
 

 

         

Context CBS De Hoeksteen 
“Fundament voor je Toekomst” 

 
Het motto is "CBS De Hoeksteen: Fundament voor je Toekomst". De school wil voor alle kinderen een 
fundament leggen, een Hoeksteen in hun ontwikkeling. Dit komt tot uiting in de identiteit, respect 
voor elkaar en de omgeving en een goede sfeer op school. 
 
In 2014 heeft de Onderwijsinspectie een basisarrangement aan CBS De Hoeksteen toegekend 

De school voert  regelmatig een zelfevaluatie uit met behulp van Werken met Kwaliteitskaarten Primair 
Onderwijs (WMKPO) en wil hiermee haar ambitie om goed, eigentijds en uitdagend onderwijs te bieden, blijven 
monitoren. 

Speerpunten voor de komende jaren zijn: 
- Visie op en toepassing van ICT in het onderwijs. 
- Implementeren van de module leerlijnen in Parnassys in groep 1 en 2. 
- Verder ontwikkelen van passend onderwijs, ‘leren leren’, omgaan met ongewenst gedrag, 

grenzen aan de zorg. 
- 21e eeuwse vaardigheden en het onderwijscurriculum. 
- Coöperatief leren. 
- Stimuleren van ouderbetrokkenheid. 

 
Ontwikkelingen vanuit de overheid en de lokale omgeving vragen steeds meer de aandacht met 
gevolgen voor de belangen van CBS De Hoeksteen:  

- Als zgn. éénpitter met een vrijwilligersbestuur wordt het steeds moeilijker om alle 
ontwikkelingen en daarbij horende verantwoordelijkheden te volgen. De directeur speelt   
hierin een belangrijke rol.  

- CBS De Hoeksteen staat in een krimpregio. Het is daarom van belang om de school goed te 
positioneren en profileren. 
 

Als directeur vertaalt u de aandachtsgebieden/ ontwikkelingen naar de praktijk, anticipeert u op de 
toekomst en weet u het team te enthousiasmeren. U stimuleert het eigenaarschap van de 
leerkrachten door competenties te vergroten en autonomie en onderlinge verbondenheid te 
bevorderen. 
 
Voor meer informatie over de school verwijzen wij naar de website: www.cbs-dehoeksteen.nl  

 
De Vereniging 
CBS De Hoeksteen gaat uit van de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Scholen met de 
Bijbel te Giessen-Nieuwkerk en omgeving. Het (vrijwilligers)bestuur is met acht leden het bevoegd 
gezag van de school. Ieder bestuurslid heeft een eigen taakgebied, waarbij zoveel mogelijk rekening 
is gehouden met ieders kennis en vaardigheden.  
 
Het bestuur heeft gekozen voor een functionele scheiding van bestuur en toezicht en is 
onderverdeeld in een dagelijks bestuur dat bestuurt en een algemeen bestuur dat toezicht houdt, 
waarbij de directeur een (ruime) gemandateerde bevoegdheid heeft.  Het bestuur wil zich richten op 
de hoofdlijnen. Voor de directeur betekent dit, dat het mandaat in de toekomst (en de daarmee 
samenhangende verantwoordelijkheden) mogelijk veranderd kan worden.  
 

http://www.cbs-dehoeksteen.nl/


 

Als directeur informeert u het bestuur over de actuele ontwikkelingen binnen 
het onderwijs en de gevolgen die dit heeft voor het onderwijskundig beleid en 
de bedrijfsvoering van CBS De Hoeksteen. Met uw kennis en ervaring weet u de 

ontwikkelingen te vertalen naar strategisch, tactisch en operationeel niveau. 


