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1. Inleiding 

  
In dit beleidsplan wordt het strategisch beleid van de Stichting Christelijk Onderwijs  
´de Roerganger´ te Enter beschreven. 
 
Basisschool ´de Roerganger´ is een zelfstandige school en maakt geen deel uit van 
een stichting met meerdere scholen.  
Transparantie, openheid en daadkracht zijn kenmerken van onze werkwijze. Dat heeft 
vooral voordelen op het gebied van de samenwerking tussen de diverse geledingen op 
school,  waardoor de organisatie slagvaardig en daadkrachtig functioneert. 
Het brengt wel met zich mee dat het bestuur een belangrijke verantwoordelijke taak 
heeft alsmede het onderhouden van interne als externe contacten. 
 
 
 

2. Doelen van he t Strategisch Beleidsplan 
 

Het Strategisch Beleidsplan (SBP) geeft de hoofdlijnen van het bestuursbeleid en de 
strategische keuzes voor de komende 4 jaar. Het gaat om een beschrijving op 
stichtingsniveau. In het SBP wordt aangegeven waar we ons als bestuur de komende 
jaren op willen richten, waar we met de hele organisatie naar toe werken. Niet alleen, 
maar samen met de directie, het team, de medezeggenschapsraad en de ouders. Het 
bestuur licht haar handelswijze toe tijdens de jaarlijkse stichtingsvergadering, over het 
gevoerde beleid van het voorbije schooljaar in relatie tot het strategisch beleid. 

 
In het SBP worden de gewenste ontwikkelingen en strategische keuzes ten aanzien 
van de volgende beleidsterreinen beschreven: 
� de organisatiestructuur van de Roerganger; 
� de identiteit en de pedagogische opdracht; 
� het financieel en materieel beleid; 
� het personeelsbeleid; 
� het onderwijskundig beleid; 
� de overige aspecten van het te voeren beleid. 
� de interne en externe ontwikkelingen; 
� de prioriteiten in uitvoering van het gewenste beleid 
 
Het SBP is in de komende jaren het sturende referentiekader voor de voorbereiding, de 
ontwikkeling, de uitvoering en de evaluatie van het beleid binnen de stichting. 
Bestuursbesluiten, operationele plannen en resultaten zullen steeds getoetst worden 
aan het Strategisch Beleidsplan. 
De commissie van intern toezicht zal het bestuur hier ook op bevragen. 
  
Het Strategisch Beleidsplan is niet in detail uitgewerkt. Een aantal zaken uit de plan zal 
in een operationeel plan, bijvoorbeeld een Personeelsbeleidspla en schoolplan worden 
uitgewerkt.  
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Samenhang tussen S BP en ope rationele plannen  
 

Het SBP geeft de richting van het beleid voor de komende jaren aan. De concrete 
invulling en uitwerking van het strategisch beleid gebeurt door middel van  operationele 
plannen of plannen t.a.v. specifieke deelterreinen.  
Het SBP is daarmee de basis en het vertrekpunt voor beleidsvorming en uitwerking.  

 

Loop tijd en evalua tie van he t SBP 
 

Het SBP heeft een looptijd van 4 jaar. Indien nodig kan het op onderdelen tijdens deze 
looptijd bijgesteld worden. De evaluatie vindt jaarlijks op bestuurlijk niveau plaats 
volgens de jaarplanning van het bestuur.  

 
 

3. Centrale doelen De Roerganger  
 

´de Roerganger´ heeft de gemeenschappelijke ideële basis voor haar handelen en de 
inhoud van het onderwijs geformuleerd in een visie welke hieronder is uitgewerkt. 

 
  

´de Roerganger´ is een basisschool die vanuit een Protestants Christelijke 
levensovertuiging ernaar streeft de kinderen voor te bereiden op het leven en werken in 
de samenleving van straks. De Christelijke identiteit is een geïntegreerd deel van het 
onderwijs op de Roerganger en is direct gerelateerd aan de kwaliteit van het onderwijs. 
De school legt hierover verantwoording af aan de ouders en het bestuur. De uitwerking 
van de identiteit is verder terug te vinden in het schoolplan en de schoolgids. 
 

Visie 
Wij zijn een open christelijke school die laagdrempelig wil zijn voor iedereen; met een 
goede, ontspannen sfeer tussen de kinderen, de ouders en het team. 
Dat houdt in, dat we proberen een sfeer te scheppen, waarin niet alleen het leren de 
volle aandacht krijgt, maar waar we ook ruimschoots tijd besteden aan het bevorderen 
van het zelfvertrouwen, aan de nodige zelfkennis en aan positief gedrag. 

 
Onze school streeft ernaar om een veilige school te zijn, waarbij zorg en aandacht is 
voor elkaar. Centraal staat bij ons het welbevinden van het kind. Is het kind vrolijk, 
ontspannen, gelukkig? Dit is namelijk belangrijk om tot optimale groei en ontwikkeling te 
kunnen komen. 

 
We gaan uit van de onderwijsbehoeften van het kind. Dit houdt in, dat wij elk kind als 
uniek persoon zien. We willen aansluiten bij de ontwikkeling van het kind op alle 
ontwikkelingsgebieden. Dit komt tot uiting in onze werkwijze en keuze van de materialen 
waarbij we handelingsgericht/opbrengstgericht werken en daarbij zorgen voor een 
stimulerende en uitdagende leeromgeving. 

 
In de komende vier jaar willen we niet krimpen, maar groeien tot een brede pijler in de 
maatschappij door samenwerkingen aan te gaan die onze positie verstevigen. 
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Missie 
 ‘Bijzonderwijs’ 

 
 
 

4. Bestuurlijke organisa tie 
 

Het bestuur, de commissie van toezicht en de medezeggenschapsraad zijn samen de 
bestuurlijke organisatie. Deze verschillende bestuurlijke onderdelen dragen 
gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de schoolorganisatie.  
Het bestuur is eindverantwoordelijk en wordt geadviseerd door de directie. 
De medezeggenschapsraad heeft een toetsende en adviserende taak. Ze hebben 
daarmee een eigen verantwoordelijkheid. 
De commissie van toezicht heeft eigen, wettelijk voorgeschreven taken. Zij is o.a belast 
met het goedkeuren van de begroting, het jaarverslag en het strategisch meerjarenplan 
en ziet toe op naleving door het bestuur van wettelijke verplichtingen en op een 
rechtmatige verwerving en doelmatige besteding van de middelen.  
 
De bestuurders zijn ouders die bereid zijn verantwoordelijkheid te nemen voor de 
Roerganger. Het bestuur heeft de dagelijkse leiding gedelegeerd aan de directie. 
Bestuur en directie werken nauw samen. De taakverdeling is vastgelegd in het 
directiestatuut. 
 
De Commissie van Toezicht bestaat uit betrokken ex-bestuursleden. Het bestuur werkt 
constructief en toekomstgericht samen met de CvT. De rolverdeling is vastgelegd in de 
stichtingsstatuten. 

 
 
 

5. Huidige si tuatie 
 

‘de Roerganger’ heeft zich de laatste jaren laten zien als een stabiele school. Alhoewel 
het leerlingen aantal de laatste jaren gedaald is, en er dien ten gevolge duidelijke en 
ingrijpende keuzes gemaakt zijn, is deze daling tot een staan gebracht en zitten we 
voor de komende overzienbare periode op een stabiel leerlingenaantal.  
 
Voornoemde keuzes hadden onder andere betrekking op het  aantal groepen en 
daarmee op het aantal leerkrachten. De Roerganger is de voorgaande 2 schooljaren 
geleidelijk overgestapt van 8 groepen naar een zestal combinatie groepen. Teneinde 
de kwaliteit te waarborgen is er veel geïnvesteerd in het personeel, het onderwijs en de 
ICT. De benadering van het onderwijs wordt beschouwd als een dynamisch en continu 
verbeter proces. Dat al het voorgaande geen negatieve consequenties heeft, blijkt uit 
het feit dat ‘de Roerganger’ een buitenproportioneel groot aantal aanmeldingen heeft 
voor de komende jaren.  
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Ondanks de onrust van de eerder genoemde keuzes, en de onrust als gevolg van alle 
voorschriften van overheidswege, heeft dit niet geleid tot een onbalans in het team. Het 
team ondersteunt elkaar en het ziekteverzuim zit ver onder het landelijk gemiddelde.  
 
De huisvesting is van deze tijd, voldoet aan alle eisen voor modern onderwijs en wordt 
samen met de gemeente Wierden verzorgd. Voor het grootste deel is de gemeente 
juridisch - en ‘de Roerganger’ economisch eigenaar, één lokaal is zowel juridisch als 
economisch van ‘de Roerganger’. 
 
‘de Roerganger,  is een zogenaamde éénpitter: een opzichzelfstaande school die geen 
deel uitmaakt van een groter economisch verband. Slagkracht en flexibiliteit zijn 
voordelen van deze constructie, kwetsbaarheid en een vereiste hoge mate van 
betrokkenheid van alle belanghebbenden een nadeel.  
Binnen de organisatie zijn er korte lijnen tussen bestuur, directie, team, 
medezeggenschapsraad, ouderraad en ouders. Ondanks de korte lijnen zijn de 
communicatie- structuur en verantwoordelijkheden duidelijk voor alle betrokken 
partijen.  

 
 

Zelfstandigheid 
 

De laatste jaren is er bewust voor gekozen het bestuur in omvang te laten afnemen en 
in kwaliteit te versterken, de voornoemde strategische, maar moeilijke keuzes, konden 
dien ten gevolge sneller en beter worden gemaakt. Het bestuur is immers 
eindverantwoordelijk voor ‘de Roerganger’. 
 
Code Goed Bestuur is ondertussen geëffectueerd en vereist onder andere een 
Commissie van Toezicht op het handelen van het bestuur. Samen met een klein 
bestuur een goede stap in verantwoorde slagkracht. 
 
Het bestuur bestuurt steeds meer ‘op hoofdlijnen’: in nauw overleg met de directeur 
bepaalt het de koers van school en formuleert het de kaders. De directeur krijgt 
daarbinnen steeds meer ruimte om zelfstandig te opereren. Het bestuur ziet toe op de 
uitvoering en toetst of de school op koers ligt.  
 
Continuïteit in kwaliteit van bestuur is een uitdaging, maar hier wordt bewust mee om 
gegaan en middels lange opzegtermijnen gewaarborgd. 
 
De steeds veranderende omgevingsvariabelen en de hoge eisen die in het huidige 
onderwijssysteem gesteld worden vereisen een ruime, brede blik van het bestuur. 
Autonomie  is geen doel, het is een gevolg van gevoerd beleid. Zoals genoemd heeft 
een éénpitter zijn voor- en nadelen en het bestuur kijkt dan ook naar verschillende 
vormen van samenwerking om daarbij onze positie te kunnen versterken. Uitgangspunt 
hierbij is echter altijd: de best mogelijke kwaliteit van het onderwijs, zonder de identiteit 
uit het oog te verliezen.  
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6. Aspecten van de o rganisa tie  
 

Om op een goede manier grip te krijgen op de toekomstige ontwikkelingen worden acht 
factoren gebruikt om de organisatie van het onderwijs in kaart te brengen. De 
onderstaande punten zijn gehanteerd: 
 
a. Onderwijs 
b. Personeel 
c. Financiën/materieel 
d. Gebouw 
e. Kwaliteit 
f. Ouders en Communicatie 
g. Bestuur 

 
 

a) Onderwijs 
 

Per augustus 2014 geldt de nieuwe wet op Passend Onderwijs.  
De besturen primair onderwijs en speciaal onderwijs in de regio Twente Noord 
werken nu al samen binnen het kader van deze wet. De nieuwe wet geeft aan het 
nieuwe Samenwerkingsverband van deze besturen, een wettelijke opdracht. Deze 
opdracht houdt in dat de besturen straks gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor: 
 

a. het niveau van basisondersteuning dat de scholen bieden; 
b. hoe passend onderwijs in regio Twente Noord gerealiseerd wordt; 
c. hoe het geld voor de extra ondersteuning verdeeld en besteed wordt; 
d. hoe de ondersteuning voor leerlingen in het reguliere onderwijs toe wordt 

gewezen; 
e. hoe de verwijzing naar het speciaal onderwijs gaat verlopen 
f. hoe ouders worden geïnformeerd over de manier waarop de ondersteuning 

voor leerlingen is ingericht. 
 

De besturen van het nieuwe samenwerkingsverband beschrijven bovenstaande 
onderwerpen uitvoerig in een ondersteuningsplan. In het schooljaar 2013-2014 is dit 
ondersteuningsplan voor het eerst gereed gekomen en is voorgelegd aan de 
medezeggenschapsraden. De nieuwe planraad van SWV Twente Noord zal 
instemming moeten geven aan dit ondersteuningsplan. In deze planraad zijn ouders 
en personeelsleden vertegenwoordigd van de basisscholen en scholen voor speciaal 
onderwijs in Twente Noord. 
 
 
Alle basisscholen in Twente Noord werken toe naar de uitwerking van het gevraagde 
niveau van basisondersteuning. De basisondersteuning is beschreven in een aparte 
notitie. 
 
Samenvattend is de strekking van deze notitie basisondersteuning: 

1. Het concept van handelingsgericht werken wordt toegepast. Dat betekent dat  

- Bij het organiseren van aanvullende ondersteuning voor leerlingen de onderwijs- en 
opvoedingsbehoeften van leerlingen uitgangspunt zijn. 

- Het ondersteuningsarrangement een kansrijk traject is waarin ouders, school en 
professionals vanuit andere instellingen hun aanpak op elkaar afstemmen en 
samenwerken. 
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- Ouders en leraren worden gezien als partners en ervaringsdeskundig. 
- Er vooral wordt gewerkt vanuit ontwikkelingskansen en mogelijkheden d.w.z. 

oplossingsgericht.  
- De werkwijze systematisch, stapsgewijs en transparant wordt opgezet.  
- Denkend vanuit één plan voor één kind wordt samengewerkt door alle betrokkenen 

met zo min mogelijk bureaucratie. 
- Er planmatig en doelgericht wordt gewerkt waarbij alleen gegevens worden gebruikt 

die relevant zijn voor het handelen.  
- Door gebruik te maken van regelmatige evaluatie, gegevens worden verzameld om 

de werkwijze voortdurend doeltreffender te maken. 
 

2. De IB-er organiseert groeps- en leerling-besprekingen met de leerkrachten. 
Leerlingenbesprekingen worden vastgelegd in het vaste format van een 
groeidocument. Via dit groeidocument wordt planmatig beoordeeld welke 
ondersteuning het beste werkt bij een bepaalde leerling. Ook garandeert het 
groeidocument de inbreng van ouders als educatief partner. 

3. In de groepen gaat de leerkracht goed om met verschillen. Er wordt in 3 niveaus les 
gegeven met een individuele aanpak waar nodig.  

4. De school werkt meer en meer met een snel opererend schoolondersteuningsteam 
(SOT). De IB-er coördineert de zorgtaken, de directeur is voorzitter van het SOT. 
Ouders en leerkrachten zijn als (ervarings)deskundigen aanwezig bij overleggen. 
Andere deskundigen, zoals de ambulant begeleiders, orthopedagoog, 
schoolmaatschappelijk werker sluiten aan bij het SOT (op aanvraag). 

5. Het SWV Twente Noord en de afdeling (SWV WSNS) faciliteren scholen bij de 
basisondersteuning door expertise beschikbaar te stellen (collegiale consulenten, 
E&D team, orthopedagoog) 

6. De school stemt goed af met de ondersteuningsstructuren binnen de afdeling. 

7. De school stemt waar nodig af met de gemeentelijke zorgstructuren (ZAT).  

Het SWV Twente Noord streeft een aantal doelen na volgens afgesproken principes. De 
school werkt hier nu al zo veel als mogelijk naar toe.  

- Het uiteindelijke doel is het opvangen van zo veel mogelijk leerlingen in de reguliere 
school. Met uitzondering van die leerlingen die een zeer speciale onderwijsbehoefte 
kennen, of leerlingen die het geven van goed onderwijs aan andere leerlingen in ernstige 
mate belemmeren. De school heeft in een eigen Schoolondersteuningsprofiel (SOP) 
beschreven waar de grenzen en de mogelijkheden van de school (team) liggen qua 
ondersteuningsmogelijkheden. De school, het bestuur en de afdeling zullen actief werken 
om deze grenzen op te schuiven naar een zo ruim mogelijk passend aanbod. Het 
Schoolondersteuningsprofiel is besproken met de MR en ligt ter inzage in de school. 
 

- Het SOT zal steeds streven leerlingen een maximale kans te bieden om in een zo 
regulier mogelijke setting onderwijs te krijgen. De school zet zich actief in om het aantal 
verwijzingen naar het S(B)O zo gering mogelijk te houden. 

 
- Passend Onderwijs is niet per definitie inclusief onderwijs. De school maakt daarom ook 

structureel gebruik van de expertisefunctie van de SBO en SO-voorzieningen. Deze 
bieden onderwijs aan leerlingen met een speciale ondersteuningsbehoefte.  

 
- De expertise van het SBO en SO is bij het realiseren van Passend Onderwijs van belang. 

Besturen regulier onderwijs, SBO en SO werken daarom nu al structureel samen.  
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- Het SWV Twente Noord richt een centraal gestuurd Expertise en Dienstenteam (E&D) in. 
Dit team werkt vraaggericht, ondersteunt de schoolontwikkeling richting passend 
onderwijs en faciliteert de professionalisering van de leerkrachten. De werkwijze zal 
zowel curatief als preventief zijn. Doel is het accent meer en meer op preventieve zorg te 
leggen.  
Het E&D team is in ontwikkeling.  
Naast het E&D team is ook expertise beschikbaar op afdelingsniveau (SWV WSNS). 

 
Speerpunten in de komende jaren zijn vooral scholing en borging. 

Scholing zal zich dan vooral richten op leerlingen met gedragsproblematiek. Werden zij 
vroeger verwezen, nu is het de bedoeling dat deze leerlingen met de nodige 
ondersteuning binnen het reguliere onderwijs hun plekje vinden. 
Mocht dat toch niet lukken, dan heeft de school de zorgplicht een passend arrangement 
aan te bieden. 
Door de vele veranderingen is borging van de gemaakt afspraken van groot belang. De 
inspectie beoordeelde dat proces met een ‘goed’! 

 
Tot slot: op dit moment maakt de school een lichte groei mee. Ouders kiezen bewust voor 
‘de Roerganger’. Bij navraag is gebleken, dat voor hen de sfeer en de manier van omgang 
met elkaar van doorslaggevende betekenis is. 
De resultaten maken een (vaak geringer) deel uit van de keus. 
Het laatste inspectierapport constateert dat het onderwijs op orde is en een beoordeling 
krijgt van voldoende tot goed. 

 
 

 

b) Personeel 
 

Goed onderwijs staat of valt met de kwaliteit en motivatie van de leerkachten. Het 
personeelsbeleid van onze school richt zich dan ook op het vinden, binden en boeien van 
gekwalificeerde medewerkers die in hun werk betrokkenheid en kindgerichtheid voorop 
hebben staan. 

  
Wij willen goed werkgeverschap uitstralen met medewerkers die met  plezier naar hun werk 
gaan. De organisatie is transparant en op alle niveaus is er een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid en positieve betrokkenheid bij de school.  

 
Wij werken met Personeelsbeleid waarbij het doel is om een goede afstemming te hebben 
van de competenties van de medewerkers met de doelen van de school. Het schept een 
kader voor de directie om medewerkers geïnspireerd en gekwalificeerd aan het werk te 
houden.   

 
Wij willen continu bevorderen, dat de medewerkers over de juiste kennis, inzet en 
bekwaamheden beschikken die passen bij wat wij willen uitdragen. Voor het in kaart 
brengen van de competenties van de medewerkers van de school hanteren wij het 
Keiwijzer competentiemodel. Door dit instrument in te zetten krijgt elke medewerker zicht 
op zijn/haar competenties, ontvangt hij/zij persoonlijke feedback op zijn/haar professionele 
functioneren en geeft het vorm aan het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP), dat als input 
wordt gebruikt bij de jaargesprekken.  

 
Passend Onderwijs en de bezuinigingen doen een groot beroep op het vakmanschap van 
de leerkrachten. Om medewerkers hierin te ondersteunen zetten wij in op gerichte 
professionalisering en competentieontwikkeling van medewerkers. Hierbij maken we 
gebruik van elkaars kwaliteiten. Het is belangrijk dat medewerkers zich verantwoordelijk 
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voelen voor hun persoonlijke ontwikkeling ten gunste van de schoolontwikkeling. Het 
bestuur wil hierin graag ondersteunen en investeren. Hierbij dient wederzijdse afstemming 
te zijn van de wensen van medewerkers met betrekking tot zijn/haar persoonlijke 
ontwikkeling en de ontwikkelingsdoelen van de school. 

 
Door het bijhouden van een bekwaamheidsdossier waarborgen we de kwaliteit van onze 
medewerkers en daarmee ook de kwaliteit van het onderwijs. Hierdoor kan er aangetoond 
worden, in het kader van de wet Bekwaamheden In het Onderwijs (BIO), welke trainingen, 
bijscholingen en opleidingen medewerkers gevolgd hebben om aan de bekwaamheidseisen 
te voldoen, deze op peil te houden en indien nodig verder te ontwikkelen. 

 
Het is belangrijk om ook in de toekomst over voldoende professioneel personeel te kunnen 
beschikken. Wij willen onze kennis dan ook beschikbaar stellen door bij te dragen aan de 
opleiding van aankomende leerkrachten. Tevens maken wij gebruik van de mogelijkheden 
zoals omschreven in het ‘Convenant Aktieplan Leerkracht van Nederland’ en de 
‘Functiemix Leerkracht’, waarbij de loopbaanmogelijkheden voor de leerkrachten worden 
vergroot. 

 
Dit alles doen wij om onze missie “Bijzonderwijs” waar te maken en te onderstrepen. 

 
 
 
 

Voor de periode 2015-2019 zijn de volgende doelen ten aanzien van het personeelsbeleid 
geformuleerd: 

 
o Voor de school is een volwaardig personeelsbeleid geformuleerd en 

geïmplementeerd. 
o De school is een aantrekkelijke werkgever waarbij de tevredenheidsenquêtes 

onder de medewerkers op een 5-puntsschaal gemiddeld minimaal een 3.5 
scoren. 

o Door middel van de normjaartaak is voor elke medewerker helder 
gedefinieerd wat er op jaarbasis aan inzet en aanwezigheid wordt verwacht. 

o Van elke medewerker bestaat een bekwaamheidsdossier en wordt jaarlijks 
het Persoonlijk OntwikkelinsgPlan (POP) geeavuleerd en bijgesteld. 

o Er is een functiebouwwerk en er zijn beschrijvingen voor elke functie waarbij 
er inzet wordt geleverd om het aantal LB-functies voor ruim ervaren 
leerkrachten met een duidelijk onderscheidend functieprofiel te vergroten. 

o Arbozorg is beschreven en geïmplementeerd. 
o Het zijn van een erkend opleidingsinstituut door het bijhouden van de 

certificering van Calibris. 
o Werktijdfactoren op de school zijn met elkaar in overeenstemming gebracht 

en binnen budget.  
o Het streven is om maximaal 2 leerkrachten voor een groep in te zetten waarbij 

de formatie van iedere medewerker uit minimaal 2 dagen bestaat. 
o Functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken worden afwisselend 

van elkaar jaarlijks gerealiseerd. 
o Het gemiddeld ziekteverzuim bevindt zich op of beneden het landelijk 

gemiddelde. 
o Aan het einde van elk schooljaar wordt het onderwijskundig jaarplan 

geëvalueerd en een nieuw jaarplan opgesteld 
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c) Financiën 
Het afgelopen boekjaar heeft het bestuur voor het eerst in jaren geen extra geld hoeven 
te storten; de keuzes hebben hun uitwerking gehad. Het financiële beleid is op orde en 
kent een vaste rapporteringsinterval en verantwoordingsstructuur.  
Tevens is er gewerkt aan de aanlevertermijnen van plannen en data zodat het gehele 
financiële proces snel, tijdig en transparant doorlopen kan worden. Formalisatie van 
processen en termijnen zal in 2014 afgerond worden. Dit past in het traject van “Bestuur 
op hoofdlijnen”. 
 
Tijdigheid van planning en rapportage is belangrijker dan ooit tevoren daar de ruimte 
waarbinnen gewerkt moet worden steeds krapper wordt. Budgettair verlies op onderwijs, 
wat gecompenseerd dient te worden vanuit personeelsvergoedingen, zijn landelijk niet 
onbekend.  
 
Daarnaast komt er meer financiële verantwoording op lagere niveaus te liggen, 
bijvoorbeeld van overheid naar samenwerkingsverbanden of van gemeente naar school,  
waarvan de consequenties op dit moment nog niet goed te overzien zijn.  
 
‘d e Roerganger’ is financieel gezond en in staat om, indien nodig, extra te investeren in 
kwaliteit verhogende maatregelen. Het bestuur streeft ernaar deze positie de komende 
jaren op zijn minst te behouden. 
 
 

 

d) Gebouw en inven taris 
Schoolbesturen worden vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor het 
buitenonderhoud van hun schoolgebouwen. De Gemeente Wierden heeft gekozen voor 
een koude overdracht. Dit betekent dat we geen geldbedrag ontvangen van de 
Gemeente Wierden voor het buitenonderhoud en alles zelf dienen te bekostigen. 
 
In het najaar van 2014 is er een nulmeting uitgevoerd op basis van de NEN2767 die 
bepaalt in welke conditie de school is. Met daarbij een meerjarenonderhoudsplan voor 
minimaal 10 jaar.  Dit geeft het bestuur een goede leidraad wat er de komende jaren 
aan onderhoud uitgevoerd moet worden. 
De voordelen van doordecentralisatie: 

- kortere lijnen; 
- al het onderhoud in één hand; 
- optimaliseringing onderhoud; 
- betere planning en financiering. 

De nadelen van doordecentralisatie: 
- financiële risico’s; 
- meer uitvoeringslast; 
- onvoldoende kennis. 

 
Er is ook een start gemaakt met het opknappen van het schoolplein. Jaarlijks zal er 
minimaal één klusdag worden georganiseerd om samen met betrokken ouders een dag 
aan het schoolplein te werken. 
 
Doelen: 

- Het optimaal benutten van de lokalen. Dit zal jaarlijks bekeken worden op basis 
van het aantal leerlingen, lokaalbezetting.  
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- Het zorgen voor een veilig schoolplein. Uitkomsten van jaarlijks inspecties direct 
inplannen voor verdere akties.  

- Goed inzicht krijgen in de onderhoudskosten van het schoolgebouw. In 2014 een 
meerjarenonderhoudsplan op laten stellen voor de komende 10 jaar. Het MJOP 
opnemen in de begroting voor de kostenbewaking. 

- Kontakt houden met de Gemeente Wierden i.v.m. hun standpunt ten aanzien van 
de schoolgebouwen in de gemeente. (o.a. onderhoud, verzekering) Hiervoor is 
het OOGO overleg. 

 
  

e) Kwali teit 
De Roerganger werkt planmatig aan kwaliteit.  Als middel wordt hiervoor het programma 
WMK (werken met kwaliteitskaarten) gebruikt. Daarbij worden enquetes uitgezet om de 
tevredenheid te peilen. Zowel bij ouders, leerlingen als  leerkrachten. De uitslag wordt 
vertaald in een 5-puntsschaal.  
Daarnaast is gestart met een map borgingsdocumenten, waarbij planmatig gewerkt wordt 
aan verbeterpunten. Deze verbeterpunten worden vastgelegd, geborgd en geëvalueerd. 
Deze wijze van borgen zal de komende jaren verder worden uitgebouwd volgens de 
PDCA-cirkel (Plan Do Check Act).  In het schoolplan 2015 – 2019 zal de 
meerjarenplanning voor kwaliteitsbeleid nader uitgewerkt worden. 

 
 

 

f) Ouders en Co mmunica tie 
De school draagt zorg voor de bevordering van ouderbetrokkenheid, waaronder het 
onderwijsondersteunend gedrag van ouders zodat ouders beter betrokken raken bij de 
onderwijscarrière van hun kinderen. Daarnaast legt zij verbindingen tussen verschillende 
activiteiten op of om hun locatie voor leerlingen, kinderen, ouders of buurtgenoten.  
Ons ouderbeleid is gericht op versterking van het educatief partnerschap en het 
onderwijsondersteunend gedrag van ouders. 

 
Doel van ouderbetrokkenheid 

 
• Een bijdrage leveren aan een optimale schoolloopbaan van het kind; het 

versterken van leerresultaten, bevorderen van de brede ontwikkeling van 
kinderen, 

• Het bieden van opvoedingsondersteuning. 
• Het stimuleren en versterken van de pedagogische afstemming en samenwerking 

tussen ouders en leerkrachten. 
• Het bevorderen van onderwijsondersteunend gedrag van ouders. 
• Het stimuleren van betrokkenheid van ouders bij keuze- en schakelmomenten, 

waaronder de overgang van kleuters naar groep 3 of de overgang van groep 8 
naar het voortgezet onderwijs. 

 
De Roerganger heeft een hoge ouderbetrokkenheid bij allerlei activiteiten. Het doel is om 
de school laagdrempelig te laten zijn voor iedereen, de betrokkenheid van ouders bij de 
school en dus hun kind te vergroten. In onze visie staat ook dat wij een school willen zijn 
die laagdrempelig is voor iedereen, met een goede, ontspannen sfeer en dat onze school 
zich kenmerkt door een grote betrokkenheid van ouders die zich enthousiast inzetten voor 
allerlei activiteiten en dat wij dit van grote waarde vinden. 
In ouderenquetes streven we naar een score tussen de 3 en 4 op een schaal van 1 tm 4. 
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Communicatie 
 
De overgrote meerderheid van de ouders wil graag informatie hebben over de 
leerprestaties en het welbevinden van hun kind. Hier wordt op verschillende manieren 
invulling aangegeven: mondeling, schriftelijk en door het gebruik van digitale media. 
Deze zijn beschreven in de schoolgids. 
 
Ook maakt ‘de Roerganger’ gebruik van de diverse media om schoolse zaken voor het 
voetlicht te brengen. Bijvoorbeeld: de streekkrantjes; de eigen website; de site van Enters 
Nieuws; etc. 
Ouderraad 
De ouderraad behartigt de belangen van de ouders en hun kinderen binnen ‘de 
Roerganger’ en vertegenwoordigt de ouders naar het team, de medezeggenschapsraad 
en het bestuur 
 
 
Ouderklankbordgroep 
De klankbordgroep bestaat op ‘de Roerganger’ uit enkele ouders/verzorgers (uit onder-, 
midden- en bovenbouw, die het interessant en leuk vinden om betrokken te zijn bij het 
reilen en zeilen van de school.  Ook een directielid is hierbij aanwezig.  
De leden van de klankbordgroep kunnen de directie/MR-leden gevraagd en ongevraagd 
adviseren over allerlei ‘schoolse onderwerpen’.   
Te denken valt dan aan bijvoorbeeld: veiligheid in en rond de school,combinatiegroepen, 
de beoordeling van de inspectie, de communicatie over bijvoorbeeld de prestaties van 
leerlingen etc. 
 
De klankbordgroep kan geen besluiten nemen maar de adviezen uit de klankbordgroep 
kunnen wel worden meegewogen in het besluitvormingsproces van het team, de 
medezeggenschapsraad en bestuur. 
 
Het bovenstaande is vastgelegd in borgingsdocumenten. 

 
  

g) Bestuur 
Het bestuur, bestaande uit minimaal 5 leden, bestaat (bij voorkeur) uit ouders van de 
leerlingen. Die binding is niet beschreven, maar logischerwijs voelen ouders zich meer 
betrokken bij de school als hun kind daar onderwijs volgt. Wisselingen binnen het 
bestuur proberen we, doordat we met een rooster van aftreden werken, zo 
gestructureerd mogelijk te laten verlopen. 
Met grote zorg probeert het bestuur zich steeds weer aan te vullen met gekwalificeerde 
en gemotiveerde bestuursleden.  
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7. Risic o-analyse  
 
Voor alle aandachtsgebieden in de organisatie worden de reële risico’s voor de komende 
jaren benoemd. Daarbij wordt een inschatting gegeven of er sprake is van een hoog, midden 
of laag risico. 
 
 

Risico Laag / Midden / Hoog 
a. Onderwijs Midden 
b. Personeel Laag 
c. Financiën/materieel Midden 
d. Gebouw Midden 
e. Kwaliteit Laag 
f. Ouders en Communicatie Laag 
g. Bestuur Midden 

 
 
Momenteel zien we geen risico’s die als Hoog aangemerkt moeten worden. De risico’s in de 
categorie Midden zullen nadrukkelijk aandacht van het bestuur krijgen. 
 


