Strategische Agenda 2019-2023
Bouwstenenoverzicht t.b.v. de Strategische agenda
voor de komende vier jaren.
Een overzicht van de strategische agenda’s op Landelijk-, regionaal- gemeentelijk- en
organisatieniveau.

De Strategische agenda van de PO Raad (Landelijk niveau)
Onderwijs is samen opgroeien
Ieder schoolbestuur:
• komt met lokale partijen (onderwijs, ouders, kinderopvang, jeugdhulp,
gemeente, verenigingen) tot een gezamenlijke agenda om voor alle kinderen
optimale kansen te creëren;
• draagt zorg voor een gezonde, veilige en passende speel- en leeromgeving
voor
• alle kinderen;
• maakt een analyse van de staat van haar schoolgebouw(en) in relatie tot het
• kwaliteitskader onderwijshuisvesting en in relatie tot zijn eigen onderwijsvisie.
Onderwijskwaliteit is samen verantwoordelijkheid nemen
Ieder schoolbestuur:
• werkt volgens een eigen kwaliteitsnorm in een vaste kwaliteitscyclus met zo
min mogelijk administratieve lasten;
• zorgt dat het onderwijs voldoet aan de wettelijke deugdelijkheidseisen;
• maakt zichtbaar hoe het stuurt op onderwijskwaliteit;
• zorgt met zijn scholen voor een betekenisvol onderwijsaanbod voor kind en
maatschappij.
Innoveren is samen leren
Ieder schoolbestuur:
• zorgt ervoor dat er onderzoekend en innovatief werk- en denkvermogen in de
scholen aanwezig is;

•
•

neemt het initiatief om kennis in en om de scholen te ontwikkelen, op te halen
en te delen;
zorgt voor de juiste (technologische) randvoorwaarden op iedere school.

Leraar is een waardevol beroep
Ieder schoolbestuur:
• stimuleert diversiteit in de teams en benut talent van buiten;
• biedt ruimte aan de professionele ontwikkeling van iedere werknemer;
• belegt verantwoordelijkheden zo laag mogelijk op de werkvloer;
• bevordert goede arbeidsomstandigheden en een professionele werkomgeving
met een beheersbare werkdruk.
Besturen is een vak
Ieder schoolbestuur:
• heeft een professionaliseringsagenda;
• zet zelfevaluaties in om kritisch te kijken waar het staat en hoe het zich
ontwikkelt;
• doet mee aan visitaties op bestuursniveau en faciliteert visitaties of audits op
schoolniveau;
• verantwoordt zich actief over zijn eigen kwaliteit en dat van zijn scholen via
onder meer jaarverslagen en Scholen op de kaart. Daarmee draagt het ook bij
aan verantwoording van de sector als geheel;
• betrekt zijn intern toezicht, schoolteams en ouders actief bij de organisatie en
het beleid in en om de scholen.

Samenwerkingsverband De Eem (Regionaal niveau)
Scholen werken met de ondersteuningsstructuur, zoals die binnen SWV de Eem is
vastgesteld. Cruciale elementen hierin zijn:
•
•
•
•
•
•

Handelingsgericht werken.
Zicht op de ontwikkeling van de individuele leerlingen.
Zicht op de leerling populatie (schoolbreed).
De onderwijsondersteuner heeft een preventieve en schoolbrede rol en legt in het
handelen nadrukkelijk de koppeling met (ontwikkelingen in) de wijk.
De onderwijsondersteuner ondersteunt de scholen met expertise-inzet voor
ondersteuningsvragen die de mogelijkheden en/of expertise van een school
overstijgen, bovenop de basisondersteuning.
Scholen werken handelingsgericht en benutten voor de uitwisseling van gegevens
met het samenwerkingsverband de web-based tool TOP dossier.

2

•
•

Het samenwerkingsverband neemt initiatief om de samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg in de wijkteams te versterken.
Het samenwerkingsverband speelt in op wat nodig is in een gemeente/wijk. In een
jaarlijks, gezamenlijk bestuurlijk gebiedsgesprek worden ambities voor de
betreffende gemeente/wijk geformuleerd. Het samenwerkingsverband kan deze
ambities middels arrangements- en innovatiemiddelen ondersteunen.

Lokale Educatieve Agenda (Gemeentelijk niveau)
•
•
•
•
•
•

Integrale kind centra
Inclusief onderwijs
10-14 onderwijs
VVE (vroeg en voorschoolse educatie)
Gemeente breed protocol echtscheiding (aandacht voor het project Scheiden
zonder schade)
Zorgroute en samenwerking jeugdzorg en onderwijszorg

Bouwstenen (aangereikt door leden KDB)
Calvijnschool
•
•
•
•
•
•

Projectmatig werken –
21st century skills – kleuters en zaakvakken
Handelingsgericht werken - aandacht voor verschillende groepen
Nieuw gebouw – huisvesting
Identiteit
Personeel - scholing, ambities

GBS Het Talent
Professionalisering van leerkrachten
• Leren meer maatwerk te bieden o.a. plusaanbod voor leerlingen die meer
uitdaging nodig hebben.
• Leerkrachten kunnen zelfstandig een ontwikkelingsperspectief opzetten voor
leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.
• Leren kinderen te activeren o.a. door onderwijsaanbod van programmagericht
naar ontdekkend/onderzoekend leren.
• Persoonlijke reflectie en een professionele dialoog.
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•

Leerkrachten benutten elkaars talenten. Versterken vakmanschap o.a. collegiale
consultatie. Leerkrachten komen bij elkaar in de klas om van elkaar te leren.
• Professionele groei. Verdiepen van vakmanschap. Leerkrachten werken
handelings- en opbrengstgericht.
• Leerkracht werkt doelgericht aan de verbetering van zijn eigen functioneren.
• Inzet van leerkrachtcoach bij startende leerkrachten.
Professionele cultuur
• Leerkrachten zijn vaardig in het geven én het ontvangen van feedback o.a.
scholing en persoonlijke begeleiding.
• Professionele gesprekkencyclus. Leerkrachten worden beoordeeld op hun
functioneren en worden beoordeeld.
• Leerkrachten blijven werken aan de ontwikkeling van hun kennis en
vaardigheden.
• Faciliteren van scholing
Toekomstgericht onderwijs
• Meer ontdekkend en onderzoekend leren.
• Beter taalonderwijs: woordenschat en versterken van handelings- en
opbrengstgericht werken.
• Volgen resultaten op groeps- en schoolniveau en doelen stellen.
ICT
• Invoeren doelen en leerlijnen

MR. Groen van Prinstererschool
•
•
•
•
•
•

Professionalisering (scholing, coaching, HRM etc. met als doel de kwaliteit van onze
leerkrachten (boven)gemiddeld te krijgen);
ICT & onderwijs (bijv. formatief evalueren: vanuit leerdoelen ipv resultaten werken
etc.);
Curriculumversneller (wetenschap en techniek, programmeren en sociale media,
kunst en cultuur etc.);
Geloofsgroei (de invulling van onze identiteit in de toekomst: o.a. via de studiedag
in januari);
Inclusief onderwijs (passend onderwijs versus grenzen aan de zorg);
Huisvesting (met name op het gebied van specifieke onderwijskundige wensen);

Bovenschools
•
•

Burgerschapsvorming
Samenwerking VCO
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Evaluatie Strategische agenda 2015-2019
Voor 2015-2019 zijn benoemd:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Medewerkers zijn meelevend lid van GKv, CGK of NGK
Leer en leven zijn met elkaar in overeenstemming
Methodiek kanjertraining is bekend/geschoold Invoering functiemix cf CAO 2013
Leerkrachten voldoen aantoonbaar aan competentie eisen SBL
Gesprekkencyclus brengt nascholingsbehoefte in kaart
Alle leerkrachten hebben EHBO/EHAK
Inzet personeel wordt bovenschools bepaald (jaarlijks in mrt), rekening houdend
met wensen medewerker, zo mogelijk
H. Leerkrachten passen ICT adequaat toe.
I. Om de acht jaar wordt ieder personeelslid ingezet op een andere school (2019)
J. Leerkrachten zijn ingeschreven in beroepsregister (2019)
K. In 2019 is er structureel inhoudelijk overleg, intervisie, collegiale consultatie, ook
bovenschools.
Terugblikkend is hiervan niet gerealiseerd:
I. Mobiliteit, om de acht jaar wisselen van school. Uit oogpunt van personeelsontwikkeling
(anti-vastroesten, kennis delen over meerdere locaties etc) is dit wel een na te streven
doel, echter de uitvoeringspraktijk in den lande heeft laten zien dat dit een bijna
onmogelijke doelstelling is. Zeker ook voor een relatief kleine organisatie als VVGO.
J. Inschrijven beroepsregister. In 2014 was de verwachting dat een landelijk register zou
komen. Dat is inmiddels achterhaald. Toch blijft binnen VVGO verband de professionele
ontwikkeling een speerpunt
K. structureel overleg, intervisie, collegiale consultatie. De formulering is weids. In praktijk
vinden deze activiteiten zeker plaats, maar om nu te zeggen dat dit doel VVGO-breed
bereikt is gaat te ver. Mogelijk is de omschrijving daarvoor ook te weinig specifiek. à Waar
genoemde overlegvormen helpend zijn in het kader van de professionalisering van
leerkrachten blijft dit onderdeel belangrijk voor de nieuwe beleidsagenda.
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Thema’s voor Strategische agenda 2019-2023
Op basis van de bovenstaande gegevens komen we tot de volgende onderwerpen:

Professionalisering
Doelstelling: Leerkrachten zijn vakbekwaam (plus)
•
•
•
•

Scholing à Passend bij de in de nieuwe schoolplannen, beschreven
ontwikkelingen en/of speerpunten
Leren van elkaar à Aanschaf en Implementatie van het kwaliteitsinstrument
Bardo.
Boeien en binden à actualisering HRM waarbij de scope ligt op de eigen
verantwoordelijkheid van de leerkrachten en ondersteuners.
Goed werkgeverschap à Conform het model “Huis van werkvermogen”.

Zorgroute
Doelstelling: De zorg naar het kind, niet het kind naar de zorg.
•
•
•

Hoe inclusief willen/kunnen we zijn? Brede zorgscholen
De realisatie van thuisnabij SBaO
Analytisch werken à HGW

Innovatie van het onderwijs
Doelstelling: Werken vanuit leerdoelen à probleemstelling: het onderwijsaanbod (vooral
in de bovenbouwgroepen) sluit niet goed aan bij de leerbehoefte van de leerlingen
•
•
•

Werken vanuit leerdoelen
Formatief evalueren
Uitdagend onderwijs à
o Thematisch werken vraag gestuurd vanuit de leerling
o Werken in modules

Samenwerking VCO
Doelstelling: De versterking van het christelijk onderwijs in de komende jaren
•

Identiteit
o Waardenvol onderwijs à Bijbels fundament
o Vorming (bildung)
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•

•
•
•

o Burgerschapsvorming
o Cultuur
Nieuwbouw en of renovatie
o Calvijnschool (2020)
o Groen van Prinstererschool (2021)
o Bavinckschool (renovatie) 2022?
o Het Talent 2023
Samenwerkingsvorm met de VCO(Vereniging voor Christelijk
Onderwijs)Bunschoten (juridisch onderzoek levert input voor besluitvorming
hierover op bestuurlijk niveau)
HRM à beleidsharmonisatie tussen VCO en VVGO
Gemeentelijk overzicht van het onderwijsaanbod à scholen op de kaart
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