Kwaliteit zit
in mensen
Aangescherpte ko ers 2020 – 2024
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Welkom
Voor u ligt de aangescherpte koers 2020 –
2024 van stichting OBO West-Brabant.
Het beschrijft het beleid en de ambities voor de
komende periode en geeft richting aan de ontwikkeling van OBO, haar scholen, het bestuurskantoor
en de medewerkers, zodat we zo goed mogelijk
aan de behoeften van onze leerlingen tegemoet
kunnen komen. Dit document is gebaseerd op de
bestaande strategie, die door nieuwe inzichten
en reflectie moest worden bijgestuurd. De oude
strategie wordt zeker niet weggegooid, maar blijft
de basis voor onze visie en missie en zorgt voor
een stevig fundament. De aangescherpte koers is
als volgt ingedeeld:

• 	 Goed onderwijs
• 	De rol van professionals
• Samen werken aan de toekomst

Vervolgens beschrijven wij het waarom en het wat
van de nieuwe koers. Het hoe wordt aangestipt en
moet in de komende maanden in samenwerking
vormgegeven en vanuit de scholen invulling krijgen.
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Dit zijn wij
Kinderen zijn continu in ontwikkeling en die ontwikkeling behoort een
vloeiend geheel te zijn. Scheidingen
tussen voor- en vroegschool of tussen basisschool en middelbare school
kunnen deze vloeiende ontwikkeling
verstoren. Door een nauwe samenwerking met alle partners binnen de
keten; kinderopvang, basisscholen,
scholen voor speciaal en voortgezet
onderwijs, wordt de ontwikkeling
zo soepel mogelijk gemaakt. Ook
worden de genoemde scheidingen
verminderd of zelfs opgeheven. Dit
alles gebeurt onder regie van het
onderwijs.

wikkelen wordt binnen onze scholen
een eigentijds aanbod aangeboden. Samenwerking met andere
scholen is daarbij extreem belangrijk.
Omdat onze organisatie uit meerdere
scholen bestaat is die samenwerking
snel te vinden. Op die manier kunnen
we van elkaar leren en elkaar versterken. Door te kijken naar elke unieke
ontwikkeling van een kind en daar
ons aanbod op af te stemmen krijgen
alle kinderen de kans zich optimaal
te ontwikkelen op hun eigen wijze
en tempo. Bovendien is de school
een belangrijke oefenplaats voor de
sociale wereld waarin onze kinderen
opgroeien.

Om ervoor te kunnen zorgen dat
kinderen zich optimaal kunnen ont-
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“Een leraar moet
met de hersenen van
zijn of haar leerlingen
kunnen denken”
S.W.F. Margadant
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Onze Missie

Ik draag bij
aan het geheel,
maak mijn eigen keuzes
en ben nieuwsgierig
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Onze visie
& missie
Dit document is een raamwerk, dat uitwerking
geeft aan onze missie en visie. Met de aangescherpte koers brengen we nog meer focus aan op de
kwaliteit van ons onderwijs en hoe we die kwaliteit
kunnen waarborgen. We willen een scherper zicht
krijgen op onze scholen en een verbinding maken
tussen de verschillende onderdelen. Onze visie en
onze missie blijft daarbij ons uitgangspunt:

De openbare identiteit is de basis voor onze visie
op goed onderwijs.Vanuit deze identiteit is iedereen
welkom op alle OBO-scholen: je wordt daar erkend,
gekend en gehoord, ongeacht wie je bent, waar
je vandaan komt, waar je voor staat of in gelooft.
Hieraan willen we toevoegen dat we ook algemeen
toegankelijk zijn voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften.

Voor iedereen binnen OBO; leerling, leraar, schoolleider, ondersteuners en bestuur is een belangrijke
ontwikkelopdracht weggelegd. Die opdracht komt
tot uiting in onze missie.
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Goed Onderwijs bij OBO

Goed onderwijs
OBO-scholen hebben de opdracht
om te werken vanuit hun eigen ambitie. Hiermee onderscheiden ze zich
ten opzichte van andere scholen en
dragen ze bij aan de behoeften binnen
de eigen schoolpopulatie en context.
Elke school vraagt immers weer om
een andere specifieke aanpak.
Door eigen keuzes te maken en te
letten op de specifieke eisen die door
de omgeving aan de school worden gesteld (buurt, wijk, dorp, stad,
samenstelling populatie, omgeving,
voedingsgebied) blijft elke school zich
constant ontwikkelen. Door daarnaast telkens weer samen te werken
en te leren van elkaar brengen we de
kwaliteit van het onderwijs naar een
hoger niveau.
Op OBO-scholen is de basiskwaliteit
op orde en soms zelf meer dan dat.
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Onze kerntaak is immers het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs. Bij
OBO streven we naar goed onderwijs voor alle leerlingen. Daarom
gaan onze ambities de basiskwaliteit
voorbij. Natuurlijk, de onderwijsresultaten op de kernvakken taal, lezen
en rekenen zijn zichtbaar, merkbaar en meetbaar. Maar onderwijs
bestaat niet enkel uit de kernvakken.
Juist ook de sociale en persoonlijke
ontwikkeling is heel belangrijk.

Context eigen school
Eigen ambitie
Inspectiekader

OBO-kader

Figuur: Goed Onderwijs bij OBO
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Onderwijsresultatenmodel
Wanneer gekeken wordt naar de opbrengsten hanteren we de inspectienorm als lat voor ‘de basis
op orde’. Met ingang van schooljaar 2021-2022
wordt het nieuwe onderwijsresultaten model
gebruikt. We kijken naar de referentieniveaus en
de schoolweging en bepalen zo aan welke norm
de school moet voldoen. In het onderwijsresultatenmodel wordt gewerkt met een ondergrens, de
zogenaamde signaleringswaarde.

Werken naar de
streefnorm
Om te kunnen spreken van ‘goed’ onderwijs moet
de lat hoog gelegd worden en moet er ambitieus
gedacht en gesproken worden over en gewerkt
worden aan kwaliteit. Om dit mogelijk te maken
wordt er in 2020-2021 met, door en voor iedere school als onderdeel van het OBO-kader een
OBO-streefnorm uitgewerkt. Deze streefnorm
zal ten aanzien van de opbrengsten, uitgaan van
het landelijk gemiddelde niveau voor scholen met
een vergelijkbare leerling populatie (schoolweging).
Scholen werken gefaseerd toe naar een niveau
dat op of voorbij dat landelijk gemiddelde ligt. Dit
OBO-kader bestaat echter uit meer dan alleen
deze streefnormen. Ook de indicatoren van de
eigen ambities maken uit van het OBO-kader voor
iedere school.
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De rol van
professionals
De belangrijkste voorwaarde voor
de kwaliteit van het onderwijs is de
kwaliteit van onze leraren, ondersteuners en directeuren. Deze
aangescherpte koers beschrijft niet alleen de randvoorwaarden, maar kijkt
ook naar de cultuur en de ontwikkeling van en het aantrekken en behouden van kundig personeel. We streven
naar continue ontwikkeling waarvoor
we vanzelfsprekend verantwoordelijkheid nemen. We leggen hierover
verantwoording af aan elkaar en aan
anderen. We zijn gericht op samenwerking vanuit kennen en erkennen
van elkaars kwaliteiten en het
vertrouwen daarin. Deze continue ontwikkeling krijgt vorm vanuit
gezamenlijke opdrachten die binnen
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teams geformuleerd worden, vorm
krijgen en gerealiseerd worden. Deze
opdrachten zijn ambitieus, sluiten aan
bij en bouwen voort op de context
van de eigen school, de wettelijke- en
de OBO- kaders. Goed onderwijs is
er voor mensen en wordt verzorgd
door mensen. Kwaliteit van onderwijs
zit zodoende in de kwaliteit van de
mensen. Om die reden heeft deze
aangescherpte koers, zoals eerder
benoemd, de werktitel “Kwaliteit zit
in mensen” gekregen.
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Passend Leiderschap
Leidinggeven aan een veranderende,
lerende organisatie vraagt iets van
de leiders in de organisatie. Zeker
binnen de context van het onderwijs
waarin het spanningsveld tussen de
autonomie van de leerkracht in de
groep en de bijdrage aan het geheel
en de gezamenlijke opdracht voortdurend merkbaar en van invloed
is. In de huidige tijd is werk, zeker
hooggekwalificeerd werk, veel meer
dan een uitruil tussen werknemer en
werkgever.
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Professionals in het onderwijs
worden gedreven vanuit
intrinsieke motivatie en uitdaging. Daarnaast is de huidige en
toekomstige maatschappij dusdanig
dynamisch dat dit van professionals
en leidinggevenden meer aanpassingsvermogen vraagt. De overgang naar
transformationele vormen van leiderschap is hierbij noodzakelijk, evenals
schoolbreed gedeeld leiderschap met
de focus op het primaire proces.

Fijne werkomgeving
Goed onderwijs wordt gegeven door mensen.
Mensen met hart voor hun werk. Mensen die zich
vertrouwd en gewaardeerd voelen. En zo hun passie over kunnen brengen op de leerlingen. Daarom
zorgen wij voor een aantrekkelijke, gezonde
en ontwikkelingsgerichte werkomgeving. Een
plek waar medewerkers gemotiveerd zijn hun kwaliteiten maximaal in te zetten voor de doelen van
de organisatie en de eigen (professionele) doelen.
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Samen werken
aan de toekomst
Bij OBO vinden we het belangrijk
dat ieder kind een plek heeft, zich
thuis voelt en zich kan ontwikkelen.
Door verschillende scholen met
elkaar in contact te brengen zorgen
we voor kansen voor álle kinderen.
Dat wij het bestuur vormen van alle
openbare basisscholen biedt ons veel
voordeel. Hieraan willen we toevoegen dat we ook algemeen toegankelijk zijn voor kinderen met specifieke
onderwijsbehoeften. Op die manier
vervullen OBO-scholen een belangrijke positie in de buurt. Ieder kind
dat op een OBO-school zit krijgt
een passend aanbod. Voorwaarde

hiervoor is dat alle scholen meer met
elkaar samenwerken. Iedereen heeft
er belang bij als de scholen hun expertise en succesvolle aanpakken
uitwisselen, en zo van en met elkaar
leren. Het mooie van onderwijs is dat
al die leerlingen ook betrokken ouders meebrengen met elk hun eigen
kennis en vaardigheden. De betrokkenheid van die ouders, in praktische
zin en in krachtige medezeggenschap
op onze scholen en het bestuur, verrijken de beelden over, plannen voor
en realisatie van het onderwijs.
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Nawoord
Bij OBO West-Brabant leveren we het best denkbare onderwijs, passend bij het potentieel van de
leerlingen, waar ieder tot zijn recht komt en in
verbinding staat met de omgeving. Dat lukt alleen
als aan de volgende voorwaarden is voldaan.
We werken zo goed mogelijk samen, proberen te leren
van elkaar, te groeien en te ontwikkelen. Er is voldoende en goed personeel dat met plezier naar het werk
komt en wil blijven leren en ontwikkelen. Alle andere
randvoorwaarden zijn ingevuld zodat we onze ambities
kunnen realiseren: financien, huisvesting en overige
facilitaire zaken.
In de jaarplannen worden onze prioriteiten en de
invulling van de randvoorwaarden uitgewerkt in
concrete doelstellingen. Deze koerswijziging helpt
ons onze doelen nog beter te behalen.
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Wij zijn klaar
voor de toekomst
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Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant
Gastelseweg 142
4705 RB Roosendaal
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www.obo-wbr.nl
www.werkenbijobo.nl

facebook.com/obowbr/
linkedin.com/company/obo-wbr

e

0165 - 548 260
info@obo-wbr. nl

