Het geheel is meer dan de som der delen
Strategisch beleidsplan 2018 – 2022 stichting Promes
Voorwoord
De titel van ons strategisch beleidsplan geeft nadrukkelijk aan dat we de komende jaren de kwaliteit
van de verbindingen binnen Promes willen versterken en daarmee ook de kwaliteit van ons
onderwijs. Verbindingen die van toepassing zijn op de verschillende onderdelen van Promes en
verbindingen in de verschillende beleidsterreinen. Ter voorbereiding op de ontwikkeling van een
nieuw strategisch beleidsplan hebben we al een start gemaakt met het realiseren van deze
verbindingen door een drietal panelgesprekken met de stakeholders van de Stichting Promes te
organiseren. De panels waren samengesteld uit vertegenwoordigers van verschillende scholen,
functionarissen, ouders en vertegenwoordigers uit het maatschappelijke veld rondom onze stichting.
Elk panelgesprek had een eigen thema, t.w.; Onderwijs, Personeel en Profilering. Aanvullend hierop
heeft ook met de Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad een soortgelijk gesprek
plaatsgevonden waarin alle drie de thema’s aan de orde zijn geweest. Het directieberaad heeft
tijdens een studiedag eveneens input geleverd. Op deze wijze hebben we gezamenlijk de
“ingrediënten” verzameld voor het nu voorliggende plan.
Bovenstaande werkwijze was voor mij nieuw en tijdrovend, maar terugkijkend heeft mij dit veel
mooie gesprekken opgeleverd, waarin ik de verbinding door betrokkenheid duidelijk heb kunnen
voelen. Uit reacties na afloop van de gesprekken meen ik te kunnen stellen dat dit gevoel wederzijds
is geweest. Een mooie start om op voort te borduren.
Het nu voorliggende plan is voorgelegd aan het directieberaad, de Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad en aan de Raad van Toezicht.

Wim van Selling, voorzitter College van Bestuur
Januari 2018
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Inleiding
Het strategisch beleidsplan 2018-2022 geeft de koers aan die de Stichting Promes de komende
beleidsperiode wil varen. De titel van dit plan impliceert al dat er vooral ingezet zal worden op de
verbinding binnen de organisatie. De stichting bestaat uit 9 scholen, ieder met een eigen identiteit,
maar wel met een gemeenschappelijk doel als het gaat om kwaliteit door samenwerking en delen
van expertise en zich ontwikkelen tot een lerende organisatie.
Dit document zal de onderlegger vormen voor de te ontwikkelen schoolplannen en de daaruit
voortvloeiende jaarplannen. Zo ook zal er op stichtingsniveau jaarplannen worden ontwikkeld aan de
hand van dit document.

Sterkte/zwakte analyse
Tijdens de studiedag met de directeuren is een analyse gemaakt van onze organisatie in termen van
waar zijn we goed in en waarin minder goed. We hebben ook gekeken naar waar we kansen zien en
bedreigingen. Dit heeft onderstaand beeld opgeleverd, mede op basis hiervan zijn een aantal
beleidskeuzes gedefinieerd.
Sterk
Grote mate van betrokkenheid
Open cultuur
Schaalgrootte
Goed samenwerkingen MT
Stafbureau is dienstverlenend
Zichtbaarheid bestuur
Samenwerking met VO/Stad en Esch
Goed onderhouden scholen
De scholen hebben een sterk ontwikkeld
pedagogisch klimaat

Kans
Samenwerking met andere besturen
(specialismen ontwikkelen)
Bevolking van Meppel groeit de komende jaren
Er komt meer geld beschikbaar voor het primair
onderwijs
Deelname sbo/so daalt, waardoor meer
ondersteuningsmiddelen beschikbaar blijven
voor het regulier basisonderwijs.

Zwak
Strategisch beleidsplan leeft niet
Verbinding tussen de verschillende elementen
van de organisatie (lees scholen)
Kleine staforganisatie (geen specialismen)
Daadkracht in de organisatie (processen zijn
stroperig)
Profilering/ondernemerschap
Verschillen tussen directies scholen op gebied
van innovatie en vernieuwing
Formuleren van heldere doelen/planmatig
werken
De opbrengsten zijn wisselend
Bedreiging
Dalend aantal leerlingen
Lerarentekort (te weinig invallers)
Samenwerking met andere besturen (te groot
worden)
Hoge gemiddelde personeelslast
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Onze opdracht
Wij leren de kinderen kennis en vaardigheden die zij in de toekomst nodig hebben om als een
volwaardige deelnemer van onze samenleving te kunnen functioneren. Wij geven onze leerlingen
mee dat zij verantwoordelijkheid dragen voor zichzelf, de ander en de omgeving.
Deze opdracht vervullen we vanuit de kernwaarden van het openbaar onderwijs:

Hiernaast hanteren we binnen de Stichting Promes de kernwaarden:
•
•

moreel besef; Binnen Stichting Promes heerst solidariteit, respect voor een ieder, loyaliteit,
vertrouwen en een open communicatie.
Positiviteit; We zijn trots op onze stichting, geven positieve energie, hanteren zelfreflectie,
laten passie en plezier in werken zien.

We dragen binnen de Meppeler en Staphorster gemeenschap uit dat de kinderen binnen ons
onderwijs zich als persoon kunnen ontwikkelen.
Onze stip op de horizon in 2022
De scholen van de stichting Promes verzorgen onderwijs dat nauw aansluit op de snel veranderende
maatschappij. Dit betekent dat er veel dynamiek heerst in de scholen. Dynamiek die wordt
veroorzaakt door een continue ontwikkeling van onderwijsaanbod, pedagogisch/didactische
inzichten, nieuwe organisatievormen en een stevige verbinding met de wereld buiten de school.
In de turbulentie van het bovenstaande is het van belang om met elkaar in verbinding te blijven. Ten
aanzien van het lerende kind betekent dit goede relaties in de pedagogische driehoek leerling –
leerkracht – ouder. De leerkracht heeft hierbij o.a. de rol van relatiemanager.
Op school- en stichtingsniveau krijgt de verbinding vorm door reflectie, delen van expertise en
samenwerken. De samenwerking is niet alleen intern gericht, maar juist ook extern. De
samenwerking met Stad en Esch zal de komende jaren intensiever worden, evenals de samenwerking
met aanpalende maatschappelijke organisaties.
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De verbinding tussen de voorschoolse en vroegschoolse periode wordt verder ontwikkeld vanuit de
gedachte 1 team, 1 organisatie, 1 pedagogisch concept. Dit betekent dat er op onze scholen in
toenemende mate wordt samengewerkt in teams die bestaan uit leerkrachten, onderwijsassistenten
en pedagogisch medewerkers. Hieronder kunnen we ook de voorschoolse-, tussenschoolse- en
naschoolse kinderopvang scharen.
Door de invulling van de verbindingen stimuleren we de wederzijdse betrokkenheid en geven we het
openbaar onderwijs in Meppel en Staphorst een krachtig imago.

De stichting Promes wilt deze stip op de horizon in 2022 realiseren door invulling te geven aan het
gedachtegoed van de lerende organisatie.
De wereld om ons heen verandert, steeds sneller, steeds ingrijpender. Een school is geen geïsoleerde
instelling maar maakt deel uit van deze snel veranderende omgeving. Een aanpak die tien jaar
geleden prima werkte, blijkt bij kinderen die opgroeien in onze tijd veel minder effectief. Andere
benaderingen zijn nodig, ander gedrag en andere bekwaamheden zijn vereist. De veranderingen in
de omgeving vragen van de mensen die in de school werken dat ze dingen gaan doen die ze eerst
niet deden en ook niet konden. De gedragsverandering die daartoe noodzakelijk is, komt niet vanzelf.
Ze zal geleerd moeten worden. Door te leren kunnen leraren beter inspelen op de nieuwe eisen en
daardoor hun werk prettig en effectief maken, zowel voor zichzelf als voor de leerlingen. Door te
leren krijgen leraren inzicht in de eigen opvattingen en in het eigen handelen. Ze werken samen om
te leren van kennis, inzichten en ervaringen van anderen. Een school, die bewust beleid voert om
deze uitgangspunten te realiseren, noemen we een lerende school!
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De opdracht van Promes als lerende organisatie is het realiseren van kwalitatief hoogstaand
onderwijs dat ertoe doet in deze tijd. Een groot knelpunt bij de ontwikkelingen in het onderwijs
gedurende de afgelopen decennia is dat er wel aandacht is voor het leren van de leerlingen maar niet
voor het leren van de leraren: veel nieuwe ideeën en plannen voor een ander primair proces zonder
na te denken over de vraag: “Hoe leren de leraren dit?”
We hebben in de school dus eigenlijk te maken met twee primaire processen: het leren van de
leerlingen én het leren van de leraren. Beide krijgen in een lerende school veel aandacht. Leraren
ontwikkelen zich alleen als de context waarin ze werken hen daartoe inspireert, uitnodigt en
ondersteunt. De lerende school is dan ook geen cliché, maar een noodzaak om tot ontwikkeling te
komen.
Boeiend Onderwijs.
Binnen Boeiend Onderwijs worden kinderen vaardigheden aangeleerd die ze nodig hebben om een
leven lang gemotiveerd te blijven om te leren. Binnen deze vorm van onderwijs wordt aangesloten
bij de leerstijlen van de kinderen en de manier waarop zij het beste leren. Zij kunnen zo de
leerdoelen behalen op de wijze waar ze goed in zijn en waar ze plezier in hebben. Deze leerdoelen
hebben niet alleen betrekking het verwerven van kennis, maar ook op het verwerven van
vaardigheden om zich als persoon te ontwikkelen die heeft geleerd (mede)verantwoordelijk te zijn
voor zichzelf, de ander en zijn omgeving. Hiermee wordt ook de verbinding gelegd met de
kernwaarden van het openbaar onderwijs.
Boeiend Onderwijs is een leersysteem waarin alle aspecten van onderwijs met elkaar samenhangen.
De leerkracht biedt het onderwijs in samenhang aan, binnen betekenisvol leren. Er wordt ruimte
geboden om de leerlingen ontdekkend en ontwerpend te laten leren. Verschillende werkvormen
worden ingezet om de lesdoelen te bereiken. In toenemende mate wordt met behulp van ICT
ingezet op gepersonaliseerd leren. Zo wordt onderwijs op maat verzorgd om aan te sluiten bij de
pedagogische en didactische behoeften van elk kind en wordt leren leuk!
Boeiend onderwijs betekent ook nieuwe wegen zoeken in de samenwerking met het voortgezet
onderwijs. Beide schoolorganisaties onderzoeken via ontdekkend en ontwerpend leren hoe zij de
overgang van po naar vo voor leerlingen en ouders zo soepel mogelijk kunnen laten verlopen door
leerstofaanbod en werkwijzen nadrukkelijk op elkaar af te stemmen.
We laten ouders zien hoe we Boeiend Onderwijs vormgeven en waarom. Op deze manier creëren we
voorwaarden om thuis- en schoolsituatie dichter bij elkaar te brengen en zo de relaties binnen de
pedagogische driehoek te versterken.
Dit vraagt van onze schoolleiders en leerkrachten een ontwikkelingsgerichte houding, waarin
reflectie, eigenaarschap, opbrengstgerichtheid, samenwerken en creativiteit samen komen.
De opdracht bij Boeiend Opbrengstgericht Onderwijs is dat elke leerkracht werkt vanuit moreel
besef, passie en vakkundigheid. De schoolleider werkt vanuit een systeemgerichte benadering
(systeemleiderschap) om ervoor te zorgen dat het onderwijs op de Promesscholen de transitie maakt
van “dagmenu” (instructivisme) naar “rijk gevuld onderwijsbuffet” (constructivisme).
Elke leerkracht werkt dus aan zijn didactische gereedschapskist. Niet in zijn eentje maar door
verbinding te zoeken in bijvoorbeeld het vormen van professionele leergemeenschappen.
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Professioneel Kapitaal.
Voor het onderwijs van morgen hebben we goedgeschoolde professionals nodig. Professionals die
vanuit betrokkenheid de verbinding in de pedagogische driehoek kunnen vormgeven en die de
verbinding met elkaar tot stand kunnen brengen.
De ontwikkelingen in de samenleving volgen elkaar snel op. Dit vraagt van alle medewerkers een
continue ontwikkeling van kennis en vaardigheden. Hierbij is elke medewerker zelf verantwoordelijk
voor het vormgeven van deze ontwikkeling. Stichting Promes kan hem daarbij ondersteunen en
faciliteren door vorm te geven aan professioneel kapitaal.
Professioneel kapitaal bestaat uit drie soorten kapitaal.
Menselijk kapitaal is het ontwikkelen van individuele talenten, kennis, vaardigheden; het vullen van
de eigen didactische gereedschapskist.
Sociaal kapitaal is de relatie en interactie tussen leerkrachten, het delen van kennis en vaardigheden
in het belang van het geheel: het realiseren van de Promes ambities!
Besluitvaardig kapitaal is het zelf beslissingen kunnen nemen in complexe situaties, zelf keuzes
kunnen en willen maken en daar transparant in zijn.
Iedere medewerker is niet alleen “eigenaar” van zijn eigen ontwikkeling, maar is ook mede-eigenaar
van de ontwikkeling op schoolniveau en stichtingsniveau. Door samen te werken aan de verbetering
van ons onderwijs/kwaliteit wint het woord MEDEwerker aan letterlijke betekenis. We voelen ons
verbonden aan elkaar vanuit ons gemeenschappelijk doel; het bieden van hoogwaardig openbaar
onderwijs in Meppel en Staphorst.
De schoolleiders begeleiden de professionele ontwikkeling vanuit hun competenties samenwerking,
ontwikkelingsgerichtheid, resultaatgerichtheid en klantgerichtheid. Zij creëren het klimaat van een
lerende organisatie.
De Stichting Promes schept de voorwaarden om bovenstaande in ontwikkeling te brengen en te
houden door daar waar mogelijk samen op te trekken. Daarmee wil stichting Promes vanuit goed
werkgeverschap een aantrekkelijke werkgever zijn voor huidige en toekomstige medewerkers.
Profilering
Ouders bereiden zich steeds beter voor op hun keuze voor een basisschool voor hun kind(eren). Dit
betekent voor onze scholen dat zij expliciet aandacht moeten besteden aan hun presentatie aan de
omgeving en stil moeten staan bij de vraag: Wat vraagt de ouder van ons? In zijn algemeenheid
verwacht de ouder het beste voor zijn kind; hoge kwaliteit, een dynamische omgeving, duidelijkheid
over waar de school voor staat en een open relatie met de school (lees leerkracht).
We willen onze potentiele ouders (klanten) een keuze bieden door middel van een pluriform
onderwijsaanbod. Dit betekent dat onze scholen zich profileren op onderwijsconcept ,
leerstofaanbod en/of ondersteuningsprofiel. Het is de taak van de Stichting om de scholen hierin te
ondersteunen en te stimuleren.
Dit vraagt van ons als organisatie dat onze medewerkers met passie en trots de verbinding weten te
leggen tussen ouder – leerling – leerkracht. Daarbij handelen zij vanuit de identiteit van het openbaar
onderwijs, de onderwijsbehoefte van de leerling en de informatiebehoefte van de ouder.
In onze kindcentra voor kinderen van 2 t/m 12 jaar combineren we ons onderwijsaanbod met
kinderopvang , waardoor wij voor ouder en kind een stabiele en veilige speel-/leeromgeving bieden.
Daarnaast werken we nauw samen met maatschappelijke organisaties die een ondersteunende rol
kunnen vervullen voor onze leerlingen en hun ouders.
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Onze ambities
Ambitie 1 Kwaliteit door verbinding

In 2022 zijn de relaties binnen de pedagogische driehoek gelijkwaardig. De ouder vormt als
ervaringsdeskundige een informatiebron voor de leerkracht. Tegelijkertijd stemmen ouder en
leerkracht hun handelen op elkaar af ten behoeve van de ontwikkeling van het kind.
De leerkracht voert leergesprekken met de leerling en draagt op deze wijze bij aan de ontwikkeling
van het eigenaarschap van de leerling voor zijn ontwikkeling. Vanaf midden/bovenbouw wordt de
leerling betrokken bij de voortgangsgesprekken.
Door het samenspel binnen de pedagogische driehoek versterken we de onderlinge betrokkenheid.
Op onze scholen wordt gericht gewerkt aan ouderbetrokkenheid. Zij doen dit vanuit:
Visie
De school heeft een heldere visie op ouderbetrokkenheid en partnerschap.
Zichtbaar gedrag
In het gedrag van alle medewerkers van de school is de visie op ouderbetrokkenheid zichtbaar.
Actief betrokken ouders
De school laat zien dat leerlingen en ouders actief betrokken worden bij de school.
Samen verantwoordelijk voor leer-en ontwikkelresultaat
Ouders werken samen met de leerkracht gericht aan de ontwikkeling van het kind. De school
stimuleert het onderwijsondersteunend gedrag van ouders.
Ouders als gesprekspartners
Gesprekken tussen leraren en ouders worden vanuit gelijkwaardigheid als gesprekspartner gevoerd.
Wederzijdse verwachtingen en bijdragen
School en ouders bespreken aan het begin van het schooljaar wat de wederzijdse verwachtingen en
bijdragen zijn.
Middels ouderpeilingen, leerlingpeilingen en medewerkerspeilingen worden de ervaringen van de
betrokkenen gemonitord.
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Ambitie 2 Kwaliteit ben je zelf

In 2022 is er duidelijk sprake van een lerende organisatie. De teams (waaronder ook het stafbureau)
werken vanuit een gezamenlijke visie aan de eigen ontwikkeling, de ontwikkeling van de school en de
ontwikkeling van de Stichting als geheel. Hierbij wordt bij eenieder een beroep gedaan op
bovenstaande competenties. Een goede beheersing van deze competenties vormen de voorwaarde
om als leerkracht goed te kunnen functioneren in de pedagogische driehoek.
Om het begrip lerende organisatie vulling te geven wordt de nadruk gelegd op de professionele
verbinding tussen scholen onderling en hun medewerkers en daarmee wordt het geheel meer dan de
som der delen. Hierbij vormt het opzetten van professionele leergemeenschappen een belangrijk
instrument om de professionele dialoog binnen de organisatie te stimuleren.
Professionele ontwikkeling door verbinding is een belangrijke pijler voor het begrip employability. Dit
thema krijgt een belangrijke plek in de gesprekkencyclus, zoals die elk jaar wordt uitgevoerd binnen
onze organisatie.
De kwaliteit van het handelen van de leerkracht wordt gemonitord door klassenbezoeken en interne
audits.
In 2022 zien we op onze scholen:
-

Medewerkers die hun persoonlijke ontwikkeling duiden in het ontwikkelgesprek met de
leidinggevende.
Leerkrachten die o.a. door middel van beeldcoaching reflecteren op hun eigen handelen.
Teams die samen lessen ontwikkelen vanuit ontdekkend en ontwerpend leren.
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Ambitie 3; kwaliteit door onderzoek

In 2022 is er sprake van een opbrengstgerichte cultuur. Dit houd meer in dan hoge resultaten op de
toetsen. Ook de ontwikkeling van de leerling als een persoon die verantwoordelijkheid kan dragen
voor zichzelf, de ander en zijn omgeving moeten gezien worden als resultaat.
Promes bouwt de komende jaren verder aan haar kwaliteitscultuur. Er wordt gewerkt met een
kwaliteitskalender waarin zichtbaar wordt gemaakt hoe er vanuit willen weten en willen begrijpen op
zoek gegaan wordt naar deugdelijke informatie en hoe je die kunt gebruiken om te reflecteren. Deze
reflectie moet vervolgens leiden tot verdere ontwikkeling van de leerkracht en de schoolorganisatie.
De Promes-kalender borgt dat leren met data een “ongoing”leerthema is en blijft.
Het oordeel van de onderwijsinspectie over onze scholen en de Stichting als geheel zien we als een
belangrijke graadmeter voor onze resultaten. Wij streven ernaar om op 15% van de indicatoren die
de inspectie een waardering goed te verkrijgen. Op dit moment is dat gemiddeld 7 % (gemeten op
basis van rapportages 2013 t/m 2017; 1 per school)
Het resultaat van ons onderwijs wordt gemonitord in de periodieke evaluaties, interne audits,
gesprekken met ouders en rapportages van de onderwijsinspectie.
In 2022 zien we in onze scholen:
-

De uitvoering van interne audits met als doel te leren van elkaar en met elkaar.
Teams die de opbrengsten uit toetsen en peilingen diepgaand analyseren en op basis hiervan
beleid ontwikkelen/bijstellen.
Ouders die door de leerkracht maximaal worden betrokken bij de ontwikkeling van hun kind.
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Ambitie 4; Passend Onderwijs

In 2022 wordt de aanwezige expertise op het gebied van ondersteuning intensief ingezet binnen
onze reguliere basisscholen ten behoeve van kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte.
Gedragsspecialisten en orthopedagogen werken op basis van vroegtijdige signalering samen met
onze leerkrachten in de basisscholen met als doel om leerlingen zo vroeg mogelijk te begeleiden in
de ontwikkeling van hun mogelijkheden. Zo zal ons onderwijs, nog meer dan nu het geval is, worden
ingericht om aan de onderwijsbehoefte van onze leerlingen te voldoen, waaronder ook nadrukkelijk
het onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen.
In 2022 zien we in onze scholen:
-

Vergaande vormen van gepersonaliseerd leren
De aanwezigheid van eigen orthopedagogen, gedrag specialisten en logopedisten.
Een speciaal aanbod voor hoogbegaafde leerlingen binnen de eigen sociale context.

Ambitie 5; 1 team, 1 plan, 1 organisatie

In 2022 hebben alle reguliere basisscholen binnen Promes zich ontwikkeld tot een kindcentrum. In
het kindcentrum zijn onderwijs, kinderopvang, buitenschoolse- en tussenschoolse opvang voor
ouders herkenbaar met elkaar verbonden. Door deze verbinding versterken ze elkaar en daarmee
wordt de meerwaarde gecreëerd bovenop de afzonderlijke onderdelen. Dit proces is reeds in gang
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gezet met de Stichting Doomijn. In 2018 zal dit proces worden geëvalueerd en daar waar nodig
worden bijgesteld.
In het kindcentrum zien we een diversiteit aan functies (leerkrachten, onderwijsassistenten,
pedagogisch medewerkers), die als een organisch geheel onderwijs en opvang vorm geven. Een goed
functionerend kindcentrum levert een bijdrage aan gevoel van veiligheid en geborgenheid bij
leerlingen en ouders en draagt zo bij de kwaliteit van de pedagogische driehoek.
In 2022 zien we in onze scholen:
-

Volledige integratie kinderopvang en onderwijs, zowel organisatorisch als inhoudelijk.
Een eenduidige aansturing van het kindcentrum
Een kindcentrum dat het centrum is van verschillende ondersteunende organisaties.

Ambitie 6; Promes en haar scholen zijn zichtbaar en herkenbaar/zien en gezien worden

In 2022 hebben onze scholen een duidelijk herkenbaar onderwijsprofiel op onderwijsconcept en/of
onderwijsaanbod vormgegeven vanuit de openbare identiteit. Daarnaast wordt er nadrukkelijk
verbinding gemaakt met de wereld rondom de school. Dit wordt vormgegeven door ouders te
betrekken bij de presentatie inhoudelijke thema’s en met de leerlingen die “erop uit te trekken”.
We organiseren activiteiten die opvallen bij onze doelgroepen, ouders en potentiele ouders.
Aankondigingen en verslag vinden plaats via de media die ons ter beschikking staan.
Ouders en leerkrachten vormen de belangrijkste ambassadeurs van onze scholen en de Stichting.
Met name bij leerkrachten is het bewustzijn aanwezig dat zij belangrijke dragers zijn van het imago
van de school.
In 2022 zien we in onze scholen:
-

Lessen en workshops door ouders vanuit hun beroepsmatige achtergrond.
Leerlingen in contact met hun schoolomgeving d.m.v. bijvoorbeeld excursies, samenwerking
met kinderopvang, samenwerken met ouderen, e.d.
De kernwaarden duidelijk in beeld via uitingen in de school, op de website, social media en in
gedrag van medewerkers, ouders en leerlingen.
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Ambitie 7; gezonde bedrijfsvoering

In 2022 is de organisatie in control. De begroting is beleidsrijk vormgegeven en schept daarmee de
voorwaarden om de eerder genoemde ambities waar te maken.
Gezien de demografische ontwikkeling van de Wijk Oosterboer zal er in de komende periode gekeken
moeten worden naar de positie van o.b.s. De Oosterboerschool en o.b.s. De Tolter, beide scholen zijn
in de afgelopen periode in leerlingaantallen gedaald. 2018 zal in het teken staan van onderzoek naar
de ontwikkeling van leerlingaantallen op beide scholen, de onderwijskundige en financiële
consequenties. Als het onderzoek er aanleiding toe geeft dan zal eind 2018 een fusieproces in gang
gezet worden waarbij beide scholen met elkaar gaan fuseren.
In 2022 zien we:
-

Een begroting waarin duidelijk is dat we ervaring hebben opgebouwd met het specifiek
koppelen van budgetten aan beleid.
Een jaarrekening waarin het boekjaar met positief saldo wordt afgesloten.
Een uitwerking van het besluit ten aanzien van Oosterboerschool en Tolter.
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Ambitie 8; samenwerking andere schoolbesturen

In 2022 heeft de samenwerking met andere schoolbesturen vorm gekregen. Het onderzoek dat nu
loopt richt zich op een mogelijke samenwerking met Talent (Westerveld), Wolderwijs (De Wolden),
Bijeen (Hoogeveen) en Promes. In 2018 zal duidelijk worden of deze partners hun samenwerking
verder vorm gaan geven door middel van een bestuurlijke fusie. Indien dit niet het geval is zal
gekeken worden naar andere partners.
In 2022 is er sprake van een duurzame onderwijsinhoudelijke samenwerking met Stad en Esch. Deze
samenwerking heeft ten doel onderwijsarrangementen te creëren die recht doen aan de
onderwijsbehoefte van onze leerlingen.
In 2022 zien we;
-

Samenwerking met andere besturen op het gebied van staffuncties.
Samenwerking met andere besturen op het gebied van personeel (o.a. scholing, mobiliteit)
Samenwerking met Stad en Esch op het gebied van hoogbegaafde leerlingen.
Samenwerking met Stad en Esch op het gebied van wetenschap en techniek
Samenwerking met Stenden Hogeschool op het gebied cultuuronderwijs en wetenschap en
techniek.
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