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SAMENVATTING 

Het strategisch beleidsplan 2015-2019 bevat de missie en visie van Stichting 
ROOBOL. De missie en visie zijn vertaald naar een strategie voor vier 
schooljaren. Alle schoolteams zijn betrokken geweest bij de vorming van het 
strategisch beleid. Het strategisch beleidsplan 2015-2019 is een vervolg op het 
strategisch beleid dat is ontwikkeld in de periode 2012-2014.   
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Inleiding 
In de voor ons liggende beleidsperiode 2015-2019 werken we verder aan de kwaliteit van 

goed onderwijs en richten we ons op het behalen van goede leeropbrengsten, willen we 

toegroeien naar een professionele organisatie en anticiperen we op de demografische 

ontwikkelingen in Noordoost Friesland. Het thema van dit strategisch beleidsplan is 

“samen werken en samen ontwikkelen”. 

 

Het strategisch beleid is ontwikkeld vanuit de analyses uit het strategisch beleidsplan 

2012 en de uitwerking van de visie 2014. Het beleid is vastgesteld in 2015. 

Missie 
ROOBOL is innovatief en continue in ontwikkeling. Bij ROOBOL staat “samen werken en 

samen leren” centraal vanuit een professionele cultuur in een uitdagende en inspirerende 

leeromgeving. Samen werken en samen ontwikkelen waarbij respect en ruimte is voor 

verschillen en voor talenten. Niet a-p-a-r-t maar samen! 

Visie 

Samen Leren 

Kinderen komen tot de beste prestaties in een omgeving waarin ze zich competent 

voelen, zich veilig voelen, zich gewaardeerd voelen, zichzelf kunnen zijn, betrokken zijn bij 

de leerstof, plezier hebben in leren en een volgende stap kunnen zetten in hun 

ontwikkeling. 

Wij willen het beste uit ‘onze’ kinderen halen. De uitdagende stimulerende leeromgeving 

biedt kinderen de mogelijkheid om zich competent te voelen en om zich te ontwikkelen. 

De drie psychologische basisbehoeftes: het leggen van relaties, het zich competent 

voelen en het ontwikkelen van autonomie zijn leidend bij het inrichten van leerprocessen. 

Dat betekent naast aandacht voor cognitieve vakken, specifieke aandacht voor de 

individuele leerlijnen, zelfstandig werken èn aandacht voor de sociaal emotionele 

ontwikkeling van kinderen (adaptief onderwijs; zorg op maat). Samenwerken, 

communiceren en eigen verantwoordelijkheid nemen voor het eigen leerproces bereidt 

hen voor op de wereld van morgen. 

Leerkrachten en ondersteuners presteren het beste in een omgeving waar ze zich 

competent voelen (zich veilig voelen, zich gewaardeerd voelen, zichzelf kunnen zijn, 

betrokken zijn bij de school, plezier hebben in hun werk) en waar ruimte is voor een 

persoonlijke en professionele ontwikkeling die leidt tot een klimaat waarin kinderen zich 
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optimaal kunnen ontplooien. ROOBOL streeft naar een gezamenlijke afstemming binnen 

de scholen waardoor het personeel zich gewaardeerd voelt en ervaart dat men werk doet 

wat zinvol is en bijdraagt tot het bereiken van gemeenschappelijke doelstellingen door 

samen te ontwikkelen. 

Samen Ontwikkelen 

ROOBOL wil investeren in onderwijs, personeel, faciliteiten, huisvestiging en goede 

communicatie en wil voortbouwen als lerende organisatie waarin het vanzelfsprekend is 

om te leren van zaken die niet op orde zijn of beter kunnen. Dat betekent een open en 

lerende houding van alle betrokkenen. Om de ontwikkeling van kinderen een optimale 

kans te geven werken we nauw samen met ouders, door het in stand houden van 

ouderraden en vertegenwoordiging van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. 

De tevredenheid van ouders, leerlingen en personeel meten we cyclisch. 

Noordoost Friesland krijgt te maken met krimp, de bevolkingsdaling heeft gevolgen voor 

het primair onderwijs. Het is de verwachting dat het aantal basisschoolleerlingen in 

Noordoost Friesland de komende jaren daalt met gemiddeld 12 % tot 2025. Vanuit onze 

maatschappelijke opdracht, vindt ROOBOL dat ouders moeten kunnen kiezen voor 

algemeen toegankelijk openbaar onderwijs. We willen proactief anticiperen op deze 

ontwikkelingen. Om de kwaliteit en de bereikbaarheid te behouden voor Noordoost 

Friesland gaan we de komende periode actief op zoek naar samenwerkingspartners 

waarbij we onze eigen identiteit niet uit het oog verliezen. Er is altijd een open oog naar 

de buitenwereld, we zijn extravert en ondernemend. We zetten, daar waar nodig, actief in 

op de interzuilaire samenwerking. We zijn in staat om over onze eigen grenzen te 

stappen zodat de dorpen een school kunnen behouden waarin leerlingen en ouders van 

meerdere identiteiten zich thuis voelen. Van kleurrijk openbaar naar kleurrijk interzuilair! 

Identiteit 

ROOBOL staat voor openbaar onderwijs, toegankelijk voor alle kinderen ongeacht 

afkomst. Ieder mens is uniek en we willen investeren in het samenbrengen van deze 

verschillen en zien het als een kans om van elkaar te leren. Respect voor elkaar vinden 

wij de belangrijkste waarde en al ons handelen is respectvol met ruimte voor de ander. 

Het klimaat waarin dit plaatsvindt is veilig en biedt de mogelijkheid tot ontwikkeling. 

Laagdrempelig en toegankelijk met een open cultuur waar ruimte is voor dialoog en 

medezeggenschap. Samen leren, onderzoeken en samen ontwikkelen leidt tot verbetering 

en vernieuwing van het onderwijs zodat ROOBOL zich kan onderscheiden door goed 

kwalitatief algemeen toegankelijk onderwijs dat aansluit bij de maatschappij van de 

toekomst. 
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Strategie  
Vanuit de missie en visie zijn de volgende strategische beleidsthema's gekozen: 

• Opbrengstgericht werken  

• Passend onderwijs  

• Leercultuur en veiligheid 

• Professionele cultuur  

• Inspirerende leeromgeving  

• Communicatie  

• Organisatiestructuur  

• Talentontwikkeling  

• Drietalig onderwijs / meertalig onderwijs  

• Integraal personeelsbeleid  

 

De beleidsthema's zullen per jaar in een praktische jaarplanning terug komen. De 

jaarplanning is het werkdocument van het directeurenoverleg en maakt zichtbaar 

wanneer de doelstellingen gerealiseerd worden. 

De beleidsthema’s zijn opgenomen in de schoolplannen van de scholen. Voor ieder 

beleidsthema is een werkgroep opgericht. Deze werkgroep is verantwoordelijk voor de 

uitwerking van het thema. Voor de uitwerking op schoolniveau ligt de 

verantwoordelijkheid bij de directeur. De vorderingen op schoolniveau zijn drie keer per 

jaar onderwerp van het voortgangsgesprek tussen College van Bestuur en directeur. 
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Planning 2015-2019 

 

  Beleidsperiode 2015 - 2019 15/16 16/17 17/18 18/19 

1 Visieontwikkeling         

  - ROOBOL staat voor algemeen toegankelijk 

openbaar onderwijs en heeft dit helder en 

smart omschreven in haar visie. 

 X      

  - De visie op onderwijs en identiteit wordt 

gedeeld door alle geledingen. 

X       

2 Leiderschap, organisatiestructuur en cultuur         

  - Het ontwikkelen en implementeren van een 

passende organisatiestructuur waarin integraal 

management versus onderwijskundig 

leiderschap helder is gedefinieerd. 

X X     

  - Het ontwikkelen en implementeren van een 

managementstatuut waarin taken, 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden 

duidelijk zijn omschreven. 

X       

  - Er wordt actief ingezet om samenwerking te 

zoeken met andere onderwijsorganisaties en 

ketenpartners met als doel het realiseren van 

(interzuilaire) samenwerking. 

  X X X 

  - Besluitvormingsprocessen zijn helder 

beschreven. 

X       

  - Bevoegdheden van de GMR (Inspraak, 

instemming en advies) zijn duidelijk. 

X       

3 Onderwijs & Kwaliteit         

  - De lerende netwerken worden verder 

ontwikkeld zodat er integraal, cyclisch en 

planmatig opbrengstgericht gewerkt en 

getoetst kan worden. 

X       

  - Er wordt een intern kwaliteitssysteem 

ontwikkeld, met als doel een actueel beeld van 

de kwaliteit en het tijdig bij kunnen sturen. Dit 

gebeurt voorafgaand aan externe 

X  X    
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kwaliteitstoetsing. 

  - Elke vier jaar wordt er 

tevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder 

personeelsleden, ouders en leerlingen. 

    X   

  - Het ontwikkelen van een inspirerende 

leeromgeving waarbij de 21st century skills 

een rol spelen. 

X X X   

  - Alle scholen hebben taalbeleid gericht op 

Fries, Nederlands en Engels 

X X X X 

  - Alle scholen hebben een sociaal veilig 

leerklimaat 

X X X X 

  - Er is Roobolbeleid voor talentontwikkeling en 

talentontwikkeling is op de scholen 

geïmplementeerd. 

X X X X 

  - Er is op alle scholen sprake van een 

professionele cultuur. 

  X X X 

4 Personeelsbeleid         

  - Integraal personeelsbeleid waarbij de visie 

missie en talentontwikkeling leidend zijn. 

X X     

5 PR en Communicatie intern en extern         

  - Interne communicatie doelen: ROOBOL heeft 

de rollen, verantwoordelijkheden en 

besluitvormingsprocessen duidelijk 

gedefinieerd en richt haar communicatie zo in 

dat haar identiteit, missie en visie breed 

gedragen wordt in de organisatie, waarbij zo 

kort mogelijke communicatielijnen worden 

gehanteerd. 

X X     

  - Externe communicatiedoelen: ROOBOL richt 

haar communicatie zo in dat haar identiteit, 

missie en visie breed gedragen wordt in de 

organisatie en dat deze herkend, erkend en 

gedragen wordt door haar externe 

stakeholders, waarmee ROOBOL een excellente 

reputatie als heeft als school waarin kinderen 

het beste uit zichzelf halen. 

X X     
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6 Bedrijfsvoering         

  - Het strategisch beleid wordt systematisch 

gemonitord en beoordeeld op basis van de 

kwaliteit. 

 X X  X X 

  - Het beleid wordt vertaald in een beleidsrijke 

begroting. 

X X X X 

  - Het bestuursformatieplan maakt integraal 

onderdeel uit van de begroting. 

X X X X 

  - Managementrapportages (ken- en 

stuurgetallen) zijn beschikbaar op 

organisatieniveau en schoolniveau. 

 X   

  - Formuleren strategisch beleid X     X 

  - Schoolplannen afgestemd op strategisch 

beleid 

X   X   

  - Voorbereiding volgende beleidsperiode X   X   

 


