Koers 2018-2022 met 7 richtinggevende thema’s
In Jaarplan 2017-2018 heeft SCO R’IJssel zich voorgenomen in juni 2018 een nieuw Strategisch Beleidsplan
2018-2022 vast te stellen. Er hebben in dit schooljaar met diverse geledingen (leerkrachten, directieteam, RvT,
GMR) sessies plaatsgevonden. We hebben teruggeblikt op de afgelopen beleidsperiode en geïnventariseerd
waar we met elkaar naar toe willen. Op grond van deze input zijn door het directieteam in maart 7 thema’s
voor de beleidsperiode 2018-2022 gedistilleerd.
Inmiddels spreken we niet meer over een nieuw Strategisch Beleidsplan, maar over Koers 2018-2022.
Een Strategisch Beleidsplan suggereert naar ons idee teveel een blauwdruk voor de komende vier jaar.
De wereld om ons heen verandert snel. Om mee te kunnen bewegen willen we ruimte houden om hierop te
kunnen anticiperen. We vinden dat Koers hier meer recht aan doet. We zetten de koers uit, geven de richting
aan die we op willen en stellen de koers bij wanneer dat wenselijk of nodig blijkt.
Vanwege de voorgenomen besturenfusie met Montessori De Groene Ring per 1 januari 2019 beperken we ons
in juni 2018 tot het vaststellen van 7 thema’s waaraan we in de beleidsperiode 2018-2022 gezamenlijk willen
werken op stichting- en IKC-/schoolniveau. De directie van De Groene Ring is sinds januari jl. deels en vanaf
april structureel betrokken bij de uitwerking van de thema’s in het directieteam. In juni is dit document ter
goedkeuring/instemming voorgelegd aan RvT en GMR van SCO R’IJssel en bestuur en MR van De Groene Ring.
Op stichting- en IKC-/schoolniveau worden op grond van de 7 thema’s jaarplannen voor 2018-2019 opgesteld.
De onderzoeksperiode zomer/najaar 2018 in het kader van de besturenfusie met De Groene Ring wordt benut
om samen verder inhoud en vorm te geven aan een waarden gedreven organisatie en onze missie, visie en
collectieve ambitie inhoudelijk op elkaar af te stemmen. Door voor deze werkwijze te kiezen kan op stichtingen IKC-/schoolniveau ononderbroken met de 7 thema’s gestart worden in schooljaar 2018-2019, terwijl
daarnaast tijd en ruimte is voor de beide besturen om samen Koers 2018-2022 op te stellen en de
uitgangspunten op te nemen in de statuten van de nieuwe organisatie.
Op IKC-/schoolniveau wordt in schooljaar 2018-2019 een nieuw IKC-/schoolplan 2019-2023 ontwikkeld.

‘Eigenaarschap in Verbinding’
Afgeleid van de 7 thema’s is ‘Eigenaarschap in Verbinding’ de werktitel voor de beleidsperiode 2018-2022.
Eigenaarschap is het hoofdthema en kan niet los van verbinding worden gezien. Verbinding met jezelf, de
ander, de omgeving en de (digitale) wereld. Verbinding ook met het Strategisch Beleidsplan 2014-2018
‘Verbinden en Verdiepen’. Een aantal zaken lopen nog door en zullen afgemaakt en geborgd worden.
De 7 thema’s staan niet op zichzelf, maar zijn onderling nauw met elkaar verbonden en verweven.

LeerKRACHT
De input van met name het onderwijzend personeel op de stichtingsdag in november .l. zette ons op het spoor
van LeerKRACHT. LeerKRACHT is een traject met heel concrete handvatten om een cultuur van ‘elke dag samen
een beetje beter’ te creëren. Dit traject komt tegemoet aan behoeften die onze leerkrachten nadrukkelijk
hebben aangegeven: doen, samenwerken, van elkaar leren, bij elkaar kijken, fouten mogen maken, enz.
LeerKRACHT is een doordacht programma dat leidt tot bewezen impact op onderwijs, werkplezier en
leerlingbetrokkenheid. Een expertcoach van de Stichting LeerKRACHT helpt ons daarbij op weg.
We verwachten dat LeerKRACHT ons helpt om concreet handen en voeten te geven aan de thema’s
Eigenaarschap en Verbinding. We beogen met LeerKRACHT op alle niveaus (klas, team en directie/bestuur) een
cultuuromslag te maken naar ‘Eigenaarschap in Verbinding’.
Stichtingbreed zal de inzet van LeerKRACHT op de IKC’s/school ondersteund en gefaciliteerd worden.
De Groene Ring werkt sinds 2017-2018 met LeerKRACHT en het directieteam is in maart jl. hiermee gestart.

7 thema’s 2018-2022
7 richtinggevende thema’s op stichting- en schoolniveau
De 7 thema’s zijn het resultaat van de input die in 2017-2018 tijdens verschillende sessies stichtingsbreed is
opgehaald en waarbij alle geledingen (leerkrachten, directieteam, RvT, GMR) betrokken zijn.
De thema’s in verbinding met de psychologische basisbehoeften en het Liemers Lijstje
De 7 thema’s zijn verbonden met de 3 psychologische basisbehoeften (relatie, competentie, autonomie) en het
Liemers Lijstje met 7 beloften aan kinderen in de Liemers. De 7 beloften zijn het resultaat van het bevragen van
een paar duizend kinderen in 2016-2017 naar wat zij voor goed onderwijs nodig hebben.
7 thema’s in woord en beeld
Met de 7 thema’s focussen wij ons op waaraan we in 2018-2022 op stichting- en IKC-/schoolniveau willen
werken. Op stichtingsniveau geven we woorden en beelden aan wat we op hoofdlijnen onder de thema’s
verstaan. Vervolgens worden de 7 thema’s op IKC-/schoolniveau passend bij het concept of profiel en
aansluitend bij de eigen ontwikkeling concreet ingevuld en uitgewerkt.
De 7 thema’s zijn hieronder beknopt beschreven en worden tevens uitgewerkt in beelden. Bij de start van het
nieuwe schooljaar worden de 7 thema’s op alle locaties zichtbaar gepresenteerd in de vorm van een banner.

1. Eigenaarschap
Autonomie

‘Je weet wat je moet leren en wat je ermee kunt doen’
’Je hebt altijd zelf een keuze’

Gelukkige kinderen en medewerkers zijn productiever en creatiever. Ze leveren de beste prestaties.
Eigenaarschap blijkt een belangrijke rol te spelen bij gelukbeleving en welbevinden. Daar maken we werk van!
Leren en ontwikkelen kan niet zonder je eigenaar te voelen. Daar willen we op in spelen door de capaciteiten
die leerlingen en medewerkers hebben om richting te geven aan hun eigen leerproces en om anderen tot steun
te zijn, beter te benutten. We richten ons op brede vorming met aandacht voor hoofd, hart en handen.
Eigenaarschap betekent sterke betrokkenheid bij de eigen ontwikkeling, het vermogen hoge doelen te stellen,
de wens daar verantwoordelijkheid voor te nemen, sturing aan te geven en verantwoording over af te leggen.
Dit vindt plaats in een context waarin initiatieven van medewerkers en leerlingen gewaardeerd worden.
Er is ruimte voor eigen keuzes en doelen binnen de gezamenlijke kaders. Wat is jouw koers? Wat draag jij bij?
Waar neem je verantwoordelijkheid voor? Er is ruimte om te leren, kennis te delen, lef te tonen, dingen te
doen, uit te proberen, trots te zijn en fouten te maken. Dit begint met dromen en ergens voor durven gaan.
Er is vertrouwen in eigen kunnen en in elkaar. Meer vertrouwen resulteert in minder controle en bureaucratie.
De lat ligt hoog, maar 80% is ook goed.
Eigenaarschap heeft een nauwe relatie met professionaliteit en vakmanschap van medewerkers:
je verantwoordelijkheid voelen en nemen, je verantwoorden, kwaliteiten hebben, houden en inzetten,
zeggenschap krijgen en nemen, betrokkenheid, toewijding en binding met de organisatie.
Er is steeds meer sprake van samen sturen in plaats van aansturen.

2. Verbinding
Relatie

‘We zien wie je bent en je merkt dat we in je geloven’
‘Als het samen kan, doen we het niet alleen’

Dit thema is nauw verbonden met de 6 andere thema’s in Koers 2018-2022 en vormt tevens de verbinding met
de vorige beleidsperiode. In 2014-2018 hebben we met Strategisch Beleidsplan ‘Verbinden en Verdiepen’ ook
gewerkt aan 7 thema’s: 1. Borgen en verdiepen OGW en HGW (verbinding met SBP 2009-2014), 2. Passend
onderwijs (verbinding met SWV), 3. Reflectie (verbinding met jezelf), 4. Relatie (verbinding met de ander),
5. Eigentijdse concepten (verbinding met de omgeving), 6. ICT (verbinding met de digitale wereld) en 7. Inzet
mensen en middelen (verbinding met beleid). We zorgen er samen voor dat wat we de goede dingen borgen
die in deze periode zijn opgebouwd. Uiteraard lopen een aantal dingen nog door of zijn aan bijstelling toe.

“Verbinding in menselijke relaties is energie die bestaat tussen mensen als ze zich gezien, gehoord en
gewaardeerd voelen, wanneer ze kunnen geven en ontvangen zonder oordeel.” (Brené Brown)
Om zich goed te kunnen ontwikkelen, moet een kind zich veilig voelen op het IKC/de school en plezier hebben
in het IKC-/schoolleven. We werken aan een cultuur waarin het prettig spelen en leren is en waar iedereen die
verbonden is met het IKC/de school zich erkend en gewaardeerd voelt.
We zoomen deze beleidsperiode specifiek in op sociale veiligheid, pedagogische kwaliteit (vervolg
Pedagogische Tact of anderszins), ouderbetrokkenheid (actieve rol van ouders als opvoedpartners), van en met
elkaar leren binnen en tussen de IKC’s/school (LeerKRACHT en leerkringen) en een professionele op
ontwikkeling gerichte gesprekscyclus.

3. Basiskwaliteit continu verbeteren
Competentie

‘We hebben hoge verwachtingen van elkaar’
‘Jouw leeromgeving is boeiend, inspirerend en uitdagend’
‘Leren is leuk en kan overal’

Ook in de toekomst blijft het goed beheersen van de basisvaardigheden onverkort een belangrijke voorwaarde
voor kansrijke ontwikkeling van kinderen. We zien dit als een maatschappelijke opdracht.
Goed kunnen lezen, schrijven en rekenen is nodig om zelfredzaam te zijn, informatie te verwerken, de wereld
te verkennen en talenten tot ontplooiing te laten komen.
Onderwijskwaliteit is niet het behalen van een doel, maar een continue proces waarbij samenwerken
noodzakelijk is. Onder de noemer opbrengstgericht werken 3.0 wordt kennis en expertise gedeeld en
samengewerkt aan de ontwikkeling van een betere kwaliteit. Samen elke dag een beetje beter en daarmee het
onderwijs duurzaam versterken. Door de mogelijkheden van nieuwe technologieën in te zetten, wordt het
onderwijs gepersonaliseerd en meer recht gedaan aan de eigen ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen.
Op stichting- en schoolniveau is de kwaliteitszorg op orde. We werken cyclisch (PDCA), de kwaliteit is in beeld
en ligt op de gewenste norm die we samen hebben vastgesteld.

4. Inclusief onderwijs

‘We zien wie je bent en je merkt dat we in je geloven’
‘Als het samen kan, doen we het niet alleen’

Ons onderwijs gaat uit van erkenning, respect en waardering van verschillen tussen leerlingen.
Ieder kind wordt erkend, geaccepteerd en gewaardeerd om wie het is. We onderschrijven het recht voor ieder
kind om in zijn of haar eigen buurt naar school te gaan. Door jonge kinderen hiermee op te laten groeien,
dragen we bij aan een meer inclusieve samenleving waarin ‘anders’ zijn ‘gewoon’ is.
Personeel, leerlingen en ouders/verzorgers delen de inclusiegedachte.
We streven naar diversiteit, respect voor anderen en waardering voor ieders eigenheid. We sluiten niemand
buiten, iedereen hoort erbij. Diversiteit is een rijkdom waarvan iedereen kan leren en beter worden.
Iedereen is welkom, leerlingen helpen elkaar en het team werkt samen. Iedereen behandelt elkaar met
respect. Er is partnerschap tussen personeel en ouders.
We werken deze beleidsperiode actief aan de mindset die nodig is om inclusief onderwijs mogelijk te maken.
Het uitgangspunt is dat specialisten naar het kind komen in plaats van het kind naar een speciale voorziening te
verwijzen. We maken kleine stapjes en zoeken actief naar kansen en mogelijkheden om zoveel mogelijk
kinderen binnen het IKC/de school specialistische ondersteuning te bieden.
Door het aanstellen van onderwijsassistenten en lerarenondersteuners is ruimte voor extra aandacht voor
kinderen die dat nodig hebben aan de voorkant gefaciliteerd. De ondersteuningsbehoeften zijn divers,
variërend van leerproblemen, moeilijk verstaanbaar gedrag tot meerbegaafdheid. Samen willen we expertise
op de gewenste plek inzetten. Binnen Samenwerkingsverband De Liemers betekent dit integratie van expertise
van het speciaal(basis)onderwijs in het basisonderwijs.

5. Integraal werken

‘Als het samen kan, doen we het niet alleen’

“It takes a village to raise a child.” (Afrikaans gezegde)
Om de beste ontwikkelingskansen voor kinderen te realiseren, slaan we een brug tussen verschillende
organisaties die met kinderen werken. We denken daarbij in eerste instantie aan kinderdagopvang,
peuteropvang, BSO, PO en VO, maar ook aan GGD, maatschappelijk werk, welzijn, sport en cultuur.
Het is goed voor kinderen wanneer zij zich in een doorgaande lijn kunnen ontwikkelen.
Er zijn nu nog teveel schotten. Organisaties werken vanuit eigen doelstellingen naast elkaar in plaats van met
elkaar. We willen gescheiden systemen doorbreken en doorgaande ontwikkeling voor kinderen van 0 tot 18
jaar nastreven. Dit kunnen we bereiken door steeds meer integraal samen te werken vanuit bedoelingen en
een gedeelde visie.
We hebben al een belangrijke stap gezet door IKC’s te realiseren samen met kinderopvangpartner
Zonnekinderen. De doorgaande lijn kinderopvang-voorschool-PO willen we verder ontwikkelen en uitbouwen
met VO en kind-gerelateerde voorzieningen.

6. Eigentijds onderwijs

‘Jouw leeromgeving is boeiend, inspirerend en uitdagend’
‘Leren is leuk en kan overal’

Op stichtingsniveau streven we diversiteit in het onderwijsaanbod na. We vinden dat ouders iets te kiezen
moeten hebben. Elk IKC/de school heeft een eigen concept of profiel en onderscheidt zich hiermee.
Het profiel of concept is duidelijk en herkenbaar binnen en buiten het IKC/de school.
“We helpen kinderen in de wereld te komen.” (Gert Biesta)
We spelen in op wat er gebeurt in de wereld en wat er speelt in de wijk waarin het IKC/de school staat en het
kind opgroeit. We halen de buitenwereld binnen. Op het IKC/de school leren kinderen de wereld beter kennen
en kunnen ze oefenen vorm te geven aan democratie en burgerschap.
De wereld om ons heen verandert snel. ICT en techniek hebben grote impact op onze samenleving. Dat heeft
ook gevolgen voor ons onderwijs. Wat hebben de kinderen van nu nodig voor de wereld van morgen?
Wat vraagt dat van ons? Wat betekent dat voor ons onderwijs? Op deze vragen moeten we antwoorden geven.
Vanuit een gedeelde visie wordt op IKC-/schoolniveau op eigen wijze vorm gegeven aan eigentijds en
innovatief onderwijs. Daarbij gaat het om 21e eeuwse vaardigheden, gepersonaliseerd leren, thematisch
werken (verbinding tussen vakgebieden), inzet ICT, gebruik O365, enz.

7. Duurzaamheid

‘Je hebt altijd zelf een keuze’

Het klimaat verandert door uitstoot van teveel broeikasgassen. We gebruiken steeds meer industriële
producten en hebben steeds meer voedsel nodig om alle monden te vullen. Om aan al onze behoeften te
kunnen voldoen, nemen de agrarische en industriële activiteiten toe en gebruiken we ook steeds meer energie.
We gebruiken meer van de aarde dan deze kan opbrengen.
Duurzaamheid is de sleutel voor een leefbare aarde die ook in de toekomst in ieders behoeften kan voorzien.
Wij hebben nu een verantwoordelijkheid voor toekomstige generaties. We willen leerlingen, medewerkers en
de directe omgeving hiervan meer bewust maken en tot daadwerkelijke actie aanzetten.
SCO R’IJssel verduurzaamt haar gebouwen in samenwerking met Slim Opgewekt met zonnepanelen en
ledverlichting. Daarnaast nemen we het educatieve aspect van duurzaamheid nadrukkelijk op in ons onderwijs.
We ontwikkelen en leven op onze IKC’s/school een attitude voor die erop gericht is om de wereld iets beter
achter te laten dan we hem aantroffen. We willen kinderen leren zuinig te zijn op onze ecosystemen en
biodiversiteit. We denken samen na over onze cirkel van invloed en maken deze zichtbaar en tastbaar in de
directe leefomgeving/de wijk. Welke keuzes kunnen we maken? Wat ga jij zelf doen?

