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VOORWOORD
Onderwijs levert een belangrijke bijdrage aan de samenleving. De opdracht en verantwoordelijkheid van Stichting Samenwerkingsbestuur LiemersNovum is van een groot maatschappelijk belang. Ons onderwijs moet niet alleen voldoen aan de kwaliteitskaders, maar LiemersNovum dient ook te voldoen aan de verwachtingen van ouders, kinderen, medewerkers
en de samenleving. Het bestaansrecht van LiemersNovum vindt zijn grondslag in de vier
kernwaarden veelkleurig, professioneel, nieuwsgierig en betekenisvol.
Deze collectieve kernwaarden krijgen in dit strategisch beleidsplan een concrete uitwerking.
Het strategisch beleidsplan van LiemersNovum bestrijkt een periode van vier jaar (20192023) en is richtinggevend en kaderstellend voor de 26 basisscholen1 in de Liemers en het
bestuursbureau. Het beschrijft de ambities van het collectief als geheel en het werkt deze uit
in concrete gezamenlijke doelstellingen. Hierbij worden keuzes gemaakt. Het strategisch
beleid is niet statisch, maar dynamisch. Dat betekent dat ontwikkelingen in de samenleving
kunnen vragen om aanpassing van keuzes die in dit strategisch beleidsplan staan geformuleerd.
Het strategisch beleidsplan laat tevens ruimte voor de scholen. Het plan stimuleert de scholen om een eigen unieke betekenis te behouden en verder te ontwikkelen. LiemersNovum
staat voor de diversiteit van haar levensbeschouwelijke en onderwijskundige identiteiten
van haar scholen. Elke school maakt parallel aan dit strategisch beleidsplan een schoolplan
dat afgeleid wordt van dit strategisch beleidsplan en ieder jaar een eigen jaarplan.
Het strategisch beleidsplan is tot stand gekomen door middel van gespreksavonden met
medewerkers (LiemersNovum on tour), een tweedaagse met directeuren en interviews met
de werkgroepen (governance, onderwijs, personeel, financiën). In het najaar van 2018 zijn er
vier avonden op vier verschillende locaties geweest waarbij ca. 300 medewerkers van LiemersNovum zijn betrokken. De tweedaagse met directeuren stond in het teken van identiteit. Vervolgens hebben werkgroepen met directeuren de strategische doelstellingen geformuleerd en deze zijn in een gezamenlijke workshop in mei 2019 uitgewisseld. Daarnaast is
het intern toezichtkader (ITK) en bestuurlijk toetsingskader (BTK) van belang geweest bij de
formulering van dit strategisch plan. Het college van bestuur stelt het strategisch beleidsplan
vast na advies ingewonnen te hebben bij de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en
de raad van toezicht van de stichting.
Pieter-Jan Buhler en Toon Geluk
1 augustus 2019 vastgesteld door het college van bestuur
2 september 2019 goedgekeurd door de raad van toezicht

1

Steeds meer scholen ontwikkelen zich richting (Integraal) Kindcentrum. Waar ‘scholen’ staat kan ook ‘integraal kindcentrum’ gelezen worden.
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ONZE SCHOLEN
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1

WIE ZIJN WIJ?

Op 1 augustus 2018 zijn de stichtingen Primair Onderwijs De Liemers en Proles gefuseerd tot
Stichting LiemersNovum. 1 januari 2019 zijn daar ook Stichting Katholiek Onderwijs Babberich (met één school) en Stichting ABOL (met één school) aan toegevoegd. De scholengroep
bestaat uit 26 scholen in de regio de Liemers en een klein professioneel bestuursbureau dat
de scholen en het bestuur ondersteunt. Totaal werken er 500 medewerkers bij LiemersNovum. De 26 scholen van LiemersNovum hebben verschillende onderwijsconcepten zoals Dalton-, Montessori-, Da Vinci- en ervaringsgericht onderwijs en diverse levensbeschouwingen
(openbaar, katholiek, protestant-christelijk, interconfessioneel, algemeen-bijzonder). Diversiteit kenmerkt onze scholengroep. LiemersNovum staat middenin de samenleving en werkt
vanuit haar maatschappelijke opgave en betekenis samen met verschillende (regionale) instellingen. Diversiteit is ook een antwoord op deze dynamiek in de samenleving, op de verwachtingen van ouders en de omgeving. Het is voor een belangrijk deel ook het bestaansrecht van LiemersNovum. LiemersNovum onderscheidt zich primair door de wijze waarop zij
onderwijs verzorgt en dit met haar expertise continu doorontwikkelt. Deze opgave vraagt
om een professionele organisatie en de ontwikkeling van medewerkers in een professionele
leergemeenschap. Het onderscheid van LiemersNovum wordt immers gemaakt in het directe
contact met kinderen en ouders. Daar wordt het verschil gemaakt en dat is ons referentiekader.
ONS WERKGEBIED
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2

WAT IS ONZE MISSIE?

LiemersNovum is een toonaangevende scholengroep in regio de Liemers in Gelderland. Het
belang van hoogwaardig onderwijs aan kinderen is voor ons leidend.
De missie van LiemersNovum is:
“Binnen LiemersNovum is een veelkleurig aanbod van scholen met professionele teams
die nieuwsgierige kinderen en ouders betekenisvol onderwijs willen aanbieden
om samen te werken aan de ontwikkeling van eigen wijsheid op alle niveaus”.

Deze missie kan LiemersNovum uitsluitend realiseren door aan te sluiten bij de onderwijsbehoefte van kinderen. Dit passend onderwijs erkent dat kinderen verschillende leerstijlen
hebben. Onze missie om de eigen wijsheid van elk kind vorm te geven kan uitsluitend slagen,
wanneer er voldoende mogelijkheden zijn in het scholenaanbod van levensbeschouwelijke
en onderwijskundige identiteit. LiemersNovum koestert deze verschillende stromingen en
richt haar organisatie en processen zo in dat dit diverse aanbod zich blijft ontwikkelen en
verdiepen.
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3

WAT ZIJN ONZE KERNWAARDEN?

Onze missie willen wij realiseren vanuit onze vier belangrijke kernwaarden. Deze vormen de
basis voor ons bestaan, ons handelen en onze keuzes. Zij sturen onze strategie en de manier
waarop wij ons werk doen.
VEELKLEURIG
Wij staan voor diversiteit van scholen, medewerkers en leerlingen. Het is een antwoord op de
dynamiek in de behoefte in de samenleving. Het verrijkt en inspireert elkaar. Wij zetten ons in
voor passend onderwijs en een passende plek voor ieder kind. Onze professionele cultuur kenmerkt zich door “leren, samenwerken, solidariteit, eigenaarschap en autonomie”.
Wij zijn veelkleurig!
PROFESSIONEEL
Wij leveren met onze scholen kwalitatief hoogwaardig onderwijs dat de norm overstijgt. Dat
doen wij met een slimme en transparante organisatie. Samen ontwikkelen wij een gezamenlijke
taal en collectieve wijsheid van onderlinge samenwerking, leiderschap en oordeelsvorming. De
ontwikkeling van onze medewerkers zien wij als de kern van goed werkgeverschap.
Wij zijn professioneel!
NIEUWSGIERIG
Wij staan open voor ideeën en opvattingen en luisteren goed naar kinderen, ouders en de samenleving. Wij reflecteren op onze rol en positie in de samenleving en sluiten aan op de veranderingen die zich in de behoeftes van de samenleving voordoen. Wij investeren tijd en geld in
vernieuwing of beloftevolle experimenten. Om hierop in te spelen werken wij samen met professionele partners en netwerken om ons heen.
Wij zijn nieuwsgierig!
BETEKENISVOL
Wij voegen fundamentele waarde toe aan de ontplooiing van kinderen en hun toekomst. Dat is
onze maatschappelijke opgave. Wij ontwikkelen daarvoor (specifieke) expertise en passen deze
toe op onze scholen. Wij hebben ook een voorbeeldfunctie om te komen tot een duurzame leefomgeving.
Wij zijn betekenisvol!
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4

HOE ZIJN WIJ GEORGANISEERD?

Om hoogwaardig onderwijs op 26 basisscholen te verzorgen organiseren en regelen wij een
aantal zaken. Dat doen wij in de eerste plaats vanuit de principes van de professionele cultuur. In de tweede plaats is het van belang dat de organisatiestructuur, de taken en de verantwoordelijkheden helder zijn en dat iedereen weet waar hij/zij voor staat. In de derde
plaats is het voor hoogwaardig onderwijs van belang om te werken vanuit kwaliteitsnormen
en duidelijkheid over de wijze waarop deze getoetst worden. Hierna worden de drie pijlers
van de organisatie toegelicht.
PROFESSIONELE CULTUUR

Medewerkers maken het verschil. Onze missie en visie komt tot stand in direct contact met
ouders en kinderen. Onze professionele en gezamenlijke cultuur van leren, samenwerken,
solidariteit, eigenaarschap en professionele ruimte is daar dienend aan en deze moet doorleefd zijn. Deze cultuurwaarden van LiemersNovum vragen om de ontwikkeling van een gemeenschappelijke taal en collectieve wijsheid van onderlinge samenwerking, leiderschap en
oordeelsvorming. Het perspectief van onze LiemersNovum leergemeenschap vraagt om
hogere orde denken en uitwisseling. Deze professionele cultuur willen wij samen verder
ontwikkelen in alle lagen van de organisatie. Wij leiden om deze reden ook zelf onze medewerkers op via de LiemersNovum Academy en we werken daarbij intensief samen met eigen
professionele opleiders in ons netwerk.
BESTURINGSFILOSOFIE

LiemersNovum voldoet aan de wet Goed onderwijs, Goed bestuur van 2010. Het bestuur is
eindverantwoordelijk voor de wettelijke minimum kwaliteitseisen voor leerresultaten. De
minister heeft bovendien de bevoegdheid om besturen aan te spreken en sancties te treffen.
LiemersNovum voldoet aan de code Goed Bestuur in het primair onderwijs2 en de stichting
heeft een strikte scheiding van college van bestuur en raad van toezicht. Het bevoegd gezag
van LiemersNovum bestaat uit een tweehoofdig college van bestuur (CvB). Alle bestuurlijke
taken zijn formeel toegekend aan het college van bestuur. De raad van toezicht (RvT) telt vijf
tot zeven leden: een voorzitter, vicevoorzitter en drie tot vijf leden. De RvT houdt toezicht op
het college van bestuur en verantwoordt zich in het jaarverslag.

2

Zie: https://www.poraad.nl/files/themas/goed_bestuur/code_goed_bestuur_in_het_primair_onderwijs.pdf
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Organigram LiemersNovum

De structuur van de stichting is vastgelegd in de statuten van LiemersNovum, het bestuursreglement, het reglement auditcommissie en het managementstatuut. Vervolgens is in het
voorjaar van 2018 een “toolkit voor bestuur en intern toezicht” opgesteld. Hierin staat het
samenspel tussen bestuur en toezicht uitgewerkt De belangrijkste kaders zijn vastgelegd in
het intern toezichtkader (ITK) en het bestuurlijk toetsingskader (BTK) dat met name inhoudelijk richtinggevend is voor het beleid voor de komende jaren. Dit strategisch beleidsplan is
o.a. gebaseerd op de gestelde kaders.

DE KERNTAKEN VAN HET COLLEGE VAN BESTUUR
Het zorgdragen voor een goed bestuur van de stichting LiemersNovum zodat het gezamenlijk belang van de scholen wordt gewaarborgd en waarbij sprake is van een gedelegeerde leiding naar de
schooldirecties.
Het college van bestuur ziet er op toe dat het onderwijs op elke school in overeenstemming is met
de levensbeschouwing onderscheidenlijk het openbare karakter van die school. Het college van
bestuur ziet erop toe dat de directeuren daartoe beleid voeren.
Het realiseren van de besturingsfilosofie zodat er verbinding is in alle geledingen van de stichting
(RvT, CvB, directies, GMR).
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Het subsidiariteitsbeginsel is leidraad voor de aansturing van de organisatie: taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden worden zo laag mogelijk in de organisatie belegd. De
scholen worden ondersteund door een efficiënt en professioneel ingericht bestuursbureau.
De omvang van het bestuursbureau is na onderzoek afgestemd op de noodzakelijke ondersteuning voor de scholen en het CvB.
Directeuren zijn integraal verantwoordelijk voor hun school met de focus op onderwijs en
personeel. Er is geen tussenlaag geformeerd tussen CvB en directeuren. De directeuren hebben de professionele ruimte om binnen het strategisch beleid van LiemersNovum hun beleid
vorm te geven. Elke school is verantwoordelijk voor de eigen levensbeschouwelijke identiteit. De scholen van LiemersNovum hebben onderscheidenlijk de openbare, katholieke, protestants-christelijke, interconfessionele en algemeen-bijzondere identiteit. De directeuren
leggen verantwoording af aan het college van bestuur van LiemersNovum over de resultaten
van de school waaraan zij leiding geven. Deze taakverdeling is vastgelegd in het managementstatuut.
Het bestuursbureau is service-verlenend. De organisatie (planning, beleid, inkoop ict e.a.)
van niet-onderwijs gerelateerde technische zaken behoort tot het takenpakket van het bestuursbureau.
KWALITEITSBORGING

Kenmerkend voor opbrengstgericht werken is de evaluatiegerichtheid die in de hele keten
(leerling-, groeps-, school en bestuursniveau) terug te vinden is en die begint bij het formuleren van concrete LiemersNovum-normen. Een belangrijke conditie voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs met concrete opbrengsten is een goed systeem van een onderwijsinhoudelijke kwaliteitscyclus. Binnen LiemersNovum wordt gewerkt vanuit een kwaliteitsagenda
waarin de schoolzelfevaluatie en het draaiboek auditing centraal staan. Op deze wijze wordt
de kwaliteit gewaarborgd en gemonitord. Om dit goed te realiseren wordt cyclisch gewerkt
(PDC(S)A cirkel) en worden de ambities geëvalueerd om tot een goede en verantwoorde
match tussen het onderwijsaanbod en de ontwikkelingsmogelijkheden en talenten van leerlingen te komen.
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5

WAT IS ONZE AMBITIE?

LiemersNovum heeft de ambitie om haar missie vanuit haar kernwaarden en haar visie van
'samen werken aan eigen wijsheid' daadwerkelijk te realiseren.
PERSOONLIJKE BETEKENIS ALS MAATSTAF
Ieder kind en elke medewerker kent zijn eigen betekenis en vindt van daaruit haar of zijn plek. In
elk formeel contactmoment gaat het over het vormgeven aan de eigenheid en het leren ruimte in
te nemen vanuit de persoonlijke unieke betekenis.
EIGEN WIJSHEID VERDER ONTWIKKELEN
Ieder kind van 0-14 jaar kan bij LiemersNovum vragen om een vorm van ondersteuning om die
'eigen wijsheid' te realiseren. LiemersNovum zet daarvoor haar expertise en professionele netwerk in. Wij willen daarin bijzonder zijn.
DIVERSITEIT EN ONDERWIJSKWALITEIT HAND IN HAND
Ieder kind en iedere ouder heeft keuzevrijheid in de veelkleurigheid van levensbeschouwelijke en
onderwijskundige identiteit binnen LiemersNovum. Alle scholen voldoen aan de kwaliteitsnormen
van de inspectie. Er bestaat geen enkele onzekerheid of twijfel over de onderwijskwaliteit.
LERENDE PROFESSIONELE CULTUUR ALS BINDMIDDEL
Elke medewerker ontwikkelt continu zijn professionaliteit in kennis en kunde. De professionele
waarden van 'leren, samenwerken, solidariteit, eigenaarschap en autonomie' is herkenbaar in
ieder leer- of opleidingstraject. Alle medewerkers laten hier voorbeeldgedrag zien.
DYNAMISCH EN BEHOEFTEGESTUURD ONDERWIJS
Onze scholen ontwikkelen hun visie op basis van toekomstgerichte eisen en wensen. Wij zijn omgevingsbewust. De behoeftes van kinderen, ouders en de samenleving zijn leidend. De dynamiek
in de samenleving is bij elk besluit ons referentiekader. Doen wij nog steeds waar behoefte aan is?
Moeten wij ons aanpassen en op welke wijze?
DE KRACHT VAN DE LEERGEMEENSCHAP
Bestuur, management en medewerkers ontwikkelen een gemeenschappelijke taal en collectieve
wijsheid op het gebied van samenwerking, leiderschap en oordeelsvorming. De samenwerking
binnen LiemersNovum levert zichtbare resultaten op in onderwijskwaliteit, diversiteit en vernieuwing.
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6

STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN 2019-2023

LiemersNovum heeft de bovengenoemde ambities vertaald naar strategische doelen voor de
komende vier jaar. Daarbij is onderscheid gemaakt in drie domeinen; onderwijs, samenwerken en organisatie.
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ONDERWIJS

Voor de komende vier jaar zijn de volgende onderwijsdoelstellingen vastgesteld:
Wij leveren kwalitatief hoogwaardig onderwijs met opbrengsten die gelijk zijn aan of hoger liggen dan
het landelijke gemiddelde van de eigen schoolgroep.
Toelichting: De hoogwaardige kwaliteit van het onderwijs is een van de belangrijkste doelstellingen van
LiemersNovum. Onze gehele organisatie is er op gericht om hier uit te blinken binnen de mogelijkheden
van de school. De norm is daarvoor het landelijke gemiddelde van de schoolgroep.
Wij stellen het welbevinden van kinderen centraal door middel van een positief schoolklimaat. Kinderen
voelen zich veilig, geaccepteerd en gewaardeerd.
Toelichting: LiemersNovum is een veilig thuis met een positieve sfeer om te leren en te ontwikkelen. Dit
is de basis van leren.
Wij streven naar de passende plek voor ieder kind waarbij rekening wordt gehouden met mogelijkheden
en talenten.
Toelichting: LiemersNovum biedt geen garanties dat dit altijd voor elke situatie lukt. Wel spannen wij ons
in hoge mate in om dit bereiken, voor elk kind een passende plek. Uitstroom proberen wij te minimaliseren.
Wij bieden passend onderwijs dat aansluit op de expertise van de verschillende scholen en waarbij gebruik wordt gemaakt van het professionele netwerk.
Toelichting: LiemersNovum heeft een divers aanbod van onderwijs en heeft ruime expertise en een professioneel netwerk. Dit alles staat ten dienste van het geboden onderwijs dat past bij ieder kind. Lukt het
niet binnen de scholen van de stichting dan bieden we binnen het samenwerkingsverband passend onderwijs.
LiemersNovum is trots op haar diversiteit en koestert verschillen tussen haar scholen, haar medewerkers
en haar leerlingen.
Toelichting: Diversiteit is van levensbelang voor LiemersNovum gezien de hoeveelheid scholen en voor
een deel ons bestaansrecht. Dit blijven wij nastreven en versterken.
LiemersNovum realiseert een optimale financiële bijdrage aan het onderwijs op de scholen
Toelichting: Het geld dient zo veel mogelijk te worden besteed aan het onderwijs aan kinderen. Dat is
ons primaire proces. De andere processen zijn ondersteunend en dienen efficiënt te worden georganiseerd. Dit is een belangrijk doel dat wij de komende jaren voor ogen willen houden.
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SAMENWERKEN

Voor de komende vier jaar zijn de volgende ‘samenwerken’-doelstellingen voor LiemersNovum vastgesteld:
Wij werken aan een bindende professionele cultuur van leren, samenwerken, solidariteit, eigenaarschap en autonomie.
Toelichting : LiemersNovum is een jonge fusieorganisatie van SPO Liemers en Stichting Proles die sinds
augustus 2018 werkt aan de ontwikkeling van de nieuwe stichting. Dat doen wij vanuit een missie,
visie en met ambitie. Wij realiseren ons dat het werken vanuit belangrijke cultuurwaarden niet alleen
bindt, maar ook betekenisvol is voor onze nieuwe identiteit. Wij willen leren, wij werken graag samen
met anderen, wij zijn solidair en voelen ons eigenaar en tegelijk autonoom om de goede dingen te
doen voor kinderen op school.
De directeuren, het bestuur en het toezicht ontwikkelen een gemeenschappelijke taal zodat oordeelsvorming en besluitvorming plaatsvindt zoals in de governance-structuur is beoogd.
Toelichting : LiemersNovum heeft een governance-structuur, waarbij het toezicht, het bestuur, de
directeuren en de GMR een bepaalde positie en rol hebben gekregen. Soepelheid van omgang en
communicatie zorgen voor een slagvaardige en efficiënte organisatie. Hulpmiddelen zijn afspraken
over hoe oordeelsvorming en besluitvorming plaatsvindt in bijvoorbeeld het directeurenoverleg.
Wij ontwikkelen “collectieve wijsheid” op alle niveaus van samenwerking.
Toelichting: LiemersNovum is een grote organisatie met 26 scholen. De hier genoemde wijsheid gaat
over het grotere perspectief van het collectief. Dit vraagt om anders kijken, beschouwen, oordeelsvorming en houding en gedrag. Belangenafweging vindt plaats vanuit een groter geheel, maar ook de
uitwisseling van gedachten en de wijze van communiceren vraagt op alle niveaus in de organisatie om
aanpassing.
Wij investeren tijd en geld in het professionele regionale en landelijke netwerk om onze maatschappelijke betekenis te vergroten.
Toelichting: LiemersNovum is een regionale en landelijke speler in het primair onderwijs. In de regio
de Liemers wordt 65% van het primair onderwijs door de scholen van LiemersNovum verzorgd. Wij
doen mee in het maatschappelijk debat als het om onze maatschappelijke waarde gaat, namelijk
hoogwaardig onderwijs geven. In die zin zijn wij herkenbaar en zichtbaar. Daarnaast zijn wij proactief
om ons professionele netwerk continu te vergroten met als doel om ons eigen portfolio aan diensten/expertise uit te breiden en beschikbaar te stellen aan het onderwijs op de scholen.
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ORGANISATIE

Voor de komende vier jaar zijn de volgende ‘organisatie’-doelstellingen voor LiemersNovum
geformuleerd:

Elke school heeft een gezonde bedrijfsexploitatie en bedrijfsvoering.
Toelichting: LiemersNovum wil dat elke school een gezonde bedrijfsexploitatie heeft zodat het onderwijs op die school op termijn kan worden gegarandeerd. De financiële reserve dient tussen 5%-20% te
liggen en het behaalde financiële resultaat van iedere school wordt door het bestuur beoordeeld.
Medewerkers worden geboeid door en verbonden met de organisatie.
Toelichting: LiemersNovum wil goed zijn voor haar medewerkers door aandacht te geven, te luisteren
en door ze te betrekken bij de ontwikkeling van de organisatie. Eigenaarschap en autonomie ten aanzien van de eigen ontwikkeling stimuleren wij door gericht en specifiek te blijven opleiden. Onze LiemersNovum Academy biedt een scala aan mogelijkheden voor medewerkers om bij te leren en nog
professioneler te worden.
LiemersNovum zet zich actief in voor de vitaliteit van haar medewerkers zodat medewerkers duurzaam inzetbaar blijven.
Toelichting: LiemersNovum werkt actief aan het stimuleren van persoonlijke vitaliteit en bewaakt een
gezonde balans tussen werk en privé. Op deze manier wordt onnodig ziekteverzuim voorkomen en is
er meer werkplezier. En werkplezier zorgt er vervolgens voor dat medewerkers graag bij LiemersNovum willen blijven werken en duurzaam inzetbaar blijven.
LiemersNovum is een goede werkgever voor haar medewerkers.
Toelichting: LiemersNovum is belangrijke regionale werkgever met ongeveer 500 medewerkers. Medewerkerstevredenheid is van belang alsmede het steven naar een lager3 ziekteverzuim. Vanuit personeelszorg gaat er veel aandacht naar het voorkomen van uitval.
Nieuwe medewerkers worden proactief en met succes geworven.
Toelichting: De krapte op de arbeidsmarkt geldt ook voor LiemersNovum. Het is niet eenvoudig om
nieuwe medewerkers te werven. De arbeidsmarkt vraagt om een onderscheidende aanpak om nieuwe
medewerkers op te leiden en te laten instromen. Wij zijn een opleidingsbestuur en werken daarvoor
samen met de Hogeschool Iselinge en de HAN Pabo.
LiemersNovum wil haar scholen duurzaam renoveren en bouwen.
Toelichting: Onze scholen hebben duurzame en gezonde gebouwen nodig. “Duurzaam” in betekenis
van gebouwen die een lange tijd meegaan en “duurzaam” in de betekenis dat deze energiezuinig functioneren. Deze doelstelling is een streven bij noodzakelijke renovatie en eventuele nieuwbouw.

3

LiemersNovum streeft ernaar het ziekteverzuimpercentage onder het landelijk gemiddelde te houden

domein
documentnaam
auteurs
status

strategisch beleid
2019 09 02 Strategisch beleidsplan LN definitief
college van bestuur – directeuren
definitief

datum RvT
datum DO
datum GMR
pagina

02-09-2019
03-09-2019
17-09-2019
16 van 27

DE DOORWERKING NAAR DE PRAKTIJK

Het strategische beleidsplan dat voor u ligt krijgt de komende jaren daadwerkelijke betekenis op onze scholen. Dat is onze ambitie. De in dit plan geformuleerde strategisch doelstellingen zijn daarvoor richtinggevend, maar krijgen pas hun doorwerking als deze een tactische
en operationele vertaalslag krijgen naar de praktijk. In het te formuleren actieplan 20192023 vindt deze tactische doorwerking plaats. De doelstellingen worden in het actieplan uitgewerkt in WAT en HOE wij die doelen gaan bereiken. Vervolgens wordt in de schoolplannen
en uiteindelijk de jaarplannen van de scholen concrete en operationele invulling gegeven
naar de schoolpraktijk.
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BIJLAGEN

domein
documentnaam
auteurs
status

strategisch beleid
2019 09 02 Strategisch beleidsplan LN definitief
college van bestuur – directeuren
definitief

datum RvT
datum DO
datum GMR
pagina

02-09-2019
03-09-2019
17-09-2019
18 van 27

BIJLAGE 1

DOELEN LIEMERSNOVUM 2019-2023

Volgorde boom gevolgd: samenwerken, onderwijs, organisatie
Strategisch doel
Thema Samenwerken
Wij streven naar een bindende
professionele cultuur van leren,
samenwerken, solidariteit, eigenaarschap en autonomie.

Actiepunten

-

De directeuren, het bestuur en het
toezicht ontwikkelen een gemeenschappelijke taal zodat oordeelsvorming en besluitvorming plaatsvindt zoals in de governancestructuur is beoogd.

-

Wij ontwikkelen “collectieve wijsheid” op alle niveaus van samenwerking

-

-

-

Wij investeren tijd en geld in het
professionele regionale en landelijke netwerk om onze maatschappelijke betekenis te vergroten.

-

-

Er is jaarlijks een personeelsdag waar medewerkers elkaar ontmoeten en
een kijkje kunnen nemen op de andere scholen
LN kent een eigen academy voor professionalisering van medewerkers
waar mensen elkaar ontmoeten en successen worden gedeeld
Er zijn mogelijkheden voor interne mobiliteit en tijdelijke externe mobiliteit. Deze mogelijkheden worden actief ingezet en structureel gepromoot.
Gesprekkencyclus wordt herzien (basis is eigen professionaliteit en verantwoordelijkheid)
Iedere school geeft zelf haar onderwijs vorm op een wijze die het beste bij
haar leerlingen past en zij is daarin autonoom. Hierdoor ontstaat er diversiteit op de scholen.
Vernieuwende projecten worden op basis van een goed plan gefaciliteerd
door de stichting
We meten duidelijk en zichtbaar de opbrengsten op allerlei terreinen
(PDCA). We meten bijvoorbeeld het effect van de fusie in 2018 (zijn de
doelen bereikt en de beloften nagekomen? Moeten we eventueel bijstellen?)
Alle directeuren en bestuursleden volgen dezelfde training van Persolog
DISC en Geweldloze Communicatie.
Alle directeuren en medewerkers volgen de training on the job van Consent
Leden van de werkgroep governance bevorderen de wijze waarop consent
wordt toegepast
Het document directeurenoverleg 2.0 is geïmplementeerd in het directeurenoverleg.
Directeuren worden tijdig meegenomen in de totstandkoming van beleid.
Er is aantoonbaar bereidheid om schooloverstijgend te denken en te kunnen beslissen.
Bij elk directeurenoverleg staat op de agenda een agendapunt over de na
te streven cultuur
Door het vergaren van kennis en expertise van buitenaf, is de kennis het
binnen het eigen netwerk gebracht. Gevraagd en ongevraagd. Dit vergaren betekent deelname aan externe bijeenkomsten, opleidingen ect. vernieuwend durven zijn, pilots opstarten, onderscheidend vermogen stimuleren. De blik naar buiten gericht!
Elke jaar wordt er een overzicht opgesteld waar de relaties met externe
betrekkingen worden weergegeven. Dit overzicht wordt gezamenlijk besproken

-
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Strategisch doel
Thema Onderwijs
Wij leveren kwalitatief hoogwaardig onderwijs met opbrengsten die
gelijk zijn aan of hoger liggen dan
het landelijke gemiddelde van de
eigen schoolgroep

Actiepunten

-

Wij stellen het welbevinden van
kinderen centraal door middel van
een positief schoolklimaat. Kinderen voelen zich veilig, geaccepteerd en gewaardeerd.

-

Wij streven naar de passende plek
voor ieder kind waarbij rekening
wordt gehouden met mogelijkheden en talenten.

-

-

-

Wij bieden passend onderwijs dat
aansluit op de expertise van de
verschillende scholen en waarbij
gebruik wordt gemaakt van het
professionele netwerk

-

LiemersNovum is trots op haar
diversiteit en koestert verschillen
op haar scholen, haar medewerkers en haar leerlingen.
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-

Op stichtingsniveau wordt beleid geformuleerd waarmede alle scholen
een schoolstandaard opstellen gerelateerd aan de uitstroomperspectieven
gebaseerd op de leerlingenpopulatie
De scholen van LN hebben voldoende opbrengsten bij de eindtoets conform of hoger dan de schoolstandaard/ inspectienorm. Het niveau van de
basisvaardigheden van alle scholen is ‘comfortabel groen’
De scholen bepalen zelf welke eindtoets wordt afgenomen
Alle scholen van LN gebruiken een instrument waarbij jaarlijks de sociale
veiligheid van kinderen wordt gemeten.
Alle leerkrachten analyseren data op cognitief gebied en zetten deze om in
plannen van aanpak/ groepsplannen/ onderwijsplannen.
Alle scholen krijgen vierjaarlijks een interne audit.
Projecten m.b.t. onderwijsinnovatie worden op basis van een goed plan
gefaciliteerd door de stichting
Op sociaal emotioneel gebied worden alle leerlingen gevolgd middels een
door de school gekozen volgsysteem. De sociale veiligheid en het welbevinden worden jaarlijks gemonitord.
Directeuren analyseren de uitkomsten van de tevredenheidspeilingen van
leerlingen, ouders en team en nemen de acties op in hun jaarverslag en
jaarplanning
Alle scholen van LN hebben in hun aannamebeleid vastgelegd welke mogelijkheden en onmogelijkheden zij vanuit hun basiskwaliteit kunnen bieden.
Op alle scholen wordt gewerkt met een ondersteuningsteam waarbij diverse expertises aan sluiten waaronder de aan school verbonden gedragswetenschapper/ orthopedagoog
Elke school omschrijft hoe het leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong signaleert en het aanbod afstemt.
De scholen beschrijven of zij werken met plusklassen en welke inhoud en
vorm deze dan hebben.
Een of meer locaties met een doorgaande lijn voor fulltime onderwijs aan
meer- en hoogbegaafde kinderen (DaVinci) blijft deel van het onderwijsaanbod
Alle scholen van LN hebben beschreven hoe zij concreet burgerschap in de
praktijk vormgeven.
Binnen LiemersNovum start een pilot voor tenminste één school die de
samenwerking met het vo 10-14 gaat onderzoeken in samenwerking met
het Liemers College en /of het Candea College. Waar mogelijk worden
doorgaande lijnen ontwikkeld voor de doelgroepen 0 -4; 4-12; (10-14 pilot)
Elke school omschrijft hoe het leerlingen met een taalachterstand signaleert en het aanbod afstemt. De scholen beschrijven hoe zij inhoud aan dit
onderwijs vormgeven.
Brede scholen en IKC’s werken vanuit één pedagogische visie met betrekking tot de omgang met kinderen. Dit wordt vastgelegd in één beleidsplan
voor de hele organisatie. Een doorlopende leerlijn: door continuïteit in de
pedagogische aanpak en begeleiding van kinderen wordt een betere basis
geboden voor de ontwikkeling van kinderen:
De sluitende dagarrangementen bieden voor ouders meer mogelijkheden
om arbeid en zorg te combineren.
Leerlingen leren hoe zij zicht kunnen krijgen op hun eigen sterke kanten
en ontwikkelpunten (DISC voor kinderen).
De medewerkers van LN zijn zich bewust van hun eigen rol en verantwoordelijkheden doordat zij kennis hebben genomen van de taakomschrijving die hoort bij hun functie
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-

LiemersNovum realiseert een optimale financiële bijdrage aan het
onderwijs op de scholen

-

-
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Leerlingen in de groepen 6 t/m 8 van LN-scholen hebben kennis van en
zijn betrokken bij hun eigen ontwikkeling in het onderwijsproces en hun
persoonlijke bijdragen tot ontwikkeling.
Monitoring – DUO-Tevredenheidsonderzoek Leerlingen
Er wordt vastgesteld hoeveel er op schoolniveau nodig is om goed onderwijs te geven. Lasten op bestuursniveau worden in kaart gebracht. Inzichtelijk wordt wat is er nodig om scholen goed te faciliteren op het gebied
van huisvesting, personeel, administratie en bestuur (afdrachtpercentage).
Baten en oormerken worden in kaart gebracht (rijksbekostiging en derden)
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Strategisch doel
Thema Organisatie
Elke school heeft een gezonde bedrijfsexploitatie en bedrijfsvoering.

Actiepunten

-

Medewerkers worden geboeid en
verbonden met de organisatie.

-

LiemersNovum zet zich actief in voor
de vitaliteit van haar medewerkers
zodat medewerkers duurzaam inzetbaar blijven.

-

-

LiemersNovum is een goede werkgever voor haar medewerkers.

-

Nieuwe medewerkers worden proactief en met succes geworven.

-

LiemersNovum wil haar scholen
duurzaam renoveren en bouwen.

-

LiemersNovum ziet binnen bepaalde
kaders ook voor kleine scholen
bestaansrecht.
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-

De kaders van de financiële reserves worden vastgesteld (min-max)
Op bestuursniveau worden de financiën gemonitord (afdeling financiën)
voorzien van risicoanalyse. Deze risicoanalyse wordt jaarlijks opgesteld
door Cabo.
Aan elke school is een kwalitatief sterke administratief medewerker verbonden.
Scholingsplannen bovenschools en op schoolniveau worden geactualiseerd
Attentiebeleid wordt herzien
RAP HRM wordt ingevoerd voor alle medewerkers
Er wordt beleid geschreven voor collegiale consultatie in het kader van
deskundigheidsbevordering en mobiliteit.
Er is jaarlijks een personeelsdag waar medewerkers elkaar ontmoeten en
een kijkje kunnen nemen op de andere scholen (aparte werkgroep)
Intervisiebijeenkomsten worden georganiseerd
Personeelszorg: directeur is casemanager en hij voert het goede gesprek
(duurzame inzetbaarheid – preventief)
Er zijn mogelijkheden voor interne mobiliteit en tijdelijke externe mobiliteit. Deze mogelijkheden worden actief ingezet en structureel gepromoot. Medewerkers van LiemersNovum werken niet langer dan 10-15
jaar in dezelfde school
Exitgesprekken worden gehouden door de directeur om inzicht te krijgen
om welke redenen werknemers de organisatie verlaten.
Beleid rondom duurzame inzetbaarheid wordt ontwikkeld
Monitoring – DUO-Tevredenheidsonderzoek Personeel
Het functieboek wordt herzien; goede arbeidsvoorwaarden worden geborgd en waar nodig geactualiseerd
Een vlootschouw personeel geeft inzicht hoe er gestuurd kan worden op
kwaliteit medewerkers.
Vierdejaars pabostudenten (leraar in opleiding – lio) wordt een leerwerkovereenkomst aangeboden
Onderzoek vindt plaats op welke wijze de stichting efficiënt kan werven,
langs de juiste kanalen.
LiemersNovum is zichtbaar en blijft bekend staan als goede werkgever
Werkgeluk: LiemersNovum zorgt voor kwalitatief goede leraren, die zich
met plezier kunnen ontwikkelen
Er is in kaart gebracht wat er nodig is aan regulier onderhoud van de
scholen
Een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) is actueel
In kaart brengen waar aanpassingen nodig en mogelijk zijn t.a.v. isolatie
en energiebesparing (zonnepanelen en ledverlichting e.d.)
In kaart brengen wat er nodig is om een goed binnenmilieu tot stand te
brengen
Het leerlingenaantal en de kwaliteit van het onderwijs en niet de formele
instandhoudingsnorm is bepalend of een school in stand gehouden
wordt. De absolute ondergrens voor een school is 80 leerlingen (T= 1 oktober).
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PROFIELEN SCHOLEN LIEMERSNOVUM

BIJLAGE 2
SCHOOL
De Trompetter

PLAATS
Angerlo

DENOMINATIE
Algemeenbijzonder

De Tragellijn

Lobith

Katholiek

KENMERKEN

-

Goed op de toekomst voorbereid!
Werken in bouwen
Leerpleinen
Groot waar het kan en klein waar het moet.
The Leader in Me (Covey)
Schoolbrede aanpak voor gedrag PBS (Positive Behavior Support)
Wij zien wie je bent en bieden passend onderwijs

Willibrordusschool (dislocatie Tragellijn)

Spijk

Katholiek

-

Dorpsschool, kleinschalig
The Leader in Me
Wij zien wie je bent en bieden passend onderwijs

Sint Franciscusschool

Babberich

Katholiek

Samen leren, samen leven! Kleinschalig
Groep doorbroken activiteiten
Kulturhus

Sprankel

Herwen

Katholiek

-

IKC Het Ravelijn

Westervoort

Openbaar

Brede School St. Martinus

Katholiek

IKC De Wiekslag

OudZevenaar
Duiven

Ds. Jonkersschool (dislocatie Wiekslag)

Een school voor iedereen, waar leren en
plezier hand in hand gaan!
Kleinschalige, veilige dorpsschool. Werken
aan zelfstandigheid, samenwerken en eigenaarschap.

-

Daltononderwijs

Protestantschristelijk

-

Talenten, ateliers, hoogbegaafdheid, rijk en
intensief lees-taal aanbod

Lathum

Protestantschristelijk

-

Buiten-gewoon-leren (buiten leren), digitaal
onderwijs

IKC De Expeditie

Didam

Katholiek

Vooruitstrevend
Heterogeniteit
IPC
Zelfredzaamheid kinderen

‘t Scathe

Pannerden

Katholiek

-

Montessori Kindcentrum Westervoort

Westervoort

Openbaar

-

Montessorionderwijs en DaVinci
Leer mij het zelf te doen en leer mij zelf te
denken.

Lindenhage

Zevenaar

Katholiek

Didam

Katholiek

-

The leader in me (Covey)

BS De Ontdekking
IKC De Wissel

Zevenaar

Katholiek

IKC
Eén doorgaande lijn van 0-13 jaar
Project- en praktijkgroep
Grote ouderbetrokkenheid

IKC De Toorts

Didam

Katholiek

Daltonbasisschool St. Jozef

Loil

Katholiek

-

IKC De Tamboerijn

Zevenaar

Interconfessioneel

IKC
Eén doorgaande lijn van 0-13 jaar
Modern & digitaal
Project- en praktijkgroep
Ruimte voor Talenten

Het Kofschip

Zevenaar

Openbaar

-
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Waar leren een ontdekkingsreis is

Dorpsschool
Werken aan zelfstandigheid
Coöperatieve werkvormen
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muziek cultuur en sport
IKC Carrousel

Zevenaar

Openbaar

IKC Het Klokhuis

Duiven

Openbaar

IKC Het Veer

Duiven

Protestantschristelijk

Toermalijn

Duiven

Openbaar

Wereldwijzer (nevenvestiging Toermalijn)

Duiven

Openbaar

Daltonschool De Bem

Zevenaar

Katholiek

-

Met Hb en parttime HB afdeling

-

Leren Zichtbaar Maken (doel: zelfreflectie)

-

Daltononderwijs
Een rijke digitale APPLE leeromgeving en
gebruik van de iPad's in de klassen
Het Sprint arrangement voor plusleerlingen
Gespecialiseerde vakdocenten: Engels,
Duits, schaken en muziek
Een continurooster en gelijke tijden voor alle leerlingen
Naschoolse activiteiten van judo, yoga tot
aan gitaarles

Sterrenschool

Zevenaar

Algemeenbijzonder

26 locaties

4 gemeenten

5 denominaties
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Daltononderwijs
Kanjerschool, Earlybirdschool, MIK (meer intelligente kinderen), Leren leren richting eigenaarschap
Leren Zichtbaar Maken (doel: eigenaarschap)

Sterrenschool flexibele onderwijstijden in
unitonderwijs. Talent van het kind staat
centraal.
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BIJLAGE 3

BESTUURLIJK TOETSINGSKADER

De raad van toezicht heeft een intern toezichtkader (ITK) vastgesteld. Daarin staan overkoepelende richtinggevende uitspraken over identiteit, strategie, beleid, bedrijfsvoering, informatievoorziening, relatie met stakeholders, functioneren van de organisatie en functioneren van het college van bestuur. Als vervolg op dit ITK formuleert het college van bestuur een bestuurlijk toetsingskader (BTK). Aan de hand van bovenstaande input en op
basis van het handboek Governance van LN heeft het bestuur de volgende bestuurlijke uitspraken gedaan,
verdeeld over de vier domeinen governance, onderwijs, personeel en bedrijfsvoering. Op basis van dit BTK
worden de bouwstenen voor het strategisch beleidsplan (SBP) geformuleerd.
UITSPRAAK

RICHTING

LN is een professionele organisatie

Voor raad van toezicht, college van bestuur, medezeggenschapsraden en directeuren is permanente educatie vanzelfsprekend.

LN stimuleert partnerschap op alle niveaus

Zowel met de blik naar binnen (directeurenoverleg. ib-overleg, ict
etc.) als naar buiten (andere stichtingen, opleidingen etc.) wordt
samenwerking gezocht.

LN staat open voor innovatie

Vernieuwende projecten worden op basis van een goed plan gefaciliteerd door de stichting.

Elke school is uniek.

De school ontwikkelt haar eigen identiteitsbeleid in nauwe samenspraak met team en ouders.

Het kader van LN bestaat uit ‘wijze leiders’

Bestuurders en directeuren hebben een hoog ontwikkelde omgevingssensitiviteit. Zij beheersen het ‘hogere orde denken’.

UITSPRAAK

RICHTING

Het onderwijs dat LN verzorgt is zo inclusief mogelijk.

Waar mogelijk worden doorgaande lijnen ontwikkeld voor de doelgroepen 0 -4; 4-12; (12-14 pilot)

Binnen LN staat de ontwikkeling van alle kinderen
centraal.

Een of meer locaties met een doorgaande lijn voor fulltime onderwijs aan meer- en hoogbegaafde kinderen (DaVinci) blijft deel van
het onderwijsaanbod.

21e-eeuwse vaardigheden zijn geïmplementeerd bij
zowel medewerkers als leerlingen

Deze vaardigheden zijn integraal onderdeel van de gesprekkencyclus.

Alle scholen hebben minimaal het basisarrangement van de inspectie; bij voorkeur boven het
landelijk gemiddelde.

Het niveau van de basisvaardigheden van alle scholen is ‘comfortabel groen’.

Kinderen zijn gebaat bij een meervoudige benadering van hun talenten.

Speerpunten voor LN zijn: ict, techniek, muziek en internationalisering

Kwaliteitsontwikkeling kent een cyclische aanpak.

Kwaliteit van het onderwijs en de professionele kwaliteit van de
medewerkers gaan hand in hand.

Levensbeschouwelijke diversiteit wordt gewaardeerd en gerespecteerd.

Alle scholen schenken aandacht aan levensbeschouwelijke vorming
conform hun identiteit en de vraag van ouders.

De school als organische entiteit is in staat tot reflectie

Audits dragen cyclisch bij aan de verbetering van de kwaliteit op
alle niveaus.

UITSPRAAK

RICHTING

Veiligheid en welbevinden vormen de basis voor
goed onderwijs

Er is structureel aandacht voor teamontwikkeling.

domein
documentnaam
auteurs
status

strategisch beleid
2019 09 02 Strategisch beleidsplan LN definitief
college van bestuur – directeuren
definitief

datum RvT
datum DO
datum GMR
pagina

02-09-2019
03-09-2019
17-09-2019
25 van 27

Alle medewerkers hebben een aanstelling op LNniveau.

Solidariteit en loyaliteit worden verwacht bij alle medewerkers.

Medewerkers van LN zijn professionals met passie

Flexibiliteit wordt verwacht van alle medewerkers en de bereidheid tot mobiliteit.

Professionele nieuwsgierigheid vraagt om professionele ruimte.

Eigenaarschap wordt bevorderd waar een appel wordt gedaan op
creativiteit.

Permanente educatie is van toepassing op leraren en
leerlingen

Talentontwikkeling bij kinderen vraagt om voorbeeldgedrag van
onderwijsgevenden.

Burgerschap is in alle scholen van LN een vanzelfsprekendheid.

Burgerschap wordt vertaald in verantwoordelijkheidsgevoel,
zelfreflectie, mededogen.

LN ontwikkelt en coördineert deskundigheidsbevordering voor alle medewerkers.

De LN Academy is het hart van de professionele leergemeenschap.
De meeste deskundigheidsbevordering wordt via deze weg gerealiseerd.

UITSPRAAK

RICHTING

LN wil de stichting als een goede rentmeester beheren. Duurzaamheid is een vast onderdeel van de
beleidsontwikkeling.

Duurzaamheid heeft zowel een gedragscomponent (mindset en
gedrag) als een materiele uitwerking (duurzame gebouwen, energiebeheer etc.) .

De administratieve organisatie is transparant.

Met behulp van gekwalificeerde digitale systemen zijn de financiele stromen inzichtelijk gemaakt.

De vastgestelde begroting is leidend voor de bedrijfsvoering op de scholen

domein
documentnaam
auteurs
status

strategisch beleid
2019 09 02 Strategisch beleidsplan LN definitief
college van bestuur – directeuren
definitief

datum RvT
datum DO
datum GMR
pagina

02-09-2019
03-09-2019
17-09-2019
26 van 27

BIJLAGE 4

BESTUURSAKKOORDEN

Hieronder staan de strategische doelen vanuit de Bestuursakkoorden 2012-2016 en 2014-2020.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

ALGEMEEN
Aandacht besteden aan opbrengstgericht werken
Vaststellen van meetbare doelen voor taal en rekenen
De opbrengsten meten van voor- en vroegschoolse educatie
Maatwerk bieden voor excellente leerlingen
Leerlijnen ontwikkelen voor hoogbegaafde leerlingen
Realiseren van het predicaat Excellente school
Realiseren van een basisarrangement
Ouders betrekken bij de cognitieve ontwikkeling van hun kind
Ouders betrekken bij de sociale ontwikkeling van hun kind
De opbrengsten van de school transparant maken
Gebruik maken van de Vensters PO (Scholen op de kaart)
Ontwikkelen van de differentiatievaardigheden van de leraren
Ontwikkelen van het werken met groepsplannen
Werken met een bekwaamheidsdossier
Zorgen voor goed personeelsbeleid (goede gesprekkencyclus)
Gerichter aandacht besteden aan de sociale ontwikkeling
Gericht aandacht besteden aan 21st century skills
Lijn 1, Talentontwikkeling
Invoeren passend onderwijs
Invoeren van digitale leerroutes
Werken met tablets en effectieve software
Inzetten op ICT-vaardigheden voor leraren
De school ontwikkelen als pedagogische gemeenschap
Gericht aandacht besteden aan burgerschap
Gericht aandacht besteden aan techniekonderwijs
Gericht aandacht besteden aan cultuureducatie
Ontwikkelen van het vak Bewegingsonderwijs
Lijn 2, Duurzame onderwijsverbetering
Organiseren van audits (kritische vrienden)
Opzetten van een systeem voor kwaliteitszorg
Actief aan de slag gaan met Vensters PO (Scholen op de kaart)
Lijn 3, Professionele scholen
Werken aan de bekwaamheden van de leraren
Werk maken van basisvaardigheden en complexe vaardigheden
Uitvoeren van zelfevaluaties (samenwerkend in leerteams)
Werken met professionele leergemeenschappen
Systematisch werk maken van klassenbezoeken en flitsbezoeken
Werken met het lerarenregister en schoolleidersregister
Begeleiding startende leraren
Versterken kwaliteit schoolleiding
Ontwikkelen van onderzoeksvaardigheden van de leraren
Onderzoek doen in de eigen school – werken met leerteams
Lijn 4, Doorgaande ontwikkellijnen
Zorgen voor een doorgaande lijn voorschool – school
Zorgen voor een doorgaande lijn PO – VO
Zorgen voor en doorgaande lijn naschoolse opvang en school
Gericht aandacht besteden aan duurzaamheid
Gericht aandacht besteden aan gezondheid en bewegen
Behalen van het vignet Sportschool of Gezonde school
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