
 
 
 
 
 

Onze missie                                                                                                                        
We willen alle jongeren gelijkwaardige kansen geven om zich te ontplooien. Dat proberen we door hen een leer- 
en leefomgeving aan te bieden die hen stimuleert om op de best mogelijke manier hun talenten en 
bekwaamheden te ontdekken en te ontwikkelen, op korte termijn maar ook op lange termijn. Die talenten 
moeten ze optimaal leren benutten in hun persoonlijke ontwikkeling, maar ook in hun sociale contacten, zowel 
tijdens hun studies, als later in hun beroepsleven.    
 

Visie van het Montfortcollege 
 

Onze school wil een ontmoetingsplaats zijn voor jongeren en volwassenen. Elk met talenten en met wederzijds 
respect, stimuleren ze elkaar om hun grenzen te verleggen. De samenbundeling van al dat talent levert zeer 
uiteenlopende ideeën. En daaruit ontstaat dan weer een dynamiek die een positieve bijdrage levert aan de school 
maar ook aan de samenleving van nu en morgen. 

Onze inspiratie hiervoor vinden we bij Louis Grignion de Montfort. Hij leefde naar de waarden van Christus. 
Belangrijk voor ons blijven: respect, positief engagement, bezieling en blijvende inzet om ieders talent te 
waarderen, levenslang leren stap voor stap te stimuleren (van begeleid tot zelfsturend leren). Wij willen alle 
leerlingen gelijkwaardige kansen bieden, ongeacht hun financiële mogelijkheden, hun sociale of hun culturele 
achtergrond. Ook mensen met een beperking, een chronische aandoening, een leerstoornis willen we ruimte en 
kansen geven, in een sfeer van openheid en vertrouwen. Respect voor de mens staat centraal, los van 
beperkingen of kwaliteiten. 

 
Onze school wil ook degelijkheid en ambitie hoog in het vaandel blijven dragen. Dat leer je uit ons 
studieaanbod. Naast kennis en inzicht op verschillende vlakken, ook op het technisch-technologische vlak, willen 
we vaardigheden aanreiken waardoor iedereen actief zijn eigen leerproces in handen leert nemen. We geloven 
immers dat je je eigen toekomst vorm kan geven. Mensen hebben de vrijheid om keuzes te maken. Maar die 
vrijheid brengt ook een grote verantwoordelijkheid mee. Het groeien van die verantwoordelijkheid willen we 



hier stimuleren en mogelijk maken, in en buiten de klas, stapsgewijs. ICT -en multimediatoepassingen, en een 
hedendaagse infrastructuur helpen ons om dat degelijke onderwijs te realiseren. 
De multiculturele geïnformatiseerde samenleving enerzijds en het culturele erfgoed van het O.L.-Vrouwepark 
anderzijds nodigen ons uit om open te leren staan voor taal, kunst en cultuur, er ons door te laten doordringen, 
er actief mee leren om te gaan. Taal, kunst en cultuur zijn communicatievormen. Ze helpen ons niet alleen in 
contact te komen met andere mensen en culturen, maar ook hen te leren waarderen. Onze school wil kennis, 
vaardigheden en attitudes bijbrengen die gericht zijn op het eigen welzijn en dat van anderen. 

Mens sana in corpore sano, een gezonde geest in een gezond lichaam. Het ene kan niet zonder het andere. Onze 
school wil aandacht besteden aan beiden, door gezondheidseducatie en milieuzorg. Maar ook door sport en 
de inspanningen van de Milieuraad willen we de sociale betekenis onder de aandacht brengen. 

Sociale bewogenheid, burgerzin en medeverantwoordelijkheid noemen we graag in één adem. Onze school 
en scholengemeenschap maakt deel uit van de samenleving. En dus willen we ons engageren om op te voeden tot 
actieve burgers die op een opbouwende, kritische maar respectvolle manier willen deelnemen aan het complexe 
samenspel van mensen, elk met hun relaties en hun eigen rol, op alle niveaus.  

Respect, dialoog en vertrouwen zijn de basisvoorwaarden om al deze doelen te helpen realiseren. Het is het 
fundament van onze missie en onze visie. Wij hopen dat “respect, dialoog en vertrouwen” ervoor zorgen dat het 
schoolleven in ons Montfortcollege niet zomaar gewoon is, maar dat dit een buiten-gewone leer- en leefwereld 
wordt voor iedereen. 


