2. Verdiepen vakmanschap

We stellen in ons onderwijs de talenten van onze leerlingen
centraal. Het is hùn toekomst waar we in onze scholen een
brede basis voor leggen. We richten ons hierbij op hun
intellectuele, praktische, sociaal-emotionele en creatieve
talenten. We stimuleren onze leerlingen om zich,
vanuit verwondering voor de wereld en met oog
voor de ander, tot een stevige persoonlijkheid
te ontwikkelen; vol vertrouwen en
ontdekkend de toekomst
tegemoet.

na (e n )
li s
e re n

ne
rg l e
an c u lt
uur
is a
tie

Fo
am c
b

Verdiep
en
Profe va
ssi k
on

Om te zorgen dat we focus hou
den op wat er echt toe doet, is het
nodig het systematisch werken
binnen de organisatie te versterken.
Voor de plannen, op welk niveau ze
ook worden gemaakt, beschrijven we
duidelijke doelen die we koppelen aan
succesmaten. Deze succesmaten moeten
de essentie vangen, beschrijven alleen dat
wat er echt toe doet voor leerling- en onder
wijsontwikkeling. We willen successen vooral af
meten aan een goede uitvoering in de praktijk,
en niet alleen of het goed opgeschreven staat in
handboeken of borgingsdocumenten. Dit kan
door middel van de professionele dialoog
en ‘coaching on the job’. Om uiteindelijk vast
te stellen of we onze plannen in de praktijk
waarmaken, zullen we periodiek structurele
evaluaties uitvoeren. Succesmaten vormen de
basis voor deze evaluaties.

toe n v
k

Leren
voor jouw
toekomst!

en
Ler io
ss

e
p rof
at
em s
S y s t fe s
Pr o

6. Systematisch werken
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In een professionele organisatie kan alleen
een dialoog plaatsvinden over competenties,
ambities en resultaten als er sprake is van een
professionele cultuur. In zo’n cultuur is sprake
van erkende ongelijkheid, openheid over kun
nen en niet kunnen, kwaliteiten van mensen en
professionele ontwikkeling staan centraal. Om
binnen Konot toe te werken naar een professio
nele cultuur zetten we in op gedeeld eigenaar
schap en gespreid leiderschap, bevorderen
we werkplezier, gaan we samen voor school
ontwikkeling. Daarnaast stimuleren we de
professionele dialoog waarin we mensen
continu de mogelijkheid bieden om te
leren, te reflecteren, zich te ontwikkelen,
om feedback, hulp of ondersteuning te
vragen. Naast dit alles richten we voor
alle medewerkers een professio
nele gesprekkencyclus in, waarin
functionerings- en beoordelings
gesprekken een plek krijgen.
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Leren voor jouw toekomst! zet het onderwijs aan
onze leerlingen centraal in de ontwikkeling van
ons als organisatie. We hebben de opdracht onze
leerlingen met al hun talenten te begeleiden in
hun ontwikkeling en hen voor te bereiden op
de maatschappij van morgen.
Toekomstgericht onderwijs vraagt daarom om
maatwerk, het benutten van de verschillende
talenten van kinderen, meer ontdekkend,
onderzoekend leren, een breed curriculum
met aandacht voor 21e eeuwse vaardigheden.
Dit alles weggezet in een adequate onder
wijsagenda, waarmee een school actief
vormgeeft aan een eigen schoolprofiel.
We zullen er tevens voor moeten zorgen
dat ons onderwijs een stabiele kwali
teit kent. Dat vraagt om aandacht voor
beter taalonderwijs en versterking
van handelings- en opbrengst
gericht werken.

3. Professionele cultuur
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1. Toekomstgericht onderwijs

Het geven van toekomstgericht onderwijs vraagt om verdieping van
vaardigheden van de leraar. We beschrijven in een leraarprofiel over
welke pedagogische en didactische houding en vaardigheden een
goede leraar beschikt. Met dit profiel kunnen we de groei van basisnaar complexe vaardigheden volgen en stimuleren. Het profiel biedt
de leraar voldoende ruimte voor eigenaarschap van professionele
groei.
De komende vier jaren bekwamen onze leraren zich in het geven van
prikkelend onderwijs, in het bieden van maatwerk en het benutten
van talenten. Alleen nieuwsgierige leraren kunnen bij leerlingen een
actieve en motiverende houding aanwakkeren die aanzet tot (ontdek
kend, onderzoekend) leren. Leraren zijn in staat om -met de leerlijnen
voor ogen- een keuze te maken in de lesstof.
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5. Professionalisering in een lerende organisatie

We vragen van onze medewerkers dat ze blijven werken aan de ont
wikkeling van hun kennis en vaardigheden. We waarderen de meer
informele vormen van leren die vanuit eigenaarschap binnen de
organisatie ontstaan. We moedigen medewerkers aan die met lef in
hun eigen lespraktijk op zoek gaan naar nieuwe werkwijzen. Leren op
de werkplek krijgt vorm, onder andere door de professionele dialoog
of ‘coaching on the job’. We bouwen de ‘Konotacademie’ verder uit en
werken aan de accreditatie van het aanbod. Om onze blik tegelijkertijd
ook te verruimen, blijven we het volgen van externe opleidingen of
het opdoen van ervaring buiten de Konotmuren stimuleren.

4. Professionele dialoog
tussen alle geledingen

Professionele dialoog gaat over
het gegeven en te geven onderwijs,
het leren van kinderen en wat ieders
bijdrage is om dat te optimaliseren.
We zetten deze structurele professio
nele dialoog op gerichte momenten in
om te komen tot individuele professionele
groei, maar ook om tot schoolontwikkeling
te komen. Samen zoeken naar hoe het beter
kan, wat je daarvoor nodig hebt om ook samen
successen te kunnen vieren. Het gaat in deze
dialoog niet alleen om samenwerking tussen
leraar en directie, maar ook om die tussen
directie en IB, directie en het team, leraar en
leerling, leraar en ouders (educatief partner
schap), IB en leraar, CvB en directie.

Strategisch en tactisch plan Konot 2014-2018

Leren voor jouw toekomst!
‘Leren voor jouw toekomst!’ is de missie voor Konot voor de komende jaren
en daarmee ook de titel voor het Konot strategisch beleidsplan 2014-2018.
We vinden het met zijn allen belangrijk dat bij goed onderwijs het kind
centraal staat. Samen, met al onze medewerkers, gaan we voor het
volgende:
We stellen in ons onderwijs de talenten van onze leerlingen centraal.
Het is hùn toekomst waar we in onze scholen een brede basis voor
leggen. We richten ons hierbij op hun intellectuele, praktische, sociaalemotionele en creatieve talenten. We stimuleren onze leerlingen om
zich, vanuit verwondering voor de wereld en met oog voor de ander,
tot een stevige persoonlijkheid te ontwikkelen; vol vertrouwen en
ontdekkend de toekomst tegemoet.

Waar komen we vandaan?
Wat is onze basis?
Openheid, vertrouwen, respect, betrokkenheid en dynamiek zijn de
kernwaarden van waaruit we binnen Konot samenwerken. Onze katholieke
grondslag geeft ons de mogelijkheid om de tradities, waar onze ouders,
leerlingen en medewerkers in staan, als belangrijke inspiratiebron te zien.
Deze tradities geven ons belangrijke waarden mee van waaruit we willen
communiceren en handelen. In de scholen wordt onze identiteit zichtbaar
door rituelen te gebruiken, aandacht te besteden aan de wijze waarop we
met elkaar en onze omgeving omgaan, door (bijbel)verhalen te vertellen,
levensvragen met elkaar te bespreken en door in actie te komen voor
onze medemens.
Hoe staat ons onderwijs er voor? Wat doen we nu al goed, waar zijn we
sterk in? Wat behoeft echt nog verbetering, waar zijn we kwetsbaar? In
schooljaar 2013-2014 hebben we door intern onderzoek scherp gekregen
waar we sterk en waar we kwetsbaar in zijn.
Sterk zijn we in…
1. het besef dat de basiskwaliteit van ons onderwijs op orde hoort te zijn
en dat onderhoud nodig is;
2. een prettig werkklimaat op onze scholen;
3. mogelijkheden voor scholing en ontwikkeling van al onze
medewerkers;
4. een goede sfeer, een veilig schoolklimaat;
5. de loyaliteit en betrokkenheid van onze medewerkers.
Kwetsbaar zijn we in…
1. positief gedrag stimuleren, zorgen voor een eenduidig pedagogisch
klimaat;
2. niet-competente medewerkers begeleiden;
3. onze professionele cultuur (aanspreken, feedback geven en
ontvangen, hanteren afspraken);
4. brede talentontwikkeling stimuleren, 21st century skills;
5. focus aanbrengen en keuzes maken in ambities;
6. leerlingen vanuit eigen onderwijsbehoeften begeleiden tot maximale
prestaties.
Wat zien we om ons heen gebeuren? Wat is belangrijk in onderwijsland,
welke trends spelen er in de samenleving? Wat biedt ons kansen en welke
ontwikkelingen gaan iets extra’s van ons vragen? Vanuit intern en extern
onderzoek zien we de volgende kansen en houden we rekening met de
volgende bedreigingen:
Kansen zien we in…
1. onderwijs afstemmen op het talent van ieder kind;
2. onderwijs waarin nieuwsgierigheid, verwondering, onderzoeken en
ontdekken belangrijk zijn;
3. de economie van de toekomst, waarin techniek een belangrijke rol
speelt;
4. de opkomst van nieuwe vormen van leren;
5. de samenwerking met ouders ten behoeve van het leerproces van de
leerling.
Met de volgende bedreigingen houden we rekening:
1. meer leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften;
2. veranderde samenstelling van gezinnen;
3. integraal jeugdbeleid nu op gemeentelijk niveau;
4. feminisering van het onderwijs;
5. krimp in leerlingaantallen.

Waar gaan we naar toe?
Onze missie en visie geven richting aan de ontwikkeling van het onderwijs
binnen Konot:

‘Leren voor jouw toekomst!

We stellen in ons onderwijs de talenten van onze leerlingen centraal.
Het is hùn toekomst waar we in onze scholen een brede basis voor leggen.
We richten ons hierbij op hun intellectuele, praktische, sociaal-emotionele
en creatieve talenten. We stimuleren onze leerlingen om zich, vanuit
verwondering voor de wereld en met oog voor de ander, tot een stevige
persoonlijkheid te ontwikkelen; vol vertrouwen en ontdekkend de
toekomst tegemoet.’
We lopen de route naar de toekomst langs vier lijnen die op verschillende
punten samen zullen komen:
1. Leren voor de toekomst: welk onderwijs streven we na?
2. Leren (en) professionaliseren: welke vaardigheden hebben onze
medewerkers daarvoor nodig?
3. Een professionele cultuur: op welke manier werken we daartoe samen
binnen Konot?
4. Focus in ambitie: hoe houden we onszelf bij de les en scheppen we
ruimte zodat we ambitie ook echt waar gaan maken?

1. Leren voor de toekomst
In 2018 is onze onderwijsbasis op orde, we werken handelings- en op
brengstgericht. We bereiden onze kinderen voor op kennis en vaardig
heden die ze in de toekomst nodig zullen hebben. We bieden maatwerk
zodat we elke leerling tot leren brengen, we waarderen en stimuleren
hun talenten.
Hoe ziet ons onderwijs er in 2018 uit?
-	 De kwaliteit van onze scholen is in 2018 een vanzelfsprekendheid:
de basiskwaliteit is op orde op alle scholen.
-	 We beschikken in 2018 over bruisende scholen, waarbinnen alle
kinderen, met oog voor hun eigen talent, leren.
-	 Onze leerlingen worden voorbereid op de toekomstige maatschappij
en hun eigen unieke rol daarin.
-	 Ons onderwijs stimuleert een onderzoekende en nieuwsgierige houding,
verwondering, het stellen van kritische vragen en samenwerken.
-	 Alle leerlingen worden in 2018 uitgedaagd, geïnspireerd en geprikkeld
door nieuwsgierige leraren.

1. Toekomstgericht onderwijs
Leren voor jouw toekomst! zet het onderwijs aan onze leerlingen centraal
in de ontwikkeling van ons als organisatie. We hebben de opdracht onze
leerlingen met al hun talenten te begeleiden in hun ontwikkeling en hen
voor te bereiden op de maatschappij van morgen.
Toekomstgericht onderwijs vraagt daarom om maatwerk, het benutten
van de verschillende talenten van kinderen, meer ontdekkend,
onderzoekend leren, een breed curriculum met aandacht voor 21e eeuwse
vaardigheden. Dit alles weggezet in een adequate onderwijsagenda,
waarmee een school actief vormgeeft aan een eigen schoolprofiel.
We zullen er tevens voor moeten zorgen dat ons onderwijs een stabiele
kwaliteit kent. Dat vraagt om aandacht voor beter taalonderwijs en
versterking van handelings- en opbrengstgericht werken.

2. Leren (en) professionaliseren
‘Leren voor jouw toekomst!’. Niet alleen onze leerlingen bereiden zich
voor de toekomst, ook van onze medewerkers vragen we zich te blijven
ontwikkelen. Leren om kinderen toekomstgericht te onderwijzen,
leren om meer maatwerk te bieden, leren hun talenten in de breedte te
stimuleren, leren kinderen te activeren. Konot gaat dit leren van onze
medewerkers stimuleren en mede mogelijke maken, zodat we leren van
anderen en van elkaar.

2. Verdiepen vakmanschap
Het geven van toekomstgericht onderwijs vraagt om verdieping van
vaardigheden van de leraar. We beschrijven in een leraarprofiel over welke
pedagogische en didactische houding en vaardigheden een goede leraar
beschikt. Met dit profiel kunnen we de groei van basis- naar complexe
vaardigheden volgen en stimuleren. Het profiel biedt de leraar voldoende
ruimte voor eigenaarschap van professionele groei.
De komende vier jaren bekwamen onze leraren zich in het geven van
prikkelend onderwijs, in het bieden van maatwerk en het benutten van
talenten. Alleen nieuwsgierige leraren kunnen bij leerlingen een actieve
en motiverende houding aanwakkeren die aanzet tot (ontdekkend,
onderzoekend) leren. Leraren zijn in staat om -met de leerlijnen voor
ogen- een keuze te maken in de lesstof.

Welke vaardigheden hebben onze medewerkers nodig?
-	 Onderwijzen is vakmanschap. In 2018 beschikken al onze leraren over
het vakmanschap om leerlingen uit te dagen zich vaardigheden uit de
21e eeuw eigen te maken.
-	 Er zijn binnen Konot in 2018 specialisten die vanuit hun talent
een specifieke bijdragen leveren aan het leren van leerlingen, mede
werkers en scholen.
-	 Onze schoolteams zijn in 2018 zelflerend en krachtig; we werken
professioneel samen binnen teams.
-	 Persoonlijke reflectie en professionele dialoog zijn in 2018 vanzelf
sprekend en versterken elkaar.
-	 We benutten de talenten van medewerkers maximaal. Betrokken
directies ondersteunen en moedigen medewerkers hiertoe aan.
-	 Binnen Konot werken trotse medewerkers.

3. Professionele cultuur
In een professionele organisatie kan alleen een dialoog plaatsvinden over
competenties, ambities en resultaten als er sprake is van een professionele
cultuur. In zo’n cultuur is sprake van erkende ongelijkheid, openheid over
kunnen en niet kunnen, kwaliteiten van mensen en professionele
ontwikkeling staan centraal. Om binnen Konot toe te werken naar een
professionele cultuur zetten we in op gedeeld eigenaarschap en
gespreid leiderschap, bevorderen we werkplezier, gaan we samen voor
schoolontwikkeling. Daarnaast stimuleren we de professionele dialoog
waarin we mensen continu de mogelijkheid bieden om te leren,
te reflecteren, zich te ontwikkelen, om feedback, hulp of ondersteuning
te vragen. Naast dit alles richten we voor alle medewerkers een profes
sionele gesprekkencyclus in, waarin functionerings- en beoordelings
gesprekken een plek krijgen.

3. Een professionele cultuur
Alleen binnen een professionele cultuur is er ruimte voor ontwikkeling van
leerlingen èn medewerkers! De eerste stappen zijn gezet: kernwaarden
van Konot worden door ons allemaal gedragen, al blijft aandacht voor de
uitvoering nodig.

4. Professionele dialoog tussen alle geledingen
Professionele dialoog gaat over het gegeven en te geven onderwijs, het
leren van kinderen en wat ieders bijdrage is om dat te optimaliseren.
We zetten deze structurele professionele dialoog op gerichte momenten
in om te komen tot individuele professionele groei, maar ook om tot
schoolontwikkeling te komen. Samen zoeken naar hoe het beter kan,
wat je daarvoor nodig hebt om ook samen successen te kunnen vieren.
Het gaat in deze dialoog niet alleen om samenwerking tussen leraar
en directie, maar ook om die tussen directie en IB, directie en het team,
leraar en leerling, leraar en ouders (educatief partnerschap), IB en leraar,
CvB en directie.

Hoe werken we samen binnen die professionele cultuur in 2018?
-	 Het is in 2018 vanzelfsprekend dat - in alle lagen van de organisatie elkaar constructief aanspreken gemeengoed is.
-	 We zijn in 2018 vaardig in het geven én ontvangen van feedback,
maar ook in het pro-actief vragen van feedback.
-	 Binnen Konot worden alle medewerkers beoordeeld op hun
functioneren.
-	 Medewerkers worden meer ingezet op hun talenten. Zij ontdekken,
ontplooien en benutten hun talenten in hun werk.
-	 We zijn met elkaar in gesprek over onderwijs. Directie en IB met
medewerkers, medewerkers onderling, leraren met ouders, leraren
met leerlingen.
4. Focus in ambitie
Deze lijn is een bijzondere en richt zich vooral op de inrichting van de
organisatie van Konot. Hoe organiseren we het maken en uitvoeren van
plannen binnen Konot zo, dat we bij de les blijven, stappen zetten en onze
ambities waarmaken? Kunnen we verbindingen leggen tussen de plannen
vanuit de verschillende lijnen, wegen samen laten komen? Verbinding
tussen de stappen die op de verschillende lijnen gezet worden, maken de
uitvoering krachtiger en de vertaling in de praktijk makkelijker.
Hoe houden we onszelf bij de les en scheppen we ruimte zodat we onze
ambities waarmaken?
-	 De ambitie die we met elkaar hebben en de verwachtingen naar
medewerkers (directie, leraren, onderwijsondersteunend personeel,
staf etcetera) zijn duidelijk en worden gecommuniceerd.
-	 Er is eigenaarschap op de ambities, dit betekent dat de ambities op
alle niveaus betekenisvol zijn en betekenis hebben.
-	 We monitoren de uitvoering van het strategisch beleid periodiek
(tussenevaluaties) en formuleren op basis daarvan korte termijn
doelen en heldere verwachtingen.

Waar zetten we in de periode 2014-2018 op in?
De vier strategische lijnen geven richting aan de toekomst van Konot.
Waar zetten we, als Konot, in de periode 2014-2018 op in, om daar te komen
waar we willen zijn? Hoe richten we ons onderwijs in, hoe werken we aan
professionalisering van onze medewerkers, hoe komen we tot een profes
sionele cultuur, hoe focussen we en blijven we tegelijkertijd ambitieus?
De vier groepen die zich over de inrichtingsvragen hebben gebogen,
hebben elk een tactisch deelplan met speerpunten geformuleerd. In dit
hoofdstuk worden de verschillende speerpunten uit die deelplannen
geordend en de inhoud ervan samen gebracht tot zes opdrachten voor
verandering en verbetering. Opdrachten die onderling nauw met elkaar
verbonden zijn.
We zetten de komende jaren in op:
1. toekomstgericht onderwijs;
2. verdiepen van het vakmanschap van onze leraren;
3. een professionele cultuur;
4. de professionele dialoog tussen alle geledingen;
5. professionalisering in een lerende organisatie;
6. systematisch werken.

5. Professionalisering in een lerende organisatie
We vragen van onze medewerkers dat ze blijven werken aan de
ontwikkeling van hun kennis en vaardigheden. We waarderen de meer
informele vormen van leren die vanuit eigenaarschap binnen de
organisatie ontstaan. We moedigen medewerkers aan die met lef in hun
eigen lespraktijk op zoek gaan naar nieuwe werkwijzen. Leren op de
werkplek krijgt vorm, onder andere door de professionele dialoog of
‘coaching on the job’. We bouwen de ‘Konotacademie’ verder uit en
werken aan de accreditatie van het aanbod. Om onze blik tegelijkertijd
ook te verruimen, blijven we het volgen van externe opleidingen of het
opdoen van ervaring buiten de Konotmuren stimuleren.
6. Systematisch werken
Om te zorgen dat we focus houden op wat er echt toe doet, is het nodig
het systematisch werken binnen de organisatie te versterken. Voor de
plannen, op welk niveau ze ook worden gemaakt, beschrijven we
duidelijke doelen die we koppelen aan succesmaten. Deze succesmaten
moeten de essentie vangen, beschrijven alleen dat wat er echt toe doet
voor leerling- en onderwijsontwikkeling. We willen successen vooral
afmeten aan een goede uitvoering in de praktijk, en niet alleen of het
goed opgeschreven staat in handboeken of borgingsdocumenten. Dit
kan door middel van de professionele dialoog en ‘coaching on the job’.
Om uiteindelijk vast te stellen of we onze plannen in de praktijk waar
maken, zullen we periodiek structurele evaluaties uitvoeren.
Succesmaten vormen de basis voor deze evaluaties.

Klaar voor de start?
Ontwikkeling, of het nu gaat om individuele professionele groei of om
school- of organisatieontwikkeling, komt tot stand als we ons er eigenaar
van voelen. Eigenaarschap ontstaat daar waar ruimte is voor eigen
invulling, mensen hun eigen route mogen lopen, teams gezamenlijk
kleur kunnen geven aan hun school. Tegelijkertijd vraagt het varen op
een gezamenlijke koers ook om duidelijkheid over de gewenste ontwik
keling. Eigenaarschap kan daarmee ook niet zonder duidelijkheid over
wat er verwacht wordt, zodat we weten wanneer we tevreden zijn,
wanneer successen te vieren zijn. Het gaat dus om het voortdurend zoeken
naar de balans in ruimte bieden én helder zijn in verwachtingen die de
essentie weergeven van wat we willen bereiken.

Leren voor jouw toekomst!

