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 Waarom doen we dit?
Voor de stichting een visie ontwikkelen waarbinnen 
iedere school de eigen kenmerken en kwaliteiten 
kan hebben als onderdeel van het geheel.
Beantwoorden van de vraag hoe de vier scholen elkaar
kunnen versterken
Vanuit het uitgangspunt dat de christelijke identiteit 
belangrijk is en dat het uitgaat van behoud van christelijk
onderwijs in Nieuwleusen.
Voor de stichting is het behoud van de kleine scholen ook
een uitgangspunt
Tot slot willen wij als stichting onze organisatiestructuur 
onder de loep nemen.
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Proces afgelopen maanden
Gezamenlijk gestart met aftrap op 17 oktober 2018.
Gesprekken met bestuur en directie.
Bilaterale gesprekken op de scholen.
Avond met ouders.
Werkgroep aan de slag met uitwerking.
Afrondende presentatie aan teamleden en 
bestuur 18 juni 2019.
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    PCO Nieuwleusen - Wie zijn we?
Wij zien PCO-N als lerende organisatie.
Leerkrachten zijn eigenaar van het onderwijs.
Wij hebben zeggenschap over de vormgeving van 
het onderwijs en hierbij hoort samenwerken en samen 
leren.
Wij hebben aandacht voor de individuele ontwik-
keling van onze medewerkers.
Wij leren van en met elkaar voor onderling lesbezoek, 
het uitwisselen van best practices en kenniskringen.
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    Besturingsfi losofi e
Het eigenaarschap ligt zo laag mogelijk in 
de organisatie.
Maximaal ruimte voor ontwikkeling.
Streven naar synergie door samenwerking.
focussen met name op de (kwaliteit van) onderwijs.
Solidariteit past bij de organisatie.

     
Samenwerking en verbinding
Uitdaging en toekomst
Verantwoordelijkheid en openheid
Talent en persoonlijke ontwikkeling

Onze richtinggevende uitspraken 

   Visie op leren en ontwikkelen
Kennis en vaardigheden aanleren.
Brede vorming: complexe samenleving, 
respect en omzien naar elkaar.
Persoonsvorming: keuzes leren maken, 
ondernemende houding weerbaar 
en zelfvertrouwen.

Lerende organisatie



Wie zijn we?
Wij zijn een brede christelijke organisatie. 
Onze scholen zijn open christelijke scholen, 
die werken vanuit de christelijke traditie. We 
beschouwen de christelijke grondslag als 
een moreel kompas waar we ons handelen, 
denken en geloven op kunnen baseren en 
aan kunnen toetsen. De leerkrachten in de 
verschillende scholen begeleiden de kinder-
en actief bij hun ontdekkingstocht naar de  
eigen identiteit. Christelijk onderwijs geven 
wij handen en voeten met behulp van ritue-
len, verhalen en liederen. Van essentieel be-
lang hierbij vinden wij een levendige en open 
communicatie op het gebied van levensbe-
schouwing, met iedereen die bij de school
betrokken is.

Identiteit

Goed onderwijs staat voor ons op nummer één
We vinden het belangrijk dat kinderen met plezier 
onze scholen bezoeken. Dat ze in een fi jne sfeer 
samen leren en zich zo goed mogelijk kunnen 
ontwikkelen. We leven en leren vanuit de christelijke 
identiteit. We geloven in onze opdracht, zichtbaar in 
goed onderwijs in een veilige omgeving. Ieder kind 
doet ertoe. Dit kunnen we realiseren dankzij al onze 
enthousiaste medewerkers, die zich hier elke dag  
samen voor inzetten.
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Er wordt gewerkt aan de toekomst 
(van de maatschappij) door de 
kinderen sprankelend (open voor 
ontdekking, voor plezier en voor wat
nieuw is) onderwijs te geven en 
door ze te vormen tot mensen die
zich staande kunnen houden in de
 samenleving van morgen.

Talenten van kinderen stimuleren en 
ontwikkelen we. We begeleiden kinderen
ook om mede-eigenaar van hun 
eigen proces te worden.

Onze vier scholen beschikken over
 een specifi ek eigen profi el. Binnen dit prof-
iel geven zij op eigen wijze invulling aan de 
kernwaarden en richtinggevende uitsprak-
en van onze organisatie. Deze invulling is 
terug te vinden in 
de schoolspecifi eke plannen.

Samen sterk, ieder uniek!



De leerkracht doet wat hij zegt en 
zegt wat hij doet.
De leerkracht deelt zijn expertise 
met zijn collega's.
De leerkracht geeft en ont-
vangt vanuit passie en betrokken-
heid feedback.
De leerkracht richt zich op ver-
betering van het team.

PROFESSIONALITEIT

Eigen verantwoordelijkheid van de 
leerling bouwen we op door de 
leerjaren.
De leerling krijgt steeds meer 
inspraak in het eigen leerproces 
gedurende de jaren. 
Een leerling kan rekenen op een 
professionele ondersteuning in het 
leerproces. 
Wij dagen leerlingen uit om het 
beste uit zichtzelf te halen.

Wij doen wat wij zeggen en zeggen 
wat wij doen.
Wij bevorderen een cultuur waarin 
scholen elkaar versterken.
Iedere medewerker ontvangt vanuit 
passie en betrokkenheid feedback.
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Er is ruimte voor ieders talent en 
specialistme.
De leerkracht staat open voor 
ontwikkeling en proffesionalisering.
De leerkracht is gemotiveerd om 
het beste uit zichzelf te halen.
De leerkracht is coach in het 
ontwikkelingsproces.
De leerkracht ziet, respecteert en 
benut de verschillen tussen de leer-
lingen.

Er is ruimte voor ieders talent.
De leerling krijgt ruimte om zijn 
talenten te verdiepen.
De ontwikkeling van de leerling 
is zichtbaar door middel van een 
portfolio.
Talentontwikkeling vraag om fl ex-
ibiliteit in onderwijs en groepsin-
deling.

Wij creëren kansen en mogelijk-
heden voor onze medewerkers.
Medewerkers zijn bij ons breed inzet-
baar door de gehele organisatie.
Wij stimuleren onze medewerkers 
om het beste uit zichzelf te halen.
De organisatie is vooruitstrevend.

TALENTONTWIKKELING
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Het onderzoekend leren wordt bij 
de leerling gestimuleerd.
Binnen de klassen werken we aan 
het intrinsiek motiveren van leerlin-
gen.
Leerlingen leren met passie en plezier.
Wij stimuleren bewondering, ver-
wondering en uitdaging in het ler-
en.

De leerkracht daagt de leerling uit 
tot verwondering en uitdagingen in 
het leven.
De leerkracht kenmerkt zich onder 
andere door fl exibiliteit.
De leerkracht vindt het een van-
zelfsprekendheid om te werken 
aan kwalititeitsverbetering.
De leerkracht gaat op zoek naar 
de intrinsieke motivatie van de leer-
ling.
De leerkracht staat open voor ver-
nieuwing.

Wij beschouwen vernieuwing als 
een standaard onderwerp op onze 
agenda.
Wij zijn wendbaar en fl exibel.
Werken aan kwaliteitsverbetering is 
voor ons een vanzelfsprekend.

SPRANKELEND
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Het team zorgt voor actieve be-
trokkenheid bij de leerlingen.
Het team stimuleert en faciliteert 
samenwerking zowel onderling als 
ook met de leerlingen.
Het team leeft het samenwerken 
voor.
Als team sta je samen sterker en 
dat is zichtbaar en voelbaar voor 
ouders en leerlingen. 

De leerling krijgt meer eigen regie 
in het leren.
Samenwerken en samen leren is 
uitgangspunt in het onderwijs.
Leerlingen worden gestimuleerd 
om gezamenlijk op weg te zijn.

Bij ons krijg je als personeelslid de 
ruimte.
Wij handelen vanuit een actieve 
betrokkenheid bij elkaar en bij de 
organisatie.
Samen staan we sterker dus daar 
dragen we allemaal aan bij.

SAMEN DOEN
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Het team is voordurend gericht op 
een goede band met leerlingen en 
collega's.
Het team neemt actief deel aan 
gezamenlijke momenten en vieringen.
Het team handelt vanuit christelijke  
normen en waarden.
Het team handelt vanuit een wijze 
waar vertrouwen uitspreekt.

 De leerling wordt gezien, gehoord 
en gekend.
Iedere leerling kan zichzelf zijn met 
zijn/haar talent.
De leerling heeft een goede band 
met zijn klasgenoten.
De leerling krijgt christelijke normen 
en waarden mee.

Wij handelen vanuit christelijke 
normen en waarden.
Ieder mag zijn wie hij/zij is.
Wij zijn actief in het creëren van 
een goede band tussen onze 
medewerkers. 
Wij hechten aan het ontmoeten 
van elkaar.
Wij handelen vanuit een wijze waar 
vertrouwen en openheid uitspreekt.

VEILIGHEID
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2019-2020
Uitwerking richtinggevende uitspraken voor de scholen.
Organiseren ontmoetingen medewerkers.
Studiedagen medewerkers - lerende organisatie.
Aandacht voor organisatiestructuur.

2020-2021
Organiseren ontmoetingen medewerkers
Studiedagen medewerkers-lerendende organisatie.
Organiseren van inhoudelijke kenniskringen.
Wijziging aansturing organisatie.
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Dit document is tot stand gekomen door: 
De Mevrouwen|Irene Geritzen en Jeanet Minks 
19 juni 2019.
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Onze kernwaarden
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