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‘Ik voel me
supersterk in
wat ik doe!’

Voorwoord

V

oor u ligt het strategisch beleidsplan van Stichting Katholieke
Onderwijsbelangen Rivierenland voor de periode 2019 -2023.
Dit document geeft op een compacte wijze aan waar de SKOR de komende
jaren voor staat.

We beschrijven onze merkbelofte: wie willen we als Stichting SKOR zijn en hoe willen we
herkend en erkend worden?
In onze missie geven we vervolgens aan wat we de kinderen willen meegeven die aan
onze scholen onderwijs genoten hebben.
Vervolgens worden onze kernwaarden beschreven die weergeven hoe we willen handelen
om onze missie en visie te realiseren.
De kernwaarden worden visueel weergegeven, om krachtig aan te geven wie we zijn en
waar we voor staan.
Aansluitend beschrijven we in de visie het beeld van de toekomst, voor de komende vier
jaar, die we willen creëren met hieraan gekoppeld de voorwaarden waar de organisatie
aan voldoet om de visie mogelijk te maken.
Bij de totstandkoming van dit strategisch beleidsplan is gebruik gemaakt van de
ontwikkeling die in 2018 is ingezet om te komen tot een kapstok voor de scholen zodat de
schoolspecifieke invulling uitgewerkt kan worden in de nieuwe individuele schoolplannen.
In samenspraak met de directeuren, het stafbureau, de GMR en de Raad van Toezicht
is het Strategisch Beleidsplan 2019-2023 tot stand gekomen. De koers en bijbehorende
ambities zijn helder en duidelijk geformuleerd en worden in de bijlagen weggezet in
(school)jaarplannen.
We realiseren ons dat ver in de toekomst kijken lastig is en dat we constant moeten
anticiperen op nieuwe ontwikkelingen.
Het bestuur evalueert jaarlijks de gestelde koers en bijbehorende ambities met alle
betrokkenen, legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht en stelt zo nodig de
plannen bij.
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Merkbelofte SKOR
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Organisatie waar kwaliteit voorop
staat. SKOR staat voor kwaliteit
en hier hoort bij:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
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Verbinden
Verantwoordelijk, intern en extern,
naar ouders, stakeholders etc.
Autonomie, ruimte geven, ruimte krijgen,
verschil mogen maken,
juiste conditie voor innovatie
Kwaliteitsnormen hanteren…
voor onderwijs, leerkrachten,
Duurzaamheid
Goed werkgeverschap
Auditsysteem/kijken naar jezelf
Positief imago
Communicatie, open communicatie,
van en met elkaar leren.
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Kernwaarden

Verbindend
Oog voor
de ander

SKOR
Verantwoordelijk

Authentiek

Initiatief nemen en
aanspreekbaar zijn

Jezelf zijn
en jezelf blijven
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Missie/visie

Missie
De SKOR biedt goed onderwijs op maat, waarbij
leerkrachten en ouders samen kinderen begeleiden
in hun ontwikkeling naar actief positief kritischeen creatief denkende mensen die hen in staat stelt
een bijdrage te leveren aan een verdraagzame

en respectvolle samenleving. Dit krijgt gestalte
in onderwijs dat gestoeld is op de 21e -eeuwse
vaardigheden en de katholieke identiteit, waarbij
voldoende ruimte is voor andere godsdienstige en
levensbeschouwelijke opvattingen.

Onze visie op onderwijs
We maken ons er sterk voor dat iedere leerling het
onderwijs en de zorg krijgt die het nodig heeft om
de eigen talenten te ontdekken en te ontwikkelen.
Passend Onderwijs stimuleert ons te denken vanuit
mogelijkheden van leerlingen in plaats vanuit beperkingen. Onze scholen richten zich op de brede ontwikkeling
van leerlingen en op de juiste balans tussen alle
competenties en de 21e -eeuwse vaardigheden.
Leren is ontzettend belangrijk en tegelijkertijd moet

het ook gewoon fijn zijn om te doen. Kinderen moeten
graag naar school gaan in een veilige leeromgeving.
Onderwijsprogramma’s worden ontwikkeld, en
daarnaast maken we heldere afspraken met elkaar over
te verwachten opbrengsten.
Kinderen gaan indien mogelijk in de eigen wijk naar een
school en daarom hebben onze scholen ook een sociale
functie in de wijk. Er is een educatief partnerschap met
ouders.

Onze visie op kwaliteitszorg
De kernwaarde verantwoordelijk kent meerdere kanten:
verantwoordelijkheid geven, verantwoordelijkheid nemen
en verantwoordelijkheid afleggen. Dit impliceert dat
het een soort tweede natuur van iedere medewerker
moet zijn om de eigen prestaties en resultaten kritisch te
evalueren. Scholen werken opbrengstgericht en maken
hun toegevoegde waarde zichtbaar.
Elke school werkt met een kwaliteitszorgsysteem,

waarbij de evaluatie van het onderwijsleerproces
centraal staat. Natuurlijk vragen we niet alleen aan
onszelf óf we de goede dingen doen en óf we het op
de goede manier doen. Tevredenheidsonderzoeken bij
o.a. ouders, leerlingen, medewerkers en resultaten van
inspectieonderzoeken maken de zelfevaluatie compleet.
Zelfevaluatie moet leiden tot verbetering om daarmee
de kwaliteitscyclus rond te maken.
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Onze visie op Personeel en Organisatie
Het is onze overtuiging dat onze professionele
medewerkers voor de ontwikkeling en het leren van
leerlingen het verschil maken. Iedereen met wie wij
werken heeft zijn eigen verantwoordelijkheid en rol in
gelijkwaardigheid. We dagen we al onze medewerkers
uit om geïnspireerd hun deskundigheid over het
leren en onderwijzen van leerlingen verder uit te
bouwen. Binnen de kaders van onze kernwaarden,
missie en visie betrekken we medewerkers actief bij
het nadenken over concrete uitwerkingen. Immers:

op de werkvloer wordt echt het verschil gemaakt.
SKOR wil hierbij een goede werkgever zijn die actief
investeert in de medewerkers en in een veilige leer- en
werkomgeving. SKOR wil dit onder andere realiseren
door deskundigheidsbevordering, het belonen van
extra inzet, de ontwikkeling van leiderschap en het
uitbouwen van leergemeenschappen. Daarnaast
is er gerichte ondersteuning voor poolers en
nieuwe medewerkers en wordt vrijwillige mobiliteit
gestimuleerd.

Onze visie op Financiën, Facilitair en ICT (bedrijfsvoering)
Onderwijs en kwaliteit is waar het om gaat. De
aandacht van leerkrachten en directeuren moet niet
worden afgeleid door bijzaken. SKOR scholen worden
daarom ondersteund door administratieve en/of
facilitaire medewerkers. Schaalvergroting zal leiden
tot een goede beheersing tegen een laag kostenniveau,
zodat zoveel mogelijk middelen direct ten goede
komen aan het onderwijs aan leerlingen. We schatten

risico’s periodiek en systematisch goed in, waarna we
de juiste beheersmaatregelen nemen.
Goed onderwijs verzorgen wordt gemakkelijker als een
schoolgebouw een prettige leer- en werkomgeving
biedt. We handelen duurzaam in onze relatie met
mensen en onze omgeving.
Een goed gebouw heeft ook lage exploitatiekosten en
een duurzaam karakter.

Onze visie op communicatie
De kern van communicatie is interactie. Leerlingen
en medewerkers concretiseren daardoor samen
onze kernwaarden: verantwoordelijk, verbindend en
authentiek. Het effect van communicatie hangt niet
af van een goed beleidsplan, maar van de mate van
betrokkenheid en eigenaarschap waarin mensen bereid
zijn te investeren.
Communicatie moet op maat zijn. Dit betekent goede
afstemming op de behoefte van de gesprekspartners,

zowel intern als extern.
Het typeert SKOR dat we een grote diversiteit
hebben in leerlingen en ouders. Onze ouders
vertegenwoordigen de hele multiculturele
samenleving. Goede communicatie is een noodzakelijke
voorwaarde voor de realisatie van alle doelstellingen.
In onze communicatie laten we zien dat we geen
franchiseorganisatie zijn van meerdere scholen, maar
een krachtig geheel vormen.
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SKOR geeft je
ontwikkeling kleur
Wij zien elkaar volledig vanuit eigen kleur, eigen geluid.
We hebben aandacht voor een andere waarheid.
Staan open voor nieuwe ervaringen, zijn nieuwsgierig naar wat kan.
We zoeken contact omdat we willen groeien.
Kinderen ontdekken en leren binnen en buiten de school.
We versterken de kracht die er is, de samenhang tussen ’
t kleine en ‘t grote.
Het beste wat je kunt worden is jezelf, ieder talent is even waardevol.
Natuurlijke verwondering opent deuren naar volwaardig zelfstandig zijn.
Onze scholen zijn de spil in de wijk, de schakel in opvoeding
en ontwikkeling.
We zoeken samenspel met behoeften en verwachtingen van onze omgeving.
Maar blijven dicht bij onszelf, eigenzinnig, zelfbewust en uitgesproken.
We nemen verantwoordelijkheid voor eigen keuzes,
met respect voor het totaal.
Ruimte creëren voor jezelf en de ander loslaten in vertrouwen.
Je eigen inzicht volgen, maar wel in relatie tot gezamenlijke doelen.
Grenzen en toonaarden verkennen, totdat het is afgestemd, totdat ’t klopt.
Omdat je nooit stopt met leren, omdat je samen ’t beste presteert.
Daarom blijven we in verbinding, verantwoordelijk en authentiek
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‘Wij geven
kleur en
zorgen voor
verbinding’
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Besturingsfilosofie

De besturingsfilosofie beschrijft de wijze waarop men de organisatie wenst aan te
sturen. De besturingsfilosofie en het besturingsmodel moeten ertoe bijdragen dat men
uitvoering kan geven aan het strategisch beleid en de gestelde doelen ook efficiënt
bereikt kunnen worden. De besturingsfilosofie sluit aan bij de missie, visie en het
strategische beleid van de gefuseerde organisatie.

Organisatie

kunnen van en aan elkaar leren, maar er kunnen ook
in gezamenlijkheid (financiële) voordelen worden
gerealiseerd.
• De stichting verbeeldt de gemeenschappelijkheid van
de scholen; hun Katholieke identiteit en hun gedeelde
visie, missie en waarden. De stichting heeft daarmee
een functie naar buiten: de omgeving weet waar de
scholen voor staan.

De stichting fungeert als koepel boven en is de
verbindende factor tussen de scholen. Binnen de
stichting is voldoende ruimte voor verschillen.
Scholen krijgen een ruime professionele autonomie
geboden om bovenschoolse kaders schoolspecifiek
‘in te kleuren’. Dit geldt voor de vorm en inhoud van
hun schoolconcepten maar ook voor de wijze waarop
scholen hun onderwijs willen organiseren.

Besturing

De stichting vervult de volgende functies:

Het college van bestuur bestuurt de stichting,
is werkgever voor alle medewerkers en is
eindverantwoordelijk voor de aansturing van alle
beleidsgebieden van de organisatie. Voor de wijze
waarop de organisatie wordt bestuurd zijn de volgende
uitgangspunten geformuleerd:
• De scholen, directeuren en andere
onderwijsprofessionals veel professionele ruimte
geven, maar hen ook aanspreken op het gebruik van
die ruimte op een wijze die aansluit bij hun omgeving

• De stichting is er voor om de scholen en
medewerkers te faciliteren en ontzorgen.
Uitgangspunt is dat alles wat er op bovenschools
niveau wordt georganiseerd, ten goede komt aan het
primaire proces op de scholen.
• De stichting is het platform waar scholen
samenwerken en (kennis) delen. Kernwoorden zijn
verbinding en synergie: het geheel creëert meer
waarde dan de scholen afzonderlijk doen. De scholen
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•

•

•

•

•

en in de lijn van de visie van de organisatie. Besturen
gebeurt zoveel mogelijk op afstand en komt dichtbij
indien nodig.
Zorgdragen voor de facilitaire processen en de
bedrijfsvoering. Daartoe behoort de inrichting en
instandhouding van bovenschoolse diensten (in eigen
beheer en via uitbesteding).
Het stimuleren en bewaken van deling en solidariteit
tussen de scholen. Daarbij hoort aandacht voor
processen waar de scholen onontkoombaar met
elkaar in verbinding staan (werkgeverschap van
personeel en onderlinge financiële aansprakelijkheid)
en zorg voor de continuïteit van de stichting.
Het verwoorden, bewaken en symboliseren van de
gemeenschappelijkheid binnen de stichting. Het
aandacht geven aan verbinding, fungeren als intern
en extern ‘boegbeeld’, maar ook het vervullen van
een voorbeeldfunctie als het gaat om integriteit en
gedrag.
Het geven van richting, sturen en stimuleren.
Richting bepaling uit zich in strategisch leiderschap
waarbij de bestuurder wordt geacht te beschikken
over een visie en scope op kansen en bedreigingen op
stichtingsniveau. De gekozen richting vertaalt zich in
sturing en kaderstelling op stichtingsniveau en het
stimuleren van scholen om gebruik te maken van hun
autonomie.
Het ontwikkelen en up-to-date houden van beleid
op diverse terreinen en met een visionaire blik de
organisatie in beweging te houden en innovaties tot
stand te brengen.

• Het organiseren van in- en tegenspraak door open
communicatie in de gehele organisatie bottom-up en
top-down te organiseren, door de medezeggenschap
krachtig te positioneren, te sparren met en zich te
laten adviseren door de raad van toezicht en zich
te laten voeden door de staffunctionarissen en de
directeuren, zowel individueel als collectief in een
directie-overleg.

De stichting
verbindt de
gemeenschappelijkheid van de
scholen
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Management
De schoolleiders worden gezien als onmisbare schakel in
de besturing. Daarbij wordt uitgegaan van het volgende:
• Verantwoordelijkheden worden zo laag mogelijk in
de organisatie gelegd: daar waar het best invloed
uitgeoefend kan worden op proces en resultaten. De
schooldirecteuren hebben veel professionele ruimte
om op schoolniveau verantwoordelijkheid te nemen.
Ruimte om verantwoordelijkheid te nemen betekent
ook laten zien wat je doet, reflecteren op wat je doet
en je verantwoorden over het behalen van de gestelde
doelen.
• Schooldirecteuren hebben een integrale
managementverantwoordelijkheid. Dat wil zeggen dat
zij taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden
hebben ten aanzien van zowel het onderwijs als het
personeel, de financiën en de huisvesting en inrichting.
• Binnen deze integrale managementverantwoordelijkheid ligt het accent op het onderwijskundig
en toekomstgericht leiderschap. Op de andere
taakgebieden worden de schoolleiders ‘ontzorgd’ door
bovenschools beleid en ondersteuning.
• De schooldirecteuren zijn niet alleen directeur van hun
eigen school/scholen, maar vertegenwoordigen in het
directieoverleg en de bovenschoolse beleidsgroepen,
samen het collectief leiderschap van de organisatie.
Zij hebben een belangrijke rol in het verbinden van
bestuur en werkvloer en de ontwikkeling van beleid.
Zij zijn daarnaast gezamenlijk aanspreekbaar op het
behalen van de gemeenschappelijke doelen van de
organisatie.
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‘Wij nemen je
mee de goede
richting in’
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Koers

1

Kwaliteit van onderwijs

2

Zelfverantwoordelijk leren

3

Toekomstgericht onderwijs

4

Professionele cultuur

5

Maatschappelijk ondernemerschap

SKOR scholen beschikken over een basisarrangement conform de criteria
van de Inspectie van het Onderwijs. SKOR scholen werken continu aan het
verbeteren van de kwaliteit waarbij interne en externe audits gemeengoed zijn.

SKOR versterkt het zelfverantwoordelijk leren bij leerlingen, onderwijspersoneel,
onderwijsondersteund personeel en directie.
Fasen van zelfverantwoordelijk leren:
- Zelfstandig werken
- Zelfstandig samenwerken
- Samenwerkend leren
- Zelfverantwoordelijk leren

De stichting heeft een visie op toekomstgericht onderwijs binnen de
maatschappelijke context en de scholen geven aan deze 21 -eeuwse
vaardigheden richting.

SKOR creëert in de rol van werkgever de juiste omstandigheden en
ondersteuning, waardoor medewerkers goed opgeleid, betrokken, langer
gemotiveerd en gezond aan de slag kunnen blijven binnen de kenmerkende
SKOR-waarden verbindend, verantwoordelijk en authentiek.

Op een dynamische en innovatieve wijze invulling geven aan onze
maatschappelijke opdracht: goed onderwijs. Dit in nauwe samenwerking met
andere maatschappelijke, lokale en regionale partijen. Wetende dat het om
toevertrouwde publieke middelen gaat hoort verantwoording afleggen in diverse
richtingen hierbij.
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Beleidsambities
Verbindend

Verantwoordelijk

Authentiek

→ Passend onderwijs blijft een continu
(verbeter)proces met als
uitgangspunt
‘zorg naar het kind’.
→ Basisvakken, als taal, lezen en
rekenen blijven een stevige basis
houden in ons onderwijs.

→ Iedere SKOR-school haalt jaarlijks
voldoende (eind)opbrengsten en
realiseert voldoende leerwinst,
passend bij de kenmerken van de
leerling populatie.
→ Op sociale veiligheid heeft SKOR een
breed en duidelijk beleid opgesteld.

→ Het stimuleren van eigenaarschap
bij kinderen.
→ Kinderen meer verantwoordelijk
maken voor het eigen leerproces.
→ Eigenaarschap bij alle betrokkenen
bij SKOR.

→ Alle betrokkenen van SKOR kijken
met een kritische blik naar zichzelf
en de wereld, waarbij ruimte is voor
eigenheid en reflectie

→ We bereiden kinderen voor op de
toekomst door ze zelf onderzoekend,
creatief, ontdekkend,
samenwerkend en belevend te laten
leren.

→ In ieder schoolplan is beschreven
welke vormen van leren centraal
staan.
→ Minimaal 2 scholen hebben
geëxperimenteerd met nieuwe
vormen van het groeperen van
leerlingen.

→ De veranderende rol van de
leerkracht van kennisoverdrager
(sturend) naar meer coachend.

→ Bij SKOR worden talenten ingezet.
Er wordt in kaart gebracht welke
talenten we ‘in huis hebben’ en in
kaart gebracht waar de behoefte
voor SKOR ligt.
→ Er is een SKOR-breed scholingsplan
waarin aandacht is voor het
versterken van de benodigde
specialisaties.

Kwaliteit van onderwijs
→ Er is een breed en thuisnabij
onderwijsaanbod dat recht doet
aan de mogelijkheden en talenten
van kinderen.
→ Sociale en culturele vaardigheden
zijn verankerd in ons onderwijs.

Zelfverantwoordelijk leren
→ Samenwerkend leren op alle
niveaus, zowel intern als extern:
ouders, partners in de voor- en
naschoolse opvang en het
voortgezet onderwijs.

Toekomstgericht onderwijs
→ We bereiden kinderen voor op het
leven en werken in een steeds
veranderende samenleving.

Professionele cultuur
→ Leerkrachten ontwikkelen en leren
van en met elkaar (teamleren).
→ We zetten in op een goede
verbinding tussen kinderopvang en
onderwijs.

Maatschappelijk ondernemerschap
→ Educatief partnerschap met
ouders staat beschreven in elk
schoolplan.
→ Er is een webbased
communicatiemiddel met ouders.

→ Onderwijs en kinderopvang
onderzoeken of er een doorgaande
lijn in educatief aanbod te
ontwikkelen is.
→ Scholen zoeken naar strategisch
partnerschap met andere
organisaties, om krachten te
bundelen en van elkaar te leren.
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→ Ieder SKOR-gebouw is modern en
eigentijds gefaciliteerd.
→ Ieder SKOR-gebouw is na renovatie
of vernieuwing aantoonbaar
duurzamer.

Uitgave 1 -20
januari 2018

Bijlage 1: “De Beweging”

1

Kwaliteit van het onderwijs
Ambitie: Ontwikkeling van ‘onderwijzer’ naar een coachende en lerende leerkracht.
Een leerkracht, die het eigenaarschap voor het leren teruggeeft aan de leerling en die de onderwijspraktijk
voortdurend afstemt op de ontwikkelingsvragen van de leerling. Kennis hebben van leerlijnen en
leerstofinhouden, vanuit een onderzoekende houding kennis hebben van nieuwe onderwijsinhoudelijke en
didactische inzichten en kunnen reflecteren op het eigen handelen, zijn hierbij vanzelfsprekend.

Procesoptimalisatie
2019

2020

2021

2022

→ Basisvakken, als taal, lezen en
rekenen blijven een stevige basis
houden in ons onderwijs.

→ Basisvakken, als taal, lezen en
rekenen blijven een stevige basis
houden in ons onderwijs.

→ Basisvakken, als taal, lezen en
rekenen blijven een stevige basis
houden in ons onderwijs.

→ Basisvakken, als taal, lezen en
rekenen blijven een stevige basis
houden in ons onderwijs.

→ Passend onderwijs blijft een continu
(verbeter)proces met als
uitgangspunt ‘zorg naar het kind’.

→ Passend onderwijs blijft een continu
(verbeter)proces met als
uitgangspunt ‘zorg naar het kind’.

→ Passend onderwijs blijft een continu
(verbeter)proces met als
uitgangspunt ‘zorg naar het kind’.

→ Passend onderwijs blijft een continu
(verbeter)proces met als
uitgangspunt ‘zorg naar het kind’.

→ Er is een breed en thuisnabij
onderwijsaanbod dat recht doet aan
de mogelijkheden en talenten van
kinderen.

→ Er is een breed en thuisnabij
onderwijsaanbod dat recht doet aan
de mogelijkheden en talenten van
kinderen.

→ Er is een breed en thuisnabij
onderwijsaanbod dat recht doet aan
de mogelijkheden en talenten van
kinderen.

→ Er is een breed en thuisnabij
onderwijsaanbod dat recht doet aan
de mogelijkheden en talenten van
kinderen.

→ Sociale en culturele vaardigheden
zijn verankerd in ons onderwijs.

→ Sociale en culturele vaardigheden
zijn verankerd in ons onderwijs.

→ Sociale en culturele vaardigheden
zijn verankerd in ons onderwijs.

→ Sociale en culturele vaardigheden
zijn verankerd in ons onderwijs.

→ Iedere SKOR-school haalt jaarlijks
voldoende (eind)opbrengsten en
realiseert voldoende leerwinst,
passend bij de kenmerken van de
leerling populatie.

→ Iedere SKOR-school haalt jaarlijks
voldoende (eind)opbrengsten en
realiseert voldoende leerwinst,
passend bij de kenmerken van de
leerling populatie.

→ Iedere SKOR-school haalt jaarlijks
voldoende (eind)opbrengsten en
realiseert voldoende leerwinst,
passend bij de kenmerken van de
leerling populatie.

→ Iedere SKOR-school haalt jaarlijks
voldoende (eind)opbrengsten en
realiseert voldoende leerwinst,
passend bij de kenmerken van de
leerling populatie.

→ Het huidige sociale veiligheid plan
van SKOR zal worden bijgesteld.

→ Het huidige sociale veiligheid plan
van SKOR zal worden bijgesteld.

→ Het huidige sociale veiligheid plan
van SKOR zal worden bijgesteld.

→ Het huidige sociale veiligheid plan
van SKOR zal worden bijgesteld.

Beleidsborging
2019

2020

2021

2022

→ Onderwijskundig jaarplan.

→ Onderwijskundig jaarplan.

→ Onderwijskundig jaarplan.

→ Onderwijskundig jaarplan.

→ Ge(re)normeerde
toetsen/leerlingvolgsysteem.

→ Ge(re)normeerde
toetsen/leerlingvolgsysteem.

→ Ge(re)normeerde
toetsen/leerlingvolgsysteem.

→ Ge(re)normeerde
toetsen/leerlingvolgsysteem.

→ Monitoring resultaten op alle scholen.

→ Monitoring resultaten op alle scholen.

→ Monitoring resultaten op alle scholen.

→ Monitoring resultaten op alle scholen.

→ Auditoring op alle scholen.

→ Auditoring op alle scholen.

→ Auditoring op alle scholen.

→ Auditoring op alle scholen.

→ Alle scholen hebben een
geactualiseerd SOP.

→ Alle scholen hebben een
geactualiseerd SOP.

→ Alle scholen hebben een
geactualiseerd SOP.

→ Alle scholen hebben een
geactualiseerd SOP.

→ Alle scholen hebben een medisch
protocol.

→ Alle scholen hebben een medisch
protocol.

→ Alle scholen hebben een medisch
protocol.

→ Alle scholen hebben een medisch
protocol.

→ Alle scholen hebben een
gedifferentieerd onderwijsaanbod.

→ Alle scholen hebben een
gedifferentieerd onderwijsaanbod.

→ Alle scholen hebben een
gedifferentieerd onderwijsaanbod.

→ Alle scholen hebben een
gedifferentieerd onderwijsaanbod.

→ In alle onderwijskundige jaarplannen
staat een ‘kopje’ talentontwikkeling.

→ Iedere school heeft een beleidsplan
meer-en hoogbegaafdheid.

→ Iedere school heeft een plan op
cultuureducatie.

→ Monitoring en opbrengstgesprekken.

→ Op iedere school is een beleidsplan
‘burgerschap en integratie’.

→ Monitoring en opbrengstgesprekken.

→ Monitoring en opbrengstgesprekken.

→ Iedere school heeft een
sociaal-veiligheidsplan/een
SEO-methode/monitort lln. op SOVA.
→ Monitoring en opbrengstgesprekken.
→ Beleidsplan Sociale veiligheid SKOR,
handelingsplan toevoegen met te
nemen stappen.

Bijlage 1: “De Beweging”

4

Professionele cultuur
Ambitie: In een professionele cultuur willen wij met elkaar leren en ontwikkelen, samen in gesprek gaan over
hoe kinderen leren en wat dat betekent voor ons onderwijs. Waar dat kan gaan wij actuele thema’s in het
onderwijs of eigen leervragen samen oppakken, over de eigen schoolgrenzen heen kijkend. Wij willen elkaar
inspireren, kennis en ervaring uitwisselen via workshops, schoolbezoeken, onderwijscafés en andere leer- en
werkvormen.
Bestuur en directie hebben een hierin een belangrijke voorbeeldfunctie en zorgen voor een (school)klimaat
waarin iedereen leert, waarin mensen met passie over hun vak praten, trots zijn op wat ze doen, nieuwe dingen
uitproberen, hun deuren open zetten en hun talenten in de schijnwerpers zetten.

Procesoptimalisatie
2019
→ Leerkrachten ontwikkelen en leren
van en met elkaar (teamleren).

2020
→ Er is een SKOR-breed scholingsplan
waarin aandacht is voor het
versterken van de benodigde
specialisaties.

2021
→ We zetten in op een goede verbinding
tussen kinderopvang en onderwijs.

2022
→ De veranderende rol van de leerkracht
van kennisoverdrager (sturend) naar
meer coachend.

→ Bij SKOR worden talenten ingezet.
Er wordt in kaart gebracht welke
talenten we ‘in huis hebben’ en in
kaart gebracht waar de behoefte
voor SKOR ligt.

Beleidsborging
2019

2020

→ Netwerkbijeenkomsten.

→ Heutinkacademie.

→ Gezamenlijke scholing
(SKOR-studiedag/ -academie).

→ Scholing binnen teams of in
netwerkbijeenkomsten.

2021

2022

→ Directeur is aanspreekpunt voor
betrokkenen kinderopvang.

→ In iedere school worden
kindgesprekken gevoerd.

→ Doorgaande lijn in pedagogische
aanpak.

→ Leerlingen zijn eigenaar en
verantwoordelijk voor hun eigen
leerproces.
Dit is zichtbaar in de school.

→ Tijdens de directeurenberaden,
gesprekkencyclus en
Marapgesprekken worden ‘talenten’
in kaart gebracht. Mobiliteitsbeleid.

Bijlage 1: “De Beweging”

5

Maatschappelijk ondernemerschap
Ambitie: SKOR ontwikkelt zich tot een organisatie die ‘in control’ is op financieel gebied en voorziet scholen
van gebouwen die ecologisch duurzaam, gebruikersvriendelijk en toekomstbestendig zijn.

Procesoptimalisatie
2019
→ Er is een webbased
communicatiemiddel met ouders.
→ Ontwikkelingen op ICT-hardware:
Alle klaslokalen voorzien van
touchscreens, waardoor kwaliteit
van lesgeven omhoog gaat.

2020
→ Onderwijs en kinderopvang/
voorschoolse opvang onderzoeken of
er een doorgaande lijn in educatief
aanbod te ontwikkelen is.

2021
→ Scholen zoeken naar strategisch
partnerschap met andere
organisaties, om krachten te
bundelen en van elkaar te leren.

2022
→ Ieder SKOR-gebouw is modern en
eigentijds gefaciliteerd.
→ Ieder SKOR-gebouw is na renovatie of
vernieuwing aantoonbaar duurzamer.

→ Educatief partnerschap met ouders
staat beschreven in elk schoolplan.

Beleidsborging
2019
→ Koppeling Parnassys met
Parro-ouderapp.
→ Schoolplan.

2020
→ Onderwijskundig jaarplan.

2021
→ Schoolgids/Marap.

2022
→ Zichtbaar in gebouwen.

Bijlage 2: “Huis op orde”

1

Kwaliteit van het onderwijs
Ambitie: Ontwikkeling van ‘onderwijzer’ naar een coachende en lerende leerkracht.
Een leerkracht, die het eigenaarschap voor het leren teruggeeft aan de leerling en die de onderwijspraktijk
voortdurend afstemt op de ontwikkelingsvragen van de leerling. Kennis hebben van leerlijnen en
leerstofinhouden, vanuit een onderzoekende houding kennis hebben van nieuwe onderwijsinhoudelijke en
didactische inzichten en kunnen reflecteren op het eigen handelen, zijn hierbij vanzelfsprekend.

Procesoptimalisatie
2019

2020

2021

→ Opbrengstgesprekken.

→ Opbrengstgesprekken.

→ Opbrengstgesprekken.

→ Opbrengstgesprekken.

→ Schoolplan.

→ Schoolplan.

→ Schoolplan.

→ Schoolplan.

→ Onderwijskundige jaarplannen en
evaluaties.

→ Onderwijskundige jaarplannen en
evaluaties.

→ Onderwijskundige jaarplannen en
evaluaties.

→ Onderwijskundige jaarplannen en
evaluaties.

→ Ontwikkeling en borging beleid MHB.

→ Borging beleid MHB.

→ Borging beleid MHB.

→ Marap- en maconcyclus.

→ Marap- en maconcyclus.

→ Marap- en maconcyclus.

→ Marap- en maconcyclus.

→ Ontwikkeling en borging naar meer
zelfverantwoordelijke teams.

→ Borging schoolspecifiek
kwaliteitszorgsysteem.

→ Ontwikkeling naar meer
zelfverantwoordelijke teams.

→ Doorontwikkeling en reflectie op
schoolspecifiek
kwaliteitszorgsysteem.

→ Optimaliseren structuur SKOR met
teamleiders.

→ Evaluatie SKOR structuur met
teamleiders.
→ Ontwikkeling en borging naar meer
zelfverantwoordelijke teams.

2022

Beleidsborging
2019

2020

2021

2022

→ Voldoende eindopbrengsten.

→ Voldoende eindopbrengsten.

→ Voldoende eindopbrengsten.

→ Voldoende eindopbrengsten.

→ Audits conform cyclus.

→ Audits conform cyclus.

→ Audits conform cyclus.

→ Audits conform cyclus.

→ Basisarrangement Inspectie.

→ Borging sociaal veiligheidsplan.

→ Borging sociaal veiligheidsplan.

→ Borging sociaal veiligheidsplan.

→ Inspectieverslagen, cito scores.

→ Basisarrangement Inspectie.

→ Basisarrangement Inspectie.

→ Basisarrangement Inspectie.

→ Borging sociaal veiligheidsplan.

→ Borging burgerschap en integratie.

→ Borging burgerschap en integratie.

→ Borging burgerschap en integratie.

→ Borging burgerschap en integratie.

→ Borging en doorontwikkeling
Parnassys.

→ Borging en doorontwikkeling
Parnassys.

→ Borging en doorontwikkeling
Parnassys.

→ Borging beleid creatieve vakken.

→ Borging beleid creatieve vakken.

→ Borging beleid creatieve vakken.

→ Vaststellen beleid creatieve vakken.
→ Borging en doorontwikkeling
Parnassys.

Bijlage 2: “Huis op orde”

4

Professionele cultuur
Ambitie: In een professionele cultuur willen wij met elkaar leren en ontwikkelen, samen in gesprek gaan over
hoe kinderen leren en wat dat betekent voor ons onderwijs. Waar dat kan gaan wij actuele thema’s in het
onderwijs of eigen leervragen samen oppakken, over de eigen schoolgrenzen heen kijkend. Wij willen elkaar
inspireren, kennis en ervaring uitwisselen via workshops, schoolbezoeken, onderwijscafés en andere leer- en
werkvormen.
Bestuur en directie hebben een hierin een belangrijke voorbeeldfunctie en zorgen voor een (school)klimaat
waarin iedereen leert, waarin mensen met passie over hun vak praten, trots zijn op wat ze doen, nieuwe dingen
uitproberen, hun deuren open zetten en hun talenten in de schijnwerpers zetten.

Procesoptimalisatie
2019
→ Alle nieuwe items van
personeelsdossier worden
vastgelegd in AFAS.
→ Aanpassing taakbeleid met aandacht
voor werkverdelingsmodel.

2020
→ Personeelsdossiers zijn volledig
vastgelegd in AFAS.
→ Functionaliteit SKOR-academie
wordt vergroot:
b.v. eigen essentials.

2021
→ Functionaliteit SKOR-academie
wordt vergroot:
b.v. intervisieplatform.

→ Behoefte SKOR-talenten zijn in
kaart gebracht.

→ Ontwikkeling gesprekkencyclus.
→ Bestuursformatieplan.

→ Onderzoek van ruimte in
werkkostenregeling.

→ CAO-PO/wet- en regelgeving/cao
kinderopvang.

→ Door ontwikkelen beleid mobiliteit
op basis van kwaliteit.

→ Bestuursformatieplan.
→ Evalueren en doorkijken naar
strategisch beleidsplan vanaf 2023.

→ Intervisie bijeenkomsten.
→ Bestuursformatieplan.

→ Ontwikkeling functiebouwwerk.

2022

→ CAO-PO/wet- en regelgeving/cao
kinderopvang.

→ CAO-PO/wet- en regelgeving/cao
kinderopvang.

→ CAO-PO/ wet- en regelgeving/ cao
kinderopvang.
→ Bestuursformatieplan.

Beleidsborging
2019

2020

2021

2022

→ Vaststellen functiebouwwerk.

→ Vaststellen werkkostenregeling.

→ Borging gesprekkencyclus.

→ Borging integraal personeelsbeleid.

→ Vaststellen gesprekkencyclus.

→ Borging gesprekkencyclus.

→ Borging SKOR-breed scholingsplan
voor talenten.

→ Vaststellen bestuursformatieplan.

→ Vaststellen bestuursformatieplan.

→ Vaststellen bestuursformatieplan.
→ Vaststellen bestuursformatieplan.

Bijlage 2: “Huis op orde”

5

Maatschappelijk ondernemerschap
Ambitie: SKOR ontwikkelt zich tot een organisatie die ‘in control’ is op financieel gebied en voorziet scholen
van gebouwen die ecologisch duurzaam, gebruikersvriendelijk en toekomstbestendig zijn.

Procesoptimalisatie
2019

2020

2021

2022

→ Financieel planning en control cyclus
i.c.m. (meerjaren)begroting/
jaarrekening ontwikkelen.

→ Financieel planning en control cyclus
i.c.m. (meerjaren)begroting/
jaarrekening volgen.

→ Financieel planning en control cyclus
i.c.m. (meerjaren)begroting/
jaarrekening volgen.

→ Financieel planning en control cyclus
i.c.m. (meerjaren)begroting/
jaarrekening volgen.

→ Onderzoek huidige contracten:
- Contracten module Afas inrichten
- Kwaliteit schoonmaak verhogen.

→ Ontwikkelen van gewenste
vermogenspositie.

→ Ontwikkelen van gewenste
vermogenspositie.

→ Ontwikkelen van gewenste
vermogenspositie.

→ Afas systeem verder optimaliseren.

→ Afas systeem verder optimaliseren.

→ Afas systeem verder optimaliseren.

→ Onderzoek huidige contracten:
- Nieuw contract MFP.
- Onderzoek naar ondergrondse
containers.
- Alle touchscreens voorzien van
nieuwe pc’s.

→ Volgen huidige contracten.

→ Volgen huidige contracten.

→ Bestaande huisvesting
verduurzamen.

→ Bestaande huisvesting
verduurzamen.

→ Bestaande huisvesting
verduurzamen.
→ Onderzoek verlichting.
→ Ontwikkeling huisvesting:
- Nieuwbouw RKBS de Bataaf.
- Verbouwing de Dagobert.

→ Bestaande huisvesting verduurzamen.
→ Duurzame afvalinzameling.
→ Onderzoek doen naar
isolatiemogelijkheden.

