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Nieuwsgierig naar de toekomst
Strategisch beleid

leerlingen
gemiddeld per school

Ontwikkelen

Thematisch werken

Kwaliteit

Kenniskring Rekenen

Lezen, taal, rekenen

1+1=3

Deze nieuwe kenniskring versterkt in de scholen het handelend
leren bij het vak rekenen. Dit is leren door doen, uitzoeken en
ervaren.

De scholen voldeden aan de inspectienorm. Opbrengsten groep 8:

De schoolleiders en bestuurder volgden samen een toegepaste
opleiding, parellel aan de strategische planvorming. Resultaat:
diploma’s + herregistraties + krachtige samenhang tussen alle
toekomstplannen.

Ambitie vereist soms lef. De Kameleon maakte de gedurfde keuze
voor ervaringsgericht onderwijs, in de volle overtuiging dat dit
past bij de school. De start was positief. Het team meet de voort
gang. Want hoge opbrengsten zijn cruciaal, ook bij experimentele
innovaties. We zijn streng op onszelf en werken evidence-based.

3%

2%
20%

Op diverse scholen, waaronder de Koningin Emma, bespreken
kind, ouder en leerkracht samen de ontwikkeling van het kind.
De Wensvogel voert structureel peuter-kleuteroverleg. Dialoog
en netwerken zijn uitingen van onze ikjijwij-leefstijl.

Verstandig experimenteren

Voor nieuwe leerkrachten

We hebben hoge verwachtingen van leerlingen
en van elkaar. Sleutels tot kwaliteit zijn onze
open cultuur, samenwerken en ikjijwij. Zelf
evaluaties houden ons scherp.

Samen verantwoordelijk

Daalhuizen en de Lappendeken introduceerden thematisch
werken bij wereldoriëntatie, met de methode Blink.

Typisch Veluwezoom is opleiden en ontwikke
len. Alles is gericht op goed onderwijs, onder
andere door elkaar te inspireren en vitaal te
houden (verzuim is verder gedaald). Leren van
en met elkaar stellen we centraal.

We groeien als Scholengroep, door samen te
ontwikkelen en talenten te benutten. We zijn
nieuwsgierig naar de ander. Onze kenniskringen
zijn een bron van leren en vernieuwen.
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fundamenteel niveau: moet de leerling op enig moment aan voldoen
streefniveau voor de leerling die meer kan
werkt aan fundamenteel niveau

Het ‘onboarding’-programma voor nieuwe medewerkers ging van
start. Een buddy biedt wegwijs in de eigen school. Een speciaal
opgeleide coach uit de Scholengroep ondersteunt bij zaken als
klassenmanagement, oudergesprekken, balans werk-privé en een
bijdrage leveren aan bovenschoolse activiteiten.

Alle scholen in beweging
Voorbeelden van speerpunten:
• ’t Sterrenbos: ‘Onvoorwaardelijk samen’ voor het team;
• Rheder Enk: positief klimaat en focus op de kernwaarden
veilig, verantwoordelijk, respect en sociaal;
• de Expeditie: eigenaarschap bij kinderen, natuur en techniek.

Veluwezoom op de proef

Skillslab

Schoolbibliotheek

Voorbeeld van innovatie op de Prinses Margriet: de voorbereiding
op het skillslab. Daar leren kinderen met hun handen werken
en ze experimenteren met diverse technieken.

De schoolbibliotheek van AMG Schmidt levert nieuwe lezertjes op!

Raad van toezicht

Hoe oplossingsgericht en wendbaar we samen zijn, werd zichtbaar
in de Covid-19 crisis. In een oogwenk kon het online thuisonderwijs
van start. Digitale netwerken stonden op scherp, devices waren
snel geregeld. Via Teams en SchouderCom werd overlegd en les
gegeven! Enorm goede professionele relaties werden zichtbaar.
Kortom: de (digitale) samenwerking staat structureel.

Financiëel gezond

De raad zag toe op het beleid en de gang van zaken.
Activiteiten waren onder andere:
• Goedkeuren van begroting en jaarrekening;
• Ambitiegesprek met cvb-voorzitter, na 360º feedback;
• Gesproken met stakeholders. Bezoek aan zes scholen;
• Voorbeelden van agendapunten: betrokkenheid en ervaringen
van leraren en ouders bij het strategisch beleid, kwartaal
rapportages, zelfevaluaties en bestuursformatieplan.

leerlingen op de
speciale basisschool

Uitgaven

8.245.631
Salarissen

194.000
Opleidingen

299.000

Werkdrukmiddelen

451.000

Passend onderwijs

Inkomsten

377.923
Afschrijvingen

774.579
Huisvesting

1.122.004
Overige lasten

11.036.401 659.384
Rijksbijdrage OCW

Overheidsbijdragen

Resultaat

+ 290.000

Aanvullende bekostiging
eind 2019, uitgave
in 2020 i.v.m. CAO.

Treasurybeleid
We gaan meer spaargeld en obligaties investeren in nog sterkere
onderwijsvernieuwing en het duurzame schoolgebouw. Dit is een
(veilige) keuze voor meer én blijvend rendement: denk aan frisse
scholen, energie uit zonnepanelen en krachtig onderwijs.
Dorpsschool Rozendaal betrok het nieuwe en duurzame schoolgebouw.

Lees het jaarverslag op www.scholengroepveluwezoom.nl

Ontwerp: Deel 2 ontwerpers

Op basis van de Veluwezoom-missie kozen de scholen ook hun eigen
koers. Resultaat: krachtige onderwijsconcepten en slogans, gebaseerd
op de ‘why’ van school. Overal is aandacht voor handelend leren.

158

Concept en tekst: de C-sleutel

Elf mooie ambitieplannen

leerlingen

Netwerken

Aan deze ambitie is al flink gewerkt. Scholen
richten het onderwijs innovatief in, stimuleren
een actieve houding bij de leerlingen. Het doel
is dat de groep 8-leerlingen straks met veel
basiskennis en zelfbewust hun toekomst in
stappen. En dat ze in staat zijn om hun leven
lang, verder kennis op te bouwen.

Leerlingen dachten mee over de toekomst, via vragen als “Wat
denk jíj dat je later moet weten?” of “Wat moet anders, om jouw
school een 10 te kunnen geven?”. Hun tips en de input van ruim
honderd stakeholders zijn in het koersplan verwerkt.

openbare basisscholen
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Gezamenlijke ambities

Innoveren x hoge leeropbrengsten

Met veel enthousiasme is nieuw strategisch
beleid gemaakt en ontvangen. Nieuwsgierig
heid vormt het hart van ons onderwijs. Onze
missie luidt: ‘ikjijwij, nieuwsgierig naar de
toekomst’.
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