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1.

Inleiding - Samen lerend op Weg

1.1.

Doel strategisch beleidsplan

Voor u ligt het strategisch beleidsplan van Scholengroep IJsselrijk. In deze inleiding geven we graag
aan wat de grondslag, het doel en het kenmerk van onze Scholengroep is. De grondslag van onze
Scholengroep geven wij als volgt aan:
de Bijbel als het Woord van God
zoals dat in de gereformeerde belijdenisgeschriften geleerd en beleden wordt en in de
drie formulieren van enigheid wordt uitgelegd
Op basis van deze grondslag wordt samengewerkt vanuit een holding model, waarbij 11
schoolbesturen zich in een samenwerkingsovereenkomst aan elkaar gelieerd hebben op de
domeinen onderwijs, kwaliteit, personeel en financiën. Voor een groot deel van deze besturen is de
Scholengroep haar bestuurder. We werken daarbij aan de toekomst van onze scholen en daarmee
het behoud van identiteitsgebonden en kwalitatief goed onderwijs op de Noordwest Veluwe en in de
kop van Overijssel.
Vanuit onze grondslag formuleren we de kerndoelstelling voor alle scholen van onze Scholengroep
als volgt:
het bieden van kwalitatief goed christelijk onderwijs aan kinderen in onze regio waarbij we de
Bijbelse boodschap meegeven als basis voor hun verdere leven
Als basisscholen willen we onze kinderen de boodschap doorgeven dat Jezus Christus op aarde is
gekomen om zondige mensen zalig te maken, zoals in de Bijbel staat geschreven in Johannes 3: 16
“Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een
ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft”. Zó te leven en te leren in het
Licht van Gods Liefde maakt dat ons onderwijs niet alleen gekenmerkt wordt door een veilig klimaat
waarbij we vriendelijk en respectvol met elkaar omgaan. Vanuit onze levensbeschouwelijke identiteit
verplichten wij ons als Scholengroep ook tot een goede kwaliteit op alle scholen met daarbij
passende opbrengsten.
De verbinding tussen school, kerk en gezin versterkt, onder Gods zegen, het samen bouwen aan
goed christelijk onderwijs. Om die reden moeten we ons inzetten om deze relatie vast te houden, uit
te bouwen en elkaar tot steun te zijn om Christelijk Onderwijs op de Gereformeerde Grondslag vorm
te blijven geven in onze regio.
Om deze kenmerken van goed christelijk onderwijs ook in de praktijk een kenmerk van alle
aangesloten scholen van onze Scholengroep te laten zijn, is het een criterium op onze scholen dat
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alle personeelsleden betrokken christenen zijn, die met overtuiging actief de Bijbelse boodschap
uitdragen in woorden, daden en houding.
De scholen van onze Scholengroep worden aangestuurd en geleid door integraal verantwoordelijke
directeuren binnen de kaders van het directiestatuut en het strategisch beleidsplan. In het
directiestatuut zijn de verantwoordelijkheden en de relatie met het lokale bevoegd gezag en met de
bovenschoolse bestuurder uitgewerkt. Dit betekent dat ook de lokale directeuren in hun contacten
met de kinderen, ouders en personeel sturing geven aan de opbouw van het onderwijs vanuit de
Bijbel als Gods Woord. De lokale toezichthouders hebben naast hun wettelijke taken een grote
verantwoordelijkheid op het gebied van de levensbeschouwelijk identiteit van het onderwijs.

1.2.

Totstandkoming

Om vanuit de Scholengroep met duidelijke lijnen te werken is er besloten om een cyclisch
strategisch beleidsplan te hanteren die de ambities voor de komende 4 jaar aangeeft. Het
directieteam van Scholengroep IJsselrijk heeft tijdens een tweedaagse in maart 2019 bouwstenen
aangereikt voor de visie, missie, ambities en strategieën voor het strategisch beleidsplan van de
Scholengroep. Daarmee is een belangrijk draagvlak gecreëerd om vanuit gedeeld eigenaarschap
samen te bouwen aan goed christelijk onderwijs aan de scholen van onze Scholengroep. Dit
strategisch beleidsplan geeft de kaders aan waarbinnen de aansloten scholen hun schoolplan 20192023 opstellen.
Bronnen van waaruit we de doelen voor ons strategisch beleidsplan opstellen:
Identiteit, missie en visie
Evaluatie vorige SBP
SWOT-analyse
In de volgende hoofdstukken werken we deze drie inspiratiebronnen verder uit.

1.3.

Samenhang met andere documenten

Het strategisch beleidsplan wordt gedragen door de missie en visie van de organisatie en de
uitwerking hiervan welke te vinden is in de onderdelen van het personeels-, kwaliteit-, en financieel
beleid.
Deze beleidsstukken zijn terug te vinden in het intranet onder Handboek IJsselrijk – Beleid.

1.4.

Relatie met het schoolplan (op schoolniveau)

Dit strategisch beleidsplan is opgesteld vanuit hetzelfde format als het schoolplan. Dit strategisch
beleidsplan biedt, zoals de naam al aangeeft, de kaders waarbinnen de schoolplannen worden
opgesteld. Het dient niet als keurslijf, maar de gezamenlijk geformuleerde ambities betreffen wel ons
onderwijs binnen IJsselrijk. Deze gezamenlijke ambities worden in concrete doelen (kwantitatieve
doelen) uitgewerkt in par 2.6, 2.7 en 2.9. Dat zijn belangrijke bouwstenen voor de jaarplannen op het
directieniveau van IJsselrijk, maar ook voor het schoolplan op schoolniveau. We verwachten van
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elkaar als directeuren dat er een duidelijk aanwijsbare vertaling van deze doelen in het schoolplan
wordt opgenomen.
In paragraaf 2.3 staat een uitwerking en toelichting op deze doelen. In Bijlage 3 zijn de doelen
samengevoegd tot een overzichtelijk schema op één A4.

1.5.

Vaststelling

Het strategisch beleidsplan van IJsselrijk is vastgesteld in de vergadering van het directieoverleg

d.d. ……………………………………………..

……………………………………………………. algemeen directeur

Na oprichting van de Scholengroep IJsselrijk is de Boven Bestuurlijke Medezeggenschapsraad (BBMR)
geïnformeerd

d.d. ……………………

……………………………………………………. voorzitter van de BBMR.
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2.

De opdracht van Scholengroep IJsselrijk

2.1.

Inleiding - Samen lerend op Weg

Vanuit onze missie en visie mogen we in ons onderwijs werken aan een leerproces dat gericht is op
groei van de kinderen die aan ons worden toevertrouwd. Groei in ontwikkeling van gaven en
talenten. Ook het personeel in onze Scholengroep is gericht op groei in kwaliteit. Dit groeien willen
we vormgeven vanuit de lokale missie en visie zoals verwoord in statuten en schoolplannen maar
met name vanuit “Gods Woord als norm en leidraad voor ons handelen.” Zo mogen we samen lerend
op weg zijn naar de komst van Gods Koninkrijk.
Laten we daarbij denken aan Matthëus 6 : 33 waar de Heere Jezus ons oproept om eerst zijn
Koninkrijk te zoeken. Dat geeft waarde en richting aan ons leven. We mogen de kinderen, maar ook
elkaar als personeelsleden leren en stimuleren om onze gaven en talenten in dienst te stellen van
onze God en Schepper. Dat is een proces van een leven lang leren, zoals in Spreuken 22:6 staat: Leer
een kind van jongs af de juiste weg, om zo gaandeweg te leren verlangen naar de dag waarop Gods
Koninkrijk zal komen.

2.2.

Onze organisatie

Onze organisatie bestaat uit een Holding. Het College van bestuur (CvB) van de Holding is tevens
bestuurder van de onderliggende verenigingen die participeren in de Holding. Voor de besturen die
in de Federatie participeren is de algemeen directeur de direct leidinggevende van de directeuren en
gemandateerd door de besturen op de eerder genoemde beleidsterreinen. De algemeen directeur en
de voorzitter van het CvB is dezelfde natuurlijk persoon. Het toezicht is geregeld door een Raad van
Toezicht op zowel holdingniveau (RvT) als op lokaal bestuursniveau. Beiden zijn zelfstandige organen.
De medezeggenschap is op school-, bestuurs- en bovenbestuurlijkniveau geregeld. Deze laatste, de
Boven Bestuurlijke MedezeggenschapsRaad (BBMR), moet bij het schrijven van dit plan nog opgericht
worden. Dit geldt in formele zin eveneens voor de Holding. De Holding zal rond september 2019
starten.

De Federatie

De Holding
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2.3.1. Leerlingpopulatie
Onze scholen staan op verschillende plaatsen in Overijssel
en Gelderland. Vaak zijn wij de enige school van de
denominatie of zelfs de laatste school van het dorp.
Gemiddeld vertonen onze scholen een lichte daling. De
afgelopen jaren zijn op het niveau van de Scholengroep de
cijfers steeds positiever geweest dan verwacht. Dit kwam
mede doordat nieuwe besturen aansloten (Zie figuur; EP
zijn de werkelijke cijfers aangevuld met eigen prognose.
PV= Verus). Ondanks dat we zien dat het werkelijk aantal
leerlingen harder naar beneden gaan dan de prognoses op
peildatum, hebben we te maken met een krimp rond de 1 a 2%. Een kanttekening hierbij is dat 3
besturen geen prognoses van Verus heeft en daar de EP een op een is doorgezet. Met de cijfers is
geanticipeerd op de verwachting dat er in 2019 nog een grote partner aansluit bij de Holding. Op
schoolniveau zien wel dat hier verschil is tussen de scholen; waar de één groeiformatie krijgt en
personeel aanneemt heeft de ander te maken met ontslag. Voor de toekomst hebben de besturen
elkaar dan ook hard nodig om gezamenlijk de koers van Christelijk onderwijs in de regio te blijven
varen. Dit sluit aan bij de uitgangspunten dat de Scholengroep niet vrijblijvend is en we boven de
1500 leerlingen willen blijven. Dit kengetal is een indicator voor een goede bestuurlijke omvang
waarbinnen er ruimte is voor kwaliteit en beleidsrijk besturen. Dit is mede de aanleiding geweest om
de afgelopen jaren nieuwe partners aan te laten sluiten in de Scholengroep.
2.3.2. Kengetallen
Als organisatie monitoren we een aantal kengetallen. We
kijken naar het ziekteverzuim (VP 3,8 en MF 0,57 over
2018), de eind- en tussenopbrengsten van de scholen en
naar de kwaliteit middels de Successpiegel. Ultimview
wordt gebruikt om de doorstroming, leerlingaantallen en
trendanalyses bij te houden. Op financieel gebied
hanteren wij het model van de sectorraad om jaarlijks de
financiële cijfers te duiden en eventueel
beleidsmaatregelen te nemen. Drie a vier keer per jaar
worden delen van deze kengetallen verzameld in een
financiële en een algemene Managementrapportgae
(Marap).

Voorbeeld onderdeel Ultimview

2.3.3. Huisvesting
Onze scholen zitten in diverse gemeentes waar er eigen beleid is op het gebied van huisvesting. In
grote lijnen is dit conform de VNG-verordening. Een enkele school is eigendom van het
schoolbestuur. Voor de toekomst, met de visie richting christelijke Integrale Kindcentra’s (CIKC) zal
huisvesting een belangrijke voorwaarde gaan worden. Daarnaast zal de transitie van klassikaal
onderwijs naar onderwijs op maat steeds meer vragen van aanpassingen in/aan het gebouw.
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Tenslotte zijn onze scholen over het algemeen wat ouder en kijken we vanuit maatschappelijke
verantwoording op welke wijze we positief bij kunnen dragen aan de energieneutraliteit. Op dit
moment heeft een enkele school zonnepanelen en worden alle scholen in kaart gebracht op het
gebied van energie en de mogelijkheden van transitie en energie bezuinigende maatregelen. Dit
proces zal de komende jaren doorgaan en te scharen zijn onder Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen (MVO).
2.3.4. Partners
In onze regio werken we samen met diverse partners. Hierbij zijn de lokale overheden van belang in
het kader van huisvesting, zorg en educatie. Op regioniveau hebben we ingang bij de provincie om de
facilitering in het onderwijs zo maximaal mogelijk te laten zijn; denk aan subsidies en onderzoeken.
Tevens werken we samen in 3 samenwerkingsverbanden voor Passend Onderwijs, te weten
SWV2305, Zeeluwe (SWV2509) en Berseba. Met diverse schoolbesturen in de regio wordt kennis en
informatie uitgewisseld door onder andere regionale netwerken van Verus. We participeren in
Experticecentrum Adapt en in de samenwerking tussen opleidingsinstituut en een aantal regionale
besturen in Scope.

2.3.

Visie missie en uitgangspunten

Misschien hadden we er mee moeten beginnen, maar soms is het goed om eerst om ons heen, naar
binnen en naar buiten te kijken om dan te komen bij datgene waar we voor staan. Onze
Scholengroep is een organisatie met als statutaire missie “Christelijk onderwijs waarbij Gods Woord
norm en leidraad is voor ons handelen, gegrond op Gods Woord zoals dat wordt uitgelegd in de drie
formulieren van enigheid, te weten de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis
en de Dordtse Leerregels.”
Wanneer we dat in gedachten houden zijn de volgende kernwaarden voor ons leidend:
Betrouwbaar
Wanneer wij werken vanuit “Gods Woord als norm en leidraad” zijn we als organisatie en als
medewerkers betrouwbaar. In alles wat we doen zijn we eerlijk, open en transparant. We zijn stabiel
en consistent in ons handelen. We werken vanuit vertrouwen waar dat kan en controle waar nodig.
Samen
Als christen staan we midden in de maatschappij en dragen we hier actief aan bij door vertrouwen te
bieden, vanuit verbinding elkaar te zien en aan te spreken (feedback) maar eveneens open te
reflecteren op onze eigen handelen.
Leren
Vanuit het bijbels perspectief om talenten maximaal in te zetten zijn wij een lerende organisatie.
Zowel onze leerlingen, personeel als bestuur en toezichthouders ontwikkelen vanuit de kern “op
leren gericht leiderschap”. Van daaruit zijn we op leren gericht in onze interactie, innovatie en het
gebruik van data.
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2.4.

Onze visie

In onze visie willen we dit vormgeven door “een professionele organisatie te zijn met een dekkend
aanbod van onderwijsarrangementen, waar vanuit een christelijke identiteit, met behoud van lokale
eigenheid, inhoud wordt gegeven aan kwalitatief goed onderwijs”.
Daarbij hebben we in de statuten (artikel 5) het volgende ten doel gesteld en daarbij (in artikel 6)
aangegeven hoe we dit doel trachten te bereiken.
Artikel 5
De vereniging heeft ten doel:
A. Het stimuleren en bevorderen van het geven en doen geven van Protestants Christelijk
onderwijs op Gereformeerde Grondslag;
B. Het stimuleren van samenwerking tussen de leden en tussen de onder de leden
ressorterende scholen;
C. Het bevorderen van de belangen van de onder de leden ressorterende scholen.

Artikel 6
De vereniging tracht haar doel te bereiken door:
A. Het stimuleren, coördineren en ontwikkelen van gemeenschappelijk beleid op de met elkaar
overeengekomen onderdelen;
B. Het uitoefenen van door de leden aan de vereniging opgedragen taken;
C. Alle wettelijke middelen die haar voor het bereiken van het doel ter beschikking staan
Vanuit bovenstaande missie en visie hebben we de volgende 8 ambities:
Binnen onze organisatie:
Geven we herkenbaar christelijk onderwijs;
werken alleen enthousiaste mensen die kwalitatief goed onderwijs vormgeven vanuit
“samen leren”;
Spreken we vanuit betrokkenheid, op de leerlingen en elkaar, aan op het functioneren
Richten we ons op het ontwikkelen van competenties waarbij persoonlijk meesterschap de
norm is;
Werken we cyclisch aan vakmanschap;
Staat werkplezier voorop;
Zijn we toekomstgericht, innovatief en is er ruimte voor ondernemerschap;
Gaan we het leren van en met elkaar een belangrijke plaats geven in de uitvoer van onze
jaardoelen. We zijn daarbij in alle geledingen (leerlingen-schoolteams-directeurenbestuurders) congruent.
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2.5.

Interne en externe analyse

2.5.1. Evaluatie vorig strategisch beleidsplan 2015-2019
In de evaluatie van het vorige strategische beleidsplan mogen we allereerst constateren dat er veel
ambities waren die met name voortkwamen uit het bestuursakkoord tussen de sector en de
overheid. Dit leidde er toe dat er onvoldoende intrinsieke motivatie was om alle ambities te halen.
We voelden ons lang niet op alle thema’s verbonden. Daarnaast was het aantal veel en de verbinding
naar het schoolplan op zijn zachts gezegd niet optimaal.
Dit heeft er toe geleid dat het huidige strategisch beleidsplan vanuit de directeuren tot stand wordt
gebracht en de ambities en doelen rechtstreeks aansluiten op de schoolplannen. Daardoor is
draagvlak gecreëerd, wordt eigenaarschap bevorderd en wordt het samen leren
een kenmerk van onze cultuur. Zo ontstaat er een levendige verbinding tussen
alle geledingen van onze Scholengroep. De opdracht aan ons allen is om hier
vanuit onze missie, visie en kernwaarden lerend mee bezig te zijn als een proces
van voortdurende verbetering. De vertaalslag vanuit het strategisch beleidsplan
naar het 4-jaren-schoolplan en naar de jaarplannen is cyclisch van opzet. Dat
maakt ontwikkeling, sturing en verantwoording goed hanteerbaar.
Ten aanzien van het vorige strategische beleidsplan hebben we in kaart gebracht wat welke punten
er net gestart zijn, waar we volop mee bezig zijn, klaar is en wat we hebben laten liggen. Zie hiervoor
bijlage 1. Deze opbrengst is mede input voor de nieuw te stellen doelen
2.5.2. Interne analyse
2.5.2.1. SWOT
De belangrijkste factoren van de interne analyse:
Sterk

Zwak

Humor als kracht binnen het DO

Didactisch bewustzijn bij de gemiddelde leerkracht

De zorgstructuur

Professionele ruimte innemen (leraren)

Liefde voor het Evangelie

Burgerschap (kennismaking met andere culturen).

Financieel gezond

Er wordt teveel gespaard en te weinig besteed aan
het primaire proces*

Focus op het samen doen!

Te voorzichtig met benutten van talenten,
mobiliteit, aannemen van mensen, aanspreken van
mensen (reflecteren en feedback)

Beleid, veel ontwikkeld
MARAP, cyclisch werken

Kansen

Bedreiging

Profilering op identiteit

Secularisatie en krimp in leerlingenaantal*

Nieuwe kennis die ons dwingt tot ontwikkeling

Geografische afstand tussen de scholen

Elkaar kwaliteiten inzetten en gebruiken

Eigenheid van de school
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Daadkracht op gebied van personeelsbeleid

Onderdelen van de CAO

Ondernemend zijn in ambities

Leerkrachten die zich niet ontwikkelen (fixed
mindset)

Onderwijsvernieuwend bezig zijn

Lokale autonomie (hoe omgaan met beleid)

Audit cyclisch neerzetten
HRM
Verbinden = verplichten

*deze twee zwaktes duiden we ook aan als risico’s. Bij 2.5.3.2 werken we dat nader uit
Met deze analyse hebben we de positie van op Scholengroep-niveau vastgesteld. Deze factoren laten
we terug komen in een confrontatiematrix:

Sterkten

Kansen

Bedreigingen

Identiteit als sterk merk neerzetten

Scholen verbinden die nabij liggen in
samenwerkende gemeenschappen

Investeren in vernieuwingen
Vanuit het samen leren audit neerzetten
Richten op de mens (samen leren) en daar
de kracht uithalen door HRM

Zwaktes

Persoonlijk leiderschap stimuleren door
HRM.
Mobiliteit en selecteren op basis van onze
kernwaarden

Ontwikkeld beleid ook hands on maken en als
directie doen wat we zeggen
Instrumenten en competenties ook echt
gebruiken om samen te leren en te
ontwikkelen
VHM op didactisch handelen ook echt
inzetten en hanteren (conform beleid: los
waar kan sturend waar het moet)Krimp kan
leiden tot achterblijven van de minst sterke
leerkrachten: boeien en binden van de
excellente!

De confrontatiematrix geeft ons inspiratie voor het kwalitatief doel op de volgende punten:
1. Vanuit het samen leren door audits investeren in vernieuwingen die er toe doen.
2. Collega’s van verschillende scholen onderling laten samenwerken om te groeien in
competentie (persoonlijk meesterschap).
3. Op onze scholen investeren in persoonlijk leiderschap om de collega’s te laten groeien tot de
beste leerkrachten.
4. Investeren in HRM om zo ook de werkdruk en het didactisch handelen maximaal te laten
renderen. Daarbij de juiste instrumenten en kennis inzetten en binnenhalen (investeren!).
2.5.2.2. De Successpiegel
De Successpiegel geeft vanuit onze directeuren, leraren en intern begeleiders de onderstaande
beelden:
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Leeswijzer: het precentage geeft aan hoeveel % al op goed scoort; 8,9 0f 10 opt dit onderdeel bij
een 10-punts schaal. Bij directie en IB is dit gebaseerd op in orde, in ontwikkeling of niet in orde.

Figuur 1 Directies

Figuur 2 Intern begeleiders

Figuur 3 Leerkrachten

Concluderend mogen we op basis van de nu beschikbare data zeggen dat:
Vanuit ons interne beeld de veiligheid van de leerlingen hoog wordt gewaardeerd maar nog iets
achter blijft bij de vergelijkingsscore. Op directie- en IB-niveau blijven de thema’s structureel achter
bij de vergelijkingsscores. Dit kan te duiden zijn door het voorzichtig invullen, maar is wel een
stimulator voor werken aan groei en trotsheid. De leerkrachten waarderen de thema’s rondom de
vergelijkingsscore waarbij men er meestal iets boven zit. De hogere incidentscore valt wel negatief
op.
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Uit de analyse (intern) liggen op themaniveau de kansen bij:
teamleren en verder omgaan met verschillen zoals ruimte bieden voor kinderen met
beperkingen en hun onderwijsarrangementen op maat bieden, inclusief begaafdheid.
Didactisch handelen
Kwaliteitscultuur en -zorg
2.5.3. Externe analyse
2.5.3.1. De Successpiegel

Figuur 4 Leerlingen

Figuur 5 Ouders

Kijkend naar ouders en leerlingen zien we de volgende sterke kanten:
Ouders: nog onvoldoende input op dit moment. Dit wordt nog aangevuld in de nabije toekomst.
Leerlingen: het welbevinden.
Tevens de volgende aandachtsgebieden:
Ouders: nog onvoldoende input op dit moment. Dit wordt nog aangevuld in de nabije toekomst.
Leerlingen: Activerend lesgedrag en zichtbaar lerende leerlingen blijven minimaal achter bij de
vergelijkingsscore maar kunnen nog beduidend beter.
Uit de analyse van deze Successpiegel (extern) mogen we concluderen dat de kansen liggen in:
het didactisch handelen, gericht op activerend lesgedrag
focus op zichtbaar lerende leerlingen
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2.5.3.2. Omgevingsanalyse
Een aantal externe risico’s en kansen werken we hier nader uit waarbij we eveneens rekening
houden met punten uit 2.5.2.
De vrijheid van onderwijs is een waardevol goed in ons land. Dat we in vrijheid aan de komende
generatie betekenis en zingeving vanuit het Evangelie mogen leren. Dat is dan ook onze grootste
kans die we als onderwijsorganisatie mogen benutten; Christelijk onderwijs geven dat gebaseerd is
op Gods Woord, de Bijbel en in het rechtstreekse verlengde daarvan op de Gereformeerde Grondslag
zoals in hoofdstuk 2 is beschreven. Die vrijheid geeft tegelijk ons ook een grote verantwoordelijkheid
aan bestuurders en aan alle peroneelsleden om de gelegenheid die we krijgen zo goed mogelijk te
gebruiken voor de opbouw van betekenisvol en kwalitatief goed onderwijs. Het is goed om te zien
dat er aantrekkingskracht van ons onderwijs uitgaat omdat ouders zien dat datgene waar de school
voor staat niet alleen helder en duidelijk van kleur is, maar ook dat de verbinding van
personeelsleden met de identiteit oprecht is. De kinderen merken het direct of de leerkracht vanuit
zijn/haar hart de identiteit uitdraagt. Vanuit die specifieke eigen context rust de
verantwoordelijkheid op onze schouders om identiteit en kwaliteit in elkaars verlengde te zetten.
Identiteit verplicht tot kwaliteit. Om die reden moeten we in professionele wijze de focus houden op
het uitdragen van onze identiteit in onze (leer)houding naar anderen èn in de opbouw van kwaliteit.
Zo mogen we werken vanuit deze Bron werken, en tegelijk mogen we daar ook onze kracht uit
putten. We beseffen dat de verbinding tussen de statuten, de missie en visie enerzijds en de
daadwerkelijke uitwerking op de scholen anderzijds niet iets statisch mag zijn. Elke dag is er de
prachtige uitdaging om te werken aan een continu proces van ontwikkeling en verbetering.
Niets is waardenvrij in onze samenleving. De secularisatie neemt toe en het lijkt er op dat het
christelijke deel van onze bevolking langzamerhand tot een minderheid gaat behoren. We
constateren dat het politieke klimaat een klimaat is dat er naar neigt om de ruimte voor
bijbelgetrouw christelijk onderwijs in te perken. Wij kunnen de verdergaande secularisering van de
maatschappij niet tegenhouden, maar we kunnen op onze scholen wel aan nieuwe generaties het
kostbare zaad van Gods Evangelie meegeven. Wij kunnen zaaien in de hoop dat dit zal bijdragen dat
ook in de toekomst nog het getuigenis van Gods Evangelie zal klinken, maar God alleen kan de groei
en de vruchten geven.
Daarnaast is er het risico dat het voor kleine scholen steeds moeilijker wordt om het hoofd boven
water te houden. Enerzijds hebben we daarin een maatschappelijke verplichting om effectief met de
geldelijke middelen die ons zijn toevertrouwd om te gaan en niet koste wat kost elke kleine school in
stand te houden. Anderzijds hebben de kleine scholen vaak een onmisbare functie in het dorp of in
de wijk. Wat is het waardevol dat er dan toch christelijk onderwijs in stand kan blijven.
Op dit risico dat het bestaansrecht van kleine scholen in gedrang komt, willen wij als Scholengroep
anticiperen door op overtuigende wijze onze levensbeschouwelijke identiteit te koppelen aan
kwaliteit om zó de samenleving te laten zien dat we ook op kleine scholen kwalitatief goed onderwijs
kunnen bieden en vanuit onze grondslag een toegevoegde waarde hebben in de sociale context waar
de school staat. Wij willen dit bereiken door actief aanwezig te zijn in de regio en daarbij te sturen op
kwaliteit vanuit betrokkenheid en professionele ontwikkeling .
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Onze verenigingen/besturen zijn in financieel opzicht rijk en in sommige gevallen behorende bij de
rijkste schoolbesturen van Nederland. Hoewel dat comfortabel kan voelen, is het risico dat de
geldelijke middelen onvoldoende ingezet worden voor het primair proces, namelijk: onderwijs geven
èn de facilitering hiervan. Het vormen van grote financiële reserves kan leiden tot een imago dat we
liever sparen dan de middelen uitgeven voor het onderwijs. Dat zou haaks staan op onze visie en
ambitie dat we identiteit en kwaliteit willen uitdragen. Dit betekent een mooie uitdaging dat we de
komende jaren extra middelen kunnen gaan inzetten voor het onderwijsproces. Dat moet uiteraard
op verantwoorde wijze gebeuren in een proces waarbij er inzichtelijk gestuurd wordt op effectieve
uitgaven in relatie tot het aanhouden van een maatschappelijk verantwoord vermogen om risico’s op
te vangen.
2.5.3.3. Uitdagingen
De maatschappij staat niet stil. Ons onderwijs wil daarop anticiperen. De komende strategische
planperiode zal gekenmerkt worden door de uitdaging om onze ambities waar te maken en te
werken aan een continu proces van kwaliteitsontwikkeling. Dit zal veel inzet, inventiviteit, flexibiliteit,
communicatieve vaardigheid maar ook daadkracht vragen van een ieder binnen de Scholengroep. De
intrinsieke motivatie daarvoor - onze drive -, vinden we in onze gedeelde visie en waarden.
Vanuit de visie van ons christelijk onderwijs, waarbij acceptatie en zorgzaamheid centraal staan,
stimuleren wij de participatie van kinderen met speciale onderwijsbehoeften in onze scholen. Dat
doen wij binnen de kaders van het haalbare. We realiseren ons dat in het kader van Passend
Onderwijs er daardoor meer kinderen met speciale onderwijsbehoeften op onze scholen komen of
blijven. Waar de samenleving steeds meer gericht is op het individu, is er juist in onze scholen sprake
van integratie en verbinding. Daarmee willen we het verschil maken en een hoopvol perspectief
bieden voor de komende generatie.
We willen dit als een kans zien. En ja, dit betekent dat we dat het niet alleen vanuit onze eigen lokale
situatie kunnen. We hebben elkaar nodig. Daarom willen in onze Scholengroep de prachtige kans
benutten om elkaar onderling te versterken door gebruik te maken van elkaars talenten en
kwaliteiten. Bewust is daarom ons motto: samen lerend op Weg!
Dat zal niet altijd de gemakkelijkste weg zijn. Samen leren en ontwikkelen vraagt soms het verleggen
van vertrouwde aloude grenzen of gewoontes. Het vraagt een lerende houding en
veranderingsbereidheid, soms een andere manier van kijken. Om zo samen op weg te gaan is het
belangrijk om bij de keuzes die we maken de ouderbetrokkenheid steeds te bevorderen. We zien dat
ouders en kinderen steeds mondiger worden. Kennisverwerving via internet en het gebruik van
sociale media zijn steeds meer een kenmerk van onze samenleving. Deze trend zien wij niet als een
bedreiging, maar als een kans, door als Scholengroep brede betrokkenheid en participatie te
stimuleren en helder ons beleid uit te dragen.
Laten we als scholen van Scholengroep IJsselrijk voor het vinden van een antwoord op de
ontwikkelingen van deze tijd putten uit onze Bron en onze gezamenlijke betrokkenheid daarop
benutten. Niet vanuit het denken in vastgetreden paden of beperkingen, maar in kansen!
Onze Rijksoverheid zal ons ook verder bevragen op onze kwaliteit en we zien de tendens van een
afrekencultuur en prestatiebeloning bij zowel leerkracht als leerling. Hierbij zal het steeds moeilijker
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worden om als zwakke school te blijven voortbestaan. Dit moet ons dan ook mede motiveren om
kwalitatief goed onderwijs te bieden. Hierin moeten we als Scholengroep ook kijken naar
technologische ontwikkelingen, welke trends zijn hier zichtbaar en op welke wijze kan dit ons
ondersteunen in het efficiënt omgaan met leertijd, kennisoverdracht en ondersteuning. Daarbij staan
we ook voor de uitdaging om maatschappelijk verantwoord onze geldelijke middelen in te zetten.
In dit strategische beleidsplan willen we niet afzonderlijke toetsingsinstrumenten benoemen maar dit
juist in verantwoording bij de scholen neerleggen; middels op te zetten interne audits, de huidig
maraps, scholingsplan, schoolgids, schoolplan, successpiegel en jaarverslag willen we ons daarin
verantwoorden of en op welke wijze gestelde doelen zijn behaald.
De opkomst van informatie en communicatietechnologie heeft een grote verandering in de
maatschappij en daarmee ook in het onderwijs teweeggebracht. De inzet van individual divices biedt
mogelijkheden voor het versterken van de leeromgeving, om leerstof af te stemmen op individuele
onderwijsbehoeften en om ontwikkeling te monitoren. De inzet van ICT zal nooit de inzet en de
aansturing van de leerkracht volledig kunnen en mogen vervangen, maar het kan wel een belangrijke
aanvullende en ondersteunende functie hebben. Facilitering op het gebied van infrastructuur, soften hardware heeft daarom bij onze scholen een hoge prioriteit.
De ontwikkelingen in de digitale wereld gaan snel. Dit vraagt om dynamische en lerende houding van
ons allemaal en sluit goed aan bij onze ambitie voor een proces van voortdurende ontwikkeling. In
ons onderwijs werken we vanuit het waarom en waartoe; zingeving is uiteindelijk het belangrijkste
opvoedkundige aspect van ons onderwijs. Uitgaande van de drie basisbehoeften- relatie, autonomie
en competentie - zetten wij Relatie voorop. Zonder relatie is opvoeding en zingeving niet mogelijk. In
het christelijk onderwijs betrekken wij de Relatie die God met ons mensen is aangegaan. Daaraan
ontlenen wij ten dieptste ons bestaansrecht1.

1

een invulling van de Golden Circles van Simon Sinek, vanuit onze levensbeschouwelijke identiteit.
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2.6.

Van missie en visie naar kwalitatieve doelen

In het gezamenlijk proces zoals dat in par. 1.2 is omschreven hebben we onze ambities
geformuleerd. Deze ambities geven we hieronder aan als kwalitatieve doelen:
•

positief
we staan positief bekend om onze levensbeschouwelijke identiteit en onze
onderwijskundige kwaliteit;

•

betrouwbaar
we zijn betrouwbaar, we kunnen elkaar aanspreken op wat we beloofd hebben en
reflecteren op ons eigen handelen;

•

goed
we realiseren goed onderwijs met werk- en leerplezier voor iedereen op alle scholen.

Op het directieoverleg van onze Scholengroep hebben we deze ambitie als volgt gevisualiseerd:
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2.7.

Kwantitatieve doelen

Onze kwalitatieve doelen hebben we vertaald in de volgende kwantitatieve doelen.
Positief:
Wij staan positief bekend om onze levensbeschouwelijke en onderwijskundig identiteit:
• De leerkrachten op onze scholen zijn zichtbaar christen; ze dragen dat uit in hun leven en
leren. Het schoolklimaat op onze scholen kenmerkt zich door veiligheid, is positief
gericht, vriendelijk van aard en transparant. 90% van de ouders is tevreden over het
onderwijs en over de wijze waarop identiteit vertaald wordt. Ook voelt 90% van de
ouders zich betrokken bij de ontwikkeling van hun kinderen op onze scholen;
• Elke school onderzoekt en benut waar mogelijk de kansen voor een christelijk Integraal
Kindcentrum (CIKC) waarbij we zelf de regie voeren over de doorgaande lijn;
• Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) geven wij actief inhoud door
aandacht voor een schoon milieu en een gezonde leefstijl
Betrouwbaar:
Wij zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. We spreken elkaar daarop aan en
reflecteren op ons eigen handelen:
• Wij richten ons onderwijs zó in dat ons leren zichtbaar is. We willen als Scholengroep op
alle lagen – op leerling-, leerkracht-, directie- en bovenschoolsniveau – congruent zijn.
• Wij hanteren audits om zo de kwaliteit van het onderwijs mede te helpen verhogen;
• Al onze leerkrachten reflecteren, geven én ontvangen feedback vanuit op leren gericht
leiderschap;
• Onze scholen doen wat ze zeggen en zeggen wat ze doen. Dat maken we o.a. inzichtelijk
aan de hand van MARAP’s.
Goed:
We stimuleren de ontwikkeling van ons personeel op het gebied van persoonlijk leiderschap,
vakmanschap, innovatie en werkplezier. Vakinhoudelijk richten we ons op de ontwikkeling van
het didactisch handelen, het pedagogisch klimaat en de veiligheid zodanig dat op al onze scholen
dit als goed gekwalificeerd wordt.
• Goed onderwijs kenmerkt zich o.a. door een proces van voortdurende ontwikkeling en
verbetering. Niet alleen de leerlingen leren, ook het personeel leert en ontwikkelt. Leren
doen wij samen. Leren van het personeel is gericht zowel op schoolbrede ontwikkeling
als op de ontwikkeling van persoonlijk meesterschap. Elk personeelslid kan benoemen
waar hij/zij beter in wil worden en werkt hier zichtbaar aan: professionaliteit en
vakmanschap staan voorop.
• Iedere leerkracht volgt en analyseert systematisch in het kader van de leerling
ontwikkeling. Elke leerkracht stemt de instructie, verwerking en onderwijstijd af op
verschillen in ontwikkeling2;
• Op onze scholen willen wij binnen de grenzen van het haalbare afstemmen op verschillen
en daarmee ook ruimte geven voor kinderen met speciale onderwijsbehoeften. We
2

Conform de CAO streven we naar de kwaliteitsontwikkeling van startbekwaam naar basisbekwaam en uiteindelijk naar vakbekwaam. De
kwalificatie vakbekwaam kenmerkt zich door het kunnen afstemmen op de verschillende onderwijsbehoeften.
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•

2.8.

richten ons daarbij zowel op cognitieve vaardigheden, met aandacht voor meer- en
hoogbegaafdheid, als ook op de ontwikkeling van praktische vaardigheden in de vorm
van b.v. een doe-klas of een techno-hoek op het leerplein.
We zijn innovatief gericht en staan open voor nieuwe ontwikkelingen als impuls voor
kwalitatief goed en modern onderwijs. We doen dat planmatig en selectief. Niet het vele
is goed maar één goede keuze is al veel. We benutten mogelijkheden om een eigen leerof onderwijsaccent te ontwikkelen, iets wat ons kenmerkt en onderscheidt. Dat kan de
toepassing zijn van bijvoorbeeld het inrichten van een doe-klas, of een specifiek
zorgsysteem, een andere organisatievorm dan het leerstof-jaarklassensysteem, werken
met IPC, een kwadraatschool, een gezonde school of een school die leert met CLEM.

Strategieën (hoe bereiken we onze doelen)

Onze strategieën geven de wegen aan die we kiezen om onze ambities, de kwalitatieve doelen te
bereiken. Ze zijn onze routeplanner op weg naar het succesvol behalen van onze doelen.
Om onze ambities en kwalitatieve doelen te bereiken kiezen we de volgende strategieën:
1

Positief:
a. Om positief bekend te staan is het ontwikkelen van kwaliteit de belangrijkste factor.
Daarbij is het van belang om deze kwaliteit uit te dragen. We benutten de
mogelijkheden voor een krachtige PR om een positieve uitstraling naar buiten vorm te
geven.
b. We vergaren kennis en onderzoeken mogelijkheden omtrent het aansturen op een
christelijk CIKC en omtrent de mogelijkheden en kansen voor verantwoord
ondernemen.

2

Betrouwbaar:
Wij maken ons leren zichtbaar zodat elk leerdoel concreet, meetbaar en toetsbaar (smart
en chi) in beeld is gebracht. We visualiseren de voortgang zowel van het resultaat als van
het proces. Daarmee borgen we ontwikkeling en zijn we aanspreekbaar op ons leren en
onze kwaliteit.

3

Goed:
a. We stimuleren de professionele ontwikkeling van onze personeelsleden. We
faciliteren scholing en het leren van en met elkaar.
b. Samen lerend op Weg betekent dat we bewust en planmatig de dialoog en de
feedback op ons leerproces organiseren. Deze dialoog is niet alleen intern (binnen het
schoolteam) gericht, maar we betrekken ook derden bij deze dialoog. Daarbij gaat het
om collega’s van andere scholen, schoolbestuur, medezeggenschapsraad, maar ook
ouders of instanties uit de directe schoolomgeving kunnen bij deze dialoog betrokken
worden.
c. Samen lerend op Weg betekent ook dat we educatieve partners zoals Scope en ECAdapt benutten om onze doelen te realiseren.
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2.9.

Kwantitatieve doelen in schema

Hieronder werken we de kwantitatieve doelen uit; wat willen wij concreet bereiken, wanneer + aanduiding van eigenaarschap. In bijlage 3 worden de
kwantitatieve doelen op één pagina samengevat.
Kwalitatief doel 1 - Wij staan positief bekend om onze levensbeschouwelijke en onderwijskundig identiteit.
Kwantitatieve doelen

Strategieën

Meetpunt + wanneer

Interventies

Wie

Evaluatie in
mei op DO

€

identiteit is positief
afleesbaar in het
schoolklimaat

1 a, b

In 2020 heeft elke school een
identiteitsverklaring opgesteld waarin
vermeld wordt wat er ten aanzien van
identiteit van de leerkracht verwacht
wordt.

De vertaling van onze levensbeschouwelijke identiteit
in de praktijk van ons onderwijs wordt minimaal 2x per
jaar in en met het schoolteam besproken.

Directeur

jaarlijks

geen

Een werkgroep
CIKC waarin de
directeur
participeert

jaarlijks

10.000

Kartrekker MVO

jaarlijks

PM

3b

In 2021 is 90% van de ouders tevreden
over de wijze waarop identiteit wordt
vorm gegeven en voelt 90% zich
betrokken bij de ontwikkeling van hun
kind op de school

De toezichthouder wordt hier ook bij betrokken.
De identiteitsverklaring wordt door alle teamleden
ondertekend en wordt als criterium gehanteerd bij een
sollicitatieprocedure.
SMS wordt benut om te onderzoeken of de
tevredenheidsdoelstelling van 90% gehaald wordt
In het jaarplan en de marap wordt de planning en
voortgang opgenomen

We hebben op
diverse scholen een
CIKC ingesteld

1b

Eind 2020 heeft elke school een
visiestuk met conclusies en in geval van
haalbaarheid een uitwerkingsplan
In 2023 is 40% van onze scholen een
CIKC

Maatschappelijk
verantwoord
ondernemen (MVO)
wordt op alle scholen
actief uitgedragen

1b

In 2020 heeft elke school een voornemen geformuleerd en opgenomen in
het jaarplan omtrent MVO
In 2021 is op elke school het MVO
concreet aanwijsbaar vertaald in de
praktijk.

Elke school onderzoekt de mogelijkheden voor een
CIKC. Daarvoor wordt een werkgroep ingesteld.
De communicatie hierover met bestuur, gemeente en
ouders vindt pro-actief plaats.

De kansen voor MVO in de praktijk van ons onderwijs
wordt minimaal 1x per jaar in en met het schoolteam
besproken.
Dat leidt tot minimaal één concreet voornemen in het
jaarplan 2020/2021
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Kwalitatief doel 2 - Wij spreken elkaar aan, zijn betrouwbaar en reflecteren op ons eigen handelen.
Kwantitatieve doelen

Strategi
eën

Meetpunten + wanneer

Interventies

Wie

Evaluatie in
mei op DO

€

In de Scholengroep is
op alle lagen
(leerling-, leerkracht-,
directie- en
bovenschoolsniveau)
het leren zichtbaar
gemaakt

2

In 2019 heeft zowel het DO als elke
school een visie en omtrent het leren
zichtbaar maken geformuleerd

2019: De visie op het leren zichtbaar maken en de
wijze waarop dat in de praktijk wordt vormgegeven
wordt minimaal 2x per jaar in en met het schoolteam
en op het DO besproken.’

Kartrekker,
Focus-groep
Kwaliteitsbeleid

jaarlijks

15.000

Ontwikkeling van dit streefdoel kan versterkt worden
door scholing of onderlinge visitatie
(intervisie/marktplaats-idee)

Focus-groep
Marktplaats

Scholen leren
onderling van en met
elkaar

3

2019: De focusgroep “Marktplaats” ontwikkelt visie en
beleid ten aanzien van het hanteren van audits.

Focus-groep
Marktplaats

jaarlijks

Zie 2

Focusgroep
intervisie

jaarlijks

geen

Dat leidt tot minimaal één concreet
voornemen in het jaarplan 2019/2020,
zowel op school- als DO-niveau
In 2023 is het leren zichtbaar maken
een kenmerk van onze leercultuur in de
Scholengroep. De wijze waarop dit
wordt vormgegeven kan per school
verschillen.
2020: Wij hanteren onderlinge audits
als stimulans voor
kwaliteitsontwikkeling
2021; We organiseren en faciliteren
diverse vormen waarop we onderling
als scholen van en met elkaar leren
2023: leren van en met elkaar in alle
lagen van de Scholengroep is een
kenmerk van onze leercultuur en
afleesbaar in de planning

Al onze leerkrachten
en directeuren
reflecteren, geven én
ontvangen feedback

3

2020: Intervisie wordt als instrument
voor het samen-leren op alle lagen van
de Scholengroep toegepast

Expert-groep
LZM

In het jaardoel 2019/2020 van het DO 2019/2020
wordt het houden van audits als doel opgenomen
2020: De focusgroep Marktplaats onderzoekt en
bevordert naast audits ook andere manieren waarop
scholen onderling van elkaar kunnen leren
2021/2022: de focusgroep initieert het onderling
samen leren en stuurt dit proces cyclisch en planmatig
aan. (PDT(T=Trust-vertrouwen/betrouwbaar) /PDCAproof)
2019:Op het DO-niveau wordt intervisie onderling
door de directeuren toegepast.
2020: Op SP wordt een werkmap ingericht waarin
beleid en informatie over intervisie-methodes
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vanuit op leren
gericht leiderschap

verzameld wordt. Deze map wordt bereikbaar
gemaakt voor alle personeelsleden.
2020: De werkwijze van de intervisie wordt minimaal
1x per jaar op de DO geëvalueerd
2020: Op basis van eigen ervaringen bevorderen
directeuren het toepassen van intervisie in hun eigen
schoolteam.

We zeggen op al onze
scholen wat we doen
en we doen op al
onze scholen wat we
zeggen

2

2019: De MARAP wordt als
verantwoordings-instrument in de
vorm van kwartaalrapportages
gehanteerd, geëvalueerd en
doorontwikkeld.

2019; de evaluatie van de werkwijze van de MARAP
wordt minimaal 1x per jaar geagendeerd op het DO

CvB

jaarlijks

geen

Alleen als er aanleiding toe is zal dit leiden tot een
toegevoegd voornemen in het jaarplan van het DO

2020: op de website en in de schoolgids verwoordt elke school wat de
plannen zijn en wat daarvan bereikt is

Kwalitatief doel 3 – Goed onderwijs; We stimuleren de ontwikkeling van ons personeel op het gebied van persoonlijk leiderschap, vakmanschap, innovatie en
werkplezier. Vakinhoudelijk richten we ons op de ontwikkeling van het didactisch handelen, het pedagogisch klimaat en de veiligheid zodanig dat op al onze scholen dit
als goed gekwalificeerd wordt.

3

Kwantitatieve doelen

Strategi
eën

Meetpunten + wanneer

Interventies

Wie

Evaluatie

€

50% van onze
leerkrachten zijn – in
de termen van de
CAO 2018 vakbekwaam

2,3

2020: Elke school heeft beleid ten
aanzien van de ontwikkeling van
startbekwaam, naar basisbekwaam en
uiteindelijk vakbekwaam.

De criteria voor vakbekwaam zoals die in de CAO zijn
formuleerd3 worden als mogelijk streefdoel voor de
POP’s aangehouden.

Directies

jaarlijks

10.000

2023: 50% van onze leerkrachten zijn –
in de termen van de CAO 2018 vakbekwaam

De Vaardigheidsmeter wordt als ontwikkelinstrument
op alle scholen ingezet.

COA-criteria voor vakbekwaam: Iedere leerkracht volgt en analyseert systematisch in het kader van de leerling de ontwikkeling. Elke leerkracht stemt de instructie, verwerking en onderwijstijd af op verschillen
in ontwikkeling
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Niet alleen de
leerlingen leren, ook
het personeel leert
en ontwikkelt. Elke
personeelslid kan
benoemen waar
hij/zij beter in wil
worden en werkt hier
zichtbaar aan:
professionaliteit en
ontwikkeling van
persoonlijk
meesterschap staan
voorop

2,3

2021: Elke school werkt met het
systeem van persoonlijke
ontwikkelingsplannen (POP’s) en
hanteert daartoe een digitaal
bekwaamheidsdossier van Insite
2020: De POP’s worden onderling
gedeeld en op basis daarvan worden
kansen benut voor het leren van en
met elkaar.
2021: 25% van de leerkrachten zijn
uitgegroeid tot expert of specialist in
een aspect van het onderwijs. Dat kan
leiden tot deelname aan bestaande
expertgroepen of het inrichten van
nieuwe expertgroepen. Het leidt tot
uitwisseling en het benutten van
elkaars expertise.
Ontwikkeling van specialisme wordt
bevorderd.
2020: Er is een pool ingesteld van
expert-leerkrachten die als interimleerkracht tijdelijk ingezet kunnen
worden in nijpende of crisissituaties

Iedere school is
innovatief gericht en
staat open voor
nieuwe
ontwikkelingen als
impuls voor
kwalitatief goed en
modern onderwijs.

3

2020: Nieuwe ontwikkelingen op
onderwijskundig gebied worden
gedeeld op het DO.
2021: Voorbeelden van innovatie
worden gedeeld op het Do en binnen
de Scholengroep
Jaarlijks: Iedere school onderzoekt of er
kansen liggen voor innovatie.

2020:Het bekwaamheidsdossier vanuit Insite (laten)
ontwikkelen en implementeren.

Janette/Arie

jaarlijks

5.000

2020: De werkwijze van het Insitebekwaamheidsdossier bespreken en evalueren op het
DO
2020: elke directeur ziet er op toe dat elke leerkracht
een POP heeft opgesteld. De gesprekscyclus wordt
daarbij consequent aangehouden.

2020: Er wordt op SP een werkmap ingericht waar ten
aanzien van leren en ontwikkeling vraag en aanbod bij
elkaar gebracht worden. Het onderling leren van
elkaar binnen de Scholengroep wordt gestimuleerd en
gefaciliteerd.

Bovenschools is er beleid voor deze ‘leerkrachtinterim-pool’ opgesteld. De financiële waardering van
deze leerkrachten zal afgestemd zijn op de
bovengemiddelde zwaarte van hun interimklus.

Directeuren

Focusgroep
marktplaats

Focusgroep
Marktplaats
iom
bestuurder/
JanvdP

2020: Minimaal 2x per jaar wordt verkenning van
nieuwe onderwijsontwikkelingen op het DO
geagendeerd met de vraag: Wie ziet kansen of een
stimulans voor kwaliteitsontwikkeling?

Janette/Arie

Het benutten of invoeren van innovatie op de scholen
gebeurt planmatig en selectief. Niet het vele is goed
maar één goede keuze is al veel. Er is geen verplichting
tot innovatie.

Focusgroep
Marktplaats

PM

jaarlijks

initieert en
stimuleert de
inbreng.
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5.000

Elke school heeft een
eigen leeraccent, iets
wat kenmerkt en
onderscheidt.

Op onze scholen
willen wij binnen de
grenzen van het
haalbare afstemmen
op verschillen en
daarmee ook ruimte
geven voor kinderen
met speciale
onderwijsbehoeften.

We richten ons
daarbij zowel op
cognitieve
vaardigheden, met
aandacht voor meeren hoogbegaafdheid,
als ook op de
ontwikkeling van
praktische
vaardigheden in de
vorm van b.v. een
doe-klas of een
techno-hoek op het
leerplein.

3

2023:elke school heeft een eigen
leeraccent, iets wat kenmerkt en
onderscheidt.

We benutten mogelijkheden om een eigen leer- of
onderwijsaccent te ontwikkelen, iets wat de school
kenmerkt en onderscheidt. Dat kan de toepassing zijn
van bijvoorbeeld het inrichten van een doe-klas, of een
specifiek zorgsysteem, een andere organisatievorm
van het leerstof-jaarklassensysteem, werken met IPC,
een gezonde school of een school die leert met CLEM.

2022:
In het kader van Passend onderwijs is
de kwaliteit van ons zicht op
ontwikkeling en de afstemming op
verschillen op het niveau van goed,
conform de indicatoren van het
toezichtskader van de
onderwijsinspectie.

In het kader van samen leren benutten we de
voorbeelden van scholen die op het onderdeel zorg
van de onderwijsinspectie de kwalificatie ‘goed’
hebben gekregen.

2021:
iedere school is een Kwadraatschool
2023: scholen hebben een aanbod
gecreëerd voor afstemming op
praktische vaardigheden zoals b.v.
techniek, koken of tuinbewerking.

IB-ers worden gefaciliteerd om aan onderling
schoolbezoek te doen.
We zetten audits ook in voor dit kwaliteitsaspect.

Focusgroep
Marktplaats

jaarlijks

Expertgroep IB

Focusgroep
Marktplaats
Auditgroep +
CvB

Per school een
kartrekker
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10.000

3.

Onderwijskundig beleid en identiteit

Ambitie:
We zijn toekomstgericht, innovatief en er is ruimte voor ondernemerschap
We geven herkenbaar christelijk onderwijs

Onze kerntaak is het geven van christelijke onderwijs. Onze visie op onderwijs en identiteit is daarbij
dat elke school een plaats is, waar wij vanuit de Bijbel als Gods Woord en onze inspiratiebron,
respectvol met elkaar omgaan zoals Jezus Christus ons heeft voorgeleefd en waar we van Zijn
Zaligmakend werk mogen vertellen. Een plaats waar de kinderen in een veilige, rijke en liefdevolle
leer- en leefomgeving de ruimte krijgen om tot ontplooiing te komen van eigen gaven en
mogelijkheden (talenten, zodat ze later zelfstandig kunnen functioneren in de maatschappij). We
vinden dat naast voldoende opbrengsten er ruimte moet zijn in ons curriculum om de kinderen te
helpen en te begeleiden in een veranderende wereld waarin sociale vaardigheden, weerbaarheid en
keuzes maken meer dan ooit nodig zijn.
Binnen de Scholengroep wordt daarbij het pedagogisch en didactisch handelen, gestuurd vanuit een
handelingsgerichte benadering. Maar bovenal vanuit onze missie. We willen dit doen vanuit dienend
leiderschap op alle lagen van de organisatie.
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4.

Personeel en organisatie

Ambitie:
Bij ons staat werkplezier voorop!
Bij ons werken alleen enthousiaste mensen die kwalitatief goed onderwijs
vormgeven vanuit “samen leren”
Vanuit betrokkenheid op de leerlingen en elkaar, spreken we aan op het
functioneren
Richten we ons op het ontwikkelen van competenties waarbij persoonlijk
meesterschap de norm is

4.1.

Inleiding

Aansluitend op de landelijke demografische ontwikkeling van een ontgroenende en vergrijzende
samenleving mogen we constateren dat we binnen de Scholengroep een nog redelijk gemêleerd
personeelsbestand hebben. Verder constateren we dat de eisen die aan vakbekwaam handelen in
het onderwijs worden gesteld aan voortdurende veranderingen onderhevig zijn; die veranderingen
hebben te maken met externe (maatschappelijke/politieke) ontwikkelingen. Daarnaast de leeftijd,
ervaring en van persoonlijke omstandigheden variërende wensen en mogelijkheden van individuele
medewerkers. Dit noopt tot beleid dat is afgestemd op de mogelijkheden en beperkingen van de
individuele medewerkers. Het tijdig herkennen en rekening houden met de sterke en kwetsbare
kanten van medewerkers verhoogt niet alleen de motivatie maar voorkomt ook dat medewerkers
uitvallen als gevolg van fysieke overbelasting en/of burn-out. Dit wel binnen de kaders dat kinderen
zich maximaal kunnen ontplooien en hierin niet beperkt mogen worden door de leerkracht.
We hebben als visie dat we pro-actief coachen en de medewerkers stimuleren om zich voortdurend
en gericht te professionaliseren waarbij de veranderende rol van leerkracht en de complexiteit van
het beroep duidelijke aandachtspunten zijn. Om die reden werken we binnen Scope samen met de
PABO om middels het opleiden in de school startende en beroep bekwame leerkrachten samen op te
laten trekken en elkaar te laten versterken in kennis en kunde. Hierbij stimuleren we leerkrachten om
zich te laten registreren in het lerarenregister en actief bij te dragen aan verdere professionalisering
van de beroepsgroep.
Vanuit onze missie, waarbij we Gods Woord als leidraad voor ons bestuurlijk handelen hebben,
mogen we de talentontwikkeling van de leerkrachten ook terug laten komen in ons personeelsbeleid.
Om die reden hebben we als thema voor dit Strategisch beleidsplan gekozen; Samen lerend op Weg.
Onze visie op personeelsbeleid en organisatie berust op de drie eerder genoemde kernwaarden,
vanuit daar en vanuit onze missie moeten we ons beleid vorm geven. Dit betekent eveneens dat we
ons ook moeten conformeren aan beleid vanuit CAO en Rijksoverheid opgelegd.
De scholen hanteren personeelsbeleid op scholengroep-niveau. Dit is uitgewerkt in een
gesprekkencyclus, taak-, mobiliteit- en scholingsbeleid. We werken vanuit de lerende cultuur (zie
kwaliteitsbeleid) waarbij het directieoverleg als oren en ogen van de werkvloer input geven aan het
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beleid. In de directiegroep streven we naar een evenredige vertegenwoordiging van mannen en
vrouwen. Het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen betrekken wij bij onze visie op
personeelsbeleid (MVO).
Het doel van bovenstaande beleid is:
Het waarborgen van de kwaliteit van het onderwijs aan kinderen door structureel aandacht
te besteden aan de persoonlijke ontwikkeling en professionalisering van het personeel (zie
beleid gesprekkencyclus).
Middels mobiliteit het blijven leren stimuleren, het werk laten boeien en op een hoog niveau
te krijgen en te houden. We zien mobiliteit als het vermogen van medewerkers om zich
mentaal, functioneel en geografisch te willen verplaatsen ten behoeve van zichzelf en ten
behoeve van de organisatie. Een grotere mobiliteit leidt tot vergroting van de
beschikbaarheid, kwaliteit en inzetbaarheid van personeelsleden (zie mobiliteitsbeleid)
Een efficiënte organisatie van het werk en een evenwichtige verdeling van datzelfde werk
over het totaal van de leerkrachten en andere personeelsleden op een zodanige wijze dat we
kunnen spreken van een goede werkomgeving voor zowel de organisatie als het personeel
(zie taakbeleid en werkverdelingsplan)
De vaardigheidsmeter, swivle en andere instrumenten wordt ingezet om het pedagogisch en
didactisch handelen van de leerkrachten te verbeteren vanuit intrinsieke motivatie en
eigenaarschap (zie kwaliteitsbeleid)
We willen een lerende organisatie zijn waarin feedback geven en ontvangen, evenals
persoonlijke reflectie onderdeel van de cultuur zijn.
De school voert integraal beleid waarbij de financiën voorwaarde scheppend zijn (zie het
financieel beleidsplan)

4.2.

Personeelsbeleid in samenhang met onderwijskundig beleid en ambities

In deze paragraaf noemen we de belangrijkste aandachtspunten van personeelsbeleid voor de
komende vier jaar. Deze beleidsonderdelen hangen nauw samen met de voornemens op
onderwijskundig gebied.
In relatie met het onderwijskundig beleid zijn op het gebied van personeelsbeleid de volgende
beleidsvoornemens van belang:
-

Taakbeleid/functiehuis/functiebouwwerk wordt ingericht vanuit “de bedoeling” en gericht op
vakmanschap, werkplezier en toekomstgerichtheid! Dit geldt eveneens voor de invulling wet
BIO en functiemix met betrekking tot bekwaamheidseisen, waaronder bekwaamheidsdossier.

-

Formatie staat ten dienste van de betrokkenheid op onze leerlingen maar ook op het
mogelijk maken van vakmanschap. Daarbij denken we toekomstgericht en innovatief.

-

Scholing staat voor werken aan vakmanschap!
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-

Persoonlijk ontwikkelingsplan is een effect van enthousiaste mensen die kwalitatief goed
onderwijs vormgeven vanuit “samen leren”.

-

Begeleiding nieuwe leerkrachten is geen losstaand iets, maar onderdeel van onze
samenwerking tussen Pabo en school binnen Scope. Samen leren staat hierbij centraal!
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5.

Kwaliteitszorg

Ambitie:
We werken cyclisch aan vakmanschap
De expertgroepen hebben een belangrijke plaats in de uitvoer van onze
jaardoelen

5.1.

Inleiding

Kwaliteitszorg omvat het geheel aan geplande maatregelen waarmee een school continue en
systematisch de kwaliteit van het onderwijs vaststelt, evalueert en verbetert. We noemen dit het
kwaliteitszorgsysteem.
Kwaliteitszorg beschrijft hoe het bevoegd gezag bewaakt dat die kwaliteit wordt gerealiseerd en
vaststelt welke maatregelen nodig zijn ter verbetering hiervan.
Bij “kwaliteit” gaat het om zowel de eisen die de overheid hieraan stelt (basiskwaliteit) als de eigen
kwaliteitsambities (schooleigen kwaliteit). Hierbij hanteren we de definitie dat we “de verwachting
waar willen maken”.
Deze kwaliteit heeft daarbij in essentie betrekking op:
1.
2.
3.
4.

de kwaliteit van de “voorwaarden”
de kwaliteit van het onderwijs en het leren
de kwaliteit van de opbrengsten (cognitief maar bijvoorbeeld ook sociaal-emotioneel)
de kwaliteit van de kwaliteitszorg

Dit beleid maakt inzichtelijk hoe de school aan deze vier kwaliteitsgebieden werkt en hoe zij
horizontale en verticale verantwoording vorm en inhoud geeft.
Verticale verantwoording: de verplichte verantwoording die voortkomt uit een hiërarchische
relatie (school-overheid, schoolleider-bestuur; bestuur-raad van toezicht).
Horizontale verantwoording: alle niet-hiërarchische verantwoording waarin de school
gegevens verstrekt aan belanghebbenden (ouders, visitatiecommissie, personeelsgeleding,
enzovoort) en deze gegevens uitlegt.
Onze drive voor goede kwaliteit vloeit voort uit onze identiteit zoals in par 2.2 en 2.3 omschreven
staat. Onze kernwaarden betrouwbaar, betrokken en toegewijd zijn hierin onze basis van waaruit
gewerkt wordt aan onze visie om zo “vanuit een christelijke identiteit, met behoud van lokale
eigenheid, inhoud te geven aan kwalitatief goed onderwijs”. Dat geeft ons de drive om alleen het
beste goed genoeg te laten zijn voor de kinderen en teamleden die aan onze zorg zijn toevertrouwd.
Dit doende vanuit de drie basisbehoeften van de kinderen, waarbij Relatie bovenaan staat en
aangeduid mag worden in onze Relatie (verbond) met God maar ook als de onderlinge relatie, de
relatie met jezelf en met de wereld. Daarbij autonomie, niet als ultieme doel voor de autonome
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mens, maar vanuit ons rentmeesterschop. En tenslotte de competentie; gaven- en talentgericht in
verbondenheid met God, je medemens, jezelf en de wereld/natuur, cultuur.
Kwaliteit is het voorstaande waarmaken. Zie verder ons kwaliteitsbeleid zoals dat op ons intranet
vermeld staat voor nadere uitwerking van o.a. onze lerende cultuur.
Een belangrijk kenmerk van onze kwaliteitszorg is de cyclische opbouw. We hanteren hier de PDCA
(Plan Do Check Act)- cyclus. Daarnaast hanteren we waar mogelijk de PDT (Plan Do Trust) waarbij de
verplichting ligt bij de eigenaar om aan te geven wanneer iets niet volgens verwachting gaat. Om de
verwachtingen en daarmee de kwaliteit van de opbrengsten scherp te hebben, hanteren we
uiteraard het jaarplan, kwaliteitsagenda en een rapportagemodel (marap). In dit model ligt er een
balans tussen vertrouwen en controleren. Controleren waar nodig, vertrouwen waar kan.
In onderstaand figuur is onze kwaliteitscyclus gevisualiseerd. Dit figuur is ontleend aan het document
‘kwaliteitszorg IJsselrijk’.
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5.2.

Hoe wij onderwijskwaliteit definiëren

5.2.1. Identiteit
De rol die die identiteit speelt in ons onderwijs en wat dat betekent voor onze ambities:
Onze basisscholen willen kinderen de boodschap doorgeven dat Jezus Christus op aarde is
gekomen om zondige mensen zalig te maken, zoals in de Bijbel staat geschreven in Johannes 3:
16 “Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft,
opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft”. Zó te leven
en te leren in het Licht van Gods Liefde maakt dat ons onderwijs niet alleen gekenmerkt wordt
door een veilig klimaat waarbij we vriendelijk en respectvol met elkaar omgaan. Vanuit onze
levensbeschouwelijke identiteit verplichten wij ons als Scholengroep ook tot een goede
kwaliteit op alle scholen met daarbij passende opbrengsten.

5.2.2. Socialisatie
De waarden, normen en gebruiken die we onze leerlingen willen meegeven zodat zij volwaardig
kunnen meedoen in de samenleving:
We willen onze kernwaarden overdragen aan onze leerlingen: betrouwbaar, samen en leren.
Voor verdere uitwerking daarvan: Zie paragraaf 2.3 en 2.4

5.2.3. Opleiding
Waartoe we onze leerlingen opleiden:
We leiden op tot burgers die als christen midden in de maatschappij staan en hier actief aan
bijdragen. Weten waar ze informatie kunnen vinden om een juiste afweging te maken in de
hoeveelheid data en een basiskennis hebben op het gebied van taal, lezen, rekenen en digitale
vaardigheden.

5.2.4. Persoonsvorming
Wat onze leerlingen nodig hebben om zicht te krijgen op: wie ben ik? Wat wil ik (worden)? Wat
vind ik belangrijk? En hoe wil ik omgaan met anderen?:
We leren onze leerlingen om open, eerlijk en transparant te zijn vanuit Bijbelse waarden en
normen. Zicht te krijgen op hun talenten en deze op een goede manier in te zetten.
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5.2.5. Kwalificatie
Met welke kennis en vaardigheden wij onze leerlingen willen toerusten zodat ze volwaardig
kunnen meedoen in de samenleving:
Naast de basisvaardigheden van taal en rekenen willen we onze
leerlingen de vaardigheden leren om in deze tijd maar ook in de
nabije toekomst te kunnen functioneren.

5.3.

Zicht op onderwijskwaliteit

Wij verwijzen naar ons kwaliteitszorgbeleid voor:
de hulpmiddelen/ werkwijzen die wij gebruiken of willen gaan gebruiken om
onderwijskwaliteit in beeld te krijgen
hoe de instrumenten of werkwijzen die we nu al gebruiken helpen om daadwerkelijk zicht te
krijgen op de onderwijskwaliteit
op welke wijze we zicht krijgen op merkbare en meetbare opbrengsten van ons onderwijs

5.4.

Hoe wij werken aan onderwijskwaliteit

We gunnen onze kinderen een hoge kwaliteit van onderwijs. De leerkracht is de cruciale factor van
ons onderwijs. Ontwikkeling van de pedagogische en didactische vaardigheden is daarom een
belangrijk kenmerk op al onze scholen. We sturen daarbij aan op het ontwikkelen van persoonlijk
meesterschap.
Conform de CAO werken we naar de opbouw van start-, naar basis-, vak- en eventueel
masterbekwaam. Als middel hanteren we daarvoor o.a. het bekwaamheidsdossier in Insite en de
Vaardigheidsmeter als ontwikkelinstrument (niet als keurslijf).

Werken aan goede onderwijskwaliteit vraagt aan leiderschapsstijl(en) op verschillende niveaus in de
organisatie het volgende:
Gerichtheid op leren vanuit een cyclisch proces van continue ontwikkeling. Relectie en het
organiseren van feedback en dialoog zijn daarbij belangrijke kenmerken.
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Hoe we de maatschappelijke omgeving bij ons onderwijs betrekken:
Burgerschapsvorming en het ontwikkelen van een positieve attitude ten aanzien van de schepping
om ons heen heeft op alle scholen aan duidelijk aanwijsbare invulling. Maatschappelijk
verantwoord ondernemen willen wij op onze scholen concreet inhoud geven.

We evalueren steeds hoe we werken aan onderwijskwaliteit door:
Leren en ontwikkeling maken we op alle scholen zichtbaar. Zowel het proces als het product
brengen we daarbij in beeld. Dat passen we in bij het werken vanuit een cyclisch proces van
continue ontwikkeling (pdca/pdt). De vierjaarlijkse managementrapportages zijn daar een
voorbeeld van. Ook organiseren we op al onze school met derden de dialoog over onze
onderwijskwaliteit.
Samen lerend op Weg betekent dat de scholen elkaar onderling feedback geven door het
organiseren van audits.

Hoe we samenwerken met ouders en ketenpartners:
Ouderbetrokkenheid willen we bevorderen door proactief en helder te communiceren over de
leerontwikkeling van de kinderen maar ook over onze schoolbrede onderwijsontwikkeling. We
organiseren de dialoog met de ouders. De manier waarop verschilt per school.

Wat voor schoolgebouw en materiaal we nodig hebben om onderwijskwaliteit te kunnen bieden:
Goed onderwijs vraagt om een goede leeromgeving. Goed onderwijs verdraagt zich niet met een
slecht uitgerust schoolgebouw. Investeringen zijn gericht op het bevorderen van een inspirerende
en krachtige leeromgeving , zowel voor kinderen als voor het personeel..

Wat het werken aan kwaliteit van het handelen van ons bestuur, de bestuurlijke staf en van de
schoolleiders vraagt:
Zoals in dit SBP breeduit is aangegeven wordt verwacht dat we congruent zijn in onze
leerhouding. Wat we van kinderen en schoolteams vragen moeten we ook toepassen op
bestuurlijk en managementniveau: open, positief, betrokken, reflectief, gericht op ontwikkeling.
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Hoe we er ervoor zorgen dat onze mensen en middelen zo worden ingezet dat het de
onderwijskwaliteit verder verbetert:
Als we willen aansturen op goede kwaliteit van ons onderwijs is het ontwikkelen van vakmanschap
onmisbaar. Aansturen op persoonlijk meesterschap, het ontwikkelen van excellentie dragen bij
aan goede kwaliteit. Scholing en het stimuleren van het samen leren zijn daarbij belangrijke
instrumenten. Ruimhartige facilitering van dit leerproces is een voorwaarde.

5.5.

Hoe we ons verantwoorden over de onderwijskwaliteit

Waarover, wanneer en hoe voeren we de dialoog voeren met medewerkers, ouders en andere
belanghebbenden in onze omgeving:
Vanuit ons vakmanschap:
•

betrekken wij ouders bij de ontwikkeling van hun kind en zien hen als partner in de
samenwerking. Deze dialoog voeren wij actief.

•

Als professionals verantwoorden wij ons minimaal tweejaarlijks over de opbrengsten en
de voortgang van het onderwijs (zaakvakken en SEO) aan elkaar tijdens het teamoverleg.
Als directeuren jaarlijks op organisatieniveau in het directieoverleg en als school aan de
ouders via nieuwsbrieven/schoolgids/moderne media.

•

Wij betrekken de omgeving van onze scholen actief in ons onderwijs (zie
burgerschapsbeleid op schoolniveau) en verantwoorden ons terug middels het openbaar
jaarverslag. Dit is zowel financieel als op jaarplanniveau.

Bovenstaande opbrengsten van de dialoog met alle belanghebbenden verwerken wij in ons
beleid bij het verder definiëren en verbeteren van de onderwijskwaliteit (mits het bijdraagt aan
de ‘bedoeling’).
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6.

Tenslotte

“De huidige economie en samenleving vraagt ons als scholen en besturen, binnen onze
samenwerking als Scholengroep, om gezamenlijke plannen te maken, duidelijke ambities te stellen,
“rentmeester” te zijn van wat God ons geeft in leerlingen en leerkrachten in het basisonderwijs.” Zo
eindigden we ons vorige strategisch beleidsplan, maar zo willen we ook nu eindigen. Vertrouwend op
de basis waarin besturen elkaar gevonden hebben, de Bijbel als Gods Woord, mogen we met de
ontvangen gaven ontplooien en helpen ontplooien. De komende periode in een vernieuwende fase
van Holding, waar we opnieuw zoeken naar een juiste invulling van onze rol. Dat kan spannend zijn,
maar wanneer we werken vanuit de bedoeling om als christen bij te dragen aan de groei en
ontwikkeling van onze leerlingen, kan het alleen elkaar versterken in de goede zin van het woord!
Daarin zijn we samen lerend op weg.
Daarbij dienen we ons te realiseren dat het is “zo de Heer wil en wij leven”. Dat Hij ons de kracht en
Zijn zegen mag geven in de komende periode.
Soli Deo Gloria
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Bijlage 1 – Opbrengst evaluatie SBP 15-19 tijdens
tweedaagse directie
Net gestart
Binnen de scholengroep is er een format voor interne audit om zo de kwaliteit van het onderwijs
mede te helpen verhogen (15.1)
Schoolbesturen geven hun onderwijsopbrengsten weer via Vensters PO (16)
Om de doorgaande leerlijn van onze kinderen maximaal te faciliteren oriënteren we ons op de
meerwaarde van Integrale Kind Centra (CIKC) (18)

Volop mee bezig
Iedere school benut de digitale middelen maximaal om hiermee bij te dragen aan de motivatie en
prestaties van de leerlingen (3)
In het kader van passend onderwijs heeft iedere school een duidelijke visie op begaafdheid en is
erkend als kwadraatschool (4)
Iedere school werkt met een ontwikkelingsperspectief en

heeft referentieniveaus
vastgesteld (5)

Binnen onze scholen willen wij alle ruimte bieden voor kinderen met beperkingen en hun
onderwijsarrangementen op maat bieden (5.1)
Iedere school heeft een duidelijk onderwijsconcept (7)
Iedere school heeft kwalitatief en kwantitatief goed bewegingsonderwijs (8)
De scholen hebben de uitwerking van de CAO geborgd binnen hun organisatie waardoor er een
verdergaande professionalisering ontstaat en een vermindering van werkdruk. Hierbij wordt op
thema’s samengewerkt tussen opleidingsinstituut en basisschool (9)
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Binnen de scholen zijn ouders duidelijk betrokken bij het onderwijs dat we geven aan hun
kinderen; onze scholen hebben in de praktijk aangetoond dat ze dit vormgeven (10)
Iedere school heeft een schoolplan en behaalt zijn gestelde ambities (13)
Iedere school werkt met het ouderportaal en heeft deze (deels) opengesteld (15.2)
Iedere leerkracht volgt en analyseert systematisch en stuurt op de opbrengsten vanuit Integraal in
het kader van de leerlingontwikkeling. Tevens stemt de leerkracht de instructie, verwerking en
onderwijstijd af op verschillen in ontwikkeling (15.4)
Het bestuur bestuurt volgens de wet Goed Onderwijs Goed Bestuur (17)

Klaar
Ieder school, c.q. bestuur, heeft scherp waar hij vanuit zijn levensbeschouwelijke identiteit voor
staat en of dit aansluit bij zijn statuten, visie en missie van de school. Waar nodig stuurt het
bestuur bij (1)
Onze levensbeschouwelijke identiteit vasthouden door (verdergaande) samenwerking met andere
schoolbesturen in de regio (2)
Iedere school stimuleert de brede vorming van kinderen vanuit Bijbelse Waarden en gericht op
hun toekomst (6)
Vanuit de spendanalyse besluiten we op welke wijze we binnen de Scholengroep verdere
efficiency kunnen bereiken op inkoop (11)
De begrotingen van de Scholengroep en de onderliggende schoolbesturen zijn sluitend met dien
verstanden dat er beargumenteerd mag worden afgeweken waarbij een exploitatieoverschat van
een bepaald jaar steeds wordt gecompenseerd in de daaropvolgende 4 jaren (12)
Iedere school heeft een schoolgids waar staat verwoord wat men doet (14)
Het stafbureau functioneert professioneel, efficiënt en ondersteunend ten dienste van de scholen
(19)
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Niets mee gedaan
Iedere school werkt volledig met het kwaliteitsinstrument integraal (15)
Iedere school werkt met het personeelsdeel Integraal en volgt hierin de ontwikkelplannen en
gesprekken inclusief bekwaamheidsdossier (15.3)
Iedere school heeft zijn schoolplan ingevoerd in Integraal en stuurt op de gemeten feedback door
de respondenten (15.5)

Bovenstaande ambities hebben we in kleuren geduid om te visualiseren waar we de keuzes maken
naar het nieuwe SBP. De nummers duiden het ambitienummer in het vorige plan. Groen staat voor
doorvertaling naar het nieuwe SBP, blauw voor afgerond (of in beleid geborgd) en rood dat we dit
laten vallen omdat we er geen urgentie bij hebben danwel het niet bijdraagt aan onze missie en visie.
Enkele aanvullende opmerkingen;
Door het stoppen van Integraal is de kwaliteitssystematiek omgezet naar de Successpiegel.
Dit zal meegenomen worden als onderdeel van ons kwaliteitsbeleid
De ambitie met betrekking tot het personeelsdossier in Integraal wordt om die reden
omgezet naar Insite van Afas
Met betrekking tot het schoolplan is er een eigen format gekozen wat gevolgd wordt middels
jaarplannen (zie kwaliteitszorgbeleid)
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Bijlage 2 – Bestuuroverzicht met gegevens
Bestuur

School

Aantal ll.
1-102018

Basisarrangement

Vereniging tot stichting en
instandhouding van Hervormde
Scholen op
Gereformeerde Grondslag

De Triangel

Ja

Nederlandse Hervormde
Schoolvereniging

De Parel

Ja

De Goede Herderschool

Ja

Vereniging School met de Bijbel

De Driester

Ja

Vereniging Hervormde
Scholengemeenschap voor
Protestants Christelijk
Onderwijs

Johannes Bogermanschool

Ja

Johannes Calvijnschool

Ja

Maarten Lutherschool

Ja

Vereniging voor Christelijk
Nationaal Schoolonderwijs

Oranjeschool

Ja

Vereniging voor
Gereformeerd
Schoolonderwijs te Laag
Zuthem

De Linde

Ja

Nederlands Gereformeerde
Schoolvereniging voor
Kampen-IJsselmuiden e.o.

De Fontein

Ja

Vereniging tot stichting en
instandhouding van scholen
op Gereformeerde Grondslag

De Meidoorn

Ja

Vereniging tot stichting en
instandhouding ener Christelijke
School te Oene

School met de Bijbel te
Oene

Ja

Vereniging voor CNS Oosterwolde

De Wegwijzer

Ja

Vereniging tot stichting en
instandhouding van een school
met de Bijbel Emst

School met de Bijbel te
Emst

Ja met
herstelopdracht

Vereniging tot stichting en
instandhouding van scholen met
de Bijbel

Ds. Maasschool

Ja

Bijzonderheden
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Bijlage 3 – Ambitieschema in de tijd; Strategisch beleidsplan IJsselrijk one page, one plan
Kwantitatieve doelen

2019
aug

dec.

2020
jan.

aug.

Elke school een identiteitsverklaring

dec.

2021
jan.

dec.

2022
jan.

aug.

dec.

2023
jan.

aug.

dec.

x

90% ouders tevreden over identiteit en betrokkenheid

x

Christelijk CIKC:
- visiedocument
- 40% van de scholen is een chr. CIKC

x

MVO:
-

x

x

voornemen geformuleerd
MVO aanwijsbaar

x

Lezen zichtbaar maken:
- elke school heeft visie geformuleerd
- leren zichtbaar maken is cultuurkenmerk

x

Samen leren:
- visie op audits geformuleerd
- binnen IJsselrijk diverse vormen van samen leren
- samen leren is kenmerk van leercultuur IJsselrijk
- intervisie wordt toegepast in alle lagen van IJsselrijk
- POP’s worden gedeeld en we leren van elkaar

x

Verantwoording:
- Marap’s worden doorontwikkeld
- verantwoording op elke schoolwebsite en schoolgids

x

Goed:
-

aug.

x

x
x
x
x
x

x

x

x

x
x

50% van de leerkrachten is vakbekwaam
bekwaamheidsdossier in Insite
20% van de leerkrachten groeit uit tot expert of specialist
er is een interim-pool van expert-leerkrachten
alle scholen scoren ‘goed’ op zorg
alle scholen zijn Kwadraatschool

x
x

x
x
x

Innovatie:
- voorbeelden van innovatie worden gedeeld
- elke school heeft een onderscheidend leeraccent
- elke school heeft een aanbod praktische vaardigheden

x

x

x
x
x
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