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  Fundament 
  voor je toekomst! 

Memo strategie CBS De Hoeksteen 2019 – 2023 
 
Inleiding 
Het huidige strategische beleid van onze school is aan vervanging toe. Om tot een 
nieuwe strategie te komen is in dit document gebruik gemaakt van het volgende model.  

 
1. Strategisch venster 

 

Missie 
Christelijke basisschool De Hoeksteen: Fundament voor je Toekomst. 
 
Visie 
De inspiratiebron van ons handelen is de Bijbel, het woord van God. Het is onze 
ambitie om elke dag opnieuw, vanuit ons geloof in Jezus Christus, een veilige, 
uitdagende en plezierige leeromgeving te creëren, waarin de kinderen zich optimaal 
kunnen ontwikkelen en ontplooien. Vanuit het christelijke perspectief willen wij de 
kinderen een bewust mens- en maatschappijbeeld meegeven, zelfvertrouwen, respect 
voor zichzelf en de naaste. We besteden veel aandacht aan het mede opvoeden van 
de leerlingen tot volwaardige en respectvolle burgers die zich verantwoordelijk voelen 
voor de wereld om hen heen. We willen de kinderen optimaal toerusten op het gebied 
van kennis en vaardigheden voor een succesvolle deelname aan het voortgezet 
onderwijs. Onze school staat open voor alle aangemelde leerlingen, als hun ouders 
onze grondslag nadrukkelijk respecteren. Dat houdt in dat de leerlingen deelnemen 
aan alle activiteiten, dus inclusief die activiteiten die in verband staan met het 
protestants-christelijke karakter van de school. 
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2. Externe analyse 

 
Top 5 

a. Demografisch aspect – er is sprake van krimp in het aantal leerlingen 
b. Economisch aspect – lerarentekort zorgt ervoor dat we in toenemende mate moeite 

zullen hebben met het vinden van docenten 
c. Sociaal aspect – scholen in de omgeving willen graag meer samenwerken 
d. Technologisch aspect – we lopen achter op de voortgang van technologische 

ontwikkelingen in het basisonderwijs 
e. Politiek aspect – steeds meer druk om passend onderwijs beter vorm te geven 

 
3. Interne analyse 

 
Top 5 

a. Goede financiële positie 

b. 'Roerige tijd' achter de rug met veel wisselingen en tijdelijke inzet van personeel op 

directeurspositie 

c. Onderzoek naar sociale veiligheid onder bovenbouwleerlingen (2017-2018) scoort niet 

hoog 

d. Onderzoek naar medewerkertevredenheid (2016-2017) scoort gemiddeld  

e. Onderwijs te weinig afgestemd op individu (inhoudelijk en qua tempo) ook omdat 

kaders (bijv. wanneer wel of geen plusklas) onduidelijk zijn 

 

4. Synthese en opties 

 

Wanneer we kijken naar de interne en externe analyse dan zouden we hier de 

volgende opties uit af kunnen leiden: 

 

a. Ervoor zorgdragen dat we een aantrekkelijke school blijven om voor te werken zodat 

de continuïteit van de school niet in gevaar komt door het groeiende lerarentekort – 

medewerkertevredenheid moet daartoe tenminste hoger dan gemiddeld worden 

b. Krachten bundelen met scholen in de omgeving, bijvoorbeeld als het gaat om 

beleidsvorming; van daaruit kan er altijd gekeken worden of verdergaande 

samenwerking gewenst is 

c. Plan maken op welke wijze we sowieso de ontwikkelingen op technologiegebied 

kunnen bijbenen  

d. 'Rust' brengen op school door duidelijke koers uit te zetten en zoveel als mogelijk 

stabiliteit te borgen in de directiefunctie 

e. Nader onderzoek naar sociale veiligheid van leerlingen in de bovenbouw 

f. Duidelijke kaders stellen voor passend onderwijs  
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5. Waardering en strategiekeuze 

 

Welke prioriteiten stellen we voor de komende periode:  

('need to have' versus 'nice to have') 

 

Need to have Nice to have 

a b 

c  

d  

e  

f  

 
6. Uitwerking en planning 

 
In de komende (school)jaren zal er per onderdeel van de strategiekeuze een 
activiteitenplanning opgesteld moeten worden. Dat kan er als volgt uitzien aan de 
hand van een voorbeeld bij onderdeel a. 

o 2019: Uitvoeren medewerkertevredenheidsonderzoek (MTO) en opstellen plan van 
aanpak (pva) met verbetermaatregelen t.a.v. de belangrijkste punten van 
ontevredenheid i.s.m. alle medewerkers. 

o 2020: implementatie verbetermaatregelen aan het begin van het jaar en evalueren 
van het effect van deze maatregelen aan het eind van het jaar. 

o 2021: Uitvoeren nieuw MTO en opstellen pva met verbetermaatregelen, etc. (zie 
2019). Tevens bepalen van de goede resultaten die tenminste behouden moeten 
worden en daarop ook acties uitzetten in het pva. 

o 2021: Implementatie verbeter- en behoudmaatregelen aan het begin van het jaar en 
evalueren van het effect van deze maatregelen aan het eind van het jaar. 
Resultaat: na 4 jaar behoort De Hoeksteen tot een van de meest gewaardeerde 
werkgevers in het basisonderwijs en komen medewerkers graag werken voor deze 
school. Vacatures worden telkens redelijk vlot ingevuld en gewaardeerde 
medewerkers hebben geen behoefte om elders een baan te zoeken.   
 
Aan de hand van dit voorbeeld bij het eerste onderdeel (a), zal er een uitwerking 
gemaakt moeten worden bij elk van de andere onderdelen. Deze uitwerking is het 
schoolplan voor 2019-2023. Het ligt voor de hand dat de directeur dit schoolplan 
opstelt en dit voorlegt aan het bestuur. 
 

7. Implementatie en monitoring 
 
De implementatie zal moeten geschieden aan de hand van de uitvoering van het 
schoolplan. Monitoring kan geschieden aan de hand van een voortgangsrapportage 
per kwartaal en/of jaar van het opgestelde pva.  
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