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1. Inleiding
1.1

Voorwoord

Ons strategisch beleidsplan 2019-2023 heeft als titel
gekregen: Passie voor elk Talent. Hierin worden de
plannen en doelstellingen voor de komende planperiode uiteen gezet. Dit strategisch beleidsplan is tot
stand gekomen na een intensieve dialoog tussen en
met diverse geledingen binnen de organisatie: directeuren, Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
en Raad van Toezicht. De doelstellingen die in het beleidsplan worden genoemd gelden voor alle scholen
voor de komende vier jaar. Naast doestellingen die
gelden voor de hele organisatie heeft elke school een
eigen beleidsplan 2019-2023 waarin zij de plannen
en doelstellingen van de eigen school weergeven. De
strategische keuzes die zijn gemaakt op organisatieniveau worden doorvertaald naar schoolniveau. Het
strategisch beleidsplan respectievelijk schoolplan
zullen worden omgezet naar jaarplannen die jaarlijks
worden geëvalueerd.

1.2

Ontwikkelingen tot 2023

Elan Onderwijsgroep is een organisatie die voortdurend in ontwikkeling is. We vinden het belangrijk het
beste uit ons personeel en onze leerlingen te halen.
Steeds vaker krijgen kinderen te maken met ervaringen die al op vroege leeftijd op hen afkomen. Naast
eventuele zorgen in de thuissituatie kunnen kinderen ook te maken krijgen met aspecten van leven en
dood, problemen die zich op wereldniveau voordoen,
maar ook de grote hoeveelheid informatie die voor
kinderen beschikbaar is via de (sociale) media en internet.

Ouders/verzorgers en kinderen
Dagelijks brengen ouders/verzorgers hun kinderen
naar de scholen van Elan Onderwijsgroep. Elke dag
weer wordt door medewerkers van de scholen het
onderwijs gegeven aan de kinderen om het maximale
uit hen te halen. Hierbij is er ruimte voor de eigenheid
van elk kind om te leren van en met andere kinderen
in de groep.
Vier pijlers
In deze planperiode worden veel zaken ontwikkeld en
geborgd. We hebben gekozen voor vier pijlers waar
in deze planperiode in het bijzonder onze aandacht
naar uitgaat.
1. De school heeft betekenis voor de omgeving waarin
zij staat
Elke dag komen leerlingen naar de school om onderwijs te krijgen. De school is echter meer dan alleen
een plek waar kinderen onderwijs genieten. Het is
een plek waar ouders/verzorgers elkaar ontmoeten
en waarbij de school een rol vervuld in de gemeenschap waarin zij staat. Wij willen dat elke school op
haar eigen wijze invulling geeft aan deze maatschappelijke opdracht om zo niet alleen het verschil te maken voor leerlingen die op de school zitten, maar ook
voor de omgeving waarin de school staat.
2. Onderwijskwaliteit
Op elke school binnen Elan Onderwijsgroep willen
goed onderwijs geven. Dit houdt voor ons in dat we
alles uit de kinderen willen halen wat mogelijk is zodat zij zich als burgers in deze maatschappij verder
kunnen ontwikkelen. Dit willen we doen in een veilige
omgeving waarin de kinderen zich prettig voelen en
waarin zij worden uitgedaagd om het beste uit zichzelf te halen.
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Ruimte voor
de eigenheid van elk kind
3. Personeel
Het personeel binnen Elan Onderwijsgroep is van
onschatbare waarde voor de organisatie. Zij maken
dagelijks het verschil voor de kinderen die op onze
scholen zitten. Daarom stellen wij ook hoge eisen aan
ons personeel en zijn we niet snel tevreden. Medewerkers van de organisatie merken om die reden dat
dingen van hun worden verwacht. Tegelijkertijd worden medewerkers zoveel als mogelijk gefaciliteerd en
gestimuleerd om het beste uit zichzelf te halen om zo
goed onderwijs te realiseren.
4. Passend Onderwijs
Wij merken dat het onderwijs steeds meer maatwerk
vraagt van in de begeleiding van de kinderen die op
de scholen zitten. Dit vraagt om gerichte expertise en
ondersteuning die aan zowel de kinderen als de medewerkers op de scholen geboden wordt vanuit Elan
Onderwijsgroep. Om zo goed mogelijk tegemoet te
komen aan deze uitdaging, wordt in deze planperiode
veel tijd, geld en energie gestoken in alles wat met
Passend Onderwijs heeft te maken.
Dit zijn voor de periode tot 2023 de speerpunten van
Elan Onderwijsgroep.
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2. Beschrijving van de organisatie
2.1

Gegevens

Elan Onderwijsgroep is sinds 1 augustus 2018 de nieuwe naam van twee gefuseerde organisaties voor Primair Onderwijs in de regio Noordwest Friesland. Hieronder worden de gegevens van de organisatie weergegeven.

Gegevens van de organisatie
Naam van het bevoegd gezag

Elan Onderwijsgroep

Adres

Pyter Jurjensstrjitte 8

Postcode

9051 BS

Plaats

Stiens

Website

www.elanonderwijsgroep.nl

Telefoon

058-253 95 80

E-mailadres

info@elanowg.nl

Postbus

Postbus 31, 9050 AA Stiens

2.2

Bestuur

Elan Onderwijsgroep is een organisatie voor primair
onderwijs. Onze stichting bestaat uit 19 basisscholen,
één school voor NT2 onderwijs en één school voor
speciaal basisonderwijs. De scholen zijn gehuisvest
in 21 schoolgebouwen. De scholen variëren in omvang van 41 leerlingen tot 230 leerlingen. Per 1 oktober 2018 telde onze stichting 2.071 leerlingen en
258 personeelsleden. Daarvan was 19% (49) man en
81% (209) vrouw. Het aantal fte’s bedraagt 168. Er is
sprake van een scheiding tussen toezicht en bestuur.
De Raad van Toezicht bestaat uit vijf personen. De Directeur Bestuurder geeft leiding aan onze organisatie.
Onze stichting participeert in het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Friesland.

2.3

De besturingsfilosofie

Onze stichting realiseert zich dat (een) goed bestuur
van groot belang is voor de eigen organisatie en dat
(een) goed bestuur bijdraagt aan goed onderwijs voor
ieder kind. We onderschrijven dit door te werken volgens de Code Goed Bestuur (PO).

2.4

Het bestuurskantoor

Het bestuurskantoor van onze stichting heeft twee
hoofdtaken. Het treedt namens de Raad van Toezicht
op als werkgever en het kantoor verricht ondersteunende diensten voor de scholen. De algemene leiding
is in handen van de Directeur Bestuurder.
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Onze stichting heeft staffunctionarissen voor Onderwijs en Zorg en voor Onderwijs en ICT. Daarnaast zijn
er medewerkers voor financiën, huisvesting, personeelszaken en is er een controller.
Ons bestuurskantoor is bereikbaar via het telefoonnummer 058-253 95 80 en/of via het algemene
e-mailadres: info@elanowg.nl.

2.6

Onze medewerkers - zowel onderwijzend als onderwijsondersteunend personeel - zijn betrokken en ambitieus. Wij verwachten van onze medewerkers dat
zij een lerende houding aannemen en eigenaarschap
tonen voor het werk dat zij doen. Wij nemen geen
genoegen met middelmaat. In het kader van eigenaarschap worden de medewerkers uitgedaagd om
verantwoordelijkheid te nemen voor de ontwikkeling
van de school en de eigen ontwikkeling.

2.7

2.5

De leiding van de scholen

Onze stichting heeft 21 scholen. Iedere school wordt
geleid door een directeur. Iedere school heeft in het
schoolplan beschreven wat zij verstaat onder “schoolleiding”. Alle directeuren hebben de opleiding tot
schoolleider gevolgd of ronden deze binnenkort af en
staan geregistreerd in het scholleidersregister. De directeuren participeren in verschillende werkgroepen
die werken aan actuele thema’s die in het directieberaad worden besproken.
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Onze medewerkers

De omgeving

Onze stichting speelt een prominente en invloedrijke rol in de regio. Daar waar mogelijk zoeken we samenwerking om op te komen voor de belangen van
onze leerlingen en de medewerkers. We willen ons als
stichting onderscheiden door creatieve oplossingen
te verzinnen voor zaken die ‘anderen’ beschouwen
als ‘problemen’. Onze stichting streeft er bewust naar
om medewerkers te plaatsen op voor ons strategisch
belangrijke posities. We beschouwen de onderwijswereld niet vanaf de zijkant. We nemen daar actief
aan deel door daar waar mogelijk initiatief in te nemen, we willen namelijk nadrukkelijk meedenken en
meedoen.

3. Trends en ontwikkelingen
3.1

Trends en ontwikkelingen

Onze organisatie heeft sterke en minder sterke kanten; er zijn kansen en bedreigingen (hoofdstuk 4).
Daarnaast beschikken we over een missie van de organisatie (hoofdstuk 5) en strategische doelen Elan
Onderwijsgroep (hoofdstuk 6). Desalniettemin staat
onze organisatie niet op zichzelf. Ook trends en ontwikkelingen in onze “omgeving” (lokaal, regionaal en
landelijk) zijn van invloed op ons beleid.

We moeten en willen daar waar relevant inspelen
op maatschappelijke ontwikkelingen, omdat we een
organisatie willen zijn die midden in de samenleving
staat. Voor ons zijn de volgende trends en ontwikkelingen van belang en worden daarom in willekeurige
volgorde benoemd:

1.

Sterk toenemende aandacht voor veiligheid;

2.

Het bestuur moet zicht hebben op de (extra) kwaliteit van de scholen;

3.

De bestuursgesprekken met de Inspectie van het Onderwijs;

4.

Terugloop van het leerlingenaantal;

5.

Toenemende aandacht voor mediawijsheid;

6.

Aandacht voor de zogenaamde 21st century skills;

7.

Leegstand gebouwen & ondernemerschap;

8.

Steeds grotere vraag naar buitenschoolse kinderopvang;

9.

Digitalisering van de samenleving;

10.

Aandacht voor duurzaamheid;

11.

Wetgeving m.b.t. privacy (AVG);

12.

Individualisering van de maatschappij zorgt voor nieuwe sociale contexten en netwerken;

13.	Ouders/verzorgers zijn, alhoewel hoofdverantwoordelijk voor de opvoeding, niet langer de
enige opvoeders. Van scholen en instanties wordt verwacht dat zij verantwoordelijkheid
nemen in een omgeving waar verdichting van maatschappelijke problematiek speelt;
14.

Informatie komt in een steeds hoger tempo op diverse manieren beschikbaar;

15.

Wereldproblematiek zorgt voor veranderende culturele, religieuze en etnische diversiteit;

16.

We zien dat bij problemen die thuis spelen steeds vaker de school een rol krijgt.

9

In de omgeving waar de kinderen opgroeien komt in deze tijd veel op
hen af. Het is onze taak om ze hierop zo goed mogelijk voor te bereiden. De toepassing van sociale media vormt een belangrijke
basis voor de mogelijkheden die we hebben. Aan de andere
kant zien we ook dat dit veel vergt van de leerkrachten in
het onderwijs.
Problemen die in de wereld spelen, komen zo de
school in, waarbij de kinderen goed weten
wat er speelt. Dit betekent dat de maatschappij waarin we leven, dichtbij of
verder weg, een belangrijke basis
vormt voor de ontwikkeling van
de leerlingen op onze scholen.
Op basis van gemaakte keuzes hebben
we een aantal
speerpunten voor
onze stichting en
de scholen vastgesteld.
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4. Kansen en bedreigingen
4.1

De SWOT-analyse: het overzicht

Aan de hand van de gevoerde gesprekken binnen onze organisatie is de volgende sterkte-zwakte-analyse
(SWOT-analyse) opgesteld. De belangrijkste aspecten zijn:

STERKE KANTEN

ZWAKKE KANTEN

• Financieel solide

• Beleidsdocumenten up to date maken

• Innovatieve gerichtheid

• Gesprekkencyclus op de scholen

• Kennisdeling tussen de scholen

• Verantwoording en Dialoog

• Balans sturing en ruimte
• Passend onderwijs

KANSEN

BEDREIGINGEN

• Specifieke profilering van de scholen

• Dalend leerlingenaantal

• Goede relatie met de gemeentes

• Moeite met vervanging personeel

• Leidende positie in de regio

• Sterke concurrentie van andere scholen

• Onderwijsbeleid (subsidies) gemeentes

• Kosten onderhoud gebouwen

• Hoge leeropbrengsten
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4.2

De SWOT-analyse: de matrix

Voor de matrix m.b.t. de SWOT-analyse geldt:
• Kansen vs. Sterkten: inspelen op een kans door middel van een sterkte;
• Kansen vs. Zwakten: de zwakke punten sterker maken om in te kunnen spelen op een kans;
• Bedreigingen vs. Sterkten: de sterkte gebruiken om
een bedreiging te weren;
• Bedreigingen vs. Zwakten: de zwakke punten sterker maken om een bedreiging te weren.
De combinatie van sterke kanten en kansen biedt mogelijkheden die vrij eenvoudig zijn te realiseren. Daarbij denken we aan:
1. We kunnen ons ‘passend onderwijs’ nog beter profileren door onze positie in de regio en het Samenwerkingsverband en de gemeenten verder uit te breiden.
De combinatie van sterke kanten en bedreigingen
maakt ons ervan bewust, dat wij niet achterover kunnen leunen.
Juist hier is werk aan de winkel om ervoor te zorgen
dat we behouden wat we als sterk ervaren. Aandachtspunten zijn:
1. Onze financiële situatie is nu goed, maar dit komt
onder druk te staan door een teruglopend leerlingenaantal. We moeten dus trachten om op andere
manieren inkomsten te genereren.
2. Onze financiële situatie is nu goed, maar komt onder druk te staan als ouders/verzorgers kiezen voor
andere scholen dan de scholen van onze stichting.
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We moeten er dus alles aan doen om de sterke
concurrentie van andere scholen (besturen) het
hoofd te bieden.
3. We willen innovatief zijn, en dat zijn we ook tot op
bepaalde hoogte. De moeite die het kost om vervanging te regelen en de kwaliteit van de vervanging, zetten de innovatieve gerichtheid onder druk.
We moeten dus gericht zijn op het inrichten van
een vervangerspool en op de versterking van de
kwaliteit van de vervangers (begeleiding).
De combinatie van zwakke punten en kansen maakt
de aspecten inzichtelijk waar we aan moeten gaan
werken, maar die niet eenvoudig zullen zijn. Deze zaken zullen veel energie vragen van alle betrokkenen.
Hierbij denken we aan:
1. Omdat we innovatief gericht zijn, is het zaak dat de
focus blijft liggen op toekomstbestendig onderwijs.
Hierbij valt te denken aan de toepassing van ICT in
het onderwijs en het werken met actuele lesmethoden.
Tenslotte: de combinatie zwakke punten en bedreigingen laat ons zaken zien die met urgentie moeten
worden aangepakt. Het gaat hierbij om:
1. Gelet op de (nodige) profilering van de scholen
is het zorgwekkend dat enkele scholen dringend
groot onderhoud nodig hebben. Een aantal scholen
zien er aan de binnen- buitenkant minder uitnodigend uit. We zullen daarop moeten investeren.

5. De Missie van Elan Onderwijsgroep
Onze stichting heeft als slogan: Passie voor elk Talent.
We bouwen aan de toekomst (van onze maatschappij) door onze leerlingen toekomstgericht onderwijs
te geven en door ze te vormen tot personen die zich
staande kunnen houden in de samenleving van morgen.
Het eigenaarschap ligt binnen Elan Onderwijsgroep
zo laag mogelijk in de organisatie. Aan scholen en
haar medewerkers wordt maximaal ruimte gegeven
voor ontwikkeling. Leeropbrengsten zijn belangrijk,
maar net zo belangrijk vinden we het dat de kinderen
gezond zijn, goed in hun vel zitten en in hun kracht
staan. Dat we ze een veilige omgeving bieden gedurende de tijd dat ze op school zijn. We kijken dus niet
alleen naar de ‘harde’ kwaliteitsopbrengsten om tot
gewenste kwalificaties te komen.

5.1

Merkwaarden Elan Onderwijsgroep

Dit komt tot uiting in de merkwaarden van Elan Onderwijsgroep: kwalitatief zeer goed onderwijs enerzijds, en een benadering met bezieling, enthousiasme en aandacht voor elk kind anderzijds. In alles wat
we doen en met oog voor iedere context komen die
merkwaarden terug.
Elan Onderwijsgroep staat voor:
Passie voor elk Talent.
Ieder kind is uniek en elk talent telt. Daarom gaan we
binnen onze scholen uit van de kansen en mogelijkheden van elke individuele leerling. Het is onze passie
de kinderen voortdurend te stimuleren het beste uit
zichzelf te halen. Ieder vanuit zijn of haar eigen talent. In elke vorm en op ieder niveau, zodat ze zich
optimaal kunnen ontwikkelen en hun plekje kunnen
vinden in de maatschappij.

De merkwaarden (hard versus zacht) vertalen zich in
de volgende complementaire paren:
hoofd <> hart
Het bieden van steengoed onderwijs staat bij ons
voorop, maar ook de manier waarop we dat doen:
vanuit ons hart. Met passie, enthousiasme en met
aandacht en zorg voor elk individueel kind.
prestatie <> plezier
Goede leerresultaten zijn belangrijk. We dagen onze
leerlingen uit om hun mogelijkheden en talenten
maximaal te ontwikkelen. Maar minstens zo belangrijk vinden wij het dat de kinderen goed in hun vel
zitten, plezier hebben en zich veilig voelen op school.
ik <> wij
Wij leren de kinderen oog te hebben voor elkaar, naar
elkaar te luisteren en respect te hebben voor elkaar.
Samen leren en leven. Dat staat bij ons centraal.
binnen <> buiten
De rol van onze scholen gaat verder dan het geven
van onderwijs alleen. We doen er alles aan om voor
de omgeving van zoveel mogelijk betekenis te zijn.
Bijvoorbeeld door aandacht te besteden aan maatschappelijke en sociale vraagstukken.

5.2

Eigen kwaliteit: onze parels

Vanzelfsprekend zorgt onze stichting voor basiskwaliteit. Onze financiën zijn op orde en onze scholen werken hard om het beste uit de kinderen te halen. Onze
ambities reiken verder dan het leveren van basiskwaliteit: we willen ook toegevoegde waarde hebben, we
willen ook de basiskwaliteit ontstijgen. Ons bestuur
heeft ook veel toegevoegde waarde (eigen kwaliteits13

aspecten). Het meest trots zijn we op onze parels die
hieronder worden weergegeven.
1. Dagelijks hebben onze leerlingen de mogelijkheden
om te werken aan de vaardigheden van de 21ste
eeuw in het iNNOVATORIUM. We merken dat kinderen met veel verschillende leerstijlen hier het
maximale uit zichzelf weten te halen. Andere manier van denken worden hier ontwikkeld, creatieve oplossingen worden gevonden voor dilemma’s
waar de leerlingen vanuit de verschillende lesprogramma’s voor worden geplaatst.
2. De slogan van Elan Onderwijsgroep is: Passie voor
elk Talent. In onze Talentgroep worden leerlingen
die meer dan alleen de reguliere lesstof aankunnen op verschillende locaties uitgedaagd in het
oplossen van vraagstukken, samenwerken met
gelijkgestemden en het werken aan verschillende
projecten om onder begeleiding van twee vakleerkrachten Talentonderwijs hun vaardigheden te vergroten.
3. Binnen Elan Onderwijsgroep zijn de randvoorwaarden rondom ICT in de groepen bovengemiddeld
aanwezig. Hierbij valt te denken aan IPads voor alle
kinderen, laptops voor al het onderwijzend personeel, snelle netwerken in de scholen, scholing op
het gebied van ICT en ondersteuning daar waar dit
nodig is.
4. Verder biedt Elan Onderwijsgroep zeer veel mogelijkheden voor extra ondersteuning in het kader
van Passend Onderwijs. Niet de middelen maar de
hulpvraag van het kind is leidend in de toekenning
van de hulp die noodzakelijk is.
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5. Elan Onderwijsgroep kent ook een bovengemiddeld scholingsbudget voor haar personeel. Voor
medewerkers die zich willen ontwikkelen worden
middelen beschikbaar gesteld om zich verder te
bekwamen. Hier wordt zowel de medewerker als
de organisatie sterker van.
6. De scholen binnen Elan Onderwijsgroep hebben
een duidelijk onderwijskundig profiel waarmee het
onderwijs wordt ingericht. Hierbij valt te denken
aan Groepsdynamisch Onderwijs (GDO) of drietalige scholen binnen de organisatie.

6. Strategische doelen op organisatieniveau
In deze planperiode staan de volgende doelen centraal.

6.1	De school heeft betekenis voor de
omgeving waarin zij staat
Elke school binnen Elan Onderwijsgroep heeft zijn eigen profiel en heeft zijn eigen uitdagingen. Dit komt
door een diversiteit aan ouders/verzorgers in onze
achterban en doordat de scholen in verschillende
kernen of dorpen staan. Wij vinden het belangrijk dat
elke school zich bewust is van de omgeving waarin zij
staat en dat zij verbinding aangaat met die omgeving.
De manier waarop dit gebeurt is verschillend en is op
geen enkele school gelijk. De school maakt onderdeel
uit van een groter geheel en we vinden het belangrijk
dit ook aan onze kinderen mee te geven.
Hierbij denken wij in het bijzonder aan:
1. De scholen werken gericht samen met ketenpartners als de gebiedsteams of dorpenteams, dorpsbelang, buurtsportcoaches en kinderopvang om
een zo breed en goed mogelijk onderwijsaanbod te
realiseren waarin naast gerichte zorg die geboden
wordt aan kinderen en ouders/verzorgers veel aandacht is voor culturele en naschoolse activiteiten.
Daar waar mogelijk worden activiteiten centraal
gecoördineerd en aangeboden via de scholen als
naschoolse activiteit.
2. Ouders/verzorgers zijn voor ons een onmisbare
schakel tussen school en thuis. Ouderbetrokkenheid wordt om die reden gestimuleerd, zodat zij
één geheel vormen met de school in de gemeenschap waarin de scholen staan.
3. Ondernemerschap door de school wordt gestimuleerd doordat expertise uit de omgeving van de
school ook wordt ingezet om invulling te geven aan
de maatschappelijke opdracht die de school heeft.

6.2

Onderwijskwaliteit

De scholen zijn gericht op het geven van kwalitatief
en hoogwaardig onderwijs. Voor ons betekent dit dat
er niet alleen aandacht is voor de toetsen die worden
afgenomen, maar ook dat een kind zich veilig en op
zijn of haar gemak voelt op de school waar het kind
les ontvangt.
De normen die door de inspectie worden gesteld
zijn voor ons niet voldoende. We willen graag dat de
scholen streven naar hogere opbrengsten om daarmee het maximale uit de kinderen te halen. Niet om
streberig te zijn, maar wel om kinderen maximaal tot
ontwikkeling te brengen. De scholen geven elk met
hun eigen onderwijskundig concept, invulling aan
deze opdracht.
Kinderen komen tot ontwikkeling wanneer zij zich
veilig voelen. Dit thema staat dan ook hoog op de
agenda van Elan Onderwijsgroep en haar scholen.
Jaarlijks wordt de veiligheid van de kinderen gemeten
in een vragenlijst die wordt afgenomen. Ook zijn de
kinderen bekend met de veiligheidspersoon binnen
de school en worden alle medewerkers geschoold
om de functie van veiligheidscoördinator te kunnen
vervullen.
Dit doen we door de volgende punten op te pakken:
1. Alle scholen binnen Elan Onderwijsgroep bieden
aan de basis minimaal die kwaliteit die door de
Inspectie als voldoende wordt beoordeeld. De volgende indicatoren krijgen hierbij de eerste prioriteit: Didactisch Handelen, Zicht op Ontwikkeling,
Verantwoording & Dialoog.
2. We maken een keuze voor een digitaal platform om
zowel de onderwijskwaliteit als de financiën inzichtelijk te maken in één systeem. Hierbij vinden we
het belangrijk dat de gegevens actueel en inzichte15

lijk zijn voor medewerkers van het bestuursbureau
en leidinggevenden in de organisatie.
3. Met elkaar voeren we een gerichte dialoog over
wat wij onder onderwijskwaliteit verstaan. Deze
gesprekken vinden binnen alle geledingen en lagen
van de organisatie plaats: binnen de Raad van Toezicht, de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, het directieberaad en in de scholen.
4. We vinden het vanzelfsprekend dat we leren van
en met elkaar. Hiervoor maken we gebruik van
verschillende instrumenten. Tweejaarlijks worden
er tevredenheidsonderzoeken afgenomen onder
leerlingen, personeel en ouders/verzorgers. Ook
neemt elke school om de twee jaar een audit af die
gebruikt wordt om de school verder te ontwikkelen
op die punten die nodig zijn.
5. Resultaten die scholen halen worden besproken
in het directieberaad. We willen leren van en met
elkaar en daar waar noodzakelijk elkaar ondersteunen om tot betere resultaten te komen.
6. De thema’s een veilige school en burgerschap worden in deze planperiode centraal opgepakt voor
alle scholen. Elke school heeft een geschoolde (sociale) veiligheidscoördinator die participeert in een
lerend netwerk. De scholen geven betekenis aan
het thema burgerschap in de omgeving waarin zij
staan.
7. Elke school meet de kwaliteit van het onderwijs
door de inzet van het instrument Werken met Kwaliteitskaarten in het Primair Onderwijs (WMKPO).
In de cyclus van vier jaar worden alle kaarten op
elke school afgenomen.
8. ICT neemt in onze organisatie een onmisbare plek
in. Door de inzet van een digitale lesmethode (bijvoorbeeld SNAPPET) op de scholen, tablets voor de
leerlingen, up-to-date hard- en software wordt de
onderwijskwaliteit verhoogd. Op organisatieniveau
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worden investeringen gedaan om op deze manier
scholen te faciliteren om de kwaliteit van het onderwijs in elke groep te verhogen.
Onderwijskwaliteit kan niet zonder gekwalificeerd
personeel. Wat dit voor ons betekent wordt hieronder beschreven.

6.3

Personeel

Wij vinden de kwaliteit van onze medewerkers van
doorslaggevend belang in relatie tot de kwaliteit van
een school. We beschouwen de schoolleiders (directeuren) als de leraren van hun team: ze geven leiding
aan de schoolontwikkeling, maar ook aan het leren
van de leraren. Vanzelfsprekend zorgen de directeuren (geregistreerde schoolleiders) in de eerste plaats
voor hun eigen professionele ontwikkeling. Daarnaast
ontwikkelen zij op hun school een professionele cultuur die borgt dat de leraren met en van elkaar leren.
Een kernwoord daarbij is eigenaarschap: ze maken
de leraren zo veel mogelijk medeverantwoordelijk
voor de schoolontwikkeling en de eigen professionele
ontwikkeling. Voor wat betreft het laatste aspect: de
schoolleiders zorgen ervoor, dat ze de leraren uitdagen en stimuleren om zich passend te ontwikkelen.
Passend betekent: passend bij de fase van ontwikkeling van de leraar. Daarbij maken ze onderscheid
tussen startbekwame, basisbekwame en vakbekwame leraren. Voor (de resultaten van) de leerlingen is
het van belang, dat de leraren up to date zijn, dat ze
beschikken over actuele kennis en vaardigheden om
het leren van de leerlingen te optimaliseren. We verwachten van de (geregistreerde) leraren, dat ze werk
maken van hun eigen professionele ontwikkeling
(POP) en dat ze deze ontwikkeling bespreken in de
diverse gesprekken met de schoolleiding. We willen
een cultuur creëren waarin talentontwikkeling van
excellente medewerkers gewaardeerd, gestimuleerd
en benut wordt.

Goed werkgeverschap - werving nieuw personeel
Elan Onderwijsgroep zorgt goed voor haar personeel. Veel geld wordt geïnvesteerd in primaire en
secundaire arbeidsvoorwaarden. In vergelijking met
het landelijk gemiddelde zijn binnen Elan Onderwijsgroep meer personeelsleden ingedeeld in een hogere
salarisschaal. Ook krijgt personeel dat zich wil scholen
volop de mogelijkheden om zich te ontwikkelen. Dit
blijkt uit een ver boven het landelijk gemiddelde budget dat aan scholing wordt uitgegeven. Ook vinden
we het belangrijk dat er aandacht is voor individuele
personeelsleden. Dit betekent dat je wordt gezien. In
het kader van de werving van nieuw personeel willen
we dit ook uitstralen. Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt willen we nieuwe collega´s werven door
goed werkgeverschap te tonen. Dit vergt een voortdurende inspanning van velen, maar nieuwe medewerkers kiezen bewust voor ons als organisatie.
Naast de schoolleiding en de leraren onderscheiden
we “overig personeel”. Voor vrijwel iedere functie (of
taak) beschikt onze stichting over een taak- of functiebeschrijving. Ook aan deze categorie personeel worden hoge kwaliteitseisen gesteld. Immers: gezamenlijk werken we aan het ontwikkelen van leerlingen.
Een medewerker van Elan Onderwijsgroep:
• hanteert de beroepsstandaarden met betrekking
tot de competenties en vakkennis en ontwikkelt
zich continu;
• weet pedagogisch een goed klimaat te creëren;
• s temt pedagogisch en didactisch handelen af op het
onderwijsconcept van de school en de onderwijsbehoeften van de kinderen;
• heeft realistische verwachtingen van de kinderen;
• stelt talentontwikkeling van kinderen als doel;
• bevordert de zelfstandigheid van de kinderen;
• werkt vanuit een analyserende en onderzoekende
houding.
Dit willen we bereiken door:
1. Op organisatieniveau is gekozen om de gesprekkencyclus in te richten aan de hand van het instrument

Coo7. Dit instrument biedt de mogelijkheid aan
elke medewerker om zijn of haar bekwaamheid in
bij te houden. Ook wordt de gesprekkencyclus opgezet aan de hand van een klok waarbij zowel de
leidinggevende als de medewerker acties uitvoert,
zoals lesobservaties, het voeren van waarderingsgesprekken en het bijhouden van een Persoonlijk
Ontwikkelingsplan (POP) door de medewerker.
2. Van elke medewerker wordt verwacht dat hij of zij
zich ontwikkelt. Hiervoor worden scholingsmogelijkheden geboden op zowel team als individueel
niveau. Ook wordt het leren van en met elkaar gestimuleerd door participatie in netwerken of door
de inzet van collegiale consultaties. Ook wordt de
mogelijkheid van studiereizen geboden om daarmee te werken aan de eigen ontwikkelingen ten
behoeve van de organisatie.
3. Scholing vinden wij belangrijk. In het bijzonder
wordt scholing en ondersteuning aangeboden op
de onderdelen Vensters PO, vergroten van vaardigheden op het analyseren van gegevens, (samen)
werken in een digitale omgeving (bijvoorbeeld
SharePoint, SNAPPET, Prowise) en hoe invulling gegeven kan worden aan de leerlijn Wetenschap en
Techniek.
4. Voor alle medewerkers is gerichte ondersteuning
mogelijk als dit noodzakelijk is. In het bijzonder
krijgen nieuwe medewerkers begeleiding vanuit de
school of vanuit de organisatie om zo goed mogelijk
te starten. Startende leerkrachten krijgen gedurende 3 jaar, of zoveel als noodzakelijk is, begeleiding
van een (interne) coach om zich te ontwikkelen van
een start naar basis bekwame leerkracht.
5. Op zowel organisatie- als schoolniveau wordt gesproken over de professionele ruimte van de leerkracht (Professioneel Statuut), werkdruk die wordt
ervaren en (preventie) ziekteverzuim.
6. Het onderwijs ontwikkelt zich in een snel tempo.
Dit betekent dat de behoefte kan ontstaan aan
nieuwe functies zoals een kindercoach, onderwijs
ondersteunend personeel (OOP) die niet altijd op
alle scholen standaard in de formatie zijn opgenomen. Deze planperiode zal het functiebouwwerk
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opnieuw worden ingericht en zal worden gekeken
welke aanvullende functies noodzakelijk zijn om
het onderwijs te verbeteren.

6.4

Passend Onderwijs

Elke school biedt een passend onderwijsaanbod aan
de kinderen die zijn aangemeld op de school. We
merken steeds vaker dat problemen die zich in de
thuissituatie kunnen voordoen, ook de school in komen. De complexiteit van de zorgvraag is de laatste
jaren in een versneld tempo toegenomen, waardoor
de preventieve zorg in de scholen van groot belang is.
Natuurlijk willen we graag zo goed mogelijk passend
onderwijs verzorgen op de scholen. Dit zou inhouden
dat we alle kinderen van onderwijs kunnen voorzien
op een school. Om deze vraag te kunnen beantwoorden heeft elke school een School Ondersteuningsprofiel (SOP) opgesteld waarin zij de grenzen van de zorg
van de school aangeven. Dit SOP vormt een belangrijke basis om te kijken of het onderwijs dat wordt gegeven passend is voor ieder kind. Wanneer het nodig is
wordt extra expertise ingezet om tegemoet te komen
aan de zorgvraag van de leerling(en).
Om dit te bereiken gaan we aan de slag met de volgende punten.
1. Er wordt een onderzoek gestart naar de besteding
van de middelen rondom Passend Onderwijs. Dit
onderzoek richt zich op de vraag hoe de middelen
van Passend Onderwijs zó kunnen worden ingezet
dat deze maximaal ten goede komen aan onze leerlingen. De uitkomsten zullen mede bepalend zijn
op de keuzes die worden gemaakt.
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2. Gerichte aandacht zal er zijn voor de eerste zorgbehoefte van de leerlingen. Passend Onderwijs betekent dat gekeken wordt naar de leerling in zowel
de school- als thuisomgeving. Hierbij is vroegtijdige
signalering van een eventuele zorgbehoefte cruciaal. Scholen worden hierbij ondersteund door expertise die in de organisatie aanwezig is, zoals extra
handen in de klas, de mogelijkheid voor observaties in de klas door een leer- of gedragsspecialist,
door onderzoek door specialisten, door de inzet
van (kinder)coaches, orthopedagogen en school
maatschappelijk werkers. Gekeken zal worden of
deze specialismen van buiten de organisatie moeten worden ingehuurd, of dat het wenselijk is deze
functies in eigen dienst te hebben.
3. Alle scholen binnen Elan Onderwijsgroep hebben
een up-to-date School Ondersteuningsprofiel (SOP)
waarin de grenzen van de zorg staan verwoord die
zij aan hun leerlingen kunnen geven.
4. Thema’s rondom Passend Onderwijs worden breed
besproken binnen alle geledingen van de organisatie, om daarmee in te kunnen spelen op (nieuwe)
ontwikkelingen en daarop gerichte (beleids)keuzes
te kunnen afstemmen.
5. Nadrukkelijk wordt de samenwerking gezocht met
de gebiedsteams of dorpenteams vanuit de gemeenten om ondersteuning richting de kinderen
te kunnen geven in voorkomende situaties. Elke
school kent hierbij de route die kan worden gelopen als (extra) ondersteuning noodzakelijk is.

7. Toekomstbestendige organisatie - Huisvesting en Financiën
7.1	Elan Onderwijsgroep is een
toekomstbestendige organisatie
Elan Onderwijsgroep bevindt zich in een sterke krimpregio. Dit houdt in dat de komende jaren het leerlingenaantal met ongeveer 15 % verder zal afnemen. Dit
vergt goed beleid en gerichte keuzes om de middelen
zó in te zetten dat die bijdragen aan het geven van
goed onderwijs. Daarom worden veel zaken in gezamenlijkheid opgepakt en ontwikkeld. Centraal wat
centraal moet, lokaal waar het kan.
Verder wordt intensief samengewerkt met andere
besturen en andere ketenpartners als dit een meerwaarde heeft voor onze organisatie.
Op terreinen als ICT, huisvesting, financiën, Passend
Onderwijs en personeelsbeleid wordt voor de hele
scholengroep beleid centraal gemaakt en uitgevoerd.

Huisvesting
Voor iedere school huisvesting die voldoet aan hedendaagse eisen ten aanzien van functionaliteit, capaciteit en klimaatbeheersing. Op die scholen die de
afgelopen jaren nog geen update hebben ontvangen
zal in deze planperiode gericht worden geïnvesteerd
om de gebouwen meer toekomstbestendig te maken.
Dit willen we bereiken door de inrichting en onderhoud van de schoolgebouwen te koppelen aan het
meer jarenonderhoudsplan en af te stemmen met de
scholen.

7.2. Ambities organisatie
Ambities van de organisatie zijn:
Meer jarencyclus onderhoud gebouwen
Onderhoud aan de gebouwen wordt uitgevoerd volgens een meer jarencyclus, waarbij de focus ligt op
goede functionaliteit in gebouwen waarin de kinderen onderwijs genieten.
Financiën
Een gezonde financiële basis wordt gelegd aan de
hand van vooraf opgestelde kengetallen, waarbij het
uitgangspunt is te komen tot een gezonde balans tussen uitgaven voor personeel en materieel.
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