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Een onderzoekende houding;
kinderen hebben het van nature. Ze
verwonderen zich over schijnbare
vanzelfsprekendheden. Wat is dat?
Waarom voeren mensen oorlog?
Wanneer ben je slim? Hoe werkt
dat? Die vragende, ontdekkende
houding van kinderen is een zeer
geschikt uitgangspunt om te leren
en om samen zaken voor elkaar te
krijgen.
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Verkennen
wat er kan
om te doen
wat nodig is
Echt kijken en luisteren naar leerlingen, kinderen begeleiden om hun eigen kracht te ontdekken en ontwikkelen, aandacht voor de binnenwereld en de buitenwereld. Bereid om nieuwe wegen te verkennen.
Ons onderwijs samen met leerlingen ontwerpen in
een betekenisvolle context. Technologie inzetten met
meerwaarde en vakgebieden integreren. Dat is de opdracht die we onszelf stellen. Om leerlingen toe te rusten voor de toekomst, werken we nu aan het onderwijs
van morgen. Dit leerproces is uitdagend en van ons
allemaal. Het is een spiegel en een energiebron tegelijk. Als we leerlingen en onszelf versterken, waartoe
zouden we dan in staat zijn, wat zouden we dan kunnen laten ontstaan?
De veranderingen zijn al merkbaar. We gaan van kennisoverdracht naar kennisconstructie. We gaan van
onderwijzen naar het begeleiden van leerprocessen.
Dat betekent (methodes) loslaten en erop vertrouwen
dat kinderen vooral leren van de ervaringen die zij opdoen. Dat betekent onderzoeksvragen bedenken en
op ontdekkingstocht gaan, gerichte feedback geven
en ontvangen, je plan bijstellen, problemen oplossen,
samenwerken en de verbinding maken met de ‘echte’
wereld’.
De snel opeenvolgende maatschappelijke en technologische ontwikkelingen vragen van de onderwijs-sector en van Edu-Ley om een heroriëntatie van strategische keuzes. In het besef dat we ruimte willen laten
voor schoolspecifieke invullingen, formuleren we in dit
koersplan nadrukkelijk onze gemeenschappelijke uitgangspunten. Vrijheid kan alleen bestaan als je tegelijk verantwoordelijkheid neemt voor je handelen en
elkaar daarop kunt aanspreken. Het gaat om de balans

tussen dat wat je uniek maakt en datgene waarin je je
verbonden voelt met de ander.
Dit koersplan is gericht op alle belanghebbenden,
maar in het bijzonder op de medewerkers die de gezamenlijke ambities in de schoolpraktijk waarmaken. In
de volgende hoofdstukken formuleren we onze strategische keuzes, lichten we toe waarom die belangrijk
zijn, hoe we er invulling aan geven en wat we gaan
doen om het zichtbaar en meetbaar te maken. We
leggen nadrukkelijk het accent op de integrale ontwikkeling van kinderen. We dragen immers niet alleen
kennis over, maar cultiveren ook morele, emotionele,
fysieke en geestelijke eigenschappen. Onze ambities
en beloften voor de komende jaren zijn samen te vatten onder de noemer ‘wereldwijs onderwijs’.
Onderwijs dat is gebaseerd op oog voor de wereld om
ons heen, met een focus op brede ontwikkeling van
leerlingen en waarin ieder een rol heeft om zelfverantwoordelijk te leren.
Het zijn de beloftes van onze professionals en gewenste belevingen die we tot stand willen brengen. Om het
beleid naar de praktijk te vertalen, zullen we ons vooral bewust moeten zijn van onze eigen intenties, onze
mentaliteit, houding en vaardigheden. De ontwikkeling van leerlingen hangt nu eenmaal nauw samen met
ons eigen leervermogen en onze veranderbereidheid.
Door de zorgvuldige en raadplegende wijze waarop
dit koersplan tot stand is gekomen, vertrouw ik erop
dat iedereen binnen Edu-Ley zich herkent in de beschreven ambities en zich daar met plezier en enthousiasme voor wil inzetten.
Paul van Aanholt,
Voorzitter CvB Edu-Ley

Voor de beknopte digitale versie
van onze visie en strategische keuzes,
kijk op onze website www.edu-ley.nl
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Leeswijzer
In dit koersplan doen we beloftes, geven we beelden van wat we willen
laten ontstaan. We geven woorden aan grootse plannen en beseffen dat
die woorden gemakkelijker zijn opgeschreven dan in praktijk gebracht.
De opdracht voor de komende jaren is echter om die beloftes voortdurend waar te maken en te bewijzen. Dat doen we door wederzijds leren,
bijvoorbeeld in Leerkringen. Om te checken of we de juiste dingen doen
en of we voldoende effectief zijn, evalueren we onze activiteiten in een
permanente dialoog. Met elkaar, met leerlingen en ouders, met externe
stakeholders en de toezichthouder. Kritische succesfactoren geven de schijn
van meetbaarheid en dragen het gevaar in zich dat onderdelen los komen te
staan van het grote geheel. In onze optiek biedt het daarom meer soelaas
om in gezamenlijke verantwoordelijkheid wederzijds leren te stimuleren
en succesverhalen te delen. Elkaar scherp houden, afstemming op onze
waarden, voortdurend verbeteren en gedeelde ambities realiseren, zal het
vliegwiel in gang zetten voor de gewenste ontwikkeling. Wat we met elkaar
voorstaan en waarop we vertrouwen, laten we steeds meer zien in onze
scholen. En hoe meer we zien dat onze aanpak werkt, des te sterker onze
motivatie zal zijn om te delen, te verdiepen en te versterken.
In hoofdstuk 1 beschrijven we de context waarin dit koersplan tot stand
gekomen is. In hoofdstuk 2 geven we een beeld van onze Edu-Ley organisatie en in hoofdstuk 3 staan we kort stil bij het proces dat we hebben
doorlopen om dit koersplan tot stand te brengen. In hoofdstuk 4 geven
we een impressie van de gewenste toekomstbeelden, zoals we die hebben opgetekend in sessies met leerlingen, ouders en medewerkers. Het
zijn bespiegelingen over de ideale school. In hoofdstuk 5 geven we een
samenvatting van wat leerlingen, ouders en leerkrachten als kwaliteit beschouwen. In hoofdstuk 6 beschrijven we relevante trends en ontwikkelingen
die van invloed zijn op ons onderwijs en de keuzes die we hierin maken.
In hoofdstuk 7 definiëren we waar Edu-Ley voor staat in de vorm van onze
missie, kwaliteiten en waarden. In hoofdstuk 8 beschrijven we waar we
voor gaan: leerlingen thuis maken in de wereld.
Vanuit onze waarden, missie en visie formuleren we in hoofdstuk 9 vervolgens de ambities voor onze scholen voor de komende jaren. In hoofdstuk
10 geven we per beleidsdomein aan wat we willen bereiken, wat we dan
willen zien op de scholen en hoe we dat gaan monitoren. Aan de geformuleerde doelstellingen liggen onze ambities ten grondslag. We sluiten
het koersplan af met een indicatief tijdpad waarbinnen we we aan onze
ambities gaan werken. In elk lopend jaar geven we daarbij de accenten
aan voor het daaropvolgende jaar.
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1. De context van
dit koersplan
De Stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Goirle en de Stichting
Katholiek Basisonderwijs Goirle vormen sinds 1 januari 2015 samen de
personele unie Edu-Ley. Om een gezamenlijke koers voor de komende
jaren te bepalen, hebben we dit visiedocument opgesteld.
Van begin af aan is hierbij de intentie om te werken vanuit de besturingsfilosofie ‘ruimte binnen heldere kaders’(1) en aan te sluiten bij de schoolplannen(2) die er al liggen en die ook al worden uitgewerkt in de praktijk.
In onze filosofie is het zaak om een beweging tot stand te brengen die
het beste van twee werelden combineert: een heldere visie en gedeelde
ambities gekoppeld aan zelfverantwoordelijkheid, actieve betrokkenheid en
wederzijds leren. Vanuit die insteek krijgen scholen de ruimte om een eigen
invulling te geven aan de gezamenlijk bepaalde richting. De ambities in dit
koersplan hebben voornamelijk betrekking op de strategische keuzes en
ontwikkeling op organisatieniveau. Onderwijsinhoud en profilering blijft de
verantwoordelijkheid voor elke school afzonderlijk. Het is onze overtuiging
dat diversiteit in het scholenaanbod wenselijk is voor alle betrokkenen en
dat iedere school een eigen karakter dient te behouden, aansluitend op
de wijk, de leerlingpopulatie en de eigen kwaliteiten.

1. Z
 ie ook de samenwerkingsovereenkomst van Edu-ley onderdeel ‘onderwijs en identiteit’:
De onderwijskundige inrichting en profilering is in alle gevallen in de eerste plaats een
aangelegenheid van elke school. De beleidskaders met betrekking tot de onderwijskundige inrichting worden bepaald op het niveau van de personele unie. Besturingsfilosofie
onderdeel: ‘autonomie van de scholen’. De autonomie van de afzonderlijke scholen staat
voorop. De scholen worden uitgenodigd om vanuit verscheidenheid in eenheid te gaan
opereren. Belangrijke gedachte hierbij is dat: De ouders in Goirle zo de mogelijkheid
hebben die school te kiezen voor hun kind die het beste bij hun kind past. Wil je scholen
de ruimte geven zich te profileren dan moet je de verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie weg leggen. De autonomie zal bewerkstellen dat de diversiteit van
aanbod in Goirle zal toenemen.
2. D
 e nieuwe schoolplanperiode voor de Edu-ley scholen lopen van 2015-2019.
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2. Onze organisatie
De Edu-Ley scholenorganisatie voor primair onderwijs biedt per 1
september 2016 onderwijs aan zo’n 1900 leerlingen en werkgelegenheid voor 180 medewerkers. Edu-Ley bestaat uit twee openbare en vier
katholieke scholen, ieder met een eigen identiteit en onderwijsconcept.
De zes directeuren leggen in het directeurenberaad verantwoording af aan
het College van Bestuur. De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraden en de Raad van Toezicht zien erop toe dat Edu-Ley op de juiste
wijze verantwoordelijkheid neemt voor haar kerntaken en verantwoording
aflegt aan de samenleving. Edu-Ley maakt deel uit van het samenwerkingsverband voor Passend Onderwijs Plein 013 en werkt samen met partner
besturen. Daarnaast onderhoudt Edu-Ley nauwe banden met onder andere
het voortgezet onderwijs, maatschappelijke- en culturele instellingen, de
gemeente Goirle, kinderopvangorganisaties, Kindcentra Goirle, Hogeschool
Kind en Educatie, T-Primair en het Regionale Transfer Centrum.
Tessa Gerritsen voor Moor Communicatie
A4

RAAD VAN
TOEZICHT
COLLEGE VAN
BESTUUR

GMR

DIRECTEURENBERAAD

DE BRON

DEN BONGERD

KAMELEON

OPEN HOF

REGENBOOG

‘T SCHRIJVERKE

* Ten tijde van verschijnen van dit koersplan is er nog sprake van twee gemeenschappelijke medezeggenschapsraden. Op termijn zal worden toegewerkt naar
één Edu-Ley GMR.
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3. Proces
Belangrijk uitgangspunt van onze aanpak is dat we
willen werken vanuit waardering voor de kwaliteiten
van het huidige onderwijs op de scholen. Er zijn immers al veel positieve ontwikkelingen in gang gezet
waarop we verder willen bouwen.
Het gaat dus zowel om het versterken wat goed gaat
als om het in gang zetten van vernieuwing. We zijn
ons traject begonnen door met een klankbordgroep
van ouders, leerkrachten en directeuren gezamenlijke
waarden te bepalen voor Edu-Ley. De vraag die daarbij
centraal stond, was: ‘Vanuit welke drijfveren willen we
kinderen voorbereiden op het vervolgonderwijs en hun
bijdrage in een veranderende samenleving?’
We hebben vervolgens in meerdere dialoogsessies
ouders, leerlingen en leerkrachten van onze scholen
gevraagd naar hun beelden en verwachtingen over het
onderwijs van morgen. We hebben een soortgelijke
dialoog gevoerd met diverse partners met wie we in
Goirle regelmatig samenwerken, waaronder de lokale
overheid, het voortgezet onderwijs, de cultuursector,
de jeugdzorg, kinderopvangorganisaties, de lerarenopleidingen en het samenwerkingsverband voor Passend
Onderwijs.

Wat willen we met dit Edu-Ley
koersverhaal bereiken?
Het gesprek over waarden en ambities en de manier
waarop deze worden vertaald in concrete doelen en
activiteiten is een dialoog die in alle lagen van de organisatie gevoerd moet worden. In de zoektocht die
we met elkaar aangaan, willen we de competenties in
de hele organisatie versterken met als doel om tastbare
brede leeropbrengsten te realiseren, die methodes en
vakken overstijgen. De uitdaging is de verbinding tot
stand brengen tussen het organisatieverhaal, het schoolverhaal en het persoonlijke verhaal van de individuele
leerkracht. Hoe komen we van begrijpen naar voelen,
willen en doen? Hierin zien we een verantwoordelijkheid
voor de directeuren en ‘Leerkringen’. Hoe kunnen we
elkaar de juiste vragen stellen op eenzelfde manier als
een leerkracht haar leerlingen aanspreekt op verantwoordelijkheid voor hun ontwikkeling. De inzet is om
natuurlijke nieuwsgierigheid te blijven aanwakkeren,
om met aandacht voor zingeving en betekenisgeving
met elkaar zorg te dragen voor meetbare opbrengsten
op alle niveaus.

Met de opbrengst uit deze sessies hebben we conceptteksten geschreven, die zijn voorgelegd aan de
directeuren van onze scholen en aan de klankbordgroep. De verzamelde bevindingen werden daarna
weer verwerkt in nieuwe tekstvoorstellen. Na enkele
schrijfrondes en overlegmomenten met de bestuurder werd een herziene tekstversie voorgelegd aan de
directeuren, waarna de definitieve versie ter goedkeuring
aan RvT en GMR werd overhandigd.
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4. Toekomstbeelden
Onderstaand beschrijven we enkele toekomstbespiegelingen van leerlingen, ouders en leerkrachten
voor de Edu-Ley scholen, die we in verschillende
dialoogsessies hebben opgehaald. Het zijn ideaalbeelden over het onderwijs en onze scholen, die naast
andere inzichten en bevindingen hebben geleid tot
de formulering van onze ambities.

Wat leerlingen als ideaalplaatje zien(3)
Wij zien scholen die extra hulp geven aan kinderen die
dat nodig hebben. Leerkrachten die veel uitleggen, zodat iedereen het snapt. Er is voldoende uitdaging voor
kinderen die het aankunnen, zodat iedereen op het juiste
niveau taken kan doen. Je mag fouten maken, want daar
leer je van. Op de ideale school hoef je minder huiswerk
te maken, want dat doe je al op school. Laptops en
tablets kun je mee naar huis nemen. Daarnaast hoef je
niet altijd lang stil te zitten in de klas, mag je op je eigen
manier dingen ontdekken en kun je ook spelenderwijs
leren. We zien scholen waar technologie in de lessen
is ingevoerd, waar kinderen zelf filmpjes maken en aan
de slag gaan om dingen te bouwen, bijvoorbeeld met
3d printers.

3. Zie ook: http://www.destaatvanhetonderwijs.nl/documenten/
rapporten/2016/04/13/de-staat-van-de-leerling-2016
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Er is veel ruimte voor sport en beweging, misschien wel
yogalessen. Niemand blijft zitten, omdat je altijd op je
eigen niveau kunt werken. We doen veel aan creativiteit,
zoals tekenen, toneelspelen, muziek, dansen. We hebben meer meesters voor de klas, we doen proefjes met
natuur en techniek, we werken aan presentaties, gaan
vaker naar buiten en leren meesters en juffen hoe ze
moeten gamen. We doen projecten met andere scholen
en hebben ontdeklessen met vakleerkrachten en stagiaires. In de school van morgen hebben we aandacht
voor het milieu en gezonde voeding. De leerkracht kun
je altijd aanspreken en je kunt je verhaal kwijt. Je voelt
je veilig op school en de meesters en juffen geven je
het gevoel dat je er mag zijn en geven complimenten
als je iets goed kunt. Ze geven ons het vertrouwen dat
we alles kunnen vragen en zelf keuzes kunnen maken
hoe we leren. Ze zijn steeds meer begeleider van ons
leerproces en maken ons daarvoor zelf verantwoordelijk.

Wat ouders als ideaalplaatje zien
Leerlingen op een Edu-Ley school leren om wereldwijs
te worden. Door te werken aan verbinding, oog voor
de omgeving, verleggen van grenzen in de natuur,
passie voor vernieuwend onderwijs, denken in kansen,
stimuleren van talentontwikkeling en ICT vaardigheid.
In de scholen kennen alle leerkrachten elkaar evenals
alle kinderen.

Iedereen helpt elkaar om de volgende stap te zetten.
Er is ruimte voor individuele kwaliteiten binnen de gemeenschappelijke kaders.
Naast groepsplannen zijn er ook plannen per kind,
waarbij kinderen zelf mogen meedenken wat ze nodig
hebben en welke leerdoelen ze willen behalen. Er
wordt basiskennis aangeboden voor iedereen, er is een
plan per groep en er is een individueel kindplan met
persoonlijke doelen. Het kind is weerbaar, kan omgaan
met de veranderende samenleving, is zelfredzaam en
wereldwijs, gaat zelf op onderzoek uit. Edu-Ley straalt
ambitie uit en durft voorop te lopen, onder andere door
onderwijs in Engels vanaf de onderbouw, upgraden van
computersystemen, muziekonderwijs (voor multitasken
en ontwikkeling van de hersenen) en handvaardigheid
en techniek.
De teams van de 6 scholen hebben veel kwaliteiten en
delen hun kennis en inzichten. Daarbij is er ruimte voor
kinderen op alle ontwikkelingsniveaus om hun talenten
te benutten en verdiepen. Kinderen, leerkrachten en
ouders voeren gesprekken over gerealiseerde en nieuwe
doelen en over wat nodig is om een volgende stap te
zetten. Kinderen met vergelijkbare specifieke talenten
zitten soms in dezelfde talentgroep, de andere keer
met leeftijdsgenoten bij elkaar. Ook vanuit de teams
en ouders zijn er voldoende talenten om de kinderen
te begeleiden bij hun brede ontwikkeling.

Op een school waar iedereen verschillend is en zijn eigen
omgeving/systeem heeft, worden ieders krachten gezien.
De school geeft tijd, steun, input, vertrouwen, plezier
en rust om samen op weg te gaan naar de persoon die
iemand kan worden en wil zijn.

Wat leerkrachten als ideaalplaatje zien
We vormen een netwerk van relaties binnen en tussen
scholen en tussen scholen en de omgeving. Langs die
lijnen van relaties versterken we elkaar. Om het onderwijs
een vernieuwingsimpuls te geven schakelen we EduLey experts in die ieder op hun vakgebied iets kunnen
betekenen voor hun collega’s. Denk hierbij aan specialisten, zoals taalcoördinatoren of rekenspecialisten. In
onze scholen ligt de focus op leren leren, leren leven en
leren samenleven. We geven kinderen vertrouwen en de
ruimte om uit eigen beweging te leren. We doorbreken
het leerstofjaarklassensysteem, laten leerlingen in contact
komen met andere culturen en meningen en vervullen de
rol van coach in het ontwikkelingsproces van kinderen.
We stimuleren toekomstgerichte vaardigheden zoals
plannen, organiseren, verantwoordelijk zijn, autonoom
zijn, informatie kunnen vinden, kennis van de digitale
wereld en samenwerken.
In 2020 werken we vakoverstijgend in Kindcentra met
ruimte voor scholen om hier een eigen kleur aan te geven. We leren leerlingen ontspannen, balans te vinden
in de wisselwerking tussen inspanning en ontspanning
en dragen bij aan zelfkennis en bewustwording. Voor de
wereld van morgen vinden we het belangrijk dat leerlingen ‘wereldkundig’ worden en burgerschap ontwikkelen.
Internationalisering en globalisering horen op de agenda
te staan, zodat leerlingen hun weg weten te vinden in
de wereld. We maken het onderwijs toekomstgericht
door onszelf te verdiepen in nieuwe leermogelijkheden,
door drempels te verlagen, bij elkaar in de klas te kijken,
de wereld naar binnen te halen en gebruik te maken
van elkaars talenten. Leerlingen die een Edu-Ley school
verlaten, zijn bewust van hun talenten, hebben een
open mind, kunnen out-of-the-box denken en kunnen
omgaan met onzekerheden. Om leerlingen te helpen
in hun ontwikkeling vertrouwen we op onszelf, durven
we kritisch zijn, zijn we respectvol en dragen we uit waar
we voor staan.
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5. Beelden van kwaliteit
Parallel aan de dialoogsessies om input te verwerven
voor dit koersplan hebben we als directieberaad, nagedacht over de definitie van kwaliteit.(4) Aangezien
de beleving van kwaliteit nadrukkelijke raakvlakken
heeft met de strategische keuzes van Edu-Ley, hebben we de samenvatting van deze bevindingen in dit
koersplan opgenomen.
Kwaliteit is waarmaken wat je belooft. Kwaliteit gaat
over de goede dingen doen, de goede dingen goed
doen, monitoren en bijstellen als het nodig is. Zorg
voor kwaliteit is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. Kwaliteit maak je samen. Het vraagt inzicht
in de eigen uitgangssituatie, formuleren van duidelijke
doelen, systematisch evalueren van de opbrengsten van
het onderwijs en het leren, gericht werken aan verbeteringen, verantwoording afleggen aan belanghebbenden
over de gerealiseerde onderwijskwaliteit en checken
of alles voldoet aan wettelijke kaders. Kwaliteitszorg is
ook het doorvertalen van de Edu-Ley ambities naar de
doelen op schoolniveau. Daartoe moeten de managementrapportages op school- en bestuursniveau ook
meetbaar, transparant, verbindend en doelgericht zijn.
En als sommige opbrengsten wat minder gemakkelijk
meetbaar zijn, dan kun je ook andere vormen van monitoring inzetten. In alle gevallen is de bestuurder ook
sparringpartner en critical friend van de directies. Het
vraagt elkaar opzoeken en het gesprek aangaan om tot
autonome beslissingen te komen. De Inspectie richt
zich bij de beoordeling van kwaliteit op de meetbare
zaken met behulp van het Toezichtskader. Daarnaast kijkt
de inspectie naar de schoolvisie, plannen van aanpak,
projecten en de manier waarop de zorg voor leerlingen
is geregeld. Tot slot telt ook serieus mee of ouders en
leerlingen tevreden zijn over de school. Het nieuwe
toezichtkader laat meer ruimte voor dialoog.

4. Studiedag 23 mei 2016

Leerkrachten ervaren kwaliteit als ze serieus kijken
naar behoeften van leerlingen en op hun beurt serieus
worden genomen door de leiding en de bestuurder.
Kwaliteit wordt ook ervaren als er sprake is van een
vertrouwensband met leerlingen, als leerkrachten
leerlingen op maat kunnen bedienen, als ze groei en
ontwikkeling zien, als ze een groep naar tevredenheid
afleveren naar de volgende fase, als er sprake is van
effectieve communicatie, als ze in staat zijn om leerstof
duidelijk uit te leggen en instructie te verzorgen, als ze
zich eigenaar voelen van het handelingsgericht werken
en als ze zich onderdeel van een team voelen.

Ouders ervaren kwaliteit als de school veiligheid biedt
(fysieke, mentale en sociale veiligheid), als de leerkrachten het kind tot maximale prestaties aanzetten, als de
onderlinge relaties voldoening geven, als er sprake is
van benaderbaarheid van de directeur en de leerkrachten, als ze zich gehoord voelen, als er transparant wordt
gecommuniceerd over prestaties, als de school hoge
cijfers laat zien, als de school een positieve reputatie
heeft in de wijk, als de schoolomvang passend is, als
het rooster als plezierig wordt ervaren en als ouders als
partner worden beschouwd.

Leerlingen ervaren kwaliteit als er een duidelijke
structuur is, als ze zich gezien en gehoord voelen, als
zaken duidelijk worden uitgelegd, als ze iets kunnen
leren, als ze het gevoel hebben vooruit te komen, als de
leerkracht overwicht heeft op de groep, als ze genoeg
vrienden hebben, als ze hun emoties mogen delen, als
een leerkracht kwetsbaar durft te zijn, als het onderwijs
gaat over brede ontwikkeling, als er vertrouwen is in
de school en de leerkracht, als er ruimte is voor eigen
verantwoordelijkheid, als er gelachen mag worden, als
leerkracht kunnen boeien en een aansprekend verhaal
kunnen vertellen, als de school eigentijds en schoon is
en moderne voorzieningen heeft.(5)

5. Bijvoorbeeld een moderne speelplaats
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6. Trends en ontwikkelingen
Onderstaand beschrijven we de meest relevante
trends en ontwikkelingen, die van invloed zijn op
het onderwijs op onze scholen en de manier waarop
leerlingen leren. Deze beschouwingen geven vanuit
een helicopterperspectief inzicht in de wereld waarin
we leven. Ze zijn grotendeels opgetekend tijdens
de dialoogsessie met stakeholders van Edu-Ley en
worden onderbouwd door het adviesrapport van het
Platform Onderwijs2032: www.onsonderwijs2032.nl

De wereld is overal
We zien dat de verzuiling zijn langste tijd gehad heeft
en dat denominaties minder doorslaggevend zullen
zijn voor schoolkeuze. Verduurzaming zal op verschillende domeinen een belangrijke rol spelen in het leven
van leerlingen, evenals de integratie van technologie.
Globalisering en nieuw burgerschap maken dat complexiteit, onrust en onzekerheid toenemen. De wereld
komt op allerlei manieren binnen en tegelijk zoeken we
geborgenheid in een veilige omgeving. Het onderwijs
zal moeten zoeken naar nieuwe structuren en benaderingen, waardoor kinderen zich vooral vanuit eigen
kracht kunnen verbinden.
Ondanks de alomtegenwoordige beschikbaarheid van
technologie en digitale media willen we kinderen ook de
waarde meegeven van echt contact met familie, vrienden
en buurtgenoten. De wereld verkennen gaat dan ook
niet alleen om mediawijsheid, maar vooral om bewuste
keuzes leren maken, medeverantwoordelijkheid nemen
voor elkaar, zorgvuldig omgaan met onze omgeving,
aandacht voor duurzaamheid en betrokkenheid bij wat
er in de wereld leeft. Leren vindt plaats op alle momenten en overal en is niet meer plaats- en tijdgebonden.

Onderwijs versterkt de samenleving
De traditionele samenleving met haar vaste structuren
in gezag, sociale verhoudingen en opvattingen verdwijnt steeds verder uit het zicht. Voor migranten en
hun kinderen geldt in de meeste gevallen dat goed en
actueel onderwijs hun de entree tot de samenleving en
de arbeidsmarkt moet bieden.
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Persoonsvorming en burgerschapsvorming moeten als
taken van het onderwijs bijdragen aan het ontstaan van
sociale en culturele samenhang in een steeds pluriformer wordende samenleving. De school vormt een rijke
sociale context. Leerlingen leren er deel uitmaken van
een gemeenschap, omgaan met de verwachtingen van
de samenleving en zich in relatie tot anderen te vormen.
De school verschaft ook een gemeenschappelijke
basis voor vervolgonderwijs en voor participatie in de
samenleving en heeft daarbij een belangrijke emanciperende taak. Het onderwijs stelt alle leerlingen in
staat, ongeacht verschillen in afkomst, capaciteiten en
begaafdheid, om zich optimaal te ontwikkelen. Scholing
versterkt het proces van individualisering, maar heeft
in de eenentwintigste eeuw ook tot taak de integratie
van het individu in de samenleving en het besef van
maatschappelijke verantwoordelijkheid te stimuleren.

Veelheid aan keuzes
Onderwijs en arbeid zullen verder flexibiliseren. We gaan
meer op eigen tijd en plaats kiezen om te leren en te
werken. Een andere trend is personificatie, de behoefte
om in allerlei opzichten op maat bediend te worden.
We zien dat in entertainment, zoals films on-demand
en in dienstverlening, die steeds persoonlijker wordt
toegesneden. In onderwijs vertaalt deze afstemming
op persoonlijke behoeften zich in individueel leren. We
zien dat ouderschap verandert, maar ook de positie
en rol van de school. Ouders verwachten steeds meer
medeverantwoordelijkheid van de onderwijsprofessional als het gaat om vorming en andersom wordt van
ouders verlangd dat ze zich actief betrokken tonen bij
de ontwikkeling van hun kinderen.
Samenwerking en verbinding zoeken zijn onmisbare
voorwaarden om tegenstellingen te overbruggen.
Kinderen zijn 24 uur per dag online en worden continu
geconfronteerd met prikkels en vermaak. De beelden
uit de (sociale media)wereld veroorzaken een informatie
overkill. Al die invloeden leiden er mede toe dat kinderen - niet altijd op de juiste gronden - worden gelabeld
met gedragsstoornissen.

In een wereld waarin we overspoeld worden met informatie is het de vraag welke informatie betrouwbaar is.
Wat is waarheid? Wat is de norm? Hoe begeleiden we
leerlingen om de beschikbare informatie op de juiste
wijze te interpreteren? Hoe kunnen we ervoor zorgen
dat niet cito en inspectie voorschrijven waaraan het onderwijs moet voldoen, maar dat onderwijsorganisaties
hun eigen kwaliteitsmaatstaven bepalen?

Verantwoordelijk voor jezelf en de ander
Wanneer de omstandigheden veranderen, is het zaak
om je houding en keuzes daarop af te stemmen. De
snel opeenvolgende ontwikkelingen in onderwijs en
samenleving zijn geen bedreiging, het is een realiteit
die een beroep doet op onze veerkracht. In de participatiemaatschappij wordt van iedereen verwacht een
bijdrage te leveren en zelfverantwoordelijk te zijn. Het
gaat om bewustzijn van je zelf (wie ben ik?) en zorg
voor de ander. We willen onze unieke persoonlijkheid
uitdrukken èn ons verbonden voelen. We willen ons
kunnen verbinden aan een hoger doel, in het besef dat
we met elkaar beschikken over een collectieve creativiteit
en zo waarde kunnen toevoegen aan de samenleving.

Identiteitsvragen
Een trend die daarnaast relevant is, is die van toenemende multiculturalisering. Het onderwijs zal daar op
de juiste manier op moeten inspelen. Het gaat naast
kennisverwerving steeds meer om de vragen: wie ben jij
als persoon, hoe bewust ben je van jezelf, van je identiteit
en kwaliteiten? En hoe bouw je aan voedende relaties?
In de tijd waarin we leven, ligt er een enorme druk op
kinderen. Ze moeten al jong voldoen aan veel verwachtingen, naast school deelnemen aan clubs en sportverenigingen, tegelijk goede cijfers halen, voorbeeldig zijn
in de sociale omgang, meedoen met de laatste mode,
de juiste vrienden om zich heen verzamelen en inpassen in de roosters van de thuissituatie. Kinderen voelen
maatschappelijke druk en worden impliciet en expliciet
verplicht om te voldoen aan normen van anderen. De
autonomie die kinderen in de voor- en vroegschoolse
periode ervaren, wordt in de jaren daarna al snel aan
banden gelegd. Dat maakt het des te belangrijker dat
kinderen leren om zich te ontplooien vanuit eigen waarde
en eigen kracht.

Integraal denken en doen
In de persoonlijkheidsontwikkeling van kinderen gaat
het om vaardigheden, waardigheden en aardigheden
(bron: Onderwijs 2032). We zien steeds meer verbinding
tussen onderwijs en voorschoolse ontwikkeling, wat
onder meer tot uitdrukking komt in de totstandkoming
van kindcentra. De ontschotting die we op andere domeinen in de samenleving zien ontstaan, vindt ook plaats
in de vorm van doorgaande leer- en ontwikkelingslijnen,
voorlopig in de leeftijdsfase 0-12 jaar, maar op termijn
zal dit worden doorgetrokken naar 18 jaar. We gaan van
de economische mens naar de ‘hele’ mens, die creatief en vrij invulling kan geven aan zelfverwerkelijking,
maar die ook inhoud weet te geven aan waardevolle
relaties met anderen. In plaats van de eenzijdig focus op
welvaart, gaat het steeds meer om welzijn en welbevinden. We hebben steeds meer oog voor het kiezen van
duurzame oplossingen en zien in dat dit noodzakelijk
is voor het voortbestaan van onze aarde. In het onderwijs erkennen we dat leerlingen niet allemaal dezelfde
talenten en vaardigheden hebben en dat niet iedereen
op dezelfde manier kan worden opgeleid. We gaan van
een generiek naar een gedifferentieerd aanbod. Er is
een revival zichtbaar van het meester-gezel systeem,
waarbij leerlingen samen met de leerkracht werken aan
oplossingen van een probleem en waarbij verschillende
mensen met verschillende disciplines elkaar versterken.
Een integrale kijk op onderwijs houdt in dat er veel
meer dan vroeger wordt gewerkt vanuit een natuurlijke
en zelfverantwoordelijke ontwikkeling van leerlingen,
waarbij het geheel van omgeving, ervaringen en de rol
van de leerkracht ervoor zorgen dat leerlingen telkens
een volgende stap kunnen zetten.
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7. Onze identiteit
Edu-Ley is een personele unie, bestaande uit twee
openbare en vier katholieke scholen, ieder met een
eigen historie en karakter, maar verbonden door de
ambitie om het onderwijs in Goirle toekomstbestendig te maken en op een hoger niveau te tillen. Onze
identiteit is opgebouwd uit de waarden die we delen
en komt tot uitdrukking in het gedrag dat we laten
zien. Wat onze scholen met elkaar verbindt, is de
gemeenschappelijke opdracht om bij te dragen aan
de ontwikkeling van kinderen tot autonome mensen
met verantwoordelijkheidsgevoel.

Onze missie
Edu-Ley scholen zorgen voor eigentijds en maatschappelijk betrokken onderwijs en geven ruimte aan het
ontdekken en versterken van eigen wijsheid van leerlingen, zodat zij zichzelf optimaal ontplooien en met
elkaar verantwoordelijkheid nemen om duurzame en
respectvolle keuzes te maken.
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Onze pijlers
Uit de sessies kwamen de volgende gemeenschappelijke
kwaliteiten van beide stichtingen naar voren:
1. We hebben aandacht voor de totale ontwikkeling
van ieder kind.
2. Onze scholen bieden ieder kind de ruimte om op
eigen wijze tot ontplooiing te komen en leggen zo de
basis voor een gelukkige en betekenisvolle bijdrage
in de samenleving en een leven lang leren.
3. We zijn sterk in ondersteuning van leerlingen en
hebben oog voor het welzijn van leerlingen en medewerkers
4. We zijn een lerende organisatie en bieden op onze
scholen een veilige leer- en werkomgeving.

Onze waarden (LAVA)
Onderstaande waarden zijn richtsnoer voor ons gedrag
en handelen. Met ruimte voor ieders eigenheid laten
we met deze waarden zien wat wij als Edu-Ley belangrijk vinden. De vier waarden versterken elkaar, dat wil
zeggen dat ze alleen in samenhang kenmerkend zijn
voor het karakter van Edu-Ley. Ze staan niet op zichzelf,
maar krijgen juist kleur door hun onderlinge relaties en
wisselwerking. Als geheugensteuntje introduceren we
de vier waarden in het acroniem LAVA.
1. Lerende houding
We zijn een lerende organisatie in ontwikkeling. We
tonen kwaliteit tot in de kleinste details. We zijn open,
transparant en betrouwbaar. We stellen onszelf de vraag
of het beter kan en ontwikkelen onszelf. We spreken
elkaar aan op gedeelde waarden en staan voor continue verbetering. De lerende houding zien we als een
belangrijke voorwaarde om onze ambities te realiseren.
2. Autonomie
We respecteren de eigenheid van kinderen en professionals. We zijn onafhankelijk en kritisch en maken
verantwoorde keuzes voor onszelf en onze omgeving

vanuit eigenaarschap en regelruimte. We zetten eigen
creativiteit en talent in, werken aan onderscheidend
vermogen van onze scholen en vieren verscheidenheid.
We nemen persoonlijke verantwoordelijkheid voor wat
nodig is om samen verder te komen en hebben oog
voor elkaars grenzen.
3. Verbinding
We zoeken elkaar op en weten elkaar te vinden. We
werken samen met partners in de nabije wereld of
daarbuiten. We maken gebruik van elkaars kwaliteiten
en realiseren gezamenlijke doelen. We zijn interactief in
onze communicatie met het oog op wederzijdse groei.
We zijn zichtbaar en inspirerend. We realiseren synergie
en meerwaarde voor alle betrokkenen.
4. Ambitie
We zijn innovatief en laten zien dat we het verschil
willen maken. We zijn vooruitstrevend en duurzaam.
We hebben dromen en passie. We hebben lef en zijn
ondernemend. We laten ieders kracht tot uitdrukking
komen. We zijn verdiepend en ontdekkend. We tonen
daadkracht en we zien kansen voor persoonlijke en
gezamenlijke ontwikkeling.
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8. Onze visie: thuis in de wereld
Om de wereld te verkennen, heb je een brede blik
nodig. Wij geloven erin dat we samen meer kunnen
bereiken en dat wereldburgerschap waarde toevoegt
aan de samenleving. We halen inspiratie uit het besef
dat we ertoe doen, dat we mogen bijdragen aan wat
de wereld nodig heeft. Vanuit zelfverantwoordelijkheid zoeken we de verbinding met elkaar en met een
lerende houding verwezenlijken we onze ambities.
Samen maken we de muziek en componeren we een
symfonie van goed onderwijs.

Thuis in de wereld.
Dat is de visie die ten grondslag ligt aan dit koersplan. Met dit motto zeggen we als Edu-Ley dat we
het belangrijk vinden dat kinderen zich thuis voelen
in zichzelf, dat ze openstaan voor hun omgeving en
voldoende wereldwijs zijn om een rol te spelen in de
veranderende wereld. Het gaat er dus om dat we als
onderwijsprofessionals oog hebben voor persoonlijke
behoeften en mogelijkheden van kinderen en dat we
elkaar uitnodigen om te leren, ontdekken en samen te
werken. Binnen de Edu-Ley scholen staan we daarom
voor hoog rendement in de breedste zin van het woord.(6)
We willen in ons onderwijs focussen op het geheel van
interacties, ervaringen en belevingen van kinderen en
volwassenen.
Als je nieuwsgierig bent, ga je op verkenning. Het
avontuur tegemoet, naar onbekende oorden. Over
land, over water, je doorkruist weidse vlakten, baant
je een weg door dichte bossen. Je bent vastberaden.
De wereld wacht. Met een verkennersblik breng je het
terrein in kaart, verzamel je informatie, leg je verbanden
en communiceer je dat met anderen. Een verkenner wil
nieuwe ontdekkingen doen en leren van ervaringen.
6. Thuis in de wereld gaat ook over wat honorair hoogleraar
Paul de Blot (Nyenrode) ‘zijnskracht’ en ‘relatiekracht’ noemt.
Juist in een wereld die steeds complexer en meer verbonden
wordt, moeten we ons ervan bewust zijn dat ontwikkeling en
ontplooiing niet alleen samenhangen met goede score voor
taal en rekenen. Wat echt telt, is immers niet te tellen. Volgens
De Blot is verstandelijke kennis slechts voor 10% van belang voor
een mens. Relatiekracht is voor 30% van belang en maar liefst
60% van ons potentieel is zijnskracht. Voor het ontwikkelen van
zijnskracht (cq persoonlijkheidsontwikkeling) stelt De Blot dat
kinderen vooral plezier in leren moeten houden.
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Je hebt de moed om het pad te maken terwijl je erover
heen loopt. Met het verkennen van de wereld om je heen
leer je ook jezelf kennen. Je kwaliteiten en je ontwikkelpunten, je dromen en idealen. Iedere verkenner heeft
een eigen talent. Door samen te werken aan nieuwe
uitdagingen, versterk je je eigen vertrouwen en word
je eigenaar van je leerproces.
Edu-Ley associeert zich met het archetype ontdekker.
Die is autonoom, ambitieus en avontuurlijk, heeft de
wil om zich te onderscheiden en de moed om nieuwe
dingen uit te proberen.

Leren in verbinding
Volgens emeritus-hoogleraar ortho-pedagogiek Luc
Stevens ervaren mensen welbevinden, motivatie en
zin in leren als is voldaan aan hun behoefte aan relatie,
autonomie en competentie. Anderen waarderen mij
en willen met mij omgaan’, ik kan het zelf (of met hulp
van anderen) en ik heb geloof en plezier in mijn eigen
kunnen’. Deze driedeling heeft een duidelijke relatie met
ons motto ‘Thuis in de Wereld’. Juist omdat het gaat
om je thuisvoelen in jezelf en in relatie met anderen en
om de natuurlijke behoefte van kinderen om de wereld
te ontdekken en zo steeds meer vertrouwen te krijgen
in hun eigen kunnen.

De drie ontwikkelingsvoorwaarden van Stevens passen
naadloos op de geformuleerde waarden van Edu-Ley.
Relatie (verbinding)
De motivatie om je te ontwikkelen ontstaat alleen in
verbondenheid. Op dat punt is het werk van de leraar
een pedagogische opgave. Kinderen hebben behoefte
aan relatie, zowel met hun leerkrachten als met andere
kinderen. Ze willen het gevoel hebben erbij te horen,
deel uit te maken van een gemeenschap. In scholen
hebben volwassenen veel invloed op de kwaliteit van
de relaties. Niet door op de voorgrond te treden, maar
juist door vanaf de zijlijn beschikbaar te zijn. Luisteren,
vertrouwen bieden, optreden als het echt nodig is,
uitnodigende omstandigheden creëren, het goede
voorbeeld zijn, uitdagen en ondersteunen zijn belangrijke pedagogische voorwaarden voor het ontstaan van
goede relaties.
Competentie (lerende houding en ambitie)
Kinderen willen laten zien wat zij kunnen en zichzelf
als effectief ervaren. Dat kan alleen als het onderwijs
is afgestemd op de mogelijkheden en (basis)behoeften van de leerling. Niet opletten, niet meedoen,
onderpresteren, niet durven, het zijn vaak tekenen van
afstemmingsproblemen.

Psychologische behoeften

Interactie

Een leerkracht die de ontwikkeling van haar leerlingen
serieus neemt, biedt de leerling ruimte om passende
leerdoelen voor zichzelf te formuleren en haalbare
resultaten te boeken. Een combinatie van hoge (en
reële) verwachtingen en beschikbaarheid voor hulp en
ondersteuning, zijn een goede basis voor het ontwikkelen
van een gevoel van competentie.
Autonomie (autonomie)
Kinderen willen het gevoel hebben de dingen zélf te
kunnen doen. Zélf kunnen beslissen en zelf keuzes
maken. Dat kan alleen in een omgeving waarin de eigenheid van het kind gerespecteerd wordt. Een kind is
er voor zichzelf, niet voor zijn ouders of voor de school.
Scholen dienen daarom veiligheid, ruimte, begeleiding
en ondersteuning te bieden en verbondenheid met de
ander te waarborgen. Autonomie kan zich echter alleen
ontwikkelen in het perspectief van de ander en hierin
hebben scholen en opvoeders dan ook een duidelijke
verantwoordelijkheid. Zij dienen het kind de gelegenheid
te geven om in verbondenheid de wereld te verkennen
en eigen wegen te gaan.
De kwaliteit van de interactie bepaalt volgens Stevens de kwaliteit van het pedagogische klimaat.

Pedagogische antwoorden

Relatie

Aanbod van (gelegenheid tot) verbondenheid
door beschikbaarheid, vertrouwen en responsiviteit;
Aanbod van verantwoordelijkheid

Competentie

Aanbod van uitdaging en ruimte;
Aanbod van ondersteuning en grenzen.

Autonomie

Aanbod van respect voor het kind als actor;
Aanbod van respect voor diens uniciteit;
Aanbod van het perspectief van de ander en het andere.

Proeve van een pedagogische grondfiguur (L.M. Stevens, 2004)
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9. Onze ambities
Onze Edu-Ley koers is geen keurslijf, maar een ontdekkingstocht, een inspirerende leidraad, die richting
en houvast geeft en die eigenaarschap en ambities op
alle niveaus ondersteunt. Maatschappelijk betrokken
onderwijs geven we inhoud door een inspirerende sfeer,
door aandacht voor 21-eeuwse vaardigheden en door te
bouwen en te vertrouwen op de kracht van leerlingen,
leerkrachten, ouders en samenleving. Vanuit de waarden
die we belangrijk vinden, stimuleren we wederzijdse
verantwoordelijkheid voor leren en ontwikkelen van
leerlingen en professionals. We werken vanuit leerbehoeften van kinderen aan toekomstbestendig onderwijs
in co-creatie met ouders en partners in de omgeving.

Wat gaan we zien op onze scholen?

1.	We koesteren eigen kracht en zijn
zelf-verantwoordelijk(7)
	A. We realiseren hoge opbrengsten in de volle
breedte (kennis, vaardigheden, persoonlijkheidsontwikkeling)
B. We stimuleren leerlingen tot creatief, pro-actief en
zelfverantwoordelijk leren
C. We leren onze leerlingen omgaan met onverwachte
antwoorden, nieuwe omstandigheden en gebeurtenissen.

3. We hebben een lerende houding
A. We zijn zelf verantwoordelijk voor onze ontwikkeling
B. We tonen en onderhouden ons vakmanschap
C. We benutten en delen elkaars expertise
4. We zijn ambitieus
A. We ontwerpen toekomstgericht onderwijs
B. We ondersteunen passende brede ontwikkeling
voor leerlingen en medewerkers
C. We ondersteunen kinderen om hun creatieve
kwaliteiten te benutten en om in alle opzichten
te groeien.
De genoemde ambities zijn op Edu-Ley niveau bepaald.
Om deze te realiseren, hebben we per beleidsdomein
doelstellingen en criteria geformuleerd, waaraan we
kunnen aflezen of we deze ambities op schoolniveau
realiseren. Aan alle geformuleerde doelstellingen liggen
onze ambities ten grondslag. De ene keer is er een directe
koppeling tussen een ambitie en een doelstelling, de
andere keer is er sprake van meerdere dwarsverbanden.

2.	We versterken verbindingen met elkaar
en de wereld
A. We begeleiden leerlingen tot verantwoordelijke
en duurzame burgers
B. We maken actieve verbindingen met de omgeving
(dichtbij of ver weg)
C. We werken vanuit de driehoek ‘ouders-school-omgeving’ met de leerling in het middelpunt.

7. Overal waar we spreken over ‘we’ bedoelen we de hele Edu-Ley
community: leerlingen, ouders, professionals en alle betrokken
partners.
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10. Speerpunten per domein
Onderwijs en ontwikkeling
In dit hoofdstuk beschrijven we achtereenvolgens
verschillende doelstellingen en bijbehorende criteria voor ons onderwijs, waarbij we telkens de focus
leggen op een specifiek ontwikkelgebied.

We realiseren hoge opbrengsten
Wij streven naar bovengemiddelde opbrengsten en
leggen de lat steeds hoger voor een optimale en brede
ontplooiing en ontwikkeling van kinderen. Onze scholen
bieden gestructureerd en opbrengstgericht onderwijs,
gericht op het geheel van noodzakelijke kennis, inzicht
en vaardigheden. We stellen hoge verwachtingen en
duidelijke doelen op alle niveaus, passend bij het team
en de leerlingpopulatie.
Hoe laten we dit zien?
We zijn opbrengstgericht als we de toetsresultaten vertalen naar passend aanbod voor leerlingen, als we de mogelijkheden benutten om te onderzoeken en ontdekken
en als we resultaatgerichte gesprekken voeren binnen
het team en tussen het team en de leidinggevende.
We analyseren resultaten en bepalen op basis daarvan
nieuwe doelen. De leerkracht werkt doelmatig om hoge
opbrengsten(8) te verwezenlijken en houdt tussentijds
de vinger aan de pols door leerdoelen en resultaten te
evalueren in leerling gesprekken. Edu-Ley presenteert
de resultaten van het onderwijs in een open dialoog met
de omgeving, onder andere in het jaarverslag.

Wie is hiervoor verantwoordelijk?
De verantwoordelijkheid voor hoge opbrengsten ligt
primair bij leerling en leerkracht, in samenspraak met
het managementteam en de Interne Begeleider. De
directeur zorgt voor de juiste voorwaarden op schoolniveau, de bestuurder voor de juiste voorwaarden op
stichtingsniveau.
Hoe weten we dat we dit doel hebben bereikt?
1.	De eindtoetsscores van onze scholen liggen boven
het landelijk gewogen gemiddelde per scholengroep
2.	Alle scholen hebben een basisarrangement van de
inspectie
3.	Alle scholen werken met en vanuit de HGW principes
(handelingsgericht werken)
4.	Minimaal 95% van onze leerlingen presteert naar
verwachting(9) in het voortgezet onderwijs
Welke instrumenten zetten we hiervoor in?
1.	Eindtoets, tussentijdse toetsen en Monitoring en
Evaluatie toetsen
2. Inspectierapporten
3 Scholen werken met de HGW instrumenten
4.	Rapportages van het voortgezet onderwijs over de
prestaties van onze leerlingen

•	We werken met monitoring en evaluatietoetsen en
hanteren de PDCA-cyclus
•	We werken aan de hand van groepsplannen volgens
de principes van handelingsgericht werken.
•	We borgen een juiste functiemix, hanteren een heldere
gesprekscyclus en zorgen voor intervisie, audits en
scholing

8. Wat er met hoge opbrengsten wordt bedoeld, moet nog op
Edu-Ley niveau worden vastgesteld.
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9. Volgens het schooladvies vóór eventuele bijstelling naar
aanleiding van de cito-scores

We stimuleren leerlingen tot creatief,
pro-actief en zelfverantwoordelijk leren
Het onderwijs dient te bouwen aan zelfvertrouwen,
zodat leerlingen eigen keuzes kunnen maken. Het gaat
steeds meer om waarde kunnen toekennen aan kennis
en om leren door voorbeeldgedrag in meester-gezel
relaties. Leerlingen krijgen steeds meer gedeelde regie
en eigenaarschap over hun ontwikkeling.
Hoe laten we dit zien?
Leerlingen geven op eigen wijze invulling aan hun
vorderingen en nemen verantwoordelijkheid voor hun
leerproces. Zelfverantwoordelijk leren krijgt concreet
vorm in samenwerking tussen school, leerling, ouders en
externe partners, als leerlingen vanuit een leervraag op
onderzoek uitgaan en samen met anderen antwoorden
op hun vragen gaan zoeken. In het schoolgebouw zien
we dit terug in de wijze waarop de inrichting uitnodigt tot
ontdekken en eigen initiatief nemen. Bereikbaarheid en
toegankelijkheid van middelen en materialen is daarbij
een van de voorwaarden. Scholen zoeken constant naar
mogelijkheden om externe partners te betrekken bij het
onderwijs. Actuele ontwikkelingen bieden waardevolle
aanknopingspunten voor persoonlijke leervragen van
kinderen.

Hoe weten we dat we dit doel hebben bereikt?
•	Leerlingen en leerkrachten laten zien dat ze vorderingen maken
•	Leerlingen ervaren ruimte en vertrouwen en voelen
zich gesteund om zelfstandig keuzes te maken. Ze
ervaren dat ze zelf eigenaar zijn van hun ontwikkeling.
•	Leerkrachten zijn gericht op wat kinderen wèl kunnen
en wat ze verder kunnen ontwikkelen.
•	Leerlingen voelen zich aangesproken in hun kwaliteiten en interesses en zijn actief betrokken bij het
onderwijs.
•	Leerkrachten voeren gesprekken met kinderen over
hun leerdoelen en vorderingen.
Welke instrumenten zetten we hiervoor in?
Met behulp van een nog te ontwikkelen Kijkwijzer signaleren de managementteams of er voldoende wordt
gescoord. Door middel van periodieke gesprekken
tussen leerkracht, leerlingen en ouders houden we de
voortgang bij ten aanzien van zelfverantwoordelijk leren.

Professionals faciliteren zelfverantwoordelijk leren van
leerlingen door goed te signaleren wat de behoeften,
mogelijkheden en ontwikkelkansen van kinderen zijn en
daar gericht op te sturen door de juiste activiteiten en
door tussentijds de aanpak bij te stellen. We ondersteunen en bewaken de doorgaande lijn van 0-12 jaar en
inspireren elkaar op het gebied van 21e -eeuwse vaardigheden (zie toegevoegd model). We zoeken onderlinge
samenwerking in Leerkringen. We realiseren eigentijdse
ICT voorzieningen en we maken de verbinding met de
buitenwereld om het onderwijs te verrijken.
Wie is hiervoor verantwoordelijk?
Zelfverantwoordelijk leren begint bij de leerling en wordt
ondersteund door leerkrachten en ouders.

23

Een wereld te verkennen Visie en strategische keuzes 2016-2019

Edu-Ley Primair Onderwijs Goirle

MODEL 21e EEUWSE VAARDIGHEDEN
In het huidige onderwijsdebat is er veel aandacht
voor het onderwijs van de toekomst. De discussie
richt zich onder meer op de vraag welke kennis en
vaardigheden van belang zijn om leerlingen voor te
bereiden op een snel veranderende maatschappij.
Veel van deze vaardigheden worden samengevat
onder de noemer 21e eeuwse- of vakoverstijgende
vaardigheden. Het betreft generieke vaardigheden
en daaraan te koppelen kennis, inzicht en houdingen
die nodig zijn om te functioneren in en bij te dragen
aan de toekomstige samenleving. SLO en Kennisnet
hebben een nieuw model ontwikkeld voor deze 21e
eeuwse vaardigheden. Hierin worden 11 vaardigheden onderscheiden die kinderen nodig hebben
om op een succesvolle manier bij te dragen in de
samenleving. De 21e eeuwse vaardigheden kunnen
zowel los als in samenhang gezien worden, maar altijd
in combinatie met vakspecifieke kennis en vaardigheden. De stippellijnen tussen de vaardigheden geven
aan dat ze elkaar aanvullen en overlappen. Bij het
oplossen van problemen moet je bijvoorbeeld ook
creatief kunnen denken. Een belangrijk verschil met
het oorspronkelijke model is dat het onderwerp ‘digitale geletterdheid’ niet meer zelfstandig voorkomt.
Het is uitgesplitst in de 4 zelfstandige vaardigheden:
ICT-basisvaardigheden, mediawijsheid, informatievaardigheden (het omgaan met grote hoeveelheden
informatie) en computational thinking.

THUIS IN DE WERELD

We bieden leerlingen ruimte om hun eigen
mogelijkheden te ontdekken en ontplooien
Onderwijs kantelt door meer aandacht voor brede ontwikkeling. Innovatief onderwijs vraagt om aandacht voor
persoonlijkheidsvorming en een thematische aanpak. Het
is de taak van het onderwijs om ervoor te zorgen dat
leerlingen nieuwsgierig blijven en verbanden leren leggen. Kinderen hebben ruimte nodig voor het uitdrukken
van hun creativiteit en ruimte om plezier te maken. Als
je al in een vroeg stadium je eigen mogelijkheden kunt
ontwikkelen, heeft dat positieve effecten op zelfbeeld,
leervermogen en socialisatie.
Hoe laten we dit zien?
•	We bieden ruimte aan de scholen om het leerstofjaarklassensysteem los te laten en actief op zoek te
gaan naar nieuwe mogelijkheden
•	We hebben aandacht voor brede ontwikkeling, zoals
creatieve, muzische, beeldende vorming, beweging
en gezonde leefstijl.
Wie is hiervoor verantwoordelijk?
In de eerste lijn zijn leerkrachten en leerlingen verantwoordelijk voor hun eigen ontwikkeling. In de tweede
lijn de intern begeleider en de directeur.
Hoe weten we dat we dit doel hebben bereikt?
Op elke school is er zichtbaar een breed aanbod. Waar
leerlingen kennis meemaken en waar er ruimte is voor
eigen keuzes.
Welke instrumenten zetten we hiervoor in?
• Periodieke klassenbezoeken
• Kindgesprekken
• Onderling presenteren van projecten in de Leerkringen
• Bewust inzetten van andere organisatievormen
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We maken het onderwijs zoveel mogelijk
passend voor al onze leerlingen

We begeleiden leerlingen tot
wereldburgers

We zien het als onze kernopdracht om voor alle kinderen
in Goirle -voorzover dat binnen onze mogelijkheden ligt
- thuisnabij onderwijs te verzorgen in een vertrouwde
en veilige omgeving. Kinderen die in het verleden naar
het SBO werden verwezen vanwege leer- of gedragsproblemen kunnen we eventueel samen met externe
experts ondersteuning bieden binnen onze Edu-Ley
scholen. We zetten ons actief in om beter in te spelen
op verschillen in leer- en ondersteuningsbehoeften van
kinderen.

Edu-Ley scholen ontwikkelen het verantwoordelijkheidsgevoel van leerlingen. Verantwoordelijkheid voor
jezelf, voor de ander, voor de maatschappij en voor het
milieu. In het hier en nu en voor later. Onze opdracht is
om kinderen mee te geven dat iedereen meetelt en dat
iedereen welkom is, dat alle culturen en gezindten hun
plaats in de samenleving hebben en dat we voor elkaar
zorg dragen. We hebben aandacht voor persoonlijkheidsontwikkeling en gaan ons onderwijs meer richten
op wat er actueel speelt in de samenleving, naast wat
er op dat moment bijvoorbeeld in de methode wordt
behandeld. Hoe meer aandacht we besteden aan persoonlijkheidsontwikkeling, des te sterker we bijdragen
aan burgerschapsvorming.

Hoe laten we dit zien?
•	In samenwerking met partners in het Samenwerkingsverband Plein 013 zorgen we voor een passend
onderwijsaanbod voor alle leerlingen in Goirle.
•	De Edu-ley scholen voeren een actief beleid om leerlingen terug te plaatsen vanuit het SO en het SBO.
•	De Edu-Ley scholen komen tot gezamenlijke afspraken
over de opvang van leerlingen
Wie is hiervoor verantwoordelijk?
Intern begeleiders en directeuren zijn primair verantwoordelijk om het onderwijs op hun scholen passender
te maken.
Hoe weten we dat we dit doel hebben bereikt?
•	Er zitten minder kinderen thuis dan in het meetjaar
2015
•	Het aantal verwijzingen naar het SBO en SO ligt onder
het gemiddelde van het samenwerkingsverband
•	Leerlingen en ouders geven aan tevreden te zijn met
de wijze waarop de ondersteuning is geregeld
Welke instrumenten zetten we hiervoor in?
•	Verslaglegging vanuit Plein 013 en de ondersteuningsprofielen
• Verslag van de leerplichtambtenaar
•	Tevredenheidsonderzoeken
•	Bevindingen van het Zorgadviesteam ( ZAT)
• Structureel contact met SBO en SO scholen
•	Beleid in het kader van terugplaatsen van leerlingen
uit het SO of SBO

Hoe laten we dit zien?
•	Alle scholen hebben een actief beleid in het kader
van wereldburgerschap
•	We treden de wereld rondom de leerling zo transparant mogelijk tegemoet
•	We ondersteunen leerlingen bij het leren begrijpen
en kritisch beschouwen van die wereld
•	We halen de wereld de school in en begeleiden
leerlingen om de wereld te verkennen
Wie is hiervoor verantwoordelijk?
Leerkrachten en directeuren zijn primair verantwoordelijk
voor burgerschapsvorming en worden daarbij desgewenst ondersteund door ouders en externe partners.
Hoe weten we dat we dit doel hebben bereikt?
•	We zien dat alle scholen actieve relaties onderhouden
met partners in de omgeving of daarbuiten
•	We zien leerlingen die zich verantwoordelijk tonen voor
wat er in hun omgeving gebeurt en die het verschil
weten tussen duurzame en minder duurzame keuzes
•	Alle scholen kennen een beleid voor de inspraak
van leerlingen en kennen een actief beleid voor het
leveren van leden voor de Jeugdgemeenteraad
Welke instrumenten zetten we hiervoor in?
•	Directeuren en werkgroepen presenteren hun vorderingen en projecten op het gebied van persoonlijkheidsontwikkeling en wereldburgerschap aan elkaar.
• Beleid inspraak leerlingen
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THUIS IN DE WERELD

Personeel en ontwikkeling
In dit hoofdstuk beschrijven we achtereenvolgens
verschillende doelstellingen en bijbehorende criteria
voor ons personeelsbeleid, waarbij we telkens de
focus leggen op een specifiek ontwikkelgebied.

We versterken eigenaarschap en een onderzoekende houding
Wij vinden het belangrijk dat medewerkers de ruimte
krijgen om eigen keuzes te maken, keuzes die passen
bij de school en de omgeving van de school en de visie
van Edu-ley. Vandaar dat we medewerkers professionele
ruimte bieden, waarbij we eigenaarschap en zelfverantwoordelijkheid verwachten.
Hoe laten we dit zien?
Alle medewerkers van Edu-Ley werken actief aan hun
bekwaamheidsdossier(10)
Wie is hiervoor verantwoordelijk?
De leerkrachten zijn primair verantwoordelijk om hun
onderzoekende en lerende houding te versterken en
worden daarbij gecoacht door het managementteam,
de domeinspecialisten en de directeur
Hoe weten we dat we dit doel hebben bereikt?
•	Alle medewerkers onderhouden hun vakmanschap
- Alle leerkrachten zijn ingeschreven in het lerarenregister conform de Wet Beroepen in het Onderwijs
(zie www.registerleraar.nl)
- Alle leerkrachten werken aan hun bekwaamheidsdossier
•	Alle directeuren zijn ingeschreven in het schoolleidersregister

10. Medewerkers willen leren en zich als professional binnen de
school ontwikkelen. Dit betekent dat we elkaar ondersteunen
om onze vaardigheden op dit gebied te versterken, ruimte
bieden voor eigenaarschap en (elkaar) feedback geven op zowel
product als proces. We nodigen medewerkers uit om hun leerdoelen te formuleren en vragen hen wat ze als professional zelf
willen bereiken. Dit vraagt sensitiviteit van medewerkers en het
vermogen om te reflecteren op het eigen leren. Wat gaat goed
en wat vind ik lastig? Daarnaast gaat het om de verbinding
tussen jezelf, de school en Edu-Ley. Met andere woorden:
wat heb ik, wat heeft de school en wat heeft Edu-Ley nodig
om verder te komen?
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•	Eigenaarschap en een onderzoekende houding van
de leerkracht zijn waarneembaar toegenomen
- Leerkrachten zijn meer bereid om methodes los te
laten en nieuwe mogelijkheden in te zetten
- Leerkrachten nemen eigen initiatieven om het onderwijs te verrijken
•	We voldoen aan de landelijke normering LB-leerkrachten
•	We begeleiden leerkrachten van startbekwaam via
basisbekwaam naar vakbekwaam
Welke instrumenten zetten we hiervoor in?
•	Gesprekscyclus, intervisies, collegiale consultatie en
3600 feedback
•	Nascholing, cursussen, video-interactie begeleiding,
coaching en zelfstudie (zie www.registerleraar.nl)
• Leraren werken met en in hun digitale portfolio

‘We leren
niet zozeer van
ervaringen zelf,
we leren van
de reflectie op
die ervaringen’

We versterken een cultuur, waarin we
onderling onze expertise delen en
ontwikkelen
We focussen op duurzame inzetbaarheid en het inzetten van aanwezige kwaliteiten op alle scholen. Daartoe
stimuleren we structurele kennisuitwisseling tussen onze
medewerkers. Om gezamenlijke doelen te bereiken maken we gebruik van de kracht van dialoog. Dat gaan we
doen door het verder door ontwikkelen van Leerkringen
op diverse domeinen.
Hoe laten we dit zien?
•	Op basis van inhoudelijke thema’s bevragen we elkaar
in ‘Leerkringen’ om ontwikkeling op schoolniveau te
bewerkstelligen
•	We stimuleren bovenschoolse teamontwikkeling en
professionele groei
•	We versterken communicatievaardigheden van medewerkers
•	We zoeken elkaar regelmatig formeel en informeel
op om de teamgeest te versterken
•	We zetten intensief in op professionalisering ten
aanzien van 21e eeuwse vaardigheden, techniek,
cultuur, bewegingsonderwijs, creatieve vakken en
(wereld)burgerschapsvorming
•	We geven vorm aan vernieuwend onderwijs doordat
leerkrachten blijk geven van sociale en communicatieve vaardigheden
•	We richten een eigen ‘Edu-Ley Expertisecentrum’ in
of zoeken samenwerking met de Ontwikkelacademie
van T-Primair

Wie is hiervoor verantwoordelijk?
De directeuren, managementteams en de bestuurder zijn
primair verantwoordelijk om de team- en bovenschoolse
ontwikkeling te versterken.
Hoe weten we dat we dit doel hebben bereikt?
•	Door bovenschoolse uitwisseling en benutting van
ervaringen en leeropbrengsten
•	Collega’s binnen de Edu-Ley scholen weten elkaar
over en weer te vinden
•	We toetsen de vorderingen aan de hand van de
verslaglegging van de verschillende Leerkringen
•	In de managementrapportage van de directeuren aan
de bestuurder en tijdens de voortgangsgesprekken is
concreet zichtbaar op welke wijze invulling gegeven
is aan de inbedding van 21e eeuwse vaardigheden
•	Medewerkers behalen hun Certificaat binnen het
Edu-Ley Expertisecentrum’ (11)
Welke instrumenten zetten we hiervoor in?
We maken duidelijke afspraken waarover we verantwoording afleggen, wanneer we verantwoording afleggen
en over de wijze waarop we verantwoording afleggen.
Dat doen we in de vorm van schoolplan, jaarplan,
verslaglegging vanuit de Leerkringen en de Edu-Ley
Academie, plannen van aanpak en projecten. Binnen de
school leggen we verantwoording af aan de directeur,
bovenschools aan de bestuurder.

11. Leraren kunnen dit onderdeel inzetten voor hun duurzame
inzetbaarheid
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Onze medewerkers zijn vitaal en bekwaam
en werken met plezier

Wie is hiervoor verantwoordelijk?
De Arbo-coördinator, de bestuurder en de directeuren.

We vinden het belangrijk dat alle Edu-Ley medewerkers
in een veilige omgeving vitaal en gezond hun werkzaamheden kunnen blijven verrichten. Daarom dragen
we bij aan continue ontwikkeling, geluk en welzijn en
stimuleren we plezierig werken. Het gedrag van iedere
medewerker doet ertoe en draagt bij aan onze ambities.

Hoe weten we dat we dit doel hebben bereikt?
• Het verzuim ligt onder het landelijke gemiddelde
•	De tevredenheid en het welbevinden van medewerkers is hoger dan de meting uit het vorige tevredenheidsonderzoek

Hoe laten we dit zien?
•	We kiezen voor integraal gezondheidsmanagement
•	Ten behoeve van duurzame inzetbaarheid appelleren
we aan eigen verantwoordelijkheid voor een goede
balans tussen school en privé
•	We gaan door met het ontwikkelen van een HRM
beleid voor Edu-Ley
•	We inspireren elkaar om nieuwe zaken uit te proberen
en werken actief aan voortdurende verbetering en
verbondenheid
•	We zoeken actief naar mogelijkheden voor her-, omen bijscholing
•	Onze professionals zijn betrokken, klantgericht, zichtbaar en aanspreekbaar
•	Onze professionals zijn pro-actief, enthousiast, hebben
aandacht voor vakmanschap en zijn digitaal vaardig.
•	We gaan op zoek naar een bruikbaar instrument
om tevredenheid en welbevinden van medewerkers
structureel te monitoren
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THUIS IN DE WERELD

Welke instrumenten zetten we hiervoor in?
•	Verzuimanalyses en onderzoeksresultaten van de
tevredenheidsonderzoeken.
• Gesprekcyclus input
• Welzijns-checks
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School en omgeving

In dit hoofdstuk beschrijven we achtereenvolgens
verschillende doelstellingen en bijbehorende criteria
voor de relatie van onze scholen met de omgeving,
waarbij we telkens de focus leggen op een specifiek
ontwikkelgebied.

Communicatie; We voeren een permanente
en open dialoog
We versterken de onderwijskundige samenwerking tussen de 6 Edu-Ley scholen. We voeren een permanente
dialoog in het kader van educatief partnerschap. Om de
samenwerking te laten slagen, is er periodiek overleg
met betrokkenen, doen we gezamenlijke projecten,
bepalen we samen de koers en doen we activiteiten in
de wijk of op stichtingsniveau.
Hoe laten we dit zien?
• We participeren actief in diverse overlegorganen
• We zijn actief en transparant in onze communicatie
•	Edu-Ley scholen ontwikkelen, binnen de kaders van
dit beleidsplan, een eigen visie, karakter en onderscheidend profiel: waarin ben je als school uniek en
hoe laat je dat zien?
•	Edu-Ley scholen sluiten hun profielen aan op een
gezamenlijk PR- en communicatieplan
•	Edu-Ley scholen maken gebruiken van eigentijdse
communicatiemiddelen
Wie is hiervoor verantwoordelijk?
Alle medewerkers zijn verantwoordelijk voor het onderhouden van een permanente dialoog binnen Edu-Ley
en daarbuiten.

THUIS IN DE WERELD

Hoe weten we dat we dit doel hebben bereikt?
•	Edu-Ley scholen werken op basis van een gezamenlijk
PR- en communicatieplan
•	Ouders, externe partners en buurtbewoners voelen
zich betrokken en zijn tevreden over de communicatie
van de scholen
•	Activiteiten worden door meerdere partijen gezamenlijk uitgevoerd en positief beoordeeld
•	Ouders en externe partners herkennen het onderscheidende karakter van de school
•	Ouders en externe partners worden actief betrokken
bij de opzet, implementatie en evaluatie van projecten
Welke instrumenten zetten we hiervoor in?
•	Enquêtes, evaluatiegesprekken, dialoogsessies en
online communicatiemedia.
• Tevredenheidonderzoek met onze partners

We stimuleren lokale en regionale samenwerking
Onderwijs wordt steeds minder plaatsgebonden en het
leren vindt steeds vaker plaats buiten het schoolgebouw.
We bieden opleidingsmogelijkheden voor studenten
en we zijn partner voor culturele en maatschappelijke
instellingen. Binnen de gemeente Goirle(12) geven we
samen met onze partners invulling aan de preventieve
basiszorgstructuur. Om de samenwerking te laten slagen, is er periodiek overleg met betrokkenen, doen we
gezamenlijke projecten, bepalen we samen de koers.
Hoe laten we dit zien?
We werken actief met partners samen aan een integrale
en intersectorale aanpak om de ontwikkelingskansen van
kinderen te vergroten. We richten ons daarbij op het
welbevinden van kinderen, het leren van kinderen in een
brede maatschappelijke context en de verbondenheid
van kinderen met elkaar en de omgeving. Elke school
kan met kern- en ketenpartners accenten leggen en
zich profileren. Scholen en partners omschrijven wat de
meerwaarde van de samenwerking is voor de doelgroepen. Binnen de preventieve basiszorgstructuur werken
onze zorgadviesteams samen met GGD-jeugdgezondheidszorg, schoolmaatschappelijk werk, psychosociale
hulpverleners, Plein 013 en de leerplichtambtenaar.
12. E.o. samenwerking T-Primair, Plein 013
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Wie is hiervoor verantwoordelijk?
De directeur is primair verantwoordelijk voor het initiëren
van samenwerkingsinitiatieven met externe partners
en wordt daarbij geïnspireerd en ondersteund door de
teamleden.
Hoe weten we dat we dit doel hebben bereikt?
•	Alle scholen hebben op hun locatie concrete afspraken
gemaakt over samenwerking
•	Alle scholen zijn met de voor hen belangrijke kernpartners een samenwerking aangegaan, gekoppeld
aan de visie van de school
•	Het plan van aanpak zien we weerspiegeld in concrete
acties en resultaten
Welke instrumenten zetten we hiervoor in?
Door middel van verslaglegging van de gezamenlijke
activiteiten monitoren we of de beoogde doelen zijn
bereikt.

We bouwen aan Kindcentra met een
breed programma
De zes Kindcentra van Edu-Ley in Goirle worden gevormd door de kernpartners vanuit basisonderwijs en
kinderopvang. Uitgangspunt van het kindcentrum is dat
onderwijs, opvoeding en opvang vanuit een gedeelde
visie wordt aangeboden.

De Kindcentra werken aan versterking op de
volgende domeinen:
• Visie-ontwikkeling en samenwerking
• Gezamenlijke inzet van financiële middelen
• Gezamenlijke presentatie en communicatie
• Doorgaande ontwikkeling 0-12 jaar
•	Doorgaande lijnen binnen- en buitenschools, brede
ontwikkeling en naschoolse activiteiten
• Deskundigheidsbevordering
• Versterking ouderbetrokkenheid
Wie is hiervoor verantwoordelijk?
De kernpartners vanuit de Edu-Ley scholen en de kinderopvang, zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de
verdere doorontwikkeling van de Kindcentra in Goirle.
Hoe weten we dat we dit doel hebben bereikt?
Wanneer de Kindcentra locatieplannen zijn gerealiseerd
en ouders en leerlingen tevreden zijn over het geboden
programma en de samenwerking.
Welke instrumenten zetten we hiervoor in?
•	Monitorgesprekken met betrokkenen
•	Uitwisselingsbijeenkomsten of intervisiebijeenkomsten
• Plan KC Goirle april 2016

Hoe laten we dit zien?
Per kindcentrum is beschreven met welke partners we
welke doelen willen bereiken binnen de context van
het strategisch beleidsplan Kindcentra binnen de gemeente Goirle. Elk Kindcentrum scherpt de algemene
geformuleerde doelen aan of prioriteert deze doelen
op basis van de behoeften van de eigen kind- en ouderpopulatie. Op elke locatie wordt een stuurgroep
ingericht en gezamenlijk structureel overleg gevoerd.
Binnen kindcentra treden we met partners eensgezind
en gezamenlijk naar buiten.
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Bestuur en management (leiderschap)
In dit onderdeel beschrijven we de doelstelling en
bijbehorende criteria voor de leiderschapsontwikkeling binnen Edu-Ley.

We versterken leiderschapsontwikkeling
Voor onze leidinggevenden verschuift het accent van
‘beheersen en controle’ naar ‘verwachtingen duidelijk
maken, stimuleren, doelen stellen, feedback geven,
ruimte bieden en grenzen stellen.’ Leidinggevenden
inspireren en motiveren personeelsleden en ouders
vanuit hun hart en bezieling. Leidinggevenden worden
getraind in situationeel leiderschap, waarbij ze zich
bekwamen in meerdere leiderschapsstijlen
Hoe laten we dit zien?
• We zorgen voor scholing
•	Alle directeuren zijn ingeschreven in het schoolleidersregister
•	Leidinggevenden zijn zich bewust van hun voorbeeldfunctie, durven nieuwe zaken uit te proberen en weten
het beste in elkaar naar boven te halen
•	Leidinggevenden waarderen en benutten elkaars expertise en nodigen teams uit tot zelfverantwoordelijk
ontwikkelen
•	Leidinggevenden bieden medewerkers professionele
ruimte, waarbij ze eigenaarschap en zelfverantwoordelijkheid van de leerkracht verwachten.
•	Door het ontwikkelen van een kweekvijver van
leidinggevenden
•	Alle directeuren zijn integraal verantwoordelijk en zijn
aanspreekbaar op de Edu-Ley ambities
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Wie is hiervoor verantwoordelijk?
De directeuren en de bestuurder zijn primair verantwoordelijk voor het versterken van de kwaliteit van
leiderschap binnen Edu-Ley.
Hoe weten we dat we dit doel hebben bereikt?
•	Wanneer medewerkers ervaren dat het getoonde
leiderschap versterkend is voor hun handelen.
•	Wanneer de gewenste gedragingen en houdingen
voelbaar en zichtbaar zijn
•	Als de teams positief oordelen over hun leidinggevenden
•	Leidinggevenden leggen verantwoording af over hun
bovenschoolse taken
Welke instrumenten zetten we hiervoor in?
•	Tweejaarlijks uit te voeren tevredenheidsonderzoeken
onder medewerkers
• Gesprekscyclus
•	Verslaglegging over de voortgang van bovenschoolse
projecten en taken

Planning en control
In dit onderdeel beschrijven we de belangrijkste
doelstelling en bijbehorende criteria voor ons
financiële beleid.

We investeren in onze ambities
De planning en controlcyclus verloopt langs een
logische lijn van verantwoording: medewerkers - management – bestuur – RvT. Schoolplanning en Edu-Ley
koers zijn als communicerende vaten. Er is sprake van
een constructieve wisselwerking en dialoog tussen het
stichtingsbeleid en de jaarplannen op schoolniveau.
Aan de ene kant vormen ontwikkelingen op de scholen
input voor het gezamenlijk strategisch beleid. Aan de
andere kant worden gezamenlijke afspraken vertaald
naar de eigen situatie op de scholen.
We zetten middelen transparant en effectief in voor de
realisatie van onze doelen en maken daarbij bewuste
keuzes die onze ambities ondersteunen. Tegelijkertijd
zien we erop toe dat middelen zo efficiënt mogelijk en
op de juiste manier worden ingezet en er zoveel mogelijk
geld naar de leerlingen gaat. Dankzij een bedrijfsmatige
organisatie kunnen we de vragen van onze scholen en
professionals adequaat faciliteren.

Hoe laten we dit zien?
•	Edu-Ley scholen zijn vrij, binnen de door Edu-Ley
gestelde kaders, om eigen kwaliteitsnormen te bepalen, voor zover de eigen keuzes bijdragen aan de
gezamenlijk geformuleerde ambities
•	We zorgen voor een sluitende beleidsrijke meerjarenbegroting op school- en Edu-Ley niveau
•	We leveren per kwartaal managementrapportages,
waarin we de relatie laten zien tussen onderwijsinhoudelijke keuzes en de geïnvesteerde middelen
•	We evalueren jaarplannen en laten zien hoe budgetten
gekoppeld zijn aan projecten
•	We zorgen voor een (bovenschools) formatieplan en
verzuimanalyses
Wie is hiervoor verantwoordelijk?
Het bestuur en de directeuren zijn primair verantwoordelijk voor de investeringen en leggen daar verantwoording
over af aan de Raad van Toezicht.
Hoe weten we dat we dit doel hebben bereikt?
We weten dat we de juiste keuzes gemaakt hebben als
onze belangrijkste stakeholders (medewerkers, ouders,
leerlingen, partners, MR, GMR en RvT) positief oordelen over de ontwikkelingen binnen onze scholen en
vertrouwen hebben in de toekomst. Het halen van de
doelstellingen ligt met name verankerd in de overige
domeinen.
Welke instrumenten zetten we hiervoor in?
• Vaststellen en evalueren van een meerjarenbegroting
•	Opstellen van Management rapportages (op personele
unie- en schoolniveau)
•	Opstellen en evalueren van het (bovenschools)
formatieplan
• Opstellen van een verantwoordingscyclus
• BI-tool van Vizyr
• Mediaan
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11. Tijdpad
We bepalen niet op voorhand al welke speerpunten we in welk schooljaar
gaan oppakken, omdat we van mening zijn dat een koers uitzetten een
cyclisch proces is. Ontwikkelingen die in gang worden gezet, werken nog
jarenlang door en kunnen afhankelijk van externe omstandigheden tijdelijk
heel veel of heel weinig accent krijgen. Wat we zeker weten, is dat we met
enkele urgente thema’s meteen zullen starten en dat we in de komende
jaren al onze ambities zichtbaar willen maken.
We gaan per jaar telkens in juni bekijken welke van de in het schema genoemde ambities we oppakken. Deze ambities gaan we in het schooljaar
erop uitwerken. De evaluatie van de ambities doen we telkens in september
over het afgelopen schooljaar. In de plannen beschrijven we zo SMART
mogelijk welke acties we gaan uitvoeren per domein, wie daarvoor verantwoordelijk is, welke invloeden van buitenaf relevant zijn voor onze keuzes,
hoe we ontwikkeling meten en welke instrumenten we inzetten.
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Voorstel
Juni 2017
Juni 2018
Juni 2019

We
investeren
in onze
ambities

We versterken
eigenaarschap
en een
onderzoekende
houding

We realiseren
hoge
opbrengsten

We bouwen aan
kindcentra met
een breed
programma

We versterken
leiderschapsontwikkeling

2017
•S
CH
O

Schema

We begeleiden
leerlingen tot
wereldburgers

G
VIN
GE
OM

2019

We versterken
een cultuur,
waarin we
onderling onze
expertise delen
en ontwikkelen

Communicatie;
We voeren een
permanente en
open dialoog

EN

We stimuleren
leerlingen tot
zelfverantwoordelijk leren

Onze
medewerkers
zijn vitaal en
bekwaam en
werken met
plezier

•

NTWIKKELING
EN O

We stimuleren
lokale en
regionale
samenwerking

We maken het
onderwijs zoveel
mogelijk passend
voor al onze
leerlingen

L
EE
ON
RS
PE

We bieden leerlingen
ruimte om hun eigen
mogelijkheden te
ontdekken en
ontplooien

2016

OL

2020

2018

Plan					Evaluatie
uitvoering schooljaar 2017-2018		
september 2018
uitvoering schooljaar 2018-2019		
september 2019
uitvoering schooljaar 2019-2020		
september 2020

12. V
 an wens naar
werkelijkheid
Het spreekt voor zich dat we in dit koersplan slechts de kaders schetsen
en lijnen uitzetten naar de toekomst die we met elkaar willen realiseren.
De daadwerkelijke concretisering vindt op de scholen zelf plaats in de
praktijk van alledag. Dat de toekomst vandaag al is begonnen, blijkt wel
uit de schoolplannen, waarin wordt aangegeven dat er inmiddels al veel
activiteiten in gang zijn gezet, in lijn met onze visie. In dat opzicht is er
geen sprake van een cascade model, waarbij je van bovenaf oplegt wat er
moet gebeuren. Wij geloven daarentegen in een integrale benadering, een
gezonde wisselwerking tussen idee en uitvoering, wens en werkelijkheid.
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13. Begrippenlijst
21-eeuwse vaardigheden 	vaardigheden die leerlingen in hun latere
leven nodig hebben
CvB

College van Bestuur

GMR

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

HGW

handelingsgericht werken

ICT

Informatie en Communicatie Technologie

LB- leerkracht	leerkracht die zich heeft gespecialiseerd in
een specifiek domein, zoals taal of rekenen
MARAP	managementrapportage; de verantwoording
vanuit schooldirecties naar het bestuur
PDCA	plan – do – check – act; is een structurele
aanpak om planmatig te werken
Plein 013 	samenwerkingsverband voor Passend Onderwijs in de regio Tilburg
PR

Public Relations

SBO

Speciaal Basisonderwijs

SO

Speciaal Onderwijs

T-Primair 	samenwerkingsverband van alle besturen in
het primair onderwijs in de regio Tilburg
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RvT

Raad van Toezicht

ZAT

Zorgadviesteam

Een wereld
te verkennen
Er zijn vele uitdagingen die nieuwe vragen oproepen,
die nieuwe antwoorden eisen
We geven vorm aan het verlangen om het beste onderwijs te realiseren
Maken elke dag keuzes in het belang van onze leerlingen
Vanuit eigenaarschap, verbinding, een lerende houding en gezonde ambities
Kinderen ervaren veiligheid en een fijne sfeer op school, varen op vertrouwen
Onze juffen en meesters zijn de helden die inspireren,
die instrueren en coachen
Samen met onze partners in de wijk vormen we een netwerk van relaties
Versterken we elkaar, stimuleren we wederzijds leren en ontwikkelen
Onze Edu-Ley koers is een ontdekkingstocht, die richting en ruimte geeft
We zijn verbonden vanuit een gedeelde visie: thuis in de wereld
We begeleiden leerlingen naar zelfbewustzijn, versterken vaardigheden
In een rijke leeromgeving ontdekken ze hun eigen kracht mogelijkheden
De wereld wacht. Nieuwsgierig gaan we op verkenning.
Het avontuur tegemoet, naar onbekende oorden.
We banen ons vastberaden een weg.
Brengen het terrein in kaart, verzamelen informatie,
We leggen verbanden en communiceren dat met anderen.
We doen nieuwe ontdekkingen, leren van ervaringen.
We hebben de moed om het pad te maken terwijl we erover heen lopen.
We leren de wereld en onszelf kennen.
Onze kwaliteiten en ontwikkelpunten, dromen en idealen.
Hoe meer we verkennen, des te groter wordt ons vertrouwen
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Onze scholen / kindcentra
Onze scholen
BS OPEN HOF
 Frankische Driehoek 1

BS DEN BONGERD

BS KAMELEON

 Frankische Driehoek 2a

5052 BL Goirle

 Tamboerstraat 4

5052 BL Goirle

5051 JP Goirle

 013 - 534 24 32

 013 - 534 57 14

 013 - 534 22 63

 openhof-goirle.nl

 obsdenbongerd.nl

 kameleon-goirle.nl

BS DE BRON
 Waterput 54

BS ’T SCHRIJVERKE

BS DE REGENBOOG

 Guido Gezellelaan 137

5053 EJ Goirle

 Grobbendonckpark 43

5051 ML Goirle

5051 KR Goirle

 013 - 534 68 18

 013 - 534 44 55

 013 - 534 26 57

 debron-goirle.nl

 schrijverke.nl

 deregenboog-goirle.nl

Onze kindcentra
1 KC FRANKISCHE DRIEHOEK
BS Open Hof
BS Den Bongerd

3

	KDV/Peuterplein/ BSO Frankische Driehoek:
De Avonturiers
2

1

2 KC GROBBENDONCK
BS De Regenboog
	KDV/Peuteropvang/ BSO Dikkie Dik:
Kinderopvang Humanitas
	BSO/Peuteropvang Villa Op Stelten:
Kinderopvang Humanitas
3 KC BOSCHKENS
BS De Bron
	Peuteropvang De Hummeltjes: Kinderopvang Humanitas
	KDV Breebosch: Kinderopvang Humanitas
	BSO Villa Kakelbont: Kinderopvang Humanitas
4 KC GROOTE AKKERS
BS ‘t Schrijverke
	Peuterplein/BSO Groote Akkers: De Avonturiers
5 KC VENDELIER
BS Kameleon
	BSO/Kinder- en Peuteropvang De Marmot: Kinderopvang Humanitas
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5

4

BS OPEN HOF

BS DE BRON

BS DEN BONGERD

BS ’T SCHRIJVERKE

BS KAMELEON

BS DE REGENBOOG

Tessa Gerritsen voor Moor Communicatie
A4



Hoogen Dries 3
5051 WK Goirle



013 - 530 25 48



info@edu-ley.nl



www.edu-ley.nl
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