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1. Inleiding
In dit Strategisch Beleidsplan voor de periode 2015-2019 worden de uitgangspunten aangegeven voor het
beleid van het onderwijs en de opvang binnen onze Stichting Hervormde Scholen De Drieslag en de
Stichting Christelijke Kindcentra De Drieslag. Het geeft aan hoe wij ons de komende jaren wensen te
ontwikkelen.
Het Strategisch Beleidsplan 2015-2019 dient als beleidskader voor alle lagen van de organisatie bij het te
ontwikkelen beleid voor de bovengenoemde beleidsterreinen.
In 2015 gaat De Drieslag een nieuwe fase van ontwikkeling in. De scheiding tussen bestuur en toezicht
wordt doorgevoerd, een nieuw strategisch beleid wordt vormgegeven. Dit plan betrekken de scholen bij het
opstellen van hun schoolplannen voor de planperiode 2015-2019. In de periode 2015-2019 wil De Drieslag
doorgroeien naar een professionele stichting waarbij kwaliteit centraal staat.
Het logo van De Drieslag verbeeldt het motto van de stichting: “Geloofwaardig én betrokken onderwijs”.
Een eerste blik op het logo toont de drieslag school, ouders en kerk. Juist door het logo specifieker te
bezien, de focus hier op te richten, wordt een diepere betekenis zichtbaar.

In dit beleidsplan verwoorden we onze visie en missie. Vanuit deze startpositie verfijnen we het beeld en
richten de focus op diverse onderwerpen waar we ons de komende jaren mee bezig gaan houden. Om deze
reden geven we dit Strategisch Beleidsplan 2015-2019 de titel mee:

“Visie en Focus”
In samenwerking met alle betrokkenen van De Drieslag, met externe en onder de zegen van onze God
willen we uitvoering geven aan in dit plan beschreven doelen.

Voor het kindcentrum hanteren we het logo met toevoeging van een boog. De boog staat voor verbinding
en geborgenheid.
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De opbouw van dit strategisch beleidsplan is in schema als volgt weer te geven.
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2. Stichting Hervormde Scholen De Drieslag
De Stichting Hervormde Scholen De Drieslag bestaat uit zeven hervormde basisscholen in Barneveld, De
Glind, Terschuur en Hoevelaken. De Drieslag bundelt kennis, ervaring en faciliteiten om op hoog niveau
onderwijs aan te bieden. Onderwijs waarbij het kind centraal staat.

Scholen behorend bij De Drieslag:

•
•
•
•
•
•
•

Barneveld
Prins Willem-Alexanderschool (Valkhof)
Koningin Julianaschool (Noord)
Willem van Oranjeschool (Norschoten/Veller)
Prinses Amaliaschool (De Burgt)
De Glind
Prinses Beatrixschool
Terschuur
De Zaaier
Hoevelaken
Schimmelpenninck van der Oyeschool

Grondslag en Identiteit
De grondslag van de Stichting is het Woord van God naar de opvatting van de Drie Formulieren van
Enigheid. De Stichting erkent de Bijbel als door de Heilige Geest ingegeven, onfeilbaar en van Goddelijk
gezag, en dus als historisch betrouwbaar. Zij gelooft, dat de Heilige Schrift ook in de opvoeding moet zijn de
enige en onfeilbare regel van al haar doen en laten, omdat de basiselementen van de opvoeding in de Bijbel
zijn neergelegd.

Organisatie
In het kader van de wet Goed onderwijs, goed bestuur, is er een bezoldigd bestuurder benoemd en een
Raad van Toezicht ingesteld.
De algemeen directeur en de directeuren van de scholen zijn mede verantwoordelijk voor het ontwikkelen
en uitvoeren van beleid. De algemeen directeur is verantwoordelijk voor de integrale aansturing van de
stichting, de directeuren zijn in eerste instantie verantwoordelijk voor de aansturing van de eigen school.
Eindverantwoordelijkheid berust bij de bestuurder.
Mensen en middelen worden zodanig ingezet dat deze optimaal ten goede komen aan het onderwijs aan
en de opvang van onze kinderen. We willen onze schaalgrootte en de samenvoeging van onderwijs en
kinderopvang optimaal benutten door op stichtingsniveau bovenschoolse inzet van formatie (Onderwijs en
opvang, IB, ICT, Directie) door te voeren waar mogelijk.
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3.

Stichting Christelijke Kindcentra De Drieslag

Aanleiding en opstart
In 2006 en 2007 heeft de landelijke overheid gevraagd beleid op kinderopvang te ontwikkelen.
Daarom is in 2008 door het bestuur van Stichting Hervormde Scholen De Drieslag besloten om, waar
gewenst en haalbaar, kinderopvang aan te bieden op of nabij schoollocaties. Deze activiteiten zijn
ondergebracht in de Stichting Christelijke Kindcentra De Drieslag.
In 2007 is een werkgroep vanuit het bestuur gestart om een verkennend onderzoek uit te voeren naar
kinder-, tussenschoolse- en buitenschoolse opvang binnen de scholen van De Drieslag. Er zijn contacten
gelegd met Stichting Christelijke Peuterspeelzalen in Barneveld, ooit voortgekomen uit het schoolbestuur.
Met hen werd overeenstemming bereikt tot een verregaande vorm van integratie.
Door het bestuur van De Drieslag werd in februari 2008 besloten om te starten met het faciliteren van
kinderopvang in de nieuw te bouwen school in de Burgt. Stichting Christelijke Kindcentra De Drieslag werd
op 17 september 2009 opgericht, geleid door een zelfstandig bestuur. In februari 2010 is de locatie
Kinderopvang De Burgt succesvol van start gegaan.
Sinds 1 augustus 2013 zijn er peuterspeelzalen geopend in de Prins Willem-Alexanderschool, de Koningin
Julianaschool en de Willem van Oranjeschool. Daarmee werden de laatste 2 peuterspeelzalen van de
Stichting Christelijke Peuterspeelzalen overgenomen en is laatstgenoemde stichting opgeheven.
Op 1 januari 2015 is een peuterspeelzaal geopend in de Schimmelpenninck van der Oyeschool.

Organisatie
In het kader van de wet Goed onderwijs, goed bestuur, hebben we scheiding doorgevoerd tussen bestuur
en toezicht. Er is een bezoldigd bestuurder benoemd en een Raad van Toezicht ingesteld.
De algemeen directeur is verantwoordelijk voor de integrale aansturing van de kinderopvang. De eerste
coördinerend leidster is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid. Zij zorgt o.a. voor de planning
en inzet van de leidsters. Zij wordt met betrekking tot de peuterspeelzalen en de voor-en vroegschoolse
educatie ondersteund door een tweede coördinerend leidster.
Mensen en middelen worden zodanig ingezet dat deze optimaal ten goede komen aan de opvang van onze
kinderen. De directeuren zijn verantwoordelijk voor de doorgaande lijn met betrekking tot de Voor- en
Vroegschoolse Educatie.
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4. Evaluatie Strategisch Beleidsplan 2011-2015
In dit hoofdstuk worden de doelstellingen en acties uit het strategisch beleid 2011-2015
weergegeven en wordt in de rechter kolom per doelstelling een evaluatie toegevoegd.

Algemeen Bestuur
Doelstelling

Inregelen van het nieuwe
besturingsmodel van
Toezichthoudend bestuur

Acties

•
•

•

•

•

•

Evaluatie

Vaststellen van de code
Goed Bestuur;
Aanpassen van de
statuten en
management statuut;
Aanpassen profiel
Bestuurder en
Toezichthouder;
Ontwikkelen van het
bestuurlijke en intern
toezicht
toetsingskader;
Opzet van een
Management
Rapportage met KPI’s;
Advies verkrijgen van
de GMR.

Inbedding van het nieuwe
besturingsmodel binnen de
organisatie

Het komen tot scheiden van
bestuur en toezicht was
complex proces. Recent heeft
dit vorm gekregen.
Implementatie en afstemming
van werkwijze bestuur en raad
van toezicht moet nog
plaatsvinden.

Implementatie is gestart op 1
april 2015.

Onderwijs en Identiteit
Doelstelling
Invoering Handelings- gericht
werken (HGW)

Invoeren Passend Onderwijs

Profilering Scholen
(m.b.t. identiteit)

Realiseren Kinderopvang en
onderwijs aan 0 t/m 12 jarigen

Acties
Bijeenkomsten directies en IBers (o.l.v. seminarium voor
Orthopedagogiek)
Studiemorgen HGW voor de
teams
Opstellen zorgprofiel i.s.m.
Samenwerkingsverband

Beleggen
Identiteitsbijeenkomst.
N.a.v. artikelen
Waarheidsvriend over Chr.
onderwijs (nov. 2011)
Onderzoek studenten CHE,
planning hiervan graag

Evaluatie
Is op alle scholen gerealiseerd
t.a.v. spelling. De scholen zijn
individueel verder gegaan
m.b.t. taal of rekenen.

Per 1 augustus 2014 is de wet
geeffectueerd. De impact
hiervan zal de komende jaren
merkbaar zijn.
Jaarlijks is er in september een
identiteitsbijeenkomst.

Is gerealiseerd op vier scholen.
Doorontwikkeling van
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Doelstelling
(op verschillende locaties)

Acties
aangeleverd door BSM

Realiseren VVE-traject

-Bezoeken
voorlichtingsbijeenkomst
Gemeente Barneveld
-Scholing leerkrachten gr 1-2
(Sem. Voor Orthopedagogiek)
VVE
sterk Speciaal Training (8
modules)
-Verschillende personeelsleden
hebben managementmodule
VVE gevolgd.
Methode Leeslink gebruiken
(proef)
Met de plaatselijke overheid
komen tot een plan dat
uitgevoerd wordt op de
verschillende scholen
Informatievoorziening voor
directieleden
concrete kwaliteitsnormen
beschrijven

Proberen methode Begrijpend
lezen
Ontwikkelen programma
segregatie/integratie

Invoeren referentiekaders
Opstellen
kwaliteitsdoelstellingen
identiteit
Komen tot een keuze van een
methode rekenen en wiskunde
Komen tot een keuze van een
methode bewegingsonderwijs.

Vervolg Passend onderwijs
HGW
Afronden proces VVersterk
Komen tot een keuze van een
methode verkeer en engels.

Evaluatie van de ambities
Opbrengstgericht werken

-vormen van een commissie
bestaande uit leerkrachten van
alle scholen o.l.v. directeur
vormen van een commissie
bestaande uit leerkrachten van
alle scholen o.l.v. directeur
werken met groepsplan
Spelling
Leerkrachten groep 1/2 passen
Vversterk toe.
-vormen van een commissie
bestaande uit leerkrachten van
een aantal scholen (PWA-KJSWvO-PAS)

-bijeenkomst directies /Ib-ers

Evaluatie
doorgaande leerlijn naar
basisonderwijs is
aandachtspunt voor nieuwe
planperiode.
Is gerealiseerd op vijf scholen.

Is gerealiseerd.
Is gerealiseerd.

Is gerealiseerd.
Hiermee is start gemaakt. Dit
vraagt om doorontwikkeling.

Is gerealiseerd.

Is niet gerealiseerd. Heeft
momenteel geen prioriteit, is
aan individuele keus van de
school.
Is gerealiseerd.
Is gerealiseerd.
Besloten is niet tot invoering
methode verkeer over te gaan.
Keuze voor Engels is breder
getrokken naar schoolbreed
Engels. Krijgt vervolg in nieuwe
planperiode.
Verkeer is geannuleerd omdat
dit geen prioriteit heeft.
Is niet gerealiseerd. Wordt
meegenomen in nieuwe
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Doelstelling
Komen tot een keuze van een
methode aardrijkskunde

Seksuele Vorming

Acties
-bijeenkomst teams?
vormen van een commissie
bestaande uit leerkrachten van
alle scholen o.l.v. directeur

Na vaststelling van het
visiedocument
(homo)seksualiteit de
methode Wonderlijk Gemaakt
invoeren

Evaluatie
planperiode.
Besloten is deze nog niet te
vervangen. Op dit moment
geen prioriteit. Bovendien
willen we ons bezinnen of we
de vakken wereldoriëntatie wel
gescheiden willen geven.
Is tijdens het schooljaar 20142015 gerealiseerd.

Financiën en Beheer
Doelstelling

Acties

Eigenaar worden van de
exploitatierekening

Kwartaalafsluiting met controle
grootboek, kasboek, kas

Vergroting deskundigheid
directies

Beperking aantal
grootboekcodes
Coderingshandleiding

Studiedag over het omgaan met
de financiële administratie
Uitbouwen van het beleid m.b.t. Aan de hand van de nulmeting
reserveringen en voorzieningen onderhoud gebouwen het
verder ontwikkelen van het
meerjarenbeleid onderhoud in
relatie tot reserveringen en
inkomsten
Digitale verwerking facturen
Volgens de handleiding van
Dyade
Zicht op kengetallen
Kengetallen worden
aangeleverd door Dyade en
besproken in directieoverleg

Evaluatie

Besloten en uitgevoerd is het
beleggen van de hele financiële
huishouding naar bovenschools.
Directeuren dragen begrotingsen budget verantwoording.
Is gerealiseerd.

Voorziening onderhoud
gebouwen is gerealiseerd en
dotatie vastgesteld.

Is gerealiseerd.
Dit is niet gerealiseerd. Wordt
aandachtspunt in nieuwe
planperiode.

Opstellen en uitvoeren fiscaal
beleid

In overleg komen tot fiscaal
beleid

Is gerealiseerd.

Visieontwikkeling financieel
beleid

Met elkaar verkennen en
vaststellen waar de grenzen
liggen van integrale financiële
verantwoordelijkheid voor
schooldirecteuren en van
solidariteit

Alle directeuren zijn
budgetverantwoordelijk en
werken met AFAS financieel.
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Personeel & Organisatie
Doelstelling

WTF

Taak-beschrijvingen

Ambulante tijden

LA- en LB-functies

Mobiliteit

Lerende organisatie

Acties

Hoe berekenen we de wtf van
een leerkracht, ambulante
medewerkers en OOP?
Deze vraag bespreken we in het
directieberaad.
Van de directeur, MT,
coördinatoren, Ib-er, LA- en LBfuncties.
Inventariseren van de
ambulante tijden per school.
Richtlijnen opstellen m.b.t.
ambulante tijden n.a.v. van
kengetallen.
Inventariseren.
Hoe gaan we voldoen aan de
wettelijke richtlijnen?
Leerkrachten kunnen
solliciteren.
Van leerkrachten en kennis

Structuur aanbrengen met
gebruikmaking van
bovenstaande uitwerkingen.

Evaluatie

Is gerealiseerd. Invoering
nieuwe cao PO maakt dit
opnieuw tot aandachtspunt in
nieuw planperiode.
Is gerealiseerd.

Is gerealiseerd.

Is gerealiseerd en wordt jaarlijks
in bestuursformatieplan
opgenomen.

Is blijvend actueel en is
aandachtspunt in nieuwe
planperiode in relatie tot
professionalisering.
Is blijvend actueel en is
aandachtspunt in nieuwe
planperiode in relatie tot
professionalisering.

Huisvesting
Doelstelling

Mauritsschool
Iepenhof
BSO

Renovatie

Renovatie

Peuterspeelzalen
Renovatie

Acties

Afstoten Prins Mauritsschool
Besluit overdracht of gebruik
Iepenhof
Opname van een
peuterspeelzaal en BSO in de
Willem van Oranjeschool
Renovatie/nieuwbouw Prins
Willem-Alexanderschool
Valkhof
Renovatie Koningin
Julianaschool

Evaluatie

Is gerealiseerd.
Is niet meer actueel.
Is gerealiseerd.

Zit in planningsfase. Wordt
meegenomen in nieuwe
planperiode.
Besloten is over te gaan tot
nieuwbouw. Wordt
meegenomen in nieuwe
planperiode.
Opname peuterspeelzalen in de Is gerealiseerd.
scholen
Plannen ontwikkelen voor de
Wordt meegenomen in nieuwe
renovatie van De Zaaier (2016) planperiode. Is opgenomen in
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Doelstelling

Kinderdagverblijf
Veller

Acties

Opname kinderdagverblijf in de
scholen
Overleg situatie wijk Veller

Evaluatie

masterplan. Uitvoering 2017.
Wordt gerealiseerd in
nieuwbouw Julianaschool.
Sinds 2011 is met de gemeente
overleg gevoerd over Veller.
Startgedachte was een brede
school met 20 groepen voor
PCO Gelderse Vallei en De
Drieslag. Start 2013
I.v.m. diverse omstandigheden
(vertraging De Burgt en bouw
Veller) is tussentijds gedacht
aan huisvesting van max. 8
permanente en 5
semipermanente lokalen.
Uiteindelijk is in febr. 2015
geconstateerd dat volgens de
leerling prognoses voor beide
organisaties in de piekjaren 5
lokalen nodig zijn. De PCO start
in aug. 2015 met 1 groep in
leegstand van De Vogelhorst.
Bijkomend is het feit dat
inmiddels 50% van de kinderen
uit Veller naar het
Reformatorisch Onderwijs gaat.

Communicatie
Doelstelling

Acties

Evaluatie

Inventarisatie

Opstellen van lijst met
communcatie middelen die
gehanteerd worden. Hiervoor
Drieslagscholen, BM,
Kindcentra en bestuur
benaderen
Te denken valt hierbij aan:
a. Nieuwsflitsen, website,
enz. (naar ouders)
b. Promotieactiviteiten,
bijv.
flyers
(naar
buiten)
c. Media
(buiten
de
school)
d. Interne communicatie
(binnen de scholen,
naar BM)
Nagaan a.h.v.
communicatieplan (gemaakt
door student CHE) of alle

Het terrein van communicatie
is blijven liggen. Hoe en wat
hierin gebeuren moet, wordt
opgenomen
in
nieuw
strategisch beleid.
Dit heeft mede te maken met
het feit dat er veel tijd en
energie is gestopt in het proces
naar een nieuwe structuur.

Bewerken inventarisatie
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Doelstelling

Uitwerken

Acties

Evaluatie

“contacten” werkelijk zijnc
geïnventariseerd
Vergelijken van “ingezameld”
materiaal en conclusies trekken
m.b.t.:
a. Uniformiteit inzake
identiteit
b. Onderlinge afstemming
c. Eenduidige handelwijze
Prioriteitenlijst maken + in die
volgorde afwerken
Hierbij letten op:
a. Wat is het meest
noodzakelijk
b. Wat is zeer belangrijk
c. Uniformiteit
d. Inhoud
e. Uitstraling en
vorm/werkwijze naar
buiten toe
Communiceren over stand van
zaken met direct betrokkenen
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5. Missie en Visie
Missie
De kindcentra van de Stichting Christelijke Kindcentra en de scholen van Stichting De Drieslag
vervullen met elkaar een kostbare missie:
Het verzorgen van kwalitatief hoogwaardige opvang en onderwijs, binnen een gezond pedagogisch
klimaat, vanuit het geloof in God, zoals verwoord in de Bijbel en de daarop gegronde Formulieren
van Enigheid.
Deze missie vatten we samen in ons motto:

Geloofwaardig én betrokken onderwijs
Wij zetten alles op alles om elk kind optimale zorg te bieden in een veilige omgeving en binnen de
kaders van een ´Drieslag’ namelijk: School, Ouders en Kerk. Steeds vanuit het besef dat ieder kind
uniek is door de gaven die het van God heeft ontvangen.

Visie
Geloofwaardigheid en betrokkenheid zijn de kern van de visie van De Drieslag. Wij zien een unieke
relatie tussen de school, het kind en de ouders en doen er alles aan om deze relatie te verdiepen en
uit te bouwen.
De scholen en kinderopvanglocaties van De Drieslag hebben een christelijke identiteit met een open
karakter. Wij zien het als onze roeping om te getuigen van ons geloof in Jezus Christus. De grondslag
van is de Bijbel, het Woord van God. We willen vasthouden aan de gereformeerde leer die verwoord
is in de drie Nederlandse belijdenisgeschriften. Kinderen van ouders die deze grondslag respecteren,
zijn van harte welkom.
We staan voor goed onderwijs dat geboden wordt in een gemeenschap van leren, werken en leven
in de context van eenheid en verscheidenheid.
Wat dit voor ons inhoudt en hoe we dit concretiseren verwoorden we in de komende hoofdstukken.
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6. De Drieslag; Goed Onderwijs
Brede Vorming
Goed onderwijs betekent voor ons in ieder geval brede vorming. Vanuit onze levensbeschouwing
vormen wij kinderen op cognitief, sociaal-emotioneel, creatief, cultureel en maatschappelijk gebied,
met als doel dat zij, met de kwaliteiten die zij op school hebben ontwikkeld, mens kunnen zijn in de
maatschappij van morgen. Op al die terreinen stellen wij onszelf ambitieuze doelen.
In het Bestuursakkoord1 wordt brede vorming vooral geoperationaliseerd in termen van
cultuur- en techniekonderwijs. Wat de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen betreft,
vinden wij het belangrijk dat zij positief naar zichzelf kijken en hun medemens op een positieve
manier bejegenen. Zo werken we op al onze scholen bewust aan een positieve schoolcultuur.
In maart 2015 is er de situatie binnen De Drieslag dat twee van de zeven scholen door de
Inspectie voor het Onderwijs onder intensief toezicht zijn geplaatst en als ‘zwakke basisschool’ zijn
getypeerd. De overige scholen hebben in 2014 onder de ondergrens van de Inspectie gescoord. We
stellen ons de volgende doelen.
1. Uiterlijk voorjaar 2016 hebben de twee scholen met intensief toezicht een dusdanige
kwaliteitsverbetering laten zien dat zij weer onder regulier toezicht vallen. Tevens zullen in
de planperiode ambitieuze doelen gesteld en gerealiseerd worden.
2. In deze planperiode stellen wij ons ten doel een eigen Drieslag-kwaliteitskader met een
daaraan gekoppeld visitatiekader te ontwikkelen.
3. Op het terrein van sociaal-emotionele vorming hanteren al onze scholen een bewuste
werkwijze om bij leerlingen een positief zelfbeeld en een positieve omgang met anderen te
ontwikkelen.
4. Een aantal van onze scholen heeft of ontwikkelt een techniek- of een cultuurprofiel. De
stichting faciliteert deze nieuwe ontwikkelingen. Scholen hebben de ruimte om hier initiatief
te nemen.

Digitalisering
De digitale revolutie voltrekt zich in een razend tempo. In het onderwijs is het zaak niet klakkeloos
met alle digitale ontwikkelingen mee te gaan, maar op basis van een heldere visie te bepalen hoe de
digitalisering in het onderwijsproces wordt ingezet.
In het Bestuursakkoord staat terecht dat de visie op onderwijs de basis moet zijn van het
“implementatie- en investeringsplan voor ICT”. Daarbij is de concrete doelstelling dat 90% van de
scholen in 2020 dagelijks digitaal leermateriaal gebruikt in het primair proces. Voor ons betekent dit
meer dan dat het digibord dagelijks aanstaat en wordt gebruikt. Het gaat ons vooral om bewuste
keuzes inzake het waarom en hoe van de inzet van ICT in de klas. Voorop staat dat digitalisering een
middel is. De vormende rol van de leerkracht blijft onmisbaar.
5. Uiterlijk in 2016 hebben wij op stichtingsniveau een visie ontwikkeld op de inzet van ICT als
didactisch middel dat is geïntegreerd in de dagelijkse manier van werken in de klas. Het
bijbehorend implementatie- en investeringsplan wordt aansluitend vastgesteld. Die visie is

1

Bestuursakkoord voor de sector Primair Onderwijs; Staatssecretaris S. Dekker; Den Haag 1
juli 2014;
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2014/07/10/bestuursakkoord-voorde-sector-primair-onderwijs
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realistisch en concreet en in het plan wordt de inzet van interne en externe deskundigheid
aangegeven. In 2019 is de werkwijze geëvalueerd, eventueel bijgesteld en verwerkt ten
behoeve van de nieuwe planperiode.
6. Onze kinderen maken deel uit van deze samenleving en worden onderwezen en opgevoed
ten behoeve van de 21e eeuw. Deze eeuw van digitalisering vraagt om specifieke skills. In de
planperiode brengen we deze skills in beeld en geven deze vorm in het onderwijs op onze
scholen.

Recht doen aan verschillen
In ons motto stellen we dat we betrokken onderwijs verzorgen. Dit houdt in dat we recht doen aan
verschillen tussen kinderen. Het onderwijs wordt zo ingericht dat kinderen optimaal tot ontwikkeling
komen. Ons handelen als leerkracht en pedagogisch medewerker stemmen we af op de onderwijsen opvoedingsbehoefte van de leerlingen. Daarbij is de rol van de intern begeleider evident. De rol
van de IB zal in de komende periode veranderen. Hier willen we op een goede manier op inspelen.
Met andere woorden: goed onderwijs is voor ons passend onderwijs. Wij streven er naar dat onze
scholen samen een dekkend netwerk van onderwijsvoorzieningen bieden. Daartoe hebben onze
scholen een eigen ondersteuningsprofiel ontwikkeld. We realiseren ons dat de beperkte
schaalgrootte samenwerking met partners in het bijzonder binnen de samenwerkingsverbanden
noodzakelijk maakt en zullen hierin actief participeren.
7. In deze planperiode ontwikkelen onze scholen hun ondersteuningsprofiel door en evalueren
geregeld of het aansluit op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Waar nodig stellen ze
het profiel bij waar nodig.
8. Er wordt een beleidsplan passend onderwijs voor (hoog)begaafde leerlingen opgesteld als
uitwerking van het ‘Adviesrapport Plusgroeponderwijs de Drieslag’.
9. Op alle scholen wordt een doorlopende leerlijn vanaf de driejarige leeftijd ontwikkeld in
samenwerking met de kindcentra. De kindcentra zullen zich professionaliseren en integreren
met de basisscholen.
10. Onze scholen werken nauw samen met het CJG en de jeugdzorg om kinderen optimaal te
ondersteunen en te begeleiden, in overeenstemming met de afspraken binnen de
samenwerkingsverbanden waarbinnen we functioneren.
11. Er wordt een uiterste inspanning gedaan om kinderen met een specifieke onderwijsbehoefte
of behoefte aan complexe zorg op te vangen in de kindcentra en basisscholen. In dit kader
wordt inhoudelijk en op strategisch niveau samenwerking gezocht met de school voor
Speciaal Basisonderwijs te Barneveld en Nijkerk.
12. In deze planperiode wordt het talenonderwijs, nederlands en engels, binnen de stichting
gemoderniseerd.

Ruimte voor verbetering
Goed onderwijs kan altijd beter. Noodzaak is dat dit gebeurt aan de hand van een planmatige cyclus
van kwaliteitszorg op basis van de principes van ’continu leren’. Door te doen en te ervaren bieden
we onze medewerkers de mogelijkheid om zich continu te ontwikkelen. We komen tot de
ontwikkeling van instrumenten als visitatie, consultatie en intervisie. Daarnaast gaan we stuurcijfers
formuleren. Deze cyclische benadering van kwaliteitsbeleid is in overeenstemming met de afspraken
die de PO-Raad en het ministerie van OCW in het Bestuursakkoord hebben gemaakt.
13. De planmatige cyclus voor kwaliteitszorg wordt geactualiseerd en voorzien van streefcijfers.
14. De verantwoording van de scholen op resultaten en streefcijfers naar algemeen directeur en
bestuur wordt geconcretiseerd.
15. In deze planperiode vinden periodieke schoolvisitaties plaats en wordt binnen de stichtingen
consultatie en intervisie structureel ingevoerd.
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16. In de samenwerking met partners wordt gezocht naar kwaliteitsborging en
opleidingsmogelijkheden om het christelijke onderwijs verder te ontwikkelen. Daarbij vormt
de Christelijke Hogeschool Ede een belangrijke partner.
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7. De Drieslag; Een gemeenschap van leren, werken en leven
Een geïnspireerde gemeenschap
De Drieslag is een gemeenschap van mensen voor wie christelijk onderwijs en christelijke opvang
van kinderen een opdracht is vanuit een levende relatie met God. Het is aan alle leden om die
gemeenschap levend en betekenisvol te houden. Dat kan alleen als er een cultuur van integriteit,
veiligheid en vertrouwen is.
17. Als stichting voeden wij de inspiratie van onze leerkrachten, medewerkers en directeuren.
We maken tijd en ruimte vrij om met elkaar te delen wat ons inspireert en motiveert en om
elkaar te sterken in de voorbeeldrol die we hebben voor de leerlingen en elkaar.
18. We geven in de komende planperiode verder uitvoering aan de notitie ‘Geestelijk klimaat’.
We willen deze levend houden, concretiseren en vooral inspirerend laten zijn.

Een professionele leergemeenschap
Goed onderwijs staat of valt met goede leraren en pedagogisch medewerkers. We blijven
vormgeven aan een cultuur van voortgaande professionalisering die zorgt voor uitdaging, passie en
plezier in het werk. Onze leraren, medewerkers en directeuren nemen zelf verantwoordelijkheid
voor hun professionele ontwikkeling.
19. We formuleren in deze planperiode doelstellingen ten aanzien van professioneel
functioneren, ziekteverzuim en welbevinden.
20. Het vergroten van de kennis en vaardigheden van al onze leerkrachten op didactisch en
pedagogisch gebied vinden wij een speerpunt van ons beleid. Voor het nog beter in kaart
brengen van de ondersteuningsbehoeften van de leerkrachten wordt een bovenschools
systeem ontwikkeld. Daarbij mogen hoge verwachtingen gesteld worden, zowel aan onszelf
als aan elkaar. De stichting zal de ondersteuning van leerkrachten optimaal faciliteren.
21. We geven uitvoering aan de afspraken in het Bestuursakkoord ten aanzien van de
versterking van de didactische vaardigheden van leraren en het vergroten van het
percentage leraren met een wo-bachelor of een hbo/universitaire master. In samenwerking
met partners ontwikkelen we een breed aanbod waarmee leraren kunnen voldoen aan de
vereisten van het lerarenregister en de doelstellingen van de stichting.
22. In 2017 zijn op grond van de verplichting tot inschrijving in het lerarenregister al onze
leraren geregistreerd.
23. Alle directeuren van De Drieslag zijn registerdirecteur. Wij stimuleren het behalen van een
master.
24. In onze stichting gaan we meer gebruik maken van elkaars kennis. Structurele
schoolvisitaties, consultaties en intervisie worden op school- en stichtingsniveau ontwikkeld.
Zo werken we aan optimale kennisdeling.
25. De (G)MR is een belangrijke factor in onze stichtingsdemocratie en is in staat om zijn
kritische rol op een professionele manier in te vullen.
26. De algemeen directeur heeft tenminste eenmaal per jaar contact met elk van de
Medezeggenschapsraden van de scholen.

Ruimte voor professionals
Bestuur en toezicht in onze stichting zijn dienstbaar aan het primaire proces. In onze governanceontwikkeling streven we ernaar, zo veel mogelijk verantwoordelijkheid te leggen bij de directies.
Hun primaire taak is: de professionals voor de klas richting en ruimte geven om zich verder te
ontwikkelen. De kwaliteit van de leerkracht doet er toe.
De recente invoering van een strikte scheiding tussen bestuur en toezicht vraagt om het zoeken naar
een nieuw evenwicht.
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Een betrokken gemeenschap
Een gemeenschap vraagt betrokkenheid van al haar leden. Alle leden van onze gemeenschap
moeten het gevoel hebben dat ze worden gezien en gehoord en dat zij op hun manier aan de
gemeenschap kunnen bijdragen. Dat geldt in het bijzonder voor de ouders die hun kinderen aan
onze scholen en kindcentra hebben toevertrouwd. Wij streven ernaar dat zij zich niet alleen
betrokken weten omwille van hun eigen kind(eren) maar ook omwille van de betekenis van de
school zelf. Daarnaast zorgt een grote betrokkenheid op elkaar van scholen en ouders voor betere
kansen voor de kinderen en hogere onderwijsresultaten.
We streven er ook naar dat de leden van de schoolgemeenschap zich niet alleen betrokken voelen
bij de school waar zij werken of waaraan zij hun kind(eren) hebben toevertrouwd, maar ook bij de
stichting als geheel.
27. Al onze scholen en kindcentra gaan met ouders om als gelijkwaardige partners. Daarin staat
voorop dat ouders in ieder geval de ruimte moeten krijgen om te vertellen hoe zij tegen hun
kind(eren) aankijken en wat zij voor hun ontwikkeling van belang vinden.
28. We oriënteren ons op en implementeren een pedagogisch didactisch kijkmodel waardoor
we als scholen van De Drieslag op professioneel niveau naar de leerkrachten kijken en dit in
de gespreks- en beoordelingscyclus inbedden.
29. Als het gaat om opvoedingsvraagstukken, willen we samenwerking zoeken met lokale
kerken en organisaties. Doel is ouders meer ondersteuning te bieden bij
opvoedingsvraagstukken.
30. We onderzoeken en implementeren in deze planperiode mogelijkheden voor de vergroting
van ouderbetrokkenheid. Daarbij kan gedacht worden aan een ouderportaal, een
resonantiegroep, opstellen procedures ouder contact, etc.
31. Op school- en stichtingsniveau zorgen we er voor dat alle relevante informatie online
beschikbaar is in Vensters PO en up to date gehouden wordt.
32. Binnen de Stichting en binnen de scholen worden databanken beter beheerd, zodat
toegankelijkheid van data wordt vergroot.
33. De nieuwe CAO maakt het noodzakelijk ons beleid ten aanzien van invallers en kort tijdelijk
personeel te herijken. We willen goed werkgeverschap realiseren ook voor mensen die kort
tijdelijk bij ons werken.
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8. De Drieslag; Eenheid in verscheidenheid
Profilering
Onder de paraplu van onze gemeenschappelijke visie op onderwijs stimuleren wij onze scholen om
zich te profileren. Deze profilering heeft als doel om zo veel mogelijk tegemoet te komen aan de
diverse onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Dit gebeurt in nauw overleg met de andere scholen
van De Drieslag, want samen ben je sterker. We stellen ons de vraag: wat heeft dit kind nodig om
zich zo goed mogelijk te ontwikkelen?
34. Al onze scholen ontwikkelen een duidelijk onderwijskundig profiel en beschrijven in hun
schoolplannen hoe ze dat onderhouden en verder ontwikkelen. In dit profiel wordt
stilgestaan bij de ondersteuning van leerlingen, maar ook wordt beschreven waarin de
school ‘extra’ goed wil zijn.
35. Het streven is om als onderwijsorganisatie in alle wijken van Barneveld aanwezig te zijn. We
nemen daarom voor 2016 een beslissing over hoe we het onderwijs in de wijk Veller
daadwerkelijk gestalte geven.
36. Onze leerkrachten doen hun werk in een omgeving van toenemende levensbeschouwelijke
diversiteit van ouders en leerlingen. Dit komt onder meer tot uiting in verschillende
opvattingen over ethische kwesties als huwelijk en echtscheiding en (homo)seksualiteit. In
deze tijd is het een uitdaging voor een christelijke school om daar goed mee om te gaan. De
stichting stelt hierover in 2016 een handreiking voor leerkrachten op.
37. Als Drieslag staan we voor het verzorgen van kwalitatief hoogwaardig basisonderwijs vanuit
het geloof in God, zoals verwoord in de Bijbel en de daarop gegronde Formulieren van
Enigheid. In deze planperiode zoeken we naar versterking van dit geluid in het landschap van
christelijk onderwijs. Er zal dan ook gezocht worden naar (bestuurlijke) samenwerking met
schoolorganisaties in de omgeving.
38. Scholen in gedateerde gebouwen worden in samenwerking met gemeenten zoveel als
mogelijk gehuisvest in moderne onderwijsgebouwen. Ook lossen we in samenwerking met
de gemeenten het tekort aan lesruimtes voor scholen op.

Betrokken op de samenleving
Allerlei maatschappelijke ontwikkelingen raken onze scholen en kindcentra. Wij willen daar
zorgvuldig mee omgaan. De school kan maatschappelijke vraagstukken niet oplossen, maar haar
leerlingen er wel de ogen voor openen en leren een positieve en dienende rol te spelen in de
samenleving van morgen. Voor ons geldt dat wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid
nemen. Vanuit het besef dat wij geroepen zijn tot rentmeesterschap over de schepping voelen wij
die verantwoordelijkheid.
39. De Drieslag let op de mate van duurzaamheid bij de bouw van nieuwe scholen en de
mogelijkheden van duurzaamheid bij bestaande gebouwen.
40. In ons burgerschapsonderwijs leren wij onze leerlingen vanuit een christelijk kader de
wereld met open vizier tegemoet te treden en maatschappelijke keuzes te maken met het
oog op een wereld zoals God die bedoeld heeft.
41. Onze scholen en kindcentra laten zien dat zij betrokken zijn op mensen die het minder
hebben en organiseren activiteiten om anderen te helpen.
42. Onze scholen en kindcentra participeren in het project dat in samenwerking met de GZB
wordt vormgegeven onder de titel ‘Wij bouwen een school in Zuid-Soedan’. In deze
planperiode wordt onderzocht en zo mogelijk uitvoering gegeven aan wederzijdse
uitwisseling van kennis en ervaring met deze schoolorganisatie in Zuid-Soedan.
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Zorgen voor elkaar
In een tijd waarin de verwachtingen en eisen ten aanzien van het onderwijs vanuit overheid en
maatschappij toenemen, is het zaak om ervoor te zorgen dat leraren zich kunnen concentreren op
de essentie van hun werk en hen niet onnodig te belasten met extra taken. We zien het als een
verantwoordelijkheid van de leerkrachten zelf om te waken over een goede balans tussen werk en
privé.
43. Al onze scholen zorgen er voor dat vanaf schooljaar 2015-2016 leerkrachten helder inzicht
krijgen in de hoeveelheid tijd die voor elke taak beschikbaar is. De directeuren zijn alert op
de taakbelasting van hun leerkrachten en dragen er zorg voor dat er efficiënt gewerkt kan
worden.
44. De cao Primair Onderwijs is bepalend bij de inrichting en vormgeving van het
personeelsbeleid. Het integraal personeelsbeleid wordt herijkt in de planperiode, waarbij
een systeem voor gesprekcycli en ontwikkeling van medewerkers wordt ingericht.
45. Conform de cao Primair onderwijs is aan iedere school (brinnummer) een directeur
verbonden.
46. Conform ons uitgangspunt dat de stichting dienstbaar is aan het primair proces, houden wij
de overhead zo beperkt mogelijk en zijn de directeuren integraal verantwoordelijk voor de
bedrijfsvoering van de scholen.
47. Wij werken volgens financiële meerjarenplannen, gebaseerd op een gedegen financieel
beleidskader. Dit wordt verwoord in de meerjarenbegrotingen.
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9. Strategisch beleidsplan Concretisering
In de voorgaande drie hoofdstukken zijn de thema’s benoemd en zijn er per thema doelstellingen
geformuleerd. In totaal zijn 47 doelstellingen gesteld. In schema geven we globaal aan welke acties
op dit moment gedacht wordt. In de planperiode zullen de doelstellingen uitgewerkt worden.

De Drieslag; Goed Onderwijs
Doelstelling

Thema

Acties

1. Uiterlijk voorjaar 2016
hebben de twee scholen met
intensief toezicht dusdanige
kwaliteitsverbetering laten
zien dat zij weer onder
regulier toezicht vallen.
Tevens zullen in de
planperiode ambitieuze
doelen gesteld en
gerealiseerd worden.
2. In deze planperiode stellen
wij ons ten doel een eigen
kwaliteitskader met een
daaraan gekoppeld
visitatiekader te ontwikkelen.

Brede Vorming

Er wordt plan van aanpak
opgesteld en uitgevoerd
op De Zaaier en de Prins
Willem-Alexanderschool.
Nagegaan wordt of er
voldoende faciliteit is
voor ondersteuning.

Brede Vorming

3. Op het terrein van sociaalemotionele vorming
hanteren al onze scholen een
bewuste werkwijze om bij
leerlingen een positief
zelfbeeld en een positieve
omgang met anderen te
ontwikkelen.

Brede Vorming

4. Een aantal van onze
scholen heeft of ontwikkelt
een techniek- of een
cultuurprofiel.
5. Uiterlijk in 2016 hebben
wij op stichtingsniveau een
visie ontwikkeld op de inzet
van ICT als didactisch middel
dat is geïntegreerd in de
dagelijkse manier van werken
in de klas. Het bijbehorend
implementatie- en
investeringsplan wordt
aansluitend vastgesteld. In
2019 is de werkwijze

Brede Vorming

Er wordt een door de PO
Raad geselecteerde
kijkwijzer uitgekozen en
geïmplementeerd. Na
jaar vindt evaluatie
plaats.
Inventariseren van de
huidige situatie. Toetsing
met wettelijke eisen en
ontwikkelingen
toezichtkader.
Aanpassingen en
invoering van werkwijze
in samenhang met
kindcentra.
Nagaan welke scholen
deze ambitie hebben en
beleidsplan opstellen.

Digitalisering

Actoren/werk
groep

Werkgroep

Een werkgroep wordt
samengesteld uit de
organisatie die in nauw
overleg met
directieberaad tot
planvorming komt. Eerst
wordt pilot neergezet,
waarna uitrol in gehele
organisatie.
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Doelstelling

geëvalueerd, eventueel
bijgesteld en verwerkt ten
behoeve van de nieuwe
planperiode.
6. Onze kinderen maken deel
uit van deze samenleving en
worden onderwezen en
opgevoed ten behoeve van
de 21e eeuw. Deze eeuw van
digitalisering vraagt om
specifieke skills of
vaardigheden. In de
planperiode brengen we
deze skills in beeld en geven
deze vorm in het onderwijs
op onze scholen.

Thema

Acties

Digitalisering

Er wordt een werkgroep
opgericht die de aanzet
tot beleid formuleert.
Doelstelling is dat iedere
school invulling geeft aan
21e eeuwse vaardigheden
zoals verwoord door de
SLO (Thijs) of middels het
‘dartbord’ zoals Sardes
deze benoemt (Sardes
Special april 2015, nr.1).
Scholen mogen
onderscheiden keuzes
maken.
Regie komt te liggen in
het directieberaad. Er
vindt afstemming van
profielen plaats en
onderscheiden keuzes
worden in beeld
gebracht.

7. In deze planperiode
ontwikkelen onze scholen
hun ondersteuningsprofiel
verder, evalueren ze
geregeld of het aansluit op
de onderwijsbehoeften van
de leerlingen en stellen ze
het waar nodig bij.
8. Er wordt een beleidsplan
passend onderwijs voor
(hoog)begaafde leerlingen
opgesteld.

Recht doen aan
verschillen

9. Op alle scholen wordt een
doorlopende leerlijn vanaf
de driejarige leeftijd
ontwikkeld en samenwerking
met de kindcentra. De
kindcentra zullen zich
professionaliseren en
integreren met de
basisscholen.

Recht doen aan
verschillen

10. Onze scholen werken
nauw samen met het CJG en
de jeugdzorg om kinderen

Recht doen aan
verschillen

Recht doen aan
verschillen

Actoren/werk
groep

Werkgroep

De werkgroep
hoogbegaafde en meer
begaafde leerlingen
maakt een plan in nauwe
samenspraak met
directieberaad. Jaarlijks
vindt evaluatie en
bijstelling plaats.
Scholen met kindcentrum
onder dak starten met in
beeld brengen van
huidige voorbeelden van
doorlopende leerlijn.
Deskundigheid wordt
ingehuurd om
doorgaande lijn te
optimaliseren, waarna
doelen worden gesteld en
invoering plaatsvindt.
Huidige samenwerking
wordt beschreven, er
vindt afstemming tussen
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Doelstelling

optimaal te ondersteunen en
te begeleiden.
11. Er wordt een uiterste
inspanning gedaan om
kinderen met een specifieke
onderwijsbehoefte of
behoefte aan complexe zorg
op te vangen in de
kindcentra en basisscholen.
In dit kader wordt inhoudelijk
en op strategisch niveau
samenwerking gezocht met
de school voor Speciaal
Basisonderwijs te Barneveld.
12. In deze planperiode
wordt het talenonderwijs,
nederlands en engels,
binnen de stichting
gemoderniseerd.

Thema

Acties

Recht doen aan
verschillen

de scholen plaats. Regie
ligt bij directieberaad.
Eerste aanzet door
algemeen directeur en
bestuur. Op basis hiervan
verdere uitwerking.

Recht doen aan
verschillen

13. De planmatige cyclus
voor kwaliteit wordt
geactualiseerd en voorzien
van streefcijfers.

Ruimte voor
verbetering

14. De verantwoording van
de scholen op resultaten en
streefcijfers naar algemeen
directeur en bestuur wordt
geconcretiseerd.
15. In deze planperiode
vinden periodieke
schoolvisitaties plaats en
wordt binnen de stichtingen
consultatie en intervisie
structureel ingevoerd.

Ruimte voor
verbetering

16. Interne deskundigheid
wordt intensiever ingezet
binnen De Drieslag. Hierbij
wordt onder andere gebruik
gemaakt van Intranet.

Ruimte voor
verbetering

Ruimte voor
verbetering

Actoren/werk
groep

Werkgroep

Invoering methoden
Engels en Nederlandse
Taal. Ten aanzien van
invoering Engels jaarlijks
een stand van zaken
opstellen en evaluatie.
Algemeen directeur en
directieberaad werken dit
uit in nauwe
samenspraak met
bestuurder.
Kwartaalgesprekken gaan
deel uitmaken van deze
cyclus. Er wordt in twee
jaar een groeidocument
opgesteld.
Dit proces loopt parallel
aan de inrichting van de
cyclus voor kwaliteit.

Scholen experimenteren
hiermee. Na een jaar
wordt balans opgemaakt
van wat werkt en niet
werkt. Dit resulteert in
een beleidsnotitie in
2017-2018.
Er vindt inventarisatie
plaats van interne
deskundigheden op zo’n
breed mogelijk vlak.
Tevens wordt benoemd
welke deskundigheden
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Doelstelling

17. In de samenwerking met
partners wordt gezocht naar
kwaliteitsborging en
opleidingsmogelijkheden om
het christelijke onderwijs
verder te ontwikkelen.
Daarbij vormt de Christelijke
Hogeschool Ede een
belangrijke partner.

Thema

Ruimte voor
verbetering

Acties

Actoren/werk
groep

Werkgroep

nodig zijn. Deze gegevens
worden gebruik bij
werving en selectie van
personeel, scholing en
professionalisering. Regie
en uitvoering liggen bij
directieberaad.
Eerste stap wordt gezet
door algemeen directeur
en bestuurder.
Uitwerking vindt plaats in
nauw contact met
directieberaad en
leidinggevenden
kindcentra.

De Drieslag; Een gemeenschap van leren, werken en leven
Doelstelling

Thema

Acties

18. Als stichting voeden wij
de inspiratie van onze
leerkrachten, medewerkers
en directeuren. We maken
tijd en ruimte vrij om met
elkaar te delen wat ons
inspireert en motiveert en
om elkaar te sterken in de
voorbeeldrol die we hebben
voor de leerlingen en elkaar.
19. We geven in de komende
planperiode verder
uitvoering aan de notitie
Geestelijk klimaat. We willen
deze concretiseren en vooral
inspirerend laten zijn.
20. We formuleren in deze
planperiode doelstellingen
ten aanzien van
professioneel functioneren,
ziekteverzuim en
welbevinden.

Een
geïnspireerde
gemeenschap

We handhaven de
inspiratie en visiedagen
en breiden dit uit door
visitatie tussen de
scholen te bevorderen.

Een
geïnspireerde
gemeenschap

21. Al onze scholen brengen
voortdurend de
ondersteuningsbehoefte bij
leerkrachten in kaart. De

Een
professionele
leergemeensch
ap

Notitie wordt in
directieberaad besproken
en daar wordt bepaald
hoe notitie verder
handen en voeten krijgt
in de organisatie.
Er wordt een werkgroep
opgesteld die op niveau
directiemiddenmanagement,
leerkrachtniveau en
kindcentra doelstellingen
gaat formuleren en
uitwerken.
Jaarlijks worden wensen
geïnventariseerd en
wordt afgesproken waar
prioriteiten liggen. Er

Een
professionele
leergemeensch
ap
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Doelstelling

Thema

stichting zal die optimaal
faciliteren.

22. In 2017 zijn op grond van
de verplichting tot
inschrijving in het
lerarenregister al onze
leraren geregistreerd.
23. We geven uitvoering aan
de afspraken in het
Bestuursakkoord ten aanzien
van de versterking van de
didactische vaardigheden van
leraren en het vergroten van
het percentage leraren met
een wo-bachelor of een
hbo/universitaire master.
Daartoe ontwikkelen we in
samenwerking met een
opleidingsinstituut een breed
aanbod waarmee leraren
kunnen voldoen aan de
vereisten van het
lerarenregister en de
doelstellingen van de
stichting.
24. Alle directeuren van De
Drieslag zijn
registerdirecteur. Wij
stimuleren het behalen van
een master.

Een
professionele
leergemeensch
ap

25. Onze stichting gaat
werken met kenniskringen.
Deze ontwikkelen we op
school- en stichtingsniveau.
Nieuwe kennis wordt
verzameld en beschikbaar
gesteld binnen de stichting.
Zo werken we aan optimale
kennisdeling.

Een
professionele
leergemeensch
ap

26. De (G)MR is een
belangrijke factor in onze
stichtingsdemocratie en is in

Een
professionele
leergemeensch

Acties

wordt gezocht naar een
match tussen organisatie
belang en individueel
belang.
Wordt ingevuld onder
aansturing van directies
en gerealiseerd in 2016.

Een
professionele
leergemeensch
ap

Eerste initiatieven
worden genomen door
algemeen directeur.
Daarna wordt werkgroep
opgericht en vindt
verdere uitwerking plaats
in nauw contact met
directieberaad.

Een
professionele
leergemeensch
ap

Directeuren stellen
persoonlijk ontwikkelplan
op waarmee wordt
voldaan aan registratie
eisen RDO. Per 1 januari
2018 voldoen alle
directeuren aan gestelde
criteria.
Voor diverse
onderwerpen uit deze
plancyclus worden
werkgroepen c.q.
kenniskringen ingesteld.
In principe participeert
ieder personeelslid in een
kenniskring. Jaarlijks
wordt geïnventariseerd
waarin medewerkers
participeren.
In overleg met de GMR
wordt scholing
aangeboden/ingekocht.
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Doelstelling

Thema

staat om zijn kritische rol op
een professionele manier in
te vullen.
27. De algemeen directeur
heeft tenminste eenmaal per
jaar contact met elk van de
Medezeggenschapsraden
van de scholen.

ap

28. Al onze scholen en
kindcentra gaan met ouders
om als gelijkwaardige
partners. Daarin staat voorop
dat ouders in ieder geval de
ruimte moeten krijgen om te
vertellen hoe zij tegen hun
kind(eren) aankijken en wat
zij voor hun ontwikkeling van
belang vinden.

Een betrokken
gemeenschap

29. We oriënteren ons op en
implementeren een
pedagogisch didactisch
kijkmodel waardoor we als
scholen van De Drieslag op
professioneel niveau naar de
leerkrachten kijken en dit in
de gespreks- en
beoordelingscyclus
inbedden.
30. Als het gaat om
opvoedingsvraagstukken,
willen we samenwerking
zoeken met lokale kerken en
organisaties. Doel is ouders
meer ondersteuning te
bieden bij
opvoedingsvraagstukken.
31. Op school- en
stichtingsniveau zorgen we er
voor dat alle relevante
informatie online
beschikbaar is in Vensters PO
en up to date gehouden
wordt.
32. Databanken van De

Een betrokken
gemeenschap

Een
professionele
leergemeensch
ap

Acties

Met wisselende
jaarthema’s wordt het
bezoek voorbereid door
algemeen directeur.
Inhoud wordt door
algemeen directeur
bepaald.
In het directieberaad
wordt geïnventariseerd
hoe de onderscheiden
scholen hier invulling aan
geven. Daarna worden
per school doelen
geformuleerd. Jaarlijks
wordt nagegaan welke
groei er per school is
behaald. Doel is
nadrukkelijk dat
ouderbetrokkenheid gaat
groeien.
Er wordt een door de PO
Raad geselecteerde
kijkwijzer uitgekozen en
geïmplementeerd. Na
jaar vindt evaluatie
plaats. Deze doelstelling
is direct verbonden aan
de doelstelling
‘kwaliteitskader’.

Een betrokken
gemeenschap

Deze doelstelling wordt
ingevuld tegelijk met het
uitwerken van de
doelstelling ‘notitie
geestelijk klimaat’.

Een betrokken
gemeenschap

Vensters PO wordt
jaarlijks bijgewerkt met
kwaliteitsgegevens en er
vindt verwijzing plaats
van websites scholen
naar Vensters PO.

Een betrokken

Directies en werkgroepen
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Doelstelling

Thema

Acties

Drieslag worden beheerd en
meer toegankelijk gemaakt.
33. De nieuwe CAO maakt
het noodzakelijk ons beleid
ten aanzien van invallers en
kort tijdelijk personeel te
herijken.

gemeenschap

krijgen toegang tot
relevante databanken.
Bezinning vindt plaats in
relatie tot verwante
onderwijsorganisatie
rond Barneveld.
Algemeen directeur en
bestuurder zijn leidend.
Directieberaad adviseert
en denkt mee.

Een betrokken
gemeenschap

De Drieslag; Eenheid in verscheidenheid
Doelstelling

Thema

Acties

34. Al onze scholen
ontwikkelen een duidelijk
onderwijskundig profiel en
beschrijven in hun
schoolplannen hoe ze dat
onderhouden en verder
ontwikkelen. In dit profiel
wordt niet alleen stilgestaan
bij de ondersteuning van
leerlingen. Scholen
beantwoorden de vraag:
waaraan wil de school
herkend wil worden, waarin
wil ze ‘extra’ goed zijn, met
andere woorden: wat is het
profiel van de school.
35. De stringente
schoolgrenzen binnen
Barneveld worden in 2016
losgelaten, waardoor
ouders/verzorgers op basis
van schoolprofiel kunnen
komen tot een schoolkeuze.
36. Onze leerkrachten doen
hun werk in een context van
toenemende
levensbeschouwelijke
diversiteit onder ouders en
leerlingen, die onder meer
tot uiting komt in een grotere
diversiteit aan opvattingen
over ethische kwesties als
huwelijk en echtscheiding en
(homo)seksualiteit. In deze
tijd is het een grote uitdaging
voor een christelijke school

Profilering

De directeuren zijn regie
houder van deze
doelstelling. Met hun
team wordt deze
doelstelling
geconcretiseerd, een
weerslag hiervan komt in
het schoolplan 20152019. Schoolplan wordt
jaarlijks geëvalueerd in
Jaarplan waarin tevens
een actualisering van het
schoolplan voor komend
cursusjaar plaatsvindt.

Profilering

Uitwerking vindt plaats in
directieberaad.

Profilering

Werkgroep directeuren
en MT-leden
Combineren met de
notitie en actie Geestelijk
Klimaat
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Doelstelling

om daar goed mee om te
gaan. De stichting stelt in
2016 een handreiking voor
leerkrachten voor het
omgaan met
levensbeschouwelijke
diversiteit in de klas en in het
contact met ouders.
37. Als Drieslag staan we
voor het verzorgen van
kwalitatief hoogwaardig
basisonderwijs vanuit het
geloof in God, zoals
verwoord in de Bijbel en de
daarop gegronde
Formulieren van Enigheid. In
deze planperiode zoeken we
naar versterking van dit
geluid in het landschap van
christelijk onderwijs. Daarbij
zal een onderzoek gedaan
worden naar (bestuurlijke)
samenwerking met partners
in de omgeving.
38. Scholen in gedateerde
gebouwen worden in
samenwerking en deels
afhankelijkheid van
gemeenten zoveel als
mogelijk gehuisvest in
moderne passende
onderwijsgebouwen.
39. De Drieslag let op de
mate van duurzaamheid bij
de bouw van nieuwe scholen
en de mogelijkheden van
duurzaamheid bij bestaande
gebouwen.
40. In ons
burgerschapsonderwijs leren
wij onze leerlingen vanuit
een christelijk kader de
wereld met open vizier
tegemoet te treden en
maatschappelijke keuzes te
maken met het oog op een
wereld zoals God die bedoeld
heeft.
41. Onze scholen en

Thema

Acties

Profilering

Onderzocht wordt
samenwerking met
Hervormde
Schoolvereniging Ede,
VPCO De Viermaster en
SBO De Vogelhorst.

Profilering

Nieuwbouw Prins Willem
Alexander school.
Nieuwbouw Koningin
Julianaschool.

Betrokken op
de samenleving

Ontwikkeling nieuwbouw
De Zaaier.
Bij opstellen begroting
wordt nagegaan welke
stappen in daaropvolgend
jaar gezet kunnen
worden.

Betrokken op
de samenleving

De directeuren nemen dit
mee in de
schoolplancyclus 20152019. Ook ligt hier een
relatie met de
doelstelling ‘21e eeuwse
vaardigheden’ en het
onderwerp ‘notitie
geestelijk klimaat’.

Betrokken op

De directeuren nemen dit
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Doelstelling

Thema

Acties

kindcentra laten zien dat zij
betrokken zijn op mensen
die het minder hebben en
organiseren activiteiten die
zij op maatschappelijk
terrein ontplooien.

de samenleving

mee in de
schoolplancyclus 20152019. Bovenschools
wordt ‘ideeënlijst’
opgesteld onder regie van
het directieberaad.

42. Onze scholen en
kindcentra participeren in
het project dat in
samenwerking met de GZB
wordt vormgegeven onder
de titel ‘Wij bouwen een
school in Zuid-Soedan’. In
deze planperiode wordt
onderzocht en zo mogelijk
uitvoering gegeven aan
wederzijdse uitwisseling van
kennis en ervaring met dit
project in Zuid-Soedan.
43. Al onze scholen zorgen
ervoor dat vanaf schooljaar
2015-2016 leerkrachten
helder inzicht krijgen in de
hoeveelheid tijd die voor elke
taak beschikbaar is. De
directeuren zijn alert op de
taakbelasting van hun
leerkrachten en dragen er
zorg voor dat er efficiënt
gewerkt kan worden in
passend taakbeleid.
44. De CAO Primair
Onderwijs is bepalend bij de
inrichting en vormgeving van
het personeelsbeleid. Het
integraal personeelsbeleid
wordt herijkt in de
planperiode, waarbij een
systeem voor gesprekcycli en
ontwikkeling van
medewerkers wordt
ingericht.
45. Conform de CAO Primair
onderwijs is aan iedere
school (brinnummer) een
directeur verbonden.
46. Conform ons
uitgangspunt dat de stichting

Betrokken op
de samenleving

Een werkgroep c.q.
kenniskring initieert en
controleert de
activiteiten ten behoeve
van dit project.
Afstemming vindt plaats
in directieberaad.

Zorgen voor
elkaar

In het cursusjaar 20152016 wordt een digitaal
systeem voor taakbeleid
gekoppeld aan
werktijdfactor ingericht.
Jaarlijks werken
medewerkers dit bij en
stemmen dit af met de
directeur van de school.

Zorgen voor
elkaar

Algemeen directeur en
bestuurders nemen het
initiatief. Afstemming
vindt plaats in
directieberaad.

Zorgen voor
elkaar

Is realiteit. Blijft beleid
naar de toekomst.

Zorgen voor
elkaar

Er wordt gedefinieerd
wat onder ‘overhead’
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Doelstelling

dienstbaar is aan het primair
proces, houden wij de
overhead zo beperkt
mogelijk en zijn de
directeuren integraal
verantwoordelijk voor de
bedrijfsvoering van de
scholen.
47. Wij werken volgens
gedegen financiële
meerjarenplannen,
gebaseerd op een gedegen
financieel beleidskader en
meerjaren begrotingen

Thema

Acties

wordt verstaan. Er
worden
vergelijkingscijfers
verzameld en doelen
gesteld.

Zorgen voor
elkaar

Meerjarenbegroting is
beschikbaar. Deze wordt
jaarlijks bijgesteld. De
relatie met
formatieplanning wordt
geoptimaliseerd.
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10. Strategisch Beleidsplan; Planning
De 47 doelstellingen worden in dit hoofdstuk in een globale planning gezet. Het directieberaad heeft
in juni bij de totstandkoming van dit strategische beleid aangegeven dat ze de doelstellingen graag in
samenhang aan willen pakken. Om deze reden is de kolom ‘paraplu’ door hen ontwikkeld. De
samenhang van de onderwerpen onder desbetreffende paraplu wordt meegenomen bij de
daadwerkelijk uitvoering van de planning. De paraplu’s zijn:
Professionalisering

Passend Onderwijs

Kwaliteitsbeleid

Personeelsbeleid

Organisatie

De Drieslag; Goed Onderwijs
Doelstelling

Thema

Paraplu

1. Regulier Toezicht

Brede Vorming

Kwaliteitsbeleid

2. Kwaliteitskader

Brede Vorming

Kwaliteitsbeleid

3. Soc. Emotionele
ontwikkeling

Brede Vorming

Passend Onderwijs

4. Techniek-of
cultuurprofiel

Brede Vorming

Passend Onderwijs

5. Visie ICT

Digitalisering

Passend Onderwijs

6. 21 eeuwse
vaardigheden

e

Digitalisering

Passend Onderwijs

7.Ondersteuningsprofiel

Recht doen aan
verschillen

Passend Onderwijs

8. Hoogbegaafde
leerlingen

Recht doen aan
verschillen

Passend Onderwijs

9. Doorlopende
leerlijn met
kindcentra

Recht doen aan
verschillen

Passend Onderwijs

10. CJG en
Jeugdzorg

Recht doen aan
verschillen

Passend Onderwijs

11. Samenwerking
SBO Barneveld

Recht doen aan
verschillen

Passend Onderwijs

12. Nederlands en
Engels

Recht doen aan
verschillen

Passend Onderwijs

13. Cyclus voor
kwaliteit

Ruimte voor
verbetering

Kwaliteitsbeleid

14. Verantwoording

Ruimte voor
verbetering

Organisatie

15. Visitatie,
consultat. intervisie

Ruimte voor
verbetering

Personeelsbeleid

16. Interne
deskundigheid

Ruimte voor
verbetering

Professionalisering

17. Opleidingsmogelijkheden CHE

Ruimte voor
verbetering

Professionalisering

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019
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De Drieslag; Een gemeenschap van leren, werken en leven
Doelstelling

Thema

Paraplu

18. Inspireren en
motiveren

Een geïnspireerde
gemeenschap

Personeelsbeleid

19. Notitie
Geestelijk klimaat

Een geïnspireerde
gemeenschap

Personeelsbeleid

20. Professioneel
functioneren

Een professionele
leergemeenschap

Personeelsbeleid

21. Ondersteuning
leerkrachten

Een professionele
leergemeenschap

Passend Onderwijs

22. Lerarenregister

Een professionele
leergemeenschap

Personeelsbeleid

23. Breed aanbod
leraren

Een professionele
leergemeenschap

Professionalisering

24. Register
directeur

Een professionele
leergemeenschap

Professionalisering

25. Kenniskringen

Een professionele
leergemeenschap

Professionalisering

26. (G)MR

Een professionele
leergemeenschap

Kwaliteitsbeleid

27. Algemeen
Directeur MR

Een professionele
leergemeenschap

Kwaliteitsbeleid

28. Ouders

Een betrokken
gemeenschap

Professionalisering

29. Ped. didactisch
kijkmodel

Een betrokken
gemeenschap

Personeelsbeleid

30. Opvoedingsvraagstukken

Een betrokken
gemeenschap

Passend Onderwijs

31. Vensters PO

Een betrokken
gemeenschap

Organisatie

32. Databanken

Een betrokken
gemeenschap

Organisatie

33. Kort tijdelijk
personeel

Een betrokken
gemeenschap

Personeelsbeleid

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019
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De Drieslag; Eenheid in verscheidenheid
Doelstelling

Thema

Paraplu

34. Profiel van de
school

Profilering

Passend Onderwijs

35. Schoolgrenzen

Profilering

Organisatie

36. Levensbeschouwelijke diversiteit

Profilering

Personeelsbeleid

37. Samenwerking
met partners

Profilering

Organisatie

38. Passend
onderwijsgebouw

Profilering

Organisatie

39. Duurzaamheid

Betrokken op de
samenleving

Kwaliteitsbeleid

40. Open vizier

Betrokken op de
samenleving

Passend Onderwijs

41. Maatschappelijk
betrokken

Betrokken op de
samenleving

Passend Onderwijs

42. Zuid-Soedan

Betrokken op de
samenleving

Passend Onderwijs

43. Taakbeleid

Zorgen voor elkaar

Professionalisering

44. Integraal
Personeelsbeleid

Zorgen voor elkaar

Personeelsbeleid

45. Directeur aan
iedere school

Zorgen voor elkaar

Personeelsbeleid

46. Overhead

Zorgen voor elkaar

Organisatie

47. Financiële
meerjarenplannen

Zorgen voor elkaar

Kwaliteitsbeleid

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019
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11. Ondertekening
Hieronder geven ondergetekenden aan om uitvoering te gaan geven aan de in dit Strategisch
Beleidsplan geformuleerde beleidsdoelstellingen.

Datum: __________________

Datum: __________________

Namens de Raad van Toezicht

Namens het Bestuur

_________________________

_________________________

Dhr. L. de Pater
Voorzitter

Dhr. G. van der Rhee
Voorzitter
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