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‘’Samen leren,
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1. Inleiding
We leven in een dynamische wereld, waar overal en altijd informatie voorhanden is, waar iedereen overal met
iedereen kan communiceren. Waar steeds meer zorg is voor de omgeving, waar flexibiliteit en eigen keuzes maken
steeds belangrijker zijn, waar iedereen welkom is op school en waar leren op veel meer manieren kan dan alleen
met de juf of meester vóór de klas. Onze samenleving vraagt betrokken, positieve, maar ook kritische mensen, en
veel vaardigheden en kennis. Ouders/verzorgers vragen het best mogelijke onderwijs voor hun kinderen. Al die
verwachtingen en mogelijkheden vragen veel van ons en van ons onderwijs.
Voor u ligt het strategisch beleidsplan 2020-2024 van Onze Wijs, welke tot stand is gekomen tijdens meerdere
sessies met directeuren, mt-leden, beleidsmedewerkers, raad van toezicht en gmr. Het vorige beleidsplan is
geëvalueerd en ook een SWOT is gemaakt als input voor dit plan.
Dit plan geeft richting voor onze mooie stichting en is een leidraad voor ons handelen de komende tijd. Het is niet
vrijblijvend, wel voortdurend in ontwikkeling, flexibel en geeft de mogelijkheid om steeds te kunnen schakelen naar
onze allerhoogste prioriteit: het verzorgen van goed, inspirerend en eigentijds onderwijs aan onze leerlingen, zodat
die zich kunnen ontwikkelen richting hun toekomst. En die toekomst? Die creëren we samen!
Ik wens iedereen een mooie tijd: samen, vol met groei en ontwikkeling en ieder op zijn eigen, wijze manier.
Jeroen van den Oord
Voorzitter college van bestuur Onze Wijs
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2. Wij zijn Onze Wijs
2.1

Dit is Onze Wijs

Stichting voor PC/RK Primair onderwijs Middelburg/Vlissingen, roepnaam Onze Wijs, is een organisatie
voor christelijk primair onderwijs in
de gemeenten Vlissingen en Middelburg. Stichting Onze Wijs biedt circa
3000 leerlingen kwalitatief hoogstaand basisonderwijs. Met alle
medewerkers - verdeeld over elf
basisscholen en een bestuurskantoor – richten wij ons vol overgave
op onze kerntaak: goed persoonlijk
onderwijs verzorgen aan kinderen.
Als onderwijsinstelling werken wij
aan kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming van onze leerlingen,
zodat zij goed voorbereid zijn op
hun verdere (school)loopbaan. Alle
scholen binnen Onze Wijs hebben
eigen kenmerken en verschillen in
omvang van 60 tot 500 kinderen.
Onze Wijs koestert de verschillen
tussen de scholen en streeft tegelijkertijd naar eenheid en samenhang.

2.2

Onze identiteit

Onze scholen dragen een protestants-christelijk/rooms-katholiek
karakter, waarbij gewerkt wordt vanuit christelijke waarden en normen
gebaseerd op de Bijbel. We brengen
onze leerlingen in aanraking met de
Bijbelverhalen en leren hen respect
te hebben voor de wereld om hen
heen en zorg te dragen voor anderen en zichzelf. We houden vast aan
de christelijke traditie, maar staan
ook open voor kinderen met een
andere religieuze achtergrond.

2.3

Dit is waar wij voor
staan en gaan

2.3.1 Onze missie
Vanuit onze christelijke waarden
zorgen we samen dat ieder kind
zelfbewust, kritisch en onderzoekend in het leven staat, verbonden
is met de wereld en zich daarvoor
verantwoordelijk voelt.
Ons motto:
Samen leren, toekomst creëren!

2.3.2 Ons hoger doel
Onze Wijs wil als lerende organisatie staan voor eigentijds, kwalitatief
hoogwaardig onderwijs. De scholen
van Onze Wijs investeren in een
goed pedagogisch klimaat op basis
van christelijke waarden en normen
waarin kinderen zich veilig en geborgen voelen, met als doel kinderen te ontwikkelen tot zelfstandige
en verantwoordelijke burgers.
Wij willen een betrouwbare professionele onderwijsorganisatie
zijn die midden in de samenleving
staat, transparant communiceert en
toekomstbestendig is en blijft.
Wij streven naar een goed en gelijkwaardig partnerschap met ouders/
verzorgers, kinderopvangorganisaties, voortgezet onderwijs en andere relevante partijen die samen met
ons verantwoordelijkheid nemen
voor het ontwikkelproces van leerlingen en ons onderwijs.
Onze medewerkers ondersteunen
de ontwikkeling van onze leerlingen, voelen zich verantwoordelijk
voor hun eigen ontwikkeling en
zijn medeverantwoordelijk voor de
ontwikkeling van de school.
In de navolgende hoofdstukken is
dit verder uitgewerkt.

2.3.3 Onze kernwaarden
Verbondenheid
Iedere leerling, medewerker, ouder
en andere betrokkene wordt gestimuleerd zich te verbinden met
anderen en bij te dragen aan het
doel om voor iedere leerling het
best mogelijke te bieden. Naast verbondenheid onderling, zoeken we
verbindingen met de wereld buiten
de school. We zetten binnen Onze
Wijs in op lerende gemeenschappen op de scholen en tussen de
scholen. Die lerende gemeenschappen dragen bij aan het verzamelen
en delen van kennis over het best
mogelijke onderwijs om de centrale waarde van uniciteit te kunnen
realiseren.

Verantwoordelijkheid
Wij kunnen uitleggen waarom we
de dingen doen zoals we ze doen en
zijn daardoor aanspreekbaar op ons
handelen en gedrag. Wij zetten ons
maximaal in, zodat elk kind zich optimaal kan ontplooien/ontwikkelen.
Onze leerlingen leren verantwoordelijkheid door verstandige keuzes
te maken, na te denken over wat
ze doen en anderen te zien. Hierbij
hebben we oog voor de ander en de
omgeving waarin we leven, voor nu
en de volgende generaties.
Vertrouwen
Wij zijn betrouwbaar en integer
naar onszelf en naar anderen vanuit het geloof in onze eigen goede
bedoelingen en intenties en die van
anderen. Wij hebben hoge verwachtingen van elkaar en van onze
leerlingen. We creëren ruimte om
te experimenteren en met lef nieuwe dingen te onderzoeken. Hierbij
mogen we fouten maken. Zo rusten
wij onze leerlingen toe om de
uitdagingen van het leven vol (zelf)
vertrouwen tegemoet te treden.
Verschil maken
Wij leren onze leerlingen vanuit
onze christelijke identiteit oog te
hebben voor elkaar en daar ook
naar te handelen. Ieder kind kan
zich ontwikkelen doordat wij een
passende, inspirerende omgeving
creëren die gericht is op leren.
We leren ze te reflecteren op
hun weg naar een zinvolle plek in
de maatschappij en leren ze de
toenemende complexiteit van de
maatschappij te begrijpen, zodat ze
doordachte keuzes kunnen maken
voor nu en voor de toekomst
Verwondering
Wij inspireren onze leerlingen om
zich verder te ontplooien. Hierbij
denken we in kansen en mogelijkheden. Ook gaan we op zoek naar
de vraag, meer nog dan naar het
antwoord. Wij blijven onze omgeving waarderen en genieten van de
wereld om ons heen.
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2.3.4 Vijf beloftes aan onze
leerlingen

2.3.6 Onze strategische keuzes
en uitgangspunten

Wij werken aan het waarmaken
van onze missie en visie en doen
daarbij, vanuit onze kernwaarden,
vijf beloftes aan leerlingen (en aan
hun ouders/verzorgers).
We beloven dat:
1. je wordt gezien en gekend
2. je leert verantwoordelijk te zijn
voor je eigen leerproces
3. je leert de wereld te ontdekken
4. je leert samen te werken en
voor elkaar te zorgen
5. jij je ontwikkelt door verwondering en nieuwsgierigheid

1. We streven naar optimale
samenwerking met externe
partijen en maken hierin bewust
keuzes. Er is op korte termijn
geen reden voor een fusie met
een andere onderwijsorganisatie.
2. Onze Wijs scholen willen het
beste onderwijs realiseren voor
elk kind. We ontwikkelen onze
onderwijsorganisaties zo, dat we
een juiste balans vinden tussen
optimaal afstemmen op onderwijsbehoeften van elk kind,
waarbij we data als leidraad
gebruiken, én de kansen en belemmeringen die ons onderwijssysteem en onze samenleving
bieden.
3. We willen tot een van de aantrekkelijkste werkgevers van
Zeeland behoren, voor ons
eigen personeel, alsook voor potentieel nieuwe medewerkers.
We willen ons echt onderscheiden ten opzichte van andere
scholenkoepels in de regio.
4. Elke Onze Wijs school ziet er
verzorgd en toekomstgericht
uit. Om een gezonde leer- en
ontwikkelomgeving te verzorgen, gericht op een duurzame
exploitatie kan nieuwbouw,
verbouwing of renovatie nodig
zijn.

2.3.5 Onze strategische doelen
1. Onze Wijs scholen verzorgen
toekomstgericht en uitdagend
onderwijs vanuit christelijke
normen en waarden.
2. Op Onze Wijs scholen is de
basiskwaliteit op orde.
3. Scholen formuleren eigen
doelen en ambities vanuit een
gedeelde visie en streven deze
op overtuigende wijze na.
4. Personeelsleden op Onze Wijs
scholen werken vanuit diverse
expertises professioneel met
elkaar samen. Alle medewerkers
werken gericht aan continue
verbetering, waardoor de organisatie optimaal functioneert.
5. Onze Wijs hanteert eigentijds
personeelsbeleid in samenhang
met onderwijs- en kwaliteitsdoelen, passend bij de bedrijfsvoering en meerjaren ontwikkelingen van de school.
6. Onze Wijs scholen communiceren op transparante wijze met
alle belanghebbenden en betrokkenen om een optimale onderlinge afstemming in het belang
van het kind te realiseren.
7. Onze Wijs kent een professionele bedrijfsvoering en streeft naar
een goede huisvesting.
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2.3.7 Hoe blijven wij op koers?
In dit strategisch beleidsplan staat
de richting geschetst waarin wij ons
de komende jaren willen ontwikkelen. Hoe gaan wij onze ambities en
doelen waarmaken en hoe houden
wij elkaar scherp?
Onze strategische doelen gaan wij
zowel op schoolniveau als op bovenschoolsniveau verder uitwerken
in indicatoren, schooljaarplannen,
beleid en projectplannen.
De directeuren krijgen met hun
teams de ruimte om onze ambities

op zo’n manier te vertalen dat ze
passen bij de diverse onderwijsconcepten, leerling populaties en
ontwikkelingsfase van hun scholen.
De looptijd is vier jaar, echter jaarlijks zullen we dit plan evalueren en
een update maken, zodat we ieder
schooljaar kunnen werken met een
actueel plan, waarbij we nieuwe
ontwikkelingen kunnen meenemen en zaken die gerealiseerd zijn
kunnen weglaten. Daarbij betrekken we niet alleen onze medewerkers, maar ook ouders/verzorgers,
leerlingen en onze samenwerkingspartners. Zodat we elkaar scherp
houden op de ingezette richting en
elkaar bevragen op lopende ontwikkelingen.
Natuurlijk zijn er uitkomsten van
bijvoorbeeld interne audits, inspectieonderzoeken, scores van de eindtoets en andere kwaliteitsmetingen
die ons van de nodige informatie
voorzien. Maar wat wij vooral willen
is met elkaar het gesprek voeren
over goed onderwijs tijdens schoolen klasbezoeken, door te observeren, feedback te geven, door te
delen en te leren van elkaar.

2.4

Blik op de toekomst:
wat zijn onze uitdagingen?

Bij het bepalen van onze ambitie en
strategie voor 2020-2024 houden
we rekening met een aantal trends
in het onderwijs, de samenleving en
onze regio. Dit is deels ook gebaseerd op onze SWOT-analyse dit te
vinden is in bijlage 1:
• Technologische ontwikkelingen
hebben een toenemende impact
op de potentie voor ons onderwijsproces.
• Er is toenemende aandacht voor
talentontwikkeling (ontwikkelingsbehoefte) van kinderen in brede
zin alsook de opvoedende taak
die scholen ook hebben.
• Er ontstaat meer behoefte aan
een geïntegreerd aanbod voor 0-2
tot 12 jarigen ((I)KC ontwikkeling).

• Andere manieren van leren zijn
nodig in de kennissamenleving.
We gaan op zoek naar hoe hierop
te anticiperen.
• Problematische gezinssituaties
komen meer en meer de school
binnen.
• Leerlingaantallen staan de
komende jaren onder druk als
gevolg van demografische krimp.
Een mogelijke komst van een
nieuwe basisschool in Vlissingen
zet dit nog verder onder druk.
• Professionalisering krijgt toenemend aandacht, op 3 niveaus:
professionele cultuur, individuele
professionele ontwikkeling, en
samenwerken en kennis delen.
• Er zal sprake zijn van verminderde financiële ruimte. Dit heeft
impact op het zorgvuldige beheer
van de formatie.

• Passend onderwijs blijft impact
hebben op ons onderwijs en hoe
wij dat vormgeven.
• Het zal steeds moeilijker worden
nieuwe leraren te werven voor
onze scholen en invalpool. Dit
heeft voor een deel te maken met
het imago van de sector en het
beroep van leraar. Het onderwijs
zal anders georganiseerd moeten
worden om oplossingen te vinden
voor het steeds groter wordende
lerarentekort.
• De zwakke financiële positie van
de gemeenten Middelburg en
Vlissingen zetten hun stempel op
onze ambities om onze scholen te
huisvesten in moderne schoolgebouwen en ons onderwijs vorm
te geven in hedendaagse leeromgevingen.
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3
3.1

Toekomstgericht en uitdagend onderwijs
Visie op onderwijs

Onze slogan is ‘Samen leren, toekomst creëren’. Wij willen kinderen goed voorbereiden op leven
en werken in een veranderende
samenleving. Dat doen wij door
vanuit kerndoelen en doorgaande
leerlijnen aandacht te besteden aan
lezen, rekenen en taal en door te
werken aan vaardigheden zoals samenwerken, reflecteren en kritisch
denken. We hebben aandacht voor
ondernemerschap, burgerschap,
creativiteit en mediawijsheid.
Elke Onze Wijs school verzorgt
vanuit een christelijke identiteit
goed onderwijs en profileert zich
op eigen, onderscheidende wijze.
We bieden een rijke en doelgerichte

speelleeromgeving waar de talenten en mogelijkheden van elk kind
tot optimale ontplooiing kunnen
komen. Het kind is mede-eigenaar
van zijn leerproces en wordt hierbij
gestimuleerd door een coachende
leraar, samen met de ouders/verzorgers.
In ons onderwijs schenken we
steeds meer aandacht aan onderzoekend en ontdekkend leren.
Kinderen leren door met elkaar te
overleggen, door te ervaren, te bewegen, te proeven, te voelen en te
ontdekken. We zoeken naar nieuwe
technologieën, methodieken en
werkwijzen die het leren van kinderen ondersteunt en zo boeiend
mogelijk maakt.

De inrichting van ons onderwijs en
onze gebouwen krijgt de komende
jaren bijzondere aandacht om tegemoet te komen aan het verzorgen
van een passend, uitdagend en
boeiend aanbod voor elk kind. We
onderzoeken of we de leeromgeving anders kunnen organiseren en
zoeken samenwerking, met onze
ouders/verzorgers maar ook met
de kinderopvang, het voortgezet
onderwijs en bedrijven in de regio.
We hebben veel kennis binnen
onze scholen en bundelen die om
tot verdere onderwijsvernieuwing
te komen waarbij de eigenheid van
elke school voorop staat.

“Het beweegpad voor ouderen loopt vlak langs ons schoolplein. Als een groepje dames wekelijks
staat op te rekken kijken ze verlangend naar de spelende kleuters op het plein. Hoe leuk zou het
zijn als we een verdere samenwerking gaan onderzoeken tussen het bejaardentehuis vlakbij en
onze kleuters. Ik denk dat dit een enorme meerwaarde voor beide groepen zou betekenen.”
(leraar De Aventurijn)
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Strategisch doel

Onze Wijs scholen verzorgen toekomstgericht en uitdagend onderwijs vanuit
christelijke normen en waarden.

Doelstellingen

1. Elke school zorgt voor een omgeving waarin sprake is van fysieke, sociale en
psychische veiligheid met een stimulerend en ondersteunend pedagogisch
klimaat waarin medewerkers en kinderen elkaar aanspreken, elkaar helpen
en rekening houden met elkaar.
2. Elke school voldoet aan de kerndoelen door een rijk samenhangend onderwijsaanbod met een eigen onderscheidend profiel waarbij de mindmaps van
Onze Wijs richtinggevend zijn (‘Wat en hoe leren onze leerlingen’).
3. Elke school heeft zijn onderwijs afgestemd op de ontwikkeling en leerbehoeften van elk kind (o.a. passend aanbod voor meer- en hoogbegaafde en
taalzwakke kinderen).
4. Elke school oriënteert zich (indien mogelijk tezamen met andere Onze Wijs
scholen) op nieuwe toekomstbestendige onderwijsconcepten en komt met
een plan waarbij (onder andere rekening houdend met een teruglopend
lerarenaanbod, krimp en concurrent) kwalitatief onderwijs geboden kan blijven worden (zoals bijvoorbeeld alternatief voor een leerstofjaarklassensysteem, duurzame onderwijsontwikkeling, unitonderwijs).
5. Elke school ontwikkelt een uitdagende leeromgeving waarin kinderen voorbereid worden op passend vervolgonderwijs en kunnen groeien naar het
nemen van verantwoordelijkheid in de samenleving.
6. Elke school versterkt de samenwerking met ouders/verzorgers en andere
partners in en om de school.

3.2

Wat wij onze leerlingen
laten leren: het WAT

Samenhangen zien en begrijpen
Kinderen worden overstelpt door
grote hoeveelheden informatie. Dat
maakt het soms lastig om hoofd- en
bijzaken te onderscheiden en er
een betekenisvol geheel van te maken. We ondersteunen onze leerlingen door hen te leren omgaan met
problemen en hiervoor oplossingen
zoeken. We vinden het belangrijk
dat kinderen samenhangen zien en
in systemen leren denken. Begrijpend lezen is hier een mooi voorbeeld van. We zien dit niet alleen
als een apart vak, maar juist als een
manier om bij verschillende vakken
tot goed leren te komen.
Samenwerken/Cooperatief leren
We leren onze leerlingen rekening
te houden met elkaar en respectvol
met elkaar om te gaan. Kinderen
werken op Onze Wijs scholen veel
samen. We laten hen ervaren dat

zij het verschil kunnen maken door
daadwerkelijk iets voor een ander
te betekenen. We schenken veel
aandacht aan sociale en emotionele vaardigheden zoals goede
omgangsvormen, duidelijk communiceren, feedback kunnen geven
en ontvangen, écht naar elkaar
luisteren, empathie, respectvol met
anderen omgaan en het kunnen
uiten van gevoelens en gedachten.
Persoonlijke ontwikkeling
We brengen kinderen christelijke
waarden en normen bij en besteden op Onze Wijs-scholen aandacht
aan het ‘zorgen voor je naaste’. We
geven kinderen de ruimte om hun
eigen talenten en mogelijkheden
te leren kennen en te ontplooien.
Daarnaast dragen we bij aan het
ontwikkelen van zelfvertrouwen en
een positief zelfbeeld bij elk kind.
Wij leren onze leerlingen om gemotiveerd, zelfstandig, zelfverantwoordelijk en respectvol in het leven te
staan. Door zelfreflectie krijgen kin-

deren inzicht in hun eigen functioneren, wat ze zelf kunnen doen om
dingen te verbeteren en betrokken
te zijn bij hun eigen leerproces. Zo
zijn kinderen mede-eigenaar van
hun eigen ontwikkeling.
Basiskennis en –vaardigheden
Vanuit kerndoelen en doorgaande
leerlijnen besteden we aandacht
aan alle genoemde vakgebieden.
We kijken op onze scholen samen
kritisch naar de lesprogramma’s
en bepalen wat wezenlijke kennis is. Het gaat dan niet om de
kwantiteit maar om de diepgang
van het leren. We willen dat onze
leerlingen inzicht krijgen in complexe verbanden en dat op basis
daarvan zij beslissingen kunnen
nemen om problemen op te lossen.
Elke school werkt gericht aan eigen
profilering, bijv. ondernemerschap,
waarbij gebruik wordt gemaakt van
de specialismen van teamleden die
we stimuleren en faciliteren. Onze
Wijs draagt zorg voor een passend
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aanbod voor elk kind waarbij onderwijs aan meer- en hoogbegaafde
kinderen de komen jaren specifiek
aandacht verdient.
Verantwoordelijkheid
We leren onze leerlingen dat ze de
verantwoordelijkheid hebben om
voor zichzelf te zorgen, maar ook
voor anderen en de wereld om hen
heen. We willen dat kinderen een
bijdrage leveren aan een gezond
milieu door bijv. zorgvuldig om
te gaan met energie. Dit doen we
onder andere bij het vak natuur
en techniek maar ook door kinde-

ren samenhangen tussen actuele
problemen en kennisgebieden op
school te laten zien, waarbij we
kinderen kritisch willen laten nadenken en een eigen mening laten
vormen. We leren onze leerlingen
om te functioneren in een complexe (kennis) samenleving waarbij ze worden aangemoedigd en
gesteund om verantwoordelijkheid
te dragen.
Creativiteit
Creativiteit is een belangrijke
vaardigheid die we onze leerlingen
willen meegeven. Onder creativiteit

verstaan we bijvoorbeeld expressief
denken en handelen (“out of the
box”), flexibel zijn, grenzen verleggen, durven loslaten, onderzoeken,
nieuwe wegen durven en kunnen
inslaan, denken in oplossingen en
blijven leren vanuit brede interesses. We hebben in de nabije
toekomst nieuwe ideeën en werkwijzen nodig om ons en de wereld
om ons heen verder te helpen en
we willen dit vanaf jonge leeftijd bij
onze leerlingen stimuleren.

“Onze leerlingen leren elkaar kennen door de groep. Het is belangrijk dat ieder kind trots op
zichzelf kan zijn, maar zeker zo belangrijk: trots op een ander. Zo leer je elkaar waarderen en
ben je trots op de groep waar jij deel van uit mag maken. Ik ben er trots op dat verbondenheid
binnen Acaciahof het vertrekpunt is én het eindpunt.”
(directeur van Acaciahof)
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“Wij zijn er voor de leerlingen en wij moeten ervoor zorgen dat zij zo optimaal mogelijk kunnen
leren en zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. De manier waarop dat gebeurt kan voor
elk kind verschillend zijn en hoe we dat voor elkaar krijgen is soms een hele puzzel, maar dat
we dat allemaal willen en ernaar streven staat voorop”
(Intern begeleider Wilgenhof).

3.3

De manier waarop we
onze leerlingen laten
leren; het HOE

Data als leidraad voor beter
onderwijs
Data geven ons informatie over de
vraag of de doelen van het onderwijs zijn bereikt en op welke wijze
we dit kunnen verbeteren. Met data
bedoelen we niet alleen toetsoverzichten; ook observaties, evaluaties,
meningen van kinderen en ouders/
verzorgers leveren veel informatie op. We werken met groeps- of
actieplannen waarin we weergeven
wat we met onze lessen of acties
willen bereiken en op welke manier
we dit willen doen. Op onze scholen
werken we vanuit een gezamenlijke
verantwoordelijkheid waarbij er
samengewerkt wordt aan het realiseren van de doelen, bijvoorbeeld
door samen lessen voor te bereiden, bij elkaar in de klas te kijken of
te reflecteren op het gedrag van de
ander.
Betekenisvol leren
We willen kinderen op actieve wijze
zelf kennis laten maken met leerstof. Kinderen leren door te spelen
en door gebruik te maken van
levensechte situaties allerlei nuttige
vaardigheden die onmisbaar zijn bij
de voorbereiding van kinderen op
het echte leven. We maken kinderen steeds meer eigenaar van hun
eigen leren en bepalen reële en
uitdagende doelen. Op Onze Wijs
scholen werken we vanuit een zestal breinprincipes (zie bijlage).

Belang van relatie
Relaties tussen kinderen en de
leraar en tussen de kinderen onderling, vinden we van groot belang.
Leraren op Onze Wijs scholen
maken het verschil voor kinderen
door vakmanschap, een positieve
houding en moreel besef in hun
werk. Het echte contact met de ander, vanuit waardering en vertrouwen staat bij ons bovenaan. Onze
leraren signaleren kinderen met
een specifieke ondersteuningsvraag
en handelen adequaat. Dit alles
zorgt voor het realiseren van een
optimale leerlingbetrokkenheid .
Behoeften van kinderen
Op onze scholen sluiten we aan
bij wat een kind pedagogisch en
didactisch nodig heeft. We hebben
belemmerende en bevorderende
onderwijsbehoeften in beeld die
gebruikt worden om het onderwijs (m.b.t. instructie, verwerking,
aanbod en tijd) zoveel mogelijk op
maat aan te bieden. Door de school
heen wordt eenzelfde instructiemodel gebruikt om kinderen houvast
en structuur in het lesgeven aan
te bieden. Scholen worden betere
scholen naarmate leraren beter en
vergelijkbaar lesgeven. Het gaat er
op Onze Wijs scholen niet om wat
een kind heeft, maar wat het nodig
heeft en hoe het onderwijs hier zo
goed mogelijk op kan anticiperen.
Rijke leeromgeving
Onze Wijs scholen bieden kinderen
een rijke, uitdagende, geordende
leeromgeving waarin leerlingen de

weg weten en leren zichtbaar is.
Onze Wijs scholen zijn opgeruimd,
schoon en de inrichting nodigt uit
tot leren. De leraren op Onze Wijs
scholen beschikken over goede
organisatorische vaardigheden om
een klas te managen. Zij organiseren het onderwijs op een zodanige
manier dat alle kinderen voldoende
tijd en aandacht krijgen om te leren,
waarbij we steeds meer een omslag
maken naar meer maatwerk voor
elk individueel kind. Op Onze Wijs
scholen maken we samen met de
kinderen regels en afspraken voor
in de klas en voelen kinderen zich
daar ook verantwoordelijk voor.
Partners
Kinderen zijn de belangrijkste partner in hun eigen leerproces. Kinderen worden op Onze Wijs scholen
gehoord, serieus genomen en zijn
actief betrokken bij hun eigen leren.
We vragen kinderen regelmatig
naar hun mening en betrekken ze
naast hun eigen leren ook bij het
reilen en zeilen in de klas. Samenwerking met ouders/verzorgers
vinden we zeer belangrijk en we
beseffen dat goede en open communicatie daarbij een belangrijke
voorwaarde is. Onze Wijs scholen
streven ernaar om zoveel mogelijk
vanuit een doorgaande leerlijn voor
elk kind van 0-12 te werken waarbij
goede samenwerking met de kinderopvang en instanties in de wijk
van belang is.

“Ik vind het belangrijk dat de eigenheid van het kind voorop staat. Dat elk kind mag zijn zoals
het is en dat het weet en voelt dat dat goed is. Het is daarbij minder van belang of hij/zij steeds
hoge resultaten haalt op toetsen, maar vooral dat het kind zijn eigen capaciteiten kan ontwikkelen en tot bloei kan brengen.”
(leraar van Cypressenhof).
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4

Kwaliteit

4.1

Visie op kwaliteit

Onze Wijs is zich op kwaliteitsgebied volop aan het ontwikkelen.
Binnen onze scholen heerst een
professionele cultuur waarin van
en met elkaar wordt geleerd. We
voelen ons gezamenlijk verantwoordelijk voor opbrengsten en de

processen die hierop van invloed
zijn. Er is een positieve betrokkenheid waarbij we elkaar als ‘critical
friends’ kunnen aanspreken en
aansturen om het onderwijs te
verbeteren. We streven ernaar dat
alles wat er gebeurt en ontwikkeld
wordt met elkaar in verband staat.

De kwaliteitsstructuur zoals die
wordt opgebouwd binnen Onze
Wijs bevat diverse elementen zoals
een kwaliteitshandboek, kwaliteitskader, actie- en kwaliteitskaarten en
analysedocumenten.

Strategisch doel

Op alle Onze Wijs scholen is de basiskwaliteit op orde en scholen formuleren eigen doelen en
ambities vanuit een gedeelde visie en streven deze op overtuigende wijze na.

Doelstellingen

1. Elke school werkt cyclisch en planmatig aan het ontwikkelen van de onderwijskwaliteit.
2. Op elke school is het werkklimaat stimulerend en veilig. Leraren hebben professionele ruimte
om initiatieven in te brengen, samen te werken, elkaar te ondersteunen en elkaar feedback te
geven. De directie bevordert de ontwikkeling van een lerende en onderzoekende cultuur.
3. Elke school streeft naar goede resultaten passend bij de schoolpopulatie.
4. Elke school laat zijn eigen kwaliteitswaardering toetsen(audits) om kritisch te kijken naar de
eigen schoolsituatie, verwerkt conclusies in de schoolaanpak om deze verder te verbeteren.
5. Elke school zorgt voor transparante verantwoording en presentatie naar buiten van prestaties,
profiel en andere bijzonderheden (ouders/verzorgers, bestuur, gmr, collega-scholen, onderwijsinspectie, PO-vensters).
6. Elke school heeft in haar schoolplan opgenomen hoe invulling wordt gegeven aan de strategische
doelen. De cyclus van bovenschoolse- en schoolspecifieke plannen is goed op elkaar afgestemd.

4.2

Kaders voor kwaliteit

Het bestuur definieert kaders voor
kwaliteit binnen de organisatie en
stuurt op ambities middels het
kwaliteitskader, de beleidsagenda
en n.a.v. het actie- en analysedocument van Onze Wijs. Scholen
maken eigen keuzes binnen deze
gestelde kaders (Actiekaarten scholen) waarbij de directeur zicht heeft
op de kwaliteit van de school en
onderwijskundig leiding geeft.
Het bestuur heeft overzicht over de
scholen, voert maandelijks gesprekken met directeuren en vult de actiekaart elke keer op een aantal andere
items samen met de directeur van
de school verder aan. In de groepen
wordt kwaliteit verder vormgegeven
binnen de doelen en kaders van
de school waarbij bovenschoolse

kwaliteitskaarten helpend zijn (bijv.
kwaliteitskaart groep 8, kwaliteitskaart toetskalender) en met de desbetreffende doelgroepen worden
besproken. De leraar heeft zicht op
de ontwikkeling van de leerlingen en
geeft het onderwijs verder vorm.

4.3

Opbrengstgericht werken

Leerresultaten van kinderen worden
vooral beïnvloed door de manier
waarop school en leraar omgaan
met de didactiek en hoe de relatie
tussen leerling en leraar is. Onze
Wijs scholen werken bewust, cyclisch
en systematisch aan het verbeteren
van hun opbrengsten. Opbrengsten
die betrekking hebben op leerprestaties evenals op de sociaal-emotionele resultaten en de tevredenheid

van ouders/verzorgers, leerlingen
en het vervolgonderwijs. Leraren
hebben hoge verwachtingen van
kinderen en werken op alle niveaus
binnen de school doelgericht. Voor
de leraar betekent dit onder andere
dat hij/zij doelen op groepsniveau
formuleert en vertaalt naar een
groeps- of actieplan. Deze doelen
hebben o.a. betrekking op de cognitieve resultaten en sociaal-emotionele vaardigheden van de kinderen
en bepalen hoe het onderwijsproces
wordt vormgegeven. De leraar analyseert de opbrengsten en controleert of de gestelde doelen behaald
zijn. Aan de hand van deze analyse
past hij/zij het onderwijsproces of
de doelen aan. Op deze manier is
er steeds feedback over de kwaliteit
van het onderwijs.

“Op onze school vinden we het belangrijk om toetsen goed te analyseren en te kijken welke
acties er nodig zijn. We zetten daarbij ook in op het beheersen en onderhouden van basisvaardigheden van leraren. Zo hebben we met het hele team de training ‘Met sprongen vooruit’
gevolgd. We merken dat dit ten goede komt aan de rekenprestaties van onze leerlingen”
(intern begeleider van Het Kompas).
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4.4

Leraarvaardigheden zijn
belangrijk

Bij opbrengstgericht werken spelen
de leraarvaardigheden een grote
rol. Het zijn tenslotte de leraren
die samen met de leerlingen de
toename van de leerlingresultaten
moeten realiseren. Er zijn basisvaardigheden, zoals pedagogisch
en didactisch handelen en doelmatig klassenmanagement. Maar
er zijn ook andere competenties
die onmisbaar zijn bij opbrengst-

gericht werken, zoals kwaliteits- en
resultaatgerichtheid, het vermogen
om goede doelen te stellen en het
kunnen geven en ontvangen van
feedback.

4.5

Zorg voor een onderzoekend klimaat op school

Onze Wijs scholen onderzoeken
samen en ook per school wat
nodig is om het onderwijs verder te
verbeteren. We stimuleren een on-

derzoekend klimaat en benadrukken het belang van reflectie. Het is
daarbij ook belangrijk om de zaken
die goed werken te borgen en vast
te houden. Het kunnen en mogen
onderzoeken om het onderwijs te
verbeteren stimuleren we op Onze
Wijs scholen waarbij een ieder zich
verantwoordelijk voelt voor het
proces. Leiderschap ligt niet alleen
bij de schoolleiding, maar ook bij de
leraar voor de groep.

“We zijn op onze school goed in kaart aan het brengen hoe de huidige stand van zaken is en
welke verbeterprocessen we gaan opstarten. We vinden het belangrijk dat we met elkaar kijken
naar onze onderwijskwaliteit en hoe we die kunnen versterken. Het werken met een organogram waarbij we met elkaar kijken hoe de lijntjes lopen en wie welke verantwoordelijkheden
heeft kan hierbij helpend zijn. Vanuit mijn opleiding vind ik het ook heel interessant om op
deze manier met veranderingstrajecten om te gaan”
(waarnemend directeur De Wissel).
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5
5.1

HRM
Visie op personeelsbeleid

Onze Wijs scholen opereren in een
complexe arbeidsmarktsituatie.
Het primair onderwijs heeft te
maken met een oplopend lerarentekort. Dit stelt de organisatie, met
haar scholen, voor een tweeledige
uitdaging: het zodanig aanpassen
van de organisatiestructuur dat de
Stichting en scholen toekomstbestendig zijn en duurzaam, eigentijds
goed en passend onderwijs kunnen
blijven aanbieden enerzijds én goed
en aantrekkelijk werkgever zijn om
goede medewerkers te werven en
behouden, anderzijds.
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Onze Wijs werkt aan de ontwikkeling van eigentijds, duurzaam en
innovatief personeelsbeleid. Daarbij
is er altijd aandacht voor de bijdrage en toegevoegde waarde aan het
onderwijs voor de kinderen. Met
het personeelsbeleid wordt richting
en ondersteuning geboden aan
de professionele en persoonlijke
ontwikkeling van medewerkers en
wordt tegelijkertijd duidelijkheid
geboden over wat er van medewerkers wordt verwacht. Onze Wijs
geeft met haar personeelsbeleid
invulling aan goed en aantrekkelijk
werkgeverschap. Er is aandacht

voor gezond, verantwoord en
duurzaam werken. Er wordt in de
ontwikkeling van nieuw personeelsbeleid gewerkt aan competentiebeleid en talentontwikkeling,
organisatiestrategie-, structuur- en
cultuurontwikkeling.
Onze visie vertalen we als volgt
naar onze strategische doelen:

Strategisch doel

Onze Wijs hanteert eigentijds personeelsbeleid in samenhang met onderwijs- en
kwaliteitsdoelen, passend bij de bedrijfsvoering en meerjarenontwikkelingen van
de school.

Doelstellingen

1. Onze Wijs beschikt over eigentijds personeelsbeleid waarbij er afstemming is
met de integrale planning en controlcyclus en er een koppeling is tussen hrbeleid en kwaliteitsbeleid.
2. Onze Wijs beschikt over een strategische meerjarenpersoneelsplanning
waarin kwantitatieve en kwalitatieve inzet een plaats hebben.
3. Het ziekteverzuimpercentage op stichtingsniveau is < 5%.

Strategisch doel

Personeelsleden werken vanuit diverse expertises professioneel met elkaar samen.
Alle medewerkers werken gericht aan continue verbetering.

Doelstellingen

1. Iedere medewerker levert op positieve wijze, in houding en zichtbaar gedrag, een
bijdrage aan de professionele (verbeter) cultuur.
2. Iedere medewerker werkt planmatig aan zijn/haar professionele en persoonlijke ontwikkeling. Activiteiten in het kader van professionalisering dragen bij aan
het handelen in relatie tot de bekwaamheidseisen en worden vastgelegd in het
personeelsdossier.
3. Medewerkers delen expertise met collega’s binnen de Stichting. Er wordt zichtbaar met- en van elkaar geleerd in alle geledingen in de organisatie. Dit gebeurt
middels vormen van formeel en informeel leren, binnen de verschillende professionaliseringsvormen die we binnen de Stichting kennen. Er is een infrastructuur
waardoor het met - en van elkaar leren wordt ondersteund.
4. Onze schoolleiders tonen voorbeeldgedrag in samenwerking en professionaliteit.
5. Iedere medewerker onderschrijft de gedragscode en handelt naar de letter en
hiervan.

5.2

Medewerkers

De kwaliteit van ons onderwijs is
sterk afhankelijk van de professionaliteit van onze medewerkers. Zij
leren kinderen leren en zijn verantwoordelijk voor het aanbieden
van een omgeving waarin het kind
tot leren komt. Onze medewerkers
werken vanuit de 3 E’s voor kwaliteit zoals die door Howard Gardner
zijn beschreven:
• excellence (op basis van vakmanschap en deskundigheid)
• engagement (door ziel en zaligheid in het werk te leggen)
• ethics (moreel besef dat gericht
is op het verschil te willen maken
voor het kind)
De medewerker is de belangrijkste
factor in de onderwijskwaliteit die
Onze Wijs biedt. De medewerker

werkt vanuit vakkundigheid en liefde voor zijn vak. De leraar inspireert
leerlingen in hun leren en ontwikkeling. De leraar levert een belangrijke
bijdrage aan een optimale ontwikkeling in de kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming van
kinderen. Onderwijsondersteunend
personeel en staf zetten zich zich
met hun kennis en expertise in en
dragen bij aan omstandigheden die
het kind maximaal in staat stellen te
leren en zich te ontwikkelen.

werking en samen leren.

Excellence wordt versterkt als leraren de kwaliteit bezitten op zoek te
gaan naar de optimale mogelijkheden van elk kind: handelingsgericht
werken. Ze kunnen omgaan met
grote diversiteit onder leerlingen
en ondersteunen leerlingen in hun
brede ontwikkeling. Van belang zijn
ook een open houding voor samen-

Medewerkers richten zich op voortdurende aandacht voor de eigen
professionele ontwikkeling door
bijvoorbeeld gebruik te maken van
wetenschappelijk bewezen kennis
over leren, participatie in netwerken en het volgen van een studie of
nascholing.

Elke medewerker weet zich verantwoordelijk en weet dat hij/zij het
verschil kan maken voor het kind.
Dat betekent dat elke medewerker
bijdraagt aan goed en boeiend
onderwijs met hoge opbrengsten.
Vanuit het concept handelingsgericht werken stemmen leraren
het eigen pedagogisch didactisch
handelen af op de mogelijkheden
van het kind.

“Werken vanuit vertrouwen staat centraal. Medewerkers hebben net als leerlingen bepaalde
specifieke behoeften. Als je daar binnen de kaders rekening mee kunt houden, presteren ze
beter. We proberen hier binnen de school zo goed als mogelijk in te voorzien. Vaak gaat het
om maatwerk, aandacht voor de persoon is dus erg belangrijk. Het werkt niet om iedereen op
dezelfde manier te benaderen en te begeleiden. In mijn stijl van leidinggeven houd ik rekening
met de medewerker (en de kenmerken van die medewerker).
In mijn beslissingen neem ik mijn team steeds mee. Ik laat ze meedenken in processen en ook
in hoe we de organisatie inrichten in de toekomst. Ze zijn daardoor betrokken en we komen als
team, met elkaar, tot betere resultaten.”
(directeur Louise de Colignyschool)

5.3

Professionele ontwikkeling in een professionele
cultuur

Binnen Onze Wijs werken medewerkers vanuit diverse expertises
professioneel met elkaar samen
waardoor de organisatie optimaal
functioneert. Onze Wijs scholen
werken aan de ontwikkeling van
een professionele (samenwerkings)
cultuur die medewerkers prikkelt te
ontwikkelen in hun professionele
handelen. Eigenaarschap en voorbeeldgedrag verwachten we van
iedere medewerker en met elkaar

moeten we een veilige werk- en
leeromgeving creëren. We handelen professioneel waarbij in ons gedrag altijd sprake is van focus op de
bijdrage aan de organisatiedoelen.
Er is aandacht voor het eigen
welzijn en het welzijn van collega’s. Daar waar zich gelegenheden
voordoen om in de cultuurontwikkeling het welzijn van collega’s te
vergroten, wordt ernaar gestreefd
deze gelegenheden aan te grijpen.
We werken op basis van wederzijds
vertrouwen, betrokkenheid en

empathie. Daarnaast stimuleren we
medewerkers om taken naar eigen
inzicht op te lossen en verantwoordelijkheid te nemen. Voor onze
medewerkers is duidelijk wat hun
professionele ruimte is en welke
individuele beslissingsruimte zij
hebben in de uitvoering van hun
functie. Onze medewerkers kennen
hun taken, bevoegdheden en
verantwoordelijkheden. Die liggen
waar mogelijk zo laag mogelijk in de
organisatie.
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“Voor onze school heb ik in Excel een instrument gemaakt waarmee we eenvoudig streefdoelen
kunnen weergeven en bijhouden in hoeverre deze zijn behaald. Ik heb dit instrument aangepast
zodat het voor alle Onze Wijs scholen te gebruiken is en er een instructievideo aan toegevoegd.
Naast mijn werk als groepsleraar ontwerp ik eigen websites waarmee kinderen bijvoorbeeld
hun spelling kunnen verbeteren. Laatst heb ik bijvoorbeeld een website ontworpen waar
klassikaal geoefend kan worden met allerlei onderwerpen. De kinderen uit mijn groep 8 vinden
het geweldig als ik weer iets nieuws heb gemaakt, want dan mogen zij als eerste uitproberen
of het werkt”
(ict-er en leraar groep 8, Oleanderhof).

Er wordt gewerkt in een cultuur
waarin we elkaar kennen. Er wordt
samengewerkt en samen gevierd.
Er is waardering voor het werk dat
verricht wordt, successen worden
benoemd en gedeeld. Tegelijkertijd
wordt in de professionele cultuur,
vanuit het streven naar continue
verbetering, gesproken over wat
beter kan en wat beter moet. We
zijn in staat gerichte feedback te
geven en te ontvangen. Feedback
wordt ingezet om het professioneel
handelen stapje voor stapje verder
te ontwikkelen. Daarbij zijn we bereid ons handelen en onze onderwijspraktijk kritisch tegen het licht
te houden en daar met anderen

over in gesprek te gaan.
In een professionele cultuur willen
we met elkaar leren en ontwikkelen, gaan we in gesprek over hoe
kinderen leren en wat dat betekent
voor de wijze waarop wij onderwijs
geven. In een organisatie met een
professionele cultuur verbeteren
we het onderwijs elke dag. Daarnaast ervaren we dat we zelf beter
worden in ons werk en zien de effecten daarvan (bij leerlingen). Dat
geeft voldoening en trots. Werken
in een professionele cultuur, waarin
je elkaar helpt en van elkaar leert is
leuk en bovendien vermindert het
de werkdruk.

We delen kennis en ervaringen,
wisselen expertise uit in de school,
maar ook over schoolgrenzen heen.
We maken gebruik van scholingsmogelijkheden, passend bij de
eigen professionele en persoonlijke
ontwikkeling en ondersteunend aan
de school- en teamontwikkeling. In
onze ontwikkeling is ruimte voor
formeel en informeel leren. In onze
stichting hebben we aandacht voor
team- en individuele ontwikkeling
en bieden we mogelijkheden om te
groeien in professionaliteit.

“Op het Vlot en de Ichtusschool wordt gewerkt in een pilot om zelf sturing te geven aan de
professionele ontwikkeling. Niet volgens de traditionele gesprekkencyclus, maar in ontwikkelgesprekken waarin met elkaar wordt gesproken vanuit eigen drijfveren en motivatie. Hoe?
Iedere medewerker heeft vanuit een persoonlijk assessment en een 360 graden feedback goed
zicht op zijn of haar talenten. Dat is het uitgangspunt voor het maandelijkse ontwikkelgesprek.
Het ontwikkelgesprek vindt plaats in een klein en veilig subteam, de ontwikkelgroep. Zo wordt
samen geleerd en ontwikkeld en worden ieders talenten ingezet en gewaardeerd!”
(directeur het Vlot en de Ichtusschool)

Onze kaders voor professioneel handelen leggen wij vast in een gedragscode. Daarin wordt onder meer beschreven hoe
we ons opstellen en handelen met betrekking tot omgangsvormen, integriteit en social media. De gedragscode werkt als
toetsingskader voor individueel gedrag.
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5.3.1 Vormen van
professionalisering
We ontwikkelen en benutten kennis
en vakmanschap. Teams en individuele medewerkers binnen Onze
Wijs leren aan, van en met elkaar.
Er wordt voortdurend gewerkt aan
professionele en persoonlijke ontwikkeling. Dat gebeurt binnen en
buiten de organisatie, gepland en
ongepland, formeel en informeel.
Als stichting vinden we het belangrijk dat er binnen Onze Wijs professionele uitwisseling plaatsvindt,
waarbij kennis en vaardigheden die
aanwezig zijn, zich verspreiden over
de gehele organisatie. Dat doen we
op verschillende manieren en in
verschillende vormen, waaronder:
1. kwaliteitsgroepen (school) en
beleidsgroepen (bovenschools)
2. kenniskring
3. professionele Leergemeenschap
(PLG)
4. intervisie
5. de Onze Wijs Academie
1 Kwaliteitsgroepen en beleidsgroepen
We kennen binnen Onze Wijs
verschillende kwaliteits- en beleidsgroepen, ieder met een specifiek
aandachtsgebied. In de kwaliteitsgroepen werken leraren van
eenzelfde school, met specifieke expertise, samen aan de ontwikkeling
in een vakgebied of aandachtsgebied. Zij waarborgen de kwaliteit en
bewaken de doorgaande lijn op een
bepaald vak- of aandachtsgebied
in de school.In de beleidsgroepen
werken directeuren en beleidsmedewerkers gezamenlijk aan adviezen over beleid en aan de voorbereiding van beleid. Beleidsgroepen
werken aan specifieke onderdelen

die zijn afgestemd met het bestuur
en directieoverleg.
2 Kenniskringen
Hierbij gaat het om uitwisseling van
(praktijk)kennis en het gebruikmaken
van elkaars lesideeën en samenwerken aan het ontwerpen van onderwijs.
3 PLG
Bij een PLG gaat er het erom dat
leraren met elkaar werken aan
het verbeteren van de onderwijspraktijk en het vergroten van de
verandercapaciteit (curriculum- en
schoolontwikkeling) of het verbeteren van de leerresultaten. Dit
ondersteunt hen tevens in de eigen
persoonlijke professionele ontwikkeling. In een PLG worden antwoorden gevonden op kennisvragen
via onderzoek gericht op de eigen
school. Een PLG is een vorm van
leren met een hoge autonomie voor
de lerende, die zelf het initiatief
neemt om als professional kennis
en ervaring te delen in een intrinsiek gevormd netwerk.
4 Intervisie
Intervisie is een professionele uitwisseling tussen onze medewerkers. Het
doel daarbij is de deskundigheid van
de betrokkenen te bevorderen en de
kwaliteit van het werk te verbeteren.
Een intervisiegroep biedt hiervoor
een veilige omgeving. De onderwerpen kunnen o.a. zijn: het inhoudelijke
werk, problematische vraagstukken,
professionele ervaringen, belemmerende gevoelens - overtuigingen e.d.
. Onze Wijs faciliteert en stimuleert
intervisie als middel voor professionele ontwikkeling.
5 De Onze Wijs Academie
Professionalisering van onze mede-

werkers is een belangrijk onderdeel
in ons beleid, waar we volop in
investeren. Elk personeelslid van
Onze Wijs kan zich daarom optimaal
ontwikkelen en opgedane kennis en
kunde in dienst stellen van goed onderwijs voor de kinderen. Wij stimuleren kennisdeling. In de looptijd van
dit strategisch beleidsplan werken
we aan de opzet van een academie
waar expertise en kennis gedeeld en
verder ontwikkeld worden.
Professionalisering is ingebed in
alle rollen in de organisatie, bij
bestuur, toezicht, staf, directeuren,
onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel. We zijn ons in
onze rollen bewust van de verantwoordelijkheid om een bijdrage te
leveren aan de ontwikkeling van het
kind. Vanuit onze rol zetten we ons
hier vol voor in. We zoeken naar
mogelijkheden om ons hierin te
blijven ontwikkelen en verbeteren.
De Onze Wijs Academie faciliteert interne deskundigheidsbevorderingen
voor alle medewerkers. De aandacht
gaat daarbij in de eerste plaats uit
naar het gebied van didactisch handelen, zodat leraren/medewerkers
beter toegerust zijn om leerlingen in
staat te stellen tot leren en ontwikkelen. Dit zal voornamelijk gebeuren door middel van de inzet van
eigen medewerkers. De aanwezige
kwaliteiten binnen Onze Wijs worden
doelbewust met elkaar verbonden.
Daar waar wenselijk worden experts
buiten de organisatie benaderd en
gevraagd een passend aanbod te verzorgen. Met de Onze Wijs Academie
wordt beoogd een passend meerjarig
scholingsaanbod te organiseren dat
voorziet in structurele scholingsvragen en ook in specifieke scholing
passend bij deze planperiode.

“Het is een mooie uitdaging om op stichtingsniveau nog meer van elkaar te leren. We hebben
nu een groep voor Coöperatief Leren en een PLG Jonge kind, maar zouden ook wel een kenniskring voor groep 3-4 willen, of bijvoorbeeld een groep waarin je met elkaar kijkt naar wereldoriëntatie”
(leraar Palmenhof).
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5.4

Goed en aantrekkelijk
werkgeverschap

We willen een goede en aantrekkelijke werkgever zijn voor onze
medewerkers. We hebben aandacht voor wat medewerkers nodig
hebben om kinderen, binnen de
mogelijkheden die we hebben, het
beste onderwijs te bieden. Daarbij
is er aandacht voor gezond, vitaal
en enthousiast werken (met plezier
naar het werk komen en met plezier naar huis gaan) in de verschillende levensfases, inzet van talent,
professionele en persoonlijke
ontwikkeling en een verantwoorde
werk-privé balans. We bevorderen
goede arbeidsomstandigheden en
werkplezier. We werken aan en in
een professionele werkomgeving
met een beheersbare werkdruk. We
ontwikkelen beleid voor het duurzaam inzetbaar houden van onze
medewerkers.
In de samenwerking geven en
ontvangen we feedback, spreken
we elkaar aan op ons handelen en
waarderen we elkaar. Het onderwijsaanbod verzorgen we samen.

Onze medewerkers staan er niet
alleen voor, maar kunnen met
(hulp)vragen bij elkaar terecht. We
letten op elkaar en wijzen elkaar op
het bewaken en benutten van energiebronnen. Daarmee houden we
motivatie, betrokkenheid en professionaliteit in een goede balans.
Ons personeel zet zich met hart en
ziel in voor de toekomst van onze
leerlingen. We hebben vertrouwen
in het kennen en kunnen van onze
medewerkers. We bieden ruimte
om, op basis van inzichten en ervaringen, te pionieren in projecten om
ons onderwijs te ontwikkelen en
toekomstbestendig te houden. We
streven met elkaar naar onderwijs
dat kinderen nu en in de toekomst
kansen biedt maximaal te leren,
verwonderen, ontdekken en ontwikkelen.
We zetten in op goede contacten
met de PABO / Opleidingsschool
Zuidwest en ROC en een aantrekkelijke profilering en ondersteuning
richting (startende) onderwijspro-

fessionals. We zijn een gewilde
organisatie voor stagiaires en
zij-instromers. Potentiële onderwijsprofessionals willen werken bij
Onze Wijs.
Onze medewerkers verrichten hun
werk onder goede werkomstandigheden. Vanuit gezondheidsbeleid
en goed verzuimbeleid nemen
medewerkers van Onze Wijs
verantwoordelijkheid voor hun
gezondheid en inzet. Er is aandacht
voor de eigen plaats in de organisatie en we spreken elkaar ook
aan op het verantwoord en gezond
werken. Door hier met elkaar met
aandacht aan te werken, vergroten we motivatie, werkplezier en
gezondheid. We streven ernaar het
ziekteverzuimpercentage verder
terug te brengen. Dit doen we door
in amplitie en preventie zaken goed
te organiseren en door bij ziekte
de re-integratie goed en effectief
te begeleiden. We streven ernaar
ons ziekteverzuimpercentage terug
te brengen tot <5% op school- en
stichtingsniveau.

Wat zou het leuk zijn als er binnen Onze Wijs een mooi vervolg gegeven wordt aan de activiteiten die vanuit de muzieksubsidie op een aantal Onze Wijs scholen worden georganiseerd.
Dat we een groepje enthousiaste medewerkers bij elkaar kunnen krijgen waarmee we gaan
nadenken hoe we het muziekonderwijs op alle scholen een flinke ‘boost’ kunnen geven. Zodat
kinderen niet alleen bezig zijn met rekenen, taal of lezen, wat we heel belangrijk vinden, maar
juist ook om hen door zingen en expressie veel te leren”
(leraar Ichtusschool)

5.5

Leiderschap

Goed leiderschap is van groot
belang voor de onderwijskwaliteit
van onze scholen. We stellen hoge
eisen aan leidinggevende functies
binnen de school. De leidinggevenden tonen vertrouwen, enthousiasme en energie. Ze voelen zich
medeverantwoordelijk voor de
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gehele organisatie vanuit dienstbaarheid en coachen en helpen
mensen. Ze zijn systeemdenkers in
actie, tonen verbondenheid met het
primair proces en stellen het kind
centraal. Leidinggevenden werken
samen binnen en buiten Onze Wijs.
Ze tonen in voorbeeldgedrag wat
samenwerking en professionaliteit

betekent. Ze benutten de mogelijkheden in de omgeving optimaal en
staan er in een open relatie mee.
Leidinggevenden zijn zelf gericht op
continu verbeteren en leren, staan
open voor feedback en stellen zich
kwetsbaar op.

Onze schoolleiders:
• brengen als moreel boegbeeld en gids van de school missie, visie, strategie en waarden van Onze Wijs tot leven in
gedrag en dialoog;
• zijn zich bewust van de identiteit van Onze Wijs en dragen die uit;
• beheersen meerdere managementstijlen en gesprekstechnieken en stimuleren een professionele cultuur;
• sturen medewerkers op bereidheid, passie en vermogen tot leren, presteren en innoveren;
• sturen op het behalen van vooraf afgesproken individuele resultaten;
• stellen hoge eisen aan professionals en handhaven deze. Ze zijn daarbij ruimtegevend en enthousiasmeren;
• dragen standvastig maar evenwichtig een uitdagende koers uit en creëren daarvoor draagvlak;
• zijn duidelijk, betrokken, stimulerend, toegankelijk en veelzijdig;
• zijn creatief, tonen relativeringsvermogen en humor, werken vanuit de drie E’s, hanteren co-opetitie als uitgangspunt en
maken gebruik van power en love;
• bewaken een goede taakverdeling per medewerker en stimuleren hun ontwikkeling;
• zorgen voor synergie tussen organisaties en processen, gericht op het ‘wat’ en ‘hoe’;
• blijven ook zelf voortdurend professionaliseren;
• werken planmatig en bewaken een goede bedrijfsvoering;
• beoordelen verrichte inspanningen en houden de waardering door alle belanghebbenden in balans.
Onze visie op leiderschap gaan we verder ontwikkelen. Daarbij zal het leren van en met elkaar middels intervisie een
belangrijke rol spelen. Ook gaan de directeuren middels een PLG onderzoek doen naar het verder ontwikkelen van
leiderschap binnen Onze Wijs.
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6

6.1

Ouderbetrokkenheid en samenwerkingspartners:
samen maken we de school
Visie op samenwerken

Kinderen groeien op in een steeds
complexer wordende samenleving
waarin steeds meer van hen wordt
verwacht. Wij zijn ons ervan bewust
dat het niet alleen om ons aanbod
gaat, maar tevens om de integratie daarvan met andere partijen,
die van toegevoegde waarde zijn
voor de ontwikkeling van het kind.
Goede samenwerking gebaseerd op
heldere bedoelingen en doelstellingen zijn voor ons essentieel. We
hebben daarin een ondernemende
houding en nemen de leiding als
dat past.
De tijd waarin we leven vraagt om
afstemming, permanente dialoog
en co-creatie met onze directe omgeving. Vanuit het besef dat leren
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zowel binnen als buiten de school
plaatsvindt, willen we actief contact
zoeken met partners in de omgeving van de school. We werken
intensief samen met Archipel, maar
ook met andere scholenkoepels
en organisaties, zoals de kinderopvang en GGD. Door kwaliteiten
aan elkaar te koppelen, kunnen we
meerwaarde realiseren voor onze
leerlingen, voor ouders/verzorgers
en voor onze teams.

in de praktijk. We doen dat door
initiatieven te nemen tot ontmoeting en samenwerking in integrale
voorzieningen, door open te staan
voor andere opvattingen, door de
deur open te zetten voor wederzijdse uitwisseling van ervaringen, door
invulling te geven aan educatief
partnerschap met ouders/verzorgers en door sociale en culturele
instellingen actief te betrekken bij
ons onderwijs.

In ons onderwijs wordt de verbinding gezocht met de leefwereld
van kinderen en het beroepsveld.
We nodigen organisaties uit in de
scholen en gaan met leerlingen de
school uit om kennis op te doen,
te zien én te beleven hoe kennis
wordt vertaald naar toepassingen

Onze scholen hebben een sterke binding met de buurt waar ze
gevestigd zijn en proberen actief
vorm en inhoud te geven aan hun
maatschappelijke rol. Wij erkennen
dat onze scholen ook een sociale
functie hebben.

Strategisch doel

Elke school communiceert op een transparante wijze met alle belanghebbenden en
betrokkenen om een optimale onderlinge afstemming in het belang van het kind te
realiseren.

Doelstellingen

1. Ten minste de helft van onze scholen is in 2024 een (integraal) kindcentrum.
2. Elke Onze Wijs school (en partners) heeft aantoonbaar activiteiten ontplooid in
het kader van een eigen visie op een doorlopende leer- en ontwikkelingslijn.
3. Alle scholen werken conform protocol PO-VO aan de overdracht naar het
voortgezet onderwijs.
4. Onze scholen scoren minimaal boven het landelijk gemiddelde voor
oudertevredenheid.
5. Wij hebben in een identiteitsnotitie onze normen en omgangsvormen
beschreven.
6. Elke school profileert zich dusdanig dat het vooraf afgesproken marktaandeel
wordt behaald.

6.2

Ouders/verzorgers

Samenwerking tussen school en
ouders/verzorgers kan een positief
effect hebben op de (cognitieve) prestaties en het gedrag van
kinderen. Ouders/verzorgers zijn
bovendien de primaire verzorgers
en opvoeders van hun kinderen. Zij
zijn - in principe - de constante factor in het leven van het kind vanaf
het allereerste begin tot in de volwassenheid. Ouders/verzorgers zijn
daarom een belangrijke educatieve
samenwerkingspartner voor de
school, meteen vanaf het moment
van aanmelding van het kind en
niet pas wanneer er iets niet goed
loopt. Investeren in ouderbetrokkenheid komt de ontwikkeling en
de leerresultaten van de leerling
ten goede. Door meer overleg met
de ouders/verzorgers en de leerling
zijn we beter in staat een passende leerroute voor elke leerling te
ontwikkelen.
We zien in steeds meer gezinnen
dat er behoefte is aan specifieke
begeleiding van kind en ouders/
verzorgers. Daarvoor werken we
samen met andere partijen, zoals
de jeugdzorg van de gemeenten.
We zetten netwerken op en betrekken daar ook de ouders/verzorgers
intensief bij. En we gaan ook hier de
kennis binnen Onze Wijs nog meer
voor elkaar beschikbaar stellen.
Ouders/verzorgers zijn de belangrijkste partners van een school.
Een goede relatie met de ouders/
verzorgers levert winst op voor het
welbevinden van het personeel, de
ouders/verzorgers en natuurlijk ook
de leerlingen. Het goede welbevinden van de leerlingen komt uiteraard de ontwikkeling van het kind
ten goede. Onze Wijs hecht daarom
waarde aan open en professionele
communicatie met ouders/verzorgers. Uitgangspunten hierbij zijn
wederzijds respect, betrokkenheid
en eigen verantwoordelijkheid.
Hiermee werken we aan een

stimulerende en positieve leer- en
werkomgeving.

6.3

Voortgezet onderwijs

Onze Wijs geeft onderwijs dat goed
aansluit op het Voortgezet Onderwijs. We volgen onze leerlingen een
aantal jaren en kijken hoe ze zich
daar ontwikkelen. We analyseren
daarmee ook ons advies dat we de
ouders/verzorgers geven over het
vervolgonderwijs voor hun kind. We
werken mee aan het ontwikkelen
van een doorgaande lijn in het onderwijs- en zorgaanbod. Onze Wijs
zal meehelpen te sturen op het realiseren van een warme overdracht
naar het voortgezet onderwijs en
het realiseren van verbeteringen in
de samenwerking met het regionaal
voortgezet onderwijs.

6.4

(Integraal) Kind Centrum

Bij Onze Wijs streven wij naar een
goed en gelijkwaardig partnerschap
met kinderopvangorganisaties,
waarbij we samen kunnen gaan
voor het hieronderstaande. Onze
Wijs zet zich, daar waar mogelijk,
actief in om (I)KC’s te realiseren.
Wij zien een (integraal) kind centrum ((I)KC) als een liefdevolle,
uitdagende en vakkundige speel- en
leeromgeving voor kinderen van
0-2 tot en met 12 jaar, zodat zij
zich in een doorgaande lijn kunnen ontwikkelen bij één team van
medewerkers dat vanuit één visie
werkt en, als het even kan, vanuit
één aansturing. Hierdoor zijn er
geen overgangen tussen onderwijs
en kinderopvang die de ontwikkeling van kinderen kunnen hinderen.
Dit gebeurt o.a. middels pedagogisch-didactische programma’s
(binnen- en buitenschools) die aansluiten bij de individuele en meervoudige talenten van kinderen.
De optimale leeromgeving kan het
best gerealiseerd worden als onderwijs en opvang nauw samenwerken
en bij voorkeur onder één dak.

Bovendien sluit dat meer aan bij
de huidige ontwikkelingen waarin
veel ouders/verzorgers behoefte
hebben aan geïntegreerde opvangvoorzieningen met ruime dagarrangementen en dagroosters.

6.5

Communicatie

Met ons onderwijs, onze begeleiding en onze waarden als
uitgangspunt formuleren wij een
onderscheidende boodschap over
ons aanbod richting ouders/verzorgers. Wij helpen hen daarmee om
een goede keuze te maken in het
groeiende aanbod in onze regio. Wij
maken helder waar wij voor gaan
en staan (onze christelijke identiteit)
en zorgen dat elke ouder dat van
ons weet. Al onze scholen hebben
een sterk profiel en zijn daarmee
onderscheidend ten opzichte van
andere scholen in de buurt.
De identiteit van onze scholen
gaat over hoe wij onze christelijke
waarden vertalen naar normen en
omgangsvormen die richting geven
aan ons onderwijs. Onze waarden
bepalen ons mensbeeld en daarmee de relatie leraar-kind, kinderen
onderling en leraar- ouder. Gekend
zijn is een belangrijk thema in ons
christelijk geloof. En om kinderen
te kennen moet er naast een relatie
met het kind een relatie met de
ouders/verzorgers/verzorgers zijn.
In een identiteitsnotitie gaan we
beschrijven hoe we dat op schoolniveau waarmaken, zodat onze
identiteit voor iedereen beleefbaar
en herkenbaar is.
Voor ouders/verzorgers en andere
belanghebbenden zijn onze schoolgidsen en websites aantrekkelijk
vormgegeven en verschaffen de
informatie die ze nodig hebben.
Onze onderwijssuccessen zullen we
meer delen naar ouders/verzorgers
en onze partners.
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7
7.1

Onze bedrijfsvoering
Visie op bedrijfsvoering

Iedereen mag erop rekenen dat de
school zijn financiën op orde heeft.
Wij besteden ons onderwijsgeld
op een goede manier, gericht op
leerlingen en hun onderwijs. We
verantwoorden ons en sturen tijdig

dat administratieve processen
goed georganiseerd zijn zonder
dubbelingen en met duidelijke
taken, bevoegdheden en
verantwoordelijkheden.

Strategisch doel

Onze Wijs kent een professionele bedrijfsvoering en streeft naar een goede
huisvesting.

Doelstellingen

1. We gaan de bedrijfsvoering verder optimaliseren en professionaliseren.
2. We werken vanuit een actueel meerjarenonderhoudsplanning aan het
upgraden en verduurzamen van onze scholen.
3. Elke school heeft aan het einde van het kalenderjaar de voor die school
vastgestelde begroting inclusief mogelijke taakstelling gerealiseerd.
4. Onze scholen zijn representatief voor Onze Wijs.

7.2

Financiën en beheer

Onze Wijs voert een verantwoord
en solide financieel beleid, waarbij
middelen optimaal worden ingezet
ten behoeve van de onderwijsorganisatie en de onderwijskwaliteit.
We schatten risico’s periodiek en
systematisch in, waarna we passende maatregelen nemen. We zorgen
ervoor dat we ‘’in control’’ zijn
middels goed werkende planningsen control-instrumenten. Hiermee
waarborgen we de financiële
continuïteit en doelmatigheid ten
behoeve van ons onderwijs.
Onze scholen werken kostenbewust
en effectief binnen hun begroting.
Schoolleiders zijn budgethouder
voor hun deel van de begroting en
hebben (in)zicht en grip op dit deel.
Naast doelmatigheid is ook maximale efficiency een voortdurende
opdracht aan onszelf. We sturen
actief op het behoud en uitbouw
van onze leerlingaantallen. En waar
mogelijk besparen we op kosten
en halen we extra rendement uit
schaalvoordelen, zodat zoveel
mogelijk middelen direct ten goede
komen aan het primaire proces.
Onze financiële kengetallen en buf-
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bij als dat nodig is. We organiseren
onze bedrijfsvoering op een slimme
manier. Onze Wijs ontwikkelt zich
tot een organisatie die in staat is
een koppeling te maken tussen
beleid en de toewijzing van
financiële middelen, die aangeeft

fer zijn conform de richtlijnen van
het ministerie.
Onze Wijs werkt met een innovatiefonds om versnellingen op het
gebied van onderwijsontwikkelingen mogelijk te maken. Ook zullen
er middelen worden vrijgemaakt indien bepaalde strategische doelen
anders niet gerealiseerd worden.

7.3

Huisvesting

Een schoolgebouw beschouwen we
als een visitekaartje. De huisvesting
ondersteunt het onderwijs en de
brede functie van de school. We
hechten veel waarde aan aantrekkelijke schoolgebouwen en -pleinen. Alle groepen, gangen, overige
ruimtes, pleinen en entrees zien er
aantrekkelijk en opgeruimd uit, en
sluiten aan bij de gewenste profilering en uitstraling van de school.
We streven ernaar om alle ruimten
binnen onze scholen in te richten
volgens de principes van een rijke
leeromgeving.
Daarbij gaat het ook om een gezonde leef- en leeromgeving voor
zowel leerlingen, ouders/verzorgers
als medewerkers. Als het gaat om

veiligheid in en rondom de school
wordt voortdurend afgestemd
met onze omgeving waaronder de
gemeenten als eigenaar van onze
schoolgebouwen en de schoolpleinen. In 2020 wordt er door de
gemeenten een integraal huisvestingsplan opgesteld. Voor het in
stand houden van onze gebouwen
is er een meerjarenonderhoudsplanning, met daarin opgenomen
een analyse van de staat van de
schoolgebouwen in relatie tot het
kwaliteitskader onderwijshuisvesting (PO-Raad) en in relatie tot onze
eigen onderwijsvisie.
Indien scholen niet vervangen of
niet voldoende aangepast kunnen
worden, terwijl dat noodzakelijk is
om onze leerlingen en medewerkers een adequate leer- en leefomgeving te bieden, dan zullen we
keuzes moeten maken of scholen al
dan niet open kunnen blijven.
We zullen ook kritisch zijn of de exploitatie van onze scholen past bij
de ons toegekende middelen. Daar
waar dat niet het geval is kijken we
of we dit (duurzaam) verantwoord
vinden of niet en nemen zo nodig
maatregelen.

Na jaren van plannen maken en tal van procedures is het de verwachting dat we in de deze
planperiode de nieuwbouw voor de Burcht-Rietheim (IKC de Parelburcht) kunnen realiseren.
De docenten willen een onderwijssituatie met diverse en uitdagende leerpleinen, die inspelen
op talenten en ontdekkend leren. Het nieuwe gebouw moet duurzaam zijn, met veel groen en
daglicht. Het jaargroepensysteem, met een vast aanbod en 1 docent voor alle vakken zoals
dit traditioneel wordt gehanteerd, speelt te weinig in op persoonlijke talenten en interesses.
Daarom is de transitie ingezet naar een nieuwe wijze van onderwijs. Het nieuwe gebouw dient
hierop naadloos aan te sluiten, waarbij eventuele onderwijskundige wijzigingen in de toekomst
aangepast kunnen worden.
(Uit Plan van Eisen nieuwbouw de Parelburcht)
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8
8.1

Bijlagen
SWOT

Wij hebben een SWOT analyse gemaakt voor Onze Wijs met input vanuit alle scholen.

8.2
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Kansen

Bedreigingen

1. ontwikkeling IKC

1. demografische krimp

2. vernieuwingen in het onderwijs

2. lerarentekort

3. ontwikkelingsbehoeften kinderen

3. concurrentie andere scholen

4. boeiend onderwijs

4. zwakke financiële positie gemeenten

5. technologische ontwikkelingen

5. wrijving passend onderwijs

6. samenwerking intern/extern

6. imago van de sector en het beroep

7. opvoedkundige taak van de school

7. problematische gezinssituaties

Sterke punten

Zwakke punten

1. samenwerkingsbereidheid intern

1. eigenheid en autonomie van elke school

2. elke school uniek

2. profilering van de scholen

3. gezonde financiële situatie

3. nog onvoldoende delen van elkaars kennis

4. deskundige en gedreven collega’s

4. mobiliteit personeel binnen de organisatie

5. een onderwijsvisie voor alle scholen

5. intern gericht

6. scholen hebben een goede naam

6. bedrijfsvoering en -processen

Terugblikken

De afgelopen jaren is er gewerkt
met het Strategisch beleidskader
2017-2019. Door diverse omstandigheden o.a. diverse wisselingen
in bestuur, is een deel van het
beleidskader niet of onvoldoende
uitgevoerd. In de beleidsgroep
Strategie is de realisatie van het
Strategisch beleidskader 2017-2019
geëvalueerd.

jaar. Op sommige scholen is dit
gerealiseerd. Helaas zijn de ontwikkelingslijnen nog niet beschreven.
Wel zijn er diverse keren scholingen geweest, waarbij ook de KOW
participeerde. Het is gewenst om in
de komende periode, samen met
de kinderopvangorganisaties, te
werken aan een gedeelde visie hoe
we elkaar kunnen versterken in het
belang van de doorlopende leerlijn.

Ontwikkelingslijnen voor kinderen
Er zou gewerkt worden aan een
visiedocument, samen met de
kinderopvangorganisaties, met
betrekking tot inhoud en reikwijdte
van ontwikkelingslijnen voor kinderen in de leeftijd van 0-12 of 2-12

Onderwijs
Hier is de afgelopen jaren goed
aan gewerkt. Alle scholen hanteren
dezelfde algemene uitgangspunten
omtrent goed onderwijs. Het team
sluit aan bij de pedagogische en
didactische behoeften en biedt een
rijke, eigentijdse leeromgeving.

Ze zetten zich in voor de relatie en
betrokkenheid in een veilig schoolklimaat en beschouwen kinderen
en ouders/verzorgers als partners
in leren. Daarbij wordt afgestemd
met andere belanghebbenden. Er
is behoefte aan een update van het
visitatiekader, zodat we beter weten
hoe ons onderwijs ervoor staat.
Identiteit
Onze Wijs had het voornemen een
identiteitsnotitie te ontwikkelen,
waarbij onze christelijke waarden
vertaald zouden worden naar normen
en omgangsvormen in de dagelijkse
relatie leraar-kind, kinderen onderling
en leraar- ouder. Die notitie is er niet,
maar er is nog steeds behoefte aan.

Leeropbrengsten
Doel was dat in 2019 teams bewust,
cyclisch en systematisch werken
aan leeropbrengsten. Leraren en
onderwijsassistenten weten welke
processen nodig zijn om hoge opbrengsten te realiseren en wat dit
voor hen betekent qua attitude en
deskundigheid. Dit is ten dele gerealiseerd, er is meer bewustwording
binnen de Organisatie ontstaan
over het gebruik van doelen en het
sturen van opbrengsten, evenals
op het sturen van de kwaliteit van
de leerprocessen. Begrijpend lezen
is op aantal scholen opgepakt bijv.
vanuit Natuurlijk Leren.
Personeelsbeleid
Door middel van bijscholing is
er gewerkt aan de professionele
ontwikkeling van onze medewer-
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kers. Ook is er geïnvesteerd in
teamleren. Directieleden hebben
zich gebogen over het thema
leiderschap binnen Onze Wijs. Veel
van onze leraren hebben een hbo
of wo master gedaan. Er is echter
wel nog de nodige achterstand op
het gebied van personeelsbeleid en
meerjarenpersoneelsplanning. Dit
zal voortvarend worden opgepakt
tijdens de komende planperiode.

financiële exploitatie. Er is echter
nog steeds behoefte aan realtime
informatie en dat is tot op heden
nog niet gerealiseerd. Dat zal ook
de komende periode de nodige
aandacht krijgen.
Inkoop en aanbestedingsbeleid
De afgelopen jaren is er gewerkt
aan een goed inkoop- en aanbestedingsbeleid en dat werkt nu naar
ieders tevredenheid.

Verzuimbeleid
Op een paar scholen is het verzuim
nog (te) hoog. Streven is om onder het
landelijk gemiddelde te komen. Er is
recent een nieuw verzuimbeleid ontwikkeld en dit zal het komende jaar
verder geïmplementeerd worden.

Huisvesting
Er is een meerjarenonderhoudsplan
aanwezig, echter hier is onvoldoende uitvoering aan gegeven. Dit
schooljaar zal het meerjarenonderhoudsplan geactualiseerd worden,
nadat de gemeenten, tezamen met
ons, hun meerjaren huisvestingsplannen hebben ontwikkeld.

Financiën
Onze Wijs kent een gezonde

Minds for the Future

In zijn boek “5 Minds for the Future” belicht Howard Gardner zaken die we op alle Onze Wijs scholen aan bod laten komen:
1. Bij de “disciplined mind” vinden we het belangrijk dat kinderen naast basiskennis vooral de kunst om te leren denken
oefenen. We willen dat kinderen zelf intelligente vragen stellen, die te leren onderzoeken op basis van informatie,
bronnen, proefnemingen, de uitleg van een leraar, en vervolgens gepaste conclusies te leren trekken (en nieuwe vragen te stellen). Het draait hierbij niet om leerstofdenken en je hoofd volproppen met oppervlakkige kennis, maar om
discipline. Al ons leren vraagt immers energie, inzet en doorzettingsvermogen en om de ambitie om in minstens één
domein echt expert te worden.
2. Op Onze Wijs scholen willen we kinderen leren gebruik te maken van hun “synthesizing mind” om zo kritisch met alle
informatie die op hen af komt om te gaan, deze te selecteren, analyseren, evalueren, en vervolgens kunnen formuleren en doorgeven aan anderen. De “synthesizing mind” is onontbeerlijk omdat we voor het oplossen van hedendaagse, complexe problemen de kennis en expertise van diverse mensen en uit diverse disciplines moeten samenleggen.
Samenwerken en samen-denken is de boodschap!
3. Op Onze Wijs scholen geloven we dat iedereen creatief kan denken en zijn/haar “creative mind” kan aanscherpen. Het
gaat ons erom dat kinderen leren dingen vanuit een ander perspectief te bekijken, dat ze buiten de lijntjes durven
kleuren, dat ze leren van hun fouten, opstaan als het tegenzit en iets anders gaan proberen, dat ze creatieve oplossingen bedenken voor hedendaagse problemen. Gardner benadrukt dat creatief denken beter mogelijk wordt als je over
kennis beschikt en met informatie aan de slag gaat. Wie kennis heeft, kan met kennis beginnen te spelen. De creatieve
geest wordt gevoed door “the disciplined mind” en “the synthesizing mind” en op haar beurt verrijkt de creatieve geest
die twee.
4. Dat de “respectful mind” voor onze leerlingen van groot belang is, blijkt uit de ontelbare conflicten op aarde. De
“respectful mind” geeft aan andere mensen en andere ideeën het voordeel van de twijfel en gaat in discussie zonder
onnodig te kwetsen. We willen onze leerlingen leren dat je op diverse manieren met diversiteit kan omgaan en dat ze
met anderen kunnen samenleven en samenwerken.
5. Door in ons onderwijs aandacht te besteden aan de “ethical mind” leren we onze leerlingen dat ze hun verantwoordelijkheid voor onrecht om hen heen, maar ook verantwoordelijkheid jegens anderen om hen heen en de aarde waarop
zij leven niet uit de weg mogen gaan. Dit betekent dat we met hen verder kijken dan hun eigen belang maar hen ook
aanzetten tot nadenken over de gevolgen van hun handelen voor anderen en voor het voortbestaan van deze planeet.
We besteden uitgebreid aandacht aan verschillende culturen en levensbeschouwingen en we leren kinderen “anders
zijn” te zien als rijkdom, als kans om samen te werken en van elkaar te leren.
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8.4

Zes breinprincipes die we inzetten om kinderen te laten leren (Hoe kinderen leren)

1. Emotie
Emoties en gevoelens zijn er om ons te helpen pijn te vermijden en verlangen op te roepen. Ervaringen met een
emotionele lading worden beter onthouden. Nieuwsgierigheid opwekken door iets spannend te brengen, kinderen
regelmatig te complimenteren en hen het idee te geven dat ze autonoom zijn in wat en hoe ze leren, zijn belangrijke
zaken die we in onze scholen terugzien.
2. Creatie
Creatie houdt in dat de leerling zelf verbanden ontdekt en betekenis geeft aan dat wat hij aan het leren is. Door zelf
dingen uit te zoeken en te puzzelen wordt gezorgd voor nieuwe neurale verbindingen. Voor ons onderwijs betekent
dit bijvoorbeeld dat we kinderen zelf vragen laten bedenken over de lesstof of dat ze deze zelf mogen presenteren of
aan anderen mogen uitleggen.
3. Zintuiglijk rijk
Ervaringen waar meer zintuigen bij betrokken zijn, zijn intenser en worden daardoor beter onthouden. Het leren
wordt gemakkelijker als iets horen, iets zien en iets voelen met elkaar gecombineerd wordt. Voor het onderwijs betekent dit dat het laten maken van een collage van leerstof of het gebruiken van een PowerPoint met plaatjes, geluiden
en tekst regelmatig ingezet wordt.
4. Focus
Alles wat aandacht krijgt, groeit. Als leraar is het belangrijk de actieve aandacht van leerlingen te krijgen zodat ze vanuit een hoge betrokkenheid bezig zijn met de stof die hen wordt aangeboden, zodat deze gemakkelijker onthouden
wordt. Een voorbeeld hierbij is dat de leraar met de kinderen spreekt over het belang van de lesstof, leerlingen zelf
lesdoelen formuleren en theorie en praktijk met elkaar verbinden.
5. Herhaling
Door een boodschap veel te herhalen, op verschillende manieren, ontstaat duurzame kennis. Het is noodzakelijk om
leerstof regelmatig te herhalen en de periodes tussen het aanbieden van de leerstof steeds wat te verlengen. Daarbij
vinden we het belangrijk dat kinderen na een periode van leren ook een pauze hebben met spel, sport en frisse lucht.
6. Voortbouwen
Als je nieuwe dingen leert, is dat het meest efficiënt als dat aansluit bij iets dat je al weet of kan. Voor ons onderwijs
betekent dit dat de leraar bijvoorbeeld de les start door kinderen te laten vertellen wat ze al weten over een bepaald
onderwerp of door met mindmaps te werken waardoor sneller associaties kunnen worden gemaakt.
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