
ONZE TWAALF KERNWAARDEN

1. ONZE SCHOLEN ZIJN CHRISTELIJKE SCHOLEN:
We geven godsdienstonderwijs, vertellen bijbelverhalen en openen (en 
sluiten) de dag met gebed.

2. DE 3 BASISBEHOEFTEN VAN STEVENS: 
Ieder kind hee�  behoe� e aan relati e, autonomie en competenti e.

3. HOGE VERWACHTIGEN: 
Hoge verwachti ngen van leerlingen hee�  een positi ef eff ect op de 
leerprestati es.

4. EIGENAARSCHAP: 
Waar mogelijk en waar wenselijk maken leerlingen eigen keuzes. Dit 
bevordert de moti vati e. 

5. OUDERBETROKKENHEID: 
We werken vanuit de gouden driehoek: leerling - ouders - school. Samen 
zijn we verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de leerling.

6. GOEDE INSTRUCTIE:
Eff ecti eve instructi e is de basis voor goed onderwijs. Hier hoort ook het 
acti veren en moti veren van leerlingen bij.

7. KENNIS VAN LEERKRACHTEN:
 We doen wat wetenschappelijk bewezen eff ecti ef is.

8. TOEKOMST GERICHT ONDERWIJS:
Onderwijsontwikkeling is gericht op duurzaamheid en modernisering van 
het onderwijs met o.a. ICT-middelen.

9. LEERKRACHTGESTUURD ONDERWIJS:
De leerkracht hee�  de regie over het onderwijsaanbod. Dit levert een hoog 
rendement m.n. bij de basisvaardigheden: taal, lezen, spelling en rekenen.

10. DIFFERENTIATIE EN PASSEND ONDERWIJS: 
Met diff erenti ati e binnen en buiten de groep zorgen we voor gelijke kansen.

11. MANSARDE EN PLUSKLAS: 
Meerkunners en hoogbegaafde leerlingen kunnen hier hun talenten 
onderzoeken en uitbreiden. Elke school hee�  een plusklas. De Mansarde is 
gevesti gd in onze school te Surhuizum. 

12. UITDAGEND EN INSPIREREND ONDERWIJS:
We inspireren àlle kinderen tot het verkennen van hun interesses en 
sti muleren ze om hun talenten te ontwikkelen.
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In deze folder leggen we uit hoe Sti chti ng Noventa en haar scholen werken aan 
goed onderwijs. Goed onderwijs is onze ambiti e! We streven naar ambiti eus 
en uitdagend onderwijs. We zijn er op gericht het beste uit kinderen te halen 
en alle kinderen gelijke kansen te bieden.

We hebben in de vorige beleidsperiode een stevig fundament gelegd 
waarmee we basiskwaliteit kunnen garanderen op alle scholen in onze 
sti chti ng. Dit fundament is en blij�  de kern van waaruit we in de komende 
jaren met elkaar gaan denken en doen. We blijven inzett en op planmati g 
werken en het positi ef waarderen & beoordelen. Ook blijven we werken aan 
de kwaliteit, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van onze professionals. 

Maar we willen meer! 
In de beleidsperiode 2021-2024 gaan we schoolontwikkeling sti muleren en 
gaan we vorm geven aan toekomstgericht onderwijs dat, behalve de juiste 
zorg en aandacht, ook uitdaging biedt aan al onze leerlingen.

“Elke dag werken alle medewerkers van Noventa met hart en ziel aan het 
beste onderwijs van vandaag, voor morgen én voor de toekomst.”

ONS MOTTO:
“AMBITIEUS IN ONDERWIJS”

Met het beste onderwijs het beste uit kinderen halen.

“Goed onderwijs voor ieder kind. 
Daar mogen ouders ons op aanspreken!”

ONZE MISSIE
We bereiden leerlingen voor om in de toekomst als betrokken burgers mee te 
doen in de maatschappij. Met zelfvertrouwen, zich bewust van eigen talenten 
en met een brede basis om zich verder te kunnen ontwikkelen. 
De Bijbel is onze inspirati ebron. De christelijke waarden zoals: respect, 
rentmeesterschap, veiligheid en verbinding vormen de basis voor ons 
pedagogisch klimaat en hanteren we naar onze naasten en naar de omgeving 
waarin we leven. We zijn hierop aanspreekbaar.

ONZE VISIE
OP ONDERWIJS

TALENTONTWIKKELING

Elke leerling is uniek. Om leer-
lingen gelijke kansen te bieden, 
moeten we ze verschillend 
behandelen. Dat vraagt om 
diff erenti ati e. Die bieden we 
zowel binnen als buiten de 
groep. Daarnaast geven we 
leerlingen de mogelijkheid om 
eigen interesses en talenten te 

ontdekken en te ontwikkelen.

IEDER MENS IS EEN PAREL IN GODS HAND

LEVEN DOEN WE MET ELKAAR

VERANTWOORDELIJKHEID DRAGEN WE SAMEN

LEREN DOEN WE IN EEN VEILIG KLIMAAT

ONDERWIJS HOUDEN WE IN BEWEGING

VEILIGE SCHOOL

We geloven er in dat leerlingen 
tot betere prestati es komen 
in een veilig leerklimaat. 
Leerlingen moeten zich gehoord 
en gezien voelen door de 
leerkracht , maar ook door 
elkaar. Leerlingen moeten de 
vrijheid voelen om zichzelf 
te kunnen zijn, zodat zij hun 
persoonlijkheid verder kunnen 

ontwikkelen.

GOED ONDERWIJS

Het onderwijs dat we geven 
hee�  grote invloed op de 
verdere schoolloopbaan van 
kinderen. De ti jd die we hebben, 
willen we daarom eff ecti ef 
benutt en. Eff ecti eve instructi e 
is daarbij voorwaardelijk. Onze 
leerkrachten handelen op basis 
van wat wetenschappelijk 

bewezen eff ecti ef is.

Bevlogen naar morgen!
Ynspireare foar moarn!

Christelijk Primair Onderwijs in Achtkarspelen



 

ALLE 11 SCHOLEN VAN STICHTING NOVENTA

CBS DE LICHTBRON 
Johan Frisostraat 2 | 9285 TS | Buitenpost | 0511-542385 
Waar kinderen mogen stralen!
 CBS DE OANRIN
 Piterpôlle 29 | 9286 EM | Twijzel | 0511-541046 
 Springplank naar een kansrijke toekomst.
CBS DE REINBÔGE
Skoalstrjitte 1 | 9287 LV | Twijzelerheide | 0511-441307 
Een veilige basis voor ontwikkeling.
 CBS DE CLAERCAMP
 Voorhof 2 | 9873 TK | Gerkesklooster | 0512-351038 
 Waar iedereen mag groeien.
DORPSSCHOOL DE TWA-IKKER
W.B. van der Kooiweg 2 | 9284 TJ | Augustinusga | 0512-351718 
Samen voor allen.
 CBS DE TARISSING
 Ds. Van Velzenstrjitte 17 | 9289 JB | Drogeham | 0512-331940 
 Goede voorbereiding op de toekomst.
CBS DE WYNROAS
Ikeloane 10 | 9281 RB | Harkema | 0512-361711 
Dyn kompas foar de takomst.

CBS DE MERLETTES
 Goudtsjeblomstrjitte 22 | 9288 AM | Kootstertille | 0512-331951 
 Volop in ontwikkeling met liefde en passie voor het kind!

CBS JOHANNES LOOIJENGA SKOALLE
Lustenburg 15 | 9283 TJ | Surhuizum | 0512-351900 
Willen, durven, doen.
 CBS DE HOEKSTIEN
 Badlaan 39 | 9231 AZ | Surhuisterveen | 0512-361900 
 Veilig, uitdagend en vernieuwend.
CBS DE BERNEBRÊGE
De Merel 12-14 | 9231 JJ | Surhuisterveen | 0512-362800 
Een brug naar de toekomst.
 DE MANSARDE
  Lustenburg 15 | 9283 TJ | Surhuizum | 0512-351900    

Plusgroep voor groep 5&6 en 7&8

BESTUUR EN TOEZICHT

De Stichting Noventa is er ten dienste van de scholen en de professionals die 
het onderwijs verzorgen aan onze leerlingen. 

Het toezichthouden geven wij vorm in overeenstemming met onze christelijke 
identiteit. Het is de taak van het bestuur en de Raad van Toezicht deze 
identiteit te behoeden en steeds bespreekbaar te houden. 

Goed onderwijs vraagt een goede bestuurlijke organisatie. De 
bestuurlijke organisatie van Noventa laat zich kernmerken in de woorden: 
benaderbaar, bereikbaar, luisteren, voorwaarden scheppen, kaderstellen 
en ontwikkelingsgericht.  De stichting is eindverantwoordelijk voor de 
kwaliteit van het onderwijs op alle Noventa-scholen, maar de werkwijze 
van Noventa is in principe bottum-up. We vinden overleg en samenwerking 
met professionals uit de prakijk belangrijk. De taak van het bestuur is om die 
professionaliteit te gebruiken, te versterken en te faciliteren. 
Daarnaast is het een taak van de stichting om het onderwijs administratief te 
ondersteunen en om de stichting financieel gezond te houden om continuïteit 
in onderwijs te garanderen, maar ook als werkgever stabiel te zijn.

Een ambitieuze organisatie als Noventa ontwikkelt zich voortdurend. Door 
samen te evalueren en te ontwikkelen kunnen we de kwaliteit en de missie 
van ons onderwijs bewaken en verder vormgeven. Om te reflecteren maken 
we gebruik van feedback van ouders, leerlingen, collega’s en externen. Ook 
de kennis en feedback vanuit de kenniskringen, plusklassen en De Mansarde, 
enquêtes en observaties worden gebruikt.

Het personeelsbeleid van Noventa is enerzijds gericht op het aantrekken 
en ontwikkelen van goede leerkrachten en medewerkers. Anderzijds op 
het versterken en behouden van werktevredenheid, vitaliteit en duurzame 
inzetbaarheid om het onderwijsteam gezond en stabiel te houden.

VISIE OP ONDERWIJSPERSONEEL EN ONTWIKKELING

De kwaliteit van het onderwijs staat of valt met de man of vrouw voor de groep. 
Daarom hechten we veel waarde aan de kwaliteit van onze leerkrachten. 
We benoemen leerkrachten die handelen vanuit een christelijke identiteit, 
beschikken over pedagogische en didactische kennis & vaardigheden en die 
vorm kunnen geven aan toekomstgericht onderwijs. 

Interesse- en talentontwikkeling vinden we niet alleen belangrijk voor onze 
leerlingen, maar ook voor onze professionals. Ambitieus onderwijs vraagt om 
ambitieus personeel!
Noventa stimuleert kennisdeling en professionalisering op de volgende 
manieren:
• Kennis- en kwaliteitskringen, zoals: het IB-overleg, taalcoördinatoren, 

het Jonge Kind, meerkunners, ICT en vertrouwenspersonen;
• Kweekvijvers waarin leerkrachten de kans krijgen om door te groeien 

naar bijvoorbeeld schooldirecteur of intern begeleider;
• Interne coaching voor startende leerkrachten, zodat zij zich binnen 

maximaal 4 jaar kunnen ontwikkelen tot vakbekwame of zelfs excellente 
leerkrachten;

• Persoonlijke ontwikkelingsgesprekken, waarbij de competentie-
thermometer wordt ingezet om de ontwikkeling inzichtelijk te maken.

WE ZETTEN JE IN HET LICHT, 

WANT IN HET DONKER KAN NIEMAND GROEIEN.

DE BESTE MANIER OM TE ONTDEKKEN 

HOE JE HET ALS LERAAR DOET, 

IS DOOR DE OGEN VAN DE LEERLINGEN TE KIJKEN 

NAAR HOE JE HET DOET ALS LERAAR.

“HIER WORD IK ZO 
ONTZETTEND BLIJ VAN: 
LEERLINGEN UITDAGEN, 

VERWONDEREN EN DAARDOOR 
LATEN LEREN. HET VERSCHIL 

MAKEN!” 
(Rob Kobes)


