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1 Inleiding
‘De Drieslag’ is volop in beweging. Het Strategisch Beleidsplan 2015-2019 is uitgevoerd en voor de
scholen is er de nieuwe schoolplanperiode 2019-2023. Besloten is het Strategisch Beleidsplan 2019-2022
op te stellen in 2019, zodat de schoolplannen hierop afgestemd kunnen worden.
Voor u ligt het Strategisch Beleidsplan dat voor de komende jaren leidend zal zijn voor de
ontwikkelingen binnen de scholen en kindcentra.
‘De Drieslag’ staat voor een nauwe samenwerking tussen School, Gezin en Kerk. De laatste jaren
hebben we ons ontwikkeld in kinderopvang van kinderen in de voorschoolse periode en in de
buitenschoolse opvang. Daarnaast is veel aandacht besteed aan Passend Onderwijs voor alle kinderen.
‘De Drieslag’ staat voor Onderwijs, Kinderopvang en Zorg. De komende jaren willen we als Drieslag drie
waarden centraal stellen:
Geloofwaardig, Betrokken en Duurzaam.
We vragen veel van de medewerkers en betrokkenen bij Stichting Hervormde Scholen ‘De Drieslag’ en
Stichting Christelijke Kindcentra ‘De Drieslag’. Tegelijk weten we dat we mogen werken onder de zegen
van onze Heere God.
Gert van der Rhee
College van Bestuur
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2 Waar we zijn; geografisch en organisatorisch
Stichting Hervormde Scholen ‘De Drieslag’ bestaat uit zeven hervormde basisscholen in Barneveld, De
Glind, Terschuur en Hoevelaken. ‘De Drieslag’ bundelt kennis en ervaring en faciliteert om op hoog
niveau onderwijs te bieden. Onderwijs waarbij het kind centraal staat.

2.1 Scholen behorend bij Stichting Hervormde Scholen ‘De Drieslag’:
Barneveld

•
•
•
•
•

Prins Willem-Alexanderschool (Centrum; Van Schothorststraat)
IKC Juliana (Noord; Wethouder Rebellaan)
Willem van Oranjeschool (Oost; Norschoten)
Prinses Amaliaschool (Zuid; De Burg)
Basisschool Ariane (Zuid; Veller; dependance van Prinses Amaliaschool)

De Glind

•

Prinses Beatrixschool

Terschuur

•

De Zaaier

Hoevelaken

•

Schimmelpenninck van der Oyeschool

2.2 Locaties behorend bij Stichting Christelijke Kindcentra ‘De Drieslag’:
Barneveld

•
•
•
•
•

Prins Willem-Alexanderschool (Centrum; Van Schothorststraat): Peuteropvang.
IKC Juliana (Noord; Wethouder Rebellaan): Kinderdagopvang, Peuteropvang, Voor- en
Naschoolse opvang.
Willem van Oranjeschool (Oost; Norschoten); Peuteropvang, Voor- en Naschoolse opvang.
Prinses Amaliaschool (Zuid; De Burgt); Kinderdagopvang, Peuteropvang, Voor- Naschoolse
opvang.
Basisschool Ariane (Zuid; Veller); kinderen participeren in mogelijkheden bij Prinses
Amaliaschool.

De Glind

•

Prinses Beatrixschool

Terschuur

•

De Zaaier

Hoevelaken

•

Schimmelpenninck van der Oyeschool; Peuteropvang, Voor- en Naschoolse opvang.

2.3 Organisatie
In het kader van de wet ‘Goed onderwijs, goed bestuur’, is er een bezoldigd bestuurder benoemd en een
Raad van Toezicht ingesteld. Het onderwijs wordt verzorgd vanuit Stichting Hervormde Scholen ‘De
Drieslag’. De kinderopvang krijgt vorm vanuit Stichting Christelijke Kindcentra ‘De Drieslag’. Beide
stichtingen hebben hetzelfde bestuur en Raad van Toezicht.
Binnen de Stichting Hervormde Scholen ‘De Drieslag’ zijn de directeuren
van de scholen medeverantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van
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beleid. De directeuren zijn integraal verantwoordelijk voor de aansturing van de eigen school.
Eindverantwoordelijkheid berust bij de bestuurder.
In Stichting Christelijke Kindcentra ‘De Drieslag’ is de bedrijfsvoering van de kinderopvang
ondergebracht. Dit betreft de kinderopvang, de peuteropvang en de voor- en naschoolse opvang.
Opvang waarbij het kind centraal staat. Onderwijs waarbij het kind centraal staat. Mensen en middelen
worden zodanig ingezet dat deze optimaal ten goede komen aan de kinderen. De directeuren zijn, met
de directeur van het Kindcentrum, verantwoordelijk voor de doorgaande lijn met betrekking tot de
Voor- en Vroegschoolse Educatie.
Mensen en middelen worden zodanig ingezet dat deze optimaal ten goede komen aan het
onderwijs en kinderopvang. De schaalgrootte van de organisaties is beperkt. ‘De Drieslag’ staat open
voor constructieve samenwerking met andere besturen. Herkenning in de Christelijke identiteit en
identiteitsbeleving- en invulling is daarbij voorwaarde.

2.4 Organogram

2.5 Wij beloven…
1. Dat we mogelijkheden en kansen die het geven van bijbelgetrouw onderwijs in Barneveld en
Nijkerk en omgeving zullen onderzoeken en benutten.
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3 Waar we zijn; evaluatie Strategisch Beleidsplan 2015-2019
3.1 Proces
Het strategisch beleidsplan is de leidraad geweest voor de ontwikkelingen binnen ‘De Drieslag’ in de
afgelopen jaren. Tussentijds is het beleidsplan regelmatig geëvalueerd. Dit gebeurde vooral op de
bijeenkomsten van de directeuren. De directeuren hebben het beleidsplan visueel aangeboden
gekregen op diverse kaartjes en we hebben deze kaartjes gedurende de looptijd van strategisch
beleidsplan regelmatig op tafel gehad.
Aan het einde van de looptijd van het strategisch beleidsplan is een grondige evaluatie
uitgevoerd. De evaluatie heeft op twee manieren plaatsgevonden. In de eerste plaats is er een digitale
vragenlijst uitgezet onder directeuren en alle medewerkers van ‘De Drieslag’, hierop kon op
onderscheiden punten gescoord worden. Alle directeuren hebben deze vragenlijst ingevuld en ook een
aantal leerkrachten heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om mee te doen met deze evaluatie.
Tevens hebben we een evaluatiebijeenkomst belegd. Op deze evaluatiebijeenkomst zijn de leerkrachten
die de digitale evaluatie hebben ingevuld uitgenodigd evenals de Raad van Toezicht, een afvaardiging
van de Medezeggenschapsraden, de identiteitsraad en andere betrokkenen van ‘De Drieslag’.

3.2 Digitale evaluatie
Uit de digitale evaluatie blijkt dat er de afgelopen jaren hard gewerkt is aan de kwaliteit van onderwijs
en opvang. De scholen van ‘De Drieslag’ hebben allen een arrangement voldoende. We zijn hier trots op
en blij mee. Aan het begin van de beleidsperiode waren er twee scholen die onder verstrengd toezicht
stonden. Tevens waren er twee scholen waar dit dreigde. Op dit moment hebben we geen scholen waar
een verstrengd toezicht dreigt. Aan de andere kant zijn we van mening dat er nog onvoldoende
structuur is in het kwaliteitsbeleid. Er is nog geen sprake van een goede kwaliteitscyclus en dit is een
werkpunt voor de toekomst. Ten aanzien van passend onderwijs is veel bereikt. De leerkrachten zijn
didactisch vaardiger geworden en op het gebied van digitalisering is een enorme slag geslagen.
Aandachtspunt is het onderwijs aan de meer- en hoogbegaafde kinderen. Dit vormde een speerpunt in
de beleidsperiode die achter ons ligt. Tegelijkertijd concluderen we, dat we hierin onvoldoende stappen
gemaakt hebben en willen dit meenemen in de nieuwe beleidsperiode.
Ten aanzien van professionalisering hebben we afgesproken dat we de professionele
leergemeenschap binnen ‘De Drieslag’ zouden laten groeien. Er zijn zeker stappen gezet, toch moeten
we concluderen dat hier nog meer te halen is. Het professionaliseren op schoolniveau heeft voorrang
gekregen, het professionaliseren boven de scholen op het niveau van ‘De Drieslag’ verdient meer
aandacht in de komende periode. Op het gebied van ouderbetrokkenheid is er, Drieslag-breed, een
intensief scholingstraject geweest. Alle scholen hebben meegedaan aan het project Glans, waarin
aandacht is voor het optimaliseren van de relatie met alle ouders van de school. Dit project wordt
afgerond en er blijft een werkgroep ‘Ouderbetrokkenheid’ bovenschools actief. We zijn trots op wat er
bereikt is met betrekking tot de samenwerking met de ouders en realiseren ons dat we nooit klaar zijn
met het optimaliseren van de ouderbetrokkenheid, omdat ouders dé partner van de school zijn.
Er zijn in de achterliggende periode diverse wijzigingen doorgevoerd in de CAO Primair
Onderwijs en Kinderopvang. We hebben de wijzigingen geïmplementeerd binnen onze organisatie.
Gelukkig heeft de overheid extra middelen ter beschikking gesteld in het kader van het verminderen van
de werkdruk in het primair onderwijs en heeft er in onderwijs en opvang een verhoging van salarissen
plaatsgevonden. Als organisatie hebben we deze middelen meer dan volledig ingezet en we merken dat
dit enige lucht geeft in de organisaties van de school. Tegelijk weten we dat werkdruk niet alleen
opgelost wordt met meer middelen of meer handen. Het zal een onderwerp zijn en blijven waarover
teams met elkaar in gesprek moeten zijn. Alleen zo kunnen mensen groeien en bloeien binnen de
organisatie. Een ander punt binnen de organisatie van de afgelopen jaren is de wijziging in de
aansturing. In deze beleidsperiode is toegewerkt naar het afscheid nemen van
de algemeen directeur en het niet meer invullen van deze functie. Inmiddels is
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dit gerealiseerd. Dit betekent een andere positie van het bestuurskantoor en het betekent dat de
directeuren van de scholen meer nadrukkelijk de verantwoordelijkheid dragen voor het reilen en zeilen
van hun eigen school. Ook als het gaat over de uitvoering van het personeelsbeleid.
We merken dat het in de huidige markt moeilijk is om geschikte directeuren te benoemen. In de
achterliggende periode is er een pool van talent gegroeid binnen ‘De Drieslag’ en we zien dat in deze
pool mensen door ontwikkelen en doorgroeien naar managementfuncties binnen ‘De Drieslag’. Deze
ontwikkeling zullen we zeker doorzetten.

3.3 Pijlers van ontwikkeling
In de evaluatie bijeenkomst en op de studiedag met directeuren bij de start van de ontwikkeling van dit
Strategisch Beleidsplan zijn vier pijlers voor nieuw beleid geformuleerd.
Pijler 1 Strategisch Personeelsbeleid

Naast aandacht voor het werven van personeel, willen we in de komende beleidsperiode nadrukkelijk
aandacht geven aan goed werkgeverschap. We zijn ons terdege bewust dat we ons niet alleen moeten
richten op het werven van nieuw personeel, maar ook op het behouden van het huidig personeel.
Pijler 2 Kwaliteitsbeleid

Met name op de studiedag voor directeuren kwam verbetering van het kwaliteitsbeleid als
aandachtsgebied naar boven. We kunnen strakker doelen stellen en de route bepalen om dat doel te
bereiken. Daarbij mag het bestuur een meer leidende rol nemen.
Pijler 3 Onderwijsvernieuwing

Een derde pijler die is meegegeven is het door ontwikkelen van het onderwijs. Daarbij worden
aandachtspunten benoemd als: er is veel aandacht geweest voor ICT-verandering en -vernieuwing, dit
zal ook in de komende beleidsperiode een aandachtspunt blijven. Tevens zijn scholen bezig en bezig
geweest met Engels, soms ook in de onderbouw van de school. Er zijn scholen die dit als speerpunt
meenemen voor de komende periode. In het kader van meer- en hoogbegaafden is er een plusklas
aanwezig binnen ‘De Drieslag’. We zijn ons hierop aan het bezinnen, maar zou het ook een goed idee
zijn om naast een plusklas bijvoorbeeld ook een klusklas samen te stellen om juist ook de kinderen die
hun competenties en hun talenten op dat gebied hebben liggen, goed aan bod te laten komen.
Pijler 4 Identiteit

‘De Drieslag’ staat voor identiteitsgebonden onderwijs en kinderopvang en wil de Christelijke identiteit
nadrukkelijk uitdragen. Het is ons bestaansrecht. We hebben dit in de achterliggende periode
uitgedragen. We willen dit ook deze beleidsperiode uitdragen en versterken.

3.4 Evaluatie van de bijeenkomsten
Er heeft een bijeenkomst plaatsgevonden, waarin betrokkenen van ‘De Drieslag’ met elkaar gespard
hebben over de ontwikkelingen binnen ‘De Drieslag’. De betrokkenen hadden kennisgenomen van de
digitale evaluatie en hebben in de bijeenkomst pijlers opgesteld voor het strategisch beleid. Dit zijn
tevens aandachtspunten die meegenomen zijn in het nieuwe strategisch beleid dat voorligt. Enkele
aandachtspunten die we graag willen benoemen: aandacht voor personeelsbeleid, het behouden van
personeel, het zoeken naar kansen om nieuw personeel aan te nemen in een markt van krapte en het
samenwerken op het gebied van professionalisering over de scholen heen op het niveau van ‘De
Drieslag’.
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3.5 Wij beloven…
2. Dat we een beleidscyclus ontwikkelen, waarmee we intern de basiskwaliteit borgen en uitdagen
om te komen tot excellentie op onderdelen van beleid. De beleidscyclus zal extern voor
stakeholders en inspectie onze kwaliteit en ontwikkeling zichtbaar maken.
3. Dat we het onderwijs aan meer- en hoogbegaafde kinderen verrijken, waarbij de vaardigheden
van alle leerkrachten worden vergroot.
4. Dat scholing van het personeel een eerste accent en invulling krijgt op de onderscheiden
scholen en dat daarnaast programma’s op bovenschools niveau gerealiseerd gaan worden.
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4 Wie we zijn
4.1 Grondslag
De grondslag van Stichting Hervormde Scholen ‘De Drieslag’ en van Stichting Christelijke Kindcentra ‘De
Drieslag’ is het Woord van God naar de opvatting van de Drie Formulieren van Enigheid. De stichtingen
erkennen de Bijbel als door de Heilige Geest ingegeven, onfeilbaar, van
Goddelijk gezag en als historisch betrouwbaar. De Heilige Schrift is in de
opvoeding de enige en onfeilbare regel van al het doen en laten, omdat
de basiselementen van de opvoeding in de Bijbel zijn neergelegd.
Het logo van ‘De Drieslag’ toont de drieslag: school, ouders en
kerk en het verbeeldt de kernwaarden van de stichtingen:
“Geloofwaardig, betrokken en duurzaam”.

Christa Rosier; Psalm 119
Bron: www.christarosier.nl
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4.2 Missie
De kindcentra en de scholen vervullen met elkaar een kostbare missie:
“Het verzorgen van kwalitatief hoogwaardige kinderopvang 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 onze kernwaarden:
Geloofwaardig, betrokken en duurzaam.
Geloofwaardig

Geloofwaardig, omdat het geloof en de persoonlijke relatie van onze medewerkers met Jezus Christus
als Zaligmaker en Verlosser uitgangspunt van ons werken is. In de driehoek kerk, gezin en onderwijs
willen we geloofwaardig opereren.
Betrokken

Betrokken, omdat we vanuit de relatie met onze Hemelse Vader de ontvangen gaven en talenten aan
willen wenden voor alle kinderen. We vormen met elkaar een gemeenschap. Naast organieke
verbondenheid streven we naar emotionele betrokkenheid.
Duurzaam

Duurzaam, omdat we de kinderen willen opvoeden en opleiden tot verantwoorde burgers van de
huidige maatschappij en de maatschappij waarin zij als volwassenen hun plaats zullen gaan innemen.
Ontwikkelingen die op ons afkomen beoordelen we positief en we wegen of deze ons kunnen
versterken. In zorg, kinderopvang en onderwijs werken en ontwikkelen we duurzaam, op de toekomst
gericht. We nemen onze verantwoordelijkheid ten opzichte van de wereld waarin we leven en werken.
Duurzaamheid is te zien in ons gedrag ten opzichte van het milieu.
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Wij zetten alles op alles om elk kind optimaal onderwijs en zorg te bieden in een veilige omgeving en
binnen de kaders van ‘De Drieslag’ namelijk: School, Ouders en Kerk. Steeds vanuit het besef dat ieder
kind uniek is door de gaven die het van God heeft ontvangen.

4.3 Visie twee
‘De Drieslag’ staat voor goed onderwijs en goede kinderopvang die geboden worden 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.
De visie krijgt gestalte met de mensen die de organisatie maken. Daarom hebben we bij de
totstandkoming van dit Strategisch Beleidsplan nagedacht over onze visie op personeel. In onze visie op
personeel staan vijf begrippen centraal: een Christelijke levenshouding, professionaliteit, eigenaarschap
en verantwoordelijkheid, bevlogenheid en goed werkgeverschap.
Christelijke levenshouding

Personeel werkt vanuit een levende relatie met Jezus Christus en heeft het verlangen om dit door te
geven aan de kinderen. Het personeel doet er alles aan om deze relatie te verdiepen en uit te bouwen.
Zij stimuleren hen om te gaan met anderen, zoals Jezus dat heeft gedaan.
Professionaliteit

Het personeel is veerkrachtig en heeft een goede basis om sturing te geven aan zichzelf: men kan
veranderen zonder zichzelf te verliezen. Dit geeft houvast in het maken van keuzes. Het personeel ziet
veiligheid, samenwerken, leren van en met elkaar en onderzoek matig werken als een onmisbare
schakel om een positief werkklimaat met elkaar te ontwikkelen. Dit geldt voor de teamleden onderling
en voor het samenwerken met ouders, leerlingen en anderen. Het personeel hanteert didactische,
pedagogische, organisatorische en communicatieve vaardigheden op hoog niveau. Professioneel
handelen betekent je vak beheersen en zowel individueel als binnen de organisatie jezelf ontwikkelen.
Het betekent weten waar je als organisatie en individueel voor staat. Het gaat over je weg bepalen in de
organisatie en hogere orde denken op strategisch, didactisch en operationeel niveau.
Eigenaarschap en verantwoordelijkheid

Personeel staat open voor onderwijskundige innovaties en verbeteringen en draagt deze ontwikkelingen
in de praktijk uit. Personeel wil daarmee van en met elkaar leren binnen een professionele cultuur. We
verwachten dat eenieder hierin zijn verantwoordelijkheid neemt. De focus ligt daarbij op het doel (wat)
en het proces (hoe).
Bevlogenheid

Het personeel ziet de professionaliteit als de bron van bevlogenheid en leergierigheid om het beste uit
zichzelf en het vak te halen. Daarmee is het personeel ambitieus om excellent te worden in het vak. Het
personeel heeft aandacht voor ieder kind en wil kinderen begeleiden op weg naar een zelfstandige
plaats in de maatschappij. Het personeel is trots op de school en de stichting.
Goed werkgeverschap

‘De Drieslag’ wil een aantrekkelijke werkgever zijn, waarbij het werken in een veilige sfeer, waardering,
mogelijkheden tot studeren, talenten benutten en beloning belangrijk zijn. Goede randvoorwaarden zijn
belangrijk. Naast algemene vaardigheden die horen bij vakbekwaamheid, worden specialisaties
gestimuleerd op het gebied van de basisvakken, gedrag en hoogbegaafdheid. Met en van elkaar leren
vinden we belangrijk.
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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 is
de Bijbel, het Woord van God. We willen vasthouden aan de gereformeerde leer die verwoord is in de
Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels. Kinderen van
ouders die deze grondslag respecteren, zijn van harte welkom.

4.4 Wij beloven…
5. Dat ‘De Drieslag’ goed onderwijs en goede kinderopvang realiseert, die geboden worden in een
gemeenschap van leren, werken en leven in de context van eenheid en verscheidenheid.
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5 Hoe we verder gaan; Pijler 1, Strategisch Personeelsbeleid
5.1 Inleiding
Het werk in onderwijs en kinderopvang krijgt inhoud en vorm door de mensen die er werken. In de
komende beleidsperiode willen we het personeelsbeleid integraal en strategisch vormgeven. Het is
belangrijk dat er kaders en richtlijnen komen. Daarbij moet worden gekeken naar de huidige situatie en
welke verbeteringen er nodig zijn om het aan te laten sluiten bij onze organisatie.

5.2 Uitwerking onderwerpen
Goed werkgeverschap

Een goede werkgever heeft alle functies omschreven in een functieboek. De functies variëren van
conciërge tot bestuurder. Naast het functieboek is ook het taakbeleid vormgegeven middels het
werkverdelingsbeleid. We gaan het beleid ten aanzien van de begeleiding van (startende) leerkrachten
verbeteren. Er komt een cyclus van herziening van het personeelsbeleid.
Alle gesprekken tussen werkgever en werknemer vinden plaats in een vaste gesprekscyclus. De
cyclus wordt geoptimaliseerd. We werken aan werkdrukvermindering. Daarbij richten we ons met name
op de organisatie omvang van de individuele school. We stimuleren ontwikkeling en scholing van jonge
professionals. Speerpunt vormt het werken en werven van gekwalificeerde mensen en het behouden
van deze mensen voor de organisatie. We streven naar groei van het percentage mannen dat binnen ‘De
Drieslag’ werkzaam is.
Eigenaarschap, verantwoordelijkheid en professionaliteit

Elke school mag zijn eigen ‘cultuur in onderwijs en kinderopvang’ behouden en de komende jaren verder
vormgeven. We staan open voor onderwijskundige en pedagogische innovaties en werken deze in de
praktijk van het onderwijs uit.
We werken aan een professionele leercultuur, waarbij reflectie geven en ontvangen
kernbegrippen zijn. Daarbij kan bijvoorbeeld de SWIVL ingezet worden en kunnen er samen lessen
ontworpen worden zoals bij Lessonstudy.
Iedere professional neemt zijn verantwoordelijkheid in het pedagogisch en didactisch handelen
en zorgt dat dit handelen zich aanpast bij de onderwijsbehoeften van elk kind. De focus ligt daarbij op
het doel (wat) en het proces (hoe).
Het met elkaar en van elkaar leren binnen een professionele cultuur krijgt aandacht en wordt
doorontwikkeld. Daarbij is kennis delen een belangrijk item, denk aan expertise van specialisten of
samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang.
Professionals beheersen hun vak en ze willen zichzelf ontwikkelen en weten waar ze voor staan,
zowel individueel als binnen de organisatie. De ambitie is dat iedere professionele leerkracht zijn fase
van bekwaamheid kent en in een optimaal tempo doorloopt. We maken deze ontwikkeling meer
inzichtelijk voor de leerkracht zelf en de leidinggevende. Hieruit volgt de belonings- en
waarderingssystematiek.
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5.3 Wij beloven…
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Dat er een geactualiseerd functieboek komt.
Dat het werkverdelingsbeleid conform de CAO wordt doorgevoerd op alle scholen.
Dat de gesprekscyclus en de vastlegging van de gesprekken wordt verbeterd.
Dat we kansen tot vermindering van de beleefde werkdruk zullen zoeken en benutten.
Dat jong talent binnen ‘De Drieslag’ kansen krijgt om door te groeien.
Dat schoolteams gestimuleerd worden om onderwijskundige en pedagogische innovaties te
implementeren.
12. Dat leerkrachten met elkaar tot leren komen.
13. Dat de leerkrachten en leidinggevenden inzicht krijgen op de groei in professionele
ontwikkeling.
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6 Hoe we verder gaan; Pijler 2, Kwaliteitsbeleid
6.1 Inleiding
Het doel van kwaliteitsbeleid is het verbeteren van het welbevinden van leerlingen, leerkrachten en van
leerlingen wat leidt tot betere resultaten. Goed kwaliteitsbeleid zorgt voor een reflectieve houding van
bestuur, leerkrachten en leerlingen. Kwaliteitsbeleid is gericht op ontwikkeling.
Onderzoek van data gebruiken we voor schoolontwikkeling. We brengen de vragen in kaart, de
stappen die we willen zetten en hoe we de voortgang van ontwikkeling willen monitoren. Hiervoor
zetten we een kwaliteitscyclus in waarin we onze eigen standaarden en doelen hebben vastgelegd. We
leggen verantwoording af aan bestuur, ouders, inspectie, GGD en onderling als scholen en kinderopvang
aan elkaar. Dit doen we over vastgelegde onderdelen, daarbij leggen we ook verantwoording af over
gebieden waar we ons zelf in willen ontwikkelen.

6.2 Uitwerking onderwerpen
Werken met data

Binnen ‘De Drieslag’ willen we dat leerlingen, leerkrachten, directie en bestuur werken met data. Deze
data wordt in een cyclus uitgewerkt en besproken. Hierbij kun je denken aan Plan-do-check-act cyclus of
een afgeleide daarvan.
Beschrijven

We gaan beschrijven wat de kwaliteit van ons onderwijs inhoudt, zodat we meetbaar kunnen
analyseren, interpreteren en evalueren. We leggen dit vast in een beleidsplan kwaliteit.
Voorwaarden

Voorwaarde voor het ontwikkelen van een werkend kwaliteitssysteem is dat er een professionele
cultuur heerst. Dit is gekoppeld aan het strategisch personeelsbeleid. We maken gebruik van
vastgestelde kijkwijzers en een ontwikkelingsgerichte gesprekkencyclus.
Communicatie

In de communicatie met bestuur, ouders, inspectie en andere scholen binnen ‘De Drieslag’ wordt
gesproken over de kwaliteit van het onderwijs en de schoolontwikkeling. Het gaat uiteindelijk om de
leerling en de onderwijsbehoeften die daaruit voortvloeien. Het model van Bossert en Dwyer kan hierin
helpend zijn. Dit brengt achtergrondfactoren, acties, instrumenten en resultaten van het kwaliteitsbeleid
in kaart.
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Figuur 1. Koppeling van de competenties aan het beschrijvingsmodel van breed onderwijskundig leiderschap (bewerking van
Bossert et al., 1982; Dwyer et al., 1987

Kaders

We stellen kaders en doelen als het gaat om kwaliteitsbeleid. Daarbij is het motto ‘less is more’
belangrijk. Binnen ‘De Drieslag’ hebben we een beleidsplan met tijdpad, duidelijke omschrijving en
doelen op het gebied van kwaliteitsbeleid.

6.3 Wij beloven…
14. Dat er een cyclus voor schoolontwikkeling komt.
15. Dat de kwaliteit van het onderwijs in meetbare termen wordt beschreven met fases van
analyse, interpretatie en evaluatie.
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7 Hoe we verder gaan; Pijler 3, Onderwijsontwikkeling
7.1 Inleiding
De ontwikkeling van het onderwijs krijgt vorm op de diverse scholen van ‘De Drieslag’. In het
voorgaande strategisch beleidsperiode is ruimte gegeven aan de scholen om te komen tot een eigen
profiel. Dit betekent dat directeuren met het team ruimte hebben gekregen om te komen tot
specialisatie en profilering van de school. Dit wordt doorgezet in de beleidsperiode 2019-2023. Tegelijk
willen we het ‘leren van elkaar’ en het ‘zicht houden op de ontwikkeling van de scholen onderling’
vergroten.

7.2 Uitwerking onderwerpen
Onderwijs krijgt vorm en inhoud met het team en de directie van de individuele scholen. ‘De Drieslag’ als
organisatie verbindt en faciliteert de ontwikkelingen op onderwijsgebied van de scholen.
De komende beleidsperiode willen we de doorgaande leerlijnen op de scholen nadrukkelijker in
beeld brengen. Het doel is daarbij dat de kinderen een ononderbroken ontwikkeling doormaken. Als
scholen van ‘De Drieslag’ wisselen we kennis, kunde en ervaring uit. Het directie overleg en de diverse
werkgroepen zijn daarbij een voertuig om dit te bereiken.
‘Passend onderwijs’ leek bij de invoering in 2014 iets extra’s. Voor ‘De Drieslag’ is passend
onderwijs voor alle kinderen een uitdaging die we graag aangaan. Dit betekent dat kinderen met
specifieke onderwijsbehoeften een veilige onderwijsplaats wordt geboden waar ze met ondersteuning
tot ontwikkeling kunnen komen. Dit behoort tot onze basisondersteuning. Het gaat daarbij niet alleen
om cognitieve ontwikkeling, maar met name de voorbereiding op het innemen van een plaats in de
maatschappij staat centraal. Dit geldt voor kinderen met een laag IQ, kinderen met een hoog IQ,
kinderen met een complexe gezinsstructuur, kinderen die als nieuwkomer in Nederland zijn gekomen en
het ‘gewone kind’, dat in feite niet bestaat.
We vinden het belangrijk dat kinderen eigenaar worden van hun eigen leerproces. In deze
beleidsperiode zullen we dit verder verbeteren. We zie coöperatief leren hierbij als een mogelijkheid om
dit te verbeteren.
De leerkracht is met ondersteuning van de onderwijsassistent- of leerkrachtondersteuner de
arrangeur van het onderwijs voor het kind en de groep. Daarnaast is de leerkracht, naast gezin en kerk,
de opvoeder van het kind. Vanuit deze positie heeft de leerkracht zicht op het kind als geheel en
benadert en onderwijst de leerkracht het kind als schepsel van onze God en Vader.
Er is binnen de scholen oog voor de diversiteit van kinderen. Het kind dat moeite heeft met de
leerstof wordt niet uit het oog verloren. Tegelijk is er een groep kinderen die meer uitdaging nodig heeft
en op een andere wijze tot ontwikkeling en leren komt. We doelen op de meer- en hoogbegaafde
leerling. Ook denken we aan kinderen met een beperking op het gebied van spraak- en taal. In deze
beleidsperiode willen we groeien in de afstemming van ons onderwijs op deze leerlingen.
Het kind maakt deel uit van een gemeenschap. Dat is de opvanglocatie en de school waarin het
een belangrijk deel van de week doorbrengt. ‘De Drieslag’ heeft oog voor de uniciteit van ieder kind. We
zijn van mening dat ieder kind specifieke behoeften heeft. We benaderen kinderen zoveel als mogelijk
integraal. We geven het kind in kinderopvang en onderwijs een veilige groep van leeftijdgenoten waarin
het ontwikkelt en leert. We voorkomen segregatie en exclusie en streven naar inclusie voor alle
kinderen.
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7.3 Wij beloven…
16. Dat kinderen doorgaande lijnen op alle ontwikkelingsgebieden aangeboden krijgen op alle
scholen van ‘De Drieslag’.
17. Dat ‘onderwijs op maat’ behoort tot onze basisondersteuning, waarbij het onderwijs
toekomstgericht is.
18. Dat leerlingen worden betrokken bij hun eigen ontwikkeling en coöperatief leren en werken
een onderdeel is van het onderwijs in alle groepen.
19. Dat de leerkracht naast onderwijsverstrekker ook onderwijsarrangeur en pedagoog is.
20. Dat we groeien in de afstemming op kinderen die meer- en hoogbegaafd zijn.

pagina 19

aardig,
Geloofw en
k
betro k am
za
en duur

8 Hoe we verder gaan; Pijler 4, Identiteit
8.1 Inleiding
In Barneveld zijn veel scholen voor primair onderwijs aanwezig. De wijze waarop binnen ‘De Drieslag’
invulling gegeven wordt aan identiteit is onderscheidend ten opzichte van de andere scholen. Daarbij
gaat het om de identiteit die verbonden is aan onze grondslag. En het gaat om de identiteit zoals deze
gestalte krijgt in ons onderwijs.

8.2 Uitwerking onderwerpen
Veiligheid

We willen al onze kinderen en medewerkers een veilige omgeving bieden waarin kinderen zich optimaal
kunnen ontwikkelen. We zorgen ervoor dat op al onze scholen een goede sociaal-emotionele methode is
en dat er solide veiligheids- en arbobeleid is.
Duurzaam

Vanuit de bijbel nemen we als organisatie onze verantwoordelijkheid in de omgang met de natuur, de
medemens en de aarde. We willen graag een duurzame organisatie zijn. We maken beleid over hoe we
om moeten gaan de kinderen, de ouders en de wereld om ons heen. In de wetenschap dat dit aan ons is
toevertrouwd en dus goed rentmeesterschap van ons vraagt. Duurzaam wordt deze beleidsperiode als
derde kernwaarde toegevoegd aan de kernwaarden van de organisatie.
Profilering

Binnen ‘De Drieslag’ is er ruimte voor de scholen en integrale kindcentra om zich te onderscheiden.
Profilering wordt scherper op grond van vaardigheden, diensten, ondersteuningsmogelijkheden of een
onderwijskundig concept dat geboden wordt. Dit komt naar buiten in communicatie uitingen. Deze
uitingen gaan we moderniseren en meer strategisch inzetten. Te denken valt aan het logo, de schoolgids
en de website.
Onderwijsconcepten

Een mogelijkheid voor ‘De Drieslag’ om zich te profileren is de Plusklas, de Klusklas, onderwijs in
techniek, de 10-14-jarigen, ondersteuning aan kinderen van nieuwkomers en wellicht nog legio
mogelijkheden. We bieden als ‘De Drieslag’ goed gefaciliteerd eigentijds onderwijs in moderne
gebouwen en kwalitatief goede kinderopvang.
Bijbelgetrouw onderwijs

‘De Drieslag’ staat voor bijbelgetrouw onderwijs. Ons personeel draagt dit uit en ziet de bijbel als het
woord van onze God dat onfeilbaar is en een leidraad voor leer en leven. We gunnen onze kinderen van
0 tot 12 jaar een leven dicht bij onze God en Vader en dragen dit uit.

8.3 Wij beloven…
21.
22.
23.
24.
25.

Dat kinderen en medewerkers zich veilig kunnen voelen binnen ‘De Drieslag’.
Dat in deze beleidsperiode beleid omtrent duurzaamheid wordt ontwikkeld.
Dat we onze communicatie uitingen meer eigentijds gaan maken en strategisch gaan inzetten.
Dat we de diversiteit aan onderwijsconcepten blijvend vergroten binnen ‘De Drieslag.
Dat kinderopvang en onderwijs gestempeld worden door de relatie die mensen in Jezus
Christus met onze God en Vader mogen hebben.
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9 Wij beloven… de 25 beloftes in planning
Nr.

Wij beloven…

1

Dat we mogelijkheden en kansen die
zich aandienen tot het geven van
bijbelgetrouw onderwijs in
Barneveld en Nijkerk en omgeving
zullen onderzoeken en benutten.
Dat we een beleidscyclus
ontwikkelen, waarmee we intern de
basiskwaliteit borgen en uitdagen
om te komen tot excellentie op
onderdelen van beleid. De
beleidscyclus zal extern voor
stakeholders en inspectie onze
kwaliteit en ontwikkeling zichtbaar
maken.
Dat we het onderwijs aan meer- en
hoogbegaafde kinderen verrijken,
waarbij de vaardigheden van alle
leerkrachten worden vergroot.
Dat scholing van het personeel een
eerste accent en invulling krijgt op
de onderscheiden scholen en dat
daarnaast programma’s op
bovenschools niveau gerealiseerd
gaan worden.
Dat ‘De Drieslag’ goed onderwijs en
goede kinderopvang realiseert, die
geboden worden in een
gemeenschap van leren, werken en
leven in de context van eenheid en
verscheidenheid.
Dat de gesprekscyclus en de
vastlegging van de gesprekken wordt
verbeterd.
Dat we kansen tot vermindering van
de beleefde werkdruk zullen zoeken
en benutten.
Dat jong talent binnen ‘De Drieslag’
kansen krijgt om door te groeien.
Dat schoolteams gestimuleerd
worden om onderwijskundige en

2

3

4

5

6
7
8
9

19/
20
JulDec
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20/
21
JanJuni

20/
21
JulDec

21/
22
JanJuni

21/
22
JulDec

22/
23
JanJuni

22/
23
JulDec

23/
24
JanJuni

23/
24
JulDec
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Nr.

10
11
12
13
14
15

16

17
18

19
20
21
22

Wij beloven…

19/
20
JulDec

20/
21
JanJuni

20/
21
JulDec

21/
22
JanJuni

21/
22
JulDec

22/
23
JanJuni

22/
23
JulDec

23/
24
JanJuni

23/
24
JulDec

pedagogische innovaties te
implementeren.
Dat leerkrachten met elkaar tot
leren komen.
Dat de leerkrachten en
leidinggevenden inzicht krijgen op de
groei in professionele ontwikkeling.
Dat er een geactualiseerd
functieboek komt.
Dat het werkverdelingsbeleid
conform de CAO wordt doorgevoerd
op alle scholen.
Dat er een cyclus voor
schoolontwikkeling komt.
Dat de kwaliteit van het onderwijs
in meetbare termen wordt
beschreven met fases van analyse,
interpretatie en evaluatie.
Dat kinderen doorgaande lijnen op
alle ontwikkelingsgebieden
aangeboden krijgen op alle scholen
van ‘De Drieslag’.
Dat ‘onderwijs op maat’ behoort tot
onze basisondersteuning, waarbij
het onderwijs toekomstgericht is.
Dat leerlingen worden betrokken bij
hun eigen ontwikkeling en
coöperatief leren en werken een
onderdeel is van het onderwijs in
alle groepen.
Dat de leerkracht naast
onderwijsverstrekker ook
onderwijsarrangeur en pedagoog is.
Dat we groeien in de afstemming op
kinderen die meer- en hoogbegaafd
zijn.
Dat kinderen en medewerkers zich
veilig kunnen voelen binnen ‘De
Drieslag’.
Dat in deze beleidsperiode beleid
omtrent duurzaamheid wordt
ontwikkeld.
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Nr.

Wij beloven…

23

Dat we onze communicatie uitingen
meer eigentijds gaan maken en
strategisch gaan inzetten.
Dat we de diversiteit aan
onderwijsconcepten blijvend
vergroten binnen ‘De Drieslag.
Dat kinderopvang en onderwijs
gestempeld worden door de relatie
die mensen in Jezus Christus met
onze God en Vader mogen hebben.

24
25

19/
20
JulDec
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20/
21
JanJuni

20/
21
JulDec

21/
22
JanJuni

21/
22
JulDec

22/
23
JanJuni

22/
23
JulDec

23/
24
JanJuni

23/
24
JulDec

aardig,
Geloofw en
k
betro k am
za
en duur

