
Wolfsbosonderwijs werkt! 
ons manifest

Wolfsbosonderwijs  

Wolfsbosonderwijs stelt leerlingen in staat om te functioneren in een complexe samenleving, 
nu en in de toekomst. Wolfsbosonderwijs staat voor kwalitatief en modern onderwijs en voor 
een veilige omgeving waarin kinderen volledig zichzelf kunnen zijn. Vanuit die veilige basis 
ontwikkelen kinderen zich maximaal op ieder niveau. Wolfsbosonderwijs biedt structuur en een 
stevig fundament met voldoende ruimte voor individuele aandacht en zorg.    
  
De zeven principes van Wolfsbosonderwijs: 

   Veilig onderwijs 
Wolfsbos is de plek waar je je veilig voelt en waar je kunt werken aan je ontwikkeling 
ongeacht niveau, geloof, afkomst of interesses. Ieder kind is welkom op Wolfsbos en wordt 
op dezelfde manier behandeld. Dat betekent dat er binnen Wolfsbosonderwijs geen plek is 
voor het buitensluiten van kinderen.  
  

Midden in de maatschappij 
Wolfsbosonderwijs is toekomstgericht. Iedere opleidingsvorm is van hoge kwaliteit en 
continu in ontwikkeling. Wolfsbos houdt de laatste trends en ontwikkelingen bij en verwerkt 
deze in het onderwijs. Leerlingen hebben toegang tot moderne apparatuur. We spelen in op 
wat er speelt in de wereld, maar hebben ook stevige wortels in de lokale maatschappij.  
  

Onderscheidend op aandacht voor het individu 
Wij kennen de uitgangssituaties en brengen de ambities en mogelijkheden van leerlingen in 
beeld. De driehoek ouder – leerling – docent vormt daarbij ons uitgangspunt. Op die manier 
halen we het beste uit elke leerling.   

  
Professionele zorg  

Sommige leerlingen hebben extra hulp nodig. Wolfsbosonderwijs zorgt voor snelle 
identificatie van de hulpbehoefte van een kind. Vervolgens zorgt Wolfsbos dat er adequaat 
gehandeld wordt. Waar nodig met hulp van betrokken zorgprofessionals.          
  

Een betrokken team 
Leerlingen inspireren begint bij een goed onderwijsteam. Niet alleen voor de klas, maar ook 
achter de schermen. Wolfsbos medewerkers krijgen ruimte voor persoonlijke ontwikkeling 
en worden gestimuleerd om hun talenten in te zetten. Niet voor niets werken mensen vaak 
lang bij Wolfsbos.   
  

Onderwijs in een gezonde, duurzame en sportieve omgeving 
Wolfsbosonderwijs gaat ervan uit dat gezondheid helpt bij mooie prestaties. Duurzaamheid, 
gezond leven en sport staan daarom centraal in alles wat we doen op Wolfsbos. Van het 
lesaanbod tot de lunch, van het gebouw tot de arbeidsvoorwaarden.  
  

Wolfsbosonderwijs schept een band - voor het leven 
Wolfsbos blijft je bij. We hebben en houden contact met oud-leerlingen en betrekken ze bij 
het onderwijs aan de huidige generatie. Oud-leerlingen leveren het bewijs dat 
Wolfsbosonderwijs werkt.   


