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Over deze (digitale) presentatie...

Strategisch Beleidsplan 2015-2019

De originele versie van deze presentatie is een uitklapbaar mapje met
daarin een drietal boekjes en twee kleine posters met infographics.
Het mapje bevat informatie over PCBO Leeuwarden e.o. (Identiteit,
Missie & Motto, Visie en Kernwaarden). Ieder boekje staat voor een
deel van het Strategisch Beleidsplan 2015-2019. Aanvullend zijn een
tweetal posters met infographics toegevoegd.

PCBO Leeuwarden e.o. heeft begin 2015 een nieuw Strategisch Beleidsplan vastgesteld. Een document waarin gedetailleerd en gemotiveerd
de route tot 2019 wordt beschreven, die we met de scholen van
de vereniging de komende jaren willen afleggen.

Alle informatie uit de gedrukte versie is gebruikt in deze digitale
presentatie. De volgorde is een beetje aangepast.

NB. De volledige versie van het Strategisch Beleidsplan 2015-2019
is beschikbaar op www.pcboleeuwarden.nl.

We presenteren in dit pakket enkele ‘highlights’, bedoeld om een
impressie te geven van onze strategie, ons beleid en onze koers voor
de komende jaren.
We hopen dat dit leerkrachten, ouders, bestuurders en andere stakeholders inspireert om met ons te bouwen aan sterk onderwijs van nu
voor burgers van morgen.
Namens PCBO Leeuwarden e.o.
Hans Greidanus, directeur-bestuurder

De wereld vraagt om ander onderwijs.
Wij gaan dat bieden!
(beleidsplan - deel 1)

Trends en reacties

In het basisonderwijs en het voortgezet
onderwijs worden de leerlingen voorbereid op wat ze later nodig hebben.
Maar de maatschappij verandert snel
en vraagt in de toekomst meer van
leerlingen. Welke betekenisvolle kennis
en vaardigheden zijn noodzakelijk om
succesvol te kunnen functioneren in
een toekomstige kennisintensieve
globaliserende wereld?
We willen onze leerlingen een basis
meegeven om bewuste en kritische
burgers te worden. Daarom is het
belangrijk aandacht te geven aan
persoonlijkheidsontwikkeling. Onze
christelijke identiteit is daarbij onze
inspiratiebron.
Daarnaast moet ‘leren’ beter aansluiten
bij de persoonlijke behoeftes van
leerlingen. Door het stimuleren van
de betrokkenheid van leerlingen, het

Basisvaardigheden,
in het schema
van de 6 C’s.

organiseren en inrichten van effectieve
lessen en uitdagende lesomgevingen
willen we vorm en inhoud geven aan
‘Deep Learning’.
Vanuit onze innerlijke kracht, onze
identiteit, kunnen we de externe kracht,
onze kwaliteit versterken.
Het strategisch beleidsplan 2015-2019
geeft inzicht in onze nieuwe koers: hoe
we met leerlingen, leerkrachten, ouders
en andere partners gaan werken aan dit
vernieuwende onderwijs.
In dit katern beschrijven we de maatschappelijke ontwikkelingen (trends) die
raken aan onze identiteit en kwaliteit.
We geven aan hoe we daar op in willen
spelen en welke nieuwe accenten we
gaan leggen (reacties).
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De grotere druk op christelijke scholen om hun levensbeschouwelijke
identiteit ‘waar te maken’ zien we als kans. We kunnen goed inspelen op
de behoefte aan levensbeschouwelijke vorming en vorming in waarden en
normen vanuit een diepere laag.
Daarbij willen we ook aansluiten bij het principe van een participatiemaatschappij. En zichtbaar maken dat identiteit en kwaliteit elkaar
versterken voor de toekomst van onze leerlingen.

trend

Aan de ene kant: ontkerkelijking en secularisatie. Aan de andere kant:
behoefte aan levensbeschouwelijke vorming: in waarden en normen.
En een politieke verwachting dat scholen bijdragen aan burgerschapsvorming en het voorkomen van segregatie.

Gezin en omgeving veranderen.
Wat doet de school?

Minder sociale cohesie, verdere individualisering, veranderende gezinsstructuren, meer sociale achterstanden, werkloosheid en stille armoede.
Stuk voor stuk kunnen die factoren invloed hebben op het welbevinden van
kinderen. Scholen krijgen steeds meer te maken met complexere situaties,
die van leerkrachten consequent en professioneel handelen vereisen.
Is de school nog wel een gezaghebbend maatschappelijk instituut?
Kan de school bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke problemen,
zoals de politiek vaak vraagt?

reactie

reactie

trend

De wereld vraagt om ander onderwijs.
Wij gaan dat bieden!

Sterker in de samenleving staan waarbij we inzetten op:
` Ouderbetrokkenheid en samenwerking met ouders. De scholen kunnen
zich sterker profileren met hun pedagogische bijdrage; daarnaast willen
we ouders meer als ‘educatieve partners’ benaderen, omdat de opvoeding
van de school vooral succesvol is in samenwerking met ouders.
` Meer samenwerken met partners uit de schoolnabije omgeving. In goed
overleg met de gemeenten, andere denominaties en partners afstemmen
en vormgeven van Integrale Kindcentra (IKC’s), waarvan nieuwe
huisvesting voor drie IKC’s en een ingrijpende verbouwing voor één IKC.
Ook onderzoeken we of we in samenwerking met het VO en de gemeente
in Leeuwarden een IKC voor 2-15-jarigen kunnen starten.

trend

Economisering en professionalisering: belanghebbenden willen steeds meer
informatie over resultaten, om de prestaties van de school te vergelijken
met die uit voorgaande jaren of met andere scholen (benchmarking).
De samenleving vraagt ‘public governance’, ‘sturing op resultaten’ en
verantwoording over behaalde resultaten en ingezette middelen.

Onderwijs van nu vraagt nieuwe accenten.
Waar leggen wij die?

De vraag naar speciale onderwijsbehoeften voor leerlingen groeit
(Passend Onderwijs, 1-8-2014, en de transitie Jeugdzorg, 1-1-2015).
Nodig: samenwerking van scholen met zorgverlenende en pedagogische
instellingen. Ook wenselijk: kijken naar complementariteit binnen de
groepen en afwegen van groepsgrootte binnen de scholen.
De ‘kenniseconomie’ vraagt om een accent op taal- en rekenonderwijs.
Aan de andere kant groeit de behoefte aan brede vorming: gezond,
lichamelijk, sociaal-emotioneel, levensbeschouwelijk, sport en cultuur.
Ook verdienen aandacht: de ‘21st century skills’ en ‘onderwijs op maat’,
aansluitend bij talenten en interesses van kinderen. In het verlengde
daarvan liggen: meer boeiend, betrokken, onderzoekend en zelfsturend
leren; aandacht voor diverse vormen en bronnen van leren, waaronder
buitenschools leren (24/7) en een sterker accent op competenties of
vaardigheden boven kennis.

De directies en de managementteams van de scholen geven invulling aan
onderwijskundig leiderschap en opbrengstgericht werken.
` Een eenduidig goed systeem van kwaliteitszorg, zowel bovenschools als
op schoolniveau, is van belang.
` We besteden vooral aandacht aan transparante verantwoording over
leerling- en leerkrachtfactoren die ten grondslag liggen aan bereikte
resultaten, onder andere aan de hand van landelijke en eigen PCBOkengetallen.
` We vragen ouders systematisch om feedback te geven (periodieke
enquêtes).
` We werken voortdurend aan verbetering en professionalisering van
medewerkers.

Volgende trend: het verantwoord gebruik van nieuwe media en de digitale
leer- en werkomgeving. In het verlengde daarvan: aandacht voor sociale
media en veiligheid, een sterker belang van het verwerven van ‘leren leren
vaardigheden’, het belang van de vaardigheid om selectief en flexibel met
kennis en informatie om te gaan en het belang om zich te blijven bijscholen:
‘een leven lang leren’.

reactie

reactie

trend

Resultaten boeken en helder maken.
Hoe doet de school dat?

We geven steeds beter invulling aan onderwijs op maat*. Het project
‘Afstemming’ heeft hiervoor een belangrijke impuls gegeven.
Met Passend Onderwijs en de zorgplicht geven we vorm aan een hanteerbaar zorgprofiel van onze scholen. Binnen het netwerk is er een goede
afstemming met scholen voor het Speciaal Basisonderwijs (SBO) en het
Speciaal Onderwijs (SO). De interne deskundigheid is vergroot.
Zo beschikken we over een eigen Zorg-adviesteam (ZAT) en zorgteams op
de scholen. Daarnaast geven we invulling aan talentontwikkeling en geven
we meer aandacht aan sport en cultuur.
* Wat de inhoud van ons onderwijs betreft verwijzen we vooral naar de
andere documenten in deze map.

trend

Feminisering van het onderwijs, een hogere AOW leeftijd, de hoge uitval
van jonge leerkrachten, verdere professionalisering van het vakgebied.
Het personeelsbeleid telt meer uitdagingen: de CAO 2014 (duurzame
inzet-baarheid, overlegmodel werkindeling en professionalisering), de
Wet Werk en Zekerheid (aanpassing benoemingsverplichting, inzet jonge
leerkrachten), de werkkostenregeling (secundaire arbeidsvoorwaarden) en
de wijzigingen Vervangingsfonds (beperking bekostiging vervanging, op
naar Eigen Risicodragerschap).

reactie

Nieuwe kwaliteit?
Investeren in mensen!

Professionalisering! Er is veel kennis en expertise binnen de vereniging
aanwezig. We gaan hiervan meer profiteren door gerichter te werken aan
kennisdeling, onderlinge visitatie, intervisie en consultatie. Zo bouwen we
aan meer synergie tussen de scholen.
We willen de kwaliteit van onze scholen verder versterken en ook het
personeelsbeleid hierop afstemmen vanuit het besef dat personeel het
kapitaal is van de vereniging, de belangrijkste schakel in het primaire proces.
De gesprekkencyclus moet professioneel en ontwikkelingsgericht zijn.
De beoordelingscyclus geeft inzicht in het perspectief, waarbij de functiemix
mogelijkheden biedt. Inhoudelijke accenten betreffende kwaliteit zijn: hoge
verwachtingen, een breed, eigentijds aanbod van didactische werkvormen
en leeractiviteiten, een kindvriendelijke, veilige en rijke leeromgeving,
talentontwikkeling en recht doen aan verschillen.

Drie uitdagingen voor
2015-2019
(beleidsplan - deel 2)

de uitdaging

1. Happy Leading Learners

PCBO Leeuwarden e.o. biedt excellent onderwijs waardoor
kinderen hun talenten ontwikkelen en toekomstkansen benutten.
Uitgedaagd door het beste onderwijs, halen kinderen als Happy
Leading Learners binnen hun eigen onderwijsprofiel maximaal
leerrendement.

Passend onderwijs voor iedereen
Onze scholen bieden een vernieuwend en divers aanbod, mede ontwikkeld vanuit
een christelijke levensvisie. Ze profileren zich als scholen waar kinderen niet alleen
leren, maar ook worden gevormd als persoon.
Het zijn leer- en leefgemeenschappen waar kinderen belangrijke waarden en
normen leren. In deze opvoeding werken de scholen samen met ouders: in die
samenwerking ligt de basis om van de opvoeding echt een succes te maken.
Kwaliteit en innovatie staan bovenaan. Het onderwijsaanbod van de scholen is
afgestemd op de directe omgeving, de behoeften en wensen van de leerlingen
en ouders. Vanuit onze identiteit zijn we gemotiveerd om zorgzaam te zijn naar
leerlingen met verschillende en soms heel specifieke onderwijsbehoeften.
Leerlingenzorg betreft alle pedagogische en didactische maatregelen waarmee
een school leerlingen ondersteunt in het ontwikkelingsproces, ook bij individuele
belemmeringen. Deze zorg moet ertoe bijdragen dat de leerling zich, naar
zijn/haar mogelijkheden, zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen en goed wordt
voorbereid op bij hem/haar passend vervolgonderwijs. Een uitwerking hiervan is
dat PCBO in Leeuwarden start met een school voor hoogbegaafde kinderen.
Optimaal leerrendement
Leerlingen worden in een veilige en gezonde omgeving uitgedaagd om het
beste uit zichzelf te halen. Leerrendement is meer dan hoge eindcijfers op de
kernvakken. Wij zien excellente beheersing van kennis als basisvaardigheid en zijn
daarnaast gericht op het ontwikkelen van metacognitie en life time skills.
Leerlingen leren eigenaar te worden van hun eigen leerproces, zij presenteren
hun ontwikkeling aan de hand van een portfolio en/of ontwikkelassessment en

Happy Leading Learners

stellen in overleg met hun docenten leerdoelen voor zichzelf. Ouders en
leerlingen zijn actieve partners in het leerproces. De focus op leerlingenprestaties
is een continue factor in relatie tot de overige kenmerken: leerresultaten
worden niet ingezet voor kwaliteitsmeting achteraf, maar als uitgangspunt van
handelen om lesgeven en onderwijs continu te verbeteren. Bij elke interventie
wordt afgewogen en gemeten wat het (beoogde) effect op het leerrendement
is. Talentontwikkeling krijgt volle aandacht als het gaat om ontdekken en
ontwikkelen. Niet alleen op kennisgebieden, ook op cultureel en sportief gebied
stimuleren we leerlingen door een uitdagend aanbod.
Leerlingen als ‘Leading Learners’
Vanuit een passend onderwijsaanbod en optimaal leerrendement begeleiden we
leerlingen verder in het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap rond hun eigen
toekomst. Leerlingen als Leading Learners beheersen Deep Learning Skills.
` Ze kunnen abstract denken en complexe vraagstukken oplossen;
` Ze zetten ICT effectief in;
` Ze hebben een Global Mindset;
` Ze stellen, met de leerkracht, eigen leerdoelen vast;
` Ze hebben doorzettingsvermogen;
` Ze kunnen kennis toepassen;
` Ze kunnen samenwerken en effectief communiceren;
` Ze zijn positief en flexibel.
We willen op steeds meer scholen de leerlingen ruimte, verantwoordelijkheid en
eigenaarschap bieden in het organiseren en plannen van hun eigen leerproces.
Dat kan als leerlingen weten wat hen inspireert en motiveert als ze hun
toekomstdromen kennen en, gesteund vanuit partnership met leraren, hierin
zelf de leiding nemen. Leerlingen leren vanuit intrinsieke flow (‘Triple Loop
Learners’). Ze zijn gemotiveerd tot het halen van hoog (leer)rendement en
willen in samenwerking met andere leerlingen, leraren en andere leerpartners
complexe vraagstukken exploreren en oplossen. Leerlingen als ‘Leading Learners’
hebben aandacht voor het ontwikkelen van metacognitie, zij zijn bewust hoe
je als persoon het beste leert en zorgen voor een open leercultuur waarin
zelfvertrouwen en ontwikkelen van talent en kracht uitgangspunt is.

de uitdaging

2. High Performance Teams

Binnen High Performance Teams reflecteren we als
professionals op ons vakmanschap, werken we met passie aan
onderwijsvernieuwing en ontwikkelen we ons steeds meer en
meer als ontwerpers van het leren van leerlingen.

Teaching like a Pro!
Onze scholen bieden onderwijs aan dat gericht is op het afstemmen op
actuele persoonlijke leerbehoeften van leerlingen en continue ontwikkeling
van professionals. Het zijn scholen waar leerlingen en leraren in een veilige
en gezonde omgeving worden uitgedaagd om het beste uit zichzelf te halen.
Om High Performance te kunnen realiseren hebben we op elke plek binnen de
school professionals nodig!
Mensen die hoge verwachtingen hebben (High Trust), hoge doelen stellen (High
Expectations) maar zeker ook prima ondersteuning bieden (High Support).
Professionals die impact hebben door leerlingen te helpen om ‘te leren leren’
en zich te ontwikkelen tot ‘21st Century Life Time Learners’. Volgens dr. Robert
Marzano’s meta-analyse ‘is vakmanschap van leraren, met daar binnen de
beheersing van pedagogische en didactische vaardigheden, de meest cruciale
factor om te komen tot optimaal leerrendement’.
High Performance Teams
High Performance Teams gaan als basisattitude uit van Distributive Leadership.
Zij zijn er van overtuigd dat het, juist in organisaties gericht op het leren
van kinderen, essentieel is leiderschap te modelleren dat ‘uitgaat van
verantwoordelijkheid voor het rendement door iedereen’. Schoolteams realiseren
succesvolle transities door bewust de kennis van veranderkunde en de kracht
van Capacity Building als hefbomen in te zetten. Binnen deze cultuur van
verandering gaan professionals uit van een ‘continous improvement culture’
waarbinnen zij continu op zoek zijn naar optimalisering van de praktijk. Zij
koppelen theoretische en wetenschappelijk bewezen werkwijzen aan hun eigen
praktijk en durven nieuwe onderwijsconcepten te verkennen en exploreren op

microniveau. Zij onderzoeken en analyseren de effecten.
De professionals zijn continu in gesprek over hun vakmanschap, teamleren en
het effect van hun vakmanschap op het leerrendement van leerlingen.
De scholen hebben een relevant meet- en evaluatiesysteem dat gericht is op
het in kaart brengen van het leren van leerlingen en leraren, op de condities
van leeromgevingen en op het effectief begeleiden van de leerontwikkeling van
leerlingen en teams. Omdat we weten dat we alleen samen met anderen tot
High Performance kunnen komen!
Teachers as Designers
Naast ’teaching like a pro’ willen we het vakmanschap van leraren verder
ontwikkelen naar ‘ontwerpers van leren van leerlingen’. Teachers as Designers
beheersen de basisvaardigheid die van een goede leerkracht verwacht wordt.
Zij reflecteren op hun eigen handelen en ondersteunen elkaar als ‘reflecterende
leraren’ vanuit een ‘Evidence Informed Culture’ bij het geven van feedback en
support op ontwikkeling van hun vakmanschap en het leren van leerlingen.
Teachers as Designers realiseren voor alle kinderen Passend Onderwijs door
vanuit ‘gepersonaliseerd leren’ de transitie te maken van ‘lesgeven’ naar
‘activeren van het leren van individuele leerlingen’. Zij maken het leren van
leerlingen en hun eigen werkinhoud aantrekkelijker en effectiever door een flinke
impuls bij het inzetten van digitale middelen en bronnen.
Zij weten vanuit Mindfullness een balans te creëren tussen cognitie en emotie.
Vanuit reflectie en bewustwording weten zij een weg te vinden tussen het
‘moeten’ van alle activiteiten en het met plezier ‘effectief inzetten van tijd voor
leren’. Teachers as Designers weten dat ‘als zij echt willen dat hun leerlingen
leren, zij ook bereid moeten zijn om te leren van hen en te luisteren naar
Students Voices’.

de uitdaging

3. School as Learning Studio in the Community

Kinderen verhogen hun leerrendement optimaal doordat zij
continu gestimuleerd worden veel te leren. Zij groeien op in een
omgeving van ontwikkeling en vooruitgang waar ze door hun
ouders en begeleiders gezamenlijk gestimuleerd worden binnen
en buiten de school hun talenten optimaal te ontwikkelen.

School als onderdeel van de Community
Onze scholen werken aan een maatschappelijke waardencreatie op de langere
termijn, waarin de verbinding gemaakt wordt tussen een breed en steeds
vernieuwend mondiaal perspectief én een smaller, veilig en beschermend lokaal
perspectief. Samenwerking met ouders en maatschappelijke partners is hiervan
een uiting. Kinderen verwerven 20% van hun kennis op school terwijl overige
percentages leerrendement verkregen wordt via activiteiten die na school, deels
binnen het gezin plaatsvinden (J. West Burnham). Binnen de leertijd op school
worden kinderen gestimuleerd maximale resultaten te halen.
Daarnaast willen wij in partnerschap met ouders de kansen van kinderen
vergroten door de onderwijstijd uit te breiden met leer- en speeltijd buiten
schooltijd. PCBO Leeuwarden gaat de verantwoording aan voor onderwijs
en opvang op basis van gelijkwaardigheid met ouders. Scholen, kindcentra
en ouders samen helpen kinderen succesvolle leerrendementen te behalen.
Onze scholen hebben contact met de omgeving hoog in het vaandel staan,
ze betrekken stakeholders bij hun beleidsbepaling en werken actief aan
burgerschapsvorming.
Innovatieve scholen
Technologie heeft de afgelopen decennia grote impact gehad op onze manier
van communiceren, werken, leren en spelen. Overal ter wereld kunnen we
mensen en informatie in een mum van tijd bereiken. Overal ter wereld wordt
informatie binnen leer- werk- en speelomgevingen actief omgezet in contact,
communicatie en kennis. Daarnaast zien we binnen onze scholen vanuit onze
signatuur zeer gewaarde multiculturele leef-, speel- en leergemeenschappen.

LEIDERSCHAP

Happy Leading Learners
Het begeleiden van de
strategische koers vraagt
om krachtig en breed
gedragen leiderschap.

PCBO Leeuwarden e.o. biedt excellent onderwijs aan, waardoor kinderen hun talenten ontwikkelen en toekomstkansen
benutten. Uitgedaagd door het beste onderwijs, halen
kinderen als Happy Leading Learners (binnen hun eigen
onderwijsprofiel) maximaal leerrendement.

Vanuit het leiderschap
wordt de ontwikkeling van
de ambities geregisseerd,
ondersteund door interventies voortkomend uit
de implementatiestrategie.

High Performance Teams
Binnen High Performance Teams reflecteren we als
professionals op ons vakmanschap, werken we met
passie aan onderwijsvernieuwing en ontwikkelen we
ons steeds meer en meer als ontwerpers van het leren
van leerlingen.

School as Learning Studio in the Community
Kinderen verhogen hun leerrendement optimaal doordat zij
continu gestimuleerd worden veel te leren. Zij groeien op in een
omgeving van ontwikkeling en vooruitgang, waar ze door hun
ouders en begeleiders gezamenlijk gestimuleerd worden binnen
en buiten de school hun talenten optimaal te ontwikkelen.

Drie instrumenten voor
groei en vernieuwing
(beleidsplan - deel 3)

1. Leiderschapsontwikkeling

Scholen binnen PCBO Leeuwarden
e.o. ontwikkelen zich, afhankelijk
van verschillende factoren, in
verschillende fases. Belangrijk is dat
vanuit leiderschapsontwikkeling zo
goed mogelijk aangesloten wordt
bij de ontwikkelingsfasen waarin de
scholen zich momenteel begeven.
Een tweede uitgangspunt is dat de
directeuren vanuit hun collectieve
kracht elkaar op een professionele
wijze ondersteunen, motiveren en
stimuleren in fases van consolidatie
alsmede het verder doorontwikkelen
binnen de volgende fase.
Een belangrijke verkenning van
de toekomst ligt geborgd in het
volgen van de ingezette lijn en
in het consolideren van de drie
eerste fasen voor alle scholen van
PCBO. Daarbinnen is er ruimte
voor scholen om volgende stappen
naar transformatie en innovatie te
verkennen als zij daaraan toe zijn.
Scholen kunnen dus een
consolidatie- of een innovatieroute
kiezen, afhankelijk wat het beste
bij hun huidige context past, maar
zullen ook gezamenlijk een aantal
activiteiten oppakken.

Als een vloeiende overgang naar ‘meer mensen binnen de school verantwoordelijk maken’ voor zowel de consolidatieroute als de innovatieroute
binnen de school, werken alle scholen met eigen ‘change- teams’.
De directeur is de changeleader, collega’s worden uitgedaagd de rol van
onderzoeksleider, veranderleider en innovatieleider op zich nemen.

De consolidatieroute

1. Het normeren van basiskwaliteit en consolidatie van datgene wat
gerealiseerd is.
2. Het gedeelde leiderschap vanuit het directeurenberaad
binnen de scholen te consolideren en het verder ontwikkelen van
de cultuur van verandering binnen de scholen.
3. Versterken en verdiepen van reeds ingezette veranderingen:
• verder ontwikkelen van vakmanschap van docenten;
• professionele teams binnen een onderzoekende cultuur.

De innovatieve route:

Het nemen van volgende ontwikkelstappen:
1. Het versterken van de effectiviteit van de organisatie gericht op
het leren van leerlingen en leraren.
2. Het transformeren en innoveren van de eigen praktijk.

2. De PCBO Studio

Aandacht voor het continu opleiden
en ontwikkelen van professionals:
een PCBO Studio kan hierin
voorzien. De studio moet uitgroeien
tot een instituut waarin alle
medewerkers de mogelijkheid
krijgen te focussen op continue
aandacht voor professionalisering,
ontwikkeling en innovatie.
De inhoud van de Studio krijgt
vorm door een aantal partners en
de directies van PCBO Leeuwarden.
Dit gebeurt in een open cultuur
waarin met en van elkaar wordt
geleerd, waar bewustmakende,
vormende experimentele themagerichte activiteiten worden
ingericht.

Het doel:

1. Verdere professionalisering van alle medewerkers.
2. Ondersteuning bieden bij het waarmaken van strategische
ambities.
3. Aantrekkelijke opleidings- en carrièreperspectieven bieden.
4. Intensivering van de loopbaanontwikkeling en mobiliteit.
5. Leren en ontwikkeling een zichtbare plek te geven waardoor de
PCBO Studio een belangrijke aanjaagfunctie krijgt voor innovatie
binnen de scholen.

De PCBO Studio is een:

1. Cultuurinstrument: voor versterking van een onderzoekmatige
cultuur en vergroten van innovatief vermogen en verandercultuur.
2. HR-instrument: voor invulling van goed werkgeverschap door het
aanbieden van opleidingen en scholing, loopbaan- en mobiliteitsbegeleiding van medewerkers en managementdevelopment.
3. Kwaliteitsinstrument: door het bieden van opleiding, training,
kweekvijvers, idea-labs, design studio’s en learning fairs, rondom
de invulling van de strategische ambitie en het realiseren van de
strategische koers.
4. ‘New Measure’-instrument: voor het inzetten van (wetenschappelijk) procesmatig onderzoek en de uitwisseling van ‘exemplares’
en ‘good practices’ om de voortgang en ontwikkeling van de strategische ambitie te kunnen waarderen en waar nodig bij te sturen.

3. Het PCBO Research Lab

Naast het ontwikkelen van
professionals besteden we parallel
aandacht aan het meten van
resultaten. Dit gebeurt in het
PCBO Research Lab.

Binnen het Research Lab is de eerste doelstelling het inrichten van
een monitor met data waarmee het realiseren van strategische
doelstellingen meetbaar is.

Het PCBO Research Lab is een:

1. ‘Instituut’ of ‘herkenbare plek’ waar data verzameld worden
die informatie geven over de ontwikkelstatus van de scholen,
professionals en leerlingen.
2. ‘Netwerk’ waar professionals samenkomen om onderzoeksvaardigheden verder te ontwikkelen.
3. ‘Instituut’ of ‘herkenbare plek’ die het bestuur en de scholen
analyses en informatie verstrekt die inzicht geven in het realiseren
van (strategische) doelstellingen en het verbeteren van de
onderwijspraktijk.

School as Learning Studio in the Community

PCBO Leeuwarden zet de technologische ontwikkelingen en de multiculturele
en internationale context actief in bij het realiseren van haar onderwijsdoelen.
Daarmee wil zij aansluiten op de nieuwe kenniseconomie waarin afstand tussen
mensen en middelen steeds onbelangrijker wordt en kennisgrenzen vervagen.
In onze ambitie geven we uiting aan ‘Think Global, act Local!’ (David Ulrich)
en slaan we voor onze leerlingen een brug tussen heden en toekomst.
Globalisering, internationalisering en digitalisering horen bij de toekomst van
leerlingen van nu.
New Pedagogies for Deep Learning
De ambitie: scholen die pedagogische partnerships tussen leraren onderling,
tussen leerlingen onderling en tussen leraren en leerlingen bewust hebben
vormgeven om het leerrendement samen te verbeteren. Teams zoeken ook naar
partners buiten de school die het halen van doelstellingen ondersteunen. Met
inzet van ICT wordt de voortgang van het leren van leerlingen automatisch op
maat begeleid, geregistreerd en 24/7 beschikbaar gemaakt! De school heeft de
kenmerken van een Design Studio waarbinnen leren met gebruikmaking van
technologie versneld wordt. Leraren zijn de designers en in hun werk gericht
op leren. Leerlingen zijn Leading Learners: zij werken samen met nationale en
internationale partners en leren van good practice van collega-scholen of de
praktijkverbeteringen die zij zelf inbrengen. Leerlingen krijgen in betekenisvolle
situaties Real Life Learning-uitdagingen aangeboden.
Om kinderen uit te dagen is het van belang goede vragen te stellen en ruimte
te geven om tot antwoorden te komen. De empirische cyclus is een wetenschappelijk bewezen methode om kinderen uit te dagen tot ontdekken,
onderzoeken en ondernemen. In een rijke leeromgeving en met (digitale)
leermiddelen zorgen we voor boeiend onderwijs.
Daarbij is differentiatie nodig. Bij de ene leerling zal het accent meer liggen op
het doen, bij de andere meer op het denken. Projectonderwijs biedt daartoe
volop mogelijkheden. De leerlijnen en leerdoelen in de gebruikte onderwijsmethodes bieden houvast, maar het methodegebruik zal meer flexibel worden
toegepast. We hebben oog voor talentontwikkeling in brede zin en met name
op het gebied van vaardigheden, bèta’s, cultuur en sport. We stimuleren het en
geven ruimte om deze talenten te ontwikkelen.

Het onderwijs van levensechte (wereld)opdrachten maakt het leren voor
leerlingen betekenisvoller, aantrekkelijk en naar kennistoepassing duurzamer. Een
Learning Studio die gericht is op Deep Personalised Learning biedt leerlingen
een omgeving aan die gericht is op steeds meer kennis vergaren, exploreren en
ontwerpen van hun toekomst en talent.
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PCBO Leeuwarden en omstreken
Optimaal onderwijs. Maatwerk. Op bereikbare
en toegankelijke scholen, waar iedereen in het team
oprechte aandacht heeft voor iedere leerling.
Dit alles kenmerkt de 18 basisscholen
van PCBO Leeuwarden e.o.
13 scholen vindt u goed verspreid over
Leeuwarden, de andere in Wirdum, Grou,
Akkrum, Aldeboarn en Tersoal.
Op deze scholen werken in totaal ruim
250 professionele onderwijsmensen met grote
betrokkenheid én met veel plezier aan kennis, vorming
en vaardigheden van meer dan 3.000 leerlingen.
Onze missie is om vanuit
een christelijke identiteit hoogwaardig, innovatief
en gedegen onderwijs te verzorgen,
met aandacht voor de talenten van ieder kind.

Identiteit
PCBO Leeuwarden is een christelijke schoolvereniging. Onze normen en
waarden baseren we op de christelijke traditie, waarbij de ‘Tien Woorden’
dienen als richtinggevers.
We laten ons inspireren door bijbelverhalen, die we gebruiken als leer
en spiegelverhalen. Hierin worden we opgeroepen betrouwbaar nabij en
liefdevol aanwezig te zijn. Zo willen we samenleven in onze schoolorganisaties en de kinderen begeleiden en houvast geven om te kunnen
functioneren in een snel veranderende samenleving. Met oprechte
aandacht willen we voor elke leerling betekenisvol zijn.

Missie en Motto
In de missie combineert PCBO Leeuwarden twee belangrijke
eenheden: identiteit en toekomst. Daarbij zetten we onze innerlijke
kracht (identiteit) om in externe kracht (kwaliteit), beide gericht op
kansen die voor ons liggen, het ontwikkelen van talent en het creëren
van maximale mogelijkheden.

Visie
De scholen van PCBO Leeuwarden helpen mensen nieuwe kansen te
ontwikkelen en uitdagingen aan te gaan. Ze bieden kinderen binnen een
vernieuwende en inspirerende leeromgeving nieuwe perspectieven voor
hun toekomst. Dit gebeurt vanuit een christelijke identiteit, met aandacht
voor de talenten van ieder kind. Zo helpen ze kinderen hun persoonlijke
mogelijkheden te verkennen en hun ambities in de 21e eeuw te
verwezenlijken. PCBO Leeuwarden is een betrouwbare partij voor
ouders, leerlingen, personeel, partners en andere stakeholders.

De kernwaarden van PCBO Leeuwarden
Onze visie en identiteit vertalen we in een achttal kernwaarden.
Deze kernwaarden zijn een leidraad voor de manier waarop
we inhoud geven aan onze missie. Omdat ze belangrijk zijn én
blijven, willen we ze graag in deze vorm ‘parkeren’.
De 8 kernwaarden hebben geleid tot ons motto:

“Waar identiteit en kwaliteit elkaar versterken!”

De kernwaardenschijf
In het mapje is een draaischijf opgenomen. Door aan
de ‘parkeerschijf’ te draaien, ontdekt de lezer
alle acht kernwaarden van PCBO Leeuwarden e.o.

Veilig
We creëren een veilige leer-, leef- en werkomgeving voor kinderen
en medewerkers.

Respectvol
We nemen onze brede maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus.
Onze scholen zijn gastvrij en respectvol naar iedereen.

Betrouwbaar
Belangrijke waarde voor ons handelen is betrouwbaarheid; dit vertaalt
zich in integriteit en zorg en aandacht voor elkaar (solidariteit), maar
ook in een kwaliteitsgarantie voor goed onderwijs.

Kwaliteit
Ons onderwijs is ingebed in de wijk / het dorp en is gericht op optimale
ontwikkeling van de kinderen. We werken goed samen met ouders en
partners, met oog voor de eigenheid van de gemeenschap. Schoolgebouwen zijn in goede staat en passen bij de visie op onderwijs.

Professionaliteit
Er wordt gericht gewerkt aan professionalisering van medewerkers
en een professioneel klimaat.

Oog voor talent
We hebben oog voor talenten van kinderen en geven ruimte
om deze verder te ontwikkelen.

Ambitieus
We zijn ambitieus en streven naar de hoogste kwaliteit.
Wij behoren tot de top van het primaire onderwijsveld.

Innovatief
Al onze scholen staan bekend als innovatieve scholen, waar gewerkt
wordt met uitstekende leer- en hulpmiddelen.

