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VAREN OP VERTROUWEN
Wanneer je een schip wilt gaan bouwen.
Breng dan geen mensen bijeen
om timmerhout te sjouwen
of te tekenen alleen.
Voorkom dat ze taken ontvangen.
Deel evenmin plannen mee.
Maar leer eerst mensen verlangen
naar de eindeloze zee.
- Antoine de Saint-Exupery

Wat doe je als je een rivier over moet zien te komen,
maar er is geen brug, geen boot, geen doorwaadbare
plaats? Bovendien staat er een sterke stroming,
dus ook zwemmen is geen optie. En je weet dat er
aan de overkant een beloning op je ligt te wachten.
Voldoening en erkenning, blijdschap en gegroeid
zelfvertrouwen. Je hebt lessen geleerd en bent klaar
om je meesterschap over te brengen op nieuwe
generaties. Je zult iets betekenen voor kinderen, die
niets liever willen dan leren en ontwikkelen. In hun
eigen tempo groeien naar zelfverantwoordelijke en
sociale mensen. Het enige wat ze nodig hebben, zijn
de juiste omstandigheden, uitdagende voorbeelden

Al heb je het materiaal nog zo op orde, het zal
aankomen op doorzettingsvermogen, teamgeest
en stuurmanskunst. Nog maar enkele meters
gevorderd, voel je dat de stroming het vlot
meedogenloos rivierafwaarts meesleurt. Op dat
moment lijkt het een hopeloze missie. Maar opgeven
is geen optie. Je pept elkaar op en geeft nog één keer
alles wat je in je hebt. De twee duwpalen priemen
tussen de keien op de rivierbodem, zodat het vlot
draait en in ander vaarwater terecht komt. Hier staat
een rustigere stroming en beheerst manouvreert
jullie team het vlot beetje bij beetje verder naar de
overkant. Na wat uren moet hebben geleken, schuurt

en iemand in wiens voetsporen ze kunnen treden.
Dan zullen ze met vertrouwen en plezier zelf gaan
ontdekken, op zoek gaan naar wat ze al zelf kunnen
en waarmee ze geholpen willen worden.

de onderkant van het vlot plots over een rots in het
ondiepe water. Jullie hebben het gehaald. Uitgeput,
maar opgelucht spring je van het vlot in de kleverige
klei. Schouder aan schouder sta je na te hijgen en
kijk je elkaar in de ogen. Je beseft op dat moment:
‘We hebben iets ongelooflijks voor elkaar gekregen,
omdat we erin bleven geloven, omdat we elkaar
onvoorwaardelijk steunden en omdat we wisten
dat er een onbetaalbare beloning zou wachten: het
goudgerande meesterschap, dat kinderen als ze
groter zijn op hun beurt van ons zullen overnemen,
zodat zij het later zelf opnieuw kunnen doorgeven.’

Samen met je collega’s sta je daar aan de oever
te turen naar mogelijkheden. Tot je beseft dat de
oplossing niet voor je, maar achter je ligt. Met de
survival kit op je rug besluit je met z’n drieën het bos
in te lopen. Stevige jonge boomstammen dienen
als basis om een vlot te bouwen. Gelukkig heeft
iemand eraan gedacht om touw mee te nemen en
heb je zelf kennis van knopen leggen. Maar hoe
maak je eigenlijk een vlot? Een collega herinnert
zich een les die ze eens gaf over natuurvolkeren en
hun overlevingstechnieken in de jungle. Die kennis
komt nu uitstekend van pas. Met vereende krachten
worden de boomstammen aaneengebonden en
ontstaat er langzaam maar zeker een heus vlot. Om
samen veilig naar de overkant te komen, moeten
ze hun gewicht gelijk verdelen over het oppervlak,
maar moeten ze natuurlijk ook vooruit zien te komen,
dwars tegen de stroom in. Daarom nemen ze twee
duwpalen mee, waarmee ze zich stevig tegen de
bodem kunnen afzetten.

VOORWOORD
We kennen het Schoolplan als een ijkpunt, waarbij je eens in de vier jaar
vooruit kijkt en de koers opnieuw bepaalt. Daarbij kijk je meestal ook terug
op wat je als team hebt bereikt en beschrijf je waar je staat. Ook breng je
interne, regionale en landelijke ontwikkelingen in kaart. Op basis van de
analyse van alle verzamelde informatie omschrijf je vervolgens voor de
nieuwe periode van vier jaar weer je gezamenlijke ambities. Dit schoolplan
is echter anders dan anders. De zes scholen van SKPO Novum gaan immers

Juf....waarom zeg je toch steeds
dat wat ik nu doe belangrijk is voor
de toekomst?

samen op weg naar één sterke schoolorganisatie. Op zes afzonderlijke
schoollocaties, maar vanuit één gemeenschappelijke visie en één gemeenschappelijk plan. De afgelopen jaren hebben wij met onze zes scholen al
vele zaken gezamenlijk opgepakt en afgestemd. Onze ambitie voor 2020 is
in dat opzicht een logische volgende stap en een bijzondere uitdaging.
We hebben in de afgelopen periode samen de koers voor de komende periode bepaald. Van daaruit gaan we bekijken wat de eerste gemeenschappelijke stappen moeten zijn voor het realiseren van onze gedeelde ambitie. In
dit schoolplan hebben wij onze route op hoofdlijnen beschreven voor de
verschillende resultaatgebieden. Hoewel het vertrekpunt voor de zes scho-

Maak je niet druk juf, de toekomst
komt toch vanzelf?

len verschillend is, zullen wij de komende vier jaar steeds meer zichtbaar
gaan werken vanuit één plan.
Dit Schoolplan is voor iedere Novum medewerker de leidraad voor de
komende vier schooljaren. Enerzijds is het een verantwoordingsdocument,
anderzijds geeft het richting aan ons denken en handelen. Door jaarlijks
te evalueren geven we onszelf de ruimte om tussentijds bij te sturen. Op
deze manier kunnen we afspraken verder aanscherpen en procedures en

Dat is bij iedereen zo hoor!

criteria op hun gebruikswaarde en toepasbaarheid beoordelen. Alleen als
we er samen de schouders onder zetten, zijn wij in staat om onze gewenste
werkelijkheid te realiseren. Daarbij beseffen we dat de ontwikkeling van de
kinderen op onze scholen voor een belangrijk deel wordt bepaald door de
wijze waarop wij hen uitdagen en begeleiden. Dit vraagt om een voortdurende afstemming met onze leerlingen, onze ouders en de partners met
wie wij samenwerken. Goed onderwijs maken wij samen, vanuit relatie naar
prestatie!
Voor de vaststelling van dit Schoolplan is de geldende vaststellingsprocedure gevolgd.
Gerard van Bergen
Algemeen directeur
SKPO Novum
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WAAR GEVEN WE IN
DIT SCHOOLPLAN
ANTWOORDEN OP?

Vraag 1

WAT IS DE CONTEXT
VAN DIT SCHOOLPLAN?

1. Wat is de context van dit schoolplan?
2. Hoe kijken wij terug op het Strategisch beleid 2010-2015?
3. Wat is het beeld van SKPO Novum in hoofdlijnen?
4. Wat zien en horen wij in onze omgeving?
5. Waar willen wij naartoe?
6. Wat gaan wij doen?
7. Wanneer gaan wij wat doen?
8. Wat vraagt het van ons?
9. Waarmee beginnen wij?

Terugblik op het proces

Projectgroepen aan de basis

Dit Schoolplan is een vervolg op het Strategisch
beleidsplan SKPO Novum 2010-2015 dat in 2010 voor
onze scholen het gemeenschappelijker kader vormde
voor het schrijven van hun eigen Schoolplan. Nu is
het strategisch beleidsplan SKPO Novum 2015-2019
tevens het Schoolplan voor onze zes scholen.
richting bepalen. Door toedoen van ontwikkelingen
als een teruglopend aantal leerlingen, de invoering
van Passend onderwijs, de bezuinigingen en de
achterblijvende leeropbrengsten besloten we in
november 2013 om een nieuwe vaarroute uit te
stippelen en onze koers bij te stellen.

Ter voorbereiding op dit Schoolplan hebben wij de
projectgroep Onderwijsarrangementen gevraagd
om de contouren van de onderwijsarrangementen
te beschrijven als houvast en referentiekader
voor al onze personeelsleden. Deze projectgroep
heeft gestandaardiseerde en bewezen kaders
opgesteld, waarmee wij doelgericht kunnen
sturen op een gegarandeerde basiskwaliteit van
ons onderwijsaanbod. Daarnaast hebben de
projectleden het onderwijsaanbod beschreven, zoals
dat er in 2020 op onze scholen uitziet, een lonkend
perspectief, dat uitdaagt en inspireert. Dit hebben ze
gedaan op basis van uitgebreid onderzoek, bezoek
aan innovatieve scholen, uitnodigen van experts
en het ophalen van verwachtingen en ideeën bij
collega’s. Vervolgens hebben we de uitwerking van
de kaders en het perspectief onderwijsaanbod voor
2020 voorgelegd aan alle personeelsleden. Met
de ontvangen reacties hebben we de coördinaten
vastgesteld voor onze te varen route.

‘Het grootste risico in een turbulente
tijd is niet die turbulentie zelf,
maar dat we erop reageren met een
denkwijze die niet langer opgaat.‘
- Peter Drucker
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Naast de projectgroep Onderwijsarrangementen
hadden we nog vier andere projectgroepen gevraagd
om een bijdrage te leveren aan het strategisch beleid.
Daar zijn de volgende resultaten uit naar voren
gekomen:
	conclusies en aanbevelingen voor de verdere
ontwikkeling van het onderwijsarrangement
Begrijpend lezen op alle scholen;
	een herijking van de gesprekkencyclus als
instrument voor het afstemmen van de
individuele ontwikkeling op de beoogde
organisatieontwikkeling;
 	een vastgesteld kwaliteitsbeleid in de vorm van
een PDSA cyclus;
 een vastgesteld communicatiebeleid;
 	een voorstel voor de herinrichting van de
managementstructuur.


wees niet bang
je mag opnieuw beginnen
vastberaden doelbewust
of aarzelend op de tast
houd je aan regels
volg je eigen zinnen
laat die hand maar los
of houd er juist een vast
- Freek de Jonge

Samen op weg

Koers bewaken

Vanaf 1 augustus 2015 gaan wij met elkaar
waarmaken wat we belangrijk vinden om te
verbeteren en te ontwikkelen. Bij alles wat
wij stichtingsbreed ontwikkelen is er directe
betrokkenheid van alle scholen. Daarom zijn alle
scholen ook vertegenwoordigd in de projectgroepen,
die zich buigen over belangrijke onderwijskundige en
organisatorische thema’s. In dit Schoolplan hebben
wij vastgelegd wat wij de komende vier schooljaren
stichtingsbreed ondernemen om ervoor te zorgen
dat we de gewenste bestemming bereiken. We
beseffen daarbij dat het vertrekpunt van de zes
scholen verschillend is. Wij willen aansluiten op de
mooie ontwikkelingen in de scholen en van daaruit
verder bouwen. Dat willen we doen door continue
ontwikkeling en uitwisseling van kennis, kunde en
vaardigheden. Op die manier realiseren we samen
op een onderzoekende manier onze gezamenlijke
doelen. In lijn met het motto van dit beleidsplan gaan
we varend op vertrouwen samen op reis en gaan we
steeds meer zichtbaar werken vanuit één plan.

Een belangrijke taak van het directieteam is
systematisch na te gaan of de geplande weg van de
feitelijke naar de gewenste situatie ook daadwerkelijk
wordt afgelegd. Wordt het plan adequaat uitgevoerd,
doen we de dingen goed en doen we de goede
dingen? Er is geen enkel project waarin alles
precies volgens planning wordt uitgevoerd en
waarin het vooraf ontworpen plan zonder enige
wijziging leidt tot het realiseren van de gewenste
situatie. Een proces laat zich nu eenmaal niet van
het begin tot het einde voorschrijven. Dit betekent
dat we tussentijds bijstellingen zullen doen op
doelstellingen, activiteiten/interventies of (het borgen
van) afspraken.

Jaarplan
Het Jaarplan SKPO Novum 2015-2016 beschrijft
wat stichtingsbreed de doelen en activiteiten voor
komend schooljaar zijn. Jaarlijks gebruiken wij de
evaluatie van het Jaarplan bij het bepalen van de
doelen en prioriteiten voor het volgend schooljaar /
jaarplan.

Vraag 2

HOE KIJKEN WIJ TERUG OP
HET STRATEGISCH BELEID
2011- 2015?
Centrale thema’s
In het Strategisch beleidsplan SKPO Novum 20112015 hebben wij drie thema’s genoemd, die wij de
afgelopen vier schooljaren als stichting centraal
hebben gesteld.

1. 	Kwaliteit van het onderwijs
	Planmatig en doelgericht werken aan de
verbetering van de onderwijskwaliteit en van
de leeropbrengsten, alsmede het (kunnen)
verantwoorden van de gemaakte keuzes en
aanpak.
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Ons gemeenschappelijke doel was om het
onderwijsaanbod zoveel mogelijk af te stemmen
op de onderwijsbehoeften van alle kinderen. Om
dit doel te bereiken hebben wij gekozen voor de
implementatie van ‘1 Stap verder met de 1 Zorgroute’,
een cyclische aanpak voor het handelingsgericht en
opbrengstgericht werken met groepsplannen. Dit
heeft ertoe geleid, dat alle leraren op onze scholen
werken met een gedifferentieerd onderwijsaanbod,
dat gebaseerd is op: een basisaanbod, een
verdiepingsaanbod en een intensiveringsaanbod.

2. 	Gedeeld leiderschap
	De individuele professionalisering en ontwikkeling
van personeelsleden en het organiseren van
samen werken en leren dient een continue proces
te zijn, waarmee het oplossend vermogen, de
productiviteit en de effectiviteit van de SKPO
Novum wordt vergroot.

3. Continuïteit en kwaliteit van de organisatie
	Vinden van antwoorden op interne en externe
ontwikkelingen als de terugloop van het aantal
leerlingen, de veranderende maatschappelijke
context en de doorgevoerde bezuinigingen om de
continuïteit en de kwaliteit van de SKPO Novum te
waarborgen.

8

Verbetering van de onderwijskwaliteit
en van de leeropbrengsten

Desondanks hebben wij moeten vaststellen,
dat de leeropbrengsten achterblijven bij de
gestelde ambitie. Het werken met ‘1 Stap verder
met de 1 Zorgroute’ kent tot op heden vooral
een instrumentele aanpak. Hierdoor hebben
wij ons onderwijsaanbod nog onvoldoende
kunnen afstemmen op de werkelijke
onderwijsbehoeften van de kinderen. Een goede
analyse van de leeropbrengsten en de werkelijke
ondersteuningsbehoeften van de kinderen
is voorwaardelijk voor het bepalen van het
onderwijsaanbod.
9

Gedeeld leiderschap

Opleiden in de school

Ondersteuning en begeleiding

Huisvesting

Het werken volgens de uitgangspunten van de
Professionele leergemeenschap (= PLG, volgens
Eric Verbiest) heeft op alle scholen systematisch
plaatsgevonden. Dit heeft geresulteerd in een
ondersteunende cultuur waarbij personeelsleden
worden uitgenodigd kennis te delen en samen
te leren. Steeds meer is de gedeelde visie ‘Vanuit
relatie naar prestatie’ voor personeelsleden
uitgangspunt en referentiekader bij hun denken
en handelen. Volgende stappen in de ontwikkeling
van SKPO Novum als PLG zijn het collectief leren, de
onderzoekende aanpak en het gebruik maken van
actuele inzichten en kennis. De gesprekkencyclus die
op alle scholen wordt uitgevoerd, kent nog vooral
een ontwikkelingsgerichte benadering. Inmiddels
is op alle scholen gestart met het voeren van
beoordelingsgesprekken. Hierbij kan de persoonlijke
ontwikkeling doelgerichter worden afgestemd op de
organisatieontwikkeling.

Alle scholen nemen deel aan het project Opleiden
in de school. Als stichting participeren wij actief
als lid van het Fontys Pabo Partnerschap. Wij zien
het opleiden van de studenten als een belangrijke
katalysator voor de verdere ontwikkeling van onze
stichting als een PLG. De meeste leraren hebben
de afgelopen jaren de opleiding gevolgd voor
gecertificeerd mentor.

SKPO Novum maakt sinds 1 augustus 2014 deel
uit van het nieuwe samenwerkingsverband SWV
PO 30.06. De besturen en scholen voor regulier,
speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs zijn
gezamenlijk verantwoordelijk voor een passend
onderwijsaanbod voor alle kinderen binnen het
verband. Hierbij is uitgangspunt, dat alle reguliere
basisscholen binnen hun basisondersteuning
zoveel mogelijk tegemoet kunnen komen aan
onderwijsbehoeften van de leerlingen. Mocht voor
een kind de basisondersteuning niet toereikend
zijn, dan kan het samenwerkingsverband om extra
ondersteuning worden gevraagd. Wij hebben
onze ondersteuningsstructuur opnieuw tegen
het licht gehouden en afgestemd op de door het
samenwerkingsverband vastgestelde procedures.
Passend binnen deze nieuwe structuur is de
aanstelling van een bovenschools deskundige.
Deze functionaris is namens SKPO Novum
verantwoordelijk voor de directe contacten met het
samenwerkingsverband en voor de ondersteuning
van de intern begeleiders bij de aanvraag van extra
ondersteuning bij het samenwerkingsverband.

In mei 2013 is de nieuwbouw voor basisschool De
Beekgraaf gerealiseerd. Hiermee beschikken alle
scholen over relatief nieuwe en goed onderhouden
schoolgebouwen. Dit is mede het resultaat van
de centraal aangestuurde uitvoering van het
preventief, periodiek en planmatig onderhoud.
Ondanks de extra investeringen in de kwaliteit van
het binnenklimaat, blijft in de zomermaanden de
temperatuur hoger dan voor een goed werkklimaat is
gewenst.

Continuïteit en kwaliteit van de organisatie
Om de continuïteit en de kwaliteit van SKPO
Novum als organisatie te kunnen waarborgen
hebben wij samenwerking gezocht met Kiem
Onderwijs en Opvang. Sinds 1 januari 2013 kennen
wij gemeenschappelijke overeenkomsten voor
de uitvoering van de financiële en personele
administratie. Verder werken directeuren
projectmatig samen bij de ontwikkeling en uitwerking
van enkele personeelsbeleidsvraagstukken. Verder
hebben wij op stichtingsniveau steeds meer zaken
gecentraliseerd. Zo kennen wij sinds 2014 -2015 een
gemeenschappelijke personele begroting en worden
ook de onderwijsonafhankelijke materiële kosten
gemeenschappelijk begroot. Hiermee kunnen de
scholen zich vooral richten op de onderwijskundige
ontwikkeling en personele ondersteuning en
begeleiding daarbij. De ontwikkeling van SKPO
Novum als één schoolorganisatie, werkend vanuit
één visie en één (school)plan is dan ook een logische
volgende stap.
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In 2014 hebben wij de keuze gemaakt om ons als
stichting verder te ontwikkelen tot één academische
basisschool. Wij zijn vanaf 1 augustus 2014 gaan
werken met twee bovenschoolse basisschoolcoaches.
Zij begeleiden de studenten en mentoren en
ondersteunen de praktijkgerichte onderzoeken.
Rondom thema’s voor innovatie maken studenten
deel uit van onderzoeksteams van de scholen.
Om ervoor te zorgen dat alle scholen daadwerkelijk
kunnen participeren in het project ‘Opleiden
in de school’ worden de onderzoeksvragen op
stichtingsniveau geformuleerd. De onderzoeksteams
gaan bestaan uit studenten en leraren van
verschillende scholen. Daarnaast zullen onderzoeken
op meerdere scholen plaatsvinden en worden de
onderzoeksresultaten stichtingsbreed gedeeld.

Digitaal leren, informeren en communiceren
In het werken met kinderen en in de bedrijfsvoering
hebben wij de afgelopen jaren gebruik gemaakt
van nieuwe digitale mogelijkheden. Op alle
scholen wordt gewerkt met de digitale leer- en
werkomgeving van SharePoint, waarin ook
applicaties zijn ondergebracht als ESIS, In Primo, de
Beleidsplanner en E-care. Verder hebben scholen
geëxperimenteerd met verschillende vormen van
digitaal leren. In 2010 zijn wij met e- mail, website
en het documentmanagementsysteem (= DMS)
overgestapt naar een hosted platform SharePoint
2010. Terugkijkend is de implementatie van het
DMS nauwelijks tot stand gekomen en is de website
onvolledig geïmplementeerd. De veranderingen op
gebied van digitalisering en communicatie vragen
om een heroriëntatie en een heroverweging van de
informatie- en communicatieprocessen.

We begonnen op een dag met de
wonderwoorden. Het was een leuke
dag. We leerden de ik boodschap en
de sorry boodschap. De ik boodschap
betekent dat je iets niet fijn vindt.
En de sorry boodschap betekent
dat je ‘t goed wil maken.

Tenslotte hebben wij de ondersteuningsbehoeften
en - mogelijkheden van de afzonderlijke scholen in
beeld gebracht. Wij beschikken als SKPO Novum –
zo blijkt uit de opgestelde ondersteuningsprofielen
van de afzonderlijke scholen – op veel terreinen
over specifieke deskundigheid. De aanwezige
deskundigheid wordt echter nog niet evenredig
voor alle scholen ingezet. Het is noodzakelijk dat
wij expertise ontwikkelen, cq bundelen op het
gebied van onder meer NT2, hoogbegaafdheid en
gedragsproblematiek bij kinderen.
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Ons onderwijs is verankerd in een maatschappelijke
context en zichtbaar in het partnerschap met de
omgeving. Wij geven vertrouwen en hebben hoge
verwachtingen van elkaar en van onze kinderen. Wij
beseffen dat we verantwoording dienen af te leggen
als we ergens verantwoordelijkheid voor dragen.

Vraag 3

 AT IS HET BEELD
W
VAN SKPO NOVUM IN
HOOFDLIJNEN?
Schets van SKPO Novum
De SKPO Novum is op 1 augustus 1998 ontstaan na
een bestuurlijke fusie en telt 6 basisscholen, allen
gevestigd in de gemeente Bernheze en centraal
gelegen in een van de dorpskernen van deze
gemeente:
	basisschool Op Weg, Vorstenbosch
 	basisschool St. Albertus, Loosbroek
 	basisschool ’t Maxend, Nistelrode
 	basisschool De Beekgraaf, Nistelrode
 	basisschool Het Mozaïek, Heeswijk
 	basisschool ’t Palet, Dinther


In totaal verzorgen ongeveer 160 personeelsleden,
waarvan 120 leraren het onderwijs aan ongeveer
1500 kinderen.
De kinderen op de verschillende scholen zijn veelal
afkomstig uit de betreffende dorpskernen of uit de
directe omgeving. Wij zien een toename van kinderen
uit Polen of omringende landen. Verder is een klein
percentage van de kinderen vluchteling uit Armenië,
Afghanistan, Syrië en Litouwen. In totaal ongeveer 3%
van de populatie.
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Kenmerkend is de taalzwakke ontwikkeling van
kinderen, met achterblijvende resultaten op het
gebied van lezen en woordenschat. Daarnaast zien
wij een toename van de complexiteit van de zorg- en
gedragsproblematiek.

Onze identiteit
Vanuit onze katholieke traditie willen wij kinderen
kernwaarden als hoop, optimisme en ‘er willen zijn
voor de ander’ voorleven en laten ervaren. Het gaat
niet alleen om het scheppen van waarde, maar vooral
om het delen van waarden. Identiteitsontwikkeling
is steeds weer opnieuw betekenis en uitdrukking
geven aan de kernwaarden (grondbeginselen) en de
kernopdracht (fundamentele bestaansgrond). Op
deze manier wordt zichtbaar wat ons drijft en waarin
wij geloven.
Onderstaande kernwaarden zijn leidend en zichtbaar
in ons gedrag en handelen. Met ruimte voor ieders
eigenheid laten we met deze waarden zien wat wij
belangrijk vinden, wat ons raakt en wie wij zijn:
	Verwondering.......als bron voor het actief leren
door waarnemen, beleven en ervaren
 	Passie.....met hart en ziel gaan voor het beste voor
ieder kind, niet omdat het moet, maar omdat je
het echt wilt.
 	Verbinding......door samenwerking en met inzet
van ieders talenten.
 	Eigenaarschap.......motiveert tot actief leren en
werken, het nemen van initiatieven en vraagt om
een verantwoording daarover.
 	Plezier......omdat dit energie geeft en een goed
gevoel langer (ont)houdbaar is.


Onze scholen in een maatschappelijke
context
Alle scholen vormen een belangrijke ontmoetingsplaats voor ouders, verenigingen en instanties.
De scholen kennen een op traditie gebaseerde
samenwerking met verenigingen, instanties en
parochie. Deze samenwerking is vooral kerngericht.
De scholen van de SKPO Novum richten zich primair
op het bieden van kwalitatief goed onderwijs. Dit
doen zij in de maatschappelijke context van de eigen
kern / dorpsgemeenschap en in samenwerking met
de instanties voor opvang en voor- en vroegschoolse
educatie en onderwijs. Steeds meer zal dit leiden
tot een aanbod, waarbij onderwijs, vrije tijd en
ontspanning geïntegreerd worden aangeboden.
ons hoger doel: vanuit relatie naar prestatie. Wij
geloven dat ontwikkeling duurzaam en succesvol
plaatsvindt in de dagelijkse interactie tussen mensen.

‘Waardenvol’ communiceren
Deze waarden kleuren ook de wijze waarop wij willen
communiceren. Als wij het hebben over verbindend
communiceren, dan zoeken we actief contact met
ouders en samenwerkingspartners en participeren
we in lerende netwerken. Op het individuele vlak gaat
het dan om persoonlijk contact maken en delen, om
aandacht en betrokkenheid bij elkaar.

Wie zich eigenaar voelt, laat zaken niet op hun
beloop, maar neemt actie en spreekt de ander aan.
En verwondering laat je in communicatie zien als je
open staat om te ontdekken en anderen prikkelt om
van gebaande paden af te wijken. Als je erin slaagt
om je persoonlijke bevlogenheid of beleving bij
een onderwerp aan anderen op een aanstekelijke
manier over te brengen, dan communiceer je met
passie. Dan voel je de energie. Datzelfde geldt voor
plezier. Door humor kun je onverwachte kansen
uit een verhaal halen en afstanden tussen mensen
verkleinen. Door op passende momenten zaken te
relativeren of met een knipoog te benaderen, maak
je licht wat aanvankelijk zwaar leek.

Onze kernopdracht
De missie verwoordt onze gezamenlijke
kernopdracht en geeft aan wat wij als SKPO Novum
willen betekenen.
 	Wij dagen kinderen uit om het beste uit zichzelf te
halen, om zich kennis en vaardigheden eigen te
maken die recht doen aan hun mogelijkheden en
talenten en die hen toerusten en voorbereiden op
een actieve rol in een veranderende maatschappij.
 	Wij geven kinderen ruimte en vertrouwen in hun
persoonlijke groei en ontwikkeling, zodat zij sterk
staan, zich verantwoordelijk tonen en actief willen
bijdragen aan een duurzame maatschappij.

Professionele ruimte
Onze personeelsleden bezitten gezamenlijke
expertise om het onderwijsaanbod dat de kinderen
nodig hebben te kunnen realiseren. Binnen de
stichtingsbrede kaders hebben personeelsleden
hun persoonlijke en professionele ruimte. Bij de
inrichting van de organisatie en de taaktoedeling
staat het primaire proces centraal, waarbij de
leraar moet kunnen excelleren. Om dat te bereiken
willen wij alle organisatorische en voorwaardelijke
zaken zoveel als mogelijk centraal regelen of
door onderwijsondersteunend personeel op
de locaties zelf laten verzorgen. Wij vragen van
personeelsleden een betekenisvolle betrokkenheid
bij beleidsvraagstukken en nieuwe ontwikkelingen.
Waar mogelijk werken wij met stichtingsbrede
projectgroepen en onderzoeksteams.
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Bestuur en directie

Betrokkenheid en medezeggenschap ouders

SKPO Novum kent een toezichthoudend bestuur
en een directie bestaande uit een algemeen
directeur en (locatie)directeuren. De algemeen
directeur vervult naast zijn rol als voorzitter van de
directeurenraad tevens de (bestuurlijke) rol in het
kader van beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering.
Als zodanig is de algemeen directeur dan ook een
verlengstuk van het bestuur, die consensus creëert
op zowel bestuurlijk- als directieniveau. De directeur
is samen met het managementteam verantwoordelijk
voor de dagelijkse leiding en de beleidsuitvoering
op schoolniveau. De bestuursleden zien het als hun
belangrijkste bestuurlijke verantwoordelijkheid om
de grote lijnen te bewaken en toezicht te houden
op de kwaliteit van het onderwijs en de continuïteit
van de organisatie. Daarnaast denkt en onderzoekt
het bestuur aan de voorkant mee door relevante
maatschappelijke thema’s te agenderen en zich
daarin te verdiepen. Met de juiste informatie kan het
bestuur tot weloverwogen besluiten komen. Werken
vanuit één gemeenschappelijk plan vereist een
aanpassing van de managementstructuur.

Wij willen de beste ontwikkelingskansen voor
onze kinderen. Om dat mogelijk te maken is een
goede afstemming en samenwerking met ouders
voorwaardelijk. Wij zien de ouders van onze kinderen
dan ook als belangrijkste partners. Dit laten wij zien
door ouders direct te betrekken bij het vaststellen
van de leer- en ontwikkelingsdoelen van hun
kinderen en het informeren en bespreken van de
voortgang van de beoogde ontwikkeling.

De uitwerking van deze nieuwe structuur ziet er op
hoofdlijnen als volgt uit:
 	de beleidsontwikkeling en -uitvoering voor de zes
schoollocaties wordt centraal aangestuurd;
 	in gezamenlijkheid door het Directieteam voor
de verantwoordelijkheidsgebieden Onderwijs en
Personeel;
 	door de algemeen directeur voor de overige
verantwoordelijkheidsgebieden.
 	de dagelijkse leiding van de afzonderlijke
schoollocaties, de operationele uitvoering
van het onderwijs en de begeleiding van de
personeelsleden op die locatie is een eerste
verantwoordelijkheid van de teamcoördinatoren
en intern begeleiders;
 	Iedere schoollocatie heeft een directeur die
eindverantwoordelijk is.
Wij gunnen alle betrokkenen enige ruimte om
‘werkende weg’ zich voor te bereiden op een precieze
invulling en afbakening van de verschillende taken en
bevoegdheden.
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Naast de persoonlijke betrokkenheid bij het
onderwijs aan hun kinderen willen wij ouders ook
betrekken bij schoolgebonden activiteiten en actuele
ontwikkelingen. Om deze dialoog concreet te maken
willen wij ouders uitnodigen om deel te nemen in een
interactief platform en ouderklankbordgroepen. Daar
kan informatie worden verstrekt en kunnen signalen
worden opgehaald. Ouders hebben ook zitting
in de verschillende medezeggenschapsorganen.
Parallel aan de nieuwe managementstructuur zal
ook de medezeggenschap zich gaan ontwikkelen.
De Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
(= GMR) zal steeds meer over kwesties om advies
en instemming worden gevraagd die alle scholen
aangaan. De medezeggenschapsraden blijven zich
richten op locatiegebonden zaken.

Twee kleuters staan voor het
planbord klaar om hun kaartje
bij een werkje op te hangen,
ze gaan zelfstandig werken.
De ene ziet de andere twijfelend
staan te kijken naar de werkjes
en zegt: “Van de juf moeten
we verstandig werken.”

Vraag 4

 AT ZIEN EN HOREN WIJ
W
IN ONZE OMGEVING?
Een strategische verkenning
Onze scholen staan midden in de samenleving en
ervaren iedere dag de invloeden van landelijke,
regionale en gemeentelijke ontwikkelingen. Wij zijn
ons ervan bewust goed te luisteren en te kijken naar
de vragen, behoeften en ontwikkelingen die spelen.
In de aanloop naar dit Schoolplan hebben wij de
relevante maatschappelijke ontwikkelingen voor
het onderwijs op onze scholen geïnventariseerd. Uit
de combinatie van de opgehaalde beelden en onze
eigen ambities hebben we afgeleid waar onze kansen
en uitdagingen liggen.

Het digitaal universum
In toenemende mate zijn mensen wereldwijd
met elkaar verbonden. Dat geldt net zo zeer voor
vriendenkringen als voor professionele netwerken.
Via communicatietechnologie kunnen we alles
delen in beeld, tekst, geluid en zelfs besturing. Een
chirurg kan een patiënt bijvoorbeeld op afstand
opereren door middel van robottechnologie.
Dankzij de culturele en ICT- mogelijkheden kunnen
we samenwerken tot over de grenzen. Dat heeft
niet alleen gevolgen voor de wijze waarop wij
communiceren, maar ook voor de wijze waarop
wij leren. Het werken en leren met ICT wordt
meer en meer onderdeel van onze dagelijkse

realiteit. De toegankelijkheid en beschikbaarheid
van online toepassingen maken dat er nieuwe
samenwerkingsvormen ontstaan. Nieuwe
mogelijkheden voor het vinden van innovatieve
oplossingen. We leven in een tijdperk van
permanente verandering. Dat vraagt van iedereen
een flexibele houding en het vermogen om mee te
bewegen.

Dynamische wisselwerking
De veranderende wereld doet een steeds groter
beroep op communicatieve taalvaardigheid,
sociale competenties, reflectieve vaardigheden en
creativiteit. Dat betekent dat we ook ons onderwijs
gaan transformeren. Dat we nieuwe verbindingen
aangaan, de binnenwereld en buitenwereld
aandacht geven, openstaan voor ontdekken en
experimenteren, oog hebben voor een gezonde
balans tussen persoonlijke ontwikkeling en
betrokkenheid bij onze omgeving. De school
zal steeds meer een ontmoetingspunt worden,
waarin leerlingen elkaar verder helpen en waarin
leerkrachten leerlingen coachen en faciliteren om
hun ontwikkeling te stimuleren. In de wereld van
morgen draait het niet om het individu, ook niet
om de groep, maar om de voortdurende interactie
van mensen binnen wisselende netwerken.
15
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Verantwoordelijkheid nemen voor jezelf en
betrokkenheid tonen voor de ander. Hoewel we nu
nog niet weten waar onze leerlingen over 20 jaar mee
te maken krijgen, is het wel duidelijk...
 	dat we zuinig met onze omgeving moeten
omgaan.
 	dat elkaar nodig hebben om problemen te
overwinnen
 dat we samen meer weten dan alleen.
 	dat we verschillend zijn qua taal, uiterlijk,
intelligentie, talent.
 	dat we allemaal iets hebben waar een ander om
verlegen zit.
 	dat we allemaal belangrijk willen zijn voor iemand
anders.

Waarderen van betekenisvolle relaties
In de veranderende wereld die zich in en om ons
manifesteert, zien we onder andere dat de aandacht
voor persoonlijk welbevinden sterker wordt. We
gaan bewuster leven vanuit een besef van gedeelde
verantwoordelijkheid voor mens en milieu. We zien in
dat onze leefwereld groter is dan ons eigen domein
en kiezen ervoor om onze grenzen te verleggen. We
willen onze unieke persoonlijkheid uitdrukken en ons
verbonden voelen, waarbij de zorg voor de ander
steeds belangrijker wordt. Ik en Wij worden even
belangrijk. We willen elkaar meer tegemoet treden
vanuit authenticiteit en vertrouwen. We zoeken naar
de samenhang tussen binnenkant en buitenkant.
De balans tussen zijn en hebben. We zien in dat de
echte meerwaarde zit in de kracht van relaties, in
zingeving, in persoonlijke groei, in delen. We willen
kwaliteit van leven ervaren op meerdere niveaus.
Werk moet vooral betekenisvol zijn. We willen ons
kunnen verbinden aan een hoger doel, in het besef
dat we met elkaar beschikken over een collectieve
creativiteit en zo waarde kunnen toevoegen aan de
samenleving. En daarbij staan we nog maar aan het
begin. Transformatie gaat om anders leren kijken,
vanuit een nieuw bewustzijn andere keuzes maken
en van daaruit vooruitgang boeken.
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Techniek

Participatiesamenleving

CAO PO

Op initiatief van werkgevers- en
werknemersorganisaties vanuit de technische sector
heeft de overheid in mei 2013 het zogenoemde
Techniekpact afgesloten. Kinderen moeten weer
enthousiast worden voor techniek en technologie.
Het techniekpact zet in op drie lijnen: kiezen voor
techniek, leren in de techniek en werken in de
techniek. Techniek leent zich bij uitstek voor het
prikkelen van nieuwsgierigheid en het stimuleren
van een onderzoekende houding. Aan ons de
uitnodiging om samen met regionale bedrijven en
het voortgezet onderwijs te zoeken naar uitdagend
techniekonderwijs voor alle kinderen van 4 tot 18
jaar. We zien het als onze opdracht om kinderen
in staat te stellen hun technische talenten te
ontwikkelen en hen het belang van techniek te laten
zien.

Het beleid van de overheid richt zich op het
creëren van een participatiesamenleving. De
overheid treedt terug en doet een beroep op eigen
verantwoordelijkheid van mensen om hun leven in
te richten. Dat heeft invloed op maatschappelijke
stelsels in zorg, welzijn en onderwijs. De
ontwikkelingen moeten leiden tot een samenleving,
waarbij iedereen naar vermogen bijdraagt,
solidariteit toont en verantwoordelijkheid neemt
voor zijn eigen leven en omgeving.

Met de CAO PO 2014-2015 is een belangrijke
stap gezet op weg naar een modernisering van
de arbeidsvoorwaarden. In deze CAO zijn kaders
vastgelegd voor professionalisering, duurzame
inzetbaarheid en de overstap naar een veertigurige
werkweek.
Voor de besturen de opdracht om vanuit goed
werkgeverschap de ruimte in deze CAO te benutten
en personeelsleden te vragen hierbij hun eigen
verantwoordelijkheid te nemen.

Het bestuursakkoord: de school van 2020

Passend onderwijs

In het bestuursakkoord voor het primair onderwijs
hebben overheid en werkgeversbonden afspraken
gemaakt over de school in 2020. Kinderen
moeten worden voorbereid op een samenleving
die zich zal kenmerken als een informatie- en
kennismaatschappij. Belangrijke elementen voor de
school van 2020 zijn:
 	uitdagend en toekomstgericht onderwijs dat
inspeelt op de talenten en behoeften van
individuele kinderen;
 	naast de basiskwaliteiten ruime aandacht voor
brede persoonlijke en maatschappelijke vorming
van kinderen;
 	onderwijsondersteunend personeel, onderwijzend personeel en leidinggevenden werken
individueel en collectief aan hun professionaliteit;
 	de school stelt het kind centraal en draagt bij aan
doorgaande leer- en ontwikkelingslijnen.

Het samenwerkingsverband SWV PO 30.06
waarvan SKPO Novum deel uitmaakt heeft in
haar Ondersteuningsplan onderstaande missie
beschreven:

Kunst en cultuur
Naast techniek stimuleert en faciliteert de overheid
ook de kunst- en cultuureducatie. De gemeente
Bernheze onderschrijft het belang van kunst- en
cultuureducatie en faciliteert met Cube al een aantal
jaren een marktplaats, waarbij de verbinding wordt
gezocht tussen onderwijs en lokale aanbieders. Kunst
en cultuur biedt kinderen en leraren mogelijkheden
om 21 eeuwse vaardigheden als creativiteit en
samenwerken eigen te maken.

Ouderbetrokkenheid
In zijn algemeenheid stellen ouders steeds
hogere eisen aan de kwaliteit van producten
en diensten. Hun vragen richten zich naast het
onderwijsaanbod ook op arrangementen van zowel
onderwijs en zorg als onderwijs en vrije tijd. Dit
vraagt om ouderbetrokkenheid vanuit een gedeeld
gemeenschappelijk doel: het realiseren van een
betere wereld voor de kinderen, de ouders en de
school. Onze opdracht is om ouders te betrekken als
educatief partner en sparringpartner voor de school
en organisatie. Daarbij focussen we op het delen van
kennis. Met het oog op burgerschap werken we toe
naar een co-creatie tussen kind, leraar en ouders,
onderwijsorganisatie en samenleving.

Beleidsagenda PO Raad 2014-2018
De PO raad stelt dat besturen in het primair
onderwijs het verschil kunnen maken door te
focussen op de volgende thema’s:
 	verbinden en richten van voorzieningen op de
belangen van kinderen;
 	benutten van innovatie en ICT mogelijkheden en
technologische vernieuwingen;
 	gebruik maken van kennis en (praktijkgericht)
onderzoek met als doel een academische werk- en
leeromgeving;
 	besturen als motor bij kwaliteitsontwikkeling
onderwijs.

“Partijen zien in het realiseren van Passend Onderwijs
in ultieme zin de opdracht die ze hebben om voor alle
kinderen waarvoor zij gezamenlijk verantwoordelijk
zijn in de regio betekenisvol onderwijs aan te
bieden, dat zowel tegemoet komt aan de individuele
ontwikkelingsbehoeften van het kind als aan de
behoeften van de samenleving. Zij beogen daarmee
een wezenlijke bijdrage te leveren aan het welzijn en de
welvaart van de regio waarin zij werkzaam zijn.”
Voor SWV PO 30.06 geldt dat de reguliere
basisscholen binnen hun basisondersteuning zoveel
mogelijk tegemoet kunnen komen aan de behoeften
van alle kinderen binnen het verband. Mocht de
basisondersteuning niet toereikend zijn, dan kunnen
scholen bij het samenwerkingsverband extra
ondersteuning aanvragen.

Transitie Jeugdzorg
De invoering van Passend Onderwijs is nauw
verbonden met de Transitie Jeugdzorg. De omslag
die met beide verandertrajecten wordt beoogd,
komt inhoudelijk sterk overeen: positief opvoeden,
meer aandacht voor preventie, uitgaan van eigen
kracht, gewone ondersteuning waar het kan; speciaal
waar het moet. Het leidende principe is: één kind,
één gezin, één plan, één contactpersoon. Om beide
grote veranderopgaven te laten slagen, is een
samenhangende aanpak nodig.
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Kinderopvang

Lokale onderwijsagenda

Na een aantal jaren van een stevige toename neemt
het aantal kinderen in de kinderopvang de laatste
jaren af. De gestegen kosten voor ouders en de
toename van de werkeloosheid leiden tot meer
informele kinderopvang.
De onderwijssector onderstreept het belang van
een goede voorschoolse opvang en begeleiding
van kinderen. In die lijn past een verdergaande
samenwerking met voorschoolse instanties als
kinderopvang en peuterspeelzalen, zowel in de
afstemming en samenwerking als in de toekomst
wellicht ook bestuurlijk.

De gemeente Bernheze kent een lokale educatieve
agenda. De gemeente richt zich hierbij vooral op de
vroeg- en voorschoolse educatie. Kijkend naar de
toenemende instroom van NT2 kinderen vraagt dit
van de besturen om de gemeente actief te betrekken
bij het doen van beleidsvoorstellen en hen te wijzen
op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid in
deze.

Onderwijshuisvesting
Met de doordecentralisatie van het buitenonderhoud
zijn schoolbesturen sinds 1 januari 2015
verantwoordelijk voor het gehele onderhoud
aan de schoolgebouwen. Dat geldt ook voor de
eventueel noodzakelijk geachte aanpassingen
van de schoolgebouwen. Onderwijsinhoudelijke
ontwikkelingen en krimp van het aantal kinderen
zijn direct van betekenis voor de huisvesting. Om
de verwachte leegstand te beperken moet worden
gezocht naar relevante partners.

‘Ze moeten vooral leren
wat ze moeten doen
als ze niet weten
wat ze moeten doen.’
- Piaget
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Vraag 5

WAAR WILLEN WIJ
NAARTOE?
Welk vergezicht zien we voor ons?

Toekomstbestendig onderwijs

In 2020 is SKPO Novum één sterke schoolorganisatie
die duurzaam en kwalitatief goed onderwijs biedt
vanuit één gemeenschappelijke visie, vanuit één
gemeenschappelijk (school)plan, uitgevoerd op de
zes schoollocaties.

We hebben als taak om brede talentontwikkeling
van leerlingen te stimuleren en hen voor te bereiden
op het omgaan met onzekerheden. Onderwijs
is toekomstbestendig en succesvol wanneer het
verwondering oproept, wanneer het inspireert
en uitnodigt tot onderzoek. Kinderen zijn erbij
gebaat als ze zich 21 eeuwse vaardigheden eigen
maken zoals samenwerken, probleemoplossend
vermogen, kritisch denken en creativiteit. Dit vraagt
betekenisvol en levensecht leren, waarbij kinderen
zelf invloed hebben op hun leerproces. Dit betekent
dat we leerlingen nieuwe vaardigheden aanleren
én hen leren denken en doen vanuit de juiste
mentaliteit. Van leraren vraagt dat het begeleiden
van het leerproces, maar evenzeer van de sociale
ontwikkeling van het kind.

Door als één SKPO Novum team te opereren willen
wij onze krachten bundelen en onze expertise delen.
Wij zijn ervan overtuigd, dat wij met deze aanpak
meer energie, daadkracht, kennis, flexibiliteit en
veerkracht kunnen samenbrengen, waardoor we in
staat zijn om onze ambities waar te maken.
We willen bereiken dat de kinderen van 4 tot 12 jaar
in alle kernen:
 	duurzaam en kwalitatief goed onderwijs kunnen
volgen,
 	dat deze leerlingen maximaal leerrendement
behalen, overeenkomstig hun mogelijkheden,
 	dat ons onderwijs aansluit bij de individuele
ondersteuningsbehoeften van deze leerlingen
 	en dat leerlingen toekomstgerichte kennis en
vaardigheden verwerven, die passen bij de
ontwikkelingen en behoeften in de veranderende
samenleving
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Hoe ziet ons onderwijs eruit in 2020?
We maken leerlingen via ons onderwijs sterk
en weerbaar, zodat zowel het individu als de
samenleving daar de vruchten van plukt. We
doen recht aan wat kinderen kunnen, doen en
zijn door een brede oriëntatie op leren. In ons
onderwijs bewaken we de balans tussen kennis,
vaardigheden en vorming en waarderen we dat in
gelijke mate. Op alle niveaus. Voor iedereen. Door
goed cultuuronderwijs laten we kinderen niet alleen
kennismaken met schoonheid. We dagen hen ook
uit om een creatieve, onderzoekende houding te
ontwikkelen. Met een flexibele en open geest. Met
techniekonderwijs nodigen we kinderen uit tot
nieuwsgierigheid, tot doordenken en doorvragen.
Hoe zit de wereld in elkaar? Wat is het verband
tussen a en b? En hoe kan ik dat verband beïnvloeden
- met wat ik weet, wat ik kan, en wie ik ben, in
samenwerking met anderen?
We hebben in ons onderwijs in 2020 een vergaande
integratie tot stand gebracht tussen vaardigheden
als samenwerken, effectief communiceren,
kennisconstructie, creativiteit, adaptiviteit,
doelgericht en planmatig werken, zelfreflectie,
problemen oplossen en zelfsturing, verbanden
kunnen leggen, leidinggevende eigenschappen,
originaliteit en sociale interactie.
De leraar is begeleider, stelt de juiste vragen op
het juiste moment en geeft gerichte feedback. De
leerling neemt meer eigenaarschap in het eigen
leerproces, gaat in gesprek om de eigen leerdoelen
te formuleren “Leren? Dat kan ik zelf! Maar wil je
even helpen?” De leerkracht wordt meer en meer
begeleidend coach van kinderen en helpt hen om
het eigen leerproces vorm te geven en interesses en
talenten te ontwikkelen. Leerlingen worden niet met
een gemiddelde of een standaard norm vergeleken,
maar met zichzelf.
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‘Verbeelding is belangrijker dan
kennis. Want kennis is beperkt tot
alles wat we weten en begrijpen,
terwijl verbeelding de hele wereld
omvat en alles dat er ooit te weten
en te begrijpen valt.’
- Albert Einstein

Ambitie
Het is onze uitdaging om als SKPO Novum maximaal
ruimte te bieden om personeel en middelen effectief
en efficiënt in te zetten ten behoeve van het primair
onderwijs, waarbij onze visie, missie en kernwaarden
leidend zijn. Wij willen ons onderwijs verankerd zien
in de maatschappelijke context, zichtbaar in het
partnerschap met de omgeving en met oog voor
ieders eigenheid. Wij geven kinderen en leraren
vertrouwen en hebben hoge verwachtingen van hun
ontwikkelpotentieel. Wij nodigen alle betrokkenen
uit verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen
ontwikkeling en vragen hen zich te verantwoorden
voor de gemaakte keuzes.

Opbrengsten
Als kernopdracht van ons onderwijs zien wij,
dat onze kinderen vanuit een vertrouwensvolle
relatie maximaal rendement halen uit hun leer- en
ontwikkelingsmogelijkheden.
Daarom stellen wij ons tot doel dat:
 	kinderen zich veilig, gerespecteerd en
gewaardeerd voelen;
 	kinderen zich verantwoordelijk tonen voor hun
persoonlijke ontwikkeling
 	de leeropbrengsten van de kinderen – zowel op
de tussentoetsen als de eindtoetsen – op alle
schoollocaties minimaal boven de Inspectienorm
liggen;
 	kinderen zich ontwikkelen conform hun
mogelijkheden;
 	de schoolloopbaan van de kinderen een succesvol
vervolg heeft in het voortgezet onderwijs;

Van ambitie naar strategische beleidsdoelen
Wij willen met ons onderwijs duurzame opbrengsten
realiseren. Wij zijn ons ervan bewust dat wij hierop
niet direct invloed kunnen uitoefenen. Dat kunnen
wij wel indirect, bijvoorbeeld door ons onderwijs
anders in te richten of door een andere benadering
door onze leraren. Zo hebben wij een vijftal gebieden
geformuleerd, waarop wij wel direct invloed hebben.
Wij noemen dit de verantwoordelijkheidsgebieden.
In onderstaand schema laten we zien hoe wij sturing
willen geven aan het realiseren van de beoogde
opbrengsten.

One child
One teacher
One book
One pen
And You Tube
Can change the world
Naar: Malala Yousafzai

Bij de totstandkoming van deze PDSA cyclus hebben
wij de volgende zaken vastgesteld:
 	onze missie, visie, kernwaarden en ambities als
leidend kader voor ons denken en handelen;
 	onze concrete opbrengsten en resultaten,
waarmee wij aangeven wat wij willen bereiken;
 	de verantwoordelijkheidsgebieden waarop wij
invloed kunnen uitoefenen en waarop wij willen
sturen;
 	de indicaties per verantwoordelijkheidsgebied
die samen de lading van dat
verantwoordelijkheidsgebied dekken, die
meetbaar zijn en zichtbaar maken hoe wij
presteren op dat verantwoordelijkheidsgebied;
 	de norm per indicatie waarmee wij aangeven
wanneer wordt voldaan aan onze kwaliteitseisen;
 	de frequentie waarin de resultaten worden
gemeten;
 	de PDSA cyclus als instrument voor het cyclisch en
planmatig werken aan verbetering.

MISSIE, VISIE,
AMBITIE EN
KERNWAARDEN
VERANTWOORDELIJKSGEBIEDEN:

ONDERWIJS
PERSONEEL
MIDDELEN
FINANCIËN
ORGANISATIE

OPBRENGSTEN
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Verantwoordelijkheidsgebied Onderwijs
Ambitie

Vraag 6

WAT GAAN
WIJ DOEN?
Strategische beleidsdoelen
Om de strategische beleidsdoelen voor de komende
vier schooljaren vast te stellen, hebben wij voor
de verantwoordelijkheidsgebieden Onderwijs,
Personeel, Organisatie, Middelen en Financiën
eerst onze ambities geformuleerd. Vervolgens
hebben wij met behulp van de gekozen indicaties
de gewenste resultaten op deze verschillende
verantwoordelijkheidsgebieden in beeld gebracht.
De afgesproken normering per indicatie maakt
inzichtelijk of we voldoen aan de gestelde
verwachtingen.

De toekomst is aan hen die
begrijpen dat de nieuwe kracht
zit in samenwerken, loslaten,
macht delen en samen groeien.’
- Herman Toch
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De verkregen informatie hebben we geanalyseerd en
in verband gebracht met:
 	de regionale en landelijke ontwikkelingen, zoals
beschreven in hoofdstuk 5;
 	de resultaten van het tevredenheidsonderzoek,
dat wij in december 2014 hebben afgenomen bij
alle kinderen van de groepen 6, 7 en 8, alle ouders
en personeelsleden;
 	de conclusies en aanbevelingen vanuit de recente
Inspectiebezoeken;
 	de conclusies en aanbevelingen vanuit het
door KPC uitgevoerde onderzoek naar de wijze
waarop wij als organisatie sturing geven aan het
opbrengstgericht onderwijs. De analyse van al
deze gegevens heeft geleid tot het vaststellen
van de strategische doelen voor de komende vier
schooljaren.

Verantwoordelijkheidsgebieden:
ambitie en doelen
Per verantwoordelijkheidsgebied hebben wij onze
ambitie beschreven en de doelen die voortkomen uit
de hierboven genoemde analyse.

Ons onderwijs wordt als kwalitatief uitstekend
ervaren, omdat
 	we kinderen met een open en authentieke
houding uitnodigen om zich te ontwikkelen en
hun talenten te ontplooien, niet vrijblijvend maar
door het nemen van verantwoordelijkheid;
 	we voor ieder kind een doorgaande
ontwikkelingslijn bewaken, die aansluit bij hun
mogelijkheden;
 	we de ontwikkeling van kinderen nauwgezet
volgen en we hierover verwachtingen afstemmen
samen met de kinderen en hun ouders;
 	we vaardigheden als creativiteit, kritisch denken,
samenwerking, sociale vaardigheden, ICT
vaardigheden en problemen oplossen integreren
in ons onderwijsaanbod;
 	we kinderen een rijke en uitdagende
leeromgeving bieden, in partnerschap met
ouders, leefgemeenschap en ketenpartners;
 	we het onderwijsaanbod voldoende variëren om
te voldoen aan de onderwijsbehoeften van alle
kinderen in alle leerjaren en op alle locaties.
Na de nodige informatie te hebben gegeven over
het boek, volgde een interview met de schrijver.
Deze was niet aanwezig, maar de leerling had van
tevoren via Skype het interview gehouden. Door de
vragen in de klas te stellen en vervolgens de eerder
opgenomen Skype fragmenten af te spelen op het
digibord, leek het net een live interview.

Beleidsdoelen
Kaders voor de onderwijsarrangementen
1.	De leerlijnen vormen voor leraren het uitgangspunt bij het opbrengstgericht werken aan de
ontwikkel- en leerresultaten van kinderen. Zij
gebruiken op stichtingsniveau vastgestelde
methoden en methodieken, ter ondersteuning
(als bronnenboek) bij het vormgeven van het
beredeneerd onderwijsaanbod.

Kwaliteit van onderwijs
2.	Leraren gebruiken gestandaardiseerde
en beproefde methoden en methodieken
(pedagogisch, didactisch en organisatorisch)
bij het vormgeven van het onderwijsaanbod en
benutten daarbij de digitale mogelijkheden.
3.	Leraren bieden het onderwijs in samenhang aan,
waarbij aspecten als burgerschap, cultuur en
geloven zijn geïntegreerd.
4.	Startend binnen de domeinen techniek en
kunst- en cultuuronderwijs maken leerlingen
zich vaardigheden eigen als creativiteit, kritisch
denken, samenwerken, sociale vaardigheden, ICT
vaardigheden en problemen oplossen.
Passend onderwijs
5.	De ontwikkel- en leerresultaten evalueren en
analyseren we regelmatig met als doel om daar
waar nodig het aanbod bij te stellen.
6. 	Kinderen die binnen de basisondersteuning extra
begeleiding of uitdaging nodig hebben, maken
gebruik van intensief of verdiept aanbod, zoals
bijvoorbeeld NT2 of MIND.
7.	Kinderen voor wie de basisondersteuning
niet volstaat, krijgen een door het
samenwerkingsverband ondersteund en
gefaciliteerd onderwijsarrangement.
Betrokkenheid kinderen en ouders
8.	We betrekken kinderen en ouders actief bij het
onderwijs op onze scholen, wat zichtbaar is in
leerlingenraden, klankbordgroepen voor ouders
en tevredenheidsonderzoeken.
9.	De ouders zijn educatieve partners en
ondersteunen kinderen bij het realiseren van hun
ontwikkelings- en leerdoelen. We betrekken hen
direct bij het bepalen van hun ontwikkelings- en
leerdoelen in de vorm van de zogenoemde kindleergesprekken.
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Verantwoordelijkheidsgebied Personeel
Ambitie
De SKPO Novum vormt een professionele
leergemeenschap, waarbij het kind centraal staat en
de leraar ertoe doet. Dit maken we zichtbaar door
 	Competente personeelsleden die kinderen
adequaat begeleiden in hun ontwikkeling.
Onze leraren hebben een onderzoekende
houding, kunnen omgaan met veranderingen en
beschikken over passie en ambitie;
 	Het organiseren van leernetwerken en
professionele ontmoetingen op verschillende
thema’s, die aansluiten bij de leer- en
ontwikkelbehoeften van personeelsleden en die
afgestemd zijn op de schoolontwikkeling
 	Versterking van innovatie, expertise- en
kennisontwikkeling in samenwerking met externe
partners;
 	Samenwerkende leraren(teams) op iedere schoollocatie, die zich verantwoordelijk tonen voor
continue ontwikkeling en verbetering van het
onderwijs en de eigen kennis en expertise;
 	Taak- en functiedifferentiatie is gericht op het
benutten van de aanwezige kennis en expertise
van onze personeelsleden.
Beleidsdoelen
1.	Personeelsleden weten wat van hen wordt
verwacht. Zij beschikken over de vereiste kennis,
vaardigheden en attitude om in te kunnen
spelen op de veranderende eisen in onderwijs en
samenleving.
2.	We hanteren de gesprekkencyclus ter
ondersteuning bij een goede afstemming
tussen de organisatiedoelen en de persoonlijke
ontwikkeling en professionalisering van leraren.
3.	Alle personeelsleden beschikken over een digitaal
bekwaamheidsdossier en leggen verantwoording
af over hun persoonlijke ontwikkeling.
4.	Personeelsleden zijn via stichtingsbrede
werkgroepen actief betrokken bij onderzoek,
beleidsontwikkeling en implementatie van
ontwikkelingen.
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5.	De organisatie heeft zicht op de aanwezige
talenten en expertise en op wat daarnaast
aanvullend nodig is.
6.	Het delen van kennis, reflectie, dialoog, onderzoek
en scholing maakt onderdeel uit van het
professionaliseringsbeleid, het mobiliteitsbeleid
en de taak- en functiedifferentiatie.
7.	De nieuwe cao is vertaald in (taak)beleid, dat
leidt tot duurzame inzetbaarheid, ruimte voor
professionele ontwikkeling en een goede balans in
werktoedeling, werkbelasting en onderwijstijd.
8.	We hebben praktijkgericht onderzoek verankerd
in het denken en werken van personeelsleden
en studenten, in samenwerking met opleidingsinstanties als ROC en Pabo.

Verantwoordelijkheidsgebied Organisatie en
Communicatie
Ambitie
We worden herkend als een professionele en
optimaal communicerende organisatie, omdat
 	we ontwikkeling van binnenuit stimuleren en
dialoog faciliteren. Onze personeelsleden zijn
met elkaar in gesprek, trekken samen op, delen
ervaringen en verhalen met daarbij passende
beelden en vormen;
 	we een transparante communicatiestructuur
hanteren. Onze personeelsleden, ouders en
partners informeren we tijdig op een open,
efficiënte en heldere wijze over beleidsmatige en
operationele zaken;
 	we met elkaar actief, onderzoekend en
samenwerkend streven naar het verwezenlijken
van kwaliteitsverbetering door middel van een
periodieke toetsing van de effecten van de
ontwikkel- en verbeterplannen;
 	we in iedere kern de samenwerking en
afstemming zoeken met voorschoolse partners
en het voortgezet onderwijs. Daarbij richten we
ons op een doorlopende lijn voor onderwijs,
opvoeding en ontspanning voor kinderen van 0-13
jaar;
 	we resultaten sturen vanuit duidelijk afgestemde
kaders met ruimte voor professionele autonomie;

Beleidsdoelen
1.	We zien collectief leren (samenwerking, dialoog,
intervisie, uitwisseling) structureel zowel
op bovenschools niveau (bijvoorbeeld via
projectgroepen, netwerken en jaargroepen) als
op schoollocatieniveau.
2.	Leraren delen ontwikkelingen, ervaringen en
successen op een verhalende en beeldende
manier. Deze verhalen vormen samen het SKPO
Novum onderwijsverhaal.
3.	Sturing vindt plaats op de bedoeling, de
gedeelde waarden en de kaders, waarbij we goed
afstemmen over de wederzijdse verwachtingen.
4.	Met vernieuwende communicatiemiddelen
en –kanalen zoals een sociaal intranet online
kennisplatform versterken wij de dialoog en
beleving op alle niveaus: leerlingen, ouders,
personeelsleden en externe stakeholders
5.	De schoolmanagementteams (TC en directeur)
ontwikkelen en versterken het (gedeeld)
leiderschap, gericht op de verbetering van de
onderwijs(resultaten) en de ontwikkeling van het
personeel.
6.	We koppelen actuele ontwikkelingen en inzichten
actief, kritisch en reflectief aan kennis in de (eigen)
praktijk.
7.	In samenwerking met (voorschoolse) partners,
instanties en verenigingen is in iedere kern een
doorlopende lijn voor onderwijs, opvoeding en
ontspanning voor kinderen van 0 tot 13 jaar
gerealiseerd.
8.	De schooltijden maken een goede balans tussen
leren, werken en ontspannen mogelijk en sluiten
aan bij de dagarrangementen voor kinderen.
9.	De samenwerking met andere besturen en taaken functiedifferentiatie leidt tot een flexibele,
efficiënte en effectieve inzet van personeelsleden.
10.De ontwikkeling, beheersing en verantwoording
vindt plaats volgens de vastgestelde PDSA cyclus.

Verantwoordelijkheidsgebied Middelen
Ambitie
De SKPO Novum stelt zich qua gebruik en
beschikbaarheid van middelen tot doel om
 	de inrichting van de schoolgebouwen af te
stemmen op de noodzakelijke leef, speel, werk- en
instructieruimtes;
 	de gebouwen aan noodzakelijke kwaliteitseisen te
laten voldoen voor veiligheid en binnenklimaat;
 	het onderhoud aan de schoolgebouwen op orde
te hebben;
 	de voordelen van centrale inkoop te benutten bij
de aanschaf van leer- enhulpmiddelen, meubilair
en ICT;
 	de (ICT) infrastructuur en ICT technologie geschikt
en uitnodigend te maken voor het (mobiel)
leer- en ontwikkelproces van de kinderen en de
interactieve communicatie in- en extern.

Beleidsdoelen
1.	De speelterreinen zijn voor kinderen uitnodigend
en zijn veilig en schoon.
2.	De RI&E is geactualiseerd, de plannen van aanpak
zijn jaarlijks geëvalueerd, bijgesteld en uitgevoerd
3.	We voeren het periodiek, preventief en planmatig
onderhoud aan de schoolgebouwen uit conform
de tweejaarlijks geactualiseerde meerjaren
onderhoudsplanning.
4.	De inrichting en het gebruik van ruimten en
schoolgebouwen beantwoordt aan de specifieke
onderwijsbehoeften van kinderen en de werkwijze
van personeelsleden.
5.	We anticiperen op de toenemende leegstand als
gevolg van de daling van het aantal kinderen door
verdergaande samenwerking met (voor)schoolse
partners en instanties.
6.	Bij het afsluiten van overeenkomsten voor
dienstverlening, (onderhouds)contracten
en aankoop van onder meer meubilair en
onderwijsleerpakket benutten we de financiële
voordelen van centrale aankoop maximaal,
eventueel in samenwerking met andere besturen.
7.	wWe benutten de digitale mogelijkheden voor
de interne en externe informatie-, werk- en
communicatieprocessen.
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Verantwoordelijkheidsgebied Financiën
Ambitie
In ons financieel beleid stellen we ons ten doel om
 	zoveel mogelijk middelen direct beschikbaar te
maken voor het onderwijskundig proces;
 	de bovenschoolse toedeling van middelen vanuit
een gezamenlijke verantwoordelijkheid aan te
wenden;
 	ruimte te creëren voor innovatieve of
kwaliteitsbevorderende impulsen;
 	zorg en aandacht te behouden voor de
continuïteit van de organisatie;
 	de organisatie voor te bereiden op krimp, ook op
langere termijn.

Beleidsdoelen
1.	We benutten de beschikbare middelen en
reserves optimaal om de ambities op de
afzonderlijke scholen duurzaam te kunnen
realiseren.
2.	De (risico)analyse van de intern en externe
ontwikkelingen vormt het vertrekpunt voor de
meerjaren strategische keuzes en investeringen.
3.	De balans en financiële ken- en stuurgetallen
vormen jaarlijks het toetsingskader voor
de financiële positie en continuïteit van de
organisatie
4.	De meerjaren begroting is een beleidsrijke
vertaling van de ambitie en strategische doelen
van de organisatie. Daarbij blijft de verbetering
van de kwaliteit van het onderwijs en de
leerresultaten het centrale uitgangspunt.

Vraag 7

WANNEER DOEN
WIJ WAT?
De beleidsdoelen in een tijdlijn

Iedereen is een genie.
Maar als je een vis beoordeelt
op zijn vermogen om een boom
te beklimmen, zal het levenslang
geloven dat het dom is.

In onderstaande schema’s hebben wij inzichtelijk gemaakt wanneer wij aan welke beleidsdoelen aandacht
besteden. De meeste doelen kennen een doorlooptijd van meerdere jaren. De realisatie van de doelen vraagt
dan ook een fasering die meerdere schooljaren zal omvatten. Daarnaast zullen wij jaarlijks prioriteiten stellen.
Niet alles hoeft en kan tegelijk. In de schema’s zijn de prioriteiten voor het schooljaar 2015-2016 donker
gemarkeerd. In het Jaarplan worden de doelen meer specifiek, concreet en meetbaar uitgewerkt. Daarbij
worden ook de verbindingen tussen de verschillende doelen aangegeven.

Onderwijs

15-16

16-17

17-18

18-19

1 Leerlijn uitgangspunt bij opbrengstgericht werken
2 Gebruik gestandaardiseerde, bewezen methodieken
3 Onderwijs in samenhang
4 Eigen maken van 21 eeuwse vaardigheden
5 Evaluatie en analyse leerresultaten
6 Extra ondersteuning binnen basisondersteuning
7 Door SWV ondersteunde arrangementen BaO

- Albert Einstein

8 Ouders als educatieve partners
9 Betrokkenheid kinderen en ouders

26

27

VAREN OP VERTROUWEN | SCHOOLPLAN SKPO NOVUM 2015-2019

Personeel

15-16

16-17

17-18

18-19

1 Bekwaamheid: afstemming verwachtingen
2 Gesprekkencyclus afgestemd op organisatiedoelen
3 Verantwoording van persoonlijke ontwikkeling
4 Betrokkenheid bij beleidsontwikkeling
5 Strategische personeelsplanning
6 Professionalisering: kennisdeling, reflectie en dialoog

Vraag 8

7 Duurzame inzetbaar: goede balans
8 Praktijkgericht onderzoek verankerd

Organisatie en communicatie
1

Verhalend en beeldend onderwijsverhaal

2

Resultaatsturing op bedoeling, waarden en kaders

3

Collectief leren

4

Gebruik kennisplatform

5

Leiderschap gericht op onderwijs en personeel

6

Benutten van actuele ontwikkelingen en inzichten

7

Doorlopende lijn voor kinderen van 0 tot 13 jaar

8

Schooltijden: goede balans onderwijs - ontspanning

9

Efficiënte en effectieve inzet van personeelsleden

10

PDSA cyclus

Middelen

15-16

15-16

16-17

16-17

17-18

17-18

18-19

18-19

1 Speelterreinen veilig en uitnodigend
2 RI&E geactualiseerd en plannen uitgevoerd
3 Onderhoud uitgevoerd conform planning

5 Leegstand benut voor samenwerking partners
6 Centrale inkoop
7 Digitale mogelijkheden toegepast

1 Inzet middelen verbonden met realisatie ambities

Focus

Een principiële belofte

Bij de keuzes die wij maken stellen wij steeds het kind
centraal. Bij elke overweging stellen wij ons de vraag:
Wat draagt dit bij aan de ontwikkeling van onze
kinderen? Het antwoord op deze vraag zal bepalend
zijn of wij iets wel of niet doen.
In de veelheid aan doelen en vastgestelde ambities
schuilt het gevaar dat wij te veel tegelijk willen
aanpakken. De dingen die wij doen willen wij goed
doen. Dat vraagt opnieuw het maken van keuzes.
Een verandering kan alleen duurzaam plaatsvinden
wanneer er voldoende tijd en diepgang is.

Het waarmaken van onze ambities vraagt een
andere manier van organiseren. Dat is zeker. Maar
het vraagt ook een andere manier van denken en
werken. Iedere verandering begint bij mensen. Begint
bij inzicht en bewustzijn van onszelf. Voelen we ons
verbonden met de gedeelde waarden, willen we
echt met hart en ziel bijdragen aan wat we belangrijk
vinden? Wij zijn zelf de verandering die we willen
laten ontstaan. Daarom moeten we niet af gaan
wachten tot er iets om ons heen verandert. Beter is
om vanuit vertrouwen en nieuwsgierigheid aan de
slag te gaan. Niet te bang om een keer uit te glijden
en in het water te vallen. We helpen elkaar gewoon
weer op het vlot. Vastbesloten om waar te maken wat
we aan onszelf, aan elkaar en aan onze leerlingen
beloven.

Samen verantwoordelijk, gedeeld
leiderschap

4 Inrichting van gebouwen afgestemd op behoeften

Financiën

WAT VRAAGT
HET VAN ONS?

15-16

16-17

17-18

18-19

Het mag duidelijk zijn dat wij onze doelen alleen
dan kunnen realiseren, wanneer WIJ (= de teams, de
directie en het bestuur) ons verantwoordelijk tonen
voor het leerrendement van alle kinderen. Wanneer
WIJ hier JA tegen zeggen zal de continue ontwikkeling
van het onderwijs als een erkende waarde, zichtbaar
moeten zijn in ons dagelijks handelen, in onze
beleidskeuze en in de verantwoording daarover.

2 Strategisch beleid gebaseerd op doelen
3 Financiële ken- en stuurgetallen als toetsingskader
28
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1.	de eigenheid van ieder kind is de leidraad voor
ons onderwijs
	De leidraad voor ons werken is de afstemming van
ons onderwijs op de leer- en ontwikkelbehoeften
van de kinderen, die aan ons zijn toevertrouwd.
Hierbij doelen wij op het eigen karakter en de
achtergrond van kinderen, maar ook op hun
specifieke leer- en ondersteuningsbehoeften.

2.	iedereen zet samenwerkend de noodzakelijke
stappen om te ontwikkelen
	Ontwikkeling gebeurt duurzaam en succesvol in
de dagelijkse interactie tussen mensen. Ons leren
krijgt vorm door reflectie, het vragen van feedback
en de dialoog met onze kinderen, collega’s, ouders
en samenwerkingspartners.

We hebben ook aan elkaar
vragen gesteld om elkaar beter
te leren kennen. We moesten
iemand kiezen waar je niet
zo veel mee speelt. En we
hadden ook nog eigenwijsjes.
Op de eigenwijsjes stond
bijvoorbeeld: Ik ben precies
goed zoals ik ben! Ik ben
verantwoordelijk voor
wat ik doe!

Vraag 9

WAARMEE
BEGINNEN WIJ?

3.	de leeromgeving maakt nieuwsgierig en nodigt
uit tot leren en ontdekken
	Wij zorgen voor een vertrouwde en veilige werken leeromgeving, die uitnodigend, inspirerend en
uitdagend is voor leerlingen.

4.	zelfonderzoek is de basis voor weloverwogen
keuzes en het verbeteren van prestaties
	Geleidelijk maar wel steeds nadrukkelijker
verleggen wij het accent van kennisoverdracht
naar het begeleiden van kinderen bij hun
ontwikkeling. Wij stellen kinderen in staat
om verantwoordelijkheid te nemen voor hun
eigen leerproces en bieden hen ruimte voor
zelfontdekkend leren.
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In dit schoolplan beschrijven wij hoe wij met elkaar
op weg gaan naar één sterke schoolorganisatie,
werkend vanuit één gemeenschappelijke visie en één
gemeenschappelijk plan. Een logische vraag daarbij
is: ‘En waar beginnen wij dan?’ ‘Wat pakken we als
eerste op?’
In het jaarplan SKPO Novum 2015-2016 beschrijven
wij wat volgens ons de eerste gemeenschappelijke
doelen moeten zijn voor het realiseren van onze
gedeelde ambities. Voor het vaststellen van deze
doelen hebben wij gebruik gemaakt van verschillende
onderzoekgegevens
 	het in december 2014 uitgevoerde tevredenheidsonderzoek, de KMPO Kwaliteitsvragenlijsten
 	het door KPC uitgevoerde onderzoek naar de wijze
waarop wij als organisatie sturing geven aan het
opbrengstgericht onderwijs
 de recente Inspectiebezoeken

De goede les!
Voor het komend schooljaar gaan wij vooral
focussen. We gaan niet alles tegelijk aanpakken, maar
ons beperken tot wat wij op dit moment het meest
belangrijk vinden.
Voor het schooljaar 2015-2016 zal dat ‘de goede les’
zijn. Hiermee richten wij ons op het versterken van
de didactische, pedagogische en organisatorische
vaardigheden van alle leraren, opdat zij minimaal
voldoen aan de kwaliteitseisen zoals beschreven in
het competentieprofiel van de vakbekwame leraar.
Wij starten met het introduceren van ‘de goede
les’ als kader voor de opbouw en structuur van
het lesgeven en werken in de groepen. Wij bieden
onze leraren hiermee concrete werkinstructies,
die op grond van uitgebreid onderzoek succesvol
zijn gebleken. In de vorm van een kijkwijzer
koppelen wij deze werkinstructies aan de vereiste
leerkrachtvaardigheden, die wij verwachten terug
te zien tijdens de lessen. Vervolgens nodigen wij alle
leraren uit te reflecteren op hun eigen vaardigheden
en binnen het kader van ‘de goede les’ de eigen
doelen voor verdere ontwikkeling te bepalen.
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Wij zien ‘de goede les’ komend schooljaar als de
kapstok voor ontwikkeling. Het vertrekpunt is voor
ieder persoonlijk en voor de zes scholen verschillend.
De basis moet op orde, dat is het eerste doel.
Daarnaast is er ruimte voor het leggen van eigen
accenten en verdere ontwikkeling op verschillende
gebieden:





het werken vanuit leerlijnen;
het voeren van kind- / leergesprekken;
de betrokkenheid van ouders;
onderwijs in samenhang.

Je hoeft het niet alleen te doen
Uitgangspunt is dat iedere leraar recht heeft op
ondersteuning en begeleiding in en tijdens hun
werk met minimaal 4 tot 6 keer per jaar een gericht
klassenbezoek en feedbackgesprek. Dit is de taak
voor met name de teamcoördinatoren, intern
begeleiders en directeuren. Hierbij maken wij gebruik
van de vastgestelde gesprekscyclus. Daarnaast
zullen inhoudelijke projectgroepen ondersteuning
bieden bij de implementatie van de conclusies en
aanbevelingen. Binnen de uitgangspunten van
‘de goede les’ gaat het dan om de leerlijnen en
het aanbod voor begrijpend lezen, beredeneerd
aanbod en woordenschat. Verder zullen wij rondom
deze ontwikkelingsthema’s leernetwerken en
professionele ontmoetingen organiseren.

Voor het schooljaar 2015-2016 richten wij ons op
de verdere ontwikkeling van het opbrengstgericht
werken door onder meer aandacht voor:
	het voeren van resultaatgerichte gesprekken op
alle niveaus in de organisatie: bestuur-schoolbouw-groep-leerling;
 	de verdieping van de analyse van de
leerresultaten;
 	het opstellen van en werken met plannen van
aanpak, wanneer het basisaanbod niet toereikend
blijkt;
 	het optimaliseren van het gebruik van 1 Stap
verder met de 1 Zorgroute;
 het benutten van de mogelijkheden van Esis.


Voor de extra ondersteuning maken wij waar
mogelijk gebruik van de expertise van onze eigen
personeelsleden, zoals:






hoogbegaafdheid (MIND)
NT 2
taal
rekenen
gedrag

De specialisten zullen worden ingezet en
gefaciliteerd al naargelang de actuele ontwikkel- en
ondersteuningsbehoeften.

Opbrengstgericht werken

Wat doen wij nog niet?

De opgestelde PDSA cyclus vormt voor ons
de leidraad bij het opbrengstgericht werken.
Binnen deze cyclus werken leraren, intern
begeleiders en directieleden planmatig samen
aan kwaliteitsverbetering van het onderwijs en de
leeropbrengsten.

Met de focus op ‘de goede les’ kiezen wij voor
wat prioriteit moet krijgen. Dit houdt in dat
andere ontwikkelingen, zoals opgenomen in
dit schoolplan, komend schooljaar nog op onze
gemeenschappelijke agenda blijven staan. De meeste
van die ontwikkelingen passen echter wel binnen
de bestaande kerndoelen op onze scholen. Waar ze
onderdeel uitmaken van het onderwijsaanbod zullen
we deze ontwikkelingen volgen en borgen. Hoewel de
aansturing niet centraal wordt georganiseerd, is er
voor individuele personeelsleden en voor de scholen
uiteraard wel ruimte om verder te gaan met de
andere ontwikkelingsgebieden uit dit schoolplan.
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HET NOVUM
MANIFEST
Lotte, Jakub en Julia zitten op verschillende scholen in Nistelrode, Dinther
en Heeswijk, maar ze kennen elkaar van het kinderorkest waar ze in
spelen. Na schooltijd spreken ze vaak met elkaar af, om te oefenen en om
leerarrangementen door te nemen. Daarvoor komen ze eens in de week bijeen
in het auditorium van de gemeente, maar tussendoor ontmoeten ze elkaar
online, via Skype, Facetime of de elektronische leeromgeving. Zo delen ze
ideeën, bespreken ze schoolopdrachten en werken ze aan projecten. Samen met
hun leerkracht hebben ze geregeld overleg over volgende ontwikkelstappen.
Bijvoorbeeld een muziekstuk maken bij gedichten en van de tekst een raplied
maken. Van het resultaat maken ze een filmpje, dat ze op youtube plaatsen om
te delen met hun klasgenoten. En dan staan ze met hun kinderorkest ineens
op het grote podium in het theater. Alle kinderen van Novum en hun ouders
zitten in de zaal. Smartphones lichten op in het donker. Het optreden is een
hit op Facebook. Misschien worden ze wel opgemerkt door een talentenshow.
Werken en leren met ICT is net zo vanzelfsprekend voor onze leerlingen als voor
onszelf. Samen bundelen we krachten en delen we expertise volgens dezelfde
gemeenschappelijke aanpak en overtuigingen. Van relatie naar prestatie. We
werken op zes locaties, maar voelen ons onderdeel van één sterke NOVUM
schoolorganisatie. We staan voor toekomstgericht onderwijs, werken samen in
onderzoeksteams en lerende netwerken en bieden ruimte voor ontdekking en
experiment in een rijke en uitdagende leeromgeving.
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We zoeken actieve verbinding met ouders als educatief partners en laten
ons inspireren en versterken door onze netwerkrelaties. In communicatie
en verbeelding, in techniek en technologie, in kunst en cultuur. We maken
persoonlijk contact en zijn betrokken bij elkaar. We nemen de volle
verantwoordelijkheid voor een doorgaande ontwikkeling van leerlingen,
aansluitend bij hun mogelijkheden. Vanuit eigenaarschap doen we wat nodig
is om onze gezamenlijke ambities te realiseren. Toekomstgerichte kennis en
vaardigheden bieden met oog voor individuele ondersteuningsbehoeften,
gericht op maximaal leerrendement en een succesvolle aansluiting op het
vervolgonderwijs.
Wat ons verbindt, is het geloof in de kracht van mensen, maar ook passie, humor
en ruimte voor verwondering. Hoe kunnen we het anders doen, zelf het pad
creëren door het samen te belopen. Met enthousiasme en bevlogenheid maken
we elke dag nieuwe verhalen, zien we het effect van ons handelen weerspiegeld
in de fonkelende ogen van talrijke kinderen. Kinderen die met zelfvertrouwen
gezamenlijke creatieve oplossingen vinden. Dat zijn de momenten waar we het
voor doen. Dan voelen we de energie en weten we dat onze inspanningen hun
vruchten afwerpen.
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SKPO NOVUM
Tramplein 3
5388 GJ, Nistelrode

Postbus 65
5388 ZH, Nistelrode

tel: 0412-613441
e-mail: info@skpo-novum.nl

