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Voorwoord
In het vorige strategisch plan ‘Focus op leren in de 21ste eeuw’ is de basis gelegd voor de ontwikkeling
van kinderen tot wijze wereldburgers in wording. Vanuit het perspectief van de wijze wereldburger is
er de afgelopen jaren gewerkt aan het meesterschap van IRIS-medewerkers, is er een IRISkwaliteitskader ontwikkeld, heeft ouderparticipatie vorm gekregen en is passend onderwijs
ingevoerd. Aan deze ontwikkelingen willen we verder bouwen, richting 2023.
In de afgelopen vier jaren is er in de wereld om ons heen, en specifiek in de onderwijswereld, veel
gebeurd. Zo is de arbeidsmarkt voor leraren razendsnel omgeslagen van een overschot naar een
tekort aan leraren. Dit tekort zal de komende jaren naar verwachting nog flink toenemen. Goed
werkgeverschap zal een belangrijke rol spelen om zowel voldoende kwantiteit als kwaliteit aan IRIS
te binden. Ook is er in 2018 (sinds jaren) gestaakt door leraren. Voor meer loon, minder werkdruk,
maar vooral voor meer erkenning en waardering voor het vak van leraar. We zien dat de
zelfbewustheid van leraren is toegenomen en dat er een luide roep is naar ruimte waarin de leraar
zich meer als professional wil etaleren en zelf inhoud aan het vak wil geven. Deze zelfbewuste
houding van leraren juichen we toe en ondersteunt de beweging naar een meer professionele
cultuur binnen het onderwijs.
De afgelopen jaren heeft passend onderwijs vorm gekregen. De structuur staat, zowel op scholen als
op (deel)regio niveau. We zien dat er op inhoudelijk gebied volgende stappen gezet kunnen worden.
Uitdagende vragen daarbij zijn bijvoorbeeld: ‘op welke wijze kunnen we passend onderwijs in de klas
verbeteren’, ‘is er voldoende (passend) aanbod voor zeer moeilijk en zeer makkelijk lerende
kinderen’ en ‘hoe kunnen we de samenwerking met het CJG en andere instanties verbeteren’.
Vragen waar we de komende periode mee aan de slag gaan om het onderwijs nog meer aan te laten
sluiten bij de ontwikkelbehoefte van het kind.
Een ontwikkeling die niet nieuw is, maar wel steeds meer impact krijgt in de maatschappij en in de
klas, is die van de toenemende integratie van ICT in het dagelijkse leven. Robots, virtual reality, apps,
drones etc. zijn ontwikkelingen waar kinderen mee opgroeien en (dus) normaal vinden. ICT zorgt
voor nieuwe mogelijkheden en vormen van onderwijs en onze uitdaging is om de ontwikkelingen die
we zien in de maatschappij te integreren in het onderwijs aan de kinderen. Wat ondanks deze
ontwikkelingen blijft is onze overtuiging dat leren het beste plaats vindt in een veilige en uitdagende
omgeving waar een goede sfeer en plezier de boventoon voeren.
Op globaal niveau worden de dramatische gevolgen van de klimaatverandering steeds zichtbaarder.
Er is een toenemend besef dat we zuiniger moeten zijn op de schepping en duurzaam moeten
omgaan met de grondstoffen die er zijn. Dit leidt onder andere tot een grote energietransitie die
kinderen nu al om zich heen zien in de vorm van bijvoorbeeld windmolens en zonnepanelen. We
willen de komende jaren concreet aan de slag met het begrip duurzaamheid, zowel op bouwkundig
als op educatief gebied.
Als we kijken naar de lokale samenleving van Kampen, dan valt op dat er de afgelopen jaren veel
kerken zijn gesloten. Ook in Kampen zien we dat de secularisatie toeneemt. We zullen de komende
periode op zoek gaan naar antwoorden op de vraag wat deze ontwikkeling betekent voor IRIS en
voor kinderen en op welke wijze we onze christelijke identiteit op een onderscheidende en
aansprekende wijze vorm kunnen geven.
Tot slot, onderwijs is doorgeven. Doorgeven van kennis, kunde, maar ook van waarden, normen en
rituelen. Ons fundament daarbij is de Bijbel. De goede boodschap die we daarin lezen is de inspiratie
voor ons onderwijs en voor het ontwikkelen van kinderen tot wijze wereldburgers in wording.
Renske de Vries, Richard Nanninga, Inge Dijkmeijer, Herjonna Toepoel, Roel Strijker, Bertine Bouw,
Teun Jelle de Vries, Hotze Dirksma, Lodewijk Westerhof, Han Boone, Durk de Boer, Gerard Wolters,
Henk ter Wee.

3
Strategisch beleid 2019 - 2023

Inhoud
Voorwoord .............................................................................................................................................. 3
Inhoud ..................................................................................................................................................... 4
1.

IRIS in het kort ................................................................................................................................. 5
1.1 Organisatiestructuur - IRIS ............................................................................................................ 5
1.2 Stand van zaken en ontwikkelingen .............................................................................................. 6

2.

Onze visie op onderwijs en de samenleving van morgen ............................................................... 8
2.1 De bedoeling van stichting IRIS – de Wijze Wereldburger ............................................................ 8
2.2 Waar staan we als medewerkers voor .......................................................................................... 8

3.

Van visie naar de dagelijkse praktijk ............................................................................................... 9
3.1 Waar gaan we heen ....................................................................................................................... 9
3.2 Strategische thema’s en implementatie ..................................................................................... 10
3.3 Kwaliteit van het onderwijs ......................................................................................................... 11
3.4 Meesterschap .............................................................................................................................. 13
3.5 Ouders en de school .................................................................................................................... 15
3.6 IRIS en omgeving ......................................................................................................................... 16

4.

Besturing van de organisatie ......................................................................................................... 18

Bijlage 1: scholen die IRIS kleurgeven
Bijlage 2: doorkijkje komende jaren

4
Strategisch beleid 2019 - 2023

1. IRIS in het kort
IRIS, stichting voor christelijk onderwijs, is als vereniging ontstaan op 1 augustus 1998 en is sinds 2
januari 2019 een stichting. De stichting telt thans 14 scholen in de gemeente Kampen (zie bijlage 1
voor de aangesloten scholen). Onze scholen verwelkomen alle kinderen, waarbij we ervan uitgaan
dat de christelijke grondslag van de stichting gerespecteerd wordt en kinderen met alle (christelijke)
activiteiten meedoen. Een nauw verbonden partij is IRIS, stichting voor christelijke kindcentra, die op
een aantal scholen opvang aanbiedt.

1.1 Organisatiestructuur - IRIS

Raad van toezicht (RvT)

College van bestuur (CvB)

Directeuren
14 scholen

Gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad
(GMR)
Medezeggenschapsraad (MR)
(per school)

De raad van toezicht (RvT) is het toezichthoudend orgaan binnen de stichting. Zij heeft enkele
specifieke bevoegdheden, zoals het goedkeuren van het strategisch plan, de meerjarenbegroting en
de jaarrekening. Tevens houdt de RvT toezicht op het beleid en de uitvoering van het beleid, zoals
dat door het college van bestuur (CvB) wordt uitgevoerd en is zij sparringpartner en werkgever van
het CvB.
Het collegiaal college van bestuur is het bevoegd gezag van de stichting. Zij is eindverantwoordelijk
voor de kwaliteit van het onderwijs, stelt het beleid op en is verantwoordelijk voor de uitvoering en
de resultaten van dat beleid. Dit doet zij in nauwe samenwerking met de directeuren op de scholen
en het periodieke directeurenoverleg.
Elke school heeft een directeur. De directeur geeft dagelijks leiding aan de school en is integraal
verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid op zijn school.
In de statuten van de stichting en in het bestuurs- en managementstatuut zijn de taken,
bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de RvT, het CvB en de directeuren verder uitgewerkt.
De stichting kent twee formele medezeggenschapsorganen;
 De medezeggenschapsraad (MR), zij functioneert op schoolniveau. Elke school heeft een
eigen MR.
 De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), zij functioneert op stichtingsniveau.
Elke school is vertegenwoordigd in GMR.
Zowel de MR als de GMR hebben hun eigen Reglement Primair Onderwijs. Alle bevoegdheden van de
(G)MR en haar geledingen zijn vastgelegd in de Wet medezeggenschap op Scholen (WMS). Hierin
worden ook de plichten van het schoolbestuur vermeld.
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1.2 Stand van zaken en ontwikkelingen
Terugblik – hoe heeft IRIS gewerkt aan de ontwikkeling van wijze wereldburgers in wording
In de jaarverslagen is de uitvoering van het strategisch plan 2015-2019 jaarlijks besproken.
Samenvattend zien we het volgende beeld rondom de vier strategische thema’s:
Meesterschap:
Het (persoonlijk) meesterschap heeft zich de afgelopen 4 jaar sterk
ontwikkeld binnen IRIS. Samen met medewerkers is er een HRM-beleid
ontstaan, met als uitgangspunt “Jij ontwikkelt je met IRIS en IRIS ontwikkelt
zich met jou”. Vanuit dit HRM-beleid zijn tal van initiatieven gerealiseerd: alle
medewerkers zijn geschoold in het onderling visiteren en het voeren van de
professionele dialoog, de gesprekkencyclus is doorontwikkeld met meer
focus op eigenaarschap en ontwikkeling, er is een IRIS Leercentrum ontstaan
en het IRIS Learnlab is ontwikkeld. Daarnaast is het onderwerp vitaliteit bij
alle medewerkers onder de aandacht gebracht, als onderdeel van het HRMbeleid. Dit alles het bijgedragen aan de ontwikkeling van het meesterschap
van onze medewerkers. Tevens is beleid ontwikkeld rondom de begeleiding
van startende leraren en de samenwerking met PABO’s en studenten.
Er is een goede basis gelegd om Meesterschap verder door te ontwikkelen
waardoor de professionele cultuur binnen IRIS steeds meer gestalte krijgt.
Kwaliteitszorg:
De acties rondom dit thema hebben ervoor gezorgd dat het kwaliteitsdenken binnen IRIS een flinke impuls heeft gekregen. Een eerste actie was
het laten uitvoeren van een wetenschappelijk onderzoek binnen IRIS, om
scherp te krijgen wat we binnen IRIS onder onderwijskwaliteit verstaan. Aan
dit onderzoek hebben veel medewerkers meegewerkt. Op basis van de
resultaten is er een eigen kwaliteitskader ontwikkeld, dat beschrijft wat IRIS
onder goed christelijk onderwijs verstaat. Dit kwaliteitskader vormt het hart
waaromheen een kwaliteitszorgsysteem is ontwikkeld. Met dit systeem is
een mooie balans gevonden tussen beheersing en ontwikkeling.
Alle directeuren en IB-ers hebben een eerste gedeelte van een auditopleiding
gevolgd. Uit deze groep is een IRIS-auditteam gevormd, die audits op alle
scholen uitvoert gericht op het verder verbeteren van de onderwijskwaliteit.
Vanuit de ingezette koers kunnen nu stappen ondernomen worden die
minder op het systeem gericht zijn en meer op het zichtbaar maken van de
IRIS-onderwijskwaliteit in het dagelijks handelen en onderwijs op de scholen.
Ouders en de school: Een aantal scholen heeft dit thema uitgewerkt naar een breed gedragen set
van afspraken van hoe ouders en school met elkaar samenwerken, ten
dienste van de ontwikkeling van het kind. Er is een IRIS-visie ontwikkeld en
op veel scholen wordt jaarlijks een ambitie/startgesprek gevoerd tussen
leerling, ouder en leerkracht. Hierdoor ligt er een goede basis om de ouder
nog meer bij de school te betrekken als educatief partner.
Passende school:
Samen met IRIS Opvang en andere partners zijn stappen gezet om te komen
tot Integrale Kindcentra. Deze ontwikkeling moet nog verder vorm krijgen.
Met de gemeente is een Integraal Huisvestingsplan (IHP) ontwikkeld. Dit
heeft geleid tot de renovatie van 6 scholen en de start van een nieuwbouw.
In samenwerking met de Pabo’s van VIAA en Windesheim zijn alle scholen
gekwalificeerd voor opleidingsschool voor aankomende leerkrachten.
Passend onderwijs is door de scholen op een goede wijze vormgegeven, maar
blijft ook de komende periode onderdeel van verdere ontwikkeling.
We concluderen dat er de afgelopen vier jaren met veel energie gewerkt is aan de strategische
thema’s om op die manier kinderen verder te ontwikkelen tot wijze wereldburgers in wording. We
realiseren ons ook dat er nog volop mogelijkheden zijn om dit wijze wereldburger-proces verder uit
te werken en om ons onderwijs nog meer te laten aansluiten bij de ontwikkelbehoeften van het kind.
In dit strategisch plan worden deze ambities verder uitgewerkt voor de komende vier jaren.
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SWOT-analyse
Onderstaande SWOT is ontstaan vanuit sessies met kinderen, medewerkers, (G)MR, RvT en
directeuren.
STERKTES

ZWAKTES

- een breed IRIS kwaliteitskader en auditteam
- weinig belemmerende hiërarchische factoren

- onderwijs op maat (bv. voor zeer moeilijk /
makkelijk lerende kinderen)

- ouders als pedagogisch partner

- professionele (aanspreek)cultuur
- inzet ICT in onderwijs op aantal scholen

- professionaliseringsmogelijkheden

- zicht op en juiste inzet van expertise van
medewerkers

- binding met IRIS, goede werkgever
- diversiteit aan expertise
bij leerkrachten

IRIS

- samenwerking met partners (IRIS opvang,
ouders, VO, pabo's, zorg, bedrijven etc)
- expertise inzetten voor Kampen (bv.
klusklas, +klas, NT2 etc)
- ontwikkelingen ICT voor onderwijs op maat
KANSEN

- personeelstekort
- maatschappelijke veranderingen (bv.
veeleisende (shoppende) ouders,
scheidingen, politiek)
- krimp kleine scholen
BEDREIGINGEN

Conclusies
In de SWOT zien we bij de sterktes enkele resultaten van de afgelopen vier jaar terugkomen, met
name het kwaliteitskader, het auditteam en de professionaliseringsmogelijkheden (mede door het
IRIS Leercentrum). De genoemde sterktes zijn onze pijlers die we koesteren en verder uitbouwen.
Bij de genoemde zwaktes zien we onder andere dat IRIS zich verder kan ontwikkelen in ‘het
aansluiten van ons onderwijs bij de ontwikkelbehoeften van het kind’ en kan groeien naar een
professionele (aanspreek)cultuur.
Bij de bedreigingen wordt het (landelijke) personeelstekort (met name leraren en directeuren)
genoemd. Daarnaast verandert de maatschappij snel en is de voorspelbaarheid van de politiek soms
laag. Dit vraagt om alertheid en zo nodig aanpassing van beleid (flexibiliteit).
Ouders zijn een belangrijke partner bij de ontwikkeling van hun kind en van de school. Ook in hun
positie en relatie tot de scholen zien we veranderingen. Dit vraagt om duidelijk beleid van scholen,
zodat zij proactief in kunnen spelen op deze veranderingen. Ook de gevolgen van moeilijke
thuissituaties voor kinderen worden steeds zichtbaarder op de scholen.
Een ander aandachtspunt is de kleine scholen, de bijbehorende krimp en de invloed hiervan op de
kwaliteit van het onderwijs.
Bij kansen zien we dat IRIS meer voor de Kamper samenleving wil en kan betekenen dan dat nu het
geval is. We zien hier een begin van de uitwerking van de wijze wereldburger. Zijn interesses en
mogelijkheden laten zich niet tegenhouden door schoolmuren. Activiteiten buiten de school sluiten
ook aan bij de ideeën die kinderen zelf hebben aangeven voor de komende 4 jaar: buiten leren,
verzorgen en bewegen.
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2. Onze bedoeling van het onderwijs
2.1 De bedoeling van stichting IRIS – de Wijze Wereldburger
Door het verzorgen van goed onderwijs, op basis van onze christelijke identiteit, is ons ultieme doel
dat leerlingen onze scholen verlaten als wijze wereldburgers in wording.
Wat we daarmee bedoelen?
 Een wereldburger vindt zijn weg in de (toekomstige) maatschappij. Kinderen hebben op een
IRIS-school geleerd hoe ze in de samenleving kunnen functioneren: hoe ze hun kennis
kunnen gebruiken en vermeerderen, hoe ze met anderen positief kunnen samenwerken en
hoe ze zelf vol vertrouwen in het leven mogen staan.
 Wijs zijn is iets anders dan slim zijn. Het begrip wijs kennen we vanuit de Bijbel, bijvoorbeeld
uit Spreuken: “Want het is de HEER die wijsheid schenkt, Zijn woorden bieden kennis en
inzicht.” Vanuit die bron, die sterk raakt aan het ‘zijn’ van IRIS, willen we kinderen wijsheid
bijbrengen die ze op hun verdere levenspad helpt en ondersteunt.
 Wijs worden is een proces. Op onze scholen willen we daarvoor een goede basis leggen.
Vanuit onze christelijk levensvisie is een wijze wereldburger iemand die:
 vertrouwt op God;
 vertrouwt op zichzelf;
 vertrouwt op zijn naaste.
Een wijze wereldburger stelt zich verantwoordelijk op door:
 bewust te zijn van wat hij doet;
 weten waarom hij doet wat hij doet;
 na te denken wat het gevolg is van zijn handelen, voor hem zelf, voor de ander en voor de
schepping.
Een wijze wereldburger heeft een onderzoekende houding en is erop gericht om een positieve
bijdrage te leveren aan zijn omgeving. Hierbij benoemen we duurzaam omgaan met de schepping als
voorbeeld van positief bijdragen aan de omgeving.
Zo herkennen we vier leidende principes bij de wijze wereldburger: vertrouwen, verantwoorden,
onderzoeken en positief bijdragen. Als we bij kinderen (en bij ons zelf) deze principes van de wijze
wereldburger kunnen ontwikkelen, dan zijn we ervan overtuigd dat IRIS een stukje ‘eigenheid’ aan
het onderwijs en de ontwikkeling van kinderen en daarmee aan de samenleving toevoegt.
2.2 Waar staan we als medewerkers voor
Liefde en betrokkenheid
Als medewerkers van IRIS kennen we het liefdevolle werk van Jezus Christus, zoals de Bijbel ons dat
leert. Zijn Liefde inspireert ons. En vanuit die Liefde zijn we, elk op onze eigen wijze en passend bij de
veelkleurigheid van IRIS, een voorbeeld voor de kinderen en betrokken op hun welzijn, dat van hun
ouders en op het welzijn van elkaar.
Plezier, talentontwikkeling en prestatie
Ons hart ligt bij het onderwijs. Vanuit die passie geven we met plezier elke dag les. Daarbij hebben
we oog voor de talentontwikkeling en de prestaties, zowel van onszelf als van de leerling. Plezier,
talentontwikkeling en prestaties zijn daarmee kernwaarden die met elkaar verbonden zijn.
Professionaliteit en kwaliteit
We zijn professionals op ons eigen vakgebied en zijn daarop aanspreekbaar. We stoppen energie in
het verder ontwikkelen van onze eigen talenten, zodat de kwaliteit van ons onderwijs elke dag een
stukje beter wordt. Vraagstukken lossen we met optimisme en creativiteit op, waarbij we graag
feedback ontvangen en geven.
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3. Van visie naar de dagelijkse praktijk
Hierboven hebben we aangegeven waar IRIS voor staat en dat haar bedoeling het ontwikkelen van
kinderen tot wijze wereldburgers is.
Als volgend onderdeel van de visie geven we in dit hoofdstuk een verdere concretisering van het
hoger doel en geven we ‘lijnen’ waarlangs we dit doel willen behalen.
3.1 Waar gaan we heen
Ons uitdagend doel is de volgende:
In 2023 is IRIS een duurzame leergemeenschap waar professionals de kinderen, zichzelf en elkaar
uitdagen om tot het beste onderwijs in Kampen te komen, waarbij de ontwikkelbehoeften van het
kind uitgangspunt en leidend zijn. In de IRIS-scholen heerst een professionele cultuur waarbij de vier
principes van de wijze wereldburger overal zichtbaar, merkbaar en waar mogelijk meetbaar zijn.
Korte toelichting:
- Duurzame leergemeenschap,
o is een omgeving waarin fouten gebruikt worden om te leren. In deze gemeenschap is het
leren gericht op duurzame ontwikkeling. We zien duurzaamheid terug op allerlei gebied,
zoals: HRM-beleid, in de onderlinge relaties, in de samenwerking met (educatieve)
partners, het inkopen en gebruik van (les)materialen en energie en in de lesstof.
Duurzaamheid en leren zijn bij uitstek begrippen die passen bij de wijze wereldburger.
-

Het beste onderwijs in Kampen,
o vindt plaats in en buiten gastvrije scholen, door leraren die meester zijn op pedagogisch
en didactisch gebied, waardoor een veilig sociaal klimaat ontstaat, een goede sfeer en
waar de (brede) leeropbrengsten bovengemiddeld zijn. Alle IRIS-medewerkers zijn erop
gericht om de leerlingen te ontwikkelen tot wijze wereldburgers.

-

Professionals,
o zijn medewerkers die laten zien dat ze meester zijn in hun vak, zich willen ontwikkelen en
daarvoor zelf het initiatief nemen en graag hun kennis en vaardigheden delen met
anderen. Professionals binnen IRIS geven zelf invulling aan de vier principes van de wijze
wereldburger en leven die voor, binnen en buiten de school.

-

Professionele cultuur,
o straalt liefde voor kinderen, collega’s en het onderwijsvak uit. In deze cultuur is het
‘gewoon’ dat collega’s samen aan onderwijsvraagstukken werken, daarover de
professionele dialoog met elkaar voeren en samen verantwoordelijkheid laten zien voor
de ontwikkeling van kinderen.

-

Ontwikkelbehoeften van het kind,
o hierbij is de sleutel dat het kind en de ouder actief deelnemen aan het onderwijsproces.
De rol van de leraar verschuift daarbij van de jongleur die ‘alle ballen in de lucht moet
houden’ naar stimulerende instructeur, (bege)leider en inspirator van de groep en het
kind.

Omdat in de huidige en toekomstige samenleving ICT een steeds grotere rol gaat spelen, is het van
belang dat de wijze wereldburger wegwijs wordt gemaakt in de mogelijkheden, kansen, risico’s en
onmogelijkheden van informatietechnologie. ICT staat daarom niet los van het onderwijs op onze
scholen, maar is ermee verweven.
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3.2 Strategische thema’s en implementatie
De strategische thema’s zijn gericht op het behalen van het uitdagende doel en gezamenlijk vormen
ze de lijnen waarlangs we ons verder willen ontwikkelen. De thema’s zijn leidend bij de beleidskeuzes
voor de komende jaren en geven daardoor richting aan onze ontwikkeling.
We onderscheiden de volgende vier strategische thema’s:
1. Kwaliteit van het onderwijs
2. Meesterschap
3. Ouders en de school
4. IRIS en omgeving
Bij het vormgeven en implementeren van de thema’s gaan we uit van de vier principes van de wijze
wereldburger, die we hieronder enigszins inkleuren:
1. Vertrouwen.
De duurzame leergemeenschap die IRIS wil zijn, heeft als fundament vertrouwen.
Vertrouwen op God, die het goede met ons voor heeft. Vertrouwen in jezelf, waardoor je
weet wat je sterke en minder sterke punten zijn. In de samenwerking vertrouwen we elkaar.
We vertrouwen erop dat afspraken nagekomen worden, dat anderen net als jezelf
eigenaarschap tonen voor hun werk en hun ontwikkeling en we vertrouwen erop dat
iedereen het beste wil voor kinderen, de school en IRIS. We vertrouwen erop dat ‘jij je
ontwikkelt met IRIS en IRIS zich ontwikkelt met jou.’
Vertrouwen kan ook geschaad worden. In zo’n geval gaan we daarover in een veilige
omgeving met elkaar in gesprek, gericht op het herstel van vertrouwen. Mocht, in een
uitzonderlijk geval, vertrouwen onherstelbaar geschaad zijn, dan spannen we ons in om op
een goede manier uit elkaar te gaan.
Bovenstaande invulling van vertrouwen geldt niet alleen voor IRIS-medewerkers, maar ook
voor kinderen, ouders, samenwerkingspartners en leveranciers.
2. Verantwoorden.
Het vertrouwen in elkaar wordt versterkt door goede verantwoording. IRIS-medewerkers
laten zien wat ze gaan doen en wat ze hebben gedaan. Dit doen we zowel binnen IRIS als
naar buiten, bijvoorbeeld naar ouders.
3. Onderzoeken.
In de leergemeenschap IRIS is ruimte voor onderzoek, experimenten en ‘anders doen’. We
zien dit als een randvoorwaarde om te ontwikkelen. Dit betekent dat we bereid zijn om (in
veiligheid en vertrouwen) uit onze eigen comfort-zone te komen, dat we nieuwsgierigheid bij
onszelf, collega’s en kinderen stimuleren en openstaan voor andere meningen en
opvattingen.
4. Positief bijdragen.
In een professionele dialoog kan er verschil van inzicht ontstaan over bijvoorbeeld de ‘beste’
manier om een resultaat te bereiken. Verschillende meningen of kritiek op een bepaalde
gang van zaken kan volop binnen IRIS geuit worden, dat hoort ook thuis in een gezonde
leergemeenschap. Bij het uiten van verschillende meningen blijven we de verbinding met
elkaar zoeken, gericht op het leveren van een positieve bijdrage.
Naast bovenstaande vier principes van de wijze wereldburger, werken we binnen IRIS vanuit de
bedoeling en vanuit de gedachte niet meer, maar anders. Meer over de wijze waarop we de strategie
willen realiseren en over de besturing van de organisatie wordt in hoofdstuk 4 aangegeven.
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3.3 Kwaliteit van het onderwijs
Kinderen hebben recht op het best mogelijke onderwijs dat er gegeven kan worden. Ons handelen is
erop gericht om elke dag een bijdrage te leveren aan het verbeteren van die kwaliteit. Ouders en
kinderen mogen daarop vertrouwen.
Visie op onderwijskwaliteit
Binnen IRIS is beleid ontwikkeld over wat we ‘goed en christelijk’ onderwijs vinden. Dit is beschreven
in het kwaliteitskader (2017), waarin ook de visie op onderwijskwaliteit benoemd wordt. Wij vinden
dat onderwijs meer is dan alleen de opbrengsten van taal en rekenen. Goed onderwijs sluit aan op de
ontwikkelbehoeften van het kind en moet, in de ogen van IRIS, leiden tot de Wijze Wereldburger.
Onze kijk op onderwijskwaliteit tekent vier domeinen (bron: IRIS-kwaliteitskader (2017)):
1. Kwalificatie – ervoor zorgen dat de leerling op zijn juiste niveau doorstroomt naar het VO;
2. Socialisatie – ervoor zorgen dat de leerling voorbereidt is op een actieve deelname aan de
samenleving op basis van Bijbelse waarden en normen;
3. Persoonsvorming – ervoor zorgen dat de leerling het vermogen ontwikkelt om zich op
verantwoordelijke wijze en als autonoom persoon weet te verhouden tot de
maatschappij;
4. Deugdelijkheidseisen – ervoor zorgen dat ons onderwijs voldoet aan de eisen zoals de
maatschappij en wet- en regelgeving is verwoord.
Binnen IRIS is een kwaliteitszorgsysteem (2018) ontwikkelt waarmee de onderwijskwaliteit
gemonitord en ontwikkeld kan worden. Het IRIS-auditteam speelt daarbij een belangrijke rol.

Ambitie – wat zien we op de scholen in 2023
Op IRIS-scholen wordt gedifferentieerd onderwijs gegeven vanuit de ontwikkelbehoefte van het kind.
Differentiatie vindt op velerlei wijze plaats, zoals qua instructie, leerstof, snelheid en zorg. Binnen en
buiten de schoolmuren wordt gewerkt in rijke leeromgevingen die kinderen uitdagen om te leren, te
onderzoeken en te ondernemen. Er wordt volop gebruik gemaakt van slimme (ICT) leermiddelen.
Techniek en ICT zijn geïntegreerd in het curriculum, zodat de wijze wereldburger zijn weg weet te
vinden in de steeds digitaler wordende maatschappij.

Indicatoren en doelstellingen (2023)
1. Alle scholen voldoen aan het IRIS-kwaliteitskader (brede leeropbrengsten).
2. Er wordt gestructureerd en zichtbaar gewerkt aan het verbeteren van het onderwijs, o.a. met
behulp van het IRIS-kwaliteitszorgsysteem en interne audits.
3. Er is een passend onderwijsaanbod voor zeer moeilijk en zeer makkelijk lerende kinderen.
4. Alle scholen hebben (de SLO-doelen van) ICT en techniek geïntegreerd in het curriculum.
5. 85% van de ouders waardeert het onderwijs als ‘goed’ en voelen zich ambassadeurs van de
school (het begrip ‘ambassadeur’ wordt bij thema Ouders en de school verder uitgewerkt).

Acties CvB - DO
Nr. Actie – omschrijving
1
Verder ontwikkelen en ‘doorleven’ van het IRIS-kwaliteitskader en
kwaliteitszorgsysteem
2
Aanbod ontwikkelen voor leerlingen met laag en met hoog IQ (zeer
moeilijk en zeer makkelijk lerende kinderen)
3
Beleid ontwikkelen en start van implementeren ICT en techniek
(inclusief SLO-doelen) in curriculum

Gereed
Hele periode
Opzet: 1-8-2020
Pilot vanaf: 1-8-2020
1-8-2021
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Nr.
4
5
6

Actie – omschrijving
Evaluatie en zo nodig aanpassen strategische koers
Implementeren en verder ontwikkelen van bovengenoemde
beleidsontwikkelingen
Nog op te nemen: actiepunten voortkomend uit de evaluatie

Gereed
Januari 2021
1-8-2023
1-8-2023

Facilitering (indicatie, extra op te nemen in de meerjarenbegroting):
 in meerjarenbegroting extra investeringen meenemen voor: passend aanbod zeer
moeilijk/makkelijk lerende kinderen en ICT en techniek.
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3.4 Meesterschap
Het meesterschap van iedere medewerker van IRIS is bepalend voor ons succes: kinderen helpen zich
te ontwikkelen tot wijze wereldburger. Ook bij onszelf willen we de kenmerken van de wijze
wereldburger laten zien. Het thema meesterschap is erop gericht dat we zelf voldoende energie in
onze eigen ontwikkeling steken, zodat we anderen kunnen helpen om zich tot wijze wereldburger te
ontwikkelen. Ons HRM-beleid (2016) is daarbij het uitgangspunt.

Visie op meesterschap – op weg naar een professionele cultuur
Meesterschap betekent dat je in de dagelijkse praktijk de vier principes van de wijze wereldburger
zichtbaar invult en verder betekenis geeft. Je toont je ‘meester’ in je vak door initiatief te nemen in je
ontwikkeling, te laten zien hoe jij je ontwikkelt en feedback gebruikt om verder te groeien. Hierbij
ontwikkel jij je met IRIS en IRIS ontwikkelt zich met jou. In de ontwikkeling van een medewerker
nemen we het ritme van de seizoenen (zie ook hoofdstuk 4) als uitgangspunt, zodat er sprake is van
een duurzame inzetbaarheid.

Ambitie – wat zien we op de scholen in 2023
In 2023 ervaren we op scholen een professionele cultuur waar teams, met plezier aan de slag zijn om
samen het onderwijs voor de leerling te verbeteren. Dat doen zij door van en met elkaar te leren en
samen het onderwijs voor de leerling vorm te geven en te verbeteren.
We zien leraren samen doelen stellen: wat willen zij verbeteren in het onderwijs voor hun leerlingen?
Daarna gaan ze samen aan de slag om deze doelen te realiseren. Bijvoorbeeld door samen het
curriculum te ontwikkelen, lessen voor te bereiden, elkaars lessen te bezoeken en te bespreken, en
elkaar feedback te geven. Leraren onderzoeken de onderwijspraktijk, ze reflecteren op hun eigen
handelen en zetten verbeteracties in gang. Leraren betrekken hun leerlingen bij de evaluatie van hun
handelen. In een professionele cultuur zien we teams ook samenwerken met externe partners (zoals
ouders, vervolgscholen, bedrijven, jeugdzorg etc.). Ze leggen daarbij verantwoording af en vragen om
feedback om hun eigen kwaliteit te verbeteren. Op deze manier zijn IRIS-medewerkers een rolmodel
voor elkaar en voor de leerlingen, wat helpt om kinderen te ontwikkelen tot wijze wereldburgers.
In het ontwikkelen van een professionele cultuur vervult het directeurenoverleg, het CvB en de
schooldirecteur een voorbeeldrol. Vanuit die voorbeeldrol stimuleren ze anderen om ‘leren zichtbaar
te maken’.

Indicatoren en doelstellingen (2023)
1. Er is IRIS-beleid gericht op ‘binden en boeien’, wat resulteert in voldoende personeel, zowel
kwalitatief als kwantitatief.
2. Binnen elke school kan het team laten zien op welke wijze zij samen beter onderwijs maken en
elkaar laten groeien in hun ontwikkeling.
3. Elke medewerker kan laten zien hoe zij tegemoetkomt aan de ontwikkelbehoefte van de wijze
wereldburger.
4. Elke medewerker werkt zelfstandig aan haar ontwikkeling op basis van een (meerjaren)
persoonlijk ontwikkelplan, afgestemd op het school-/teamplan en het strategisch plan.
5. 85% van de medewerkers waardeert IRIS als werkgever met een goed en is een ambassadeur van
IRIS.
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Acties CvB - DO
Nr. Actie – omschrijving
1
Ontwikkelen en implementeren strategisch HR- beleid/planning
vanuit ‘binden en boeien’

2
3
4
5
6

Verder ontwikkelen professionele dialoog binnen DO (voorbeeldrol)
Verder ontwikkelen van het HRM-beleid, gericht op de professionele
cultuur en – dialoog
Evaluatie en zo nodig aanpassen strategische koers
Implementeren en verder ontwikkelen van bovengenoemde
beleidsontwikkelingen
Nog op te nemen: actiepunten voortkomend uit de evaluatie

Gereed
Korte termijn acties:
31-12-2019
Andere zaken:
1-8-2020
1-8-2021
Hele periode, planning
in beleid maken
Januari 2021
1-8-2023
1-8-2023

Facilitering (indicatie, extra op te nemen in de meerjarenbegroting):
 In beleid verder uit te werken budget voor acties ter bevordering professionele cultuur
 In beleid verder uit te werken budget voor ‘binden en boeien’ acties
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3.5 Ouders en de school
Kinderen zijn, met inachtneming van hun vermogens, (mede)eigenaar van hun eigen leerproces.
Hierbij worden ze begeleidt, ondersteunt en geïnspireerd door leraren en ouders. De driehoek ‘kindleraar-ouder’ verdient derhalve een goede uitwerking om tot optimale ontwikkeling van het kind te
komen.
Visie op ouders in de school
Iedere leerling heeft recht op een goede samenwerking tussen school en ouders.
Ouderbetrokkenheid is voor ons een niet vrijblijvende, maar wel een gelijkwaardige samenwerking
tussen ouders en school waarin ouders en school vanuit elk een eigen verantwoordelijkheid werken
aan de (school-) ontwikkeling van het kind. Een solide verbinding tussen ouder en school levert een
positieve bijdrage aan de invulling van de onderwijsbehoefte en ontwikkeling van het kind.
Gastvrijheid, toegankelijkheid en een goede informatie-uitwisseling tussen ouder en school (en visa
versa) is hierbij van essentieel belang voor het verstevigen van het educatief partnerschap tussen
school en ouder.

Ambitie – wat zien we op de scholen in 2023
De school is een open leergemeenschap, waarin team, kind en ouders gezamenlijk werken aan de
ontwikkeling van het kind. Hierbij worden heldere afspraken gemaakt, zodat wederzijdse
verwachtingen, rollen en de (on)mogelijkheden van school en ouders duidelijk zijn. Ouders en school
informeren elkaar actief over zaken die de ontwikkeling van het kind raken. De school is een
ontmoetingsplek tussen team en ouders, waarbij ouders zich van harte welkom voelen. Leraren
kunnen professioneel omgaan met de verschillende verwachtingen van ouders en met eventuele
meningsverschillen.

Indicatoren en doelstellingen (2023)
1. Elke school heeft ‘de school als ontmoetingsplek tussen team en ouders’ op een zichtbare wijze
vormgegeven, passend bij de (on)mogelijkheden van de school.
2. Elke school heeft de pedagogische driehoek kind-team-ouder vormgegeven.
3. Medewerkers kunnen omgaan met complexe ouder-situaties (bv. scheidingen).
4. 85% van de ouders waardeert de relatie tussen ouders en school als goed en voelt zich
ambassadeur van de school.

Acties CvB - DO
Nr. Actie – omschrijving
1
Uitwerken van het begrip ‘ambassadeur’ (geldt voor alle strategische thema’s)
2
Beleid ontwikkelen en implementeren ‘pedagogische driehoek kind-teamouder’
3
Uitwerken ‘school als ontmoetingsplek’
4
Evaluatie en zo nodig aanpassen strategische koers
5
Implementeren en verder ontwikkelen van bovengenoemde
beleidsontwikkelingen
6
Nog op te nemen: actiepunten voortkomend uit de evaluatie

Gereed
1-1-2020
1-8-2021
1-8-2022
Januari 2021
1-8-2023
1-8-2023

Facilitering (indicatie, extra op te nemen in de meerjarenbegroting):
 Geen extra budget verwacht
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3.6 IRIS en omgeving
IRIS gelooft in ‘thuis-nabij’ onderwijs, waarbij de school aansluit bij de specifieke uitdagingen en
diversiteit van haar (directe) omgeving. Eigen autonomie en ondernemerschap, binnen het gemaakte
IRIS-kader, past daarbij.

Visie op school en omgeving
De school houdt rekening met de leerling- en ouderpopulatie en andere specifieke kenmerken van de
omgeving. Hierdoor heeft elke IRIS-school zijn eigen kleur, die tot uiting kan komen in bijvoorbeeld
het onderwijsconcept, samenwerkingspartners, identiteit of schooltijden. Het kader voor de eigen
inkleuring zijn de afspraken die we op IRIS-niveau met elkaar maken.
Een IRIS-school is gericht op samenwerking en zoekt actief naar verbinding met (educatieve)
partners, zoals Opvang, VO, Pabo’s, CJG, kunst- en sportorganisaties, bibliotheek, energie- en
milieuorganisaties en bedrijven.

Ambitie – wat zien we op de scholen in 2023
Elke school van IRIS is een duurzame, herkenbare en veilige speel- en ontwikkelplek in haar
omgeving. Er wordt zowel binnen als buiten de schoolmuren geleerd. Scholen hebben duurzame
relaties opgebouwd met (educatieve)partners, zodat voor kinderen leren betekenis krijgt in hun
eigen omgeving. Tussen (IRIS)scholen in dezelfde wijk wordt gestructureerd samengewerkt.
Op IRIS-niveau zijn afspraken gemaakt over onder andere de christelijke identiteit in een pluriforme
maatschappij, over de doorgaande ontwikkellijn baby-peuter-kleuter (0 – 6 jaar) en over de
doorgaande ontwikkellijn kind – puber (10 – 14 jaar). Waar mogelijk zijn deze doorgaande
ontwikkellijnen in de scholen geïmplementeerd. Het schoolgebouw sluit in fysieke zin aan bij het
onderwijsconcept en is zo duurzaam als mogelijk.

Indicatoren en doelstellingen:
1. Op scholen waar het mogelijk is, zijn IRIS Onderwijs en IRIS Opvang opgegaan in één organisatie.
2. Met het Ichthus-college is een nauwe samenwerking ontstaan, gericht op een goede doorstroom
PO – VO (10 – 14 school).
3. Elke school heeft het IRIS-beleid mbt (educatieve) partners door vertaald naar de eigen
schoolontwikkeling.
4. Elke school heeft het IRIS-beleid mbt de christelijke identiteit in een pluriforme samenleving
vertaald naar een eigen schoolidentiteit.
5. Elk schoolgebouw heeft een onderhoudsplan en een verduurzaamheidsplan.
6. 85% van de leerkrachten, ouders en leerlingen scoort de school als veilige plek met een goed en
voelt zich ambassadeurs van de school.
Acties CvB - DO
Nr. Actie - omschrijving
1
Integreren van Onderwijs en Opvang op de scholen waar dit
relevant/mogelijk is.
2
Opstarten (pilot) 10-14 school en verder ontwikkelen.
3
4
5

Ontwikkelen en implementeren beleid met betrekking tot
educatieve partners
Opstellen verduurzaamheidsplan per school
Ontwikkelen en implementeren beleid met betrekking tot invulling
christelijke identiteit

Gereed
1-8-2020
Pilot: 1-8-2020
Ontwikkeling: 1-8-2023
1-8-2021
31-12-2020
31-12-2021
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Nr.
6
7
8
9

Actie - omschrijving
Evaluatie en zo nodig aanpassen strategische koers
Uitwerken verduurzaamheidsplan per school
Nog op te nemen: actiepunten voortkomend uit de evaluatie
Implementeren en verder ontwikkelen van bovengenoemde
beleidsontwikkelingen

Gereed
Januari 2021
1-8-2023
1-8-2023
1-8-2023

Facilitering (indicatie, op te nemen in de meerjarenbegroting)
 Begeleiding en uitvoering identiteitstraject: ca. € 20K
 Budget / subsidie aanvragen voor opstart 10-14 scholen
 Investeringsplan maken voor verduurzaming scholen
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4. Besturing van de organisatie
Binnen IRIS hanteren we een aantal (besturings)principes die ons helpen om de strategische
doelstellingen te realiseren. De principes worden door alle geledingen heen gebruikt.
Werken vanuit de bedoeling
Werken vanuit de bedoeling voorkomt dat systemen leidend worden binnen de organisatie,
waardoor het zicht op het kind en zijn ontwikkeling verloren gaat. In het kort betekent werken vanuit
de bedoeling (figuur 1) het volgende:
 de kern van ons handelen ligt in de bedoeling, de leidende principes van de wijze wereldburger
en de kernwaarden. De kernbedoeling van IRIS is het ontwikkelen van kinderen tot wijze
wereldburgers in wording;
 vanuit de bedoeling ontstaat een leefwereld waarin concreet gedrag van kinderen, medewerkers
en derden waarneembaar is. Een voorbeeld van een leefwereld is de beschrijving van de
professionele cultuur (paragraaf 3.4);
 deze leefwereld wordt vervolgens ondersteunt met praktische instrumenten uit de
systeemwereld. Een voorbeeld van een systeem is de 360-feedback of video beeldcoaching
(paragraaf 3.4).

Figuur 2: denken vanuit de bedoeling (bron: Wouter Hart)

Het 5R-model
Bij het aansturen van de organisatie om de strategische doelstellingen te realiseren wordt gebruik
gemaakt van het 5R model (zie figuur 2). De pijlers van het model zijn: richting-resultaat-ruimterekenschap-relatie. In de aansturing is er sprake van een volwassen samenwerkingsrelatie tussen een
leidinggevende en een medewerker waarbinnen de leidinggevende richting en ruimte geeft en de
medewerker resultaten behaalt waarover hij of zij rekenschap aflegt. Het 5R analysemodel
combineert zo de kracht van aansturing door de leidinggevende met de kracht van de autonome
medewerker en levert handvatten om de samenwerking te analyseren en stap voor stap samen te
werken aan resultaten op de korte en de langere termijn. Deze vorm van aansturing sluit goed aan bij
de 4 principes van de Wijze Wereld (vertrouwen, verantwoorden, onderzoek en positief bijdragen).
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Figuur 2. Het 5R-model

Richting
Onder het geven van richting verstaan we het duidelijk communiceren van de missie en visie van IRIS
en het vertalen van (strategische) doelstellingen naar concrete resultaten voor de school, het team
en/of de medewerker. Hierbij hoort ook het optimaal matchen van mensen, taken en middelen. Het
geven van richting is de kern van leiderschap. Richting is het kompas waarmee medewerkers in de
vrije ruimte opereren. Richting bepaalt de kaders waarbinnen zij handelen.
Resultaten
Resultaten zijn de afgesproken resultaten tussen medewerker en leidinggevende of tussen
medewerkers in een team.
Ruimte
Professionele ruimte is de ruimte die we nodig hebben om professioneel te handelen en het eigen
werk goed uit te kunnen voeren. Ruimte draait om het creëren van een werkomgeving waarin we
optimaal kunnen presteren. We gaan ervanuit dat het ervaren van professionele ruimte voor een
hogere betrokkenheid en motivatie zorgt, waardoor een medewerker meer initiatief neemt en met
meer plezier werkt.
Rekenschap
We leggen rekenschap af op het moment waarop we verantwoording afleggen over de behaalde
resultaten en de manier waarop deze resultaten tot stand zijn gekomen. Momenten van rekenschap
afleggen zijn cruciaal om als medewerker, leidinggevende en als team te leren.
Relatie
Een volwassen relatie wordt gekenmerkt door wederzijds vertrouwen, respect en een gevoelde
inspanningsverplichting. Een volwassen relatie is niet alleen de verantwoordelijkheid van de
leidinggevende maar ook van de medewerker. Een volwassen relatie betekent dat beide oog hebben
voor de wederzijdse samenwerking.
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Verbinding en samenhang
We werken toe naar verbinding tussen de strategisch acties en de dagelijkse praktijk in de klas. Deze
verbinding kan op vele manieren zichtbaar gemaakt worden. De basis voor verbinding en samenhang
vormt de volgende ontwikkeling:
Verbinding tussen strategisch plan, schoolplan, jaarplan en persoonlijk plan.
Het strategisch plan is tot stand gekomen met onder andere input vanuit kinderen, medewerkers en
ouders. Dit plan vormt de basis voor de schoolplannen en de daarvan afgeleide jaarplannen. Vanuit
deze gedachte bevatten de schoolplannen een door iedere school gekleurde doorvertaling van de
strategische acties. Op dezelfde wijze maakt elke medewerker een persoonlijk plan, met daarin haar
bijdrage aan de acties uit het schoolplan/jaarplan en de gewenste (soms noodzakelijke) ontwikkeling
van de medewerker daarbij. Op deze wijze ontstaat er zichtbare verbinding tussen en samenhang in
de acties en de ontwikkelingen die op allerlei geledingen plaatsvindt.
Het ritme van de seizoenen
Binnen IRIS zijn we gericht op duurzaam resultaat en niet op
successen die slechts kort standhouden. Hierbij gebruiken we de
metafoor van de seizoenen. De groei in de lente, de bloei in de zomer,
de oogst in de herfst en de rust in de winter staan symbool voor ons
werkklimaat, in een dag, een week, een periode, een schooljaar, een
loopbaan.
Bij IRIS krijg je volop de kans om te groeien. Dit betekent dat je je bij
IRIS op allerlei manieren en in alle fasen van je loopbaan verder kunt ontwikkelen. Door de ‘wijde
wereld’ in te trekken, maar ook door met en van collega’s te leren.
Bloei staat voor ons voor de fase waarin je wat je leert in de praktijk brengt, steeds beter wordt in
wat je doet en je kennis en ervaring met je collega’s deelt zodat ook zij van jou als professional
kunnen leren.
Na de bloei komt er tijd om te oogsten en te vieren hoe we het geleerde in praktijk brengen. Werken
bij IRIS betekent ruimte ervaren om te oogsten en te vieren en ook rust te vinden voor reflectie en
verankering, op weg naar een nieuwe fase van groei.
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Bijlage 1: scholen die IRIS kleurgeven
De volgende scholen vallen onder het bestuur van IRIS:
 Ds. J. van der Wendeschool - Kampereiland
 Prinses Julianaschool - ‘s Heerenbroek
 De Regenboog - Wilsum
 CNS De Groenling - IJsselmuiden
 School met de Bijbel De Zaaier - Kamperveen
 De Wegwijzer - Kampen
 De Morgenster - Kampen
 Koningin Emmaschool - Kampen
 Marnixschool - Kampen
 Rehobothschool - Kampen
 dr. H. Bouwmanschool - Kampen
 Willem van Oranjeschool - Kampen
 CBS het Stroomdal – Kampen
 Oranjeschool - Zalk
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Bijlage 2: doorkijkje over de jaren heen
Dit overzicht geeft globaal aan wanneer er gewerkt wordt aan de strategische acties.

2019 – 1ste helft
Ontwikkelen SBP-beleid  CvB in nauwe samenwerking met DO
Ontwikkelen schoolplannen/jaarplannen/persoonlijke plannen  scholen

-

Schooljaar 2019 – 2020
Het jaar van prioriteren en starten
Nr.
1

Actie – Kwaliteit van het onderwijs
Verder ontwikkelen en ‘doorleven’ van het IRIS-kwaliteitskader en
kwaliteitszorgsysteem
Aanbod ontwikkelen voor leerlingen met laag en met hoog IQ (zeer moeilijk
en zeer makkelijk lerende kinderen)

Gereed
Hele periode

Nr.
1

Actie – Meesterschap
Ontwikkelen en implementeren strategisch HR- beleid/planning vanuit
‘binden en boeien’

2
3

Verder ontwikkelen professionele dialoog binnen DO (voorbeeldrol)
Verder ontwikkelen van het HRM-beleid, gericht op de professionele
cultuur en – dialoog

Gereed
Korte termijn
acties:
31-12-2019
Andere zaken:
1-8-2020
1-8-2021
Hele periode,
planning in
beleid maken

Nr.
1

Actie - Ouders en de school
Uitwerken van het begrip ‘ambassadeur’ (geldt voor alle strategische
thema’s)

Gereed
1-1-2020

Nr.
1

Actie – IRIS en omgeving
Integreren van Onderwijs en Opvang op de scholen waar dit
relevant/mogelijk is.
Opstarten (pilot) 10-14 school en verder ontwikkelen.

Gereed
1-8-2020

2

2

3
4
5

Ontwikkelen en implementeren beleid met betrekking tot educatieve
partners
Opstellen verduurzaamheidsplan per school
Ontwikkelen en implementeren beleid met betrekking tot invulling
christelijke identiteit

Opzet: 1-8-2020
Daarna pilot

Pilot: 1-8-2020
Ontwikkeling: 18-2023
1-8-2021
31-12-2020
31-12-2021

Schooljaar 2020 - 2021
Het jaar van uitwerken en evalueren
Nr.
1

Actie – Kwaliteit van het onderwijs
Verder ontwikkelen en ‘doorleven’ van het IRIS-kwaliteitskader en
kwaliteitszorgsysteem

Gereed
Hele periode

22
Strategisch beleid 2019 - 2023

Nr.
2

Actie – Kwaliteit van het onderwijs
Aanbod ontwikkelen voor leerlingen met laag en met hoog IQ (zeer
moeilijk en zeer makkelijk lerende kinderen)
Beleid ontwikkelen en start van implementeren ICT en techniek
(inclusief SLO-doelen) in curriculum

Gereed
Pilot vanaf: 1-8-2020

Nr.
2
3

Actie – Meesterschap
Verder ontwikkelen professionele dialoog binnen DO (voorbeeldrol)
Verder ontwikkelen van het HRM-beleid, gericht op de professionele
cultuur en – dialoog

Gereed
1-8-2021
Hele periode,
planning in beleid
maken

Nr.
2

Actie – Ouders en de school
Beleid ontwikkelen en implementeren ‘pedagogische driehoek kindteam-ouder’

Gereed
1-8-2021

Nr.
2

Actie – IRIS en omgeving
Opstarten (pilot) 10-14 school en verder ontwikkelen.

3

Ontwikkelen en implementeren beleid met betrekking tot educatieve
partners
Opstellen verduurzaamheidsplan per school
Ontwikkelen en implementeren beleid met betrekking tot invulling
christelijke identiteit

Gereed
Ontwikkeling: 1-82023
1-8-2021

3

4
5

Nr.
4

Actie – voor alle strategische thema’s
Evaluatie en zo nodig aanpassen strategische koers

1-8-2021

31-12-2020
31-12-2021

Gereed
Januari 2021

Schooljaar 2021 - 2022
Het jaar van implementeren en borgen
Nr.
3

Actie – Meesterschap
Verder ontwikkelen van het HRM-beleid, gericht op de professionele
cultuur en – dialoog

Gereed
Hele periode,
planning in beleid
maken

Nr.
3

Actie – Ouders en de school
Uitwerken ‘school als ontmoetingsplek’

Gereed
1-8-2022

Nr.
5

Actie – IRIS en omgeving
Ontwikkelen en implementeren beleid met betrekking tot invulling
christelijke identiteit

Gereed
31-12-2021

Schooljaar 2022 – 2023
-

Focus op implementatie, borging en verbetering van uitgevoerde acties
Ontwikkeling nieuw strategisch beleidsplan 2023 - 2027

23
Strategisch beleid 2019 - 2023

