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Al die verwachtingen en mogelijkhe-
den vragen om bewuste keuzes voor 
het onderwijs in de komende jaren. 
En die hebben we nu gemaakt. In het 
kort komen die neer op: gewoon goed 
onderwijs, met de middelen en de 
kennis van leren die we nu hebben.

Kinderen moeten bij ons uiteindelijk 
gewoon veel leren. Lezen, rekenen, 
schrijven en noem maar op. Maar 
ook leren om dit samen te doen, om 
samen te spelen, te overleggen en 
debatteren en kritisch te kunnen en 
mogen zijn. En we willen dat ze zich 
sterk voelen, weten wat ze kunnen en 
willen, voor zichzelf kunnen opkomen 
en hun talenten ontdekken en ont-
plooien.

Dit kunnen we samenvatten in drie 
opdrachten waar we de komende 

jaren voor staan: veel leren, sociale 
mensen zijn en weten wie je bent en 
wat je kunt.

Dit plan is nu klaar, de focus is helder, 
maar het werk moet nog beginnen: 
het de komende vier jaar verzorgen 
van goed, inspirerend en eigentijds 
onderwijs. Als ik de betrokkenheid zie 
waarmee we dit plan samen hebben 
vormgegeven, kan het niet zo zijn dat 
het bij alleen een plan blijft. Dan ma-
ken we er met z’n allen werk van!

Ik wens iedereen een mooie tijd: sa-
men, vol met groei en ontwikkeling en 
ieder op zijn eigen, wijze manier.

Mark van der Pol
Directeur – bestuurder BasisBuren
juni 2015

Beste collega’s,

We zitten in een turbulente tijd, waarin 
veel van ons gevraagd wordt. De 
maatschappij vraagt betrokken, posi-
tieve, maar ook kritische mensen, en 
veel vaardigheden en kennis. Ouders 
vragen de best mogelijke opleiding 
voor hun kinderen. Zelf willen die 
vooral een fijne en veilige plaats om 
zich te ontwikkelen en te kunnen 
spelen.

En dat in een ingewikkeld tijdperk, 
waar overal en altijd kennis voor-
handen is, waar iedereen overal met 
iedereen kan communiceren. Waar 
flexibiliteit en eigen keuzes maken 
steeds belangrijker zijn, waar iedereen 
welkom is op de school in het eigen 
dorp, en waar leren op veel meer 
manieren kan dan alleen met de juf of 
meester vóór de klas. 
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Ons plan voor de komende jaren

Als het goed is, komt dit beleids-
plan voor niemand binnen Basis-
Buren als een verrassing. Over wat 
erin staat, hebben we samen met 
kinderen, ouders, leerkrachten, 
schoolleiders en bestuur uitgebreid 
nagedacht en overlegd. Iedereen is 
erbij betrokken, heeft eraan kunnen 
bijdragen, en daar mogen we best 
trots op zijn.

En toch is dit plan allesbehalve een 
eindresultaat. Het eigenlijke werk be-
gint hiermee pas. Nu is het aan ieder 
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van ons om op onze eigen school 
en werkplek, op ons eigen niveau, 
met onze eigen kinderen en collega’s 
deze dingen in de praktijk proberen 
te brengen. Om het te vertalen in 
onze schoolplannen en ons dagelijk-
se werk.

Dit plan is bewust geen dik boekwerk 
geworden. Het is dan ook niet com-
pleet, en geen volledige en definitieve 
set regels en doelstellingen. Het 
moet ook geen keurslijf of dogma 
zijn, waar alles voor moet wijken 

en waardoor alles ineens helemaal 
anders moet. Het geeft vooral een 
richting aan die we samen in de na-
bije toekomst op willen. Hoe precies? 
Dat moeten we nu zelf verder gaan 
invullen.

Misschien lijken sommige van deze 
afspraken en doelstellingen daarom 
algemeenheden en open deuren, 
waarvan je kunt denken: ‘logisch, 
dat wil iedereen toch?’ En toch is 
het belangrijk dat we ze nu hebben 
vastgelegd, zodat we ze voor ogen 

kunnen blijven houden bij de keuzes 
die we dagelijks maken en de doelen 
die we ons stellen.

Deze afspraken en doelstellingen 
hebben we immers niet gemaakt om 
ergens onderin een bureaula te ver-
dwijnen. We willen ze terug kunnen 
zien in de praktijk. Als we over drie 
of vier jaar aan een kind, ouder of 
medewerker vragen: ‘hoe zou je Ba-
sisBuren typeren?’ Dan staat op de 
volgende pagina’s wat we dan graag 
willen horen. 



De wereld om ons heen

Als scholen werken we niet op 
een eilandje, we staan midden in 
een steeds veranderende wereld. 
Onze taak is om kinderen zo goed 
mogelijk voor te bereiden om in die 
wereld te leven, leren en werken. 
Bij het maken van plannen voor 
de komende jaren, moeten we dus 
allereerst om ons heen kijken. Wat 
vraagt de maatschappij van ons en 
onze leerlingen? Welke ontwikkelin-
gen spelen er? Wat hebben kinde-
ren nodig om daar goed in mee te 
kunnen?

21st century skills
Een smartphone of tablet met een 
touchscreen waarop je kunt swipen. 
Tien jaar geleden nog een futuris-
tisch idee, maar kinderen van nu 

groeien ermee op en kennen niet an-
ders. Voor hen is het volkomen nor-
maal om altijd online te zijn, Google, 
Youtube, Whatsapp of Snapchat 
24/7 binnen handbereik te hebben.

De wereld, en de manier waarop 
kinderen leven en leren, verandert 
sneller dan ooit – vooral door deze 
technologische revolutie. Zodra 
onze huidige leerlingen van school 
af gaan, zijn er ongetwijfeld alweer 
nieuwe apparaten, nieuwe apps en 
technologie. En de maatschappij 
verandert mee: als onze kinderen de 
arbeidsmarkt op gaan, zijn er weer 
nieuwe banen, en zijn er nieuwe vaar-
digheden nodig die we nu nog niet 
kunnen voorspellen. Hoe bereiden 
we kinderen hierop voor?
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De sleutel lijkt te liggen in 21st cen-
tury skills: niet meer alleen de kennis 
aanleren - die snel achterhaald raakt 
- maar vooral de vaardigheden oefe-
nen die de maatschappij tegenwoor-
dig vraagt. (zie schema hiernaast).
Met die vaardigheden op zak kunnen 
kinderen zich beter aanpassen aan 
een wereld die snel blijft veranderen 
en flexibiliteit vraagt.

Onderwijs
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Onze rol in de maatschappij
Dit vraagt ook een andere rol van de 
school en van de leerkracht, en stelt 
andere eisen aan de manier waarop we 
onderwijs geven. Waar kennis vroeger 
van de juf of meester en uit de school-
boeken kwam, zoeken leerlingen nu net 
zo makkelijk zelf een instructiefilmpje 
op YouTube of Vsauce, en dat doen ze 
evengoed thuis of op de achterbank 
als op school.

Als leerkrachten zijn we daarbij minder 
leidend en bepalend, maar juist meer 
faciliterend en ondersteunend. Als 
scholen werken we steeds meer 

samen met ouders, kinderopvang, 
sportclubs en andere organisaties 
rondom de school, om kinderen een 
goede omgeving te bieden om zich te 
kunnen ontwikkelen. Hierbij past het 
idee van een integraal kindcentrum, de 
brede school, waar sommige scholen 
binnen BasisBuren al mee bezig zijn en 
wat we verder willen ontwikkelen.

Daarnaast is ook aandacht gewenst 
voor gezondheid en gezond gedrag, 
zoals bewegen, gezonde voeding, een 
prettig leefklimaat met gezonde lucht 
in de scholen en aantrekkelijke lokalen. 

Als ik wat wil opzoeken, 
kan ik gewoon even naar 
Safari gaan. En heel veel 
dingen zijn gratis in de 
App Store, dus hoef je niet 
steeds boeken te kopen.

Wessel Anema

groep 7, obs De Wiekslag

over werken met de ipad

‘

’
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In de regio zien we een verschillend 
beeld van kinderen. Aan de ene kant 
hebben we te maken met gezinnen 
en kinderen die van buiten de regio 
komen, die midden in de wereld 
staan, waar hoge verwachtingen zijn 
van onderwijs en kind, waar techno-
logie en ‘science’-lessen gevraagd 
worden.

Aan de andere kant  hebben we te 
maken met kinderen van gezinnen 
die hier al generaties wonen. Gebo-
ren en getogen in de Betuwe, tussen 
de fruitbomen. Vermoedelijk een 
heerlijke jeugd, maar we zien ook 
dat bepaalde gebieden binnen onze 
regio wat naar binnen gericht zijn. 

Waar traditioneel (klassikaal, leer-
krachtgericht) onderwijs lange tijd de 
norm was, waar verwachtingen van 
kinderen en van de school niet al te 
hoog lagen, waar sociale vaardighe-
den een hoge prioriteit hebben.

Beide werelden moeten we bedienen 
met uitdagend onderwijs, gebaseerd 
op de kennis van nu ten aanzien van 
technologie, hersenwerken en leren, 
pedagogiek en didactiek. Iedereen 
binnen BasisBuren heeft talenten en 
kwaliteiten, iedereen kan leren. Onze 
opdracht is dan ook om iedereen 
deze talenten te laten ontdekken, te 
laten zien en te laten benutten.



12

Kernwaarden

Wat vinden we binnen BasisBuren 
echt belangrijk? Waar staan we 
voor? De verschillende antwoorden 
die we daar als kinderen, ouders en 
medewerkers op geven, hebben we 
samengebundeld in drie kernwaar-
den. Dit zijn onze principiële over-
tuigingen, die niet zomaar veran-
deren en die we in ons achterhoofd 
hebben bij alles wat we doen.



maar wel dat we proberen om goed 
te zijn in wat we doen, en er continu 
aan werken om daar steeds beter in 
te worden. We leggen de lat hoog, 
hebben hoge verwachtingen van ons 
werk en dragen daar zelf verantwoor-
delijkheid voor. Als school zijn we 
samen met de ouders verantwoor-
delijk voor de ontwikkeling van onze 
kinderen.

Ontwikkeling en groei

Ieder mens kan groeien en zich 
ontwikkelen, en hoort daar volop 
kansen voor te krijgen.

We kunnen elkaar hierbij helpen door 
elkaar op een positieve manier te 
inspireren en uit te dagen, en door 
nieuwsgierigheid en een onderzoe-
kende houding te stimuleren. We 
geloven dat samenwerken daarbij 
heel belangrijk is, maar tegelijk staat 
zelfstandigheid bij ons hoog in het 
vaandel.

We streven naar excellentie en 
geloven dat iedereen op zijn eigen 
niveau kan excelleren. De basisvak-
ken zijn het fundament van verdere 
ontwikkeling en moeten op orde zijn. 
Dat betekent niet dat we alleen maar 
bezig zijn met scoren en prestatie, 
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Diversiteit

Iedereen is anders, iedereen heeft 
zijn eigen kwaliteiten, iedereen mag 
er zijn, iedereen is welkom.

We leven in een diverse maatschap-
pij, met veel verschillende culturen 
en groepen mensen, met ieder hun 

bij onze scholen. Mensen hebben 
verschillende talenten. Die proberen 
we te (h)erkennen en stimuleren. We 
bieden mensen werk en leerstof die 
daar zo goed mogelijk bij aansluit, 
zodat mensen op hun eigen niveau 
worden uitgedaagd.

eigen achtergrond en opvattingen. 
Als openbare scholen bieden we 
daar ruimte aan en werken we er 
hard aan om op een goede manier 
met elkaar om te gaan. Er is ruimte 
voor een eigen identiteit, zowel bij 
onze kinderen en medewerkers als 



Samen

We werken en leren beter als we dit 
samen doen. Samen weten en kun-
nen we meer dan ieder voor zich.

In de maatschappij leven en werken 
we samen met veel verschillende 
mensen. Daar moeten we op school 
dus ook in oefenen. We sluiten 
daarbij niemand buiten. Als we leuke 
dingen doen of iets te vieren hebben, 
betrekken we iedereen daarbij. Maar 
ook als we een probleem hebben, 
proberen we dit samen op te lossen.

Binnen BasisBuren werken we 
samen: in de klas, tussen klassen, 
binnen de school, tussen scholen en 
met ouders en andere organisaties.

Soms moet je op school 
ook wel saaie dingen 
doen, maar dit is leuk, 
omdat je zelf mag kiezen.

Bram Vink, groep 6 Prins 

Willem Alexanderschool, over 

werken met MI-kaarten

‘
’
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Onze missie

Wat willen we als BasisBuren zijn? 
Wat willen we kunnen bieden? Waar 
gaan we voor? Om dat goed voor 
ogen te kunnen houden, hebben 
we - zoals elke organisatie - een 
missie geformuleerd. We hadden er 
al een, en die is natuurlijk niet in-
eens radicaal veranderd. Maar door 
er met zijn allen nog eens kritisch 
naar te kijken, hebben we die mis-
sie wel aangescherpt en up-to-date 
gemaakt voor de komende vier jaar, 
zodat we er allemaal achter kunnen 
staan.

BasisBuren verzorgt openbaar, alge-
meen toegankelijk onderwijs in de 
gemeente Buren en in Kapel Ave-
zaath (gemeente Tiel). Onze scholen 
staan midden in de maatschappij, 
bieden ruimte voor diversiteit en 
hebben ieder een eigen gezicht.
We leveren een belangrijke bijdrage 
aan de ontwikkeling en groei van kin-
deren, in samenwerking met ouders. 

We willen onze leerlingen:    
• een veilige, uitdagende leerom-

geving bieden
• voorbereiden op de toekomst
• een brede kijk op de wereld 

meegeven

We doen dit zo goed mogelijk, door 
samen te werken als krachtige men-
sen in één solide organisatie.
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Ik werk ook op het MBO, 
waar je voor de klas nog 
wel eens leegloopt, maar 
hier krijg je zoveel positieve 
energie, deze kinderen wil-
len zo graag leren, het zijn 
net sponzen. Ik hoef hier 
geen politieagent te zijn, ik 
heb de bel niet eens nodig.

Eliana Pellegrom, ouder en vrij-

willig gastdocent plusgroepen 

obs De Daverhof, Kerk-Avezaath

‘

’
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Visie op leren en onderwijs

Hoe leer je het beste?
Onderzoek laat zien dat mensen 
beter leren als ze actief betrokken 
zijn, en leren door te doen, in plaats 
van alleen maar horen of zien. Dit 
gaat het beste als we samenwer-
ken, in plaats van ieder voor zich of 
alleen maar klassikaal bezig zijn. 
Samenwerken maakt ons actiever 
betrokken bij de lesstof en motiveert 
ons. Als we met anderen over een 
onderwerp of opdracht praten, leren 
we van elkaar. Ook helpt het ons 
denkproces als we worden uitge-
daagd om onze eigen gedachten te 
verwoorden.

De meeste kinderen zijn van nature 
nieuwsgierig en gemotiveerd om din-
gen te leren, maar de omgeving en 
de opdracht kunnen dit stimuleren 

of juist ontmoedigen. Het motiveert 
leerlingen als die omgeving en de 
opdracht uitdagend zijn, de nieuws-
gierigheid prikkelen, en als ze zelf 
iets kunnen onderzoeken. Ook moet 
er ruimte zijn om fouten te maken, 
daar leren we immers van. Maar het 
is wel belangrijk dat er structuur en 
duidelijkheid heerst.

We blijken beter te leren als we zelf 
verantwoordelijkheid dragen voor 
ons leerproces en daar de regie 
over hebben. Als leerlingen zelf 
keuzevrijheid krijgen en hun eigen 
invulling kunnen geven aan hoe ze 
een opdracht uitvoeren, zijn ze meer 
gemotiveerd dan wanneer ze iets 
alleen maar leren omdat het nou 
eenmaal in het boek staat of omdat 
het moet van de leerkracht.
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Wat is goed onderwijs?
Goed onderwijs houdt in dat er veel 
geleerd wordt, en datgene wat ge-
leerd wordt betekenisvol en zinvol is, 
en dus aansluit bij de praktijk en de 
omgeving. 

Goed onderwijs is op maat, en is af-
gestemd op de individuele behoeften 
en leerstijl van een kind. Daardoor 
kan ieder kind het beste uit zichzelf 
halen. Continuïteit en stabiliteit zijn 
hiervoor een voorwaarde.

Goede communicatie van dit on-
derwijs is ook van belang. Ouders, 
leerkrachten en andere experts rond 
het kind, zoals begeleiders van de 
opvang en de sportvereniging, staan  
allemaal naast  het kind en werken 
aan dezelfde doelen. Betrokkenheid 

op elkaars rol is daarom belangrijk. 
Vertellen wat we op school doen, 
hoe we dat doen en waarom we dat 
doen is van groot belang om sa-
men met ouders op te trekken in de 
begeleiding van het kind. Dit doen we 
in persoonlijk contact, via de website 
en overige media.

Daarbij tonen we ook belangstelling 
voor de thuissituatie van het kind, 
hoe ze opgroeien, wat ze bezighoudt. 
Doelen vanuit school en ouders rond 
leren, ontwikkelen en groeien worden 
zo op elkaar afgestemd.

kind

ouder leerkracht
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Onze opdracht

Met onze kernwaarden en ambi-
ties in het achterhoofd, kunnen we 
onszelf concrete doelen stellen om 
naartoe te werken. Voor de ko-
mende vier jaar stellen we ons de 
volgende opdrachten:

• Iedere school heeft een eigen 
ambitie, doelstelling en profiel, 
binnen de kaders van het strate-
gisch beleidsplan.

• We besteden expliciet aandacht 
aan talenten en het excelleren 
van iedereen binnen onze orga-
nisatie. We zien talenten en we 
ontwikkelen ze. Iedereen kan en 
mag excelleren.

• De basis is op orde. Dat betekent 
dat:

 - alle scholen voldoende 
opbrengsten hebben

 - alle scholen en lokalen aan-
trekkelijk zijn en een gezond 
klimaat hebben

 - de financiën, huisvesting 
en de personele organisatie 
duurzaam op orde zijn
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Als we over vier jaar op de scholen 
en in onze organisatie rondkijken, 
is dit wat we op de verschillende 
beleidsterreinen willen zien:

Onderwijs en kwaliteit

• Alle scholen scoren op de basis-
vakken boven een zelf vastge-
stelde norm (boven de inspectie-
norm).

• In alle groepen leren kinderen 
door interactie, samenwerken en 
zelfstandig werken. 

• Kinderen leren door te doen, door 
te onderzoeken, door na te doen, 
door te oefenen en te herhalen.

• Kinderen zijn zichtbaar betrok-
ken bij de les of de activiteit. 
Ze kennen het doel van de les, 
weten wat ze kunnen en moeten 
doen, reflecteren op wat ze ge-
leerd hebben en hoe ze gewerkt 

hebben.
• Leerkrachten vertonen voorspel-

baar gedrag, hanteren moderne 
en beproefde didactische werk-
wijzen, werken vanuit korte- en 
langetermijndoelen, stemmen 
hun aanbod af op de ontwikke-
lingsfase van het kind, reflecte-
ren op hun eigen handelen en 
werken samen.

• Leerkrachten hebben hoge ver-
wachtingen van de kinderen.

• Resultaten gaan over kwalifica-
tie (kennis), socialisatie (samen 
leren, samen leven) en persoons-
vorming (persoonlijkheid en 
welbevinden)

• Op alle lagen (individu, klas, 
school en stichting) werken we 
cyclisch aan verbetering van de 
kwaliteit.

• Leerkrachten onderzoeken, ana-
lyseren, verbeteren en leren.

Eerst verveelde ik me wel 
eens op school. Nu krijg 
ik meer uitdaging, omdat 
we hier al vakken van de 
middelbare school doen 

en meer huiswerk krijgen. 
Ik vind het leuk, want je 

leert hier ook weer andere 
mensen kennen. En we 
doen bijzondere dingen. 
Laatst hebben we yoga 

gedaan. Dat geeft je heel 
veel rust, dus dan kun je 

daarna weer beter werken.

Fenna Mols

groep 6, obs Kastanjepoort

over de plusgroepen op

obs De Daverhof

‘

’
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We hebben iedere week 
een bordsessie, waarin 
we met een klein groepje 
collega’s doelen stellen en 
evalueren. Ook kijken we 
bij elkaar in de klas, om te 
zien hoe anderen het doen, 
en geven elkaar tips. Je 
krijgt zo meer inhoudelijk 
contact met collega’s, en ik 
merk dat de sfeer op school 
opener wordt, nu mensen  
elkaar op een positieve 
manier feedback geven.

Michel Zirkzee,

groepsleerkracht groep 7

Prins Willem Alexanderschool

over project leerKRACHT

‘Personeel en organisatie

• We werken vanuit erkende 
ongelijkheid: iedereen zet zijn 
kwaliteiten in, dit wordt herkend 
en erkend.

• We spreken elkaar aan op afspra-
ken en kwaliteit.

• Iedere medewerker houdt een 
ontwikkelingsportfolio bij op basis 
van professionaliseringsdoelstel-
lingen. Het portfolio wordt bespro-
ken bij voortgangs-, functione-
rings- en beoordelingsgesprekken.

• Het personeelsbeheer (dossiers, 
administratie, wet- en regelgeving, 
gesprekkencyclus) is gedigitali-
seerd en op orde.

• Er is een betrouwbaar en valide 
meerjarig bestuursformatieplan.

• Er is een kwaliteitszorgsysteem, 
dat ons helpt om cyclisch aan de 
kwaliteit te werken.



Financiën en beheer

• BasisBuren heeft een stabiele, 
toekomstbestendige jaarbegro-
ting, met een goed werkende 
plan- en control-cyclus.

• De financiële kengetallen zijn 
conform de richtlijnen van het 
ministerie.

• Scholen werken vanuit jaarplan-
nen met daarin financiële onder-

bouwing voor materiële instand-
houding, personeel, huisvesting 
en onderhoud.

• De financiële buffer is conform 
de richtlijnen van het ministerie. 

• Schoolleiders zijn budgethouder 
voor hun deel van de begroting. 
Ze  hebben zicht en grip op dit 
deel.
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Huisvesting en materieel

• Alle gebouwen zijn in een goede 
staat van onderhoud en voldoen 
aan de geldende normen.

• Alle lokalen en overige ruimtes 
voldoen aan de normen voor 
gezonde scholen.

• 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.

• Alle klassen zijn ingericht vol-
gens de principes van een rijke 
leeromgeving.
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Communicatie

• We communiceren proactief en 
positief met de ouders. We peilen 
de verwachtingen en spreken uit 
wat men mag / kan verwachten.

• We zien ouders als educatieve 
partners. Iedere school gaat het 
gesprek aan met de ouders en 
beide partijen dragen bij aan de 
ontwikkeling van het kind, zodat 
ouders en school elkaar verster-
ken.

• We communiceren proactief en 
positief naar overige betrokkenen 
en de omgeving door onze web-
site, persberichten, buurtavonden 
en dergelijke.

• Iedereen hanteert hierbij pro-
tocollen die binnen BasisBuren 
zijn opgesteld (waaronder het 
persprotocol, logo’s en handteke-
ningen)
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School in de regio

Op dit moment heeft ieder dorp zijn 
eigen school. Dit staat op gespannen 
voet met het aantal leerlingen per 
school. De komende periode moe-
ten we ons bezinnen op de vraag 
bij hoeveel kinderen we nog goed 
onderwijs in een goed georganiseer-
de en veilige school kunnen bieden 
tegen de vergoeding die we krijgen 
van het rijk.

Op basis van deze verschillende 
indicatoren is het aantal scholen van 
BasisBuren aan het einde van de 
planperiode optimaal. Deze indica-
toren vallen in de volgende catego-
rieën:

• Goed onderwijs
• Efficiënte organisatie en veilig-

heid
• Binnen de kosten van de rijksbe-

groting

De scholen werken intensief samen 
met partners in de regio, zoals kin-
deropvang, buitenschoolse opvang, 
cultuur en welzijnsinstellingen. De 
intensiteit van deze samenwerking 
hangt af van de school en de locatie, 
maar is optimaal binnen de grenzen 
en draagt bij aan het bereiken van de 
doelstelling van de school.
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Een boek loopt tenmin-
ste nooit vast, een ipad 
af en toe wel, zoals nu.

Bo Hofman

groep 6, obs De Wiekslag

over werken met de ipad

‘
’
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Leiding geven

Niet alleen schoolleiders en bestuur 
geven leiding binnen BasisBuren. 
Alle kinderen, leerkachten en ande-
re medewerkers geven leiding aan 
hun eigen leven, leren en werken. 
Met deze handvatten kunnen we 
dat op een goede manier doen: 

• Richting geven: we maken 
duidelijk welke kant we op willen 
en welk resultaat we op het oog 
hebben

• Ruimte bieden: we geven elkaar 
het vertrouwen dat we ons werk 
goed doen. We vragen wat daar-
bij nodig is en hoe we kunnen 
helpen.

• Resultaten vragen: tussentijds 
en achteraf houden we de resul-
taten in het oog, zodat we hierop 
kunnen reflecteren en ervan 
kunnen leren.

• Helder zijn: we maken duidelijk 
afspraken over de taakverdeling, 
rollen en verantwoordelijkheden 
en spreken elkaar daarop aan.
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We willen geen organisatie zijn waar 
alles van bovenaf wordt bepaald en 
opgelegd. Daarom proberen we het 
leiderschap en de verantwoordelijk-
heden zo laag mogelijk in de organi-
satie te houden.

Dat betekent bijvoorbeeld dat leer-
krachten zelf verantwoordelijk zijn 
voor de kwaliteit van het onderwijs 
en de organisatie van hun eigen 
groep, en dat de schoolleider ver-
antwoordelijk is voor de kwaliteit en 
organisatie binnen de school, maar 
ook dat kinderen zoveel mogelijk 
verantwoording dragen en sturing 
geven aan hun eigen leerproces.

Raad van Toezicht                  Directeur Bestuurder

Schoolleider

Kind

Leerkracht

GMR                          Intern adviseurs                          Staf

MR                          Intern adviseurs
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