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Het koersplan is gebaseerd op de inbreng van de directeuren, het bestuur
en de Raad van Toezicht.
Met het koersplan geven we richting aan onze visie en ambities voor de
komende beleidsperiode.
In ‘Bruggen bouwen’ (2015) verwoordt FPO haar visie op de toekomst van
het christelijk-reformatorisch basisonderwijs in de regio Rijnmond. De
continuïteit, de identiteit en de kwaliteit dienen gewaarborgd te zijn. Deze
visie is handen en voeten gegeven in het routeboek 2015-2019 en daarmee
zijn we samen de uitdaging aangegaan.
Het huidige koersplan is gebaseerd op de toekomstvisie en een vervolg op
het routeboek.
Dit keer is weloverwogen gekozen voor een koersplan. Een koersplan
geeft de richting aan die we samen willen gaan en biedt ook de ruimte
voor diversiteit. Het bestuur spreekt de wens uit dat we in FPO lerend,
samenwerkend en verbindend zorgen voor stevig en toekomstbestendig
christelijk-reformatorisch basisonderwijs in de regio Rijnmond. Dit
betekent voor ons: samen zorgen en samen verantwoordelijk zijn voor
Bijbelgetrouw onderwijs aan onze kinderen in onze regio.
Het bestuur

1. INLEIDING
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In het kort beschrijven we belangrijke trends en ontwikkelingen. Deze
trends en ontwikkelingen hebben in meer of mindere mate invloed op de
organisatie en het onderwijs.

2.1

IDENTITEIT EN SAMENLEVING

De vrijheid van onderwijs is een groot goed, maar geen
vanzelfsprekendheid. Het vraagt voortdurend de aandacht. Deze vrijheid van
onderwijs biedt mogelijkheden voor een eigen invulling.
Er is een grote kans dat de onderstaande onderwerpen een plek gaan
krijgen in de wet- en regelgeving. We zeggen niet dat het gaat komen, wel
dat er een grote kans is.

Trends:
-

-

In toenemende mate zien we dat het curriculum door de overheid
voorgeschreven wordt, waardoor er minder ruimte voor de eigen
invulling van het programma mogelijk is.
Het ziet ernaar uit dat de acceptatieplicht er op termijn gaat komen.
Dat bij benoemingen en ontslag de privésituatie van de medewerkers
doorslaggevend is, lijkt op de langere termijn minder vanzelfsprekend.
Dit zal niet op korte termijn zijn, maar het is wel een ontwikkeling
ernaartoe.

2. TRENDS &
ONTWIKKELINGEN
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Maatschappelijke trends en ontwikkelingen hebben in meer of mindere
mate invloed op het onderwijs. Dat zien we op het gebied van besturen,
toezicht houden, verantwoorden, inspectie en politiek.
In de samenleving ervaren we dat het individu een steeds belangrijkere
plek inneemt. De wet- en regelgeving komt daar meer en meer aan
tegemoet. Dat deze ontwikkeling leidt naar een samenleving waarin de
gemeenschapszin en naastenliefde ver te zoeken is, staat buiten kijf.
Zo’n maatschappij staat haaks op een christelijke maatschappij(visie) en
daarmee ook op de christelijke visie op onderwijs. Voor het christelijk/
reformatorisch onderwijs ligt hier een belangrijke opdracht in de vorming
en toerusting van de kinderen. Dat vraagt om een heldere en Bijbels
gefundeerde visie op onderwijs.

2.2

S T R AT E G I S C H E AG E N DA VA N D E
PO-RAAD

De PO-Raad heeft een strategische agenda opgesteld en daarvan geven we
een samenvatting.
-

-

-

-

Onderwijs is samen opgroeien:
over alle kinderen laten meedoen en het belang van samenwerken met
andere partijen die om het kind heen staan.
Onderwijskwaliteit is verantwoordelijkheid nemen:
over het zelf sturen op eigen onderwijskwaliteit en dat het belangrijk is
om als sector zelf te laten zien hoe we dat doen.
Innoveren is samen leren:
over het ontwikkelen, ophalen en delen van kennis in de school en het
gezamenlijk optrekken om te kunnen innoveren.
Leraar is een waardevol beroep:
over hoe scholen en besturen de sector aantrekkelijk kunnen maken
voor nieuwe en zittende werknemers en hoe dat bijdraagt aan goed
onderwijs.
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-

Besturen is een vak:
hoe schoolbesturen hun professionaliteit verder kunnen blijven
ontwikkelen. Bestuurlijke visitaties maken hier deel van uit.

2.3

SAMENWERKINGSVERBAND
BERSÉBA

Het samenwerkingsverband Berséba heeft als doel passend onderwijs te
stimuleren en zorg te dragen voor een dekkend netwerk van ondersteuning
voor alle leerlingen van de aangesloten scholen.
Een belangrijke ambitie van het samenwerkingsverband is het verlangen
naar meer inclusief onderwijs.
Hierdoor is specialistische expertise rond de leerling in de school nodig:
maatschappelijk werk, therapeuten, jeugdzorg, enz.

2.4

ONDERWIJSCONCEPTEN

Lang gebruikte onderwijsconcepten (gebaseerd op het leerstofjaarklassensysteem) worden als minder toereikend ervaren om recht te doen
aan de ontwikkelingsfase van elk kind. Steeds duidelijker wordt de stem om
het onderwijs anders en daarmee kindgerichter in te richten. Hiervoor zijn
en worden verschillende concepten ontwikkeld.
In veel van deze concepten staat het individuele kind centraal. Voor scholen
met een christelijke visie op onderwijs is het belangrijk na te gaan in
hoeverre deze concepten stroken met deze visie.

2. TRENDS &
ONTWIKKELINGEN

2.5

VOLDOENDE LERAREN

De komende jaren ontstaat een structureel lerarentekort. De sector
vergrijst en de instroom van nieuwe leerkrachten vermindert. Voor veel
jongeren is een baan in het onderwijs geen aantrekkelijk perspectief. Er
moet gezorgd worden voor de aantrekkelijkheid van het beroep. Het gaat
erom leerkrachten te vinden, te binden en te boeien. Binnen verschillende
netwerken en in samenwerking met partners (o.a. Klaswijs) is FPO
proactief in oplossingen.
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3.1

‘BRUGGEN BOUWEN’

In 2015 heeft de werkgroep ‘Samen sterk aan het werk’ met het
eindrapport ‘Bruggen bouwen’ een toekomstvisie aangereikt. De werkgroep
constateerde diversiteit als het gaat om motivatie en de urgentie om over
bepaalde thema’s na te denken. De betrokkenheid op de federatie werd als
divers ervaren. Tegelijkertijd werd geconstateerd dat er in het onderwijs
ontwikkelingen gaande zijn die juist vragen om intensievere samenwerking
en betrokkenheid.
In de periode vanaf 2015 tot nu kunnen we vaststellen dat in de federatie
meer betrokkenheid en samenwerking is ontstaan. Er is voldoende basis en
motivatie om op deze weg voort te gaan.
Vanuit verschillende perspectieven zijn de contouren van de visie op de
langere termijn geschetst. Deze contouren zijn in grote lijnen nog steeds
van toepassing en van invloed op het koersplan.

3.2

R I J N L A N D S O R GA N I S E R E N

De herregistratie van directeuren en de bestuurlijke intervisies gaven de
indruk dat de meeste besturen en scholen volgens de Rijnlandse principes
willen werken. Wanneer dat werkelijk zo is, heeft dat consequenties voor de
organisatie en werkwijze van besturen en scholen.

3.3

ONTWIKKELINGEN BINNEN EN
B U I T E N D E C LU S T E R S

Binnen FPO bestaan kleine/(middel)grote eenpitters en meerpitters
(scholengroepen).

3. TERUGBLIK

11
In de afgelopen beleidsperiode zien we meerdere scholen die zijn gaan
samenwerken op bestuurlijk en directieniveau. Deze samenwerking is
gericht op o.a.: professionalisering, versterking bestuurskracht, intervisies, kwaliteit, personeel, enz. In enkele situaties zien we ontwikkelingen
naar verdergaande/hechtere samenwerking(en).
Met het oog op de toekomstbestendigheid onderstreept het bestuur het
belang van deze ontwikkelingen.

3.4

BELANGENBEHARTIGING

FPO behartigt binnen verschillende verbanden de belangen van de scholen
van de federatie.
Ook zijn er situaties waarop we proactief inspelen of waarin we meedoen.
Een paar recente voorbeelden:
•
De negatieve effecten voor sommige FPO-scholen door het
wetsvoorstel ‘Meer ruimte voor nieuwe scholen’ hebben we onder de
aandacht gebracht bij OCW, VGS en PO-Raad.
•
Participatie in de werkgroep methodeontwikkeling voor het christelijk/
reformatorisch onderwijs.

3.5

L E R E N VA N E N M E T E L K A A R

FPO heeft de mogelijkheid geboden dat directeuren zich in een profes
sionele leergemeenschap konden professionaliseren en herregistreren.
Het professionaliseringstraject voor het middenmanagement was deels
daaraan gekoppeld en voor een ander deel specifiek voor de doelgroep.
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Werken aan kwaliteitsverbetering houdt in dat ook de schoolleiding
vakbekwaam is en beter wordt in haar vak. Met deze trajecten menen we
hieraan een bijdrage te hebben geleverd.
Vanuit de tevredenheidspeiling blijkt dat directeuren het uitwisselen van
ervaringen, het bieden van informatie door deskundigen en visievorming
positief waarderen.

3. TERUGBLIK
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In de regio Rijnmond bieden 30 (speciale) basisscholen van FPO christelijk/
reformatorisch primair onderwijs aan. Kinderen ontvangen onderwijs dat
gebaseerd is op de Bijbel.

4.1

I D E N T I T E I T / G R O N D S L AG

De grondslag van de vereniging is de Heilige Schrift als Gods Woord, naar
de overzetting daarvan uit de oorspronkelijke talen op last van de StatenGeneraal der Verenigde Nederlanden en volgens besluit van de Nationale
Synode te Dordrecht, gehouden in 1618 en 1619 en de verklaring daarvan,
gegeven in de Drie Formulieren van Enigheid, zoals die zijn vastgesteld in
de voornoemde synode.
Deze grondslag verbindt de scholen van de federatie aan elkaar. Wel heeft
iedere school lokale eigenheid. Elke school staat immers op een eigen plek
in de samenleving en geeft daar betekenis aan.

4.2

A N A LY S E E N O P B R E N G S T E N

Het directieberaad heeft de volgende onderwerpen genoemd en
geprioriteerd:

4. VISIE EN MISSIE

Prioriteit

Strategisch beleid: inventarisatie prioriteiten

A Professionalisering

B Ondersteuning ontzorgen

C Kwaliteit

1 ICT
2 Leerplein (o.a.
coaching startende
lkr.)
3 Herregistratie schoolen teamleiders
4 Media-educatie
1 Actuele thema's
tijdens DB's
2 Actuele thema's
tijdens BI's
(voorbeelden:
krimp/groei, PSZ,
kinderopvang BSO,
continurooster,
lerarentekort)
3 Arbozaken, waaronder
inzet Arboneel
4 Personeelsbeleid (o.m.
juridische knowhow)
5 Functionaris
gegevensbescherming
6 Vervangingspool
7 Financiën
1 Kwaliteitsbeleid (op z'n
Rijnlands)
2 Intervisie - kennis
delen
3 Professionele cultuur
4 Visie op leren - w.o.
gepersonaliseerd
leren - relatie met
identiteit
5 Delen ervaringen
inspectiebezoeken
en delen
kwaliteitsdocumenten

1 = laag

2 = matig

3 = redelijk

4 = hoog

2*

1

5

8

3

8

5

1

15

3

5

8
9

7

1

11

2

2

11

3

1

3

9

3

2

3

7

4

1
1

3
1

5
6

6
7

3

7

6

1

5

9

7

6

3

6

7

7

3

5

1
1

1

* de getallen geven aan: hoe vaak volgens de inventarisatie in de vier rubrieken geprioriteerd
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Het bestuur heeft tijdens de bezinning op het koersplan een koerskaart
gemaakt en kernwaarden en richtingen omschreven:

4. VISIE EN MISSIE

4.3

M I SS I E E N K E R N WA A R D E N

Kernwaarden vormen de basis van onze identiteit, onze doelen en voor de
manier waarop wij werken.
Het zijn de waarden waar wij onszelf en elkaar op (kunnen) aanspreken en
vertrouwen.

Voor ons zijn dat de onderstaande kernwaarden:
•

Verbindend
o
Mensen en organisaties aan elkaar verbinden; samen bereiken
we meer.
o
Hart en handen voor de ander, en niet alleen op onszelf gericht.
o
Bijbelse principes verbinden met de praktijk als het gaat over
bijvoorbeeld duurzaamheid en leiderschap.

•

Lerend
o
Inzetten van gaven om van en met elkaar te leren.
o
Deelnemen aan FPO-R is een proces van groeien.
o
Als groeien de ruimte krijgt, dan is er beweging en ontwikkeling.
o
Voor besturen, directies en andere medewerkers.

•

Samenwerkend
o
Hulp vragen en hulp bieden.
o
Voor het gemeenschappelijk belang.
o
Open blik en respect voor elkaars bijdragen.
o
Samen voor ‘stevige’ scholen(groepen) en besturen.
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4.4

V I S I E E N O P D R AC H T

Onze visie en opdracht zijn verbonden met het visiedocument ‘Bruggen
bouwen’. Met andere woorden: het bouwen is nog niet klaar.
De opbrengsten van de verschillende werksessies geven voldoende basis
om op de ingeslagen weg door te gaan.
De (maatschappelijke) ontwikkelingen en trends maken duidelijk dat er nog
voldoende uitdagingen zijn.
De opbrengsten en ontwikkelingen brengen ons bij een aantal (strategische)
vraagstukken, die we vervolgens uitwerken in koersuitspraken en
ontwikkelthema’s.

4 . 4 . 1 V R A AG S T U K K E N
Vanuit de visie en opdracht ontstaan de volgende (strategische)
vraagstukken.
1.
2.

3.
4.

Hoe zorgen we voor een organisatie en omgeving waarin we het samen
leren en elkaar versterken?
Hoe kunnen we besturen, scholen, partners en organisaties meer met
elkaar verbinden en verantwoordelijkheid nemen voor het vormen van
stevige scholen(groepen) en besturen?
Met welke (ontwikkel)onderwerpen kunnen we besturen/scholen in
aanraking brengen en zorgen voor gerichte verbetering en verkenning?
Hoe zorgen we samen voor werk- en leefsituaties waarin we rechtdoen
aan leefbaarheid, welzijn en welbevinden?

4. VISIE EN MISSIE

4 . 4 . 2 KO E R S U I T S P R A K E N & O N T W I K K E LT H E M A’ S
1.

Vraagstuk

Hoe zorgen we voor een organisatie en omgeving waarin we samen leren en elkaar
versterken?

Koersuitspraak

Ontwikkelthema’s

We zetten onze persoonlijke en
organisatiegaven in om van en
met elkaar te leren en te groeien.

Versterken van de kwaliteit
De meeste directieleden bezoeken elkaars scholen
door middel van kwaliteitsreviews of visitaties. Scholen ontvangen daardoor feedback van critical friends.
Naar behoefte en indien nodig kunnen de clusters
gereshuffeld worden. De werkwijze is zodanig dat het
gecombineerd kan worden met de visitaties/kwaliteitsonderzoeken van Berséba.
Aandachtspunt: kwaliteitsbeleid in relatie tot het
Rijnlands model.
Herregistratie directeuren
In leergroepen/-gemeenschap en met op persoonlijke ontwikkeling gerichte onderwerpen bieden we
de directeuren de kans om vakbekwaam te blijven en
zich te herregistreren in het Schoolleidersregister.
Professionaliseren van teamleiders en
-coördinatoren
Teamleiders en -coördinatoren hebben een verantwoordelijke rol binnen de scholen. We hebben nu een
aantal jaren een professionaliseringstraject verzorgd.
Dat traject is gelinkt aan het herregistratietraject van
de directeuren.
Met dit traject bieden we de doelgroep ook de mo-
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gelijkheid om ze warm te maken voor de functie van
schoolleider.
We bieden nieuwe trajecten aan die gericht zijn op de
persoonlijke en schoolontwikkeling.
Visie op leren en onderwijsconcepten
Het leerstoﬂeerklassensysteem staat onder druk en
steeds vaker worden verschillende onderwijsconcepten genoemd – onderwijsconcepten die gebaseerd
zijn op uiteenlopende visies op leren en mensvisies.
In de FPO willen we directeuren (scholen) kennis laten maken met verschillende onderwijsconcepten en
deze spiegelen met een christelijke visie op het leren
en vormen van kinderen.
Delen van ontwikkelingen en kennis
Op de scholen zijn veel ontwikkelingen die het waard
zijn om te delen met elkaar. Tijdens een aantal directieberaden ruimen we tijd in dat scholen zichzelf in
een workshopsetting kunnen presenteren met een
ontwikkeling o.i.d.
Deze ontwikkelingen of onderwerpen worden tijdig
geïnventariseerd, zodat tijdig en volgens planning
de scholen hun bijdrage kunnen leveren. Scholen
kunnen zich hiervoor zelf aanmelden en/of worden
gevraagd.

4.

Leerplein
We realiseren een leerplein met een gevarieerd
aanbod waarvan de scholen gebruik kunnen maken.
Het aanbod wordt elk jaar – in samenwerking met
de directies van de scholen – vastgesteld. Voor het
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aanbod maken we bij voorkeur gebruik van de binnen
FPO beschikbare expertises en deskundigheid.

2.

Vraagstuk

Hoe kunnen we besturen, scholen, partners en organisaties meer met elkaar verbinden en
verantwoordelijkheid nemen voor het vormen van stevige scholen(groepen) en besturen?

Koersuitspraak

Ontwikkelthema’s

We willen mensen en organisaties
aan elkaar verbinden. Er samen
voor zorgen dat we meer bereiken
en krachtige samenwerkingen
ontstaan.

Bestuurlijke inspiratie en verdieping
Besturen en toezicht houden is een vak en vraagt de
nodige kennis en vaardigheden. Tweejaarlijks zorgen
we voor inspirerende strategische verdiepingsmomenten.
De onderwerpen en sprekers worden zorgvuldig gekozen en worden gekoppeld aan ontwikkelingen die
raken aan het christelijk/reformatorisch onderwijs.
Krachtige besturen en scholen(groepen)
Er zijn verschillende besturen en scholen die steeds
hechter gaan samenwerken. Vaak gebeurt dat op
basis van win-win-situaties.
Er zijn situaties dat een (hechtere) samenwerking
minder voor de hand ligt, maar dat de kwetsbaarheid
van een school/ scholen dat wel noodzakelijk maakt.
Samen met besturen en directies willen we meer
verbinding met elkaar stimuleren en helpen te groeien naar krachtige organisaties.
Berséba en FPO
We realiseren een betere samenwerking en afstemming met Berséba.
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3.

Vraagstuk

Met welke (ontwikkel)onderwerpen kunnen we besturen/ scholen in aanraking brengen,
zorgen voor inspiratie en gerichte verbetering?

Koersuitspraak

Ontwikkelthema’s

Veel ontwikkelingen en
onderwerpen komen op ons af.
We willen deze onderwerpen
samen aanpakken en bruikbaar
maken voor de eigen organisaties/
scholen.
Inspirerend, verbeterend of
versterkend en in verbinding
met de identiteit van de school/
scholen.

Burgerschap
Burgerschap is een onderwerp waar elke school
invulling aan moet geven. Landelijk onderzoek maakt
duidelijk dat lang niet elke school burgerschap een
plek in het curriculum heeft gegeven.
We zorgen voor momenten om kennis te nemen van
elkaars activiteiten.
Brede school / Integraal kindcentrum
Landelijk zien we steeds meer Brede scholen en integrale kindcentra verschijnen. In het reformatorisch
onderwijs zien we op dat onderwerp verschillende
ontwikkelingen.
We zorgen voor momenten waarop we bestaande
concepten/experimenten met elkaar delen.
Aandachtspunten zijn:
•
Kinderdagopvang
•
Peuteropvang/peuterspeelzaal
•
Buitenschoolse opvang: voor-, tussen- en
naschools
•
Arrangementen: continurooster, educatief, etc.

4. VISIE EN MISSIE
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•
•

Wet- en regelgeving
Huisvesting.

ICT, automatisering en robotisering
We realiseren inspiratiemomenten en bieden de
mogelijkheden om te experimenteren met nieuwe
technieken op het gebied van ict, automatisering en
robotisering.
Aandachtspunten:
•
Visieontwikkeling en mediawijsheid
•
Inspiratie opdoen
•
Experimenteren, betekenis geven en evalueren
•
Nodig voor nieuwe onderwijsconcepten
•
Werkdrukvermindering
•
Gebruiksvriendelijk zijn.
Ruimte voor actualiteiten
Elk jaar hebben we te maken met nieuwe onderwerpen (actualiteiten) die voldoende ‘groot’ zijn voor een
gezamenlijke verkenning, verdieping of zelfs gezamenlijk beleid en gezamenlijke uitvoering.
We bieden hier ruimte voor en zullen per onderwerp
bepalen of gezamenlijkheid noodzakelijk is.
Actualiteiten vanuit vorig beleid:
•
AVG: functionaris gegevensbescherming
•
Financieel: jaarlijks laten informeren t.b.v. eigen
(meerjaren)begroting.
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4.

Vraagstuk

Hoe zorgen we samen voor werk- en leefsituaties waarin we rechtdoen aan leefbaarheid,
welzijn en welbevinden?

Koersuitspraak

Ontwikkelthema’s

De Bijbelse uitgangspunten
verbinden met de praktijk op
werken en leven. We stimuleren
de zorg voor een leefbare
omgeving waarin welzijn en
welbevinden ervaren wordt.

Voldoende leerkrachten
Nu en in de komende jaren nog meer krijgen we te
maken met een onbalans in de uitstroom en instroom
van leerkrachten. Het is de verwachting dat de
tekorten gaan toenemen.
Iedere school of clusters van FPO is/zijn op een
eigen manier bezig om voldoende en bevoegde
leerkrachten te hebben. In FPO-verband en landelijk
zijn er verschillende initiatieven om meer mensen
warm te maken voor het onderwijs en te binden aan
de eigen school.
We willen samen ervoor zorgen dat alle scholen
tijdig en effectief voldoende leerkrachten kunnen
aantrekken en binden.
Aandachtspunten:
•
Kennis kunnen nemen van elkaars aanpak
•
Instroom en binding bevorderen
•
Bekendheid
•
Ruimte voor experimenten
•
Uitbouw van bestaande werkwijze (Klaswijs)
•
Doorstroom naar leidinggevende functie(s).

4. VISIE EN MISSIE
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Startende leerkrachten
In de praktijk blijkt dat startende leerkrachten een
hoog afbreukrisico ervaren. Samen kunnen we
ervoor zorgen dat starters meer ondersteuning
ontvangen. We bieden starters een steviger basis en
omgeving. We denken hierbij aan het samenstellen
van startersgroep(en) die samen (met deskundigen)
activiteiten doen. We zorgen hierbij voor afstemming
met de activiteiten van Berséba.
Mogelijkheden:
•
Ervaringen delen
•
Intervisie
•
Coaching on the job.
Cao-PO en sociale wetgeving
Cao-PO en sociale wetgeving zijn blijvend in
ontwikkeling. We zorgen ervoor dat de directeuren
voldoende en tijdig informatie hierover ontvangen. We
bepalen samen of op onderwerpen een gezamenlijke
afstemming nodig is.
Vervangingspool Klaswijs
We evalueren en optimaliseren het functioneren en
de effectiviteit van de vervangingspool.
Arbo
Nu het grootste deel van de scholen is aangesloten
bij dezelfde arbodienstverlener biedt dat betere
uitgangspunten op het gebied van preventieve en
curatieve mogelijkheden die het welzijn van de
medewerkers optimaliseren.
We realiseren daarom met behulp van de arbo-
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coördinator en arbodienstverlening mogelijkheden
waarmee scholen het welbevinden en welzijn van de
medewerkers kunnen optimaliseren.
Aandachtspunt:
•
Optimaal gebruikmaken van
subsidiemogelijkheden.
Duurzaamheid en leefbaarheid
We hebben de verantwoordelijkheid (rentmeesterschap) te zorgen voor een lage milieubelasting en de
leefbaarheid in het algemeen.
We laten ons inspireren, vergroten onze kennis
en verkennen routes die helpen bij minderen op
materialen, producten en energie.

4. VISIE EN MISSIE
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5.VERANTWOORDING

5.1

B E S T U U R E N TO E Z I C H T

De federatie is een vereniging met leden (besturen van de aangesloten
scholen) en gaat uit van het zogenaamde two-tier-principe: Raad van
Toezichtmodel. De federatie heeft een Raad van Bestuur (RvB) en een Raad
van Toezicht (RvT).
Federatieve activiteiten worden ontplooid en gefaciliteerd vanuit de
gedachte dat er sprake is van diversiteit. Vanuit de netwerkgedachte wordt
ruimte geboden aan het ontplooien van kansrijke initiatieven en organische
groei.

5.2

M O N I TO R I N G

Per half jaar verantwoordt het bestuur zich aan de toezichthouders door
middel van een monitor-rapportage.
In de verantwoording geeft de bestuurder aan:
of de activiteiten bijdragen aan de koersuitspraken;
welke aandachtspunten en risico’s er zijn;
of er wel of geen budgetoverschrijdingen zijn.
Jaarlijks verantwoordt het bestuur zich door middel van een jaarverslag
(inclusief accountantsverklaring).
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6. BETEKENIS VAN DE
KOERSUITSPRAKEN
VOOR DE SCHOLEN
Dit koersplan geeft de richting aan voor de federatie. In de praktijk betekent
dit dat alle scholen van de federatie zich mede verantwoordelijk weten voor
en aandacht besteden aan de koersuitspraken van dit koersplan.
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