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We willen vooruit! 

In het vorige beleidsplan hebben we onze visie op 
goed onderwijs geformuleerd en aangegeven hoe 
we ons onderwijs in relatie zien tot de samenleving. 
We hebben in de afgelopen beleidsperiode 
een stevig fundament gelegd waarmee we 
basiskwaliteit kunnen garanderen op alle scholen 
binnen onze stichting. Er is een fundament gelegd 
ten aanzien van planmatig werken, didactische 
en pedagogische vaardigheden, het toepassen 
van wetenschappelijke inzichten en positieve 
waardering & beoordeling van scholen. Ook ligt 
er een basis wat betreft de vitaliteit en duurzame 
inzetbaarheid van onze professionals. 

Dit fundament is en blijft de kern van waaruit we de 
komende jaren met elkaar gaan denken en doen. 
Maar we willen meer! In dit beleidsplan staan de 
ambities van Stichting Noventa Onderwijs voor de 
periode 2021-2024. 

De kern is dat we al onze energie en aandacht 
zullen geven aan het verder optimaliseren van de 
ontwikkelkansen van onze leerlingen, want dat is 
onze ware opdracht. Dat gaan we doen door in 
te zetten op de verdere  kwaliteitsontwikkeling 
van onze leerkrachten en door (nog beter) vorm 
te geven aan effectief, maar ook toekomstgericht 
onderwijs. 

Daarnaast optimaliseren we de organisatie 
en bedrijfsvoering. Een (financieel) gezonde  
organisatie zien we als een belangrijke 
randvoorwaarde om de ambities waar te kunnen 
maken.

Ik bedank iedereen die een bijdrage heeft geleverd 
aan de totstandkoming van dit strategisch 
beleidsplan. In het bijzonder dank ik de diverse 
werkgroepen. We zullen de komende jaren 
samen optrekken om antwoorden te vinden op de 
uitdagingen die we tegenkomen, vanuit vertrouwen 
en met een helder venster op de toekomst.

Harrie Steenstra
Directeur-bestuurder

VOORWOORD
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Voor u ligt het strategisch beleidsplan 2021-2024 
van Stichting Noventa Onderwijs in Achtkarspelen. 
Een plan met ambitie! Uitdagend, energie-
vragend, maar ook energie-gevend. We hebben 
een positieve blik op de toekomst, maar ook oog 
voor de realiteit. 

Er is binnen Noventa op verschillende niveaus 
nagedacht over de te volgen koers voor de komende 
jaren en hoe we die koers zo effectief mogelijk om 
kunnen zetten in beleid en beleidsvoornemens. 
Hierbij is terugkeken naar de afgelopen jaren 
en wat we allemaal bereikt hebben. Maar er is 
ook vooruit gekeken en rekening gehouden met 
maatschappelijk, wetenschappelijk, landelijke en 
regionale ontwikkelingen. 

We hebben als stichting een ambitieus doel voor 
ogen. Dit strategisch beleidsplan beschrijft de koers 
met bijbehorende ambities en hoe we in grote lijnen 
aan de slag gaan om ons onderwijs te versterken. 
Dit strategisch beleidsplan is richtinggevend 
voor de afzonderlijke schoolplannen, de 
ontwikkelingen van diverse schoolspecifieke én 
bovenschoolse beleidsdocumenten en voor de 
ondersteunende activiteiten van Stichting Noventa.   
Alle  medewerkers en betrokkenen dragen bij aan 
de realisatie van dit strategisch beleidsplan. Elke 
professionele dialoog over onderwijskwaliteit, 
ontwikkeling en leren, van zowel leerlingen 
als medewerkers, past binnen dit gestelde 
beleidskader.

De elf scholen van Noventa maken, waar dat 
wenselijk en noodzakelijk is, gezamenlijk beleid 
ten aanzien van kwaliteitssystemen, protocollen, 
financiën en personeelsbeleid. Wettelijke kaders 
en de CAO-PO worden daarbij gevolgd. Daarnaast 
hebben scholen ook eigenheid en keuzevrijheid 
ten aanzien van methoden, onderdelen van het 
lesprogramma, educatief partnerschap en de 
keuze voor een toets-systematiek en eindtoets. 
Deze keuzeruimte hebben onze scholen nodig om 
de inhoud en vorm van hun onderwijs zo optimaal 
mogelijk aan te laten sluiten bij de specifieke 
(dorps)situaties en de onderwijsbehoeften van hun 
leerlingenpopulatie. 

In de vorige beleidsperiode is bewustzijn 
ontwikkeld over wat nodig is om samen planmatig 
te kunnen sturen op kwaliteit. In de periode 2021-
2024 gaan we dit uitbreiden. We gaan vanuit visie 
en gezamenlijke verantwoordelijkheid werken aan 
continue verbeteren, want we willen van voldoende 
naar goed! 

Hiervoor blijven we, net als in de afgelopen 4 
jaar, inzetten op planmatig werken, positieve 
waardering & beoordeling en blijven we werken 
aan kwaliteit, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid 
van onze professionals. Daarnaast gaan we 
schoolontwikkeling stimuleren en vorm geven aan 
modern, toekomstgericht onderwijs dat, behalve 
de juiste zorg en aandacht, ook uitdaging biedt aan 
al onze leerlingen.

INLEIDING
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1.1 MISSIE EN MOTTO
De scholen van Sti chti ng Noventa bereiden leerlingen zo goed mogelijk voor 
op de toekomst van morgen. Noventa biedt christelijk onderwijs aan leerlingen 
van 4 tot en met 12 jaar. Onze scholen staan open voor iedereen die binnen het 
ondersteuningsprofi el van de scholen past.

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 (kennis)basis om zich verder te kunnen ontwikkelen. 

De Bijbel vormt de inspirati ebron voor ons onderwijs. De christelijke waarden 
zoals: respect, rentmeesterschap, veiligheid en verbinding vertalen we in normen 
en waarden. Deze vormen de basis voor ons pedagogisch klimaat en hanteren 
we naar onze naasten en naar de omgeving waarin we leven. We zijn hierop 
aanspreekbaar.

Goed onderwijs is onze verantwoordelijkheid. We richten ons onderwijs op de 
sociale en cogniti eve ontwikkeling en de persoonsvorming van de leerlingen 
(Drieslag van G.Biesta, Curriculum.nu). Op cogniti ef gebied richt ons onderwijs 
zicht op kennisvergroti ng, kennisverspreiding en kennisverdieping.
In het kader van persoonsvorming is er aandacht voor bredere interesse- en 
talentontwikkeling, waaronder creati viteit en beweging. 

Onze scholen staan midden in de samenleving en maken onderdeel uit van de 
gemeenschap van de dorpen waarin ze staan. De sociale en sociaal-emoti onele 
ontwikkeling staat in het teken van burgerschap. We willen onze leerlingen 
voldoende toerusten voor een acti eve parti cipati e aan de samenleving van 
morgen. In het onderwijsaanbod wordt bewust ruimte en gelegenheid geboden 
(gestructureerd en gepland) ten bate van deze sociaal-emoti onele ontwikkeling.

Als we willen dat onze leerlingen door ons onderwijs op de lange termijn vaardig, 
kriti sch, zelfb ewust, sociaal en dus succesvol en gelukkig zijn, moeten we vandaag 

Misse en visie
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1.2 ONZE VISIE OP ONDERWIJS

Veilige school

Leren moet plaatsvinden in een veilige omgeving. 
We geloven er in dat leerlingen beter tot leren 
komen als er sprake is van een veilig klimaat en 
een goede relati e tussen leerkracht-leerlingen en 
leerlingen onderling. Wij hebben de overtuiging 
dat alle leerlingen zich opti maal ontwikkelen als zij 
op een respectvolle en integere wijze relati es aan 
kunnen gaan. 
Leerlingen dienen zich gehoord en gezien te voelen 
door de leerkracht en door elkaar. 
Leerlingen moeten vrijheid ervaren om zichzelf 
te kunnen zijn en hun persoonlijkheid verder te 
ontwikkelen.

Goed onderwijs
Het onderwijs dat wij geven heeft  grote invloed 
op de schoolloopbaan en latere maatschappelijke 
kansen en carrières van onze leerlingen. De ti jd die 
we hebben om onze leerlingen ‘de beste assist’ te 
geven voor later, moeten we eff ecti ef benutt en. 
Goede, eff ecti eve instructi e en didacti sche 
vaardigheden van leerkrachten zijn de basis voor 
goed onderwijs en goede leerprestati es van 
leerlingen. 
Goed onderwijs betekent dat we kennis moeten 
hebben van en datgene moeten doen wat 
wetenschappelijk bewezen eff ecti ef is, dat er 
gewerkt wordt met up to date lesmateriaal en dat 
leerlingen geacti veerd en uitgedaagd worden.

investeren in het onderwijs van morgen. We zullen 
ook zelf hartstochtelijk moeten blijven leren en 
nieuwe wegen verkennen. Het is onze plicht en 
ons doel voor de komende 4 jaar om onszelf te 
versterken en onze eigen kracht te ontdekken om 
kinderen te begeleiden in hun ontwikkeling en ze 
toe te rusten voor hun toekomst.

We zijn ambiti eus en dat willen we uitstralen. 
Onze ambiti e is tweeledig. Ten eerste richten we 
ons op goede begeleiding van leerlingen, zodat 
zij zich allemaal opti maal kunnen ontwikkelen en 
hun talenten kunnen ontdekken. We zijn er van 
overtuigd dat kinderen meer kunnen wanneer ze 
op de goede manier uitgedaagd, gesti muleerd en 
begeleid worden. Ten tweede richten we ons op 
het realiseren van toekomstgericht onderwijs dat 
aansluit bij de ontwikkelingen in de maatschappij, 
in technologie en bij wetenschappelijke inzichten 
ten aanzien van goed onderwijs. 

In ons onderwijs hebben we veel aandacht voor 
hoge kwaliteit, hoge verwachti ngen en zelfrefl ecti e. 
Daarbij zijn we gericht op het creëren van gelijke 
kansen en durven we te experimenteren. 

Ons mott o is: Ambiti eus in onderwijs. Deze is het 
beste  te ‘vertalen’ met de volgende zin: We willen 
bij Noventa met het beste onderwijs het beste uit 
leerlingen halen en met de beste organisati e het 
beste uit onze mensen halen.

9

Talentontwikkeling
Elke leerling is uniek. Leerlingen verschillen in onderwijsbehoeft en, moti vati e, 
interesses, achtergrond en cogniti ef vermogen. Om leerlingen (minstens 
gelijke) kansen te bieden, moeten we ze verschillend behandelen. Dit begint 
bij diff erenti ati e in de groep en waar nodig extra hulp en ondersteuning buiten 
de groep (passend onderwijs). Diff erenti ati e leidt er toe dat alle leerlingen de 
basisvaardigheden voldoende tot goed beheersen. 

Om leerlingen goed voor te bereiden op hun toekomst, is het belangrijk dat 
leerlingen hun interesses en talenten kunnen ontdekken en mogen ontplooien. 
Hiertoe moeten zij in het onderwijsaanbod worden uitgedaagd en geïnspireerd. 

1.3 IDENTITEIT EN KERNWAARDEN
Ons basisprincipe voor ons handelen wordt gevormd door onze christelijke 
identi teit. Deze is herkenbaar in ons onderwijsprogramma, in ons gedrag en in 
onze levensvisie. Iedere medewerker is daarop aanspreekbaar. 
Daarbij komen onze 12kernwaarden die verdieping geven aan onze onderwijsvisie. 

1. Onze scholen zijn christelijke scholen
Noventa heeft  10 christelijke scholen en 1 samenwerkingsschool. Op onze scholen 
geven wij godsdienstonderwijs, vertellen wij bijbelverhalen, openen (en sluiten) 
we de dag met gebed. 
Medewerkers van Noventa werken vanuit een persoonlijke geloofsovertuiging op 
onze scholen en onze christelijke identi teit is richtsnoer voor onze waarden en 
normen in de organisati e. Onze scholen hebben een open karakter en respect voor 
elkaar is daarbij voorwaardelijk. Op onze samenwerkingsschool geven we op een 
aangepaste wijze vorm aan onze christelijke identi teit. 

2. De 3 basisbehoe� en van Stevens
Noventa-scholen organiseren hun onderwijs vanuit de basisbehoeft en: relati e - 
autonomie - competenti e. 
Een goede relati e bestaat uit vertrouwen en wederzijds respect. Daarnaast komen 
leerlingen beter tot leren als zij een bepaalde mate van vrijheid of zelfb epaling 
ervaren en invloed hebben op hun eigen leerproces (autonomie). Onder andere 
door keuzes te mogen maken in de leerstof of te mogen kiezen uit verschillende 
leeracti viteiten die aansluiten op de eigen moti vati e, interesses of manier van 
leren. 
Leerlingen ontwikkelen zich ook beter als zij zich competent voelen en daardoor 
voldoende zelfvertrouwen hebben. Hierbij helpt het wanneer zij inzicht krijgen 
in de eigen sterke en zwakke punten (zelfrefl ecti e). Maar ook door positi eve 
ervaringen, zoals de ervaring dat zij d.m.v. instructi e, oefenen en hulp nieuwe 
dingen kunnen leren (= ontwikkelen van een op groei gerichte mindset). 

IN ONS 
ONDERWIJS 

STAAT DE 
RELATIE MET 
DE LEERLING 
CENTRAAL

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

ONS MOTTO:

AMBITIEUS 

IN ONDERWIJS
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3. Hoge verwachti ngen 
Hoge verwachti ngen stellen en uitspreken met 
oog voor de unieke leerling is een waarborg om 
gelijke kansen voor leerlingen te realiseren. In 
ons onderwijs en in samenwerking met ouders en 
anderen is het werken vanuit hoge verwachti ngen 
kernpunt. 
Uit verschillende wetenschappelijke onderzoeken 
blijkt dat leerlingen beter presteren en meer leren 
als hun leerkrachten hoge verwachti ngen van hun 
hebben. Het hebben van hoge verwachti ngen leidt 
bijvoorbeeld tot een positi evere interacti e tussen 
leerkracht en leerlingen en een uitgebreider, 
uitdagender onderwijsaanbod (Rosenthal & 
Jacobson). 
Wanneer er hoge verwachti ngen zijn is het 
belangrijk dat leerlingen zich voldoende gesteund 
voelen en voldoende zelfvertrouwen hebben 
om aan die verwachti ngen te kunnen (en willen) 
voldoen. Het hebben van hoge verwachti ngen 
staat dan ook in verbinding met de basisbehoeft en 
van Stevens. 
Alle Noventa-leerkrachten hebben van alle 
leerlingen hoge verwachti ngen en maken die 
expliciet door ze uit te spreken en vorm te geven in 
hun aanbod, didacti ek en pedagogisch handelen.

4. Eigenaarschap 
De kernwaarde eigenaarschap is sterk gekoppeld 
aan de basisbehoeft en autonomie en competenti e. 
Eigenaarschap heeft  betrekking op eigen keuzes 

en zelfverantwoordelijkheid. Ruimte geven aan 
eigenaarschap moti veert en draagt bij aan een 
positi ever zelfb eeld: ‘ik heb het zelf gedaan, dus ik 
kan het!’

Op Noventa-scholen hebben we aandacht voor 
eigenaarschap van leerlingen ten aanzien van 
hun eigen ontwikkeling en leren. Moti vati e, 
doelen, feedback en eigen planning zijn daarbij 
kernbegrippen. 

In de basisvakken taal, lezen, spelling en rekenen, 
is leerkrachtsturing het leidend principe (zie 
ook kernwaarde 9). In overige vakgebieden 
zoeken we naar een mix van leerkrachtsturing, 
ruimte voor eigenaarschap, onderzoekend leren 
en aansluiten bij talenten en interesses van 
leerlingen. Een onderwijssysteem dat alleen 
gefocust is op het behalen van vooropgestelde 
doelen ondersteund namelijk niet alti jd het 
competenti e- en autonomiegevoel van leerlingen. 
In sommige gevallen zijn leerlingen niet bij machte 
om te voldoen aan de doelen, waardoor een 
conti nu gevoel van falen de overhand neemt en 
het zelfvertrouwen juist ondermijnd wordt. Bij 
leerlingen die meer aankunnen, kan de focus op 
minimum doelen juist leiden tot onderpresteren. 
We willen in de toekomst dat de Noventa-scholen 
naast de vaste (leerkrachtgestuurde) basis aanbod 
creëren waarin normen, gemiddelden en het 
leersto� aarklassensysteem minder bepalend zijn. 
Hierdoor kunnen mogelijkheden gecreëerd worden 

DE GOUDEN DRIEHOEK:

SAMEN MET OUDERS ZIJN WE 

VERANTWOORDELIJK VOOR 

DE ONTWIKKELING VAN DE 

LEERLINGEN.
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om onderwijs meer aan te laten sluiten op specifi eke 
behoeft en, interesses en talenten van leerlingen. In 
deze ‘ruimte’ liggen ook mogelijkheden om vorm 
te geven aan de kernwaarde eigenaarschap. 
Dit vraagt om experiment en out-of-the-box 
oplossingen, maar ook om kennis. We willen 
dat leerkrachten verstandig omgaan met de 
onderwijsti jd en dus ook in het experiment zo 
verstandig mogelijke keuzes maken en leren binnen 
een professionele cultuur. 

Om leerlingen te betrekken en regie te geven 
in dit proces moeten Noventa-leerkrachten zich 
verder bekwamen in het geven van procesgerichte 
feedback en in het voeren van goede kind-
leergesprekken/moti vati egesprekken in plaats van 
rapportgesprekken. Zie hiervoor ook website van 
Thomas and Charles: www.thomasencharles.nl

5. Ouderbetrokkenheid (de gouden driehoek)
Het bieden van passend onderwijs voor iedere 
leerling is een gezamenlijke verantwoordelijkheid 
van leerkrachten, ouders en de leerling zelf. 
Leerkrachten betrekken ouders en leerlingen 
bij verschillende stappen in het ontwikkel- en 
onderwijsproces. Leerkrachten gaan samen met 
ouders en leerling in gesprek over de resultaten, 
vorderingen en ontwikkeling van de leerling. Deze 
gesprekken zijn enerzijds gericht op het verzamelen 
van informati e over de leerling en anderzijds om 
leerlingen en ouders te informeren over hoe er 

ingespeeld wordt op de onderwijsbehoeft en. 
Bij zorgen over de ontwikkeling wordt de 
organisati e van extra hulp en ondersteuning een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid van kind, ouder 
en leerkracht. Soms kan de uitkomst zijn dat er een 
andere onderwijsplek moet worden gezocht.

In de gouden driehoek is sprake van:
• vertrouwen dat een ieder handelt naar zijn of 

haar vermogen, kennis en kunde;
• gelijkwaardige inbreng;
• toegankelijke leerkrachten.

Ouderbetrokkenheid krijgt behalve in deze gouden 
driehoek, ook vorm door ouders te betrekken bij 
de organisati e van verschillende acti viteiten. 
Tijdens de moti vati egesprekken, ook wel kind-leer-
gesprekken, staan diverse vaardigheden centraal. 
Naast de cogniti eve vaardigheden wordt ook 
gekeken naar sociaal-emoti onele vaardigheden 
en de talenten en interesses van de leerlingen. 
Centraal staan de vragen: Wat wil je graag leren? 
Waar wil je nog meer over weten? Op welke wijze 
kun je deze doelen behalen? 
Samen met de leerling en ouders worden doelen 
geformuleerd. Hierbij wordt rekening gehouden 
met de ontwikkelingsfase van de leerling in relati e 
tot de mogelijkheden van die leerling om doelen 
te kunnen stellen en te kunnen refl ecteren op 
eigen handelen en leren. De leerkracht houdt 
in de gaten of de doelen aansluiten bij de 
onderwijsbehoeft e van alle leerlingen en, in groep 

HOGE VERWACHTINGEN:
WE VERTALEN DE UITSPRAAK 

‘IK KAN HET NIET’ 
IN ‘IK KAN HET NOG NIET’. 
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8, bij de uitstroomeisen naar het voortgezet onderwijs. Zie ook hier weer: www.
thomasencharles.nl.

6. Goede instructi e
Goede, eff ecti eve instructi e en de didacti sche vaardigheden van leerkrachten 
zijn de basis voor goede leerresultaten. Wat betreft  de basisvaardigheden taal, 
lezen, spelling en rekenen wordt door alle leerkrachten op alle Noventa-scholen 
gebruik gemaakt van: EDI (Expliciete Directe Instructi e), acti verende werkvormen 
en wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de leef- en belevingswereld van 
leerlingen. Dit vormt onze basis en blijft  in de komende periode topprioriteit in 
onze doorontwikkeling en in kwaliteitsbehoud. 
Bij een aantal vakgebieden zal meer aandacht en ruimte gecreëerd worden om aan 
te sluiten bij de eigen belevingswereld en interesses van leerlingen, bijvoorbeeld 
m.b.v. onderzoekend en samenwerkend leren en het bieden van toekomstgericht 
en inspirerend onderwijs. 

7. Kennis en vaardigheden van leerkrachten
Onze hoofdtaak is lesgeven en leerlingen leren leren. Goed onderwijs betekent 
dat we kennis hebben van en datgene doen wat wetenschappelijk bewezen 
eff ecti ef is. Alle leerkrachten beschikken over deze kennis. Noventa-leerkrachten 
zijn professioneel geschoold en hebben brede domeinkennis. Binnen Noventa 
hebben we kenniskringen met specialisten, waardoor kennis intern gedeeld en 
verspreid wordt. 

Onze leerkrachten beschikken verder over moderne pedagogische en didacti sche 
vaardigheden. Ze hebben kennis over hoe kinderen leren, zoals: breinvriendelijk 
leren, de cogniti eve ontwikkeling en meta-cogniti e en hebben kennis over het 
moti veren van leerlingen. 

Bron: En wat als we nu weer eens gewoon gaan lesgeven, Eva Naaijkens en Marti n Bootstra.

8. Toekomstgericht en duurzaam onderwijs
Noventa-scholen spelen in op de ontwikkelingen in het kader van duurzaamheid 
op: digitalisering, technologische ontwikkeling, ICT, techniek en wetenschap. De 
ingezett e ontwikkelingen gaan we verder uitbouwen in ons onderwijsaanbod.

9. Leerkrachtgestuurd onderwijs 
Wetenschappelijk onderzoek en publicati es tonen aan dat leerkrachtgestuurd 
onderwijs voor leerlingen in de basisschoolleeft ijd eff ecti ef is en een hoog 
rendement heeft  voor alle leerlingen. Leerlingen die iets minder goed kunnen leren 
hebben nóg veel meer baat bij leerkrachtgestuurd onderwijs. Op Noventa-scholen 
wordt daarom voornamelijk leerkrachtgestuurd onderwijs geboden met name bij 
de vakgebieden lezen, taal, spelling en rekenen. Leerkrachtgestuurd betekent: 

GRAS GROEIT 

NIET 

DOOR ER AAN TE 

TREKKEN
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leren aan de hand van de leerkracht. De leerkracht 
stuurt het leerproces a.d.h.v. tussendoelen en 
maakt gebruik van eff ecti eve instructi es. 

10. Diff erenti ati e en Passend Onderwijs
Niet alle kinderen hebben hetzelfde leervermogen 
en leren op dezelfde wijze. Daarom is het 
belangrijk dat alle Noventa-scholen aansluiten bij 
de onderwijsbehoeft en van de individuele leerling. 

Diff erenti ati e vindt met name plaats binnen lessen 
en leerjaren. Het betreft  hier de diff erenti ati e 
tussen verkorte en verlengde instructi e, zelfstandig 
(ver)werken en begeleid verwerken, verdiepen of 
herhalen. Diff erenti ati e is gericht op het creëren 
van (minstens gelijke) kansen voor alle leerlingen 
om de basisvaardigheden voldoende tot goed te 
beheersen.   
Soms is er extra hulp buiten de groep nodig. Het 
gaat dan om extra ondersteuning die niet binnen 
de groep gegeven kan worden. Het gaat dan 
meestal om specifi eke deelvaardigheden  die 
de leerling nog niet beheerst of om specifi eke 
onderwijsbehoeft en.

Er zijn ook leerlingen die, naast deze diff erenti ati e 
en extra ondersteuning, zorg van een andere 
orde nodig hebben. Denk aan: logopedische 
hulp, dyslexiebehandelingen, etc.  Ook hebben 
we niet-Nederlandstalige leerlingen die extra 
taalondersteuning verdienen. Al deze leerlingen 

krijgen specifi eke zorg en een onderwijsaanbod op 
maat in het kader van Passend Onderwijs. 

Noventa maakt deel uit van Samenwerkingsverband 
Passend Onderwijs Fryslân. Passend onderwijs 
geeft  iedere leerling kans op onderwijs dat zo veel 
mogelijk aansluit op de specifi eke onderwijs- en de 
ontwikkelbehoeft e van de leerling. Het doel is om 
het onderwijs zo thuis nabij mogelijk te organiseren. 
Zie voor meer informati e het Ondersteuningsplan 
van SWV Fryslân.
De ontwikkelings- en ondersteuningsbehoeft en 
van de leerling staan bij Passend Onderwijs 
centraal. Het doel is om de ondersteuning zo 
opti maal mogelijk aan te passen aan wat leerlingen 
nodig hebben om gezond, veilig en succesvol 
te kunnen opgroeien. Het denken en doen 
wordt vormgegeven vanuit de principes van het 
handelingsgericht werken en vindt plaats in nauwe 
samenwerking en afstemming met ouders. 

Noventa heeft  de plicht om voor ieder kind, passend 
bij het leervermogen, een onderwijsplek te vinden. 
Dat is in de meeste gevallen een Noventa-school. 
Als dat niet lukt, gaat de school in samenwerking 
met de ouders op zoek naar een passende plek op 
een andere school. Hierbij staat het aansluiten bij 
de mogelijkheden van iedere individuele leerling, 
groeien binnen zijn of haar mogelijkheden, het 
opdoen van positi eve leerervaringen en het 
welbevinden van elke leerling voorop.

WE STREVEN NAAR 
HOGE KWALITEIT 

EN DAARBIJ IS 
EFFECTIEVE INSTRUCTIE 

VOORWAARDELIJK



14

De scholen van Noventa hebben in de afgelopen jaren het verwijzingspercentage teruggebracht van 
ruim 5% naar ruim 2%. Voor de komende jaren willen wij een verwijzingspercentage dat tussen de 2% en 
2.3 % ligt.   

11. Mansarde en Plusklassen 
Noventa-scholen hebben oog voor  interesse- en talentontwikkeling in brede zin. Maar voor specifi eke doelgroepen 
hebben we speciale voorzieningen. Leerlingen met meer potenti e moeten extra uitgedaagd worden. Het verrijken 
of verdiepen van het aanbod komt bijna alti jd de moti vati e ten goede. Deze ‘meerkunners’ hebben voldoende 
aan verkorte instructi es, hebben geen herhaling nodig en kunnen op deze manier doorwerken en ti jd besteden 
aan het behalen en ontdekken van ‘hun ware niveau’. Voor hoogbegaafde leerlingen en meerkunners hebben we 
voorziening zoals: De Mansarde (locati e: Surhuizum) en de plusklassen (op iedere school). 

12. Uitdagend en inspirerend onderwijs 
Alle kinderen krijgen de mogelijkheid om al hun andere competenti es in school te laten zien en te ontwikkelen. 
Daarmee wordt recht gedaan aan de brede ontwikkeling van ieder kind. Iedere school moet, binnen de eigen 
mogelijkheden en visie, het onderwijs afstemmen op de behoeft e en belangstelling van leerlingen. 
Behalve minder- en meerkunners hebben àlle leerlingen het recht om hun talenten en interesses te ontdekken 
en te ontwikkelen. Zoals we in het leerkracht gestuurd onderwijs geloven, geloven we ook dat leerlingen een rijk, 
uitdagend en inspirerend onderwijsaanbod én een goede leeromgeving (qua klimaat, sfeer en inrichti ng) nodig 
hebben om die talenten en interesses te kunnen ontdekken en ontwikkelen. In dit deel van ons onderwijs zijn de 
volgende begrippen belangrijk: leren in samenspraak, coöperati ef leren, ontdekkend leren en zelf op onderzoek 
uitgaan.

Onder de noemer talentontwikkeling willen we graag goed onderwijs gaan bieden richti ng meertaligheid, Fries 
en Engels. Dit zal in de komende beleidsperiode aandacht krijgen. Wat betreft  het vakgebied Fries willen we 
samenwerken met en verwachten we ondersteuning van de Provincie Fryslân en de gemeente Achtkarspelen.

In het kader van wetenschap & techniek gaan we de komende jaren meer aandacht besteden aan techniekonderwijs 
en het principe van onderzoekend leren hierbij implementeren.  

WE HANDELEN VANUIT 
EEN VISIE OP GELIJKE KANSEN 

VOOR ALLE KINDEREN

15

1.4 STRATEGISCHE DOELEN

Veilige school:

• Leerkrachten dragen (samen met alle medewerkers) zorg voor een veilig pedagogisch klimaat voor kinderen 
en medewerkers. Afspraken en gedragsregels zijn vastgelegd in een gedragsprotocol en pestprotocol. Deze 
worden  breed gedragen door alle betrokkenen;

• Noventa scholen geven prioriteit aan het versterken van ouderbetrokkenheid en verdiepen de samenwerking 
met ouders, waarbij communicati e en samen leren kernpunten zijn;

• Noventa-scholen ontwikkelen eigenaarschap bij zowel de medewerkers als bij de leerlingen;
• Noventa-scholen ontwikkelen zich in het hanteren van goede feedback, diff erenti ati e en kind-leergesprekken;
• Noventa-scholen zijn herkenbaar op basis van hun expliciete aandacht voor hoge verwachti ngen, moti veren 

van leerlingen en het gericht zijn op leren.

Goed onderwijs:
• Noventa-scholen behalen goede resultaten en scoren op tevredenheid ruim voldoende tot goed;
• Noventa-leerlingen, ouders en de inspecti e van het onderwijs zijn tevreden over de kwaliteit van het onderwijs 

op onze scholen. Vanuit onze ambiti e willen wij onze scholen verder ontwikkelen van voldoende naar goed;
• Noventa heeft  bekwame, enthousiaste en betrokken medewerkers die met elkaar samenwerken in een 

professionele cultuur;
• Noventa scholen houden t.a.v. de basisvakken het leerkracht gestuurd onderwijs en EDI als eerste prioriteit;
• Noventa en haar scholen integreren ontwikkelingen op het gebied van W&T en digitale gelett erdheid in hun 

onderwijs;
• Noventa scholen geven prioriteit aan modern, toekomstgericht onderwijs;
• Noventa scholen blijven aandacht schenken aan goed onderwijs op basis van wetenschappelijke inzichten 

(evidence based);
• Noventa scholen hebben leerkrachten met veel kennis van leren leren, breinvriendelijk leren en acti verende 

werkvormen en passen dit toe.

Talentontwikkeling:
• Noventa en haar scholen werken aan het verder realiseren en opti maliseren van Passend Onderwijs, waarbij 

educati ef partnerschap met ouders belangrijk en voorwaardelijk is. Het doel is om niet meer dan 2,3% van de 
leerlingen naar het speciaal (basis)onderwijs te verwijzen; 

• Noventa scholen behouden en verdiepen het aanbod aan specifi eke doelgroepen, zoals: meer begaafden, 
NT2-leerlingen en leerlingen met een eigen leerlijn;

• Noventa scholen gaan zich richten op een beter aanbod in het kader van meertaligheid. Concreet wordt 
daarbij gedacht aan Fries en aan Engels;

• Noventa-scholen ontwikkelen, passend bij hun mogelijkheden en visie, aanbod gericht op interesse- en 
talentontwikkeling m.b.v. samenwerkend en onderzoekend leren.



16

Als organisati e hebben wij te maken met trends en ontwikkelingen die zich in de 
maatschappij voordoen. Een aantal van deze trends en ontwikkelingen hebben 
invloed op de vorm, inhoud en organisati e van ons onderwijs. Van degene die van 
minder grote invloed zijn op de organisati e beperken wij ons tot het signaleren 
daarvan. De trends en ontwikkelingen die van groter belang zijn, komen terug in 
het beleid voor de komende vier jaar. 

2.1 ALGEMEEN
Trends en ontwikkelingen die zich in de samenleving voordoen:
• Er is veel aandacht voor het ontwikkelen van een duurzame leefomgeving;
• We zien in onze regio een verder gaande demografi sche krimp;
• Het aantal traditi onele huishoudens neemt af en we zien een grotere variati e 

in samenlevingsvormen;
• Keuzevrijheid brengt steeds meer problemen met zich mee. De eigen 

verantwoordelijkheid voor keuzes biedt vele kansen maar maakt mensen ook 
kwetsbaar, onzeker en gestrest; 

• Mensen proberen steeds meer hun identi teit vorm te geven door zich te 
onderscheiden; 

• ‘Medialisering’ van de samenleving: media krijgen een steeds prominentere 
plaats en er is een verdergaande toename van het gebruik van social media;

• De samenleving wordt steeds informeler. Er wordt meer onderhandeld over 
regels. Daarentegen neemt ook de juridisering van de samenleving toe;

• We ontwikkelen steeds meer een 24-uurs economie.

De vertaling van deze algemene trend naar meer specifi eke trends voor Noventa 
kunnen we als volgt omschrijven:

2.2 OUDERS
• Ouders verwachten meer fl exibiliteit van school en kinderopvang, bijvoorbeeld 

inzake schoolti jden en -vakanti es;
• Ouders verwachten steeds meer dat de school een one-stop-shop is voor 

onderwijs, opvang, sport en cultuur;
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• Ouders verwachten dat het onderwijs een 
steeds groter deel van de religieuze opvoeding 
op zich neemt;

• Ouders laten een deel van de opvoedtaak over 
aan de school;

• Ouders zijn steeds minder in staat om te helpen 
op school;

• Ouders maken hun keuze voor de school in 
toenemende mate op basis van kwaliteit en 
sfeer en minder op identi teit.

2.3 LEERKRACHTEN
• De verhouding juf-meester is niet in balans;
• Sommige leraren lopen achter met hun ICT-

vaardigheden bij hun leerlingen;
• Een toenemende categorie leraren heeft  

meer behoeft e aan fl exibele lesmethoden en 
modulair lesmateriaal;

• Het lerarenbestand landelijk vergrijst. Bij 
Noventa hebben we de laatste jaren een 
tegengestelde beweging gezien, maar we 
verwachten wel een toenemende vergrijzing;

• Leraren ervaren vooral door de administrati eve 
regelgeving veel werkdruk;

• Leerlingen en leraren hebben steeds meer 
behoeft e aan online leermiddelen;

• De veranderingen in de maatschappij doet 
een groot beroep op de fl exibiliteit van leraren 
en maakt duidelijk dat na- en bijscholing van 
leraren prioriteit verdient.

2.4 LEERLINGEN
• Onze leerlingenpopulati e wordt kleiner;
• Onze leerlingen leven in gezinnen waarvan de 

armoedepositi e bovengemiddeld is t.o.v. het 
algemene beeld in Nederland;

• Leerlingen worden ICT-vaardiger en leren 
mede hierdoor meer buiten de school;

• Leerlingen hebben veranderende behoeft e 
t.a.v. ondersteuning. Dit vraagt in toenemende 
mate diff erenti ati e en maatwerk in het 
onderwijsproces;

• Leerlingen hebben in toenemende mate 
ondersteuningsvragen met betrekking tot de 
sociale vaardigheden en mediawijsheid (denk 
aan: weerbaarheid tegen (cyber)pesten).

2.5 DE MAATSCHAPPIJ
• De maatschappij verwacht steeds meer van 

het onderwijs. Denk aan: problemen in de 
maatschappij, waarbij die maatschappij steeds 
vaker vindt dat deze opgelost moeten worden 
door of besproken in het onderwijs;

• Er is een overdaad aan informati e, waarbij veel 
informati e ook niet kloppend is. In combinati e 
met de individuele keuzevrijheid en de sterke 
ik-cultuur is het creëren van samenhang, 
draagvlak en verbinding een uitdaging;

• De overheid stelt steeds meer doelen 
met betrekking tot producti viteit en 
onderwijsresultaten en intensiveert het 
toezicht daarop;
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• De overheid legt de verantwoordelijkheden steeds meer bij de onderwijsorganisati es zelf, waarbij een solide 
bedrijfsvoering een basisvoorwaarde is.

2.6 SCHOLEN
• De diversiteit van functi es van scholen neemt toe;
• Kleinere scholen zijn organisatorisch kwetsbaarder dan grotere scholen. Noventa heeft  meer dan een 

gemiddeld aantal kleine scholen;
• Er is meer integrati e en samenwerking tussen gemeenten, onderwijs, jeugdzorginstellingen en kinderopvang 

en ouders verwachten dat ook;
• Er is een tendens dat scholen steeds meer zoeken naar vernieuwende concepten. Evidenced bases onderwijs 

blijft  daarbij uitgangspunt. In dat kader blijft  voor Noventa-scholen het leerkrachtgestuurd onderwijs een 
belangrijk uitgangspunt. 

• De door de overheid beschikbaar gestelde middelen staan onder druk. Dit brengt ook de onderwijsopdracht, 
onderwijsorgansati e en de kwaliteit van het onderwijs onder spanning.

De trends en ontwikkelingen zijn richti ng gevend voor onze strategische keuzes en plannen. We houden rekening 
met de bedreigingen en risico’s, maar richten ons overwegend op de kansen en mogelijkheden. 

Bronnen: Rijks brede trendverkenning, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelati es / PO2020, Toekomstvisie op 

het primair onderwijs, i.o.v. Ministerie van OC&W. 
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3.1 BESTUUR EN RAAD VAN TOEZICHT
Het bestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs op alle 
Noventa-scholen in brede zin. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het bestuur 
en alle ontwikkelingen binnen de organisati e. Het is daarnaast de taak van de Raad 
van Toezicht om onze christelijke identi teit te behoeden en steeds bespreekbaar 
te houden. Zij doet dat in samenspraak met het bestuur. De Raad van Toezicht 
doet haar werk vanuit een ona� ankelijke positi e. 
De Sti chti ng Noventa Onderwijs is er ten dienste van de scholen en de professionals 
die het onderwijs verzorgen aan onze leerlingen. Goed onderwijs vraagt een goede 
bestuurlijke organisati e. Noventa moet die bestuurlijke organisati e organiseren 
en onderhouden in relati e tot de code Goed Bestuur en de daarbij horende 
wett elijke en fi nanciële verantwoordelijkheden. De bestuurlijke organisati e wordt 
kostentechnisch goed afgewogen en moet in verhouding blijven met de omvang 
van de organisati e. 

De Raad van toezicht en het bestuur van Noventa laten zich kernmerken door de 
woorden: benaderbaar, bereikbaar, luisteren, voorwaarden scheppen, kaderstellen 
en ontwikkelingsgericht.  
De sti chti ng is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs op de 
Noventa-scholen, maar de werkwijze van Noventa is in principe bott um-up. 
Overleg en samenwerking met professionals uit de scholen vinden we belangrijk. 
De taak van het bestuur is om die professionaliteit te gebruiken, te versterken en 
te faciliteren. 
Daarnaast is het een taak van de sti chti ng om het onderwijs administrati ef te 
ondersteunen en om de sti chti ng fi nancieel gezond te houden om conti nuïteit in 
onderwijs te garanderen, maar ook als werkgever stabiel te zijn.

3.2. IN DE TOEKOMST
Sti chti ng Noventa wil zich verder ontwikkelen tot een bloeiende onderwijs- 
organisati e met kwalitati ef hoogstaand onderwijs, een daarbij passende 
bedrijfscultuur en een fi nancieel solide bedrijfsvoering. 
De krimp in onze regio houdt nog een aantal jaren aan. Volgens prognoses zal 

Bestuur en Toezicht
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uiteindelijk het leerlingenaantal weer stabiliseren, 
maar het zal lager liggen dan nu. Dat betekent 
dat wij als organisatie kleiner zullen worden met 
minder financiële middelen. 
Om het stafbureau zo optimaal mogelijk in 
stand te houden om het onderwijs goed te 
kunnen ondersteunen, is het zaak actief te 
blijven zoeken naar een samenwerkingspartner. 
Samenwerking is van wezenlijk belang voor de 
toekomstbestendigheid en het kunnen blijven 
garanderen van kwaliteitsonderwijs.
De wens is om binnen vier jaar te starten met 
een onderzoek naar vergaande samenwerking of 
fusie met een partner in het primair onderwijs. 
Daarbij is het belangrijk om op alle niveaus van 
onze organisatie draagvlak en draagkracht voor 
samenwerking of een fusie te bewerkstelligen. Dit 
willen we bereiken door transparant te zijn in het 
proces en actief te zoeken naar overeenkomsten 
in werkwijzen en visie bij eventuele fusiepartners. 
Onze missie en visie zal daarbij leidraad zijn. 
Ons motto is: krimp, maar geen kramp! Waar de 
verschillen zichtbaar zijn m.b.t. de fusiepartner 
zullen we echter bereid moeten zijn tot een 
gezamenlijk compromis te komen, waarbij we onze 
identiteit niet willen verloochenen.
 
Samenwerking kan ook ontstaan in dorpskernen 
met twee scholen (een openbare en een 
christelijke) en waar de scholen (of één van de 
scholen) krimpen tot onder de 80 leerlingen. Er zal 
in die situaties worden onderzocht of er draagvlak 

is voor een scholenfusie of voor het vormen van 
een samenwerkingsschool. Het behouden en 
borgen van de christelijke identiteit binnen deze 
scholen, of deze nu gaan vallen onder het bestuur 
van Noventa of onder een ander bestuur, is daarbij 
voor ons voorwaardelijk. In deze processen is de 
mening van de ouders in het dorp een bepalende 
factor en worden de processen bottum-up 
uitgevoerd. 

3.3 HET STAFKANTOOR
Noventa wil een goed functionerend stafbureau in 
stand houden, waarbij het uitgangspunt is om alle 
medewerkers professioneel en optimaal te kunnen 
blijven ondersteunen. 
Daarbij wil Noventa in ieder geval de volgende 
functies en taken faciliteren: 
• Secretariaatsmedewerker en een office 

manager;
• Beleidsmedewerker personele zaken/HRM;
• Beleidsmedewerker zorg/orthopedagoog;    
• Beleidsmedewerker ICT;
• Beleidsmedewerker huisvesting;
• Coördinator invalpool;
• Coördinator meerkunners;
• Bovenschoolse coach. 

Daarnaast faciliteert Noventa de bovenschoolse 
kwaliteitskringen (zie ook paragraaf 4.4), de 
coördinatie ten aanzien van het onderwijs aan 
meerbegaafde leerlingen, onderwijs aan leerlingen 
uit niet-Nederlandstalige gezinnen en het 
bovenschoolse zorgteam. 

3.4 LEIDERSCHAP
De directievoering van Noventa berust bij de 
directeur-bestuurder en de schooldirecteuren.  De 
eindverantwoordelijkheid van de organisatie ligt 
bij de directeur-bestuurder van Noventa. 
De schooldirecteuren en de bestuurder zijn 
uitermate belangrijk in de ontwikkeling van de 
bovenschoolse organisatie en de organisatie op de 
scholen. 
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Op gebied van leiderschap wordt veel van de schooldirecteuren verwacht: 
• Schooldirecteuren zijn integraal verantwoordelijk voor hun scholen en zijn ‘werkgever’ en procesbewaker op 

alle terreinen en werkzaamheden behorende bij de basisschool; 
• Schooldirecteuren zorgen voor het in stand houden van de onderwijskwaliteit en een veilig schoolklimaat 

voor leerlingen en medewerkers; 
• Schooldirecteuren worden op hun scholen ondersteund door de intern begeleider en/of een locatie-directeur 

(in het geval van grotere scholen en meerscholen-directeur);
• Veel directeuren hebben naast hun schooltaken bovenschoolse taken. Denk aan: financiën, formatie, 

ICT, coaching, kwaliteitskring het jonge kind, VVE, voorzitterschap directie-overleg. Deze gedeelde 
verantwoordelijkheden staan in relatie met het betrokkenheidsmodel dat Noventa voorstaat.

Om deze taken en verantwoordelijkheden te kunnen uitvoeren, hebben schooldirecteuren in principe geen 
lesgevende taken. Een aantal directeuren geeft leiding aan twee scholen. 

Noventa kent een profielschets voor schooldirecteuren waarin de verantwoordelijkheden zijn vastgelegd 
(zie: Functieboek Noventa 2020).  Hierin staan tevens de afspraken die binnen Noventa zijn gemaakt over de 
omvang van de werkfactor gerelateerd aan de schoolgrootte, de eis dat directeuren zijn ingeschreven in het 
schoolleidersregister en de scholing-/ontwikkelingsmogelijkheden passende bij het profiel van schooldirecteur en 
de individuele competenties. Noventa kiest daarbij voor maatwerk. Ook hierin is de eigen verantwoordelijkheid 
het uitgangspunt. Daarnaast biedt Noventa ruimte en middelen voor scholing van het gehele directieteam.

Eens per twee jaar wordt het beleid rond de     
inrichting van de bovenschoolse organisatie 
geëvalueerd in het directie-overleg. Een 
belangrijk punt dat in de laatste evaluatie naar 
voren is gekomen, is de toekomstverwachting 
dat het landelijke probleem van een tekort 
aan schooldirecteuren ook voor Noventa een 
‘uitdaging’ wordt. Daar zal op ingespeeld moeten 
worden door proactief te handelen op het gebied 
van talentontwikkeling, personeelsbinding en 
doorstroom. Zie hoofdstuk 4 hoe we hier als 
organisatie aandacht voor hebben.

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



ALS JE 
EEN GROOT DOEL VOOR OGEN HEBT, 

IS HET BELANGRIJK OM DIT IN 
KLEINE DOELEN TE VERDELEN. 

STAPJE VOOR STAPJE OP WEG NAAR HET 
EINDDOEL. EN OOK DIE KLEINE DOELEN 

VIEREN!  

DE KUNST IS OM DE DOELEN ZO KLEIN 
MOGELIJK TE MAKEN. 

OOK ALS JE DENKT DAT HET NIET KLEINER 
KAN, KAN DAT VAAK TOCH WEL. 
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Zie verder hoofdstuk 4: Visie op kwaliteit 
en ontwikkeling van leerkrachten en de 
beleidsdocumenten Functi ediff erenti ati e en  
Functi eboek van Noventa.
In 2017 heeft  Noventa mobiliteitsbeleid ontwikkeld. 
De kaders daarvan staan en we zien inmiddels de 
eerste successen van dit mobiliteitsbeleid. 

3.6 KWALITEITSZORG
Een ambiti euze organisati e als Noventa ontwikkelt 
zich voortdurend. Daarbij is het noodzaak om de 
kwaliteit van het onderwijs en de organisati e op 
cyclische wijze onder de loep te nemen. Door 
samen te evalueren en te ontwikkelen kan de 
missie en visie worden bewaakt en verder vorm 
krijgen. 
We refl ecteren gezamenlijk en doen dit met een 
open en onderzoekende houding. We maken 
gebruik van feedback van ouders, kinderen, 
collega’s en externen. Ook de kennis en feedback 
vanuit de kenniskringen, de plusklassen & De 
Mansarde en uit enquêtes en observati es worden 
gebruikt. Good practi ces worden gedeeld.

Cyclische  evaluati e en organisati eontwikkeling 
wordt vormgegeven vanuit het betrokkenheids-
model. De nadruk ligt daarbij op ‘samen’ en 
‘bott um-up’. Op die manier werken we aan 
draagvlak bij alle medewerkers voor verbetering 
en vernieuwing. 

Scholen werken opbrengstgericht. Dat betekent 
dat leerlingenprestati es in kaart worden gebracht 
en gemonitord met behulp van een toets- of 
leerlingvolgsysteem. Hal� aarlijks wordt er een 
monitorverslag gemaakt. Verbeterpunten worden 
vastgelegd en opgenomen in een verbeterplan of 
in het school(jaar)plan. 
Om de algehele kwaliteit van onderwijs en 
organisati e te borgen gebruikt Noventa een aantal 
instrumenten: 
• De WMK (Werken Met Kwaliteit). Dit instrument 

wordt op de scholen van Noventa ingezet om 
de kwaliteit m.b.t. het onderwijs te meten. Aan 
de hand van de PDCA-cyclus (Plan-Do-Check-
Act) wordt informati e verkregen en omgezet 
in ontwikkelpunten. Deze punten worden 
uitgewerkt en gepland in het schooljaarplan; 

• De competenti e thermometer. Met dit 
instrument meten we de competenti es van 
de leerkrachten en krijgen we zicht op de 
kwaliteiten van onze professionals. Vanuit de 
verkregen gegevens worden ontwikkelpunten 
geformuleerd en opgenomen in het 
Persoonlijke Ontwikkel Plan (POP). De POP 
is onderdeel van de gesprekkencyclus. Soms 
volgt er coaching. Noventa beschikt over een 
bovenschoolse leerkrachtencoach;

• Audits. De audits worden afgenomen door 
een speciaal intern auditt eam bestaande uit 
daarvoor opgeleide auditoren. Eén keer per 
twee jaar wordt elke school door dit auditt eam 
bezocht. De uitkomsten van de audit worden 
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omgezet in ontwikkelpunten en opgenomen in 
de jaarplannen; 

• Intern begeleiders (IB’ers) als kwaliteitsmede-
werkers. Er is een proces ingezet gericht op de 
positi onering en profi lering van de IB’ers als 
kwaliteitsmedewerkers. Verdere uitwerking 
van deze rol en positi onering  vindt plaats in 
overleg met de betrokken medewerkers en 
met instemming van de MR en GMR.

3.7 FINANCIËN
Noventa is fi nancieel gezien een stabiele 
organisati e. De demografi sche krimp maakt dat 
we een fi nanciële buff er moeten hebben om 
de gevolgen van die krimp op te vangen en een 
noodzakelijke bovenschoolse structuur te kunnen 
blijven behouden (zie ook paragraaf 3.2). 
We hebben de visie dat de fi nanciële middelen 
zoveel als mogelijk worden ingezet op de werkvloer. 
In het kader van de ontwikkeling van Noventa 
in relati e tot de fi nanciële middelen stellen wij 
prioriteiten bij:
• Nascholing van medewerkers en daarmee de 

kwaliteit van de medewerker;
• Goede gebouwen met aandacht voor veiligheid 

en een goed binnenklimaat;
• Aantrekkelijk onderwijs en inzet van ICT;
• Inzet van werkdrukmiddelen op het niveau 

van de school, waarbij de eigen inbreng van de 
school voorwaardelijk is;

• Inzet van de kleine scholen toeslag op 
schoolniveau;

• De middelen van de prestati ebox worden 
bovenschools ingezet op diverse prioriteiten 
ten aanzien van specifi eke doelgroepen;

• De middelen Passend Onderwijs worden 
grotendeels ingezet op schoolniveau waarbij 
een klein deel bovenschools wordt ingezet voor 
de beleidsmedewerker zorg/orthopedagoog 
en het bovenschoolse zorgteam.  

3.8 SAMENWERKING 
In samenwerking met onderwijspartners, de 
gemeente Achtkarspelen, de kinderopvang en 
de organisati es in de jeugdzorg werken we op dit 
moment aan de volgende ontwikkelingen:
• Samenwerking met de organisati es voor 

kinderopvang (de naschoolse opvang en  de 
peuterspeelzalen) om te komen tot vergaande 
uitwisseling en het ontplooien van afgestemd 
aanbod en zo mogelijke te komen tot een 
integraal aanbod 0 tot 12 jaar. Samen in een 
gebouw is daarbij wenselijk en draagt bij tot 
deze ontwikkelingen;

• Uitbreiding van de vroeg- en voorschoolse 
educati e en de betrokkenheid van ouders 
(VVE-thuis);

• Integrati e van het sociale domein;
• Verbeteren van de overstap primair onderwijs 

naar voortgezet onderwijs;

Het totale beleid voor de inzet van alle genoemde 
onderdelen is bij Noventa besproken in het directi e-
overleg en met de Raad van Toezicht. Vervolgens 
heeft  de GMR haar adviezen en instemming 
gegeven. 
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3.9 STRATEGISCHE DOELEN

Bestuur en orgaisati e:
• De inrichti ng van de bovenschoolse organisati e zal elke twee jaar geëvalueerd worden;
• Noventa zal zich verder ontwikkelen tot een bloeiende onderwijsorganisati e met kwalitati ef hoogstaand 

onderwijs, een daarbij passende bedrijfscultuur en een fi nancieel solide bedrijfsvoering;
• Er zullen nieuwe initi ati even ontplooid worden om te komen tot bestuurlijke samenwerking met naburige 

partners en met bestuurlijke fusie als einddoel;
• In dorpskernen waar twee scholen zijn (een openbare en een christelijke school) en waar de scholen 

krimpen tot onder de 80 leerlingen, zal onderzocht worden of er draagvlak is voor een scholenfusie of  
samenwerkingsschool. Monitoring en borgen van de christelijke identi teit binnen deze scholen is daarbij 
voorwaardelijk.

Leiderschap:
• De directeur van de school zal bij voorkeur niet belast worden met lesgevende taken;
• Noventa kiest gezien de omvang van de scholen voor directeuren die veelal leiding geven aan twee scholen;
• De bestuurder, de beleidsmedewerkers en de directeuren van de scholen ontwikkelen zich op academisch- of 

masterniveau;
• Directeuren van de scholen registreren zich in het schoolleidersregister en voldoen aan de voorwaarden.

Personeelsbeleid
• Noventa-scholen en haar medewerkers leveren een constructi eve bijdrage aan de totale organisati e; 
• Medewerkers zijn conform ons mobiliteitsbeleid mobiel. Medewerkers mogen daarbij uitgaan van een goede 

match en voldoende ondersteuning; 
• Er wordt veel ingezet op ontwikkeling en scholing van medewerkers.

Kwaliteitszorg:
• Verdere ontwikkeling van onze interne audits en het invoeren van bestuursaudits met collegiale besturen;
• Invoering nieuwe code Goed Bestuur (2021-2022);
• Onderzoek naar en het uitvoeren van pilots met een nieuw kwaliteitssysteem (2021-2022) en zo mogelijk 

invoering van dat nieuwe systeem (2023-2024).

Financiën
• Noventa is een fi nancieel gezonde organisati e en zorgt ervoor dat ze fi nancieel gezond blijft ;
• Middelen worden zoveel als mogelijk op de werkvloer ingezet. Met als gevolg dat er beperkte middelen zijn 

voor overhead (5 tot 7%);
• Er is een acti ef nascholingsbeleid en daarvoor worden middelen aangewend.

Samenwerking
• Noventa en haar scholen parti ciperen acti ef in netwerken en onderhouden goede contacten met stakeholders; 
• Noventa-scholen hebben en ontwikkelen samenwerking met voorschoolse voorzieningen;
• Noventa-scholen hebben en ontwikkelen samenwerkingsacti viteiten met het voortgezet onderwijs; 
• Noventa-scholen investeren in de samenwerking met jeugdzorg.  
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4.1 VISIE OP LEERKRACHTEN
De kwaliteit van het onderwijs staat of valt met de man of vrouw voor de groep: de 
leerkracht maakt het verschil! Daarom hechten we veel waarde aan de kwaliteit 
van onze leerkrachten. 

We benoemen leerkrachten die handelen vanuit een christelijke identi teit, 
beschikken over pedagogische en didacti sche kennis & vaardigheden en die vorm 
kunnen geven aan toekomstgericht onderwijs. 
Daarnaast is het personeelsbeleid gericht op werktevredenheid, vitaliteit en 
duurzame inzetbaarheid om het onderwijsteam gezond en stabiel te houden. 

NB: Het benoemingsbeleid op onze samenwerkingsschool kent afwijkende 
kenmerken. 

In de loopti jd van dit strategisch beleidsplan is expliciet aandacht voor de 
verdere ontwikkeling en professionalisering van onze leerkrachten en overige 
medewerkers. Een belangrijke voorwaarde om goed vorm te geven aan onze 
missie ambiti eus in onderwijs, is dat de professionals van Noventa blijven leren. 
In de volgende paragrafen beschrijven we wat we verwachten van leerkrachten en 
de wijze waarop we binnen Noventa kennisvergroti ng en -verspreiding sti muleren 
en hoe we potenti es willen aanboren.   

4.2 KENNIS VAN DE LEERKRACHTEN
Kennis is de basis voor ontwikkeling en we blijven daarom binnen Noventa inzett en 
op scholing en kennisdeling. Noventa streeft  naar het kunnen inzett en van zeer 
goede leerkrachten.
De volgende onderdelen zijn daarbij voorwaardelijk:
• Kennis van goed onderwijs met daarbij ook aandacht voor hoge verwachti ngen 

en gelijke kansen;
• Kennis van goede eff ecti eve instructi e (eff ecti eve directe instructi e (EDI));
• Kennis van moti vati e-ontwikkeling bij leerlingen;
• Kennis van hoe kinderen leren (breinvriendelijk onderwijs);

WE ZETTEN JE IN 
HET LICHT, WANT 
IN HET DONKER 
KAN NIEMAND 
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Leerkrachten



26

• Kennis omtrent het stellen van eff ecti eve 
vragen en het geven van goede procesgerichte 
feedback;

• Kennis ten aanzien van ICT, waarbij accenten 
worden  gelegd op meerdere domeinen van 
digitale gelett erdheid: ICT vaardigheden, 
mediawijsheid, computati onal thinking, 
hybride onderwijs en informati evaardigheden; 

• Kennis van onderwijs in wetenschap & 
techniek.

4.3 LEERKRACHTGEDRAG EN -VAARDIGHEDEN
Leerkrachten van Noventa hebben oog voor de 
basisbehoeft en van leerlingen wat betreft  relati e, 
competenti e en autonomie. 
In het gedrag van onze leerkrachten vinden wij de 
volgende kenmerken voorwaardelijk:
• De leerkracht is beschikbaar, betrokken en 

proacti ef; 
• De leerkracht verbindt, vertrouwt en roept 

vertrouwen op;
• De leerkracht heeft  oog voor talenten en denkt 

in kansen en mogelijkheden;
• De leerkracht werkt vanuit zijn eigen persoon, 

is authenti ek en opti misti sch;
• De leerkracht heeft  hoge verwachti ngen van 

de leerling en van zichzelf;
• De leerkracht heeft  veel kennis, verstaat zijn 

vak en geeft  alti jd het goede voorbeeld;
• De leerkracht staat open voor verandering, 

verbetering en voor modern, toekomstgericht 
onderwijs vanuit wetenschappelijke inzichten;

• De leerkracht is zich bewust dat hij of zij 
de ambassadeur is voor de school en voor 
Noventa.

4.4 KENNIS- EN TALENTONTWIKKELING
Vanuit de visie en missie van Noventa heeft  de 
organisati e de ambiti e om op alle niveaus kennis- 
en talentontwikkeling te sti muleren. Kennis, 
ambiti e en talent zijn onlosmakelijk verbonden. 
Talenten worden aangesproken en ontwikkeld 
vanuit een uitdagende leer- en werkomgeving met 
oog voor eigenaarschap. 

Noventa kent hiervoor een aantal kennis- en 
kwaliteitskringen. Dit zijn: het directi e-overleg
(DO), ICT, het IB-overleg, taalcoördinatoren, het 
jonge kind, meerkunners en vertrouwenspersonen. 
Deze laatste drie kenniskringen zijn in de periode 
2016-2020 ontwikkeld en geïmplementeerd. 
Noventa biedt de mogelijkheid om scholing binnen 
deze kwaliteitskringen te organiseren. 
Daarnaast wil Noventa kennisontwikkeling 
faciliteren door middel van kweekvijvers. Hierin 
krijgen leerkrachten de kans om door te groeien 
naar bijvoorbeeld de functi e van directeur of IB’er. 
Leerkrachten kunnen zich ontwikkelen volgens de 
functi ediff erenti ati e, zoals beschreven in de meest 
actuele CAO (L10-L11). 
Noventa biedt interne coaching aan startende 
leerkrachten, zodat zij zich binnen maximaal 4 
jaar kunnen ontwikkelen tot vakbekwame of zelfs 

DE BESTE MANIER OM TE ONTDEKKEN 
HOE JE HET DOET ALS LEERKRACHT, 

IS DOOR DE OGEN VAN DE LEELRINGEN 
NAAR JEZELF TE KIJKEN.

JE HOEFT VANDAAG NIET DE BESTE 

LEERKRACHT TE ZIJN. PROBEER BETER TE ZIJN 

DAN GISTEREN EN MORGEN 

BETER DAN VANDAAG.
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excellente leerkrachten. Interne coaching kan ook 
geboden aan meer ervaren leerkrachten. 
Leerkrachten die al langer werkzaam zijn in het 
onderwijs ontwikkelen zich door middel van een 
persoonlijke ontwikkelingsplan (POP). Hierbij 
wordt de competenti ethermometer ingezet 
om de ontwikkeling inzichtelijk te maken. Elke 
schooldirecteur initi eert en begeleidt deze 
trajecten op de eigen scholen. Hiervoor heeft  
Noventa passende functi ebeschrijvingen opgesteld 
en in het nieuw functi eboek  van 2020 opgenomen. 
Verdere implementati e van dit functi eboek staat 
gepland in 2021 en 2022. 

Om een impuls te geven aan ICT en aan wetenschap 
& techniek stuurt Noventa aan op het vergroten van 
de experti se binnen elke school door middel van 
scholing van leerkrachten. Daarbij wordt uitgegaan 
van het meest actuele curriculum als leidraad. Met 
betrekking tot het onderdeel ICT spreken we van 
‘digitale gelett erdheid’. Accenten worden daarbij 
gelegd op de domeinen van digitale gelett erdheid: 
ICT-vaardigheden, mediawijsheid, computati onal 
thinking en informati evaardigheden. En daarnaast 
op techniekonderwijs. 

4.5 LEERKRACHTTEKORT
In onze regio spitst het leerkrachtt ekort zich 
voornamelijk toe op het korte en middellange 
invalwerk. Voor reguliere vast banen is, door de 
krimp, het tekort tot 2024 beperkt. 
Noventa investeert in het partnerschap met 
opleidingen. Al onze scholen zijn op dit moment 
aspirant opleidingsschool en medio 2021 
ontwikkelen onze scholen zich tot volwaardige 
opleidingsscholen. Door een nauwe relati e met 
de opleidingen en de studenten op te bouwen, 
rekenen wij erop in de toekomst te kunnen voorzien 
in de behoeft e aan nieuw personeel. 

“HIER WORD IK ZO ONTZETTEND BLIJ VAN: 
LEERLINGEN UITDAGEN, VERWONDEREN EN DAARDOOR LATEN LEREN. HET VERSCHIL 

MAKEN!” 
(Rob Kobes)
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4.6 STRATEGISCHE DOELEN

Algemeen
• Leerkrachten beschikken bij benoeming over de juiste vaardigheden van digitale geletterdheid, technologische 

vaardigheden en kennis van social media en hybride onderwijs (zie: Noventa scholings-en beleidsplan ICT 
2020 en volgende jaren); 

• Leerkrachten worden ingezet passend bij hun talent en ambitie, waarbij samenwerken en eigenaarschap leidt 
tot een professionele werksfeer en tevreden personeel. Noventa wil als werkgever het personeel boeien en 
binden.

Kennis- en talentontikkeling
• Het huidige beleid m.b.t. de gesprekkencyclus en het bekwaamheidsdossier zal worden geëvalueerd en 

bijgesteld, rekening houdend met nieuwe inzichten en gewenste vaardigheden;
• Invoeren van de competentiethermometer voor intern begeleiders, lerarenondersteuners en 

onderwijsassistenten;
• Leerkrachten zijn zelf verantwoordelijk voor hun persoonlijke ontwikkeling (POP) en vakbekwaamheid. 

Noventa schept hiertoe voorwaarden conform de CAO PO  en draagt zorg voor coaching en begeleiding (HRM 
beleid). Deze ontwikkeling heeft samenhang met de ontwikkeling van de school;

• Startende leerkrachten binnen Noventa zijn binnen drie jaar na hun start basisbekwaam. Hiervoor krijgen zij 
intern extra begeleiding. Basisbekwame leerkracht ontwikkelen zich binnen 3 jaar tot vakbekwaam; 

• Alle leerkrachten (behalve startende) beheersen in 2024 de gewenste brede didactische en 
differentiatievaardigheden en zijn daarmede vakbekwaam. Zij bekwamen zich verder in de vaardigheden en 
kennis ten aanzien van wetenschappelijke inzichten en effectieve directe instructie;

• Leerkrachten participeren actief in de kenniskringen van Noventa; 
• Noventa stimuleert en versterkt het leren van en met elkaar middels: peer review, feedback, interne 

opleidingen, interne coaching, kenniskringen en inzet van interne specialisten;
• Leerkrachten zijn zelf actief in het zoeken naar mogelijkheden voor scholing. Noventa schept mogelijkheden 

en voorwaarden;
• Noventa organiseert met regelmaat een kweekvijver voor toekomstige leidinggevenden, intern begeleiders 

(als kwaliteitsmedewerkers) en leerkrachten;
• Leerkrachten krijgen kansen geboden ten aanzien van functiedifferentiatie. Zij zijn eigenaar van hun eigen 

ontwikkelproces (zie beleidsdocumenten: Functiedifferentiatie en het Functieboek van Noventa);
• Noventa zal in de looptijd van dit strategisch beleidsplan de bovenschoolse organisatie uitbreiden met de 

volgende netwerken: rekencoördinatoren, gedragsspecialisten, coaches/kindercoaches en zo mogelijk een 
netwerk met specialisten Fries/meertaligheid;

• Noventa-scholen ontwikkelen kennis ten aanzien van brede ICT-ontwikkeling, zoals: hybride onderwijs, ICT 
vaardigheden, mediawijsheid, computational thinking en informatievaardigheden;

• Noventa-scholen ontwikkelen kennis en vaardigheden ten aanzien van onderwijs in wetenschap & techniek.

ALLE ELF 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
 Plusgroep voor groep 5&6 en 7&8
 Lustenburg 15 | 9283 TJ | Surhuizum | 0512-351900    

Plusgroep voor groep 5&6 en 7&8
Advies & vormgeving door Bureau Ferdau Terpstra | Ferdau.Terpstra@gmail.com


