ingaan. Dan zie je vaak dat er meer waarheden zijn en meerdere perspectieven om iets op te
beoordelen.

VERBINDEND

We zijn samenwerkers die samen op reis gaan. We ontmoeten elkaar en zoeken elkaar op.
We hebben een cultuur waarin we kennis delen, oog hebben voor elkaar en interesse tonen.
Verbinding ontstaat als je oog hebt voor wat goed gaat en naar elkaar luistert. We vertrouwen
op elkaar en nemen elkaar serieus. We zorgen voor draagvlak en laten zien dat elk kindcentrum tot de familie behoort. We zijn zichtbaar als één organisatie, in ons verhaal en onze uitstraling. We communiceren één kind, één plan en de doorgaande lijn.
‘Als je de nadruk legt op verschillen, krijg je verwijdering. Leg je de nadruk op overeenkomsten, dan bouw je een brug en zorg je ervoor dat mensen de gezamenlijke belangen zien.’
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ONZE
KERNKWALITEITEN

PERSOONLIJKE AANDACHT VOOR DE BELANGEN
VAN UW KIND

In onze kindcentra hebben we volop persoonlijke aandacht voor
u en uw kind. We bieden een stimulerende omgeving, waarin
ontwikkelen een tweede natuur is en waarin mensen met plezier leren en werken. We schenken vertrouwen en ontvangen
daarvoor vertrouwen terug. In alles wat we doen, laten we zien
dat we het vertrouwen waard zijn. Uw kind is bij ons in goede
handen is en we doen er alles aan om maximale ontwikkelkansen te benutten.

HET BESTE VAN TWEE WERELDEN

We werken in een netwerkstructuur en vanuit een gedeelde
visie en missie aan onze kernopdracht in het belang van de
kinderen en ouders in onze regio. We zijn groot in ons denken
en kleinschalig in onze benaderbaarheid en persoonlijke aandacht. We stemmen af op wat er in onze omgeving leeft, maar
blijven trouw aan onze eigen waarden en normen. Klantgerichtheid gaat bij ons samen met gezonde eigen-wijsheid. Als het
nodig is, durven we buiten de lijntjes te kleuren.
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WAARDEVOLLE PARTNER

In onze communicatie zijn we open en eerlijk en gaan we uit van gelijkwaardigheid. Waar we
in geloven, laten we zien in ons handelen van elke dag. We zijn flexibel, respectvol en gastvrij.
We durven vooruit te lopen en zoeken constant naar de beste oplossingen. We nemen niet
alles voor waar aan, durven zaken ter discussie te stellen, zijn zelfbewust en voegen waarde
toe.

PASSENDE AANPAK

We zorgen ervoor dat we tijdig het juiste beeld hebben van uw kind, zodat we op basis daarvan
een passende doorlopende leerlijn kunnen realiseren. Als het nodig is, sturen we bij. We hebben een ondernemende houding en handelen daar ook naar. We maken gebruik van elkaars
kwaliteiten, hanteren korte communicatielijnen en stellen altijd het belang van uw kind voorop.

ONZE AMBITIES

• GOO laat ieders talent tot bloei komen
• GOO brengt kinderen in balans met zichzelf, de ander en de wereld om hen heen
• GOO zorgt voor verbinding met ouders en kinderen
• GOO-kinderen zijn onderzoekend, reflectief en flexibel
• GOO-kinderen krijgen ook internationale lesprogramma’s
• GOO-kinderen spreken naast Nederlands ook een wereldtaal
• GOO-kinderen zijn milieubewust en hebben de intrinsieke motivatie hier oplossingsgericht
mee om te gaan
• GOO-medewerkers zijn trots.
Meer informatie over onze kindcentra vindt u op www.stichtinggoo.nl
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Postadres
Postbus 157
5420 AD Gemert
Contact
088 - 00 88 500
info@stichtinggoo.nl
Informatie
www.stichtinggoo.nl

