Strategisch beleidsplan
2019-2023

Inleiding.
Albero is de stichting voor Openbaar en Christelijk onderwijs op de Bevelanden. De 26
basisscholen zijn gevestigd in de gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland en
Reimerswaal. De organisatie is ontstaan uit een fusie van Alpha Scholengroep, Nobego en
Facet.
In dit strategisch beleidsplan wordt de koers uitgezet voor de ontwikkeling van de scholen
en van de organisatie in zijn geheel voor de periode 2019 – 2023. Dit plan is tot stand
gekomen door middel van een bottom up proces waarbij op de scholen informatie is
ingewonnen bij leerlingen, ouders, leerkrachten, intern begeleiders en directeuren. Ook
het bovenschools personeel en de medewerkers van het bestuurskantoor hebben hun
inbreng gehad.
De algemene missie wordt in dit strategisch beleidsplan gespecificeerd in een negental
visie-uitspraken die gekoppeld worden aan verschillende beleidsterreinen. Bij de uitwerking
van de beleidsterreinen worden “sleutels” vermeld. Deze sleutels tot verandering vormen
de aanzet tot de uitwerking van dit plan.
Het strategisch beleidsplan beschrijft de grote lijnen, zoals die geschetst kunnen worden
anno 2018. Het is een dynamisch plan. Jaarlijks zal het plan geëvalueerd worden en zo
nodig bijgesteld. De concrete acties, voortkomend uit dit plan, worden jaarlijks vastgelegd
in een jaarplan. Op schoolniveau vormt dit SBP één van de pijlers voor het schoolplan.
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Albero bestaat met ingang van 1 januari 2019 uit 26 scholen, afkomstig uit drie organisatie
(Nobego, Facet en Alpha Scholengroep). Deze organisaties kennen hun eigen
ontstaansgeschiedenis en organisatiecultuur. De 26 scholen zijn zeer divers, van
risicoschool tot bijna excellent, van klein (<50 ll) tot middelgroot (>300 ll), van traditioneel
tot innovatief. Deze diversiteit uit zich onder andere in de schoolorganisatie, de
teamsamenstelling, het kwaliteitsbeleid, ontwikkelingen in de afgelopen jaren, de sfeer,
etc.
Rekening houdend met het uitganspunt van Albero dat op alle scholen het onderwijs vorm
gegeven wordt vanuit de schoolgebonden identiteit, is de diversiteit ook een groot goed.
Scholen mogen hun eigen onderwijskundig profiel ontwikkelen en implementeren binnen
de kaders van het strategisch beleid.
Voor het strategisch beleidsplan 2019 – 2023 betekent dit, dat de gewenste ontwikkelingen
beschreven zijn op een hoog abstractieniveau, zodat dit SBP als een overkoepelende
paraplu de ontwikkelingen op de scholen kan sturen, ondersteunen, stimuleren en initiëren.
De algemene thema’s worden door middel van jaarplannen omgezet naar meer concrete
acties. Ook deze acties zullen echter op verschillende niveaus uitgevoerd gaan worden,
omdat aangesloten moet worden bij het ontwikkelingsniveau van de scholen. Bij de
monitoring zal enerzijds gekeken worden naar het bereiken van concrete doelen (zijn zaken
goed beschreven, geborgd, georganiseerd etc.), anderzijds naar de mate van ontwikkeling
die een school doormaakt (tevredenheidsmetingen, niveau van pedagogisch en didactisch
handelen, etc.). De monitoring wordt vorm gegeven door middel van de
managementgesprekken, schoolbezoeken, interne audits en jaarverslagen.
Een aantal items zullen voor alle scholen hetzelfde zijn. Dit gaat met name om wettelijke
verplichtingen die opgenomen moeten worden in het nieuw te schrijven schoolplan. Deze
items zullen in de eerste maanden van 2019 uitgewerkt worden, zodat de scholen hiermee
in het voorjaar aan de slag kunnen.
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Missie.
De scholen van Albero bieden duurzaam onderwijs aan, waarbij dit onderwijs interessant,
boeiend, motiverend, uitdagend en betekenisvol is, gelijke kansen biedt aan alle kinderen
en voorbereidt op de toekomst. Het onderwijs wordt door professionele medewerkers
verzorgd in een gezonde, veilige en passende speel- en leeromgeving. De eigen identiteit
van de afzonderlijke scholen is hierin leidend.
Visie.
1. Albero is een professionele organisatie voor primair onderwijs. Scholen verzorgen
kwalitatief hoogwaardig, passend onderwijs vanuit de eigen, schoolgebonden
identiteit en met respect voor de identiteit van andere scholen.
2. De medewerkers van Albero zijn professionals, die vanuit een collectieve
verantwoordelijkheid, gericht zijn op de ontwikkeling van leerlingen vanuit hoge
verwachtingen en moreel besef. Zij wisselen expertise uit via collegiale consultatie,
netwerken, kenniskringen en relevante social media, teneinde de kwaliteit van het
onderwijs voortdurend te ontwikkelen. Zij maken gebruik van interne en externe
scholingsmogelijkheden, zowel individueel als in teamverband. Kernbegrippen
hierbij zijn de “professionele ruimte” en “een leven lang leren”.
3. Albero voert een gezond en duurzaam financieel beleid, om nu en in de toekomst
kwalitatief hoogwaardig onderwijs te kunnen verzorgen voor alle kinderen in de
regio.
4. De scholen van Albero zijn gevestigd in duurzame, goed onderhouden gebouwen.
Gebouw en omgeving vormen een stimulans om te komen tot spelen en leren.
5. Als lerende organisaties richten de scholen van Albero zich op de omgeving en
anticiperen proactief op ontwikkelingen in de maatschappij.
6. Albero als geheel is een lerende organisatie. De stichting werkt proactief samen met
andere organisaties op lokaal, regionaal en landelijk niveau.
7. Albero speelt een belangrijke rol in en voor de regio.
8. De interne en externe communicatie staat altijd in het belang van het kind. Dit
vraagt van iedereen betrokkenheid, openheid, transparantie en een proactieve
houding.
9. Albero is een professionele organisatie, waarbij de belangen van kinderen, ouders
en medewerkers centraal staan.
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1. Albero is een professionele organisatie voor primair onderwijs. Scholen
verzorgen kwalitatief hoogwaardig, passend onderwijs vanuit de eigen,
schoolgebonden identiteit en met respect voor de identiteit van andere
scholen.
2. Als lerende organisaties richten de scholen van Albero zich op de
omgeving en anticiperen proactief op ontwikkelingen in de maatschappij.
Verzorgen van kwalitatief hoogwaardig, adaptief onderwijs voor alle kinderen is de
basisopdracht voor alle scholen van Albero. Dit betekent dat gestreefd wordt naar het
behalen van zo hoog mogelijke resultaten op alle terreinen. Voor de instrumentele vakken
(taal, lezen en rekenen) formuleren de scholen streefdoelen op basis van een analyse van
de schoolpopulatie. Leerkrachten formuleren de doelen voor de leerlingen vanuit hoge
verwachtingen van ieder kind en zijn verantwoordelijk voor het behalen van deze doelen.
Leerkrachten passen instructie, werkvormen en materialen zodanig aan dat alle kinderen
tot hoge prestaties komen, uiteraard binnen de grenzen van de mogelijkheden van de
kinderen.

Naast de instrumentele vakken worden kinderen uitgedaagd om hun talenten, sportief,
creatief en sociaal, optimaal te ontwikkelen. Scholen richten hiervoor een uitdagende,
boeiende en duurzame leef- en werkomgeving in, waarin kinderen zich kunnen ontwikkelen
tot creatieve, sociale en zelfbewuste jongeren, die zich medeverantwoordelijk voelen voor
hun eigen leerproces. Scholen realiseren een onderscheidend schoolconcept, waarbij
schoolspecifieke accenten aangebracht worden in de vorm van bijvoorbeeld sport, muziek,
wetenschap en techniek, cultuur, meertalig onderwijs, etc.
Het onderwijs op de scholen wordt verzorgd vanuit de normen en waarden, passend bij de
identiteit van de school. De wijze waarop de identiteit wordt vormgegeven, is vastgelegd
in het schoolplan van de school. Leerkrachten werken vanuit de normen en waarden van
de school en zorgen er, samen met kinderen en ouders voor, dat de beschreven identiteit
ook een beleefde identiteit is.
In onze complexe maatschappij is aandacht
voor diversiteit van groot belang. De wijze
waarop hiermee rekening wordt gehouden is
een belangrijk factor in het streven naar
inclusiever onderwijs.
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Leerkrachten verzorgen passend en betekenisvol onderwijs afgestemd op de ondersteuningsbehoefte van de kinderen. Er wordt naar gestreefd het onderwijs steeds
inclusiever vorm te geven. Hierbij wordt nauw samengewerkt met het SWV “Kind op 1” en
met gemeenten en organisaties voor jeugdhulpverlening. In dit kader worden ook
vergaande afspraken gemaakt met kinderopvangorganisaties en met het voortgezet
onderwijs om een doorgaande ontwikkelingslijn voor alle kinderen mogelijk te maken.
Het onderwijs wordt gegeven in een veilige omgeving. Scholen zijn fysiek veilig en met
alle betrokkenen worden afspraken gemaakt om een positief pedagogisch klimaat te
realiseren, waarin alle kinderen, ouders en medewerkers met respect behandeld worden
en zij tevens respect hebben voor hun medemens. Medewerkers verhogen voortdurend
hun kennis en kunde op het gebied van pedagogisch handelen door middel van scholing
(collectief en individueel) en collegiale consultatie.
Het onderwijs is afgestemd op de uitdagingen van de 21 ste eeuw. Onderzoekend en
ontdekkend leren, verhogen van het probleemoplossend vermogen, systeemdenken en
coöperatief leren maken structureel deel uit van het onderwijsleerproces. Hiertoe maken
scholen onder andere gebruik van moderne media, waarbij kinderen in het kader van
mediawijsheid goed begeleid worden om deze media doelbewust te kunnen gebruiken ter
ondersteuning van hun leerproces.
De directeuren van de scholen geven leiding aan het complexe geheel van verbetering en
verandering vanuit een systeembenadering. Scholen werken planmatig aan een constante
ontwikkeling van de kwaliteit van het onderwijs. De grote lijnen worden hiervoor
vastgelegd in het schoolplan voor een periode van vier jaar. Jaarlijks vindt een uitwerking
plaats in de vorm van een jaarplan met een daarbij passende evaluatiecyclus. Scholen
borgen hun kwaliteit in een kwaliteitshandboek, waarin ook de kwaliteitszorg met aandacht
voor data en dialoog nauwkeurig wordt omschreven.

Sleutels tot verandering:
Inclusiever onderwijs;
Mediawijsheid;
Kwaliteitsbeleid;
Talentontwikkeling;
Pedagogisch handelen.
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1. De medewerkers van Albero zijn professionals, die vanuit een collectieve
verantwoordelijkheid, gericht zijn op de ontwikkeling van leerlingen vanuit
hoge verwachtingen en moreel besef. Zij wisselen expertise uit via
collegiale consultatie, netwerken, kenniskringen en relevante social
media, teneinde de kwaliteit van het onderwijs voortdurend te
ontwikkelen.
Zij
maken
gebruik
van
interne
en
externe
scholingsmogelijkheden,
zowel
individueel
als
in
teamverband.
Kernbegrippen hierbij zijn de “professionele ruimte” en “een leven lang
leren”.
2. Albero is een professionele organisatie, waarbij de belangen van kinderen,
ouders en medewerkers centraal staan.

De kwaliteit van het onderwijs wordt in grote mate bepaald door de professionaliteit van
de leerkracht voor de klas. De leerkracht moet voldoende professionele ruimte hebben om
het onderwijs op een kwalitatief hoog niveau vorm te geven. Aangezien het onderwijs
voortdurend in ontwikkeling is, wordt van alle medewerkers gevraagd een leven lang te
leren, zowel individueel (persoonlijk meesterschap) als gezamenlijk (teamleren). De
scholing wordt vastgelegd in scholingsplannen. Op vele manieren worden mogelijkheden
geboden om voortdurend in ontwikkeling te blijven. Jaarlijks wordt er een studiedag
georganiseerd voor alle medewerkers, waarbij vooraanstaande interne en externe
deskundigen lezingen houden en workshops verzorgen en er tevens veel ruimte is voor
ontmoetingen.
Om ook in de toekomst een beroep te kunnen doen op enthousiaste, innovatieve en
onderzoekende professionals investeert Albero veel tijd in en aandacht aan de begeleiding
van toekomstige collega’s. De opleidingsmentoren spelen daarbij een belangrijke rol, zowel
voor studenten van de PABO en het ROC als voor startende leerkrachten. Met de
Hogeschool Zeeland en een aantal andere onderwijsorganisaties wordt innovatief gewerkt
aan toekomstbestendig opleiden van nieuwe leerkrachten (aspirant opleidingsschool).
Personeelsbeleid is voortdurend in ontwikkeling. Hierbij krijgen thema’s als werkomgeving,
mobiliteit, werving en selectie, talentontwikkeling, competentiebeleid, gesprekscycli en het
functiehuis uitgebreid aandacht. Op het gebied van HRM wordt gewerkt aan nieuw,
duurzaam beleid op het gebied van strategieontwikkeling en –implementatie,
administratieve efficiëntie, medewerker betrokkenheid, prestaties en ontwikkeling en
cultuurverandering (=HRM-kwadrant).
Ondersteuning, scholing en training wordt aan de directeuren aangeboden, om de
organisatie op school- en bovenschoolsniveau aan te kunnen sturen vanuit de meest
recente wetenschappelijke inzichten rondom systeemdenken en verandermanagement.
Samenwerking, intervisie en (zelf)reflectie zijn hierbij kernbegrippen. In de uitwerking van
het personeelsbeleid wordt gestreefd naar het realiseren van professioneel kapitaal op alle
niveaus.

7

Sleutels tot verandering:
HRM beleid in 4 kwadranten
Professioneel kapitaal
Intervisie en (zelf)reflectie
Persoonlijk meesterschap
teamleren
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1. Albero als geheel is een lerende organisatie. De stichting werkt proactief
samen met andere organisaties op lokaal, regionaal en landelijk niveau.
2. Albero speelt een belangrijke rol in en voor de regio.
3. De interne en externe communicatie staat altijd in het belang van het kind.
Dit vraagt van iedereen betrokkenheid, openheid, transparantie en een
proactieve houding.
Albero volgt nieuwe ontwikkelingen op de voet en participeert actief in lokale, regionale en
landelijke gremia. Innovatie wordt gestimuleerd om de kwaliteit van het onderwijs te
optimaliseren. Hierbij kan gedacht worden aan thema’s als integrale kindcentra,
samenwerking met het voortgezet onderwijs, samenwerking met de zorg, kwaliteitsbeleid,
etc.
Als Rijnlandse organisatie (inbreng van alle geledingen, bottom-up benadering, sturen op
vertrouwen) bevordert Albero de betrokkenheid van kinderen, ouders en medewerkers,
zowel op school- als op stichtingsniveau. Als “educatieve partners” worden ouders
betrokken bij de vormgeving van het onderwijs van hun kinderen. Aan diverse gremia en
stakeholders wordt op verschillende niveaus verantwoording afgelegd over de diverse
ontwikkelingen binnen Albero. Hiervoor is professionele communicatie van essentieel
belang. De interne en externe communicatie blijft derhalve doorlopend in ontwikkeling.
Albero is anno 2019 één van de grootste organisaties voor primair onderwijs in Zeeland.
Demografische ontwikkelingen zullen voortdurend gevolgd worden om proactief te kunnen
anticiperen op stijging of daling van het leerlingaantal. De interne organisatie wordt
aangepast afhankelijk van de ontwikkeling van het aantal leerlingen. Op alle niveaus zal
gewerkt worden aan verdere professionalisering van de organisatie en medewerkers.
Met organisaties in de regio zal intensief worden samengewerkt met name op het gebied
van onderwijs en zorg. Verkennende gesprekken over intensieve samenwerking met het
voortgezet onderwijs zijn in 2018 al opgestart. Schaalvergroting in de vorm van fusie o.i.d.
ligt voor de komende periode niet voor de hand, maar wordt niet uitgesloten, als dit in het
belang is van de ontwikkeling van de regio.

[Trek de aandacht van uw lezer met een veelzeggend citaat uit het document of
gebruik deze ruimte om een belangrijk
punt te benadrukken. Sleep dit tekstvak als
Sleutels tot verandering:
u het ergens anders op de pagina wilt
Communicatie;
plaatsen.]
IKC-ontwikkeling;
Primair onderwijs – voortgezet
onderwijs;
Onderwijs – zorg;
Kwaliteitsbeleid.
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1. Albero voert een gezond en duurzaam financieel beleid, om nu en in de
toekomst kwalitatief hoogwaardig onderwijs te kunnen verzorgen voor alle
kinderen in de regio.
De financieel gezonde situatie van Albero zal ook in
de nieuwe planperiode veilig gesteld dienen te
worden. Van groot belang is een professionele
inrichting van de diverse processen binnen de
organisatie (financiën, personeel, huisvesting en
onderwijs), een transparante planning- en
controlcyclus. Hierbij moeten weloverwogen keuzes
gemaakt worden met betrekking tot insourcing.
Duurzame bedrijfsvoering (in control zijn,
rentmeesterschap) is hierbij het leidende thema.
Financieel beleid moet voorbereid zijn op de toekomst, zodat gedurende een lange reeks
van jaren kwalitatief goed onderwijs in de regio gewaarborgd kan worden. Een gedegen
systeem van prognoses, meerjarenbegrotingen, investeringsprogramma’s en andere
beleidsdocumenten worden (door)ontwikkeld en/of herzien. In de nieuwe planperiode zal
gewerkt worden aan het opbouwen van een noodzakelijke en verantwoorde
vermogenspositie en het planmatig maximaal inzetten van de financiële middelen ten
behoeve van het onderwijs.
Mogelijkheden om andere geldstromen te genereren (sponsorbeleid, subsidies,
“vermarkten” van expertise, etc.) wordt verder vorm gegeven, om aanvullende
investeringen in het onderwijs mogelijk te maken. Op meerdere niveaus (administratief
medewerkers, stafmedewerkers, directeuren, bovenschools personeel en college van
bestuur) wordt verdere professionalisering op financieel gebied gerealiseerd.
Het financieel beleid wordt herijkt in de komende planperiode, waarbij in diverse gremia
gesproken zal worden over de invulling en waardering van noodzakelijke ken- en
stuurgetallen. Het financieel management is afgeleid van en gekoppeld aan de in dit
Strategisch Beleidsplan gestelde doelen.

Sleutels tot verandering:
Professionalisering;
Duurzame bedrijfsvoering;
Herijken beleid;
Planning en control.
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1. De scholen van Albero zijn gevestigd in duurzame, goed onderhouden
gebouwen. Gebouw en omgeving vormen een stimulans om te komen
tot spelen en leren.

Dagelijks verblijven medewerkers en kinderen vele uren in en om het schoolgebouw. Het
is daarom van groot belang deze gebouwen zodanig in te richten en te onderhouden dat
er sprake is van een veilige en uitdagende werk- en leeromgeving. De scholen van Albero
streven er naar om de omgeving van het schoolgebouw te betrekken bij het onderwijs,
door middel van een uitdagende speelomgeving en het verbinden van binnen met buiten.
Het gebouw zal zodanig worden gebruikt en ingericht dat het een fijne werkomgeving is
voor de medewerkers en een veilige, gezonde en uitdagende leeromgeving voor de
kinderen, passend bij het onderwijsconcept van de school. In verband met veranderende
inzichten in onderwijs en de organisatie daarvan zal flexibiliteit in het huisvestingsbeleid
een sleutelwoord zijn, zodat er sprake kan zijn van duurzaam gebruik van een
onderwijslocatie.
Het volledige onderhoud van de gebouwen wordt gepland, gecoördineerd en uitgevoerd
onder verantwoordelijkheid van de beleidsmedewerker huisvesting. In nauw overleg met
de medewerkers van de school wordt de inrichting van de school en de schoolomgeving
zodanig vorm gegeven dat dit ondersteunend is aan het onderwijskundig concept van de
school. Het totale pakket van exploitatie en beheer wordt zo duurzaam mogelijk vorm
gegeven. Waar een school van Albero deel uitmaakt van een brede school of IKC, zal
exploitatie en beheer aangestuurd worden vanuit Bèta Breed Schoolbeheer BV.

Sleutels tot verandering:
Totaalpakket exploitatie en beheer;
Uitdagende werk- en leeromgeving;
Verbinden binnen en buiten;
Duurzaamheid.
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Het strategisch beleidsplan geeft de hoofdlijnen weer, voor zo ver die anno 2018 in te
schatten zijn. Doorlopend zal geanticipeerd worden op veranderingen in het onderwijs en
in de maatschappij. Als lerende organisatie heeft Albero altijd de blik naar buiten gericht.
Bij de uitwerking van dit SBP in jaarplannen zal vanuit de missie en visie, rekening houdend
met onze identiteit en onderliggende kernwaarden steeds de vraag gesteld worden wat we
samen willen creëren, hoe we dat gaan doen en welke keuzes we daarin maken. De
piramide van Daniël Kim zal op veel momenten leidend zijn in ons denken, praten en
handelen.

Werkend vanuit de missie en visie ontwikkelen alle medewerkers van Albero goed,
duurzaam onderwijs voor al onze kinderen in nauwe samenwerking met ouders /
verzorgers en een groot aantal externe instanties.
Om alle ontwikkelingen mogelijk te maken, c.q. te faciliteren wordt in de begroting en de
meerjarenbegroting rekening gehouden met extra gelden voor scholing, training,
innovatie,
aanpassen
huisvesting,
etc.
Ook
de
besteding
van
de
schoolbegeleidingsmiddelen
zullen
jaarlijks
specifiek
verbonden
worden
aan
ontwikkelingen op schoolniveau, gerelateerd aan het strategisch beleidsplan. Halfjaarlijks
wordt het jaarplan geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. Van deze evaluaties wordt verslag
gedaan in de diverse gremia.
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