
 
 
 
 

  

 
Het koersplan Strategie in Beweging is tot stand gekomen tijdens 

zogenaamde co-creaties en pizzabijeenkomsten. Naast medewerkers van 
de stichting namen ouders van de scholen en partners vanuit het sociale 

domein deel. Ook kinderen van diverse basisscholen hebben hun bijdrage 
geleverd. In de bijlagen zijn de links te vinden naar de filmpjes van enkele 

bijeenkomsten, evenals de krijtborden, de visuele notulen van de co-
creatiesessies. In dit document omschrijven we wat dit plan betekent voor 

onze kwaliteitseisen. Onze scholen kunnen zo bepalen of zij op de goede 
koers zitten en de daarbij horende kwaliteit leveren. 

 
Henri Koele – voorzitter college van bestuur 

 Januari 2020 
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Inleiding 
 
 
Dit kwaliteitsplan Koers met Kwaliteit, vanuit ons Koersplan Strategie in Beweging, geeft de 
richting aan hoe we als PCPO Westland ons onderwijs willen ontwikkelen. 
 
In de periode 2018-2019 zijn ruim 180 medewerkers, ouders, samenwerkingspartners samen in 
gesprek gegaan. We deelden gedachten en beelden over de inhoud van ons onderwijs van de 
toekomst, over de kwaliteit die we willen bieden en over de maatschappelijke en 
technologische ontwikkelingen die daarvan onderdeel uitmaken. Ook met leerlingen gingen we 
hierover in gesprek. 
 
Dit leidde tot boeiende discussies en prachtige gesprekken. Er was sprake van co-creatie 
waarbij iedereen actief deelnam en door dialoog een proces van betekenisgeving plaatsvond. 
Zo kwamen we gezamenlijk tot de bouwstenen voor het Koersplan Strategie in Beweging. 
 
Koers met Kwaliteit vormt het kader voor onze werkplannen de komende jaren en de basis voor 
het schrijven van de schoolplannen en jaarplannen door onze scholen.  
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Opzet en leeswijzer 
 
 
De ambitie van PCPOW luidt: 
 

‘Wij geloven dat leren een ontdekkingsreis is die een leven lang duurt. Wij begeleiden onze 
kinderen op hun ontdekkingsreis, zodat zij de volgende stap naar het vervolgonderwijs kunnen 

maken als zelfstandige en sociaal vaardige mensen die respect hebben voor mens en natuur. Dit 
doen wij samen met alle collega’s binnen PCPOW, ouders en partners.’ 

 
Om deze ambitie waar te maken gebruiken we de volgende vier richtinggevers:  
 
1. Vind je unieke print 
2. Plezier in leren 
3. We doen het samen 
4. Je bent geliefd 
 
De uitwerking van deze richtinggevers zijn te lezen in dit document. Zij zijn de richtinggevers 
voor de toekomst. 
 
Vanuit de richtinggevers zijn strategische opdrachten geformuleerd. Met het einddoel voor 
ogen, zijn in de strategische opdrachten de maatregelen of verbeteringsacties weergegeven. 
Vanuit deze opdracht gebruiken we een toezichtskader om ons te verantwoorden over de 
kwaliteit van ons onderwijs en de beweging hierin. Dit toezichtstskader is gebaseerd op het 
waarderingskader van de Inspectie van het Onderwijs. Dit kader staat in het hoofdstuk Zorg 
voor kwaliteit. 
Om onze kwaliteit tot in detail te monitoren hanteert het bestuursbureau een onderliggend 
bestand, waarin de door de school gewaardeerde indicatoren (zie pag. 10) worden opgenomen. 
Dit is een intern sturingsdocument en wordt ook jaarlijks in de geledingen van de stichting 
gedeeld. 
 
De bijlagen zijn illustraties (krijtborden en filmpjes) die meer inzicht en begrip geven over onze 
richtinggevers. 
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1. Vind je unieke print 
 
 

De route die het kind, de school & de stichting loopt (van groepsgericht 
naar kindgericht) op zoek naar hun eigen unieke print. 

 
 
De unieke print van ons schoolbestuur zit in het gezamenlijke uitdragen van de protestants-
christelijke identiteit. Niet zozeer in woorden, maar wel in waarden. Wat we daarin graag 
benadrukken is dat elke school ook een eigen invulling kan geven aan deze identiteit. Zo 
waarborgen we de unieke print van elke school in de eigen omgeving. 
 
Om je eigen unieke print te ontdekken moeten we op alle lagen in de organisatie ook het 
vertrouwen in het vakmanschap hebben. Het vakmanschap van de leerlingen, van de 
leerkrachten, en de leiders van de organisaties. 
 
Van leiding geven naar begeleiding geven. Dat vergroot het eigenaarschap van de leerling, waar 
hij meer ruimte ervaart om te laten zien wie hij is. Zo kunnen wij als begeleiders ook de talenten 
aanboren, verbinden, benutten en ontdekken. Leerlingen willen graag ontdekken waar zij goed 
in zijn. Dat vraagt een beetje meer aandacht voor jezelf en voor anderen. 
 
We willen minder klassikaal lesgeven en meer inspelen op de behoefte van het individuele kind. 
Dat vraagt om persoonlijke leerdoelen en instructie naar behoefte van het kind. 
Door in kind- en oudergesprekken steeds de leerdoelen centraal te stellen kunnen we ook de 
gezamenlijke verantwoordelijkheid nemen en delen om deze leerdoelen te bereiken. 
Door te werken met een (digitale) portfolio geven we leerlingen (en leerkrachten) ook de 
mogelijkheid om het geleerde en daar waar de interesses van de leerlingen liggen te verzamelen 
en over in gesprek te gaan met elkaar. 
We willen door het vormgeven van belevingsgericht onderwijs, in combinatie met 21-eeuwse 
vaardigheden en O2-leren (onderzoekend en ontwerpend leren), een aanbod maken waarin 
leerlingen de wereld en zichzelf kunnen ontdekken. Kinderen noemen hierbij ook gebruik van 
spellen waar je stof van leert, bijvoorbeeld in spelvorm, speurtochten, excursies. 
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2. Je bent geliefd 
 
 

Alle betrokkenen (kind, ouders, medewerkers) voelen zich veilig, 
weten zich gezien en voelen zich waardevol met hun persoonlijkheid en 

talenten. 
 
Geliefd zijn betekent vertrouwen geven en krijgen. Vertrouwen dat iemand het goede wil doen. 
Als je kinderen eerst vertrouwen geeft in wat zij kunnen, ontstaat ook de veiligheid van waaruit 
kinderen een volgende stap durven nemen. Hetzelfde geldt voor de medewerkers in een 
organisatie! Als je gezien wordt voor wat je al kan, waar je kwaliteiten liggen en je wordt 
uitgenodigd om deze ten diensten van je eigen ontwikkeling of de ontwikkeling van een groep 
(klas, team, organisatie) dan voel je je gewaardeerd. 
 
De voorwaarde voor gezien worden of een ander zien, is elkaar willen ontmoeten. Niet in de 
oppervlakkigheid, maar het verhaal achter het verhaal willen horen. Nieuwsgierig zijn naar de 
ander, je willen verdiepen in wat een ander te bieden heeft. Het begint altijd met het goede 
voorbeeld zien en het goede voorbeeld geven! Zowel naar de leerlingen, als naar je collega’s (ook 
die van andere scholen!). 
 
Het is de kunst om kritisch te mogen blijven denken en je vragen te stellen over het handelen 
van de ander, zonder daarbij veroordeeld te worden als lastig of moeilijk. 
 
Geliefd zijn betekent ook dat we iedereen willen zien in wat je kan, maar ook in wat je nodig hebt. 
Of waar de grens is aan je kunnen. Dat je je niet groter voor hoeft te doen. Maar ook niet kleiner. 
Onderwijs dat aansluit bij waar jij bent in je ontwikkeling is dan ook nodig. Zodat jij als leerling 
niet ander gedrag hoeft te laten zien omdat je niet gezien wordt voor wie je bent en waar je bent 
in je ontwikkeling. Idem voor alle medewerkers in de organisatie; wat heb je nodig om je te 
ontwikkelen? Kinderen zeggen dat het belangrijk is dat je aan de klas dingen over jezelf durft te 
vertellen en dat je gezien wordt voor wie je bent. Het gaat om erkenning krijgen voor je bijdrage 
aan het geheel. Je geliefd voelen is een voorwaarde voor ontwikkelen. Het geeft je de ruimte om 
dingen te doen die je spannend vindt. 
 
We kunnen meer werk maken van het aansluiten van het leren en werken van leerkrachten, teams 
en kinderen en de talenten in beeld brengen. We willen het klimaat op school voor iedereen fijn 
maken om naar school te gaan om daar te leren, te werken en te mogen groeien. 
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3. Plezier in leren 
 
 

Bouw een school (zonder drempels) waar leren leuk is 
met aandacht voor de talenten en ontwikkelpunten van het kind 

 
 
Het leggen van de nadruk op plezier in leren, is een antwoord op de huidige situatie waarin we 
zien dat veel kinderen frustratie ervaren, geen uitdaging krijgen en niet heel betrokken worden 
bij hun eigen leerproces. 
Daar ligt onze uitdaging. Om een leeromgeving te bouwen waarin het goed toeven is. Waar de 
inrichting en materialen uitnodigend zijn om op onderzoek uit te gaan. Waar je je creativiteit mag 
vormgeven en je uitgenodigd wordt om te bewegen. Letterlijk en figuurlijk. En waar de 
leerkrachten je helpen bij je leervragen. Niet door zelf alle antwoorden te geven, maar door 
uitdagende vragen te stellen. We leren door te denken als je denkt dat je het antwoord al hebt. 
“Het is fijn om vaker gesprekjes te hebben tussen leerlingen en leerkrachten”, zeggen de 
leerlingen, “zo zijn we meer betrokken en kunnen we meer uitgedaagd worden”. 
Leerlingen geven zelf aan dat ze ook nieuwe vakken willen hebben; meer talen, 
vertrouwenslessen, rekenlessen buiten, meer creatief zijn en buiten zijn. En graag ook 
verschillende werkruimtes met elk een eigen functie waar ze zelf hun opdracht kunnen bedenken, 
zowel binnen als buiten de schoolmuren. 
Zelf op onderzoek uitgaan betekent dat het mogelijk niet meteen lukt om het antwoord te krijgen. 
En het leren omgaan met een teleurstelling hoort bij het leerproces. Het gaat om het versterken 
van het doorzettingsvermogen en creatief denken om dan toch bij een goed antwoord te komen! 
Het vieren van de succeservaringen stimuleert het willen leren en onderzoeken. 
 
Om als leerling op onderzoek uit te kunnen gaan, heb je wel vaardigheden nodig! Een bepaald 
niveau van basiskennis en basisvaardigheden is voorwaardelijk. Het is wel de kunst bij ieder kind 
te kijken tot hoever een kind kan komen in het beheersen van kennis en de vaardigheden. We 
vinden het belangrijk dat ieder kind vooral ten opzichte van zichzelf ontwikkelt. En niet dat het 
gemiddelde de norm is of je goed (genoeg) bent. Kinderen geven ons aan dat we ook aandacht 
moeten houden voor waar je goed in bent en dat je daarin dan nog veel beter mag worden. 
 
Het plezier in leren versterken we door zowel individueel als in de groep te leren. De afwisseling 
zorgt voor balans in jezelf ontwikkelen en ook in en met een groepsproces om te leren gaan. 
Zowel voor leerlingen als voor alle professionals in de organisatie. We vinden het belangrijk dat 
je altijd een plek hebt, en altijd in verbinding bent met de klas en leerkracht. Samenwerken en 
samen leren is iets wat leerlingen ook fijn vinden. Zo leren ze elkaar ook beter kennen en kunnen 
dan ook meer van elkaars kennis en talenten gebruik maken. 
Het realiseren van het plezier in leren vraagt van ons als professionals ook dat we ons hierin 
ontwikkelen. Los durven komen van de patronen waarin we mogelijk werken en opnieuw te kijken 
hoe wij ons plezier over kunnen dragen aan leerlingen en leerlingen zodanig stimuleren in hun 
leren dat we daar ook weer blij van worden! De gelukkige klas, zeg maar. Voor alle betrokkenen 
(leerlingen en leerkrachten en leiders) is het de kunst om van werkdruk weer werklust te maken 
en de balans in inspanning en ontspanning op school en thuis goed te houden! Dat vraagt een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid van leerkracht en kind in samenwerking met de ouders! 
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4. We doen het samen 
 
 

We maken een omgeving waarin een kind zich optimaal kan ontwikkelen. 
 
 
 
We stellen onszelf steeds de vraag ‘wat heeft dit kind in deze tijd, bij deze leerkracht in deze klas, 
met deze ouders, in deze omgeving nodig om zich optimaal te ontwikkelen?’ Dat is een 
veelomvattende vraag die uitgaat van het principe dat een kind niet los gezien kan worden van 
z’n omgeving en achtergrond. En in plaats van de omgeving buiten de schoolmuur te houden, 
willen we ouders en anderen in de omgeving van het kind juist betrekken. Niet dat we daarmee 
de verantwoordelijkheid over nemen voor de ontwikkeling van het kind, maar wel de 
verantwoordelijkheid gericht kunnen nemen voor dat deel waar de school voor staat. De school 
is hierbij een actieve actor binnen het sociale domein. 
 
We willen een doorgaande lijn ontwikkelen met de ketenpartners in het onderwijs. Van 0 tot 14 
jaar. Met de kinderopvang en met het voortgezet onderwijs. En in het kader van passend 
onderwijs ook met het speciaal onderwijs. De leerlingen geven ons mee dat ze vakken willen 
krijgen die ook op het voortgezet onderwijs gegeven worden. 
 
Dat vraagt van ons dat we in dialoog willen blijven om samen te kunnen leren. Dat we elkaar 
moeten willen blijven ontmoeten. Zowel in praktische zin als in de bereidheid elkaar te willen 
erkennen als partner in de ontwikkeling van het kind. We voelen de sociale verantwoordelijkheid 
hiervoor. 
We zullen open staan om met elkaar in vertrouwen een relatie op te bouwen. En in 
wederkerigheid naar oplossingen voor vraagstukken te zoeken en hier ook samen vorm aan 
geven. Doen. Wat we vragen willen we ook geven. 
We zien de relaties in alle lagen in en om de school: leerkrachten en ouders en leerlingen, in de 
relatie tussen leerkracht en directie van de school, tussen leerkrachten en externe partners en 
als collega’s onderling. En uiteraard kunnen we ook veel meer samen bereiken als we de collega-
scholen ook ontmoeten. 
 
We kunnen het bovenstaande realiseren door betere afstemming tussen de verschillende 
partijen te organiseren. Dat betekent tevens dat we scherp moeten blijven op de kwaliteit en het 
doel van de overleggen. Het helpt als we de verwachtingen van elkaar in het samenwerken ook 
uitspreken.  
 
Als we de omgeving ook zodanig willen maken dat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen, dan 
moeten we daar ook de tijd voor durven nemen om dat te ontwikkelen. Daarin zullen 
verschillende participanten ook een andere rol en bijdrage kunnen leveren. We moeten durven 
uitgaan van erkende ongelijkheid en minder vanuit een controle/bemoeizucht met elkaar 
werken. Als ieder z’n talent kan inzetten in de samenwerking, dan komen we verder! 
We kunnen meer tijd en energie vrij maken die we aan het kind kunnen besteden op het moment 
dat we zelf ook kritisch zijn in hoeveel tijd we besteden aan administratie en de beperking van 
protocollen. 
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Strategische opdrachten / ambities 
 
 

Dialoog stuurt 

Voor alle medewerkers van PCPOW geldt dat zij de ander (het kind, de ouder, alle 
samenwerkingspartners) willen ontmoeten. Vanuit de bereidheid elkaar te erkennen als 
partner in de ontwikkeling van kinderen. De dialoog staat centraal: vanuit een nieuwsgierige 
houding in interactie. Een houding die zich kenmerkt door het stellen van (mogelijk ook 
kritische) vragen en het kunnen uitstellen van een oordeel. Iedereen is aanspreekbaar op 
deze grondhouding. 
Leerkrachten laten deze onderzoekende houding ook zien in interactie met kinderen. Zo 
stimuleren zij leerlingen in onderzoekend, creatief te denken en te handelen en leren zij hen 
zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces. 
Leidinggevenden voeren een blijvende dialoog met leerkrachten wat het betekent om – meer 
en meer – vanuit een coachende rol les te geven. 

Het kind centraal  

In al ons handelen en denken is de betekenis voor het kind de drijfveer. 
In het aanbod van het onderwijs en de wijze van toetsing zetten wij het kind en zijn eigen 
leerproces centraal. 
Iedere school denkt na over de organisatie van zijn onderwijs en hoe deze organisatie 
bijdraagt aan het realiseren van de ambitie: kindgericht onderwijs (in plaats van groepsgericht 
onderwijs). 
Iedere school denkt na over de wijze waarop hij de brede ontwikkeling van kinderen 
inzichtelijk maakt (bijvoorbeeld door inzet van portfolio’s). 
Binnen het onderwijs spelen persoonlijke leerdoelen een centrale rol. De leerkracht stelt 
samen met de leerling de leerdoelen op. 
In het licht van educatief partner worden ouders tijdig, eerlijk en helder geïnformeerd hoe het 
kind zich ontwikkelt (t.o.v. zijn eigen leerdoelen). 

Onderzoekend en ontwerpend leren (O² leren) 

Op alle scholen zijn de 21e-eeuwse vaardigheden in het curriculum ingebed en zichtbaar in 
het onderwijs. Ook het personeel kent en benut deze 21e-eeuwse vaardigheden. 
Iedere school kijkt naar de schoolvisie in combinatie met coderen en programmeren. 
Vervolgens maakt de school een keuze waar coderen en programmeren aanvullend werkt 
binnen het bestaande onderwijsaanbod. 
Door de inzet van de 21e-eeuwse vaardigheden en een doordacht onderwijsaanbod 
(curriculum.nu) wordt onderzoekend en ontwerpend leren (O² leren) gestimuleerd. 
Binnen iedere school is er in het lesaanbod aandacht voor actief (bewegend) leren. 
 
Om dit bovengenoemde te bereiken, betrekken we – vanuit het weten dat we door 
samenwerking meer bereiken – ketenpartners, waaronder de andere scholen in de omgeving. 
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Vakmanschap voorop 

Iedereen die werkzaam is binnen PCPOW, neemt verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling 
van zijn eigen welzijn en zijn eigen vakmanschap. 
Leidinggevenden zien en stimuleren talenten en kwaliteiten van personeelsleden en 
stimuleren en faciliteren hen deze te benutten. 
De gesprekkencyclus sluit hierop aan en ook hierin staat de ontwikkeling van medewerkers 
voorop. 
Startende leerkrachten krijgen binnen de stichting een opleidingsprogramma aangeboden om 
hen te begeleiden naar vakbekwaam leerkracht. 
Schoolleiders hebben een voortgezette opleiding op het gebied van management, om hen te 
begeleiden naar vakbekwaam directeur. 

Omgevingsgevoeligheid 

Scholen zijn zich bewust dat zij zich alleen kunnen ontwikkelen en innoveren wanneer zij 
daarbij samenwerken met ketenpartners. Elke school is gericht op samenwerking en het 
gebruik maken van elkaars expertise om zo de leerlingresultaten (in brede zin) verder te 
optimaliseren. 
Scholen participeren actief in bijvoorbeeld de leernetwerken van de stichting en de regionale 
netwerken van ons samenwerkingsverband SPOW. 
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Zorg voor kwaliteit (toezichtskader inspectie) 
 
 
Het waarderingskader primair onderwijs kent de volgende opbouw: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De directeuren geven jaarlijks per indicator aan in hoeverre de school hieraan voldoet volgens de 
volgende waardering: 1.op orde, 2. in ontwikkeling en 3. nog niet aanwezig. 
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Indicatoren 
 
 

 NAAM SCHOOL 
 
ONDERWIJSPROCES 
 

 
JAAR 1 

 
JAAR 2 etc. 

OP 1 Aanbod   
   
Basiskwaliteit   
   
Aantoonbaar aandacht voor onderzoekend/ontdekkend leren in het 
curriculum, ook wel O² leren genoemd 

  

   
Aantoonbaar aandacht voor actief (bewegend) leren   
   
Coderen en programmeren is opgenomen in het lesaanbod van alle 
scholen 

  

   

OP 2 Zicht op ontwikkeling   
   
Basiskwaliteit   
   
Iedere school denkt na over hoe zij de onderwijsresultaten in brede 
zin inzichtelijk maakt 

  

   
Start schooljaar: leerkrachten stellen samen met leerlingen 
leerdoelen vast 

  

   
OP 3 Didactisch handelen   
   
Basiskwaliteit   
   
De leerkracht werkt vanuit een onderzoekende grondhouding welke 
zij inzet in het (meer en meer) coachend lesgeven  

  

   
Elke school denkt na over de structuur van zijn onderwijs en hoe 
deze kan bijdragen aan het realiseren van kindgericht onderwijs  

  

   
De leerlingen zijn betrokken bij het eigen leerproces (doelen 
formuleren – eigenaarschap) 
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OP 4 Extra ondersteuning    
   
Basiskwaliteit   
   
Wanneer leerlingen extra begeleiding, (externe) hulp nodig hebben, 
gebeurt dit in dialoog met ouders 

  

   
Wanneer er extra hulp op school wordt geboden staat daarbij de 
ontwikkelvraag van de leerkracht (in relatie tot het kind) centraal 

  

   
OP 6 Samenwerking    
   
Basiskwaliteit    
   
Met ouders wordt actief een dialoog gevoerd over de kwaliteit van de 
samenwerking (denk aan ouderpanels/klankbordbijeenkomsten) 

  

   
De scholen sluiten aan bij de regionale netwerken (dorp/kern) van 
het samenwerkingsverband Passend Onderwijs 

  

   
Scholen werken samen met kinderopvangorganisaties om een 
ononderbroken ontwikkeling van het kind te garanderen 

  

   
Op 8 Afsluiting   
   
Basiskwaliteit   
   
De school voert dialoog met VO partners   
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 NAAM SCHOOL 
 
SCHOOLKLIMAAT 
 

 
JAAR 1 

 
JAAR 2 etc. 

SK 1 Veiligheid   
   
Alle leerlingen voelen zich aantoonbaar veilig op school (jaarlijkse 
meting) 

  

   
Er is een veiligheidsbeleid (anti-pestprotocol)  en een 
pestcoördinator  

  

   
SK 2 Pedagogisch klimaat   
   
Alle leerlingen voelen zich gezien (jaarlijkse meting)   
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 NAAM SCHOOL 
 
ONDERWIJSRESULTATEN  
 

 
JAAR 1 

 
JAAR 2 etc. 

OR 1 Resultaten   
   
Basiskwaliteit   

   
Verantwoording brede onderwijskwaliteit, specifiek op ontdekkend en 
onderzoekend leren 
(https://www.onderwijsraad.nl/publicaties/adviezen/2016/05/10/de-
volle-breedte-van-onderwijskwaliteit) 

  

   
OR 2 Sociale en maatschappelijke competenties    
   
Basiskwaliteit   
   
OR 3 Vervolgsucces   
   
De school heeft zicht op de ontwikkeling van de kinderen in het 
Voortgezet Onderwijs 
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 NAAM SCHOOL 
 
KWALITEITSZORG EN AMBITIE 
 

 
JAAR 1 

 
JAAR 2 etc. 

KA 1 Kwaliteitszorg   
   
De leerling tevredenheid is minimaal op voldoende niveau en scholen 
formuleren hier ieder jaar eigen (ambitieuze) doelstellingen  

  

   
De oudertevredenheid is minimaal op voldoende niveau en scholen 
formuleren hier ieder jaar eigen (ambitieuze) doelstellingen 

  

   
De schoolleiders nemen eigen regie in hun professionalisering    
   
Binnen de gesprekkencyclus staat binnen de scholen en op 
stichtingsniveau ontwikkeling centraal  

  

   
2% van de loonsom wordt aan opleidingen besteed   
   
KA 2 Kwaliteitscultuur/ KA 3 Kwaliteit en dialoog    
   
Leerkrachten ontmoeten elkaar en leren samen op de zgn. Groeikracht 
bijeenkomsten (inspiratiemiddagen/ korte cursussen)  

  

   
Binnen PCPOW werken we toe naar een (meer en meer) vraag 
gestuurde wijze van professionalisering (waarbij leer/ontwikkelvragen 
van medewerkers voorop staat).  
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 SCHOOL 1 SCHOOL 2 
 
FINANCIËN 
 

 
JAAR 1 

 
JAAR 2 etc. 

   
De begroting en de realisatie zijn sluitend of hier zijn andere 
afspraken over gemaakt 

  

   
Innovatieve schoolgebouwen, de uitgaven voor onderwijshuisvesting 
komen niet boven de signaleringswaarde uit 

  

   
Inzet van de middelen is conform de begroting   
   
Het leerlingaantal van de eigen prognose en het aantal op de 
teldatum wijkt niet meer dan 5 % af 

  

   
De kengetallen komen boven de signaleringswaarde van de 
onderwijsinspectie uit 

  

   



 

Pagina 17 van 20 
Koers met Kwaliteit 

Bijlage 1 Krijtbord 1 Op zoek naar de magie 
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Bijlage 2 Krijtbord 2 Bouwen en concretiseren 
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Bijlage 3 Krijtbord 3 Vormgeven aan de praktijk 
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Bijlage 4 Links films 
 
 
INTERNETLINKS - FILMPJES + PREZI 
 
 
FILMPJE - Co-Creatie - Fase 2 - Juni 2018 
https://vimeo.com/279831268/846a82f807  
 
 
FILMPJE - Intermezzo Kinderen - September 2018 
https://vimeo.com/291948506/13e53eaa49  
 
 
PREZI - Presentatie Traject - Strategie in Beweging - Januari 2018 
https://prezi.com/jcy0xyhjrixz/edit/ - 60 
of  
http://prezi.com/jcy0xyhjrixz/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&
rc=ex0share 


