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Voorwoord   
 
 
Een levendige organisatie ontstaat daar waar mensen elkaar ontmoeten, de dialoog aangaan 
en samen optrekken.  Samen, met hetzelfde doel voor ogen, groei in leren.  Het onderwijs  van 
Stichting Openbaar Primair Onderwijs Albrandswaard, hierna St. OPO Albrandswaard 
genoemd, is van voldoende kwaliteit. We hebben de ambitie om een volgende stap te zetten. 
In de stichting  willen we samen oplopen om door te groeien in leren. Het koersplan zal daarbij 
richtinggevend zijn 
 
Met het koersplan willen we bakens en kaders uitzetten waarbinnen de medewerkers vorm 
aan de kernvisie van ons onderwijs geven. Kinderen ontwikkelen zich in een veilige omgeving 
en we bieden ze kwalitatief goed onderwijs.  
De uitwerking van de uitgangspunten van het koersplan krijgen op schoolniveau vorm. In 
samenspraak met medewerkers, ouders en leerlingen worden de doelen bereikt. 
Leerkrachten hebben bij het behalen van de doelen een belangrijke rol. Zij hebben als 
professional eigenaarschap: de kwaliteit van ons onderwijs ontstaat in de unieke ontmoeting 
tussen de leerkracht en leerling. De leerkracht is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het 
leren in de klas en het overbrengen van kennis en vaardigheden aan de leerling. 
 
Het strategisch plan is tot stand gekomen na raadpleging van en overleg met medewerkers, 
de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, de Raad van Toezicht en externen. Het plan 
is vastgesteld door het Bestuur en ….. goedgekeurd door de Raad van Toezicht . Het strategisch 
plan is kaderstellend en richtinggevend voor de schoolplannen omtrent de betreffende 
planperiode. Deze zullen september 2021 aangepast zijn.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Startpunt  
  

St. OPO Albrandswaard is opgericht als samenwerkende scholen in Rhoon en Poortugaal. De 
taken en verantwoordelijkheden van de stichting zijn toegenomen, zowel op personeel, 
financieel als onderwijskundig gebied. Het organisatiemodel heeft een meer centrale sturing 
gekregen met ondersteuning en borging. Daarbinnen hebben de scholen een eigen identiteit. 
 
De stichting is op kracht gekomen en de organisatie gezond. Alle scholen hebben de 
beoordeling ‘basisarrangement’ van de onderwijsinspectie ontvangen, de financiën zijn op 
orde en de stichting heeft een adequaat personeelsbeleid. De centrale bestuursorganen (Raad 
van Toezicht, College van Bestuur, OPO Schoolleiders Overleg, staf en GMR) zijn ingeregeld, 
inclusief de daarbij behorende formele rapportages, monitors, protocollen en documenten.  
De kracht van de stichting is de kleinschaligheid. Tevens is dit de achilleshiel. 
 
  

Stichting OPO Albrandswaard in enkele cijfers, peilmoment 1 oktober 2020: 

  4 locaties in Rhoon en Poortugaal, gemeente Albrandswaard;  

Brinnummer 11SI bestaande uit Valckesteyn Zuid en Valckesteyn Noord  

Brinnummer 12LT bestaat uit De Overkant en Portland 

 ruim 750 leerlingen 

 80 medewerkers 

 jaarexploitatie € 4 miljoen 

 

    

St. OPO Albrandswaard verzorgt het onderwijs binnen een context die veranderlijk is. Er zijn 
drie relevante ontwikkelingen die zich in de omgeving van de scholen aftekenen en die in de 
nabije toekomst een grote rol spelen:  
 

- onze kleinschaligheid inzetten als kracht 

- scholen van de stichting onderscheiden zich waardoor er stabiliteit van het aantal 

leerlingen zal zijn en zelfs de ambitie van groei. 

- uitdagingen voor het PO, waaronder het lerarentekort 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=achilleshiel&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwi28rW0hNrvAhXNg_0HHbJIDp8QkeECKAB6BAgBEDU


2. Grondslag 
 
Op een openbare school is ieder kind welkom en wordt de algemene benoembaarheid 
gewaarborgd. Het openbaar onderwijs is van en voor de samenleving. Met waarden als 
vrijheid, gelijkwaardigheid en ontmoeting hebben we een stevige basis waarop de slogan van 
het openbaar onderwijs gebaseerd is: “Openbare scholen-Waar verhalen samen komen.” 
De openbare school is de ontmoetingsplaats bij uitstek, de plek waar je nieuwe verhalen leert 
kennen en jouw eigen verhaal verder ontwikkelt, in relatie met anderen. Vanuit 
gelijkwaardigheid en vanuit vrijheid ontmoet je de ander en ontmoet je verhalen vanuit de 
hele wereld. 
 
 

Kernwaarden 
 
Onze Kernwaarden zijn de centrale maatstaven die ons als stichting verbindt. Het zijn de 
waarden die geworteld zijn binnen onze stichting. Het zijn dan ook geen doelen naar de 
toekomst toe, maar de kernwaarden omschrijven waar we voor staan: 

 we hebben hart voor de kinderen 

 we bieden veiligheid en warmte 

 we hebben verantwoordelijkheidsgevoel 

 we werken samen 

 

Een Kapstok voor de inrichting van ons onderwijs 
 

We geven ons onderwijs inhoud op drie domeinen : 
1. Kwalificering met het basisarrangement: Onze leerlingen verwerven kennis, 

vaardigheden en houdingen die hen in staat stellen om bewust op een bepaalde 

manier te handelen. Het gaat erom dat leerlingen zich kennis, vaardigheden en 

competenties eigen maken die nodig zijn voor het kunnen participeren in de 

samenleving en het functioneren in het toekomstige beroepsleven. Voorbeelden 

hiervan zijn onder andere de kerndoelen, coöperatief leren, talent onderwijs,  etc.  

Binnen dit kader geeft het basisarrangement van de onderwijsinspectie voldoende 

dekking richting kennis en deels vaardigheden. 

2. Socialisatie: Onze leerlingen worden voorbereid op hun leven als lid van een 

gemeenschap en ze maken kennis met tradities, omgangsvormen en praktijken. Het 

heet socialisatie en het betreft de normen en waarden van het grotere geheel; de 

samenleving. Betrokkenheid en relatie staat voorop. Voorbeelden: spel, burgerschap 

en dialoog. 

3. Persoonsvorming: In het derde domein staat de eigen identiteit, uniciteit, autonomie, 

vrijheid en verantwoordelijkheid van de leerling centraal. Het ontdekken van zijn/ haar 

drijfveren, talenten en passies. De leerkracht ondersteunt de leerlingen om als vrij, 

verantwoordelijk en volwassen subject in de wereld te willen staan. Het gaat er 

uiteindelijk om wat we met onze identiteit(en) doen en niet slechts om welke identiteit 

we hebben. 



4. Missie  
  

Het doel van Stichting OPO Albrandswaard is statutair vastgelegd in artikel 2 van de statuten:  
Het in stand houden van openbare scholen voor primair onderwijs als bedoeld in artikel 46 
van de WPO.  
 
Stichting OPO Albrandswaard staat en gaat voor het verzorgen van goed onderwijs 
waarbinnen algemene toegankelijkheid gewaarborgd is en waarin de kernwaarden van het 
openbaaronderwijs verankerd zijn. Wij stellen hoge eisen aan de kwaliteit van ons onderwijs. 
 

 

 

5. Visie  
 

Onze visie geeft aan waar we naar toe willen: 
 

 We willen optimaal gebruik maken van ‘onze’ kleinschaligheid.  

 We zijn een professionele organisatie. Medewerkers committeren zich en hebben 
een professionele houding. 

 We hebben een helder kaders* waaraan we ons houden.  Met het kader is er tevens 
de uitdaging voor de locaties om aan de hand van de eerder benoemde kapstok, de 
drie domeinen een eigen profilering uit te werken. Hiermee versterken we de 
onderwijskwaliteit, maar bovenal de identiteit van de school en die van de leerling. 
(* een kader kwaliteitszorgstelsel, standaarden voor onderwijskwaliteit, begroting, 

managementrapportage, schoolrapportage) 

 Door een goede samenwerking halen we als stichting kwalitatief hoge doelen, bijv. 

landelijk gemiddelde. (kwalificering met minimaal basisarrangement) 

 We willen als stichting waarborgen dat ons onderwijs goed is. Onze vier locaties 
hebben minimaal basisarrangement. De ambitie is dat de scholen met scores het 
landelijk gemiddelde behalen. (kwalificering met minimaal basisarrangement) 

 Leerlingen worden uitgedaagd en voorbereid als lid van de gemeenschap. Ze leren zichzelf 

kennen in ontmoeting met anderen, door burgerschap, tradities, gelijkwaardigheid en de 

normen en de waarden die we in en rond de school uitdragen. (socialisatie) 

 Onze leerlingen worden uitgedaagd om verantwoordelijkheid te nemen en de eigen talenten 

te ontdekken en de eigen uniciteit te benutten. We richten ons onderwijs zo in dat talenten 

van kinderen ruimte krijgen. (Persoonsvorming) 

 
 

 

 

 

 

 

 



6. De ambities 2021-2023   
 

De ambities 2021-2023 liggen in het verlengde van onze visie uitspraken. 
 

De opdracht van Stichting Openbaar Primair Onderwijs Albrandswaard laat zich in de volgende 
ambitie samenvatten: 
De scholen van OPO Albrandswaard zijn gezonde en zelfbewuste onderwijsorganisaties waar 
mensen graag werken. Het zijn open, veilige en geïnspireerde leergemeenschappen die 
leerlingen, medewerkers en ouders uitdagen de dialoog met elkaar aan te gaan. Onze 
leerlingen gaan graag naar school en behalen leerresultaten die minimaal in lijn der 
verwachting liggen. Daarnaast stimuleren we de ontwikkeling van eigenschapen die bijdragen 
aan stappen naar volwassenwording. 
 

We hebben vier beleidsgebieden namelijk: 
1. positionering en identiteit;  

2. onderwijs;  

3. personeel en 

4. bedrijfsvoering. 

 

Positionering & identiteit 

 De toegankelijkheid van Openbaar Primair Onderwijs in Albrandswaard heeft absolute 

prioriteit. Continuïteit en kwaliteit van het onderwijs in de ontwikkelingsomgeving van 

kinderen zijn de strategieën waarlangs de organisatie zich wil blijven ontwikkelen. In 

de komende jaren zal met zorg aandacht worden besteed aan de uitwerking van die 

visie.  

 OPO erkent de kracht van kleinschaligheid en benut dit door optimaal samen te 

werken. 

 OPO heeft een gezamenlijke visie op onderwijs en weet dit uit te dragen, daarnaast is 

er een school specifieke uitwerking, waarbij de eigen identiteit van de leslocatie vorm 

krijgt. 

 OPO is zich bewust van haar positie en het teruglopen van het aantal kinderen in 

Albrandswaard. 
 

   

Onderwijs 

 De scholen van OPO voldoen aan de inspectie-eisen. 

 De ambitie met betrekking tot de onderwijsopbrengsten liggen op het landelijk 

gemiddelde. 

 We hebben onze eigen onderwijskwaliteit gedefinieerd. 

 OPO onderhoudt de eigen OPO-kwaliteit en heeft daarvoor een permanente 

verbetercyclus, met een sterk zelf reflecterend vermogen. 

 OPO heeft zicht op haar onderwijskwaliteit en kan, indien nodig, tijdig bijsturen. 

 

 



 

Personeel 

 OPO heeft leerkrachten die enthousiast, toegerust en gekwalificeerd zijn en de 

leerling voorop stellen.  

 Het welbevinden van OPO medewerkers is binnen de stichting positief. 

 OPO medewerkers ontmoeten elkaar binnen de stichting 

 OPO medewerkers ontwikkelen zich samen d.m.v. ontmoeting, studie en intervisie. 

 OPO  medewerkers voelen zich verbonden binnen de leeromgeving die we willen zijn. 

 OPO zoekt op een creatieve manier naar mogelijkheden de klassen met professionals 

te bemensen om zo het lerarentekort het hoofd te bieden. 

 

 

Bedrijfsvoering 

 De scholen van OPO zijn bedrijfskundig gezond en hebben een laag ziekteverzuim. OPO 

scholen gaan bedrijfskundig adequaat om met de middelen dat houdt in dat een 

sluitende begroting richtlijn is. Onze leslocaties worden uitgedaagd om kansen en 

mogelijkheden te benutten.  

 We hebben tijdig zicht op kengetallen, zoals de leerling prognoses of andere externe 

factoren waardoor we adequaat kunnen anticiperen op mogelijke risico’s.  

 De vorming van samenwerking. 

 Huisvesting en de luchtkwaliteit. 

 Continuïteit, we maken keuzes die naar de toekomst voor stabiliteit zorgen. 

 

 

 

De aanpak van de visie uitspraken, de uitwerking om ambities te verwezenlijken 
 

Het Koersplan is richtinggevend voor de schoolplannen en daarmee voor de jaar-/ 
activiteitenplannen die de scholen voor ieder schooljaar hanteren. Zo lopen de ambities van 
het Koersplan door in de schoolplannen en komt de uitvoering hiervan concreet terug in het 
jaar/activiteitenplan. Na afloop van het schooljaar volgt een schoolrapportage. In de 
rapportage geeft de school, op basis van wat dan bereikt is een analyse. Vervolgens worden 
de nieuwe activiteiten vastgesteld. Wij voelen ons vrij onze ambities en focus gedurende de 
planperiode in lijn van het Koersplan bij te stellen en uit te breiden met initiatieven vanuit de 
leslocaties, de medewerkers en de omgeving.  In onze activiteiten zoeken wij waar mogelijk 
de samenwerking op. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



7. De concretisering van de ambities 2021-2023   
 
 

 Een uitwerking in focus en actie in 20 stippen: 
 
 
Positionering & identiteit  

  

 De toegankelijkheid van Openbaar Primair Onderwijs in Albrandswaard heeft absolute 

prioriteit. Continuïteit en kwaliteit van het onderwijs in de ontwikkelingsomgeving van 

kinderen zijn de strategieën waarlangs de organisatie zich wil blijven ontwikkelen. In 

de komende jaren zal met zorg aandacht worden besteed aan de uitwerking van die 

visie.  

 

- Onderzoeken van mogelijkheden om samen te werken met kinderopvangorganisaties. 

Met de samenwerking kan in samenspraak met o.a. de gemeente gekeken worden of 

de vorming van een IKC mogelijk is. Een integraal Kind Centrum (IKC) is een organisatie 

waar kinderen van 0 tot 13 jaar terecht kunnen. In een IKC zijn onderwijs, 

kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal en welzijnsactiviteiten voor 

kinderen samengevoegd. Mogelijke gesprekspartners zijn SPA ( Stichting peuterwerk 

Albrandswaard), Partez, Smallsteps en de gemeente.  

- Er wordt ingezet op het onderzoeken van mogelijkheden om de visie, de missie en het 

bereiken van de doelen nog beter te realiseren door samenwerking met partners. De 

Gemeente speelt daarin een grote rol en tegelijk zullen gesprekken worden gestart 

met onderwijs- en kinderopvangorganisaties.  

- St. OPO Albrandswaard staat voor het verzorgen van goed onderwijs waarbinnen 

algemene toegankelijkheid gewaarborgd is en waarin de kernwaarden van het 

openbaaronderwijs verankerd zijn. Deze uitgangspunten worden in eventuele 

samenwerkingsvorm verankert. Borging van de principes over het pedagogisch 

klimaat, de gehanteerde onderwijsconcepten en de kwaliteit van zorg voor alle 

kinderen is een absolute vereiste.    

- Een verbeterde website van de stichting, een betere uitstraling en meer transparant. 

- De identiteit van de scholen versterken en goed neerzetten. 

- Relatie, verbinding en ontmoeting zijn de brandstof voor het verder vormgeven van 

samenwerken. De betrokkenheid van alle stakeholders, maar vooral van de 

schoolteams en ouders zijn van groot belang. 

- Stimuleren en initiëren van ontmoetingen. Jaarlijks zijn er ontmoetingen op de scholen. 

We willen de dialoog met ouders en verzorgers nog meer aangaan. De inhoud hiervan 

stoelt op de identiteit van de school, de verwachting van de ouders en de inhoud van 

ons onderwijs. We maken gespreksverslagen van de ontmoetingen die we plaatsen in 

een nieuwsbrief. 

- Onderzoeken en vormgeven van scholen die passend zijn bij de wijk en de omgeving. 

 

 



 OPO erkent de kracht van kleinschaligheid en benut dit door optimaal samen te 

werken. 

 

- We werken optimaal samen en gebruiken onze kleinschaligheid om gezamenlijk doelen 
te behalen. We verbinden we ons aan gezamenlijke vraagstukken met een breed 
gedragen uitkomst. 

- Er zijn netwerken binnen de stichting. Denk aan het schoolleidersoverleg (SOPO), de IB-

ers en medewerkers. De netwerken staan nauw in contact met elkaar en werken aan 

gezamenlijke doelen. Deze  doelen dragen bij aan de verdere ontwikkeling, de ambities 

van het onderwijs op de scholen of die van de stichting.   

- Er wordt stichting breed waar kan gestreefd naar éénduidige procedures en afspraken. 

Deze zijn voor iedereen toegankelijk in de Cloud. 

- Er komt een OPO nieuwsbrief welke ieder kwartaal zal worden verspreid onder 

medewerkers en stakeholders, denk aan GMR, RvT en gemeente. 

 

 OPO heeft een gezamenlijke visie op onderwijs en weet dit uit te dragen, daarnaast is 

er een school specifieke uitwerking, waarbij de eigen identiteit van de leslocatie vorm 

krijgt. 

- Hoe geven we vorm aan het openbare karakter: vorm geven aan vrijheid, 

gelijkwaardigheid en ontmoeting: “Waar verhalen samen komen.” 

- Profilering van de leslocatie door het maken van bewuste keuzes in afstemming op de 

populatie leerlingen. 

 

 OPO is zich bewust van haar positie en het teruglopen van het aantal kinderen in 

Albrandswaard. 
 

- Marketing en Profilering is ons niet vreemd, de identiteit van scholen wordt versterkt. 

- We verbeteren de website van de stichting. 

- We staan voor goed onderwijs, de ambitie is minimaal het landelijk gemiddelde. 

- Onze scholen worden uitgedaagd om het predicaat excellent te behalen.  

- We hebben een éénduidig verhaal met betrekking tot de visie op ons onderwijs en 

daaruit de identiteit die past bij de school. 

- De identiteit van de leslocatie wordt uitgedragen, zowel intern als extern. 

- We onderzoeken de mogelijkheid te komen tot samenwerking met kinderopvang. 

- Onze gebouwen vervullen nevenfuncties waar kan, om zo als school een verbindende 

rol in de samenleving te hebben. Hierdoor vinden ontmoetingen plaats die niet primair 

met onderwijs te maken hebben. Denk aan verkiezingen, workshops, peuters, etc. 

- We proberen, rondom uitstraling naar de buitenwereld, zichtbaar te handelen en 

streven daarbij naar een positieve uitstaling en publiciteit. 

 

 

 

 

 

 



Onderwijs  

  

 De scholen van OPO voldoen aan de inspectie-eisen. 

- Leslocaties geven zodanig sturing aan het onderwijs dat ze voldoen aan de inspectie-

eisen. 

- De trendanalyse wordt onder de verantwoording van de directeur van een locatie 

gemaakt door o.a. de IB-er. Een schoolleider van een andere locatie is bij het opstellen 

van de laatste conceptversie om de analyse scherp te krijgen. 

- De trendanalyse,  midden- en eindtoetsen wordt op de eigen school besproken in 

teamvergadering. Daarnaast wordt de trendanalyse ook besproken in het SOPO. 

 

 De ambitie met betrekking tot de onderwijsopbrengsten liggen op het landelijk 

gemiddelde. 

- De scholen hebben hun ambitie neergeschreven in jaarlijkse streefopbrengsten die door 

een goede monitoring en analyse van de leeropbrengsten zullen leiden tot het behalen 

van de ambitie eind schooljaar 2022-2023. 

 

 OPO heeft de eigen onderwijskwaliteit gedefinieerd. 

- We hebben de OPO onderwijskwaliteit gedefinieerd in het kwaliteitszorgstelsel. 

- Leslocaties hebben eigen kwaliteitsambities geënt op de gedefinieerde OPO kwaliteit 

en eigen uitstroomgegevens.  

- We hebben oog voor het talent, de mogelijkheden, de uniciteit van de leerling. 
 

 OPO onderhoudt de eigen OPO kwaliteit en heeft daarvoor een permanente 

verbetercyclus, met een sterk zelflerend vermogen. 

- Kwaliteit van het onderwijs wordt bereikt met enkele kaders waarbij elke school gebruik 

maakt van een helder lesmodel (een goed instructiemodel) zodat de differentiatie al in 

de afstemming zit.  

- Er wordt opbrengstgericht gedacht: doelen zijn voorafgaand aan de les duidelijk  en 

worden achteraf geëvalueerd. Twee keer per jaar is er een resultaatbespreking in het 

schoolleidersoverleg (SOPO) n.a.v. de midden- en eindtoetsen. 

 

 OPO heeft zicht op haar onderwijskwaliteit en kan, indien nodig, tijdig bijsturen. 

-  De stichting heeft een cyclus van audit ingeregeld voor de scholen. We starten met 

audits, eerst extern, vervolgens intern. We creëren zo een cyclus waarbij we jaarlijks 

een audit hebben; namelijk extern vanuit het samenwerkend netwerk, intern vanuit de 

stichting, extern van bijv. CED, weer intern en de onderwijsinspectie. 

- Scholen leveren eind van het jaar de score van de eindtoets aan de bestuurder,  

tweemaal per jaar een trendanalyse, eens per jaar het jaar/ activiteitenplan en eind 

van het jaar de schoolrapportage. Daarnaast is er frequent contact met de bestuurder 

en is er tweemaal per schooljaar een jaargesprek tussen de schoolleider en de 

bestuurder. 

 



Personeel   
  

 OPO heeft leerkrachten die enthousiast, toegerust en gekwalificeerd zijn en de 

leerling voorop stellen.  

- Ontwikkelen van een cultuur waarbij het vanzelfsprekend is om de dialoog aan te gaan 

over het vak van leerkracht, de beleving en de uitvoering ervan binnen de stichting met 

de ambities voor ogen. 

- Binnen de kaders ruimte geven aan de professional die zijn/haar verantwoording 

neemt m.b.t. zijn/haar taak en opdracht. 

- Ontwikkelen van een bekwaamheidsdossier. 

- Oog hebben voor het welzijn voor de medewerker, ‘wie goed doet, goed ontmoet’. De 

directeuren hebben op een professionele manier oog voor het welzijn van de 

medewerker. Daarnaast vinden er ‘metingen’ plaats om het welbevinden te ‘meten’.  
 

 Het welbevinden van OPO medewerkers is binnen de stichting positief 

- OPO wil een werkgever zijn waarbij het welbevinden van de medewerkers als goed 

wordt ervaren. Onder het welbevinden verstaan we de mate waarin een collega zich 

lichamelijk, geestelijk en sociaal goed voelt. Het gaat dus over lekker in je vel zitten, 

maar ook over lichamelijk gezond zijn en tevreden zijn in je werkzame leven binnen 

onze stichting. Belangrijk is hierbij dat medewerkers zich gehoord voelen en input 

kunnen leveren t.a.v. het werk. Het welbevinden wordt niet alleen ‘gemeten’, dit heeft 

ook vorm in de dialoog met als gespreksonderwerp het werken binnen de stichting. 
 

 OPO medewerkers ontmoeten elkaar binnen de stichting 

- Medewerkers ontmoeten elkaar tijdens stichting brede ontmoetingen, waarbij de 

nadruk ligt op leren van elkaar. 

- Medewerkers ontmoeten elkaar binnen de stichting waarbij het streven is dat we 

elkaar beter leren kennen, beter begrijpen en meer een gelijke taal gaan spreken. 

- Medewerkers krijgen waar kan de mogelijkheid om bij elkaar in de school of klas te 

kijken. 

- Medewerkers ontmoeten elkaar ook in intervisie. 

 

 OPO medewerkers ontwikkelen zich samen d.m.v. ontmoeting, studie en intervisie. 

- Het gezamenlijk komen tot en vormgeven van een leeraanbod op stichting niveau. 

Leraren van de verschillende leslocaties volgen samen in nog te vormen groepen 

scholing die ze verder brengt in de uitvoering van hun taak als leerkracht. 

- Activeren en faciliteren van netwerken van specialisten (in bijv. taal, rekenen, jonge 

kind onderwijs) binnen de stichting. 

 

 

 

 

 

 



 OPO  medewerkers voelen zich verbonden binnen de leeromgeving die we willen zijn. 

- De bestuurder gaat  frequent in gesprek met medewerkers waarbij onderwerpen 

passend bij het openbaar onderwijs en ons Koersplan worden besproken 

 

 OPO zoekt op een creatieve manier naar mogelijkheden de klassen met professionals 

te bemensen om zo het lerarentekort het hoofd te bieden. 
 

- De stichting maakt op reguliere, maar ook op creatieve wijze gebruik van netwerken en 

contacten om nieuwe collega’s ( professionals ) te werven. 

- De stichting beschikt over voldoende personeel. 

 

Bedrijfsvoering   
  

 OPO scholen zijn bedrijfskundig gezond 

- We hanteren een managementrapportage (MARAP)  met signaalfunctie met 

betrekking tot exploitatie, investeringen,  formatie, ziekteverzuim leerlingenaantallen 

en speerpunten. De MARAP is vijf weken na het afsluiten van een kwartaal gereed. 

- OPO scholen opereren binnen de afgesproken begroting. 

- OPO scholen gaan bedrijfskundig adequaat om met hun ontwikkelfase. 

- Verantwoordelijkheden liggen hierbij zo laag mogelijk in de organisatie. 

  

 We hebben tijdig zicht op kengetallen, zoals de leerling prognoses of andere externe 

factoren waardoor we adequaat kunnen anticiperen op mogelijke risico’s   

- Bestuderen van de kengetallen, de actualiteit en onderzoek naar adequaat besturen 

kan er voor zorgen tijdig de goede beslissing te nemen en risico’s te voorkomen dan 

wel het hoofd te bieden. 

- In 2021 volgt naar alle waarschijnlijkheid een nieuwe prognose op de 

leerlingaantallen vanuit de gemeente.  

- We onderzoeken een samenwerking tussen de leslocatie Valckesteyn Noord en De 

Overkant.  

 

 De vorming van samenwerking. 

- We onderzoeken de kansen en mogelijkheden voor onze scholen om binnen leslocaties 

samen te werken met kinderopvangorganisaties. In gezamenlijkheid, eveneens met de 

gemeente, behoort de vorming van een IKC wellicht tot de mogelijkheid. 

- We onderzoeken mogelijkheden om door samenwerking met andere (onderwijs-) 

organisaties onze kwetsbare positie te versterken. 

 

 

 

 

 

 



 Huisvesting en de luchtkwaliteit. 

- De schoolgebouwen zijn op leeftijd en de eisen die gesteld worden aan schoolgebouwen 

zijn inmiddels veranderd. In overleg met de gemeente wordt gekeken of de ambitie 

‘frisse scholen’ realistisch is en of dit een gezamenlijk streven wordt. 

 

 

 Continuïteit, we maken keuzes die naar de toekomst voor stabiliteit zorgen. 

- De stichting maakt keuzes die gefundeerd zijn en een langer leven beschoren zijn. Dit 

komt de identiteit, positionering, het onderwijs, de financiën en medewerkers ten 

goede. 

 

8. Aanpak   
 
St. OPO Albrandswaard weet zich eigenaar van basiskwaliteit, kaders en continuïteit van de 
scholen en bewaakt en borgt deze. We maken plannen om de hoge ambitie op 
onderwijskwaliteit te verwezenlijken. De identiteit en positionering van de scholen komt terug 
in de schoolplannen en wordt ook zichtbaar en tastbaar in en op de scholen zelf.  Medewerkers 
worden meegenomen in de schoolplannen en verbinden zich aan de koers van de school.   
De stichting, de scholen en de medewerkers zorgen samen met ouders en verzorgers een 
gezonde en veilige context voor leerlingen en alle betrokkenen bij het onderwijs. Er is ruimte 
voor eigenaarschap en ontwikkeling. Samen, vanuit gelijkwaardigheid en in ontmoeting, het 
Koersplan omarmen, maakt dat we onze ambities bereiken. 
 
 
Het Koersplan wordt leidend in plannen om onze ambities te behalen. Het streven is om op 
alle 20 stippen een positieve ontwikkeling te zien. 
Aan het einde van het kalenderjaar 2023 wordt een nieuw Koersplan gepresenteerd, 
voorafgaande aan de schoolplannen.  In dat Koersplan wordt opnieuw gekeken naar waar de 
stichting staat . 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 




