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Doel 
Het geformuleerde strategisch beleid Prisma scholengroep heeft als doel 
richtinggevend te zijn voor het schoolplan 2019-2023. 

Visie en ambitie Prisma scholengroep in schema 
 

 
 



 

 

Kernwaarden 
Wij, Prisma scholengroep, hebben de volgende kernwaarden: 

• respect voor diversiteit 

• omgeving 

• identiteit 

kwaliteit 

• coöperatief 

Iedereen binnen de organisatie mag zijn wie hij is en kan zichzelf ontplooien 
in een veilige omgeving. We werken vanuit waarden en normen die 
voortkomen uit onze identiteit. We beseffen dat we elkaar nodig hebben 
voor een optimale ontwikkeling. Daarvoor is samenwerking met alle 
betrokkenen van groot belang. We leveren een hoge kwaliteit. Wat we 
doen, doen we planmatig en goed. Dit missie statement is waar wij voor 
staan: 

Wij brengen goed onderwijs, een uitdagende leertijd voor kinderen, 
goede professionele werksfeer. Kortom wij staan voor kwaliteit. 

Opdracht 
Als Prisma scholen willen wij zorgen voor een goede basiskwaliteit van ons 
onderwijs. 

Daaronder verstaan wij: 

• goede basisvaardigheden 

• toekomstbestendig onderwijs 

• talentontwikkeling 

Vanuit goede basisvaardigheden werken aan toekomstbestendig 
onderwijs met daarin ruimte voor talentontwikkeling 
We zorgen ervoor dat leerlingen zich optimaal ontwikkelen op het gebied 
van; rekenen, taal, lezen, schrijven, WO, samenwerken en omgaan met 
elkaar.Onderwijs(ondersteunend) personeel blijft zich ontwikkelen met 
betrekking tot pedagogische en didactische vaardigheden. 

Wij bieden toekomstbestendig onderwijs. Dat betekent dat wij leerlingen 
vaardigheden leren die zij in het vervolgonderwijs en in hun verdere leven 
kunnen gebruiken om zichzelf te ontplooien in een voortdurend 
veranderende wereld. We denken hierbij aan ontwikkeling op het gebied 



 

 

van persoonlijkheid, burgerschap, creatieve vaardigheden, 
denkvaardigheden, onderzoeksvaardigheden, leren leren, digitale 
vaardigheden en cultuur. 

Binnen onze lerende organisatie is er ruimte voor talentontwikkeling voor 
zowel leerlingen als personeel. We vinden het van groot belang dat 
leerlingen hun eigen specifieke talenten ontdekken en ontwikkelen. 
Bestuur, directie en onderwijs(ondersteunend)personeel hebben een 
voorbeeldfunctie en zorgen voor een (school)klimaat waarin leerlingen en 
3 personeelsleden leren, met passie over leren praten, trots zijn op wat ze 
doen, nieuwe dingen uitproberen, hun deuren openzetten en hun talenten 
uitdragen. 

Ambitie 
Naast het gegeven dat we basis op orde hebben en houden willen we ook 
ontwikkelen. 

Daarbij liggen onze prioriteiten op de volgende gebieden: 

• eigenaarschap 

• onderzoekend leren 

• persoonlijkheidsontwikkeling 

• integraal kennis delen 

Eigenaarschap 
Leren op onze scholen en binnen onze organisatie betekent voor de 
leerlingen en voor het personeel dat je antwoord kunt geven op de drie 
vragen: 

• Wat ben ik aan het leren/ontwikkelen? 

• Waar sta ik nu in dat leren/ontwikkelen? 

• Wat is mijn volgende stap en hoe kan ik die zetten? 

Daarnaast houdt het in dat onderwijs(ondersteunend) personeel de 
ruimte krijgt om het eigen onderwijs vorm te geven binnen de visie van de 
school waar zij werken. Hierin nemen zij initiatief en verantwoording waarbij 
zij samenwerken met anderen in de organisatie en daarbuiten. 

Onderzoekend leren 
Alle leerlingen worden uitgedaagd om de wereld om hen heen te 
onderzoeken. Nieuwsgierig zijn is een grote waarde! Leerlingen verlaten 
met onderzoeksvaardigheden de basisschool. Ze weten hoe je een 



 

 

onderzoek opzet, uitvoert en conclusies trekt. Alle leraren maken bij het 
ontwerpen van hun onderwijs gebruik van uit onderzoek bewezen 
effectieve methodes en didactieken. Ze onderzoeken in hun eigen situatie 
de effecten van hun handelen en passen hun handelen aan op basis van 
de uitkomsten. 

Persoonlijkheidsontwikkeling 
In ons onderwijs besteden we aandacht aan persoonlijkheidsontwikkeling 
omdat we dit van belang vinden voor het verdere leven van onze 
leerlingen. We ontwikkelen hierbij gedrag en vaardigheden m.b.t.: 

• Communiceren 

• Samenwerken 

• Sociale en culturele vaardigheden 

• Zelfregulering 

• Kritisch denken 

• Creatief denken 

• Probleemoplossen 

 
Integraal kennisdelen 
We weten dat er veel kennis en kunde in de organisatie bij de 
personeelsleden aanwezig is en verbinden dit met elkaar. Op die manier 
vergroten we de kwaliteit van ons onderwijs. 

Middelen 
Om de opdracht en de ambitie te kunnen realiseren hebben we de 
volgende middelen ter beschikking: 

• samenwerken 

• integrale kindcentra 

• flexibele organisatievormen 

• financieel gezond 

•  personeelsbeleid 

• facilitaire mogelijkheden 

• kwaliteitsbeleid 



 

 

Samenwerken 
We werken samen: 

• leerlingen 

• personeel 

• leerlingen en personeel met elkaar 

• verschillende teams 

• met ouders (ouderbetrokkenheid) 

• met externen 

Met als doel een optimale ontwikkeling van onze leerlingen en personeel. 

Integrale Kindcentra 
Door de vorming van kindcentra met (buitenschoolse) kinderopvang en 
overige stakeholders bereiken wij dat: 

• We kinderen al ruim voor hun vierde jaar in beeld hebben en we de 
ontwikkeling continu kunnen volgen en stimuleren. 

•  We vroeg af kunnen stemmen op ontwikkelings- en of 
onderwijsbehoeften. 

• We meer tijd en ruimte hebben om kinderen breed te laten 
ontwikkelen en we hen kennis kunnen laten maken met 
andersoortige activiteiten dan binnen de schooluren passen. 

• We een hoog serviceniveau bieden aan ouders. 

Flexibele organisatievormen 
Flexibele organisatievormen leiden tot: 

• Talentontwikkeling bij leerkrachten en leerlingen. 

• Optimale ontwikkelingskansen (ook bij leerkrachtentekort). 

• Mogelijkheden voor eigenaarschap bij leerkrachten en leerlingen. 

• Leerkrachten die meer gaan nadenken over het vormgeven en 
organiseren van het onderwijs. 

• Autonomie en eigenaarschap bij leerlingen en leerkrachten. 

• Andere mensen ontmoeten, andere ervaringen opdoen. 

 



 

 

Financieel gezond 
In onze financieel gezonde organisatie zijn er middelen om de opdracht en 
de ambities te verwezenlijken en komen deze middelen zoveel mogelijk ten 
goede aan kwalitatief hoogwaardig onderwijs voor onze leerlingen. 

Personeelsbeleid 
We hebben personeelsbeleid dat bijdraagt aan de organisatie doordat: 

• Professionaliteit, collegialiteit en onderling respect gekoppeld 
worden aan onderwijsdoelen. 

• Mobiliteit leidt tot een bredere inzet van expertise, spreiding van 
inzichten en werkwijzen die kwaliteitsverhogend werken. 

• Er gestuurd wordt op de kwaliteit van de personeelsleden door 
scholing en opleiding te stimuleren en te faciliteren. 

• We vitaliteit onder personeelsleden bevorderen en daardoor minder 
uitval en verzuim hebben. 

• We pro-actief handelen om de gevolgen van het lerarentekort te 
beperken. 

Facilitaire mogelijkheden 
Op hun scholen krijgen directeuren ruimte om vooral onderwijskundig leider 
te zijn en veel aandacht te besteden aan het primaire proces. Om dit te 
faciliteren wordt bovenschools een aantal voorwaardelijke zaken 
geregeld. Daarbij is het uitgangspunt dat scholen binnen de mogelijkheden 
krijgen wat zij nodig hebben om goed onderwijs te kunnen realiseren. 

Kwaliteitsbeleid 
Door ons cyclisch kwaliteitsbeleid, vormgegeven binnen het 
kwaliteitshandboek, de uitvoering van audits en input van onze 
kwaliteitsmedewerker borgen en bewaken wij de kwaliteit van ons 
onderwijs en werken wij voortdurend aan verdere verbetering hiervan. 

Uitgangspunten strategisch beleid Prisma 
Met name de opdracht van de scholen en de ambities, zoals hierboven 
beschreven, vragen om een meer concrete uitwerking hoe we deze gaan 
realiseren in de komende schoolplanperiode. 

• Schoolteams hebben op alle basisvaardigheden ambitieuze 
streefdoelen geformuleerd en halen deze doelen. Dit wordt twee 
keer per jaar geëvalueerd, waarbij gekeken wordt naar de resultaten 
op schoolniveau en op leerjaar niveau. Daarnaast wordt gekeken 



 

 

naar de trend in de resultaten. Indien de doelen niet gehaald 
worden, maakt het team een actieplan om de resultaten zo snel 
mogelijk te verbeteren. 

• Schoolteams hebben eigen succescriteria geformuleerd die 
beschrijven wat zij verstaan onder goede pedagogische en 
didactische vaardigheden. Alle teams hebben afspraken over de 
manier waarop zij monitoren of zij hieraan voldoen en zich op deze 
succescriteria blijven ontwikkelen. 

• Schoolteams geven vorm aan passend onderwijs. Zij formuleren 
doelen voor het leerstofaanbod die zij willen bereiken met hun 
leerlingen. Ze maken keuzes bij het vormgeven van hun onderwijs die 
ervoor zorgen dat alle leerlingen deze doelen kunnen halen. 

• De leerlingen krijgen gedurende hun schoolloopbaan naast de 
basisvaardigheden een breed aanbod op het gebied van kunst, 
cultuur, sport, wetenschap, techniek en persoonlijkheidsontwikkeling 
zodat zij hun talenten kunnen ontdekken en zich daarin kunnen 
ontwikkelen. 

• Bestuur, directie en onderwijs(ondersteunend)personeel zorgen voor 
een (school)klimaat waarin leerlingen en personeelsleden leren, met 
passie over leren praten, trots zijn op wat ze doen, nieuwe dingen 
uitproberen, hun deuren openzetten en hun talenten uitdragen. 

• Zowel leerlingen als het personeel in onze organisatie zijn 
voortdurend aan het leren. Zij zijn eigenaar van hun eigen leerproces 
en nemen hiervoor de verantwoordelijkheid. 

• Onderwijs(ondersteunend) personeel staat model in het hebben van 
een onderzoekende houding en stimuleren dit bij hun leerlingen. Als 
leerlingen de school verlaten weten zij hoe je een onderzoek opzet, 
uitvoert en conclusies trekt. 

• Schoolteams maken bij het vormgeven van hun onderwijs gebruik van 
uit onderzoek bewezen effectieve methodes en didactieken. Ze 
onderzoeken in hun eigen situatie de effecten van hun handelen en 
passen hun handelen aan op basis van de uitkomsten. 

•  Schoolteams hebben een aanbod geformuleerd en stimuleren de 
persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen op het gebied van 
communiceren, samenwerken, sociale en culturele vaardigheden, 
zelfregulering, kritisch denken, creatief denken en 
probleemoplossen. 



 

 

• Zowel op het gebied van het basisaanbod als op de verschillende 
ambities worden bovenschoolse PLG’s georganiseerd die als doel 
hebben om op die gebieden kennis te delen en van en met elkaar te 
leren over het betreffende onderwerp.Al het personeel neemt deel 
aan ten minste één professionele leergemeenschap of 
intervisiegroep binnen de organisatie. 

• Binnen de organisatie is zicht op de aanwezige kennis en kwaliteiten 
van personeelsleden en dit wordt benut om zowel binnen de school 
als breed in de organisatie met en van elkaar te leren. 

• Alle schoolteams hebben samen met hun partners omschreven op 
welke manier zij vorm willen geven aan een (integraal) kindcentrum 
en zijn zich aan het ontwikkelen in de omschreven richting. 

• Om de kwaliteit van ons onderwijs te borgen en bewaken op zowel 
school als bestuursniveau hebben wij een kwaliteitsbeleid waarin o.a. 
staat beschreven hoe wij op minimaal twee momenten in het jaar de 
kwaliteit van het onderwijs en de voortgang van de ontwikkeling 
monitoren en zonodig bijsturen. Dit beleid staat beschreven in het 
kwaliteitshandboek. 
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