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Samen bloeien door samen leren
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Leeswijzer
Na het voorwoord beschrijven we in hoofdstuk 2 onze missie en visie.
Daarna schetsen we in hoofdstuk 3 kort de belangrijkste trends en
ontwikkelingen die van invloed zijn op de koers van onze organisatie.
In hoofdstuk 4 wordt toegelicht waarom wij welke keuzes maken.
Vanuit deze ambities formuleren we drie focuspunten die nader
worden uitgewerkt in hoofdstuk 5. Vervolgens worden in hoofdstuk 6
onze ambities per focuspunt vertaald in hoofddoelstellingen.
Als bijlagen zijn toegevoegd: een kort overzicht van het gevolgde proces,
een samenvatting van de belangrijkste resultaten uit de vorige
beleidsperiode en een visualisatie van de gewenste ontwikkeling.
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1)Voorwoord
De wereld om ons heen verandert.
Vergrijzing, ontgroening, bezuinigingen, incidentenpolitiek,
Digitalisering en de hoge snelheid van kennisvernieuwing…
Voor onze scholen betekent dit dat wij minder leerlingen krijgen
en dat ons lerarenbestand vergrijst.
We streven daarom naar een beheerste krimp van onze organisatie.
Tegelijkertijd is de prestatiedruk hoger, is er meer aandacht voor het individu
en wordt er verwacht dat er steeds meer onderwijs en ondersteuning op maat wordt gegeven.
Meer met minder.
Onze scholen zullen dan ook hun koers dienen bij te stellen
om zodoende de leerlingen van nu en in de toekomst
in die snel veranderende maatschappij tot bloei te laten komen.
Onze koers voor de aankomende jaren zal zich richten op drie focuspunten:
excellent in leren leren, samen ontwikkelen van de leergemeenschap en slimmer organiseren.
Omdat kennis zo snel veroudert, zal de focus meer verlegd worden naar hoe te leren:
welke leermethodes zijn er en welke manier van leren past het beste bij jou?
Zo kunnen onze leerlingen straks zelf hun leeromgeving zo inrichten,
dat ze weten waar ze kennis kunnen halen, hoe ze die het beste kunnen opnemen
en hoe ze die kunnen toepassen.
Ook is er volop aandacht voor het ontwikkelen van eigentijdse vaardigheden.
In alle situaties en niet alleen op school.
Want leren doe je 24/7, het stopt niet bij de voordeur van de school.
Leren doe je thuis in het gezin, doe je op straat en bij de sportvereniging.
Leren doe je in de bibliotheek, in de supermarkt en vooral samen met anderen.
Met de leerkracht, met medeleerlingen, met vrienden, met je ouders, met iedereen in je omgeving.
Wij vragen dan ook aan onze collega's, ouders en onze ketenpartners
om te helpen bij het dragen van de leergemeenschap voor onze leerlingen.
Draagt u met ons mee?

Ingrid Sluiter en Carlo Segers
College van Bestuur
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2)

Onze missie en visie

Onze naam, SKOzoK, staat voor Samen Koersen Op zichtbare onderwijs Kwaliteit.
Onze koers, de missie en visie geldt voor de organisatie en al haar medewerkers.

Missie
SKOzoK biedt haar leerlingen eigentijds onderwijs in een uitdagende leeromgeving,
zodanig dat zij zich optimaal ontwikkelen.

Visie


We verzorgen eigentijds, kwalitatief goed onderwijs, waar de mogelijkheden
en interesses van het kind centraal staan. De leerling leert in dialoog met
medeleerlingen, de leerkracht en de omgeving. We bieden een passend
onderwijsarrangement aan, zo dicht mogelijk bij huis.



SKOzoK is een open en lerende gemeenschap, waarin onze medewerkers
op professionele wijze werken en leren. Dit houdt onder andere in
dat we verantwoordelijkheid nemen, voorbeeldgedrag laten zien en elkaar
aanspreken.



We onderhouden een proactieve en duurzame samenwerkingsrelatie met
ouders, ketenpartners en gemeenten.



Onze organisatie werkt efficiënt en effectief, waardoor we de beschikbare
middelen zo goed mogelijk benutten.



Ouders maken een bewuste, positieve keuze voor een SKOzoK-school.

De scholen van SKOzoK hebben van oudsher een katholieke grondslag; twee scholen hebben een
protestantse achtergrond. SKOzoK staat voor een brede, levensbeschouwelijke identiteit,
gebaseerd op de christelijke normen en waarden.
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3) Trends en ontwikkelingen
Wij schetsen hier kort de belangrijkste trends in de
maatschappij en de ontwikkelingen in onze organisatie,
die van invloed zijn op onze koers en de strategische
keuzes die wij maken.
Omgeving
Demografisch
Er is sprake van verdergaande ontgroening, zeker in onze regio. De leerlingenkrimp van 11% in de
afgelopen vier jaar, zet de komende beleidsperiode ongeveer in hetzelfde tempo door.
Politiek
Landelijk wordt onderwijs heel belangrijk gevonden. Er wordt in geïnvesteerd. Tegelijkertijd wordt
er vanuit de politiek ook veel gestuurd op het wat en op het hoe. De inkleuring is dynamisch en
wordt beïnvloed door incidenten. De voorspelbaarheid van de inkomsten en van de sturingsmechanismen is niet optimaal. Gemeenten moeten in tijden van financiële krapte keuzes maken.
Sociaal-cultureel
De maatschappij verandert snel en is steeds minder voorspelbaar. Daarmee verschuift ook de
opdracht aan de school regelmatig; wat hoort er wel of juist niet thuis en wat heeft prioriteit?
De kennis en kunde van nu, is onvoldoende voor de toekomst.
Organisatie
Structuur
In de afgelopen beleidsperiode is de organisatie ingericht op krimp, meer efficiëntie en meer
samenwerking. Het personeelsbestand is in balans gebracht met de afname van het
leerlingenaantal. De 30 scholen zijn ondergebracht in 15 clusters, waarbij per cluster directie en
kwaliteitsondersteuning georganiseerd is.
Financiën
Onze financiële positie is inmiddels solide, met name door verbeteringen in de Planning & Controlcyclus en door de hervonden balans tussen personele kosten en het aantal leerlingen.
Onderwijs
Opbrengsten
Met name de cognitieve opbrengsten staan zowel in de maatschappij als in de politiek hoog op de
agenda. De opbrengsten van onze organisatie zijn in vier jaar tijd gestegen van benedengemiddeld
naar licht boven het landelijk gemiddelde.
Technologie
De enorme vlucht van de technologie heeft veel invloed op de maatschappij en dus ook op onze
leerlingen en wat en hoe zij leren. Op onze scholen werken wij dan ook steeds meer met digitale
hulpmiddelen.
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Personeel
Populatie
Ons personeelsbestand is relatief homogeen. Meer dan de helft van onze medewerkers is ouder
dan 45 jaar en meer dan een kwart is ouder dan 55 jaar. Onze leerkrachten zijn veelal vrouwelijk
(85%) en veel collega's werken parttime. Door de sterke krimp van de organisatie en de toename
van de uitstroomleeftijd, is er weinig ruimte voor instroom.
Ontwikkeling
Naast aandacht voor de opbrengsten, is er op onze scholen veel aandacht voor het pedagogische
klimaat. De ontwikkeling van onze leerkrachten is momenteel vooral gericht op het verbeteren van
de didactische vaardigheden en het differentiëren van onderwijs.
Kinderen en hun ouders
Digitalisering
Kinderen groeien op in een digitaal tijdperk. De technologie vergroot hun wereld en zorgt voor een
“overload” aan informatie en mogelijkheden. Van jongs af aan maken zij hier continu keuzes in.
De rol van ouders
Er worden minder kinderen geboren en de diversiteit in gezinssamenstelling neemt toe.
Ouders hebben hoge verwachtingen van hun kinderen en stellen meer eisen aan het onderwijs.

4) Keuzes voor de koers
De genoemde trends en ontwikkelingen zijn voor ons leidend bij het herijken van de koers voor
de beleidsperiode van 2014 - 2018.
Bij het herijken van onze koers hebben de volgende ontwikkelingen de meeste invloed:




Dalende leerlingaantallen door ontgroening
Maatschappelijke ontwikkelingen
Technologische ontwikkelingen

Enerzijds leiden zowel de krimp als de steeds wijzigende
verwachtingen van de maatschappij (ouders en politiek)
tot de noodzaak van meer flexibiliteit.
Anderzijds zal de kennis en kunde van nu onvoldoende
zijn voor de toekomst. De technologische vernieuwingen
volgen elkaar immers snel op en de informatieoverload
vraagt voortdurend om filteren en prioriteren,
een andere manier van kennis opnemen en verwerken.
Deze ontwikkelingen vormen het fundament voor de keuzes die wij maken op het gebied van het
leren, het organiseren en van wat wij verwachten van ons personeel. We bouwen daarbij voort op
de bestaande missie en visie; deze is ambitieus en eigentijds. Bestendiging hiervan geeft stabiliteit
en consistentie in de ontwikkeling van onze organisatie.
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Koersbepalers en de samenhang

Per saldo ontstaat er een urgentie om onze organisatie gezamenlijk verder te ontwikkelen, zowel
binnen SKOzoK als in samenhang met buiten. Daar vloeien onze ambities voor de komende jaren
uit voort.
Leren
Uiteraard begeleiden we kinderen in hun ontwikkeling op zowel cognitief als sociaal-emotioneel
gebied. Daarnaast gaan we bij onze leerlingen bewust de verantwoordelijkheid voor hun eigen
ontwikkeling stimuleren en vergroten we hun zelfkennis over hoe ze (het beste) kunnen leren.
Dat noemen wij “leren leren”.

Organiseren
Door het vergroten van de flexibiliteit kunnen onze steeds kleiner wordende scholen langer
goed blijven functioneren. Deze flexibiliteit uit zich in slim organiseren van de clusters, onder
andere door groeps- en schooldoorbrekend te werken en in samenhang met de lokale
gemeenschap. Wij willen op die manier de draagkracht van de leergemeenschap vergroten.

Personeel
Om kinderen anders te laten leren en om slimmer te gaan organiseren, zetten wij in op in
gezamenlijkheid verder ontwikkelen van onze medewerkers. Door met elkaar te
professionaliseren en bewust te differentiëren naar relevante kwaliteiten, komen onze talenten
maximaal tot bloei.
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5) Onze focuspunten
De trends en de invloed die wij hier op kunnen
uitoefenen, vormen in samenhang met de resultaten uit
de vorige beleidsperiode, de basis voor de keuzes die wij
maken voor de toekomst van SKOzoK. We concentreren
onze strategie voor de komende beleidsperiode op drie
focuspunten. Dit zijn:
1) Excellent in leren leren
2) Samen ontwikkelen van de leergemeenschap
3) Slimmer organiseren
1) Excellent in leren leren
Wij zorgen voor een dekkend aanbod van de kerndoelen van het primair onderwijs en voor het
bereiken van de vereiste resultaten (per school op minimaal een gemiddeld niveau). Daarnaast is
het de belangrijkste taak van de school om kinderen voor te bereiden op de snel en steeds
veranderende maatschappij.
Om dit te realiseren, stimuleren we bij kinderen de verantwoordelijkheid voor de eigen ontwikkeling
en vergroten we hun zelfkennis over hoe ze (het beste kunnen) leren. We noemen dit “leren leren”.
Daarnaast nemen de volgende thema’s op onze scholen een belangrijke plaats in:

Binnen het leerprogramma is balans tussen kennis, sociaal emotionele ontwikkeling en het “leren leren”.
Op alle SKOzoK-scholen wordt gewerkt aan deze drie
ontwikkelingsgebieden. Voor ieder ontwikkelingsgebied
zijn of worden doorgaande leerlijnen uitgewerkt.
Op de scholen worden verschillende accenten gelegd,
die leiden tot een lokale inkleuring. Dit wordt ook in de
schoolplannen opgenomen. Op deze wijze hebben
ouders ruimte om te kiezen.
Wij vinden dat het kind (stapsgewijs) eigenaar van zijn
of haar leerproces moet worden en dus stimuleren we
het ontwikkelen van eigenaarschap voor het leren.
Wij willen dat kinderen hun vorderingen zelf gaan volgen.
Voor de motivatie van kinderen is het een essentiële
voorwaarde dat zij het nut van de kennis en toepassing ervan leren
(“wat heb ik er aan?”). Betekenisvol leren is daarbij uitgangspunt.
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Dat vraagt dat we investeren in de bewustwording van kinderen: in hoeverre hebben zij hier zelf
invloed op en hoe kunnen zij hun ontwikkeling het beste vorm geven? Dit start met het inzicht
geven in leren en de resultaten daarvan (zelf volgen) en wordt vervolgd met het zelf
verantwoordelijkheid nemen voor en richting geven aan leren (zelf sturen).
Hiervoor hebben kinderen ruimte en vertrouwen nodig, maar ook sturing door de leerkracht.
Hoe meer zelfsturend het kind is, hoe minder sturing er nodig is en hoe meer de leerkracht
begeleider wordt in plaats van leider. Ook worden leerlingen gestimuleerd om met en van elkaar te
leren.
Leren leren is geen apart vak, maar wordt zoveel mogelijk geïntegreerd in het leerproces. Dit geldt
ook voor ICT-vaardigheden en mediawijsheid.

2) Samen ontwikkelen van de leergemeenschap
Door verdergaande samenwerking binnen de organisatie tussen onze medewerkers te
bevorderen, zowel in het werken als in het leren, zal de kwaliteit van ons onderwijs verder
verbeteren. Voor de verbetering van de kwaliteit zijn de leerkrachten de belangrijkste succesfactor.
De ontwikkeling van ons onderwijs zal dan ook vorm krijgen door verdere professionalisering van
de leerkrachten. Een lerende en onderzoekende attitude van onze collega’s zien wij als
basisvoorwaarde voor de realisatie van een succesvolle leergemeenschap. We willen de
professionalisering met name in de praktijk laten plaatsvinden; het uitgangspunt daarbij is met en
van elkaar leren. Op die manier maken we de transitie van “ik en mijn groep” naar “wij en onze
school” naar “wij en onze organisatie”.
Daarnaast kunnen we ook gebruik maken van de kennis en kunde van buiten, om nog meer
rendement te behalen. De ouders zijn voor ons hierin heel belangrijk. Samen vormen we de
leergemeenschap.
Leerkrachten…
Het is onze ambitie om de leerbehoefte van de totale groep leidend te maken voor het
leerprogramma. Dit vraagt van leerkrachten dat zij doelgericht en handelingsgericht
werken om kinderen te laten leren. De te bereiken doelen zijn het uitgangspunt, niet de
lesmethode. Het basisgereedschap van de leerkracht is dan ook kennis van de doelen
en de leerlijnen. Daarnaast beschikt zij over een waaier aan werkvormen.
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Omdat we willen dat kinderen zich verantwoordelijk voelen en tonen voor hun leerproces,
dient de rol van de leerkracht zich te ontwikkelen van leidend naar begeleidend.
Vragen stellen is belangrijker dan antwoorden geven. De leerkracht geeft sturing daar waar
het nodig is en biedt ruimte en vertrouwen wanneer mogelijk.
De collega's in het team voelen zich samen verantwoordelijk voor de resultaten op de drie
ontwikkelingsgebieden van de kinderen. Gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen geeft
duidelijkheid en consistentie. Heterogeniteit en differentiatie in de organisatie zijn
voorwaarden voor verdere ontwikkeling. Om de kwaliteiten in een team optimaal te
benutten, worden de talenten zo goed mogelijk ingezet. Daarin wordt bewust gebruik
gemaakt van de aanwezige persoonskenmerken en de specialismen, zowel qua kennis als
qua vaardigheden.
De leerkracht verzorgt eigentijds onderwijs en maakt optimaal gebruik van de digitale
mogelijkheden. Naast kennis en vaardigheid op ICT-gebied, is vooral een positieve, lerende
en begeleidende houding van de leerkracht belangrijk.
De leerkracht gaat de dialoog aan met de ouders over wat men van elkaar en van de
kinderen verwacht. Daarin neemt de leerkracht het initiatief, waarbij zij zich toegankelijk en
verbindend richting de ouders toont.
Ouders…
Wij zien ouders als partners in het leren en stimuleren hun verbondenheid met de school.
We verwachten betrokkenheid van ouders bij het leren
van hun kinderen, maar ook bij de lerende organisatie
die de school vormt. We maken graag gebruik van hun
inbreng en expertise.
Uitgangspunt is wederzijds respect en vertrouwen.
De leerkracht respecteert de ouders in hun rol als
opvoeder. De ouders respecteren het vakmanschap van
de leerkracht.







Ouders leveren een positieve bijdrage aan het leerproces van hun kinderen door:
voorwaardenscheppend gedrag (bijvoorbeeld op tijd naar bed, gezonde voeding)
aanmoedigend gedrag (bijvoorbeeld belangstelling tonen, schoolinzet stimuleren)
ontwikkelingsondersteunend gedrag (bijvoorbeeld spelletjes doen, voorlezen, educatieve
uitstapjes)
direct onderwijsondersteunend gedrag (bijvoorbeeld aanzetten tot leren, helpen met
plannen)
positieve inbreng aan groeps- en schoolklimaat (bijvoorbeeld stimuleren van positief
gedrag in de groep en op school).
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Kortom partnerschap zowel voor de leerontwikkeling van het kind (didactisch partnerschap)
als voor de wijze waarop leerlingen, ouders en school met elkaar omgaan (pedagogisch
partnerschap). In het bijzonder vinden wij het van belang dat ouders de zelfstandigheid en
zelfverantwoordelijkheid van hun kind vergroten en dat zij sociale vaardigheden en
moreel besef bij hun kind stimuleren. Wij ondersteunen en bevragen ouders in hoe zij hun
rol in didactisch en pedagogisch partnerschap vorm willen en kunnen geven.

3) Slimmer organiseren
Leeromgeving
Wij willen leerkrachten en kinderen een leerrijke omgeving bieden, die het leerproces ondersteunt.
Deze omgeving kenmerkt zich door ruimte voor doen en experimenteren, met veel aandacht voor
reflectie op handelen en leren. Technologische vernieuwingen versterken de innovatiemogelijkheden bij het organiseren van het leren.
Deze omgeving hoeft zich niet te beperken tot een (school)gebouw, maar zegt meer over de wijze
waarop het leren is georganiseerd. Deze is “leergericht” in plaats van “leerkrachtgericht”.
Als er geen grenzen van een klaslokaal gelden, betekent dit dat leerkrachten minder directe
controle hebben. De primaire opdracht van leerkrachten is het volgen van de vorderingen van het
leren en het begeleiden van het leerproces. Het voeren van de dialoog met de leerling over de
leerdoelen, de opbrengsten en de voortgang, vervult hierin een belangrijke rol. De ruimtes waarin
wordt gewerkt, bieden gelegenheid om te kiezen, om te plannen en om te doen. Er zijn plekken
voor concentratie, voor samenwerken en voor ontmoeting.
Centraal in de organisatie van het leren staat het leerarrangement, dat bestaat uit leerlijnen.
Deze leerlijnen gaan uit van kennis en vaardigheden, maar ook van de toepassing ervan.
Ook het “buiten de school leren” wordt hierin meegenomen. Hiermee is de school “de regisseur
van het leren”, zonder dat het leren expliciet op school of binnen lestijd plaatsvindt. De leerlijnen
bevatten mijlpalen, leertaken en toetsen.
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Klein en fijn
Onze scholen worden gemiddeld door steeds minder kinderen bezocht. Dit vereist flexibiliteit in de
organisatie van het leren, zowel in de groep als in de school. Wij willen de werkende principes bij
onze huidige kleine scholen nader onderzoeken en uitbouwen, om zo "tight fit" mogelijk en met
goede kwaliteit onze doelgroep te kunnen blijven bedienen.
In onze organisatie is veel kennis en kunde aanwezig. Logischerwijs is niet op iedere school
dezelfde expertise beschikbaar. Dit geldt zeker daar waar de leergemeenschappen kleiner worden.
Via het opbouwen van netwerken willen we specialismen binnen onze organisatie zoveel mogelijk
benutten, zodat we als de situatie daar om vraagt, elkaar snel kunnen helpen. Dit sluit naadloos
aan bij onze visie op het vormgeven van passend onderwijs. Vanuit de lokale behoefte maatwerk
leveren, door de benodigde expertise er naartoe te brengen.
De leeromgeving kan nog krachtiger worden, door meer samen te werken met ouders, vrijwilligers
en lokale voorzieningen. Wij streven naar een breed aanbod in actieve afstemming met onze
ketenpartners. Ook kan er in deze beleidsperiode geëxperimenteerd worden met bijvoorbeeld
thuisleren of schooldoorbrekend werken. Dat kan de onderwijskwaliteit op een school met
krimpende leerlingenaantallen minder kwetsbaar maken. De ondergrens voor het behoud van een
kleine school wordt bepaald door een garantie van de gewenste onderwijskwaliteit.

6) Hoofddoelstellingen
Op basis van de belangrijkste relevante trends hebben we keuzes gemaakt voor de koers van
SKOzoK en op basis daarvan drie focuspunten geformuleerd voor de komende beleidsperiode.
Op elk van deze focuspunten hebben we in dit plan beschreven wat we beogen, zoals wij het voor
ons zien op de scholen van SKOzoK in 2018.
Vervolgens formuleren we onze hoofddoelstellingen, die dienen als leidraad voor de verdere
uitwerking in de jaarplannen van zowel onze organisatie als van de afzonderlijke scholen.
Deze doelstellingen geven onze richting en ambitie aan en laten tegelijkertijd ruimte voor de
onvermijdelijke dynamiek en voor concrete invulling op schoolniveau.
Uiteraard is ons Koersplan ook het uitgangspunt voor de beleidsplannen op specifieke
deelgebieden, zoals personeel, financiën en ICT.
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Hoofddoelstellingen bij ‘Excellent in leren leren’





De cognitieve opbrengsten van alle scholen liggen op het niveau dat past bij de
schoolpopulatie.
Er wordt planmatig gewerkt aan de sociaal-emotionele ontwikkeling.
Er is een leerlijn "leren leren", die geïntegreerd is in het leerproces, waarmee de
metacognitieve vaardigheden van kinderen worden ontwikkeld.
Alle leerkrachten werken handelingsgericht en doelgericht met groepsplannen,
waarin cognitieve, sociaal-emotionele en metacognitieve doelstellingen een plek
hebben, zodat alle leerlingen een optimaal leerarrangement krijgen.
Hoofddoelstellingen bij ´Samen ontwikkelen van de leergemeenschap´







Voor leerkrachten zijn de leerdoelen en leerlijnen het uitgangspunt; zij gebruiken
eigentijdse middelen en methoden hierbij als hulpbron en benutten de kwaliteiten
van collega's.
Leerkrachten tonen een positieve, lerende en begeleidende houding naar leerlingen
en naar elkaar.
Teams denken en werken groepsoverstijgend in het belang van de
leergemeenschap van de school en binnen onze organisatie.
Wij stimuleren en ondersteunen het didactisch en pedagogisch partnerschap van
ouders.
Hoofddoelstellingen bij ´Slimmer organiseren´








Er wordt groepsdoorbrekend gewerkt, waarbij bewust gebruik wordt gemaakt van
ruimtes binnen en buiten de school, om het leerproces te verrijken en het
leerrendement te verbeteren.
Wij faciliteren het "altijd en overal kunnen leren" van kinderen, door het bieden van
toegang tot digitale leeromgevingen om de effectieve leertijd te vergroten en om
partnerschap met ouders mogelijk te maken.
We gebruiken interne en externe netwerken om op efficiënte wijze expertise daar in
te zetten waar en wanneer dat wenselijk is.
We gaan experimenteren met het organiseren van het leren op kleine scholen,
met als doel ze minder kwetsbaar te maken.

Deze hoofddoelstellingen willen we aan het einde van deze beleidsperiode hebben bereikt.
Ze worden ieder jaar nader uitgewerkt in concrete doelstellingen voor het komende schooljaar.
Bij deze concretisering van de doelstellingen wordt rekening gehouden met de resultaten
van het voorgaande jaar en met gewijzigde omstandigheden. Dit gebeurt op organisatieniveau
(in het Kompas) en tevens op schoolniveau (in daarvan afgeleide Schoolontwikkelplannen).
De jaardoelstellingen worden per cluster specifiek gemaakt en opgenomen in de
managementcontracten van de clusterdirecteuren. Vervolgens worden de doelstellingen
vertaald op team- en individueel niveau.
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Evaluatie van het Koersplan 2010 - 2014

Evaluatie Koersplan 2010 - 2014
De afgelopen schooljaren hebben we gewerkt aan de realisatie van het Koersplan
2010 - 2014. We beschrijven hieronder kort de resultaten in relatie tot de doelen die we
onszelf gesteld hebben in deze beleidsperiode. We behandelen de opbrengsten aan de hand
van de vijf thema’s, die we in het Koersplan onderscheiden.

1) Goed onderwijs
Ons doel
Wij verzorgen eigentijds, kwalitatief goed onderwijs waar de mogelijkheden en interesses
van het kind centraal staan. Eigentijds in de zin van aandacht voor verschillende leerstijlen
en leervormen, die passen bij en mogelijk zijn in deze tijd. Kwalitatief goed in de zin dat er
opbrengstgericht wordt gewerkt en leerlingen hun mogelijkheden optimaal benutten.
Het beoogde rendement is breder dan het behalen van de kerndoelen. We leren kinderen
ook zelfsturend te zijn en helpen hen zelfinzicht te ontwikkelen. Het kind leert in dialoog met
medeleerlingen en de leerkracht in een veilige en uitdagende leeromgeving. We bieden een
passend onderwijsarrangement aan zo dicht mogelijk bij huis.
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Subdoelen


Alle SKOzoK-scholen hebben een basisarrangement van de onderwijsinspectie.



Onze scholen werken resultaatgericht door middel van groeps- en handelingsplannen
en ook doelgericht in samenspraak met ouders en kinderen. Hierbij is zowel aandacht
voor de cognitieve opbrengsten als voor de sociaal emotionele ontwikkeling.



We formuleren de kaders van passend onderwijs in een onderwijszorgprofiel.



ICT wordt ingezet om zo ondersteunend mogelijk te zijn aan het primaire proces.

De opbrengsten…


Van een onderwijsorganisatie met 2 zwakke scholen, 5 waarschuwingen en 14
attenderingen van de Onderwijsinspectie, hebben wij nu onze opbrengsten op orde
(voor schooljaar 13/14 nog 4 attenderingen). Alle scholen hebben een
basisarrangement van de onderwijsinspectie. Onze opbrengsten zijn opgeschoven
van benedengemiddeld naar licht bovengemiddeld. We werken planmatig aan het
verbeteren van de opbrengsten. Als ergens terugval dreigt, wordt hierop gehandeld
middels een specifiek verbeterplan.



Handelingsgericht werken is inmiddels het uitgangspunt op alle scholen, hoewel de
fase van implementatie nog gedifferentieerd is. De eerste groep scholen werkt ook
planmatig aan de sociaal emotionele ontwikkeling.



Op het niveau van het nieuwe samenwerkingsverband zijn de hoofdlijnen bepaald in
het kader van Passend Onderwijs en zijn de ondersteuningsprofielen van de scholen
uitgewerkt.



ICT in het primaire proces wordt steeds vanzelfsprekender. In 90% van de groepen
wordt gebruik gemaakt van een digitaal bord. Ons leerlingvolgsysteem ParnasSys
heeft in belangrijke mate bijgedragen aan het vergroten van het kwaliteitsbewustzijn
en het volgen van en sturen op opbrengsten.



Qua leerstijlen en leervormen is er in eigentijds onderwijs nog een wisselend beeld
op de scholen. De leerkrachten zijn bereid om hun handelingsrepertoire de komende
periode verder te ontwikkelen.



Het rendement is nog met name gericht op het realiseren van de kerndoelen, dit doen
leerkrachten veelal met behulp van leermethodes van uitgevers. Het is gewenst om
de leerlijnen rijker aan te bieden en om het zelfinzicht en de zelfsturing van de
leerlingen verder te bevorderen.



Onze scholen zijn over het algemeen veilige en uitdagende leeromgevingen. Dit blijkt
uit de periodiek gehouden tevredenheidmetingen onder leerlingen, ouders en
leerkrachten.



We slagen er goed in om leerlingen zo dicht mogelijk bij huis passend onderwijs te
bieden. Het verwijzingspercentage naar Speciaal Onderwijs is benedengemiddeld,
terwijl het aantal “rugzakjes” (extra ondersteuning zodat regulier onderwijs mogelijk
blijft) bovengemiddeld is.
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2) De professionele medewerker
Ons doel
De leerkracht vormt de kern van ons onderwijs. Leerkrachten bepalen in grote mate het
succes van het primaire proces. De organisatie is er op gericht hen hun werk zo goed
mogelijk te laten doen.
Daarvoor is het nodig om keuzes te maken, zodat taken behapbaar blijven.
Daarvoor is het nodig om een uitdagende werkomgeving te bieden voor alle
medewerkers.
Daarvoor is het nodig om medewerkers te belonen op basis van hun toegevoegde
waarde.
En daarvoor is het nodig om op professionele wijze met elkaar te werken.
Dit betekent dat medewerkers verantwoordelijkheid nemen en persoonlijk leiderschap
tonen. We vinden het belangrijk om afspraken na te komen, voorbeeldgedrag te laten
zien en elkaar aan te spreken.
Subdoelen


We sturen gericht op professionalisering
en flexibelere inzet.



We geven vorm aan een flexibele
arbeidsorganisatie door zorgvuldige
implementatie van functiewaardering
en functiedifferentiatie.



We organiseren de processen binnen
de organisatie, zodat er zoveel mogelijk
effectieve leertijd behaald wordt.



Op alle niveaus stimuleren we samen
werken en samen leren om zodoende
beter gebruik te maken van onze
kwaliteiten en competenties.

De opbrengsten…


We hebben volop geïnvesteerd in de verankering van Opbrengstgericht en
Handelingsgericht werken (HGW) werken binnen onze organisatie.
Professionaliseringsactiviteiten hebben HGW steeds als uitgangspunt, dit omwille van
consistentie en behapbaarheid voor onze medewerkers. Er is in verbinding hiermee op
alle scholen stevig gewerkt aan het verder ontwikkelen van de didactische vaardigheden,
zoals het toepassen van het directe instructiemodel. Het doelgericht werken en
afstemmen op de verschillende onderwijsbehoeften zijn nog voor verbetering vatbaar.
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Uit de jaarlijkse metingen blijkt dat onze medewerkers tevreden zijn over hun werk en de
werkomgeving. Wel is werkdruk een punt van aandacht. Het ziekteverzuim is enige tijd
hoger geweest, maar is door een actief verzuimbeleid sinds een jaar dalende en bevindt
zich nu weer rond het landelijk gemiddelde.



Functiedifferentiatie heeft haar intrede gedaan, maar de behoefte hieraan bij de
medewerkers zelf is vooralsnog niet groot. We zitten daardoor onder het
streefpercentage van de functiemix.



Op het gebied van professioneel werken zijn stappen gezet. De gesprekscyclus heeft in
deze beleidsperiode een belangrijke plek gekregen. Met medewerkers worden nu
planmatig doelen, ontwikkeling en resultaten besproken. Er is volop aandacht voor
kenmerken van de professionele cultuur. In het daadwerkelijk bespreekbaar maken en
bevorderen van gewenst gedrag moeten nog wel stappen worden gezet, breed binnen
de organisatie, vooral op verantwoordelijkheid nemen en professioneel samen werken
en samen leren.



De (vrijwillige) mobiliteit van de collega’s is toegenomen, ook over de scholen heen.
Door de inzet van medewerkers via het P-Centrum is ook de flexibiliteit van ons
personeelsbestand verhoogd. Inmiddels hebben we een groot bestand van
gekwalificeerde vervangers die we tijdelijk in kunnen zetten op onze scholen.



Op de scholen zijn interventies gepleegd om de effectiviteit van de leertijd te vergroten.
Uit een audit op de scholen komt naar voren dat dit beter gaat, maar ook continu
aandacht behoeft om verslappen te voorkomen.



Samen werken en samen leren is gestimuleerd door aanpassingen in de organisatie:
door clustervorming van de scholen en herinrichting van het directielandschap en
middels het reorganiseren van de kwaliteitsondersteuning. Ook zijn processen en
projecten zo ingericht dat er verbinding ontstaat, bijvoorbeeld bij het proces om te komen
tot het nieuwe Koersplan.
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3) Optimale samenwerking met de omgeving
Ons doel
Wij zijn een onderdeel van onze omgeving. Om de best mogelijke resultaten te halen,
is het nodig om een proactieve en duurzame samenwerkingsrelatie te hebben met ouders,
ketenpartners en gemeenten.
Ouders vertrouwen ons hun kinderen toe. Zij zijn daarmee de belangrijkste partner in
onze omgeving en dat brengt intensieve wederzijdse communicatie met zich mee.
Samenwerking met ketenpartners en gemeenten levert meerwaarde op bij de realisatie
van onze doelen en sluit aan bij de wensen van ouders.
Ons ideaalbeeld is samenwerking in de keten, zodanig dat schakels naadloos in elkaar
passen zowel qua dagindeling als qua ontwikkeling van een kind.

Subdoelen


Samenwerking met ouders is op iedere school focuspunt.



We scherpen onze visie op Integrale Kind Centra (IKC) aan en streven er - daar waar
wenselijk en haalbaar - naar om samen met ketenpartners IKC’s te vormen, passend bij
de lokale situatie.



In samenwerking en samenspraak met de omgeving onderzoeken we waar
(on)mogelijkheden liggen tot het in stand houden van (kleine) scholen, zowel vanuit
kwalitatieve als financiële invalshoek.

De opbrengsten…


Onder andere op basis van periodieke tevredenheidsmetingen weten wij dat onze ouders
tevreden zijn over onze scholen en het onderwijs dat hun kinderen krijgen. De
wederzijdse communicatie verloopt volgens hen in de regel goed tot zeer goed. Scholen
kunnen de betrokkenheid en de participatie van ouders verder stimuleren.



In ons werkgebied werken wij goed samen met de regionale ketenpartners. De wijze van
samenwerking en de breedte van het palet wordt gekleurd door de lokale situatie.



We hebben de contacten met de gemeenten geïntensiveerd, om zo de agenda van
SKOzoK goed voor het voetlicht te brengen. We hebben contact met gemeenten over
huisvesting, leerlingenvervoer, passend onderwijs, samenwerkingsmogelijkheden en de
toekomst van de scholen.



We hebben ons intensief verdiept in de (on)mogelijkheden tot het in stand houden van
kleine scholen. Op basis van onderzoek hebben we de kwantitatieve en kwalitatieve
kaders hiervoor bepaald. Voor onze scholen in Bergeijk hebben we een strategisch plan
opgesteld, dat we nu aan het uitvoeren zijn.
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4) Intensieve samenwerking binnen SKOzoK
Ons doel
De komende jaren zullen wij de mogelijkheden die de schaalgrootte van onze organisatie
biedt, maximaal benutten. Wij worden gedreven door efficiëntie en effectiviteit om de
beschikbare mensen en middelen zo goed mogelijk te benutten.
Daarbij beschikken we over relevante managementinformatie om te kunnen sturen op
kwaliteit en continuïteit. Daarbij beperken we ons niet tot de “harde” kant van effectiviteit,
maar richten wij ons nadrukkelijk ook op een beter rendement in kwalitatieve zin door samen
werken en samen leren.

Subdoelen


We ontwikkelen meerjarig personeel en financieel beleid.



We maken een doelmatige en heldere verdeling van taken, verantwoordelijkheden en
bevoegdheden op alle niveaus in de organisatie.



Inrichten en realiseren van een transparante planning & control cyclus, waardoor met
behulp van adequate informatievoorziening proactief kan worden gehandeld en
verantwoording wordt vereenvoudigd.



We sturen expliciet op het organisatiebewustzijn en resultaatgericht werken bij
medewerkers.

De opbrengsten…


De verhoging van de efficiëntie en effectiviteit van onze organisatie heeft in de eerste
jaren van het beleidsplan vanuit urgentie hoge prioriteit gehad. Dit heeft geleid tot een
goed ontwikkelde Planning & Control cyclus, adequate management informatie en de
nodige besparingen. De verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn beschreven. We
leren van het verleden, volgen het heden nauwgezet en we gebruiken de trends om
vooruit te kijken, om zo proactief (bij) te sturen.



Er is meerjarig personeel en financieel beleid, dat past bij de strategie van onze
organisatie en periodiek wordt herijkt. Focuspunten worden jaarlijks geactualiseerd.



De samenwerking met en tussen de directeuren is in de afgelopen periode
geïntensiveerd. Ook wordt er op regio-, cluster- en teamniveau meer samen gewerkt en
geleerd. Zowel directeuren als kwaliteitsondersteuners hebben hierin een positieve
inbreng. In directienetwerken op het gebied van onderwijs, personeel en financiën
hebben de directeuren rechtstreeks inbreng in het organisatiebrede beleid. Er zijn
gezamenlijke studiemomenten op organisatie, regio en clusterniveau om samen leren te
bevorderen. De betrokkenheid op organisatieniveau van leerkrachten is nog niet op het
gewenste niveau.
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5) Ouders kiezen voor SKOzoK scholen
Ons doel
Ouders kiezen bewust voor een
SKOzoK-school,
zeker daar waar sprake is van
keuzemogelijkheid.

Subdoelen


SKOzoK-scholen onderscheiden zich door heldere profilering op het gebied van
opbrengsten en zorg.



Ouders en school stellen een overeenkomst op over waar het primaat ligt van de ouders
(opvoeding) en waar van de (brede) school (onderwijs en opvang), waardoor wederzijdse
verwachtingen zo goed mogelijk matchen.



Alle medewerkers van SKOzoK zijn zich bewust van hun invloed op het imago van
SKOzoK en haar scholen en geven hier op positieve wijze invulling aan.

De opbrengsten…


Wij tonen ons transparant over de opbrengsten van ons onderwijs; deze zijn te vinden in
de schoolgidsen en op de websites van de scholen en van SKOzoK. Het afgelopen jaar
hebben we onze profilering op het gebied van zorg actief beïnvloed door in onze
ondersteuningsprofielen - in het kader van passend onderwijs - te laten zien dat wij
stichtingsbreed in staat zijn om op iedere school naast het basisaanbod, ook lichte
ondersteuning te bieden aan leerlingen die dat nodig hebben.



We hebben geïnvesteerd in zowel de SKOzoK-website als de schoolwebsites, met een
meer eenduidige en professionele uitstraling.



Het matchen van de verwachtingen van scholen en ouders is in het laatste jaar van de
beleidsperiode focuspunt op de scholen. We zien hier nog een behoorlijke differentiatie
over onze scholen heen en hier is zeker winst te behalen.



Hoewel we in de regio allemaal te maken hebben met krimp, is vanaf het derde
schooljaar in deze beleidsperiode de positieve trend waarneembaar dat we relatief meer
nieuwe leerlingen kunnen verwelkomen dan onze collega-besturen in onze regio. Het
effect hiervan is dat ons leerlingenaantal ongeveer 1% minder daalt dan bij de collegabesturen.
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Bijlage

II

Proces totstandkoming van dit Koersplan

Herfst
Zomer
Zomer
Winter

Herfst

2013

Lente

Winter

Herfst

2012

Lente

Winter

2011

Totstandkoming Koersplan 2014-2018
FASE 0









FASE 1







Lente
Zomer

Samenstellen van een kerngroep (met daarin leerkrachten, directie, KO, staf)
onder leiding van de projectleider met als rol procesbewaking/fungeren als sparringpartner in het hele
traject
Organisatiebrede aftrap met ophalen droombeeld SKOzoK in 2020
Openen digitaal platform voor halen en brengen van informatie over de toekomststrategie
Verrijken opbrengsten van het droombeeld door leden van de kerngroep in gesprek met hun
achterban (directie, KO, ICT, teams, medezeggenschap, staf)
Opdracht aan externe deskundige om metacognitieve kerndoelen te ontwikkelen

FASE 2






Vertalen van de opbrengsten naar vijf domeinen om nader te uit te diepen
Uitzetten van deze domeinen bij o.a. enkele teams, MR-en, PABO-studenten en bovenbouwleerlingen
Toetsen van richtinggevende uitspraken naar aanleiding van de opbrengsten bij directie
Evalueren opbrengsten koersplan 2010-2014
Formuleren uitgangspunten koersplan met de kerngroep

FASE 3





2014

Terugblikken en vooruitkijken, naar binnen en naar buiten (SWOT)
Dialoog met externe deskundigen (over onderwijs , maatschappelijke ontwikkelingen, krimp,
besturen)
Bepalen dominante trends en thema’s
Aanscherpen dominante thema’s met interne gesprekspartners
(KO, directeuren, RvT, GMR, staf)
Bepalen procesdoelen en afstemming met GMR en RvT
Inrichten proces met rolbepaling verschillende geledingen
Werven projectleider voor het nieuwe koersplan
Uitzetten onderzoek bij externe deskundige op het gebied van metacognitieve vaardigheden





Organisatiebrede studiemiddag over het nieuwe koersplan ter toetsing van en aanvulling op de
geformuleerde uitgangspunten
Digitale vragenlijst onderwijzend personeel (435 respondenten) over de toekomst van het leren en
hun eigen rol daarin
Digitale vragenlijst ouders (1077 respondenten) over de toekomst van het leren en hun eigen rol
daarin
Bespreken van contouren nieuwe koersplan met “critical friends” (vanuit diverse invalshoeken:
bedrijfskundig, bestuur, HR, creatief, trendwatching, politiek)
Opstellen raamwerk en bespreking met kerngroep en RvT
Opstellen concept ter bespreking met kerngroep, directie, staf, KO, GMR, RvT
Besluitvormingstraject en communicatie

Leerkracht leidt

Methodes zijn leidend

Onbewust in leren leren

Leerkracht is primair
verantwoordelijk in leerproces

Hoge betrokkenheid van de
leerkracht bij eigen groep

Leerkrachten en ouders
hebben ieder een eigen rol

Leren in de klas

Expertise binnen de groep
benutten















2014



in

Slimmer organiseren

Samen ontwikkelen leergemeenschap

Excellent in leren leren

Expertise naar de school
toe halen

Leren in en buiten de klas



III



Leerkrachten en ouders
hebben partnerschap in leren

Hoge betrokkenheid van de
leerkracht bij alle groepen




Kind medeverantwoordelijk
in leerproces

Bewust bekwaam in leren leren





Leerlijnen zijn leidend

Leerkracht begeleidt

2018





in

Bijlage
Overzichtskaart ontwikkeling 2014 naar 2018

