
Notulen 164  STE   bijeenkomst van de MR “de Triangel”   

Op donderdag 18 november  om 19.00 uur op De Overloop.
Aanwezig: Maud, Doris, Emma, Peter S, Marjolein, Esther, Peter W, Theo

1. Opening. Peter W heet iedereen welkom.

2. Mededelingen en ingekomen stukken:  Caroline heeft een deel van het 
zorgplan doorgestuurd. Zij heeft dit aangepast. Wij zullen dit doorlezen en 
eventuele opmerkingen doorsturen naar Peter W. 

3. Verslag van de 163ste : is goedgekeurd. 

4. Jaarverslag MR: is goedgekeurd.

5. Schoolplan: Door omstandigheden wordt dit punt doorgeschoven naar de 
volgende vergadering. 

6. Begroting: directie stuurt begroting door. Wij zullen deze besturen en eventuele 
vragen doormailen. De eventuele vragen kun je naar Peter W sturen. Hij zal ze dan 
allemaal tegelijk naar directie sturen.
 Voor volgende vergadering willen wij als MR met directie overleggen dat het voor 
ons wenselijk is, dat wij de begroting kunnen inzien alvorens hij  hem gaat toe 
lichten. 

7. OnderwijsPlanRaaad verkiezingen Amstelronde: Wij hebben met onze MR 
gestemd op Muriel Bos/Winthorst, ouder op de Martin Luther King school in 
Amstelveen.

8. GMR:
5 november was de laatste vergadering. Tijdens GMR zijn ze vooral bezig geweest 
met het strategisch beleidsplan. 
Ook hebben zij  het gehad over de TSO gelden. 
Kort hebben wij gesproken over hoe het op onze school geregeld is. In grote lijnen 
hebben we goed zicht op de TSO. Samen hebben wij de volgende vragen voor TSO 
coördinatoren op papier gezet.

 Is er een duidelijk overzicht van baten en lasten en balans?
 Hoogte van reserves en de besteding daarvan?
 Hoe is het met de plannen van het nieuwe schoolplein.
 Is er een evaluatie geweest over de afspraak dat er geen ouders meer voor 

hun eigen klas mogen. Hoe was de impact van deze nieuwe regel.
 Hebben alle aanpassingen een positieve verandering opgeleverd.
 Financiële verantwoording middels accountantverantwoording. Staat van 

baten en lasten en een balans. 
In de vergadering van februari zullen we hier nog samen naar kijken en dan naar 
de TSO krachten sturen voor de vergadering van april. 

9. Rondvraag;geen rondvragen.



10. Volgende vergadering: 16 januari

Actiepunten:
 Doormailen begroting (Guus) 
 Begroting bekijken en eventuele vragen doorsturen naar Peter W.
 Definitieve notulen doorsturen naar Peter S (Doris)

Evaluatie aDD ( met Guus) De MR is benieuwd naar de evaluatie van de 
ADD klas die inmiddels bijna een jaar draait. Vanuit zowel de ouders als de 
leerkrachten zijn er toch nog veel vragen over de gang van zaken. Worden 
er bijvoorbeeld bepaalde voorwaarden aan de kinderen gesteld? Worden 
leerkrachten ook betrokken bij de evaluatie van de kinderen? Wat is de 
doelgroep en de doelstelling van de ADD klas.

 Peter W stuurt de aanvulling van Caroline op het zorgplan door aan 
iedereen. Eventuele opmerkingen sturen naar Peter W. Peter W mailt 
Caroline om te vragen of zij het hele zorgplan wil doorsturen.

 Theo zal Doris een stukje doormailen met de actiepunten die zijn 
besproken tijdens de GMR. (strategisch beleidsplan en TSO)

 Peter W zal Caroline ook een mail sturen met het bericht dat wij nog niet 
akkoord gaan het zorgplan. De gegevens kwamen te laat binnen  om voor  
de gewenste datum te kunnen reageren. 

Dag Datum Aanwezig Onderwerp Tijd

Donderdag 12-sep-13 MR+Dir Begroting ouderraad 19.00

Dinsdag 15-okt-13 MR
Veiligheidsplan - jaarverslag MR - schoolplan - 
concept begroting 19.30

Maandag 18-nov-13 MR+Dir Begroting / MR Statuten 19.00

Donderdag 16-jan-14 MR  19.30

Maandag 17-feb-14 MR+Dir Jaarverslag MR / Veiligheidsplan / RI&E 19.00

Maandag 17-mrt-14 MR Sponsering + jaarverslag school 19.30

Dinsdag 15-apr-14 MR+Dir Overblijfgelden / Vakantierooster 19.00

Dinsdag 20-mei-14 MR Formatieplan / Vergaderdata 19.30

Donderdag 12-jun-14 MR+Dir Laatste vergadering - openstaande punten afsluiten 19.00



Trends en ontwikkelingen die de strategische agenda 
beïnvloeden

Versie d.d. 27-9-2013

Onderwijsgroep Amstelland heeft alle trends en ontwikkelingen, die van invloed kunnen zijn 
op de strategische agenda, gewogen en vervolgens gekozen om in haar strategische 
agenda gericht te anticiperen op de volgende vier trends en ontwikkelingen: 

- Passend Onderwijs
- Technologische ontwikkelingen
- Marktwerking 
- Professionalisering van personeel.

Passend Onderwijs
De invoering van nieuwe wetgeving brengt niet alleen wijzingen in het onderwijs in de klas, 
maar ook andere samenwerkingspartners met zich mee. De afgelopen vijf jaren is het 
aantal leerlingen in speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs en met een rugzak in het 
reguliere onderwijs in totaal op ongeveer 6% gestabiliseerd. Met de invoering van passend 
onderwijs zullen er inhoudelijke en organisatorische veranderingen optreden, terwijl 
tegelijkertijd zorgplicht voor alle leerlingen een feit is. Wat gaat dit betekenen voor 
verschuivingen van leerlingen die nu met rugzak of binnen het s(b)o extra onderwijszorg 
krijgen?

De complexiteit van het onderwijsproces neemt toe, en de leraar blijft (of wordt weer) de 
spil in de klas. Het leren in school verandert ook doordat de nieuwste generaties kinderen 
daadwerkelijk anders leren dan vroeger. Dit blijkt onder meer uit hersenonderzoek: de 
hersenen van de jongste generaties (van kinderen van ongeveer 7 jaar en jonger) worden 
anders worden opgebouwd en gebruikt. Het aantal verbindingen en gelijktijdige 
hersenactiviteiten is inmiddels significant hoger dan bij de generatie van 35 jaar en ouder. 
Dit betekent dat leren anders gaat, anders wordt verwerkt.

De beweging van hulp van externen naar hulp intern binnen de school zet verder door. De 
leraar is regisseur van alle processen rond de ontwikkeling van kinderen. Voor wat betreft 
ondersteuning vanuit (jeugd)zorg is de decentralisatie hiervan (en in mindere mate de 
AWBZ) naar de gemeenten relevant. Een integrale visie op „Zorg voor Jeugd‟ en goede 
afstemming is noodzakelijker dan ooit.

Technologische ontwikkelingen
We zitten midden in een ICT-revolutie, en dit zal het leren diepgaand beïnvloeden. Kennis 
is snel toegankelijkheid, en parate kennis heeft een andere waarde dan voorheen. Maar 
ook de verwerking van informatie gaat anders. Doordat iedereen informatie eenvoudig 
publiek kan maken, lopen feiten en opvattingen nog meer door elkaar (bijvoorbeeld 
Wikipedia). Onderwijs en leren zien er in de toekomst ongetwijfeld heel anders uit, niet 
alleen qua leermiddelen, maar ook op het gebied van onderwijsdoelen, werkwijze en zelfs 
plek van onderwijs. We zitten in transities:
- Van een concurrerende kenniseconomie naar een kennis-netwerk-samenleving
- Van een tekstcultuur naar een beeldcultuur
- Van 3G naar 4G en sneller (exponentiële toename informatiesnelheid en –dichtheid)
- Van minder cursorisch leren (van a tot z), meer intuïtief en netwerkachtig, knopend 

leren, op basis van complexe reële situaties)
- Van overnemen van wat al aan gecodificeerde kennis bestaat en vaste routines naar 

meer creatieve processen en vaardigheden
- Van op gezette tijden op vastgestelde plekken naar meer any time, anywhere

- Van lokaal naar meer globaal / internationaal

- Van concurrerend naar meer samenwerkend leren

- Van de leraar als ‘enige ontsluiter van kennis ‘ naar de leraar als partner in de 
zoektocht. 



Marktwerking
Marktwerking is een maatschappelijk gegeven, en ook zichtbaar in onderwijs. Scholen 
worden met elkaar vergeleken. Ouders vragen ook om andere ‘diensten’ dan alleen 
onderwijs, zoals dagarrangementen en buitenschoolse opvang. Ouders zijn kritisch en 
veeleisend. Ouders hebben veel wensen (en soms eisen) ten aanzien van de invulling van 
het onderwijs, vragen vaker en sterker om verantwoording vanuit school, en verwachten 
steeds meer flexibiliteit van de school. Kinderen wisselen sneller van school zonder 
noodzaak vanwege bijvoorbeeld een verhuizing, omdat ouders niet tevreden zijn over het 
onderwijs van de school.
Het primair onderwijs en de scholen krijgen van ouders landelijk gezien al jaren gemiddeld 
het rapportcijfer 7,5. Lokaal en regionaal wordt oudertevredenheid een belangrijke pijler 
voor het aantrekken en behouden van leerlingen. 

Professionalisering van personeel
Het beroep leraar lijkt nog steeds niet aantrekkelijk te zijn om te kiezen of tot de 
pensioengerechtigde leeftijd vol te houden. In het basisonderwijs zijn de meeste 
leerkrachten vrouw, waarvan een groot deel parttime werkt. Onderzoek heeft aangetoond 
dat de cognitieve leerresultaten niet lijden onder de ‘vervrouwelijking’ van het beroep. 
Onderzoek naar de sociale effecten ervan is nog niet beschikbaar. De heersende opvatting 
lijkt te zijn dat het voor alle kinderen goed is om zowel mannelijke als vrouwelijke 
rolmodellen te hebben, ook in school. 
Met de noodzaak om ons onderwijs flexibeler in te richten, ontstaat ook de noodzaak tot 
maatwerk-afspraken tussen werkgever en werknemer (i-deals). Medewerkers, Ook, en 
zeker de nieuwere generaties, vragen zelf om flexibelere contracten en maatwerk.  
Mobiliteit en ontwikkeling zullen steeds vanzelfsprekender worden, evenals regelmatige 
omscholing.
Om kwaliteit en opbrengsten beter te borgen, is het van belang dat er goed geschoold 
personeel is. De overheid zet met haar beleid “Leraar 2020 – een krachtig beroep!” sterk in 
op professionalisering van onderwijsgevend personeel, door middel van het verhogen van 
het opleidingsniveau, bekwaamheidsregistratie en peer-review. Ook wil de overheid dat de 
schoolleiders worden geprofessionaliseerd en de scholen een professionele cultuur 
hebben.

Andere trends
Met deze vier trends en ontwikkelingen is natuurlijk niet alles meegenomen wat zich in de 
omgeving van Onderwijsgroep Amstelland voordoet. Het is echter een keuze om gericht 
prioriteiten te stellen. Andere ontwikkelingen zullen uiteraard wel actief gevolgd worden. 
Waar nodig zal Onderwijsgroep Amstelland inspelen op of zich aanpassen aan 
ontwikkelingen, en desnoods gaandeweg de looptijd van de strategische beleidsagenda de 
gemaakte prioritering heroverwegen. De trends en ontwikkelingen die actief gevolg worden 
maar op het moment van het opstellen van de strategische beleidsagenda nog geen 
prioriteit hebben gekregen zijn de volgende:

1. Globalisering  
De economie wordt mondiaal en daarmee ook de mondiale economische concurrentie. 
De overheid wil mee blijven spelen in de top 5 van de landen met een kenniseconomie, 
wat hoge opleidingsniveaus vereist en benodigde competenties (‘21st century skills’)

2. Zingeving   
Ondanks de ontkerkelijking en globalisering is de behoefte aan zingeving niet 
verdwenen. Sterker nog, in een samenleving die steeds complexer wordt, is de vraag 
naar wat werkelijk van waarde is en er toe doet, belangrijk geworden. Meer dan ooit zal 
op de pedagogische rol van de leerkracht een beroep gedaan worden. Aan die 
pedagogische taakstelling zijn normatieve vraagstellingen en waardengedrevenheid 
onlosmakelijk verbonden. De vraag naar het opvoeden roept als vanzelfsprekend de 
vraag naar het doel (het waartoe) van het opvoeden op. 

3. Demografische ontwikkelingen   
De kleinere aantallen leerlingen van nu zullen straks het nationaal inkomen voor velen 
moeten realiseren. 
Er wordt een hoge arbeidsparticipatie en arbeidsproductiviteit verwacht. Hierdoor zullen 
ouders meer gaan verwachten van onderwijsorganisaties en diensten daaromheen op 
het gebied van opvang en opvoeding van hun kind.



Arbeidsmigratie over landsgrenzen kan grote impact hebben (brain drain hoger 
opgeleiden naar opkomende economieën, en toestroom goedkope arbeid uit zwakke 
economieën).

4. Opbrengstgericht werken  
Vanuit de overheid is er veel nadruk op “opbrengstgericht werken”, met een accent op 
meten en weten, en daarbij een sterke nadruk op taal en rekenen. Er wordt een 
Angelsaksisch (beheers)model gehanteerd, met sturing op basis van meetgegevens en 
regeldwang vanuit de overheid. 
Aan de andere kant lijkt er ook een beweging te ontstaan, waarbij meer aandacht voor 
creativiteit en algehele vorming van de mens (‘Bildung’) ontstaat. Dit Rijnlandse 
(onderwijs-)model staat voor brede vorming, voor (gedeelde) verantwoordelijkheid en 
ambachtelijkheid. Het model staat op zichzelf niet tegenover ‘opbrengstgericht werken’, 
maar kijkt vooral naar type opbrengsten en naar opbrengsten ten behoeve van wie of 
wat. 

5. Veranderende en lagere bekostiging  
Door veranderende wetgeving op passend onderwijs veranderen de geldstromen voor 
leerlingen met extra zorg. Door de economische crisis worden ook bezuinigingen op 
het onderwijs toegepast en de overheid is extra kritisch op rendement van 
investeringen. 

6. Flexibilisering personeelsbeleid  
Door de noodzaak om ons onderwijs flexibeler in te richten, ontstaat ook de noodzaak 
tot maatwerk-afspraken tussen werkgever en werknemer (i-deals). Medewerkers, Ook, 
en zeker de nieuwere generaties, vragen zelf om flexibelere contracten en maatwerk.  
Mobiliteit en ontwikkeling zullen steeds vanzelfsprekender worden, evenals regelmatige 
omscholing.

7. Etikettering  
Kinderen krijgen vanuit medische en psychiatrische hoek steeds vaker een etiket. 
Regelmatig worden ‘nieuwe stoornissen ontdekt’ met nieuwe behandelwijzen. De 
etikettering is een uitvloeisel van het nog steeds dominante medische model in de 
maatschappij.

8. Ontwikkelingen binnen de gemeenten Amstelveen en Ouderkerk:  
 Doorontwikkeling Brede scholen met als gevolg:

o Meerdere partners
o Voorschools
o Andere schooltijden
o Ander functiebouwwerk in een school

 Stabilisatie leerlingenaantal in Amstelveen
 Afname leerlingenaantal in Ouderkerk en samenwerking tussen scholen daar
 Andere bestuurlijke partners i.v.m. Passend Onderwijs, hetgeen mogelijkheden tot 

mobiliteit, samenwerking of fusie biedt
 Overgang PO-VO vraagt meer aansluiten, aandacht voor techniek (VMBO) maar 

ook excellentie (Science)
 Politieke lokale invloed op ‘het onderwijs’: doelsubsidies met eisen rond 

verantwoording, vraag naar transparantie, nadruk op opbrengsten

 Internationalisering in en van Amstelveen: taalklassen, Engels als 2e taal
 Ouders leggen meer dan ooit nadruk op prestaties en opbrengsten op cognitief 

gebied. Dit uit zich onder andere uit privé-les en huiswerkbegeleiding buiten 
school, zonder dat vanuit school noodzaak of zelfs wenselijkheid wordt 
onderschreven.

9. Interne ontwikkelingen binnen Onderwijsgroep Amstelland  
De belangrijkste interne ontwikkeling is dat door allerlei maatregelen meer 
medewerkers 55 jaar of ouder zijn, en ook langer blijven doorwerken. Deze 
vergrijzingstendens in het personeelsbestand zet zich naar verwachting verder door. 
Hierdoor ontstaat de vraag naar de gevolgen voor de onderwijskwaliteit en de 
noodzaak om ‘een leven lang leren’ vorm te geven. Het bewaken van duurzame en 
brede inzetbaarheid door professionalisering en gezondheidsmanagement zijn van 
belang.



“Onderwijs met een hart”
Missie  en kernwaarden Onderwijsgroep Amstelland

Versie d.d. 8-10-2013

Missie
Onderwijsgroep Amstelland biedt ouders en leerlingen in de gemeenten 
Amstelveen en Ouder-Amstel:

- modern en kwalitatief goed onderwijs
- met een eigentijdse manier invulling aan de christelijke uitgangspunten
- en passende arrangementen voor zorg en opvang op basis van 

samenwerking binnen de Stichting en duurzame relaties met partners in de 
omgeving van de scholen

- op goed bereikbare en veilige scholen
- met de wijk als natuurlijke omgeving.

Kernwaarden
We handelen daarbij vanuit de volgende vijf kernwaarden: 

Vertrouwen. 
Zonder vertrouwen kunnen mensen, klein en groot, zich niet (goed) ontwikkelen. 
Vanuit het hoopvolle perspectief dat het leven ons is gegeven om er met elkaar 
iets mooits van te maken, vertrouwen we op en geloven we in de mogelijkheden 
van de ander. Vanuit dat vertrouwen staan we open voor elkaar en voor dat wat 
onbekend is en ons verrast. 

Verbondenheid.  
Mensen hebben elkaar nodig om tot bloei te komen. Op onze scholen gaan we 
liefdevol, zorgzaam en met respect met elkaar om. Deze betrokken houding is 
het vertrekpunt om telkens weer met elkaar in dialoog  te gaan over de manier 
waarop we ons bijzonder onderwijs vormgeven en voorleven. Dit doen wij in de 
wetenschap dat dit een gezamenlijk proces is, waar we de ander bij nodig hebben. 
Die verbondenheid houdt bij ons niet op bij de voordeur, maar strekt zich uit tot de 
samenleving als geheel (nabij en ver weg). 

Ontmoeten. 
Vanuit vertrouwen en in verbondenheid willen we elkaar ontmoeten. Tijdens deze 
ontmoetingen leren we - directies, teams, leerlingen en ouders - ontdekkingen  en 
bevindingen op alle terreinen (ook op emotioneel gebied) op respectvolle wijze met 
elkaar te delen.  Door elkaar in alle openheid te ontmoeten komen we op het spoor 
wat mensen ‘bezielt’ en wat hen drijft. Dat levert een continue uitwisseling op van 
levensbeschouwelijke rijkdommen. 

Gedrevenheid. 
Leven is leren, ieder kind / iedere mens heeft zowel rationeel als moreel, sociaal-
emotioneel en levensbeschouwelijk een leerweg te gaan. Wij staan voor 
geïnspireerd onderwijs en zetten onze creativiteit in om het beste onderwijs te 
bieden aan al onze leerlingen.      

Aandacht. 



Vanuit een luisterende houding en vanuit respectvolle verwondering hebben wij 
zorg en aandacht voor elkaar. Wij creëren (adem)ruimte op onze 
scholen, waarbinnen levens-en zingevingvragen van directie, teams en leerlingen 
kunnen worden verkend en verrijkt. Die aandachtige houding nodigt uit om op zoek 
te gaan naar antwoorden. Wij borgen deze aandacht, door de doorwerking 
daarvan te verankeren in ons curriculum en de pedagogisch-didactische 
vormgeving. Zo vertellen wij kinderen verhalen en brengen hen in contact met 
onze waarden en normen, geïnspireerd door de christelijke traditie. We praten er 
niet alleen over maar laten hen ervaren hoe liefde, respect, waardering en 
vergeving voelen. 

Christelijke traditie en identiteit
We streven ernaar dat iedere school, directeur, leerkracht en bestuurder, 
bovengenoemde kernwaarden zowel in de dagelijkse omgang met collega’s en 
met leerlingen, in het onderwijs en in het school- of stichtingsbeleid op inspirerende 
wijze tot uiting laat komen. Hierbij vormt de christelijke traditie van Onderwijsgroep 
Amstelland het kader. Levensbeschouwelijke vorming neemt een belangrijke 
plaats in op onze scholen, met onderwijs dat onze leerlingen inspireert om onze 
kernwaarden eigen te maken, in de vorm van kennis, vaardigheden en houding. In 
samenhang met alle vak- en vormingsgebieden, waaronder burgerschapsvorming, 
sociaal-emotionele vorming, morele vorming, creatieve vorming en cognitieve 
vorming.

Vanzelfsprekend hebben wij ook oog en waardering voor de andere 
godsdiensten en levensbeschouwingen, in de  wereld en onder onze 
(leerlingen)populatie.  Op onze scholen is iedereen welkom, ongeacht status, 
afkomst of levensbeschouwing. Wij respecteren de bijzondere, eigen achtergrond 
van ieder mens en gaan er van uit dat dit wederzijds is. Door met elkaar in dialoog 
te gaan, leren we van en met elkaar. 

Iedere school is bijzonder en mag en kan zijn eigen invulling geven aan het 
bovenstaande, passende bij het team, de historie en de omgeving van de school 
en de populatie. De identiteit van de school en het  
levensbeschouwelijke onderwijs zijn altijd in ontwikkeling. Een voortdurende of 
steeds weerkerende dialoog over het vormgeven aan de identiteit en de keuzes die 
daarbij worden gemaakt, is essentieel voor onze identiteit.     



Hoofdpunten GMR over Strategisch Beleid

5 november 2013

(met dank aan de GMR dat zij een uur van hun vergadering willen besteden 
aan meedenken over de strategische beleidsagenda)

Jan Kotterer geeft het doel van de bijeenkomst aan: input voor de strategische 
agenda krijgen van de GMR, over met name de onderwerpen die de ouders en de 
leerkrachten / het personeel betreffen. De strategische beleidsagenda is een 
koersdocument met ruimte voor tussentijdse bijstelling en verdere invulling. Het is 
kader voor de nieuwe schoolplannen.
Hij informeert de GMR op hoofdlijnen mondeling over:

- het traject   om te komen tot de strategische agenda voor 2014-2018
- de missie   van Onderwijsgroep Amstelland

Onderwijsgroep Amstelland biedt ouders en leerlingen in de gemeenten 
Amstelveen en Ouder-Amstel:

o modern en kwalitatief goed onderwijs
o met een eigentijdse manier invulling aan de christelijke 

uitgangspunten
o en passende arrangementen voor zorg en opvang op basis van 

samenwerking binnen de Stichting en duurzame relaties met 
partners in de omgeving van de scholen

o op goed bereikbare en veilige scholen
o met de wijk als natuurlijke omgeving.

- de vijf kernwaarden  :
o Vertrouwen
o Verbondenheid
o Ontmoeten
o Gedrevenheid
o Aandacht

-    de belangrijkste trends die van invloed zijn op de strategische agenda:
o Passend Onderwijs
o Technologische ontwikkelingen
o Marktwerking
o Professionalisering van personeel

De GMR-leden kregen de volledige tekst op papier mee tijdens de bijeenkomst.

In de bijeenkomst heeft de GMR zich gebogen over de vraag: wat moeten we 
meenemen / opnemen in de strategische agenda voor 2014-2018? Het accent 
voor deze vraag lag op de trends marktwerking en professionalisering van 
personeel. 
Dit leverde een lijst met 37 punten, die vervolgens zijn bekeken op prioriteit. 
Uiteraard is het een peiling, zowel de punten als de prioritering. Ook na de 
bijeenkomst de GMR input leveren als er nieuwe gedachten opkomen (mailen aan 
Jan Kotterer of het secretariaat).
Hieronder de lijst, waarbij de dubbel genoemde punten zijn verwijderd, met tussen 
haakjes het aantal keer dat iets is benoemd als prioriteit (staat er niets, dan is het 
niet bij de prioritering genoemd):
Professionalisering personeel

1.permanente educatie, performance management, feedback van ouders (4 x)
2. ICT / Structurele gelden en scholing wat betreft aanschaf en gebruik van 

nieuwe technologische middelen (9 x)



3.Duidelijke lijn en ruimte / tijd en budget voor aanvullende scholing personeel 
(9 x)

4.Doorgroeimogelijkheden (1 x)
5.Vakleerkracht (4 x)
6.Techniek binnen het onderwijs (1 x)
7.Één team (2 x)
8.Doorgaande lijn (2 x)
9.Specialisme binnen het bestuur
10. Specialisten in school + ambulante tijd (8 x)

Passend onderwijs
11. Zorg dat je er echt klaar voor bent; kwaliteit onderwijs onder-/bovenkant 

borgen (9 x)
12. Waar ga je als school / onderwijsgroep in differentiueren; welke keuzes 

bied je; is er wel sprake van marktwerking? (1 x)
Marktwerking

13. Schooltijden 
14. Techniek binnen het onderwijs (1 x)
15. Professionaliteit (2 x)
16. Sfeer en cultuur (4 x)
17. Brede school met naschoolse opvang / dagarrangementen (5 x)
18. Hoe wordt er omgegaan met passend onderwijs (4 x)
19. Workshop na schooltijd
20. Welke rol speelt het CvB in de afstemming tussen scholen betreffende het 

aanbod van diensten? (2 x)
21. Kan het CvB een rol spelen in het toewijzen van kinderen aan bepaalde 

scholen zodat de verdeling van kinderen gelijk is aan het ‘voedingsgebied’? 
(2 x)

22. Eerste indruk van de school in bedrijf (2 x)
23. Differentiatie bv. Eerder onderwijs vanaf 3 jaar, Engels vanaf groep 1 (4 x)
24. Meer invloed van ouders op het onderwijs, afstand naar bestuur wordt 

groter (2 x)
25.Creativiteit op school vereist om het hoofd te bieden aan alle uitdagingen / 

trends; samenwerken binnen en buiten samenwerkingsverband (8 x)
26. Luisteren naar ouders (8 x)
27. Inrichting en onderhoud gebouwen (3 x)
28. Kenniseconomie: extra ontwikkeling / zorg bovenkant (2 x)
29. Aandacht voor meervoudige ontwikkeling: creatief, sociaal-emotioneel, 

motorisch, muziek en dans, etc. (6 x)

Kijkend naar de prioritering dan komt de volgende top 8 naar voren:
1. ICT / Structurele gelden en scholing wat betreft aanschaf en gebruik van 

nieuwe technologische middelen (9 x)
2.Duidelijke lijn en ruimte / tijd en budget voor aanvullende scholing personeel 

(9 x)
3.Zorg dat je echt klaar voor passend onderwijs bent; kwaliteit onderwijs 

onder-/bovenkant borgen (9 x)
4.Specialisten in school + ambulante tijd (8 x)
5.Creativiteit op school vereist om het hoofd te bieden aan alle uitdagingen / 

trends; samenwerken binnen en buiten samenwerkingsverband (8 x)
6.Luisteren naar ouders (8 x)
7.Aandacht voor meervoudige ontwikkeling: creatief, sociaal-emotioneel, 

motorisch, muziek en dans, etc. (6 x)
8.Brede school met naschoolse opvang / dagarrangementen (5 x)

Het was een korte, intensieve en vruchtbare bijeenkomst, en iedereen wordt 
hartelijk
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