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Wij zoeken uiterlijk per 1 november 2018 een  
directeur voor OBS ‘t Einder 
0,8-1,0 fte vanwege het bereiken van de (pré-)pensioengerechtigde leeftijd van 
de huidige directeur 
 
Profielschets directeur OBS ‘t Einder 
 
Algemeen 
Stichting PlatOO is een onderscheidend en innovatief schoolbestuur voor openbaar en algemeen 
toegankelijk onderwijs. Onderscheidend in kwaliteit, maar ook in transparantie en tolerantie. We 
hechten waarde aan de inbreng van ouders en ouderbetrokkenheid vanuit educatief partnerschap. 
PlatOO heeft 15 scholen in de regio zuidoost Brabant en staat onder leiding van een eenhoofdig 
College van Bestuur. De stichting werkt volgens het Raad van Toezichtmodel. PlatOO kiest er 
bewust voor om op iedere school een eigen directeur te plaatsen. De directeur is onderwijskundig 
leider en is eindverantwoordelijke voor de totale gang van zaken op school. In de functie van 
directeur heb je ook veelvuldig contact met externen waaronder de gemeente. In het meerjarig 
strategisch beleidsplan 2016-2020 zijn een aantal majeure beleidsthema’s benoemd, waaronder de 
expliciete verbetercultuur en de kwaliteitszorg op school.  
 
 
OBS ‘t Einder 
De missie en visie van ’t Einder is toegevoegd als bijlage.  
 
 
Kernwaarden 
In 2016 hebben wij onze kernwaarden opnieuw vastgelegd en benoemd tot pijlers: welbevinden, 
betrokkenheid, samenwerking, eigenaarschap en talentontwikkeling. Deze pijlers van onze school 
zijn dragend voor ons handelen en het onderwijs. 
Vanuit deze pijlers kijken wij naar kinderen, ouders/verzorgers, personeel, organisatie en 
onderwijs.  

 
Wat voor directeur zoekt OBS ‘t Einder? 
Relevante competenties: 
* Leiderschap: Kunnen verbinden, boeien en inspireren.  
* Consistent: Conformeren aan huidige ontwikkelplannen en deze weten uit te voeren. 
* Empathisch: anderen in hun kracht kunnen zetten. 
 

Persoonskenmerken en vaardigheden: 
De directeur die ’t Einder zoekt is: 
Ø Iemand die teamleden weet te inspireren en te motiveren om zich zelfstandig en collectief te 

ontwikkelen. 
Ø Een positief kritische persoon die ervaring heeft met het werken in de onderwijspraktijk.  
Ø Iemand die oog heeft voor een ander, waardoor anderen zich gehoord en gerespecteerd 

voelen.  
Ø Een betrokken schoolleider die uitdagingen durft aan te gaan, die kansen ziet en inspeelt op de 

mogelijkheden in de omgeving. Een persoon die de belangen van ’t Einder weet te wegen en 
weet om te gaan met het verwerven van steun en draagvlak. 

Ø Een leidinggevende die ruimte en vertrouwen kan geven aan eigen initiatief en durf, maar  ook 
stuurt daar waar het noodzakelijk is.  
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Ø Een krachtige persoon die besluiten weet te nemen, processen planmatig kan begeleiden en 
resultaatgericht kan werken in samenspraak met het MT.  
En daarnaast de continuïteit kan waarborgen als het gaat over de in gang gezette processen 
gekoppeld aan schoolplan en jaarplan. 

 

Samenstelling directie en managementteam 
Het managementteam (MT) van de school bestaat uit een directeur, twee bouwcoördinatoren en de 
coördinator leerlingenzorg. De directeur heeft geen groepsverantwoording. Er is een zorgteam en 
er zijn personeelsleden voor ondersteunende groepstaken.  
 
 
Waar willen we over 3 jaar staan? 
’t Einder is een school die voortdurend onderweg is met als doel: het vergroten van de  
betrokkenheid, het welbevinden en de resultaten van de kinderen.  
We kijken regelmatig achterom en staan stil om zaken te borgen, om onze successen te vieren en 
kritisch te kijken naar wat we tot op dat moment bereikt hebben.  

Betrokkenheid 
In 2021 werken alle kinderen op ’t Einder vanuit een grote betrokkenheid. Middelen hiervoor zijn 
onder andere werkvormen zoals leerarrangementen, portfolio’s, workshops en ateliers.  
In 2021 werkt de onderbouw nog steeds volgens het concept van ontwikkelingsgericht onderwijs. 
In de groepen 3 heeft hernieuwd een oriëntatie plaatsgevonden op dit concept in de alledaagse 
onderwijspraktijk en is zichtbaar in de praktijk. 
Op ’t Einder zijn school en ouders educatieve partners.  
In 2021 hebben we de grenzen van de specifieke verantwoordelijkheden van zowel ouders als van 
de school verkend en vastgelegd. Ouders worden goed geïnformeerd en serieus genomen. De 
ouderklankbordgroep, het ouderinformatiepunt en de ouderkamer zijn niet meer weg te denken op 
’t Einder.  
Onze school heeft een spilfunctie in de buurt. We zetten ons gebouw daarbij zo veelzijdig mogelijk 
in.  
In 2021 is de samenwerking met onze kernpartners geborgd en zijn de doorgaande lijnen 
herkenbaar in de organisatie. Dat geldt voor het peuterwerk, de voor- en naschoolse opvang op 
onze locatie en de doorstroming naar het voortgezet onderwijs in Gemert-Bakel. Alle partners 
hebben in deze samenwerking hun eigen verantwoordelijkheid beschreven. 

Welbevinden 
’t Einder is een veilige school voor zowel kinderen, personeel als ouders.  
Welbevinden is onze 1e en belangrijkste pijler en staat dus hoog in ons vaandel. We zijn een school 
waar we respect hebben voor elkaar, omgeving en materialen. We betrekken de kinderen bij de 
totstandkoming van afspraken en regels. ’t Einder heeft al tien jaar een kinderklankbordgroep die 
meedenkt en meepraat over allerlei zaken die zij belangrijk vindt. In 2018 was er een mooie 
uitspraak van kinderen: “De leraren hebben op onze school veel te vertellen en wij ook”. Dat 
typeert hoe wij met elkaar willen werken, leren en spelen. 

Resultaten 
OBS ’t Einder heeft sinds 2010 een basisarrangement en daarmee het vertrouwen van de 
onderwijsinspectie.  
In 2018 ontving de school, na een inspectiebezoek een voldoende beoordeling voor ‘Kwaliteitszorg’ 
en een goede beoordeling voor de drie domeinen ‘Zicht op ontwikkeling van onze leerlingen, 
Didactisch handelen en Kwaliteitscultuur’. 
In 2021 komen de opbrengsten van ons onderwijs nog steeds overeen met wat er gezien onze 
leerlingenpopulatie verwacht mag worden. Dit betekent onder andere dat de tussenopbrengsten 
voor rekenen, taal en lezen op orde dienen te blijven.  

De samenstelling van onze schoolpopulatie vraagt veel extra aandacht en zorg en van onze 
personeelsleden en de directie wordt vaak gevraagd om ‘een stapje extra te zetten’. 
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Het programma oftewel de onderwijssystematiek “Wat Werkt Op School” gebaseerd op de 
bevindingen van onderwijswetenschapper Marzano is als rode draad zichtbaar op ’t Einder. Deze 
systematiek ligt verankerd in schoolplan en jaarplannen.  
Dat is nog steeds zo in 2021.   

Ontwikkeling en kwaliteitszorg 
’t Einder heeft een goed beschreven en werkend kwaliteitszorgsysteem. 
Uitgangspunt is het schoolplan wat geldend is tot 2020. Het schoolplan heeft een sterke relatie met 
het Strategisch Beleidsplan van PlatOO. 
Er wordt jaarlijks en tussentijds structureel en systematisch geëvalueerd en geanalyseerd. De 
verbeter- en veranderpunten staan beschreven in het jaarplan. De schoolleiding heeft in 
samenspraak met het MT de regie over uitvoering van de kwaliteitszorg.  
De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het managementteam, bestaande uit 
directeur, intern begeleider en bouwcoördinatoren zijn reeds helder beschreven en vastgelegd. De 
rol van de bouwcoördinatoren en intern begeleider zijn duidelijk zichtbaar in de hele organisatie. 
 
Cultuur  
Op ’t Einder werken we aan een professionele cultuur. Vanuit individuele betrokkenheid werken we 
in gezamenlijkheid aan ons onderwijs.  
In 2021 zien we een schoolteam dat goed kan samenwerken en waarbij aanspreken en afspreken 
een gewone gang van zaken is.  
 

Profilering en positionering 
’t Einder blijft zich profileren als een sterke, krachtige organisatie die staat voor goed, hedendaags 
onderwijs. “Ik ben Welkom” is een zeer belangrijk uitgangspunt evenals het uitdragen van de 
slogan van het openbaar onderwijs “Niet Apart Maar Samen”. 
Als enige openbare basisschool in Gemert neemt ’t Einder actief deel aan lokale activiteiten en is zij 
mede een belangrijke gesprekspartner in de gemeente op het gebied van onderwijs en jeugd. De 
directie neemt daarbij een actieve houding aan en participeert in de verschillende overleggen. 
Als opleidingsschool voor aanstaande collega’s biedt ’t Einder een interessante en uitdagende 
leeromgeving aan. ’t Einder stelt zich open op om aankomende collega’s te ontvangen, te 
begeleiden en te ondersteunen in hun ontwikkeling tot leraar basisonderwijs.  
 
 
Algemene informatie over OBS ‘t Einder 

● Schoolgids 2017-2018 
● Informatiegids en jaarkalender 2017-2018 
● Schoolplan 2016-2020 
● Jaarplan 2017-2018 
● Tussenevaluatie jaarplan 2017-2018 
● Inspectierapporten 
● Website OBS ‘t Einder 

 

Algemene informatie over PlatOO 
● Strategisch beleidsplan PlatOO 2016-2020 
● Kwaliteitszorg van PlatOO 
● Begroting 2018 PlatOO 
● Website PlatOO 

 

Wat hebben wij te bieden? 
Wij bieden een aanstelling van 0,8 tot 1,0 fte. De aanstelling is voor een jaar welke bij goed 
functioneren kan leiden tot een vaste aanstelling. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao-po. 
 
 
Procedure 
Geïnteresseerde	kandidaten	kunnen	reageren	t/m	26	juni	2018	door	een	motivatiebrief	en	cv	te	
mailen	naar	info@platoo.nl  
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Het	eerste	ronde	gesprek	zal	worden	gehouden	op	dinsdagavond	3	juli	2018.	Een	assessment	kan	
onderdeel	uitmaken	van	de	procedure.		

 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mw. Annemie Martens, College van Bestuur, 
tel. 06-53569189. 
 

 

 

 

  



Profielschets	directeur	voorjaar	2018	 	 	pag.	5	

Bijlage: 

1.      VISIE EN MISSIE VAN OBS ’t EINDER. 

Op ’t Einder: 

- Bieden we een plezierige, veilige en stimulerende school. 
- Ontmoeten ouders/verzorgers, kinderen en leerkrachten elkaar in een open en voor een ieder 

toegankelijke omgeving. 
- Staat vooral het kind en niet alleen de leerstof centraal. 
- Spelen, werken en leren kinderen samen. 
- Vinden we ontwikkeling naar zelfstandigheid/eigenaarschap belangrijk. 
- Is talentontwikkeling onze nieuwe, vijfde en belangrijke pijler. 
- Ontwikkelt een kind zich veelzijdig en zijn kinderen mede-eigenaar van hun leren. 
- Werken we ‘Niet Apart Maar Samen’ aan ontwikkelingen met onze kernpartners, ketenpartners 

en schoolomgeving. 

Visie en Missie van ’t Einder 

 
Onze missie: 
‘t Einder is één van de twee openbare basisscholen in de gemeente Gemert-Bakel voor kinderen 
van 4 t/m 12 jaar. 
Onze school is toegankelijk voor ieder kind en zijn/haar ouders/verzorgers, ongeacht huidskleur, 
taal, geloofsovertuiging, culturele achtergrond of mogelijkheden. 
We leven in een veelzijdige en multiculturele samenleving. We zijn allemaal gelijkwaardig en 
iedereen is welkom. ‘t Einder sluit zoveel mogelijk aan bij de actuele gebeurtenissen in onze 
samenleving. Belangrijke maatschappelijke veranderingen en problemen krijgen ruime aandacht. 
Als openbare school geven we samen met ouders/verzorgers, kinderen en leerkrachten vorm aan 
ons onderwijs. Openbaar houdt ook in dat ouders/verzorgers en belangrijke partners die betrokken 
zijn bij ’t Einder altijd informatie kunnen vragen over onze school.  
De betrokkenheid en inzet van ouders/verzorgers zijn essentieel voor ons onderwijs. 
Daarmee onderschrijven we de zes kernwaarden die het openbaar onderwijs kenmerken: 

- iedereen is welkom; 
- actieve aandacht besteden aan waarden en normen; 
- iedereen is benoembaar; 
- van en voor de samenleving; 
- wederzijds respect; 
- aandacht voor levensbeschouwing of godsdienst. 

 
’t Einder vormt samen met haar kernpartners sinds 2012 de ‘Brede School Gemert-Oost’ 
Sinds die tijd biedt onze school, samen met partners, onderwijs en opvang aan kinderen van 
0 tot 14 jaar op onze locatie in de wijk Gemert-Oost.  
Wij communiceren open naar leerlingen, ouders en externen en vinden samenwerken essentieel 
om een goede doorgaande lijn voor onze kinderen te waarborgen. 
Onze leerlingen komen voornamelijk uit de wijk Gemert-Oost. Enkele leerlingen komen uit andere 
wijken of dorpen in de omgeving.  
 
Op ‘t Einder vinden wij het belangrijk dat iedereen vertrouwen heeft in elkaar. Ouders en leerlingen 
worden serieus genomen en gehoord. Iedere leerling is anders en krijgt de ruimte om zich naar 
vermogen te ontwikkelen.  
Ons onderwijs richt zich op de totale ontwikkeling van iedere leerling. Naast het basisaanbod op 
rekenen, taal en lezen investeren wij ook in andere leerbehoeftes en vaardigheden van onze 
leerlingen zoals samenwerken, communiceren en kritisch denken. Hiermee leggen wij een stevige 
basis voor onze leerlingen, waar ze hun leven lang plezier van hebben. 
 
Iedereen op ‘t Einder moet zich veilig en vertrouwd voelen in een warm, pedagogisch klimaat. 
Leren in een veilige omgeving is de belangrijkste voorwaarde om hoge opbrengsten te halen.  
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Wij stemmen leerdoelen en leerstofaanbod nauwkeurig en gevarieerd op elkaar af. Het team is 
deskundig, leergierig en staat open voor nieuwe onderwijsontwikkelingen. Daarnaast werken we 
intensief samen met diverse pedagogische en culturele partners. Wij vinden het belangrijk 
toekomstige leraren en onderwijsassistenten de kans te geven op onze school praktijkervaring op 
te doen.  
Samen leren, werken en spelen vraagt om duidelijke regels en afspraken waarbij wederzijds 
respect uitgangspunt is. Op ‘t Einder leert iedereen dan ook respectvol met elkaar omgaan en 
accepteren wij elkaar zoals we zijn. Wij kijken altijd naar de mogelijkheden van de leerlingen en 
geven hen vertrouwen.  
Een leerling die vertrouwen heeft in eigen kunnen kan onafhankelijk worden, voelt zich zeker en 
durft zichzelf te zijn. ’t Einder heeft sinds 2009 een gedragsprotocol waarin ook een pestprotocol is 
opgenomen. Hierin zijn bovengenoemde zaken beschreven en verankerd.  
 
‘t Einder richt zich op de totale/brede ontwikkeling van de leerling en biedt passend onderwijs aan.  
Naast een gedifferentieerd aanbod op cognitief gebied besteden wij aandacht aan sociale en 
culturele vaardigheden. Wij maken zoveel mogelijk gebruik van de creativiteit, interesses en 
talenten van onze leerlingen. Aan het einde van de basisschoolperiode hebben onze leerlingen 
voldoende zelfvertrouwen, kennis en vaardigheden om de uitdagingen van het voortgezet 
onderwijs en de toekomst aan te kunnen gaan. We zijn er trots op dat gemiddeld 97% van onze 
leerlingen na twee jaar voortgezet onderwijs nog steeds op de goede plek zit conform onze 
advisering. 
 
Onze visie: 
OBS ’t Einder is een openbare school en wordt bestuurd door ‘Stichting PlatOO’. Openbaar betekent 
dat onze school voor iedereen toegankelijk is, ongeacht maatschappelijke, culturele of 
levensbeschouwelijke achtergrond. Ieder kind is dus welkom! Op onze school spelen en werken 
kinderen uit verschillende culturen en met verschillende geloofsovertuigingen samen. Onze school 
vormt daarmee een afspiegeling van de maatschappij. We vinden het erg belangrijk dat een kind 
met plezier naar school gaat. De sfeer op school en het pedagogisch klimaat zijn belangrijk. Een 
kind moet zich op school veilig en thuis kunnen voelen. We vinden het belangrijk dat kinderen 
onderlinge verschillen accepteren en respectvol met elkaar omgaan. We willen dat ze opgroeien in 
een sfeer van veiligheid en geborgenheid. En die sfeer creëren we samen: kinderen, 
ouders/verzorgers en leerkrachten. Daarin komt ook het motto van het openbaar onderwijs tot 
uiting: ‘Niet apart maar samen!’   
Op ’t Einder zie je kinderen, ouders/verzorgers en personeel die zich betrokken voelen; die de 
verantwoordelijkheid krijgen en nemen voor zowel hun persoonlijke ontwikkeling als elkaars succes 
en welbevinden. Ieder kind is verschillend en dus uniek. ‘t Einder gaat daar waar mogelijk uit van 
verschillen in bijvoorbeeld interesses, leerstijl, leertempo en intelligentie. Op ‘t Einder nemen we 
dit als uitgangspunt voor ons onderwijs. Op die manier kan ieder kind zich optimaal ontwikkelen en 
ontplooien.   
Binnen het onderwijs op ’t Einder spelen de volgende aspecten daarbij een belangrijke rol: 
• Een goede relatie tussen leerkracht en kind. 
• Vergroten van de zelfstandigheid van het kind. 
• Ieder kind krijgt de mogelijkheid zich op een eigen wijze zelfstandig te ontwikkelen en te 

ontplooien. 
• Kinderen worden uitgedaagd als het gaat om het ontwikkelen van hun talenten.  
We vinden het daarnaast belangrijk dat de kinderen weten waar ze aan toe zijn. Een duidelijke 
structuur met rust, regelmaat en heldere regels en afspraken zijn hierbij van belang. Op ‘t Einder 
werken we samen aan die regels en afspraken. Op onze school belonen we positief gedrag en zien 
het maken van fouten als aanleiding om te leren. Gevolg voor het onderwijs is dat er aandacht is 
voor: zelfverantwoordelijk en coöperatief (samenwerkend) leren, ontplooien van eigen initiatief, 
differentiatie en omgang met verschillen. En ook talenten van kinderen. Dit betekent (binnen 
grenzen) onderwijs op maat, uitgaan van en accepteren van de verschillen tussen de leerlingen en 
het waarderen daarvan. Leren gebeurt in contact en relatie met de omgeving. Dit kan binnen de 
concepten van het coöperatief leren, tutor leren (leerlingen helpen leerlingen) en onderwijs op 
maat. We zien betrokkenheid als voorwaarde voor het leren. Door kinderen te leren reflecteren en 
te laten reflecteren, naar aanleiding van het werk en de werkprocessen, wordt de betrokkenheid 
vergroot.   
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Ons uitgangspunt daarbij is steeds dat kinderen nieuw verworven kennis kunnen toepassen in 
nieuwe situaties. We willen meer en meer de leervraag en de specifieke talenten van ieder kind als 
uitgangspunt voor het leeraanbod nemen, naast de algemene basis die voor ieder kind van belang 
is.  ’t Einder wil een zichzelf ontwikkelende en lerende organisatie zijn, waar veel van elkaar en van 
de buitenwereld wordt geleerd. En waarbij we resultaatgericht werken hoog in het vaandel hebben 
staan.  
 

De pijlers die onze missie/visie ondersteunen 

Net als alle basisscholen in Nederland hebben we de verantwoordelijkheid om te voldoen aan de 
door het ministerie vastgestelde kerndoelen. Hiermee bereiden we de kinderen voor op hun verder 
maatschappelijk functioneren. ’t Einder biedt de kinderen een zo breed mogelijk aanbod. Hierbij 
wordt aandacht besteed aan de verstandelijke, emotionele, sociale, culturele, lichamelijke en 
creatieve ontwikkeling. Met behulp van een modern en up-to-date onderwijsleerpakket besteden 
we de nodige tijd en aandacht aan de totale vorming van de leerling met daarbij aandacht voor de 
talenten van onze leerlingen. ’t Einder hanteert de volgende pijlers om te komen tot 
bovengenoemde ontwikkeling en leren:  
1  Welbevinden: Je welkom en veilig voelen en zorgen voor een goede afstemming tussen leren, 
spelen en samenwerken. 
2  Betrokkenheid:  Van iedere leerling en aandacht voor iedere leerling als het gaat om zorg en 
begeleiding, waarbij betekenisvol leren in een rijke leeromgeving leidend is.  
3  Samenwerking:  Met leerlingen, ouders/verzorgers en personeelsleden, maar ook met kern- en 
ketenpartners om op die manier optimale ontwikkelingskansen voor kinderen te creëren;  
4  Eigenaarschap:  Leerlingen worden zelfstandig en durven meer verantwoordelijkheid te nemen 
voor hun eigen leerproces waar zij eigenaar van zijn. Talenten worden daarbij benut.  
5 Talentontwikkeling: Elke leerling heeft talenten. Niet alle kinderen zijn zich daarvan bewust, 
soms geven ze zelfs aan dat ze nergens goed in zijn. Om het zelfvertrouwen van kinderen te 
stimuleren, is het belangrijk dat ze hun eigen talenten en die van anderen leren herkennen. 
Belangrijk daarbij is dat kinderen ervan bewust worden dat iedereen een eigen talent heeft en dat 
élk talent of kwaliteit even belangrijk is.  
 
Aandacht voor talentontwikkeling vinden wij op ‘t Einder belangrijk omdat het een investering is 
voor de toekomst. Juist door een kind te erkennen in zijn eigenheid, krijgt hij of zij zelfvertrouwen 
en kan zijn/haar talent ontwikkelen. Onze school ziet het als een uitdaging de komende vier jaar 
steeds meer het accent te leggen op de talenten van onze leerlingen.  
Op ’t Einder vinden we kwaliteit belangrijk. Kwaliteit zegt iets over normen. Normen die door de 
school, door ouders/verzorgers of door de overheid gesteld zijn. Kwaliteit is zeggen wat je doet en 
vervolgens doen wat je hebt gezegd.   
 

Welbevinden, Samenwerking, Eigenaarschap, Betrokkenheid en Talentontwikkeling  
maakt leren leuk! 

 
We vinden het belangrijk om de kwaliteit van ons onderwijs en onze zorg voor kinderen samen met 
de ouders/verzorgers te bespreken. ’t Einder toont betrokkenheid bij de directe omgeving van de 
school. Onze school zal zich de komende jaren blijven manifesteren als ‘Brede School Gemert-
Oost’. We streven ernaar om de communicatie en samenwerking met ouders/verzorgers open en 
laagdrempelig te houden. Het schoolteam is enthousiast en steeds op zoek naar nieuwe ideeën om 
het onderwijs te verbeteren, waarbij aandacht is voor werken op eigen niveau, probleemoplossend 
handelen en leren.  
 
VEILIGHEID EN (ZELF)VERTROUWEN 
De school wil een plek zijn waar kinderen, ouders/verzorgers en medewerkers zich veilig voelen en 
waar ze in een positieve relatie tot elkaar staan. Gevoelens van veiligheid en welbevinden zijn 
immers belangrijke basisvoorwaarden om zelfvertrouwen te ontwikkelen. Om een gevoel van 
veiligheid te waarborgen is er een gedrag- en pestprotocol opgesteld: ‘’t Einder heeft oog voor 
respect’. We proberen pestgedrag te voorkomen. Als het toch gebeurt, dan grijpen we in.  
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Van jongs af aan worden de kinderen gestimuleerd om te spreken of op te treden voor een groep. 
Door zichzelf te presenteren ontwikkelen de kinderen zelfvertrouwen. Een positieve benadering 
staat daarbij voorop: je mag fouten maken, want daar leer je juist van! Leren gaat immers met 
‘vallen’, maar vooral met ‘opstaan’.  
 
ZELFSTANDIGHEID EN EIGENAARSCHAP 
We vinden het belangrijk dat kinderen leren om zelfstandig te werken. Hierbij nemen zij zelf de 
verantwoordelijkheid om te plannen en in vrijheid, binnen de gestelde kaders, keuzes te maken. 
Zelfstandig werken betekent ook dat zij weten wanneer en waar zij hulp kunnen vragen. Door 
kinderen meer verantwoordelijkheid te geven voor hun eigen ontwikkelingsproces, krijgt de 
leerkracht steeds meer de rol van begeleider. Om als leerkracht zoveel mogelijk aan te kunnen 
sluiten bij de mogelijkheden van het kind werken we met het GIP-model, dat staat voor groeps- en 
individueel gericht pedagogisch en didactisch handelen. Dit klassenorganisatiemodel stelt 
leerkrachten in staat om, binnen de klas, zowel groepen als individuele leerlingen die aandacht te 
geven die ze nodig hebben.   
Op die manier worden de opgestelde groepsplannen voor de diverse vakgebieden uitgevoerd. Het 
zelfstandig werken, uitgestelde aandacht, samenwerken en het werken aan dag- en weektaken zijn 
zaken die de kinderen binnen dit model leren. Bij het vaststellen van de taken houdt de leerkracht 
rekening met de individuele behoeftes van het kind. De leerling krijgt daarbij de 
verantwoordelijkheid om zelf ook sturing te geven aan het leerproces.  Het GIP-model biedt de 
leerkracht mogelijkheden om extra instructie en begeleiding te organiseren volgens een opgesteld 
groepsplan.  
Op ’t Einder realiseren we een doorgaande lijn van kleuter tot schoolverlater, die de leerling 
voorbereidt op onder andere het voortgezet onderwijs. In de komende vier jaar willen we op ‘t 
Einder aan de slag om het eigenaarschap van onze leerlingen te vergroten en meer nadruk te 
leggen op de talentontwikkeling van kinderen.  Daarnaast verandert onze maatschappij en dienen 
we als school daarop in te spelen. In de brede vorming van kinderen zal binnen het 
onderwijsaanbod op ‘t Einder ook ruimte moeten worden gemaakt voor waarden zoals 
zorgzaamheid, bescheidenheid en verdraagzaamheid. De nabije toekomst vraagt het onderwijs na 
te denken over vaardigheden die kinderen nodig hebben als het gaat over 
burgerschapsontwikkeling in nauwe samenspraak met ouders/verzorgers. In ons schoolplan wordt 
de koers uitgezet en de ontwikkeling op hooflijnen beschreven. In de jaarplannen krijgen deze 
koers en ontwikkeling verder vorm en inhoud. 
 
BETEKENIS VOOR PERSONEEL 
‘t Einder is een lerende organisatie. Dat betekent dat de leerkrachten leren van elkaar en 
samenwerken om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Daarnaast stelt  ’t Einder de 
medewerkers in staat hun talenten te ontwikkelen en competenties in te zetten die de organisatie 
(schooldoelen) van hen vraagt. Op basisschool ’t Einder werken personeelsleden actief samen om 
hun vakmanschap te versterken. Daarbij herken je een open communicatie en een 
organisatiecultuur waarbinnen feedback geven/krijgen normaal is. Een cultuur waarin er duidelijke 
waardering is voor elkaar en positief gedrag beloond wordt. Onderwijs op maat betekent tevens 
leiding geven op maat. De directie zet daarom instrumenten en een leiderschapsstijl in die past bij 
overleg en maatjeswerk. In dit kader reflecteren personeelsleden systematisch op hun eigen 
handelen.   
Op ’t Einder werken gedreven en gepassioneerde leerkrachten die voortdurend observeren, 
signaleren en hierover actief en helder communiceren. Op deze manier werkt het team van ’t 
Einder voortdurend aan de verdere ontwikkeling van een professionele cultuur. Leerkrachten geven 
ontwikkelpunten verder vorm in een persoonlijk ontwikkelplan (POP). Het POP maakt onderdeel uit 
van een gesprekkencyclus en wordt dan besproken tijdens een functioneringsgesprek. 
Ontwikkelpunten kunnen voortkomen uit persoonlijke keuzes en/of gerelateerd zijn aan de 
schoolontwikkeling. 
Door onze onderzoekende en kritische houding sluit ons onderwijs aan op de actuele en 
toekomstige maatschappij. Wij blijven onze keuzes goed afstemmen op bestuurlijk, gemeentelijk 
en landelijk beleid. Daarbij vertrouwen wij op onze eigen kracht en gaan we uit van onze openbare 
kernwaarden: gelijkwaardigheid, openheid en toegankelijkheid. Samen met onze pedagogische 
partners, waaronder peuterspeelzaal en kinderopvang, bieden wij een zo breed mogelijk aanbod 
voor ieder kind. 
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Op ’t Einder vinden de directie, het managementteam en schoolteam het belangrijk om zaken die 
ontwikkeld zijn of ontwikkeld worden goed te implementeren en te borgen en daar tijd en ruimte 
voor te nemen.  
 
 




