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Christelijk Primair Onderwijs Vechtdal

Inleiding
Sinds 1 januari 2017 bestaat de Stichting Christelijk Primair Onderwijs in het Vechtdal (SCPO). De nieuwe
stichting is ontstaan uit een fusie van PCO Dalfsen en PCO Ommen. De bestuurlijke krachtenbundeling heeft
geleid tot een stichting met ruim 1300 leerlingen en 10 scholen. De toegenomen schaalgrootte biedt zowel
financiële, personele als onderwijskundige voordelen. Mogelijkheden van centraal aanbesteden, het inrichten
van lerende netwerken en het vergroten van expertise door het intern organiseren van scholing zijn hier maar
een paar voorbeelden van.
Op 1 november 2017 kreeg de stichting de naam Floreant. De betekenis van de naam Floreant geeft direct de
bedoeling weer van de stichting: “ moge zij bloeien”.
Bloeien veronderstelt groei, maar ook veelkleurigheid en veelkleurig zijn de scholen van Floreant. Door de
kinderen die de scholen bezoeken en allemaal hun eigen gaven en talenten hebben, maar ook doordat de
scholen verschillen in onderwijskundige uitgangspunten en visies. Er valt voor ouders wat te kiezen!
De nieuwe stichting Floreant heeft voor de periode 2018 – 2022 in dit voorliggend strategisch beleidsplan
weergegeven wat de koers zal zijn die zij wil varen. Het geeft richting aan de doelen die we als stichting voor
ogen hebben. Voor ons is het strategisch beleidsplan bedoeld om voor alle scholen te dienen als kader
waarbinnen de scholen hun beleid kunnen vormgeven passend bij de populatie van de eigen school. Het gaat
over de richting waarin de Floreantscholen zich willen ontwikkelen in de komende vier jaar. Dit Strategisch
Beleidsplan dient dan ook als basis voor de ontwikkeling en de doelen van de individuele schoolplannen voor
de periode 2019 – 2023.
Ons strategisch beleidsplan bevat richtinggevende uitspraken die we op schoolniveau uitwerken in onze
schoolplannen.
Strategisch beleid gaat over de keuzes die wij maken en de gevolgen die ze hebben voor het
onderwijs op onze scholen. Aan die keuzes gaat iets vooraf. Alles begint met de vraag naar ons bestaansrecht:
onze missie. Deze missie en de daarbij horende visie zijn de stevige basis waarop de scholen kunnen bouwen
om christelijk onderwijs in het Vechtdal vorm te geven.
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Missie
“Onze scholen zijn een liefdevolle en veilige leer- en leefomgeving, waar we ons vanuit een christelijke identiteit,
richten op de optimale ontwikkeling en ontplooiing van de aan ons toevertrouwde kinderen.“

Onze kernwaarden zijn:
Christelijk

De basis van ons bestaansrecht en onze identiteit/eigenheid.

Betrouwbaar

Integriteit streven we in alle geledingen na. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen.

Betrokken

Betrokkenheid op elkaar, op onze opdracht en op de samenleving.

Floreant gaat ook in haar besturingsfilosofie uit van eenheid in verscheidenheid. De tien scholen zijn
zelfstandig met veel eigen verantwoordelijkheid en tegelijkertijd vormen zij samen Floreant. Door het zoeken
naar verbinding in kwaliteitsverbetering en vernieuwing wil Floreant een ambitieuze onderwijsorganisatie zijn
die samen leert, samen optrekt en samen-werkt. Met de blik bewust naar buiten benadert Floreant de
onderwijskundige ontwikkelingen in het primair onderwijs als een kans en een uitdaging om een stichting te
zijn waar eigentijds onderwijs wordt verzorgd. Vanuit vertrouwen werken aan verantwoordelijkheidsgevoel
van kinderen zodat zij eigenaar worden van hun eigen onderwijsleerproces. Zo maken wij het onderwijs
passend.
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Visie
We willen dat onze missie (waarom zijn we er?) handen en voeten krijgt in de meer uitgewerkte visie. Onze
visie geeft dan antwoord op de vraag: Wat willen we zijn en doen? Wat is onze ambitie?
De scholen van Floreant willen goed onderwijs geven dat recht doet aan de verschillen tussen kinderen. Goed
onderwijs houdt niet alleen rekening met de verschillen tussen kinderen, maar neemt deze verschillen tussen
kinderen als uitgangspunt voor het didactisch en pedagogische handelen van de leerkracht. Zo willen de
scholen van Floreant een veilige plek zijn voor kinderen waar ze zich optimaal kunnen ontplooien.
De scholen van Floreant willen elkaar naar een hoger plan tillen. De gezamenlijke inspanning moet leiden tot
het adagium “morgen doen we het beter dan vandaag”.
Floreant wil directeuren, IB-ers en leerkrachten van verschillende bouwen van de scholen van Floreant in
lerende netwerken laten samenwerken. Zo creëren we een synergie die de ontwikkeling van de scholen
bevordert.
Floreant wil een aantrekkelijke werkgever zijn en een lonkend perspectief voor nieuwe leerkrachten. Je wilt er
bij horen!
Floreant wil een organisatie zijn die gedreven is door gedeelde waarden. Deze waarden zijn christelijk,
betrouwbaar en betrokken.
Floreant wil de scholen ruimte bieden voor het handhaven van de eigen identiteit binnen de kaders van de
stichting.

Alle scholen van de stichting Floreant hebben hun missie, visie en doelen
geëxpliciteerd en geven op basis hiervan richting aan hun ontwikkeling.
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Identiteit
Over christelijke identiteit
Ons onderwijs is gebaseerd op de christelijke identiteit, waarbij de bijbel dient als inspiratiebron en leidraad
voor ons leven.
Ons credo luidt:
“Samen leef je niet alleen!”
Vanuit deze overtuiging voeden wij op onze basisscholen de nieuwsgierigheid van kinderen. Wij laten hun de
waarde van het bestaan ervaren, geïnspireerd door de bijbel. Waarden als zorgzaamheid, vrede en eerbied
voor het leven en de schepping klinken daarin door.
Onze identiteit is zo een kwaliteit en de reden van ons bestaan als organisatie Floreant.
Ons doel is:
 dat Floreant een organisatie is die goed inspirerend christelijk onderwijs bevordert
 dat Floreant een inspirerende organisatie is die zichtbaar aanwezig is in de leefwereld van de kinderen
en hun ouders op alle scholen.
 dat Floreant een krachtige, ambitieuze organisatie is in het Vechtdal en een gesprekspartner voor
andere partijen.
Wij bereiken dat door:
 structureel aandacht te schenken aan inspiratiemomenten met betrekking tot de christelijke identiteit;
 structureel aandacht te schenken aan de christelijke identiteit in vieringen en
communicatie;
 ook in omgang met elkaar aan bijbelse normen en waarden aandacht te besteden;
 de christelijke waarden en normen leidend te laten zijn in het aannamebeleid van ons personeel.
De scholen van Floreant geven allemaal op een eigen manier invulling aan de identiteit van de stichting.
Steeds opnieuw zien we dat de verschillen in beleving en uitvoering de grenzen van onze
levensbeschouwelijke identiteit niet onder druk hebben gezet. Gezamenlijke studiedagen voor alle
medewerkers van Floreant rond het thema “identiteit” dragen bij aan de synergie binnen de organisatie.
Floreant zorgt voor christelijk onderwijs in de regio en realiseert hierdoor de continuïteit en borging van dit
onderwijs in het Vechtdal.

Op alle scholen van Floreant is zichtbaar en merkbaar dat we werken vanuit
christelijke waarden en normen.
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Onderwijskwaliteit

Kwaliteit is een ontzettend ruim begrip. We spreken over kwaliteitsbeleid van onze scholen, als zij activiteiten
ondernemen die de kwaliteit bevorderen, waarbij het gaat om de continue beantwoording van vijf vragen:






Doen we de goede dingen?
Doen we de dingen goed?
Hoe weten we dat?
Vinden anderen dat ook?
Wat doen we met die wetenschap?

Floreant positioneert zich als de aanbieder van toegankelijk christelijk onderwijs. Het belang van hoogwaardig
onderwijs aan kinderen staat voorop. Onderwijs waarin talenten worden ontplooid met als doel kinderen voor
te bereiden op een wereld waarin kennis, veerkracht, flexibiliteit en competenties als samenwerken en het
verwerken van informatie de basis zijn. Dit alles in een rijke leeromgeving op scholen die voor wat betreft
onderwijskundige concepten van elkaar verschillen. Hierdoor valt er voor de ouders wat te kiezen en kan er
ook tegemoet worden gekomen aan verschillende leerstijlen van kinderen.
Door de bundeling van kennis en ervaringen van de verschillende participanten binnen Floreant, ontstaat een
klimaat van continue ontwikkeling met de mogelijkheid tot excelleren.
Door de omvang en de verschillende onderwijsconcepten binnen de scholen van Floreant wordt een rijke
omgeving gecreëerd voor professionalisering. Het leveren van goede resultaten en opbrengsten voor wat
betreft de kerndoelen is vanzelfsprekend.
Kwaliteitsmanagement zoals Floreant het voor ogen heeft is integraal (het omvat alle beleidsterreinen) en
proactief. Het kan leiden tot een flow die maakt dat Floreant meer is dan de som der delen en bovenal draagt
het direct bij tot optimale ontwikkelingskansen en resultaten van iedere leerling.
Daarbij is de leerkracht bij uitstek bepalend voor de kwaliteit van het onderwijs. Het is om die reden dat
Floreant optimaal wil investeren in professionalisering en ontplooiingsmogelijkheden van de leerkrachten die
bij Floreant werkzaam zijn. Het creëren van lerende netwerken van onderwijsprofessionals is bijvoorbeeld een
belangrijk middel om persoonlijke groei van medewerkers vorm te geven. Dit zorgt tevens voor de belangrijke
synergie in de nog jonge organisatie.
In het licht van steeds meer zichtbaar wordende tekorten aan leerkrachten is het belangrijk dat Floreant een
aantrekkelijke werkgever is die leerkrachten deze ontwikkelmogelijkheden biedt en zo leerkrachten aan zich
bindt. Dit zorgt voor continuïteit in de ontwikkeling van ons onderwijs. Ook voor startende leerkrachten moet
Floreant een bekende en interessante werkgever zijn.

Interne en externe ontwikkelingen geven aanleiding om de ontwikkeling van onze onderwijskwaliteit meer
expliciet vorm te gaan geven. Hierboven is al geschreven over het dreigende leerkrachtentekort. Een andere
ontwikkeling is het samengaan van twee schoolverenigingen per 1 januari 2017 in de stichting Floreant. Een
externe ontwikkeling is het gewijzigde toezichtskader van de inspectie waarin het bestuur het eerste
aanspreekpunt is en primair verantwoordelijk voor de onderwijskwaliteit. Daarom is de
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ontwikkeling van de onderwijskwaliteit een pijler van Floreant als organisatie maar ook op de scholen die ieder
hun eigen onderwijsconcept hebben.
In het eerste planjaar van dit Strategisch Beleidsplan werken we voor de gehele planperiode de algemene
doelen en beleidsintenties uit in helder omschreven doelen en activiteiten.
Als stichting Floreant hebben we besloten om met behulp van Werken Met Kwaliteitskaarten, geïntegreerd in
ons leerlingvolgsysteem Parnassys, onszelf de maat te nemen. Dit systeem voor zelfevaluatie biedt ons de
mogelijkheid om zowel op school- als bestuursniveau de kwaliteit aan te sturen en te borgen. Daarbij is het
niet in eerste instantie de bedoeling om de scholen onderling te vergelijken. Het gaat er juist om dat de
scholen hun eigen ontwikkeling monitoren. Dat de scholen dus gaan meten om te kijken of ze de doelen die ze
zichzelf stellen in de schoolplannen ook weten te realiseren. Opbrengstgericht werken maakt deel uit van de
schoolplannen omdat we ook in dat opzicht voor onszelf de lat hoog leggen. Scholen zijn vrij om een
instrument te kiezen om opbrengstgericht werken te monitoren.
De scholen leggen over de beoogde en bereikte kwaliteitsverhoging verantwoording af door middel van
managementrapportages aan het College van Bestuur. Natuurlijk vragen we ons af of de beoogde kwaliteit
ook de beleefde kwaliteit is. Dit is al aangegeven bij de vragen bovenaan dit hoofdstuk. Gelukkig heeft Werken
Met Kwaliteitskaarten ook de mogelijkheid om de tevredenheid bij de leerkrachten, ouders en leerkrachten te
meten. Op deze manier werken we integraal aan het verhogen van de kwaliteit van het onderwijs op de
scholen van Floreant. “Moge zij bloeien” komt zo ook tot uiting bij groei en ontwikkeling van scholen en
leerkrachten.

Scholen formuleren in hun schoolplannen de doelen voor de gehele planperiode op
het gebied van onderwijskwaliteit. Zij meten daarnaast de leerkracht-, ouder- en
leerlingtevredenheid.
De scholen van Floreant implementeren het digitale kwaliteitssysteem WMK-PO,
waardoor er doelgericht en proactief gewerkt wordt aan kwaliteitsmanagement.
Floreant onderkent het belang van de kwaliteit van haar medewerkers en wil
maximaal investeren in scholing en professionalisering.
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Organisatie en communicatie
Floreant is een jonge stichting die christelijk onderwijs verzorgt in het Vechtdal. Floreant is een
onderwijsinstelling met tien scholen die allen op eigen wijze zijn ingericht en onderwijs aanbieden, maar deze
scholen vormen samen ook de stichting. Het bestuur is binnen de stichting het eindverantwoordelijke orgaan.
De Code Goed Bestuur PO is daarbij leidend. Dit sluit aan bij de opvatting dat de bestuurlijke en daarvan
afgeleide verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie liggen. Floreant werkt volgens het Raad
van Toezicht (RvT) model. In dit model heeft de RvT gedelegeerde bevoegdheden overgedragen aan het
College van Bestuur (CvB). De RvT houdt toezicht op en controleert het CvB achteraf. Het CvB houdt toezicht
op de uitvoering van het beleid in de scholen. Ze geeft daarbij leiding aan de integraal verantwoordelijke
directeuren en legt verantwoording af aan de RvT over de resultaten van de stichting.
In deze structuur zijn de directeuren van de afzonderlijke scholen verantwoordelijk voor de kwaliteit van de
ontwikkelprocessen en de resultaten van hun school . De directeuren hebben binnen het strategisch beleid en
de strategische kaders van de stichting de vrijheid hun eigen beleid te voeren op de scholen. De directeuren
leggen op hun beurt verantwoording af aan het CvB over de resultaten van de scholen waaraan zij leiding
geven en over hun bijdrage aan de ontwikkeling van de stichting.
In onderstaand organogram zijn de lagen en lijnen binnen Floreant weergeven.

ORGANOGRAM

Raad van Toezicht

GMR

College van Bestuur

MR

(Directies van)
Scholen

2019 - 2023
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Floreant is een financieel gezonde stichting en het leerlingenaantal vertoont een stijgende lijn. Deze stijgende
lijn wordt mede veroorzaakt door kwalitatief hoogwaardige onderwijsconcepten. Deze kwaliteit willen we
zichtbaar maken en daarmee het imago van Floreant versterken. Binnen de gemeenten Ommen en Dalfsen is
Floreant nu de grootste speler in het primair onderwijs.
De toekomstbestendigheid van Floreant is niet alleen afhankelijk van een gezonde financiële positie. Ook de
omvang van de organisatie is een aspect dat van belang is als het gaat om de duurzaamheid van Floreant. Om
die reden heeft de stichting een open vizier en open mind naar mogelijke samenwerkingspartners. Daarbij
wordt gekeken naar partners met een zelfde levensbeschouwing, maar ook andere samenwerkingsverbanden
worden niet bij voorbaat uitgesloten. Dit zou ook oplossingen kunnen bieden voor (zeer kleine) scholen in
kleine kernen. Bij dit alles is het zaak om demografische ontwikkelingen nauwgezet te volgen. Wat zijn de
gevolgen van groei en krimp voor de scholen en de te varen koers van Floreant? De stichting heeft als
doelstelling om jaarlijks haar aandeel van het leerlingenpotentieel in het Vechtdal met 1 % te laten groeien.
Een ononderbroken ontwikkeling van kinderen start bij voorkeur vóór de basisschool en gaat na de
basisschool verder. Floreant wil in de komende planperiode onderzoeken in welke mate kinderopvang door de
ouders gewenst wordt, waaraan deze kinderopvang moet voldoen, vanaf welke leeftijd hier behoefte aan is en
wat de winst kan zijn als het gaat om ononderbroken ontwikkelingslijnen van kinderen.
Floreant heeft de intentie om mogelijkheden te onderzoeken voor samenwerking met scholen voor
voortgezet onderwijs als het gaat om een soepele overgang naar het VO. Hierbij kan gedacht worden aan een
langere periode van overgang van PO naar VO. We zouden bijvoorbeeld meer tijd kunnen nemen (11 – 13 jaar)
om “het estafettestokje over te dragen”.

Communicatie
Communicatie intern
Een goede interne communicatie richting personeel, ouders en andere stakeholders van de organisatie vormt
de smeerolie voor een goed verloop van de processen. Het vergroot de betrokkenheid van de medewerkers en
leidt tot een wij-gevoel en een synergie die van belang is voor de organisatie. Het is dus zaak om te zorgen
voor een optimalisering van de interne communicatie. Dit betekent ook dat we moeten waken voor een
overkill aan informatie. Een teveel aan informatie leidt er namelijk toe dat informatie niet meer gelezen wordt
en de betrokkenheid juist afneemt.
Interne communicatie heeft twee componenten in zich, te weten verantwoorden en informeren. De
onderwijskwaliteit, uitgedrukt in een set kengetallen per school, zal op vaste momenten intern
gecommuniceerd worden. Binnen het systeem van kwaliteitsmanagement zal helder worden waar het gaat
om verantwoording en waar de communicatie meer ontwikkelingsgericht en informatief is.
Om de betrokkenheid van de medewerkers te vergroten wordt vanuit het bestuurskantoor twee keer per jaar
een informatiebulletin digitaal verspreid naar alle medewerkers van de stichting.

Strategisch Beleidsplan 2018-2022
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Communicatie extern
Door een goede communicatie ontstaat een relatie die voorwaardelijk is om samen tot inhoudelijke
verbinding te komen. Een krachtige transparante externe communicatie waarin Floreant als geheel te
herkennen is, vormt één van de uitdagingen voor de komende jaren. De communicatie op niveau van Floreant
krijgt een nieuwe impuls door de ontwikkeling van een duidelijke visie. Hoe verlopen de communicatielijnen
vanuit de stichting naar belanghebbenden en waar vinden dezelfde belanghebbenden informatie over
Floreant? Welk imago wil de stichting daarin uitstralen en hoe zetten we huisstijl en website daarbij in?
Dergelijke vragen zullen in de uitwerking van de visie van Floreant op externe communicatie worden
meegenomen. Bij de realisatie van deze visie zal ook de website van Floreant worden ingezet als belangrijk
communicatiemiddel. Floreant wil gezien worden als een professionele, dynamische, klantgerichte,
vooruitstrevende onderwijsorganisatie, met bekwame medewerkers en actief betrokken en participerende
ouders.
De scholen voeren een wervend en ondersteunend publiciteitsbeleid gericht op versterking van de
beeldvorming van de scholen. De contacten daartoe met de media worden versterkt en warm gehouden.
De stichting richt zich daarnaast in haar publiciteitsbeleid met name op (startende) leerkrachten die, zeker in
een tijd van krapte op de arbeidsmarkt, van belang zijn om de kwaliteit van het onderwijs op de scholen van
Floreant te borgen.

Floreant ontwikkelt een visie op herkenning, profilering en imago als
onderwijsorganisatie door middel van externe communicatie.
Floreant realiseert deze visie door de verschillende communicatiemogelijkheden in
samenhang, eenduidig en transparant te benutten.
Floreant ontwikkelt zich tot een volwassen, toekomstbestendige organisatie met
een open houding naar mogelijk nieuwe samenwerkingspartners.

- 2023
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Personeel
Floreant staat voor “moge zij bloeien” en zij vindt het belangrijk dat werknemers zich blijven ontwikkelen. In
het ideale plaatje passen de ambities en groeimogelijkheden van de werknemers bij de toekomstplannen van
de stichting en haar scholen. De ontwikkelingen in het onderwijs hebben invloed op de kwantitatieve en
kwalitatieve personeelsbehoefte van de scholen. Het is om die reden dat Floreant permanente ontwikkeling
van haar medewerkers hoog in het vaandel heeft.
Cruciaal voor de kwaliteit van het onderwijs zijn vakmanschap en passie van onze medewerkers binnen de
organisatie, op alle niveaus. Er is ruimte voor de professional en we benutten elkaars talenten zo optimaal
mogelijk. Dit betekent ook dat de deskundigheid van de collega’s op verschillende scholen wordt benut.
Collega’s zijn gemotiveerd en weten zich geïnspireerd om het beste onderwijs te geven. Zij voelen zich
(samen) verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de kinderen. Zij hechten aan een goede relatie met de
ouders. Medewerkers formuleren wat ze door persoonlijke ontwikkeling willen bereiken voor zichzelf, het
team en de organisatie. Floreant heeft een grote groep werknemers ouder dan 55 jaar. Circa vijftien
werknemers zijn ouder dan 60 jaar. Zij zullen de komende vijf jaar afscheid nemen van de scholen. Mede
gezien de verwachte stabilisatie van het totaal aantal leerlingen betekent dit dat hiervoor nieuwe leerkrachten
moeten worden aangetrokken. Om te anticiperen op toekomstige ontwikkelingen is een
langetermijnplanning essentieel met aandacht voor duurzame inzetbaarheid voor alle personeelsleden, een
aantrekkelijke en uitdagende werkomgeving voor nieuwkomers en aandacht voor werkdruk.
Daarbij moet Floreant ook inspelen op onderwijsvernieuwingen, die nieuwe competenties van werknemers
vragen en mogelijk een andere functiemix. Floreant stelt zich de volgende HR-doelen.

Strategisch Beleidsplan 2018-2022
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HR-doelen

Het opstellen van een strategische personeelsplanning (in 2018 met name focus
op kwantitatief, hierna kwalitatief):
o Inzicht in het huidige personeelsbestand:
 kwantitatieve nulmeting (aantallen, leeftijdsopbouw, uitstroom etc.)
 kwalitatieve nulmeting (kennis, kunde en vaardigheden)
o Inzicht in de gewenste toekomstige situatie: kwantitatief en kwalitatief
o GAP analyse
o HR-actieplan
Het formuleren van het meerjarenformatiebeleid met onder meer aandacht voor
leeftijdsbewust personeelsbeleid, met een jaarlijkse actualisatie in een
bestuursformatieplan.
Het doorontwikkelen van een professionele gesprekkencyclus te starten met het
opstellen van de regeling gesprekkencyclus.
Alle directeuren zijn ingeschreven in het schoolleidersregister.
Floreant initieert aantrekkelijke leerkringen, waartoe leerkrachten zich voelen
aangetrokken en die bovendien een zichtbare bijdrage leveren aan het de
kwaliteit van het onderwijs.

2019 - 2023
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Financiën en huisvesting
Floreant is een nog jonge stichting die voortkomt uit de fusie van PCO Dalfsen en PCO Ommen. Het
samengaan van deze twee verenigingen in de nieuwe stichting Floreant heeft tot gevolg dat er ook v.w.b.
financiën gewerkt wordt aan harmonisatie en uniformiteit.
Het nieuw op te zetten financieel beleid van Floreant is er op gericht de beschikbare middelen zodanig in te
zetten dat de school- en stichtingsdoelen worden gerealiseerd en de continuïteit van het onderwijs op lange
termijn gewaarborgd blijft. Floreant streeft naar een evenwichtig inkomsten- en uitgavenpatroon met
verantwoorde investeringen. Dit moet kwalitatief sterk onderwijs mogelijk maken. De basisvoorzieningen op
alle scholen moeten op orde zijn. In de filosofie van Floreant volgt de inzet van de middelen de visie van de
stichting en de scholen.
Scholen worden gebouwd dan wel aangepast aan de eisen van de toekomst. Al onze scholen moeten schoon,
veilig én goed onderhouden zijn. In veranderingen rondom gebouwen streven we naar duurzaamheid.
Mogelijke samenwerking in het kader van kinderopvang kan gevolgen hebben voor de huisvestingscapaciteit.
Processen zijn waar mogelijk gestandaardiseerd. Het gaat dan in ieder geval om ondersteunende processen
zoals inkoop, schoonmaak en administratie. Door te werken met meerjarenplanning voor investeringen,
personele inzet en onderhoud kunnen we een toekomstbestendige organisatie realiseren.

Strategisch Beleidsplan 2018-2022
2019 - 2023
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Doelen voor de komende 4 jaar:

Het voeren van een duurzaam (toekomstgericht) financieel beleid:

o Meerjarenbegrotingen voor vier jaar die jaarlijks worden geactualiseerd op
basis van leerlingprognoses
o Duidelijke jaarbegrotingen op school- en totaalniveau
o Risico-inventarisatie en –beheersing door het inzichtelijk maken van de
aandachtsgebieden en inzicht te geven in de relatie tussen het risicoprofiel
en de financiële positie
o Een meerjarenonderhoudsplanning en –voorziening maken waardoor
uitgaven niet als een verrassing komen
o Meerjareninvesteringsplan en –begroting voor vier jaar die jaarlijks wordt
geactualiseerd
o Vast leggen van autorisaties/bevoegdheden
o Treasurystatuut maken
Ontwerpen van een financiële jaarcyclus:
o Het realiseren van een cyclus van begroting, investeringen, exploitatie,
uitputting en realisatie
o Tweemaal per jaar tussenrapportage met directeuren en rapportage aan
directeur-bestuurder
o Investeringsplannen opnemen in de schoolplannen
Professionalisering en ontwikkeling van de afdeling financiële zaken en de
directeuren op financieel gebied

Strategisch Beleidsplan 2019
2018-2022
- 2023
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ICT
De digitale ontwikkelingen zullen ook de komende jaren een vlucht blijven nemen. Nieuwe mogelijkheden
volgen elkaar snel op. Voor het onderwijs betekent dat niet enkel meegaan in de ontwikkelingen door een
continu proces van kennis vergaren. Het betekent ook steeds opnieuw afwegen of nieuwe ontwikkelingen een
directe bijdrage leveren aan de verbetering van onderwijs. Floreant is van mening dat digitalisering in de klas
nooit mag leiden tot verschraling van onderwijs. Een leerling ontwikkelt zich in acht jaar basisonderwijs op
meerdere terreinen. Daar horen ook zaken bij als het leren samenwerken, relaties aangaan met
medeleerlingen, de interactie op groepsniveau, communiceren en presenteren en de sociaal-emotionele
ontwikkeling van een leerling. Daarnaast blijft bevlogen onderwijs gegeven door de leerkracht van
onschatbare waarde voor de ontwikkeling van leerlingen.
Om deze redenen vraagt de mate waarin een leerling zich individueel ontwikkelt door middel van multimedia
steeds opnieuw om een kritische doordenking. De keerzijde van dit alles is dat het onderwijs ook niet achter
kan blijven bij de ontwikkelingen buiten de school. Een leerling van Floreant zal op z’n minst de digitale
mogelijkheden die het gemiddeld genomen thuis of elders ervaart ook moeten herkennen en tegenkomen op
school. In de klas zullen deze mogelijkheden echter geïntegreerd moeten zijn in de vorm van modern en
hoogwaardig (gepersonaliseerd) onderwijs. De visie op dergelijk onderwijs is dan ook het uitgangspunt
waarmee de digitale inrichting wordt vormgegeven. Floreant wil daarin proactief te werk gaan. Dat betekent
digitale ontwikkelingen, zoals de digitale geletterdheid uit de 21e century skills, snel te onderkennen en te
leren kennen, om adequaat de waarde ervan voor het onderwijs te bepalen en vervolgens tijdig de scholen qua
inrichting voor te bereiden op de nieuwe mogelijkheden.
Floreant is faciliterend in de ondersteuning van de scholen op ICT gebied. Daar waar synergiemogelijkheden
zijn, worden die gestimuleerd en opgepakt. Te denken valt hierbij bijvoorbeeld aan een betrouwbare ICT
infrastructuur en een gezamenlijke visie op de digitale vaardigheid van leerkrachten. Ook kan het beheer van
ICT op een eenduidige wijze vormgegeven worden. Daarnaast formuleren alle scholen in hun nieuwe
schoolplan 2019-2023 hun visie op ICT. Dit heeft dan consequenties voor hardware en software(bijvoorbeeld
webbased, in de Cloud werken etc.). Floreant kan hierbij voor alle scholen van meerwaarde zijn.

Alle scholen van Floreant zijn optimaal geëquipeerd om de digitale mogelijkheden
voor het onderwijs van de 21e eeuw te benutten.

Strategisch Beleidsplan 2019
2018-2022
- 2023
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Matrix als samenvatting van de strategische doelen.
Visie
Alle scholen van
de stichting
Floreant hebben
hun missie, visie
en doelen
geëxpliciteerd en
geven op basis
hiervan richting
aan hun
ontwikkeling.

Onderwijskwaliteit
Floreant onderkent het
belang van de kwaliteit
van haar medewerkers
en wil optimaal
investeren in scholing en
professionalisering.

Identiteit
Floreant
organiseert
tweejaarlijkse
studiedagen rond
identiteit.

Organisatie en communicatie
Onderzoeken van de
mogelijkheden en wensen voor
kinderopvang nu en op langere
termijn.

De scholen van Floreant
implementeren het
digitale kwaliteitssysteem WMK-PO,
waardoor er doelgericht
en proactief gewerkt
wordt aan kwaliteitsmanagement.
Scholen formuleren in
hun schoolplannen de
doelen voor de gehele
planperiode op het
gebied van onderwijskwaliteit.

Op alle scholen
van Floreant is
zichtbaar en
merkbaar dat we
werken vanuit
christelijke
waarden en
normen.

Elke school kiest een
systeem waarbij
opbrengstgericht werken
inzichtelijk wordt
gemaakt.
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ICT
Alle scholen van
Floreant zijn
optimaal
geëquipeerd om de
digitale
mogelijkheden voor
het onderwijs van de
21e eeuw te
benutten.

Personeel
Ontwikkelen van
kwantitatieve en
kwalitatieve
personeelsplanning
.

Financiën
Floreant heeft de
bedrijfsvoering op
orde.

Onderzoeken van de
mogelijkheden van samenwerken
met VO voor soepeler overgang
PO naar VO.

Opstellen van
meerjarenformatiebeleid.

Realiseren van een
meerjaren begroting
inclusief
investeringsbegroting.

Floreant ontwikkelt een visie op
herkenning, profilering en imago
als onderwijsorganisatie door
middel van externe
communicatie.

Doorontwikkelen
van professionele
gesprekkencyclus.

Opzetten van cyclus
planning en control.

Floreant ontwikkelt zich tot een
volwassen, toekomstbestendige
organisatie met een open view
naar mogelijk nieuwe
samenwerkingspartners.

Floreant richt
lerende netwerken
in voor
medewerkers.

Het realiseren van een
meerjaren
onderhoudsbegroting
en –voorziening.
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