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Een
voorschot
op onze
toekomst
Stichting Wolderwijs en Stichting Kindcentra Wolderwijs
geven met dit plan de koers aan van de totale Wolderwijsorganisatie. Aangezien de toekomst lastig valt te voorspellen
en, zoals we allemaal ervaren, soms snel kan veranderen,
is dit document vooral bedoeld als sturingsmiddel.
Geen blauwdruk voor de komende jaren, maar een
inspiratiebron om gezamenlijk de juiste weg te vinden
bij onze activiteiten, bij het maken van keuzes en het
ontwikkelen van plannen. De kernvragen daarbij zijn: Wat

willen we behouden? Wat willen we versterken? Wat willen
we vernieuwen. En uiteraard: Hoe willen we dat aanpakken?
Dit koersplan biedt weliswaar een kader voor de komende
jaren, maar rekening houdend met de dynamiek van deze
tijd tracht het koersplan flexibel in te spelen op veranderingen
zonder het langetermijnperspectief uit het oog te verliezen.
In de aanloop tot de totstandkoming van dit koersplan zijn
er diverse Wolderwijscafés geweest: bijeenkomsten met
stakeholders, ouders, Wolderwijskrachten en kinderen.
Het woord ‘kracht’ is vaak aan bod geweest tijdens deze
cafés: hierbij moet u denken aan denkkracht, kindkracht,
ouderkracht, Wolderwijskracht. Daarom is de subtitel van
ons koersplan ‘De Krachten gebundeld’. U zult dit woord
ook verderop in de teksten tegenkomen want alle
betrokkenen worden op hun kracht aangesproken.
We leggen de lat hoog: een hoog ambitieniveau stimuleert
iedereen het beste uit zichzelf te halen. En onze kinderen
verdienen niets minder dan dat!
De afgelopen jaren heeft Wolderwijs (integrale) kindcentra
ontwikkeld en zal dit ook in de toekomst blijven doen. Voor
de leesbaarheid wordt in dit document hoofdzakelijk de
term kindcentrum gebruikt. Daar waar nog geen sprake
is van een volledig kindcentrum, dien je in de plaats van
kindcentrum: scholen, locaties en/of opvang te lezen.
Daar waar over kinderen gesproken wordt, gaat het over
kinderen van 0 tot 4 jaar en kinderen van 4 jaar en ouder.
Ik wens jullie veel inspiratie toe en een goede koers!
Bestuurder Wolderwijs
Martijn Mulder
juli 2019
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Kernwaarden
Kernwaarden
openbaar onderwijs
De openbare scholen van Wolderwijs bieden plaats voor
ieder kind. In de wet heet dit “algemeen toegankelijk”.
De openbare school is daarom het voorbeeld van “de
samenleving in het klein”. Op onze openbare scholen worden
leerlingen zo goed mogelijk voorbereid op hun rol in de
samenleving. De school geeft daarbij zelf het voorbeeld,
door de manier waarop zij omgaat met de leerlingen,
ouders, personeelsleden en de omgeving van de school.
Onze leerkrachten en pedagogisch medewerkers spelen
daarbij natuurlijk een belangrijke rol.
Het karakter van de openbare school wordt voor een
belangrijk deel bepaald door de kernwaarden van het
openbaar onderwijs. Die kernwaarden maken de openbare
school tot het onderwijs van deze tijd.

Iedereen welkom
Dit is het fundament van het openbaar onderwijs. ‘Iedere
leerling welkom’ betekent dat kenmerken als afkomst,
levensovertuiging, seksuele geaardheid en etniciteit nooit
een rol spelen bij het al dan niet toelaten van een kind.
De schoolpopulatie kan daardoor redelijk eenvoudig een
afspiegeling worden van de wijk of buurt waarin de school
staat. In hoeverre dat lukt, is mede afhankelijk van het
keuzegedrag van de ouders.

Iedereen benoembaar
Net zoals elk kind, is ook elke leerkracht op de openbare school
welkom. De openbare school staat open voor iedereen,
ongeacht levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst, geslacht of seksuele geaardheid.
Aan leraren wordt echter wel de eis gesteld dat zij kunnen
en zullen handelen overeenkomstig de beginselen van het
openbaar onderwijs.
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Wederzijds respect
De school als afspiegeling van de samenleving betekent
diversiteit binnen de school. Ouders, leerlingen en personeel
gaan respectvol met elkaars opvattingen en levensbeschouwelijke overtuigingen om. De pluriformiteit wordt
aangegrepen om van elkaar te leren en het onderlinge
begrip te bevorderen. Een persoonlijke overtuiging wordt
op de openbare school nooit als de enige ware of de beste
gepresenteerd. Noch door ouders en leerlingen, noch door
personeelsleden. Dit betekent overigens niet dat alle
ideeën getolereerd hoeven te worden. Wederzijds respect
is hierbij altijd het uitgangspunt.

Waarden en normen
Wederzijds respect wordt mede vormgegeven door
expliciete aandacht voor de levensbeschouwelijke en
maatschappelijke waarden en normen. Het openbaar
onderwijs gaat uit van de beginselen van de democratische
rechtstaat, zoals vastgelegd in de (Grond-)wet en
internationale verdragen. Juist met het oog op de
aanwezige diversiteit moet ook het belang van de
verworvenheden van onze democratie aan de orde
komen. Deze vormen de kaders waarbinnen de
pluriformiteit tot zijn recht kan komen en bieden ruimte
voor de opvattingen en uitingen van minderheden.

Van en voor de samenleving
‘De school van en voor de samenleving’ geeft het karakter
van het openbaar onderwijs goed weer. De aandacht
is nadrukkelijk niet alleen naar binnen gericht maar ook
naar buiten. Openbare scholen maken steeds meer werk
van hun verantwoordelijkheid jegens de samenleving.
Ze stimuleren de actieve participatie en betrokkenheid van
ouders en kinderen bij alles wat zich op en om de school
afspeelt en geven zo een voorbeeld van goed burgerschap.
Het gaat hiermee verder dan enkel het afleggen van
verantwoording over de resultaten die de school haalt.

Levensbeschouwing en godsdienst
Diversiteit van levensbeschouwing is een gegeven in onze
samenleving. Het actief benutten van de aanwezigheid
van deze diversiteit draagt bij aan het onderling begrip en
het respect voor de opvattingen van anderen.
De openbare school besteedt hier actief aan dacht aan
en biedt daarnaast ruimte en gelegenheid voor het geven
en volgen van levensbeschouwelijk vormingsonderwijs of
godsdienstonderwijs. De invulling van dit onderwijs valt niet
onder de verantwoordelijkheid van de school, maar ligt bij
externen zoals een kerkgenootschap of andere instellingen
met een levensbeschouwelijk grondslag. Het aanbieden
van godsdienst- of vormingsonderwijs laat respect voor
elkaar zien: er wordt ruimte geboden voor levensbeschouwelijk
onderwijs in de eigen richting.
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Kernwaarden Wolderwijs
Ambitie
Wolderwijs stelt zichzelf duidelijke doelen en legt de lat
hoog. Om onze ambities te bereiken investeren wij in
vakmanschap. Wolderwijs wil vernieuwend zijn en zoekt
altijd naar nieuwe wegen om de gestelde doelen te bereiken.
De volgende competenties zijn nodig om onze ambities
vorm te geven:

•
•
•
•

Doelgerichtheid: ambitieuze doelen die haalbaar zijn,
maar waarvoor hard gewerkt moet worden;
Resultaatgerichtheid: wij houden onze doelen in de
gaten en als zich problemen voordoen weten wij deze
adequaat op te lossen;
Innovativiteit: wij zien kansen en benutten die en gaan
er ook actief naar op zoek;
Lef: ambitieuze doelen bereik je alleen als je af en toe
risico’s durft te nemen.

Kwaliteit
Wolderwijs werkt voortdurend aan de kwaliteit van haar
onderwijs, opvang, personeelsleden en aan de kwaliteit
van de organisatie als geheel. Er is sprake van een continu
verbeterproces om zodoende aan de kwaliteitseisen te
voldoen. Het gaat daarbij steeds om de relatie tussen de
eigen doelen en ambities, de borging daarvan in beleid,
management en processen en de vraag hoe de resultaten
zich verhouden tot de gestelde doelen.

Ontwikkelingsgericht
Ontwikkeling betekent vooruitgang. Ontwikkeling is ook een
proces waaraan we binnen Wolderwijs op allerlei gebieden
hard werken. Niet alleen aan de ontwikkeling van kinderen
en Wolderwijskrachten, maar ook van processen en diensten
die wij leveren. Als Wolderwijs staan wij midden in de samenleving en linken wij onze veranderingen aan ontwikkelingen in
de maatschappij, de cultuur en de wetenschap.

Verbindend
Mensen met een gezond besef van wederzijdse
afhankelijkheid laten hun eigen initiatieven samengaan
met die van anderen. Respect is nodig om elkaar te
verstaan en te erkennen wat nodig is. Zo ontstaat de kracht
van verbinding. Met als gevolg een optimale samenwerking
en daardoor een groeiende professionalisering. Deze
verbinding zoeken niet alleen onze medewerkers met
elkaar, maar ook met en tussen kinderen, ouders/verzorgers
en samenwerkingspartners.

In alle bijeenkomsten die hebben geleid tot dit koersplan
kwam als rode draad naar voren

ons motto:

“

Wolderwijs
ontwikkelt

”

Kernwaarden sturen ons professionele gedrag en zij
vormen de basis van waaruit wij denken en handelen.
Kernwaarden laten zich herkennen in de wijze waarop
wij met elkaar omgaan, met elkaar communiceren,
beleidskeuzes maken en verantwoording afleggen.
Vanuit de kernwaarden geven wij in combinatie met ons
motto richting en inhoud aan onze missie en visie.

9

Missie en visie Wolderwijs
Missie

•
•

We brengen, door mede-eigenaarschap, talenten van
kinderen en Wolderwijskrachten maximaal tot ontplooiing
waardoor ze in een veranderende maatschappij kunnen
functioneren als zelfstandige, flexibele, creatieve,
harmonieuze en gelukkige personen. We zijn nieuwsgierig en onderzoekend en stimuleren deze houding bij
kinderen en de hen omringende volwassenen.
We werken herkenbaar vanuit onze kernwaarden:
ambitie, ontwikkelingsgericht, verbindend en kwaliteit.
De basis van waaruit we werken is een veilig klimaat
voor zowel kinderen, ouders als medewerkers.

Visie
Onze visie is gebaseerd op kind, organisatie en omgeving:

Kind

•
•
•
•

Elk kind geven we mede-eigenaarschap over zijn eigen
leren.
Kinderen leren verantwoordelijkheid te nemen voor
zichzelf, voor anderen en de omgeving.
We zorgen voor een brede talentontwikkeling bij de
kinderen, waarbij vaardigheden als creatief denken,
samenwerken, kennisconstructie, digitale geletterdheid,
probleemoplossend denken, kritisch denken en planmatig
werken centraal staan.
Om goed aan te sluiten bij de verschillende leervormen
en leerstijlen zorgen wij voor een leeromgeving (middelen,
personen, strategieën en voorzieningen) die rijk, krachtig
en betekenisvol is. Kenmerken daarvan zijn: uitnodigende
materialen en activiteiten, een stimulans tot het geven
van eigen inbreng en ruimte voor creativiteit, samenwerking en experimenten. Er is sprake van een breed
aanbod: van handelend leren tot formeel leren.

Organisatie

•
•
••

In onze organisatie nemen de professionals hun
verantwoordelijkheid, is er ruimte voor individuele en
gezamenlijke ontwikkeling, komen talenten tot hun recht
en worden onze waarden uitgedragen en nageleefd.
Stichting Wolderwijs en Stichting Kindcentra Wolderwijs
zullen de samenwerking verder uitbreiden, waarbij er
aandacht is voor de verdere ontwikkeling van de integrale
kindcentra en een breed aanbod voor de buitenschoolse opvang.
Schoolleiders zijn integraal verantwoordelijk en tonen lef.
Binnen de gestelde kaders kunnen scholen en
(integrale) kindcentra hun eigen identiteit behouden en
uitdragen.
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Omgeving

•
•

We werken aan educatief partnerschap. Er is sprake van
een wederzijdse betrokkenheid tussen ouders, school en
kindcentra, om zo optimale omstandigheden te creëren
voor de ontwikkeling en het leren van kinderen; thuis, op
school en in de kindcentra. Daartoe gaan we met
elkaar in gesprek en werken we zoveel mogelijk samen.
Naast de verbinding met ouders en kinderopvang zoeken
wij ook de verbinding met samenwerkingspartners zoals
schoolmaatschappelijk werk (SMW), logopedie, Samenwerkingsverband Passend Onderwijs, Centrum voor
Jeugd en Gezin (CJG), Pedagogische Academie
Basisonderwijs (Pabo), Voortgezet Onderwijs (VO) en
Gemeente De Wolden om de ontwikkelingskansen van
kinderen te vergroten. Goede samenwerking draagt bij
aan doorgaande leer- en ontwikkelingslijnen en dat is
weer gunstig voor de ontwikkeling van kinderen.
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Wat gaat
goed en wat
willen we
behouden?
Wolderwijskrachten

••
••
••
••
•

Wolderwijsdag
Kleine scholen
Echte teamspirit
90% van de doelen
behaald
Diversiteit
Ontplooiing
Toekomstvisie
Goed bereikbaar
Passie

•
••
••
••
•

Verschillende
identiteiten behouden
Werkdrukvermindering
Samen doelen stellen
Functiedifferentiatie
Wolderwijsacademie
Liefde voor kinderen
Proactief blijven
Meedenken
beleidsplan

Wolderwijskinderen

••
••

Veiligheid in de klas en op het plein
Juf/meester is aardig
Juf/meester legt goed uit
Niet bedreigd door andere kinderen
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Wat gaat
goed en wat
willen we
behouden?
Wolderwijsstakeholders

•
••
•
•

Kleine scholen:
- veilig
- aandacht voor het kind
PR & promotie van eigen aanbod
Dorps- en ouderbetrokkenheid
Zorgstructuur:
- IB-ers
- SMW
Grote school:
- goede afspiegeling maatschappij
- leren omgaan met verschillende kinderen

Wolderwijsouders

••
••
••
••

Flexibiliteit opvang
Huidige lestijden
Uiterlijk schoolgebouw
Omgang met leerlingen
Aandacht voor gymnastiek
Inzet en enthousiasme leerkracht
Sfeer en inrichting schoolgebouw
Mate waarin leerkracht naar ouders luistert
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Wat willen we
versterken en
vernieuwen?
Wat zeggen onze kinderen,
ouders, Wolderwijskrachten
en stakeholders?
Tijdens Wolderwijscafés is gezamenlijk gesproken over
de toekomst van Wolderwijs gericht op relatie, beeld,
maatschappij, organisatie, onderwijs en opvang.
Kern van de vragen die we stelden was:
Hoe kijken jullie naar Wolderwijs in de huidige situatie?
Wat zijn de kernwaarden voor de organisatie?
Wat is de maatschappelijke opdracht voor Wolderwijs?
Hoe ziet u de positie van het kind, van de ouder/klant
binnen de organisatie?
Welke toekomstverwachtingen heeft u van Wolderwijs?

••
••
•

Tijdens het kindkrachtcafé werden diverse workshops
aangeboden. Er werd met de kinderen gesproken over hun
belevingen en wensen wat betreft de toekomst van hun
school.

Waar worden onze krachten gebundeld?
Zie visual op pagina 14.

Onze uitdagingen
De vragen die wij onszelf stellen naar aanleiding van de
trends en ontwikkelingen en de aangereikte thema’s zijn:

•
••
•
•
•

Hoe anticiperen we op de maatschappelijke
veranderingen?
Hoe blijven we aantrekkelijk voor talentvolle krachten?
Op welke manier(en) gaan we de komende jaren
reageren op personele schaarste?
Hoe creëren we ontwikkelingsgericht onderwijs en
ontwikkelingsgerichte opvang?
Hoe zorgen we voor een rijke en uitdagende leeromgeving voor onze kinderen, waar zij zelf op onderzoek
uit kunnen gaan en actief bezig zijn?
Op welke manier(en) zetten we talenten en expertise
in; van kinderen, van ouders, van externen en van
Wolderwijskrachten?
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1 Kinderen

•
•

••

Werken met en door
actualiteit
Werken in projecten

Multiverseel plein
Extra les naar keuze

2 Ouders en Wolderwijskrachten

•
•
••

•
•
••

Ontwikkelingsgericht
werken
Doorgaande lijnen
0-12 jaar versterken
Burgerschapsvorming
21st Century Skills

Professionele vrijheid
personeel
Medewerkers meer
als coach
ICT-ontwikkeling
Goed leiderschap

3 Stakeholders

••
•

Goed leiderschap, lef!
Out of the box
Kindcentrum
als groeiplaats

•
•

Behouden
eigen identiteit
Inzetten op
samenwerking

4

••
••
•

5

••
••

Buiten leren
Talentgericht leren
Meer praktijk
Creatieve vakken
Onderzoek

Creativiteit
Samenwerken
Talenten inzetten
Eigenaarschap

1

Kinderen

4

5

2

Ouders en
Wolderwijskrachten

3

Stakeholders

6

6

••
•
•

Benut talent
Innovatief onderwijs
Onderzoekende
houding
Professionele
vrijheid

••
•

Samenwerken
Innovatief
onderwijs
Focus op proces
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Hoe gaan we dit doen?
Hoe gaan we samen de krachten bundelen?
De toekomstgerichte hoofdthema’s die we uit de trends en
ontwikkelingen en aangereikte input uit de Wolderwijscafés
halen komen tot uitdrukking in ons koersplan:

ijs
De Wolderw chap
ns
leergemee

1
2
3
1

gsOntwikkelin n
ke
gericht den
Verrijkte
ing
leeromgev

De Wolderwijs
leergemeenschap

Ontwikkelrichting
Vanuit de vragen die we onszelf stellen zien we voor de
komende jaren een ontwikkeling van onze organisatie naar
een leergemeenschap. We zien steeds meer dat leren niet
alleen op scholen plaatsvindt, maar dat scholen onderdeel
uitmaken van het totale leerproces. We werken daarbij
samen, ook met ouders en externen. We maken gebruik
van elkaars talenten en expertise. We zien Wolderwijswaardig
gedrag.
Wolderwijs kan gezien worden vanuit de driehoek
kind-ouder-Wolderwijskracht en van daaruit werken we
samen aan de ontwikkeling van onze kinderen.

Hoe ziet de Wolderwijs leergemeenschap
er in 2023 uit?
Vanuit de driehoek kind-ouder-Wolderwijskracht zien we de
volgende ontwikkelingen:

Kind

Wolderwijskracht

Ouder
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Kinderen

hebben zelfsturend vermogen, zij kunnen
een antwoord geven op: “Wie ben ik? Hoe kan ik mij
optimaal ontplooien? Wat is mijn rol in de samenleving?
Welke verantwoordelijkheden heb ik?”. We versterken
hiermee de ‘ik-kracht’ van onze kinderen. Zij werken
creatief samen met andere kinderen, ze gaan regelmatig
naar buiten, doen onderzoek, werken aan projecten.

Wolderwijskrachten hebben hún ‘ik-kracht’ versterkt,
kunnen zich optimaal ontplooien, krijgen tijd en ruimte
voor vernieuwing, zijn vakvrouw/-man en coach en een
baken voor de kinderen. Zij zetten hun talenten in, delen
hun expertise en werken veel samen en stimuleren
elkaar. Zij werken vanuit en mét passie. Zij dagen kinderen
uit. De ‘ik-krachten’ van de leraren versterken de
Wolderwijs leergemeenschap.
Vanuit hun vakmanschap begeleiden ze alle kinderen
adequaat in hun leer- en ontwikkelproces. Zij geven
kinderen de ruimte om invloed te hebben op hun eigen
leerproces.

We zien ouders in onze organisaties die achter het
beleid van de kindcentra staan en betrokken zijn bij de
ontwikkeling van hun kinderen.
We werken aan educatief partnerschap. Er is sprake van
een wederzijdse betrokkenheid tussen ouders en kindcentra, om zo optimale omstandigheden te creëren voor
de ontwikkeling en het leren van kinderen; zowel thuis
als in het kindcentrum. Om dit te bewerkstelligen gaan
we met elkaar in gesprek en werken we zoveel mogelijk
samen.

Wat vraagt dit van ons?

•
•
•
•
•

Leiderschap met lef in de brede context. Iedereen
kan leiderschap tonen, anderen inspireren en richting
geven met zijn/haar kennis en ervaring.
Autonome Wolderwijskrachten die vanuit passie en
verantwoordelijkheidsbesef willen aansluiten bij
vernieuwingen. Zij zijn onze stuwende krachten.
Verbreden/verdiepen van vakdidactische kennis
gebaseerd op de nieuwste inzichten, opzetten van
leernetwerken en een passend aanbod van de
Wolderwijsacademie.
Teamleren met veranderkracht bijvoorbeeld met
Lesson Study en waarderende intervisie;
Uitdiepen van innovatiethema’s en continuïteit
creëren.
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2

Ontwikkelingsgericht
denken

Ontwikkelrichting
Het zien van talenten bij kinderen en het inzetten van deze
talenten betekent inzetten op de ‘ik-kracht’ van onze
kinderen. Kinderen zullen meer zelfsturing toepassen en
ruimte voor eigenheid ontmoeten. We willen meer creativiteit
in ons aanbod opnemen, praktijkervaring toevoegen aan
onze leergemeenschap en buiten naar binnen halen.
We ontwikkelen een doorgaande lijn van kindcentrum tot
VO: vanaf de start bij Wolderwijs tot en met de overstap
naar het voortgezet onderwijs.
Deze ontwikkelingen vragen een andere organisatie van
onze kindcentra. Dit uit zich in diverse vormen, zoals groepsdoorbrekend werken, werken met devices, praktijkgericht
onderwijs, leerlandschappen en leerpleinen, unitonderwijs,
ondernemend leren en werken in multidisciplinaire teams.
Ieder kindcentrum maakt hierin zijn eigen keuzes.

Hoe ziet het ontwikkelgerichte denken er
bij Wolderwijs uit in 2023?
Vanuit de driehoek kind-ouder-Wolderwijskracht zien we de
volgende ontwikkelingen:

Kind

Wolderwijskracht

Ouder

Kinderen

hebben plezier in school, kunnen zich
optimaal ontplooien op kennisgebied en in creativiteit,
passend bij hun talenten.
Er is sprake van zelfsturing bij onze kinderen, zij kunnen
hun leerdoelen benoemen en reflecteren hierop.
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Wolderwijskrachten

(h)erkennen de talenten van
kinderen en helpen hun talenten te ontwikkelen. Er is
een passend aanbod voor ieder kind, meer gepersonaliseerd. Wolderwijskrachten volgen de ontwikkeling van
ieder kind in een formatieve cyclus.
Wolderwijskrachten voelen zich bekwaam en hebben
plezier in hun werk en ontwikkelen zich continu. Zij
hebben passie voor hun vak en zijn gericht op
vernieuwingen die iets toevoegen aan het onderwijs
en de opvang. Zij bepalen mede de koers van het kindcentrum.
Zij zien in het huidige onderwijs, waarin het werken vanuit
leerdoelen en het werken met adaptieve software
een steeds prominentere plaats inneemt, hun taak
veranderen naar die van een coach die het zelfsturende
kind helpt de goede richting in het eigen leerproces te
vinden.

Ouders

zijn partners. Er wordt regelmatig gebruik
gemaakt van hun expertise door bijvoorbeeld het geven
van gastlessen, bezoeken van bedrijven waar ouders
werken en het assisteren bij creatieve lessen en
activiteiten. Er is regelmatig samenwerking met externen,
zoals bijvoorbeeld bibliotheek, bedrijven, creatieve
centra, CJG, Samenwerkingsverband Passend Onderwijs, Voortgezet Onderwijs, SMW, sportfunctionarissen.

Voor en na schooltijd bieden we op alle kindcentra
een verrijkend en boeiend aanbod. Dit betreft een
specifiek aanbod en daarmee zijn de kindcentra
onderscheidend van elkaar.

Wat vraagt dit van ons?

•
•
•
•
•
•
••
•

(Verder) ontwikkelen van zelfsturing (eigenaarschap,
zelfverantwoordelijkheid) op alle niveaus in onze
organisatie, kennis over zelfsturing vergroten.
Ontwikkelgericht denken verbinden met (nieuwe/
vernieuwde) schoolconcepten (Onderwijs Anders).
Versterken van de doorgaande lijnen op al onze
locties.
Verdiepen en uitbreiden van ons aanbod gericht op
buiten leren, creativiteit en praktijkleren.
(Uitbreiden van) schoolspecifiek voor- en naschools
aanbod.
Kindvolgend werken met behulp van de formatieve
cyclus.
ICT-ontwikkelingen volgen en toepassen.
Continu verbeteren met scholing.
Relatie met ouders (educatief partnerschap) en externen
(samenwerkingspartners) verbreden en verdiepen.
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3

Verrijkte leeromgeving

Ontwikkelrichting
Wolderwijskracht en kind staan samen aan het stuur.
We dagen kinderen uit met een verrijkte leeromgeving.
Zoals al eerder aangegeven vindt het leren niet alleen in
school plaats, maar is school onderdeel van het leerproces
van kinderen.
Wij zien buiten leren als onderdeel van de ontwikkeling van
kinderen. Dit betekent dat we zowel ‘buiten de school
leren’ in de ‘echte’ wereld als leren in de buitenlucht zien
als verrijkte leeromgeving.
ICT: Op onze digitale snelweg naar de toekomst sluiten we
aan bij de ontwikkelingen die voor ons onderwijs van
belang zijn, zoals het werken met digitale verwerkingssoftware.
Leerervaringen buiten de school stimuleren we onder
andere door het curriculum te verbinden met praktijkervaringen. Dit biedt kinderen de mogelijkheid om zelf op
onderzoek uit te gaan, producten te maken, op een
andere manier samen te werken en meer te bewegen.
Bewegend leren stimuleert de hersenontwikkeling.

Hoe ziet de verrijkte leeromgeving bij
Wolderwijs er in 2023 uit?
Vanuit de driehoek kind-ouder-Wolderwijskracht
zien we de volgende ontwikkelingen:
Kind

Wolderwijskracht

Ouder

Kinderen

maken gebruik van een rijke ICTleeromgeving die de ontwikkeling van hun digitale
geletterdheid bevordert.
Er is sprake van interactie binnen en buiten de school,
zoals bij techniek, biologie en geschiedenislessen.
Kinderen krijgen regelmatig les van externe
deskundigen, bijvoorbeeld op het gebied van techniek
en ondernemerschap. We sluiten hierbij aan bij de
interessegebieden van onze kinderen: zij hebben
keuzemogelijkheden en invloed op hun manier van
leren.
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Wolderwijskrachten bieden een uitdagend aanbod
met behulp van een leeromgeving die rijk, krachtig en
betekenisvol is (middelen, personen, strategieën en
voorzieningen). Lessen zijn meer gericht op kennisconstructie in plaats van kennisoverdracht. Daarnaast
gaat het ook om het aanleren van vaardigheden en
inzichten. Zaakvakken worden verbonden met praktijklessen. De expertise van externen draagt bij aan de
ontwikkeling van onze kinderen.

Ouders, en ook samenwerkingspartners
bieden workshops aan binnen en buiten de school. Door
de veelzijdigheid van hun aanbod dragen ze bij aan een
rijke leeromgeving.

Wat vraagt dit van ons?

•
•
•
•
••

Scholing op het gebied van digitale geletterdheid
en het volgen van de vernieuwingen op ICT-gebied.
Uitbreiding van ons aanbod voor een verrijkte
leeromgeving.
Oudercontacten versterken, weten hoe de expertise
van ouders aansluit bij onze ontwikkelingen en
aanbod.
Contact met samenwerkingspartners (verder)
versterken.
Kennis hebben van leerlijnen en het curriculum.nu.
Onderscheidend aanbod van buitenschoolse
opvang (BSO).

Hoe houden we de koers scherp?
Veranderingsprocessen zijn het vertrekpunt van onze
ontwikkeling. De koers wordt in dit strategische plan
uitgezet. Hoe zorgen we ervoor dat we de ingezette weg
blijven volgen en de kwaliteit duurzaam verankeren in
onze organisatie?

•
•
•
•
•

Uitwerken van de toekomstgerichte thema’s in
heldere doelen door projectgroepen.
Het opzetten van een innovatieteam die
veranderingsprocessen volgt.
Op vaststaande momenten evalueren van de voortgang van de ontwikkelingen en resultaten met alle
betrokkenen: doen we wat we hebben afgesproken?
Liggen we nog op koers? Is bijstelling nodig? Hebben
we meer tijd nodig?
Kwaliteitsmetingen bespreken: gaan we onze doelstellingen halen? Moeten we bijsturen?
Houden we goed zicht op de onderwijskwaliteit,
de ontwikkelingen? Is onze basiskwaliteit nog steeds
op orde?
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Onze strategische
doelen
(voortkomend uit onze ambities)

De strategische doelen worden uitgewerkt in jaarplannen.
In de bestuurlijke rapportages wordt verslag gedaan van
de mate van realisatie en resultaten.

Kindcentra algemeen

•
••
•
•
•

Er wordt goed samengewerkt binnen de teams,
gebruikmakend van elkaars kwaliteiten, inzet en
professionaliteit.
Er zijn voldoende ontplooiingsmogelijkheden.
Er zijn kansen voor optimale ontwikkeling door het
ontschotten van onderwijs en opvang (groepsdoorbrekend denken en handelen).
Eén identiteit, één maatschappelijke uitstraling. Het imago
wordt maatschappelijk en herkenbaar uitgedragen.
Randvoorwaarden zoals ICT, privacy, gebouw,
materialen en middelen zijn goed.
De kwaliteit van onderwijs en opvang zijn aan elkaar
verbonden: één visie gedragen door het team,
aangestuurd door leiderschap met lef, met een
onderscheidend en actueel aanbod.

Onderwijs- en opvangbeleid
Onze scholen en/of kindcenta:
... zijn voortdurend bezig met de denksleutels en dit
heeft geleid tot eigentijds, goed onderwijs en goede
opvang. ICT heeft daarbinnen een logische, ondersteunende plek.
... werken gepersonaliseerd: hieronder verstaan wij het
afstemmen van curriculum, didactiek en pedagogiek
in een leeromgeving en een sociale context voor en
door de kinderen om zo tegemoet te komen aan hun
verschillende leerbehoeftes en ambitie. Op deze wijze
geven wij ook invulling aan passend onderwijs.
... hebben een ambitie geformuleerd en werken aan de
realisatie ervan.
... geven ruimte aan ontwikkeling van talenten en eigen
keuzes van kinderen.
... hebben een breed aanbod waarin eigen keuzes
zichtbaar zijn.
... hebben een voldoende beoordeling van de inspectie
gekregen.
... kunnen opbrengsten in termen van leergroei en
toegevoegde waarde zichtbaar maken.

Kwaliteitsbeleid

•
•
•

Onze scholen en kindcentra hebben een hoog
kwaliteitsbewustzijn en een goede kwaliteitscultuur.
De kwaliteitszorg is goed.
Onze scholen en kindcentra zijn in staat om ambitieuze
meetbare en merkbare doelen te formuleren en
hierover verantwoording af te leggen.
De kwaliteitsactiviteiten worden strategisch ingezet en
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Personeelsbeleid

•
•
•
•
•
•

De Wolderwijskrachten hebben vertrouwen in de
organisatie en zijn met veel plezier en bevlogenheid
aan het werk.
Door het aanname beleid en een passende inrichting
van het onderwijs worden adequate oplossingen
gevonden voor het lerarentekort en de vervangingsproblematiek.
Er is een gesprekkencyclus die bijdraagt aan schoolontwikkeling en het optimaliseren van de competenties
en vaardigheden van de Wolderwijskrachten.
De Wolderwijskrachten hebben zicht op hun werkvermogen
en werken aan duurzame inzetbaarheid.
Er is een goede spreiding in talenten en competenties
binnen het personeelsbestand.
Er is een passend functiehuis.

Financiën en bedrijfsvoering

•
•
•

De begroting is sluitend en er is een duidelijke relatie
tussen de wijze waarop de middelen worden ingezet
en de doelen van de organisatie.
De ondersteuning van het bestuursbureau is servicegericht en effectief, passend bij de omvang van de
organisatie.
De administratie en bedrijfsvoering zijn effectief en
efficiënt ingericht, zodat de beschikbare middelen
zoveel mogelijk ingezet kunnen worden voor het
primaire proces.

Duurzaamheid
Wolderwijs wil een goede rentmeester zijn van onze planeet.

•
•
•

Wij handelen met respect voor de natuur en oog voor
de uitputtelijkheid van hulpbronnen, waarbij verspilling
beperkt wordt door onder andere hergebruik en
recycling.
We gaan op een verantwoorde manier om met onze
gebouwen en omgeving.
Milieubewust gedrag heeft specifieke aandacht bij alle
aan onze organisatie verbonden personen.

Communicatie
Wolderwijs neemt lokaal en regionaal een centrale rol in.
Wat ons verbindt is van groter belang dan de verschillen die
we moeten overbruggen. Goede communicatie is een
noodzakelijke voorwaarde voor de realisatie van alle
doelstellingen en wordt bereikt door een hoge mate van
betrokkenheid en eigenaarschap.

•
•

Communicatie is op maat door een goede afstemming
op de behoefte van de gesprekspartner.
Interactie is de kern van communicatie: ouders,
kinderen en Wolderwijskrachten concretiseren (samen)
onze actuele kernwaarden: ambitie, kwaliteit,
ontwikkelingsgericht en verbindend.
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COLOFON
Dit Koersplan is tot stand gekomen met heel veel inzet van
alle betrokkenen.
Waarvoor heel veel dank!

Er zijn ter voorbereiding diverse onderwijscafés georganiseerd
voor stakeholders, ouders, Wolderwijskrachten en kinderen.
Dit alles onder de bezielende leiding van Ruud de Sain.
Daarna zijn de uitkomsten uitgebreid besproken binnen de
stuurgroep, uitgebreid met Nan Kooiker (Cedin).
Ontwerp en realisatie: Vanhaaster Reclamebureau

“

Kinderen
leren tellen is
belangrijk werk,
kinderen leren
wat echt telt,
is een
meesterwerk
- Bob Talbert -

”

