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Dit Koersplan (als tussentijdse - gedeeltelijke - bijstelling van het SBP) is opgesteld door de algemeen directeur 
in samenspraak met het managementteam in hun vergadering van 10-9-2018.  

Het toezichthoudend bestuur heeft deze goedgekeurd in haar vergadering van 17-9-2018.  

Besproken in de GMR vergadering van 24-09-2018 
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RADAR en haar scholen 
 
Radar vereniging voor Protestants-Christelijk Onderwijs te Schouwen-Duiveland 
 

Kabbelaarsbank 2, Zierikzee 

Postbus 109, 4300 AC Zierikzee 

0111 695304 / 695302 
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 Jan Wouter van den Doel, Zierikzee 
 Jenaplan Johan Louis de Jonge, Zierikzee 
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Inleiding  
 
Dit koersplan is bestemd voor een ieder die betrokken is bij Radar, van ouders tot netwerkpartners, van bestuurders 
tot leerkrachten. Het plan geeft de onderwijskundige koers aan waar Radar de komende jaren naar toe wil gaan 
en is in die zin een tussentijdse bijstelling van het lopende Strategisch Beleidsplan. Het is een ambitieus plan, 
waarin de ontwikkeling van het kind, de leraar en alle medewerkers centraal staan en waarin de onderwijsconcepten 
van de Radarscholen aangescherpt zullen worden.  

Leren en ontwikkelen doen we samen met allen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van het kind. Het ‘samen’ is 
de dragende kracht onder dit hele plan.  

Voor het samenstellen van dit koersplan is o.a. gebruik gemaakt van: tevredenheidspeilingen van ouders en 
leerlingen, enquêtes, focusgesprekken met stakeholders en medewerkers, evaluaties en SWOT-analyses  en 
beleidsstukken vanuit de gemeente, het rijk en de onderwijsinspectie. De analyse hiervan geeft een scherp beeld 
waar we vandaan komen en nu staan.  

Een nieuwe koers, een uitdagende reis. Een reis die we samen maken, met elkaar, maar vooral samen met onze 
Hemelse Vader. Met Hem als Stuurman geeft de reis kracht en zegen! 

Ga jij, gaat u mee op reis?  

M.C. (Clemens) Pronk RDO MEL, algemeen directeur Radar  

September 2018  
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Leeswijzer  
 

Dit Koersplan is een tussentijdse bijstelling van de onderwijskundige visie, zoals opgenomen in het Strategisch 
beleidsplan (SBP) 2015-2019. Dit Koersplan is daarmee een onderdeel van het SBP 2015-2019 en zal mede als 
basis dienen in het nieuw op te stellen SBP 2019-2023. 

Onder deze visie ligt onze missie, kernachtig verwoord in ons motto: “voor elk kind bijzonder”. Naar een 
uitgebreide beschrijving van onze missie en onze kernwaarden verwijzen we naar ons strategisch beleidsplan 
2015-2019.  

Na een korte onderwijsinhoudelijke context, volgt een kernachtige beschrijving van de onderwijsvisie, verwoord 
als Kindgericht onderwijs. Daarna volgt een beschrijving wat de keuze voor kindgericht onderwijs betekent voor 
het kind, de leerkracht, de schoolleider, en o.a. de organisatie van het leren. Tussen de beschrijvingen door vindt 
u intermezzo’s waarin kernpunten uit onze ontwikkeling, visie of manier van werken, krachtig zijn weergegeven.  

Direct na de context-beschrijving is een samenvatting te vinden van de uitgezette koers van Radar.  

Voor kindgericht onderwijs wordt vanaf nu de afkorting KGO gebruikt.  

 

 

Voor elk kind bijzonder 
 
 
 
 

Betere wereld    
 

Samen / verbinden    
 

Zorgzaam     
 

Uniek 
 

Veiligheid  
 

Uitdagen  
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Context  
 
Radar is een onderwijsorganisatie voor Christelijk primair onderwijs op Schouwen-Duiveland, een gemeente in de 
provincie Zeeland. Maar Schouwen-Duiveland is vooral ook onderdeel van een snel veranderende samenleving, 
die vraagt om meebewegen! De huidige en toekomstige maatschappij stelt andere vragen aan medewerkers dan 
in het verleden. Werkgevers hechten veel waarde aan de zogenaamde 21ste -eeuwse vaardigheden, zoals 
samenwerken, kritisch- en creatief denken, probleem oplossend vermogen en ICT-vaardigheden. Daarnaast zijn 
metacognitieve vaardigheden belangrijk, waarbij leerlingen leren nadenken over hun eigen gedrag en gedachten 
en leren leren. 

Op de Radarscholen wordt grotendeels nog gewerkt met het jaarstofklassensysteem, waarbij ‘de gemiddelde 
leerling’ als uitgangspunt wordt genomen en waar het leerstofaanbod op wordt afgestemd. Een aanbod dat voor 
de ene leerling soms te makkelijk en voor de andere leerling soms te moeilijk is, ook al wordt dit (ten dele) opgelost 
door zoveel mogelijk te differentiëren in aanbod en leerstof. Er zijn echter grote niveauverschillen tussen leerlingen 
in een groep, het totale aanbod is voor alle leerlingen (bijna) hetzelfde en de leerstof is voornamelijk het startpunt 
van het handelen van de leerkracht.  

We willen echter onderwijs verzorgen, waarbij de ontwikkeling van het kind uitgangspunt is en niet de leerstof. Dit 
is in het huidige systeem van klassikaal onderwijs lastig om volledig vorm te geven.  

De wet Passend onderwijs (2014) heeft scholen uitgedaagd om leerlingen met specifieke zorgbehoeften een 
passende plek (bij hun kwaliteit en mogelijkheden) aan te bieden. Dat vraagt van scholen om de 
onderwijsbehoeften van het (zorg)kind centraal te zetten en daar van uit te gaan. Na vier jaar merken we waar 
onze mogelijkheden maar vooral ook waar onze grenzen liggen.  

Verschillend nieuw hersenonderzoek laat ook zien dat het jaarstofklassensysteem (wat in de kern uit 1377 stamt) 
niet de optimale manier is om de ontwikkeling van kinderen goed vorm te geven. Het leidt tot het opvullen van 
hiaten van wat volgens de norm beheerst moet worden, terwijl het juist de vaardigheden die leerlingen al hebben, 
verder zou moeten ontwikkelen. De huidige ICT-ontwikkelingen creëren daarnaast ook steeds meer mogelijkheden 
om kindgericht en gepersonaliseerd te werken. 

Samengevat: Radar wil recht doen aan de ontwikkeling van elk kind in het bijzonder. Dat vraagt om het centraal 
stellen van de ontwikkeling van het kind (KindGerichtOnderwijs). Als we daar recht aan willen doen, dan vraagt dat 
om een andere organisatie, om nieuwe vaardigheden bij leerkrachten, een andere manier van samenwerken, 
andere huisvesting, kortom… een nieuwe koers. 

De koers van Radar, waarbij elke leerling optimaal tot ontwikkeling komt om een volwaardige plaats in te nemen 
in en een bijdrage te leveren aan die snel veranderende samenleving van de toekomst. 
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Kindgericht onderwijs  
Visie op onderwijs 
 
Elk kind is voor ons uniek, met zijn eigen talenten en kansen. Het optimaal ontwikkelen van die talenten, kwaliteiten 
en kansen van elk kind bijzonder, is het uitgangspunt van ons onderwijs. Daarbij dragen we zorg voor een 
ononderbroken ontwikkeling en houden we zoveel mogelijk rekening met de behoeften, interesses en leerstijl van 
elk kind. Dat vraagt om onderwijs op het niveau van het kind. Onderwijs dat uitdaagt, motiveert, veel variatie kent 
en plaatsvindt in een betekenisvolle omgeving. Daarin is sprake van vormen van samenwerkend, coöperatief, 
onderzoekend leren en thematisch en projectmatig werken. De 21e century skills zijn daar integraal onderdeel van.  
We betrekken het kind zoveel mogelijk bij zijn/haar eigen leerproces. De leerkracht handelt daarin als coach, 
waarbij er een wisselwerking is in de regie over de ‘eigen ontwikkeling’: een vorm tussen leerling-volgend en 
leerkracht-gestuurd. Daarbij zijn de ontwikkeling van meta-cognitieve vaardigheden van het kind belangrijk.  
We maken gebruik van vormen van gepersonaliseerd leren* en gebruiken ICT om leerlingen bij hun leerproces 
zoveel mogelijk te ondersteunen.  
 
 
Uitgangspunten van kindgericht onderwijs in Radar:  
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 Onze focus ligt op de persoonsvorming van het kind, waarbij de leerstof het voertuig voor die ontwikkeling is. 

We zijn gericht op het mens-zijn in deze maatschappij. Kindgericht onderwijs is geen individualistisch 
onderwijs, maar onderwijs gericht op de ontwikkeling van het individu in het grote geheel. De school is een 
plek waar je samen leert leven.  

 Sociaal-emotioneel welbevinden is een belangrijke voorwaarde om tot leren en ontplooiing te komen.  
Onze pedagogische aanpak is keuzegericht. Er is sprake van een mate van zelfsturing en verantwoordelijkheid. 
Interesse en motivatie van leerlingen is een belangrijk uitgangspunt. 

 Het eigenaarschap van iedereen – leider, leerkracht, leerling – staat centraal. 
Om de (eigen) ontwikkeling te volgen en te monitoren – in gezamenlijke regie – gebruiken we formatieve, 
procesgerichte toetsing.  
Om de ontwikkeling van het kind inzichtelijk te maken gebruiken we portfolio’s.  

 We werken vanuit (eigen) leerlijnen van de leerlingen.  
De leerstof stemmen we af op de interesse en het ontwikkelingsniveau van de leerling en is gericht op 
kwaliteiten en talenten.  
Onze didactische aanpak open en interactief is. 
Er veel aandacht is voor instructie (EDI), het leer- en groeiproces en feedback hierop.  

 Leren heeft te maken met de ontwikkeling van vaardigheden, het veranderen van gedrag, het hanteren van 
oplossingsmethoden, het leren ontwikkelen en het toepassen van denk- en leerstrategieën.  
Samenwerkend leren is erg belangrijk en coöperatieve werkvormen zijn een middel om de 
samenwerkingsvaardigheden te ontwikkelen. 

 Onze organisatievorm groeit naar flexibel-leerling-gestuurd en diverse vormen van gepersonaliseerd 
onderwijs zijn mogelijk.  

 Ouders zijn partners in de ontwikkeling van hun kind en nauw betrokken bij het leerproces van het kind. Team 
en ouders staan in nauw contact tot elkaar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

*Gepersonaliseerd leren  

Radar verstaat onder gepersonaliseerd leren: een vorm van onderwijs waarbij maximale 
ontplooiing van de leerling centraal staat; de persoonlijke behoefte van de individuele leerling 
uitgangspunt is; de leerling eigenaar is van zijn ontwikkeling, waarbij er sprake is van wisselende 
regie tussen leerling en leerkracht (van kind-volgend tot leerkracht gestuurd); de leerkracht een 
meer coachende rol heeft en het leerproces monitort; er een grote variatie is in leerroutes en 
aanbod en rijke verscheidenheid aan leersituaties; dit alles ondersteund en mede mogelijk 
gemaakt door een rijke ICT omgeving.  
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Kindgericht onderwijs,  
 
wat  
betekent 
dat  
voor … 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Kindgericht onderwijs, wat betekent dat voor … 
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… de leerling?  
 
Leerlingen in een Radarschool worden gehoord en gezien en voelen zich veilig. We spreken met ze en niet over 
ze. We geloven in ze, geven ze de ruimte om onvoorwaardelijk te zijn wie ze zijn; vanuit het respect en meeleven 
van onze  levensbeschouwelijke visie. 
Leerlingen van Radar zorgen voor elkaar. Ze zijn sociaal competent en worden voorbereid op een snel 
veranderende samenleving.  
Ons onderwijs is dienstbaar aan een optimale ontwikkeling van de leerling en het toewerken naar een volwaardige 
plaats in de maatschappij. Daarom focussen we op de persoonsontwikkeling van elk kind en dagen de leerling uit 
zijn/haar talenten optimaal te ontplooien.  
Radarleerlingen zijn eigenaar van hun ontwikkeling en zijn intrinsiek gemotiveerd tot leren, zodat ze ervaren dat 
ze zelf tot verdere groei kunnen komen. Waar nodig wordt geholpen dit te ontwikkelen. Daarom oefenen we met 
21e eeuw- en meta-cognitieve vaardigheden.  
Eigenaarschap betekent dat de leerling verantwoordelijkheid kan nemen over het leerproces, na denkt en leert te 
toetsen en te evalueren 
 
Wat doen we daarvoor?  

 Radar zorgt voor een veilige omgeving, waarin leerlingen zich 
optimaal kunnen ontwikkelen.  

 Radar schept de (rand) voorwaarden voor de leerlingen om 
gepersonaliseerd te kunnen leren. Waaronder een optimale ICT-
omgeving. 

 Radar zet in op 21e eeuw-vaardigheden  
 Radar zet in op de ontwikkeling van de metacognitieve vaardigheden 

van elke leerling.  
 Alle Radarscholen zijn Kanjerscholen en werken continue en 

gestructureerd aan het onderhouden van een veilige omgeving 
 
 

 

 

Elk kind … 

…is een uniek schepsel van God  

…mag er zijn!  

…leeft in afhankelijkheid van zijn Schepper  

…heeft zijn eigen gaven en talenten  

...is eigenaar van zijn eigen ontwikkeling   
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… de leerkracht?  
 

De leerkracht is degene die het verschil bij de leerling maakt! 

Daarom heeft Radar leerkrachten die de leerling centraal stellen en in staat zijn tot een optimale pedagogische en 
didactische interactie met de leerling, Hij/zij fungeert als rolmodel, zeker in het overdragen van onze Christelijke 
normen en waarden.  

De leerkracht vertrouwt de leerling, daagt uit, moedigt aan (om diep na te denken en problemen op te lossen), 
heeft hoge verwachtingen van de leerling en stimuleert tot eigenaarschap.  

De leerkracht is in staat om vorm te geven aan het kindgericht onderwijs, zoals omschreven in de visie. 

Er is een wisselwerking in de regie op de ontwikkeling van het kind tussen de leerkracht en de leerling, zodoende 
dat de ontwikkeling van elk kind optimaal is.  

Vanuit eigenaarschap neemt elke leerkracht zijn verantwoordelijkheid over de kwaliteit van zijn werk. Er is sprake 
van zelfsturing en samenwerkend leren. De leerkracht is gericht op continue leren en ontwikkelen, binnen de 
Radarscholen maar ook daar buiten. Hij is verander bereid en een veranderkundige. 

De leerkracht kan goed communiceren en optimaal samenwerken met ouders ten dienste van de ontwikkeling van 
het kind.  

Door het KGO ontstaat de focus op nieuwe en andere vaardigheden, waardoor een meer flexibel functiehuis nodig 
is. Dat geeft ruimte voor functies als b.v. pedagogisch medewerker en de vakleerkracht.  

*waar leerkracht worden ook alle andere functies bedoeld, waarin interactief met leerlingen wordt gewerkt.  

 
Wat doen we daarvoor?  

 Radar investeert in leerkrachtvaardigheden.  
 Radar begeleidt haar (nieuwe en startende) leerkrachten in hun ontwikkeling naar KGO en faciliteert hen 

zo optimaal mogelijk in zijn eigenaarschap.  
 Radar geeft de leerkracht de professionele ruimte die nodig is om het beroep optimaal uit te oefenen. 

Radar stelt een ‘professioneel statuut’ vast voor haar gehele organisatie.  
 Radar stelt de competenties vast die nodig zijn voor kindgericht onderwijs en werkt deze voortdurend bij, 

meebewegend op de ontwikkelingen van de maatschappij.  
 Radar rust de leerkrachten toe in de competentie ‘communicatie en samenwerken met ouders’.  
 Elke IB-er werkt vanuit eigenaarschap aan zijn/haar persoonlijke ontwikkeling. Radar faciliteert en 

ondersteunt haar IB-ers daarin.  
 Radar zet in op affiniteit en expertise van haar medewerkers op elk niveau in de organisatie.  
 Radar ontwikkelt een flexibel functiehuis.  
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… de schoolleider?  
 
 
In Radarscholen werken gepassioneerde schoolleiders die met gedrevenheid de missie van Radar gestalte geven.  
Zij laten tribaal leiderschap zien, waarbij het gaat om: menselijkheid, waardigheid, vertrouwen, durf en 
ondernemerschap. De diepe motivatie is de gemeenschap te dienen en anderen in staat te stellen hun kwaliteiten 
te ontwikkelen en te verbeteren.  

Elke schoolleider is gekwalificeerd en toegerust voor de opgaven waar hii/zij voor staat en herkent in zijn/haar 
leiding geven de 7 eigenschappen van een effectief leider zoals Stephan Covey (2004) deze heeft verwoord.   

Elke (school)leider is eigenaar van zijn eigen ontwikkeling. De schoolleider heeft een professionele, lerende en 
reflecterende houding en staat open voor feedback. Daarbij staat het belang van goed onderwijs t.b.v. een optimale 
ontwikkeling van elk kind centraal.  

De schoolleider is in staat professioneel leiding te geven aan de veranderingsprocessen die nodig zijn om de 
doelen van Radar te verwezenlijken. 

De schoolleider is een onderwijskundig leider!  

De schoolleider is vaardig in het coachen van haar medewerkers in hun ontwikkeling.  

De schoolleiders werken samen in een team, dat voorwaarden schept om aan alle ontwikkelingen waar Radar voor 
staat optimaal vorm te geven. Hierdoor ontstaat een professionele organisatie vanuit de medewerkers zelf en 
wordt er vanuit een duidelijke visie gewerkt aan de kwaliteit van het onderwijs.  

 

Wat doen we daarvoor?  

 Elke schoolleider werkt vanuit eigenaarschap aan zijn/haar persoonlijke ontwikkeling en houdt dit bij in 
het schoolleidersregister.  

 Radar faciliteert de schoolleider door voldoende middelen en expertise beschikbaar te stellen. 
 Elke schoolleider is opgeleid tot IKC directeur. 
 Het managementteam werkt aan haar eigen professionaliteit, soms met begeleiding van externe 

professionals.   
 Het managementteam maakt gebruik van kwaliteiten en expertise van haar leden, zo is er een 

opleidingsmentor, VVE-specialist, auditor, kwaliteitsmedewerker en expert van groep 7-8. 
 

Samen 
Door als managementteam samen ontwikkelingen op te pakken, verbinden we, benutten we elkaars kwaliteiten en staan we 
samen sterk. We zorgen goed voor elkaar, zodat niemand overbelast raakt. We waarderen de uniciteit van elk MT-lid en dagen 
elkaar uit om talenten verder te ontwikkelen. Deze kracht die we samen hebben ontdekt willen we vasthouden. Door elkaars 
talenten nog meer te benutten zal steeds minder externe expertise nodig zijn en zijn wij zelf experts.  
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… de ouders?  
 

De ouders van de Radarscholen zijn betrokken ouders. Betrokken bij het welzijn van hun kind. 

In de Radarscholen zijn ouders partners van de leerkracht. Elke partner draagt vanuit zijn eigen professionaliteit en 
verantwoordelijkheid bij aan de optimale ontwikkeling van het kind en werkt daarin samen.  

Radarouders voelen zich ambassadeurs van de school en worden zo ook behandeld. 

 

Wat doen we daarvoor?  

 Radar zorgt voor een optimale communicatie met ouders.  
 Radar neemt ouders serieus en zorgt dat ze zich gehoord voelen. 
 Radar zet in op het verder vergroten van ouderbetrokkenheid. 
 Radar betrekt ouders bij de ontwikkeling van hun kind (o.a. in de vorm van portfolio’s, kindgesprekken, 

etc.) en geeft handvatten om passende ontwikkeling te stimuleren.  
 Radarscholen geven aan welke verwachtingen zij van ouders hebben en van hun betrokkenheid. 
 Radarscholen ontwikkelen activiteiten die ouders stimuleren ambassadeur van hun school te willen zijn.  
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… de omgeving?  
 
Bij een veranderende visie op leren en ontwikkelen is het belangrijk dat de omgeving mee verandert. Het kind 
ontwikkelt zich in een leeromgeving waarin hij/zij zelfsturend en zelf-beoordelend bezig kan zijn en waarbij de 
leerkracht als coach en begeleider – met wisselende regie – betrokken is. Er is sprake van een flexibele organisatie.  
De schoolomgeving is stimulerend, uitdagend en overzichtelijk.  
We zorgen voor een veilige omgeving, waarin elke leerling en medewerker optimaal tot ontwikkeling en werken 
kan komen. 
Radarscholen ontwikkelen zich tot Integrale Kind Centra (IKC). In het IKC gaat het om samenwerkend leren,  waarbij 
opvang van 0-12 wordt aangeboden en er diverse faciliteiten in nabije schoolomgeving aanwezig zullen zijn.   
 
Wat doen we daarvoor? 
 

 Radar ontwikkelt zich tot een professionele lerende omgeving.  
 Radar stimuleert en faciliteert leerkrachten tot samenwerkend leren (coöperatief leren).  
 Radar stimuleert de vorming van Professionele Leer Gemeenschappen (PLG) die zich focussen op 

onderwijsvernieuwing en -verbetering. 
 Radar monitort haar veiligheidsbeleid en draagt zorg voor snelle interventie als dat nodig is.  
 Radar heeft een veiligheidsmedewerker die toeziet op het veiligheidsbeleid. 
 Radar werkt AVG-proof. 
 Radar heeft een antipestprogramma dat werkt. Elke leerkracht is geschoold om hier mee te werken en 

houdt dit bij.  
 Radar faciliteert en ondersteunt haar scholen bij het inrichten van een uitdagende- en stimulerende 

leeromgeving.  
 Radarscholen ontwikkelen zicht tot IKC’s (Zie het Koersplan ICT) 
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 … de organisatie  
van het leren? 

 
Radarscholen richten hun organisatie zo in, dat het kindgericht onderwijs optimaal mogelijk tot zijn recht komt. 
De organisatie geeft ruimte aan persoonsvorming, eigenaarschap en samenwerkend leren.  
Elke Radarschool ontwikkelt een concept van organiseren, passend binnen het concept van KGO. De keuzes liggen 
vooral op het vlak van pedagogiek (keuzegericht), eigenaarschap (wisselende regie), didaktiek (zo open mogelijk), 
leerstof (geen standaard), een flexibele organisatievorm, uitgaan van leerlijnen, formatieve toetsing en portfolio.  
Er is sprake van samenwerkend leren, intrinsieke motivatie van leerlingen, aandacht voor het proces en 
metacognitie,  
Elke leerling werkt met een portfolio, als middel om eigenaarschap en reflectie te ondersteunen en die inzicht geeft 
in zijn/haar ontwikkeling.  
 
 
Wat doen we daarvoor?  
 

 De Radarscholen oriënteren zich vanuit de visie op kindgericht onderwijs op de organisatie van het leren, 
waarbij de vorm (unit, stamgroepen, groepsdoorbrekend, niveaugroepen, ateliers, etc.) het middel is om 
het doel te bereiken.  

 De Radarscholen ontwikkelen een vorm van werken met portfolio’s en onderzoekt de rol van toetsing 
hierbij.  
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… de huisvesting?  
 
 
De schoolgebouwen van Radarscholen zijn zo ontwikkeld en ingericht dat kindgericht onderwijs optimaal vorm 
kan krijgen en dat past bij de visie en het (organisatorische) concept van de desbetreffende Radarschool.  
De schoolgebouwen zijn vormgegeven om als een volwaardig Integraal Kind Centrum te kunnen functioneren, 
waarin gewerkt wordt vanuit één visie, met één team en één leiding. De experts die een rol spelen in de 
ontwikkeling van het kind krijgen zoveel mogelijk een plaats in het IKC, zodat de brede ontwikkeling van het kind 
gestimuleerd wordt.   
 
 
Wat doen we daarvoor? 
 

 Radar werkt samen met de gemeente en alle andere nodige betrokken partners aan de uitvoering van het 
Integraal HuisvestingsPlan (IHP), waarin de ontwikkeling van IKC’s en bundeling voorzieningen centraal 
staat.  

 We streven in de IKC’s naar een bundeling van voorzieningen die nodig zijn om de regio waarin de school 
staat ten dienste te laten zijn aan de ontwikkeling van het kind.  

 
 
 
 
 

Kenmerken van een Integraal Kind Centrum 
Eén missie en visie op de wijze waarop kinderen leren en zich ontwikkelen. Iedereen die in het IKC werkt draagt 
bij aan die missie en werkt volgens die visie.  
Het is een voorziening voor 0 – 13 jaar, dus een integraal kindcentrum voor baby’s, peuters, kleuters en kinderen 
tot en met 12 jaar. Er is een doorgaande ontwikkelingslijn. En er wordt gewerkt met één volgsysteem. Er zijn 
meer mogelijkheden om talenten in te zetten en te ontwikkelen.  
Er is een breed aanbod met onderwijs en opvang, maar ook voor sport, muziek, spel en zorg. Het is dus gericht 
op een brede ontwikkeling van de kinderen. 
Er is een goede afwisseling van inspanning en ontspanning, met veiligheid en met uitdaging. 
Er is sprake van één organisatie en één team. De leerkrachten, pedagogen, pedagogisch medewerkers, 
vakleerkrachten en ondersteuners werken samen en halen zo nodig bepaalde deskundigen van buiten. Ze zijn 
een lerende organisatie met  één leiding en één aanspreekpunt.  
Het IKC is gehuisvest in één gebouw. Een gebouw in een wijk, buurt, ouders, sport, cultuur. Het IKC staat op een 
centrale plek en  heeft ruime openingstijden 
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… de kwaliteitszorg?  
 
We hebben een professioneel lerende cultuur, die vanuit visie op kwaliteit van het onderwijs werkt.  
Deze professionele cultuur is gericht op een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor opbrengsten en processen 
die de opbrengsten beïnvloeden. Er is sprake van een positieve betrokkenheid bij elkaar, we zijn critical friends. De 
persoonlijke ontwikkeling van medewerkers wordt afgestemd op de schoolontwikkeling. Radarleerkrachten en IB-
ers zijn datawijs, hebben zicht op de resultaten van hun leerlingen, kunnen deze analyseren en deze analyse 
omzetten in aangepast handelen in de klas. 
Op elke Radarschool is een leerklimaat met voortdurende aandacht voor kwaliteitsverbetering, reflectie en 
ontwikkeling. Radar werkt met een vorm van zelfevaluatie en met waarderende audits, die leiden tot leervolle 
dialogen en verdere groei van de kwaliteit van de Radarscholen. We voldoen aan de gestelde wettelijke eisen van 
intern toezicht (zie inspectiekader 2017).  
 
 
Wat doen we daarvoor?  
 

 Radar heeft een kwaliteitshandboek waarin het kwaliteitsbeleid helder beschreven is. 
 Radar heeft een kwaliteitsmedewerker die het kwaliteitsbeleid professioneel weet aan te sturen en vorm 

te geven. 
 Radar heeft haar eigen auditor en werkt samen met andere besturen om het intern toezicht professioneel 

vorm te geven.  
 Daar waar nodig zal Radar effectief interveniëren om de kwaliteit (in de volle breedte) te verbeteren en te 

borgen.  
 Radarscholen werken opbrengstgericht en stellen jaarlijks heldere en haalbare doelen.  
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Lijst met afkortingen 
 

AD   - algemeen directeur  
AOS   - aspirant opleidingsschool  
ARBO   - arbeidsomstandigheden 
ASV   - algemene schoolverkenning 
BHV   - bedrijfshulpverlening 
CAO PO  -  collectieve arbeidsovereenkomst primair onderwijs 
CFI   - centraal financiële instelling 
CPOZ   - Coöperatie Primair Onderwijs Zeeland  
FPU   - flexibele pensionering en uittreding 
GMR   - gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 
ICT   - informatie en communicatietechnologie 
IHP   - Integraal huisvestingsplan  
IKC   - Integraal Kind Centrum 
KGO   - Kind gericht onderwijs 
LEA   - Lokaal Educatieve Agenda  
MR   - medezeggenschapsraad 
MT   - managementteam, bestaande uit directeuren en AD 
OGMR   - oudergeleding GMR 
OCNV   - onderwijsbond CNV 
PAGO   - periodiek algemeen geneeskundig onderzoek 
PGMR   - personeelsgeleding GMR 
PKO   - periodiek kwaliteitsonderzoek 
POP   - persoonlijk ontwikkelingsplan 
CPOZ   - coöperatie primair onderwijs zeeland 
RIE   - risico-inventarisatie en evaluatie  
ROC   - regionale opleidingscentra 
RPCZ   - regionaal pedagogisch centrum zeeland 
SBO   - speciale school voor basisonderwijs 
SWV O3  - samenwerkingsverband Passend Onderwijs O3 
TCOZ   - Transfer Centrum Onderwijs Zeeland 
WMS   - wet medezeggenschap 
 

Bronnen  

Afbeelding op pagina opgehaald van https://mijnmsenikke.com/page/11/ op 24-8-2018 
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