
 Stichting Jenaplanonderwijs Uithoorn 
Pagina 1 

Februari 2017 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strategisch Beleidsplan 
’t Startnest 2017-2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Stichting Jenaplanonderwijs Uithoorn 
Pagina 2 

Februari 2017 

  

 

 
 
 

Inleiding 

 

In het strategisch beleidsplan (SBP), opgesteld en vastgesteld door het bestuur na instemming door 

de MR, wordt beschreven wat de korte en lange termijn doelen van `t Startnest zijn en hoe deze 

worden geëvalueerd.   

 

Het strategisch beleidsplan is bedoeld als richtinggevend document voor alle deelnemers aan de 

schoolgemeenschap: de leerlingen, de ouders, de leerkrachten, de schoolleiding en andere 

medewerkers, het bestuur. Het is ook een document om aan de buitenwereld te laten zien wie we 

zijn, wat we willen bereiken en hoe we dat willen doen. 

 

Het strategisch beleidsplan moet worden gezien als een schil rond de andere beleidsplannen van de 

school, met name het schoolplan. In het SBP worden alleen die onderwerpen verder uitgewerkt die 

nog niet uitgewerkt zijn in de andere beleidsplannen.  

 

Missie 

(Wie zijn we en wat is ons bestaansrecht) 

 

 Het geven van Jenaplan onderwijs 

 Het zijn van een inspirerende leeromgeving met perspectieven voor de toekomst. 

 Samen een leven lang leren, leren van elkaar en leren voor het leven 

 

 
Bovenstaande is een samenvatting van de missie zoals geformuleerd in het schoolplan.  
 
Bij alle beslissingen in de school op elk niveau zal de missie als leidraad moeten dienen om de goede 
keuze te maken. Door de deelnemers in de school hun ideeën iedere keer te laten spiegelen aan de 
missie, blijft een missie levend en wordt het daadwerkelijk een richtinggevende uitspraak voor de 
school. 
 
Visie 
(Wat willen de komende tijd bereiken) 
 
In het schoolplan staan uitgewerkte richtinggevende uitspraken op het gebied van  

1. Onderwijs  
2. Personeelsbeleid 
3. PR en Communicatie 
4. Kwaliteitszorg 

 Onderwerpen die in het SBP verder worden uitgewerkt zijn: 
5. Identiteit 
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6. Toekomstbestendigheid van de organisatie 
7. Bestuursfilosofie 

 
 
5. Identiteit 
 
`t Startnest is “officieel” een rooms katholieke school. In de missie wordt hiernaar niet verwezen. 
Ook in de cultuur van de school zelf is er geen verankerde rooms katholieke traditie, behalve dat de 
christelijk-joodse traditie van Nederland met aandacht van de daarbij behorende feesten 
vanzelfsprekend als basis dient voor het handelen. Vanuit onze eigen opvoedingsnorm: doen wat je 
zegt en zeggen waar je voor staat, hebben we de rooms katholieke identiteit opnieuw onder ogen 
gezien zullen we stappen ondernemen om de statuten op dit gebied te wijzigen.  
 
6. Toekomstbestendigheid van de organisatie 
 
6.1 Het leerlingenaantal in Nederland neemt af, ook in Uithoorn en met name in de directe 

omgeving van de school. Dat betekent dat de school om hetzelfde aantal leerlingen te 
behouden, stappen moet ondernemen aantrekkelijk te zijn binnen en buiten de directe 
omgeving. Jenaplan onderwijs met zijn aspecten van opvoeden tot zelfstandige mensen, die 
hun eigen keuzes weten te maken, heeft de potentie om ouders uit een wijdere omgeving 
aan te spreken. De volgende ideeën moeten daarvoor verder worden onderzocht, aangevuld 
en in concrete plannen uitgewerkt: 
a) Het ontwikkelen van een schoolconcept waarin de opvang en ontwikkeling van kinderen 

van 0-12 en van 08.00 tot 18.00 uur een vorm krijgt. Dit kan door samenwerking met al 
bestaande voor en naschoolse opvang organisaties in Uithoorn.  

b) Ervoor zorgen dat er een breed aanbod van mogelijkheden voor leerlingen aanwezig is 
op het gebied van groen, kunst, cultuur en sport. 

c) Meer gebruikmaken van de  locatie van de school in een park. 
d) Het vanuit de Jenaplan visie meer individuele benadering van de leerlingen, het kunnen 

volgen van een eigen leerweg, is niet alleen een kans om samen te werken met 
voorschoolse voorzieningen, maar ook met het voortgezet onderwijs in de omgeving. 

 
6.2 Vanuit de visie op onderwijs in Nederland, waarin de onderwijs organisaties integraal 

verantwoordelijk zijn voor hun beleid, met name personeelsbeleid en financiën is het 
onverstandig om als 1-pitter door te gaan. De kwaliteit van een school kan alleen 
gewaarborgd blijven als er ruimte is voor uitwisseling tussen partijen en financieel 
samengewerkt kan worden.  In een besturenfusie waarin de Jenaplan filosofie kan blijven 
bestaan, kan de continuïteit en kwaliteit van de school beter worden gewaarborgd. Het is dus 
belangrijk een aantal zaken te onderzoeken: 
a) Welke besturen in de omgeving van de school hebben een bestuursfilosofie, waarbij 

ruimte is voor eigenheid van de scholen en past bij de ingezette weg van onze eigen 
bestuursfilosofie? 

b) Welke denominatie1 moet dit bestuur hebben?  
 

 8. Bestuursfilosofie 
 
Vanuit de filosofie dat een professional het beste weet wat er in zijn werkveld moet gebeuren en 
vanuit de wetenschap dat de regelgeving rond het onderwijs voor mensen die daar niet dagelijks 
mee bezig zijn niet meer te volgen is, wil het bestuur, zich ontwikkelen naar een bestuur op afstand. 

                                                           
1
 Denominatie is de levensbeschouwelijk of onderwijsinhoudelijke visie van de school (RK, PC, openbaar, 

montessori)  
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Dit is overigens ook de weg die door de wetgeving in het onderwijs in Nederland is ingezet, waarin 
toezicht, bestuur en management niet meer in één hand kunnen liggen. Bovendien willen we als 
organisatie voldoen aan de “code goed bestuur” van de PO-raad2. Dat betekent dat het bestuur zich 
zal ontwikkelen als toezichthouder en de directeur als directeur/bestuurder. Belangrijk daarbij is hoe 
ieder zijn rol goed vervult en niet terugvalt in het oude gedrag. (Bestuur te dicht op de dagelijkse 
gang van zaken en directeur te afwachtend op opdrachten van het bestuur) 
Vervolgens moet een aantal documenten worden bijgesteld zoals de statuten, het management 
reglement en bestuursreglement. 
 
Deze bestuursfilosofie heeft directe gevolgen voor de manier van werken in de school. Dit wordt ook 
wel de professionele cultuur genoemd. Iedereen kent, neemt  en draagt zijn eigen 
verantwoordelijkheid.  

1. De positie van het MT en de rol van de MT-leden zal veranderen in dezelfde richting, dat wil 
zeggen, men neemt eigen verantwoordelijkheid op zich.  

2. In het personeelsbeleid moet de ontwikkeling naar een professionele cultuur centraal staan. 
3. Het personeel zal zich steeds verder ontwikkelen als zelfstandige leerkrachten die 

samenwerken als dit nodig is en elkaar aanspreken op hun gedrag.  
 

 
 
Uitvoering en evaluatie 
Bovenstaande punten zullen door het bestuur worden opgepakt, door bij elk van de onderwerpen 
een eigenaar aan te wijzen en een streefdatum voor de uitvoering. (zie schema hierna) 
Het bestuur zal daarnaast, jaarlijks in een evaluatie vergadering de punten en de voortgang hiervan 
bespreken. De uitkomst hiervan zal zijn weerslag vinden in het jaarverslag. 
  

                                                           
2
 https://www.poraad.nl/files/themas/goed_bestuur/code_goed_bestuur_in_het_primair_onderwijs.pdf  

https://www.poraad.nl/files/themas/goed_bestuur/code_goed_bestuur_in_het_primair_onderwijs.pdf
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 Onderwerp Eigenaar Streefdatum Voortgang 

5 Identiteit Bestuurslid 1 jan 2018  

6 Toekomstbestendigheid van 
de organisatie 

   

6.1.a Schoolconcept 0-12 Directeur/bestuurder   

6.1.b Breed aanbod Directeur/bestuurder   

6.1.c Gebruikmaken van locatie Directeur/bestuurder   

6.1.d Aansluiting met vervolg 
onderwijs 

Directeur/bestuurder   

6.2 Besturenfusie Directeur/bestuurder 
+ lid van het bestuur 

1 jan. 2018  

7 Bestuursfilosofie    

 Aanpassen reglementen Bestuur   

7.1 Positie MT Directeur/bestuurder   

7.2 Ontwikkeling professionele 
cultuur 

Directeur/bestuurder   

7.3 Ontwikkeling personeel Directeur/bestuurder   

 


