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1. Doel van dit schoolplan 

Afgelopen jaar zijn wij in verschillende geledingen bezig geweest met het nieuwe schoolplan. Veel collega’s dachten 
mee over de inhoud en hier leest u het resultaat van dit hele traject. Dit schoolplan is niet een schets van een com-
pleet nieuwe school. We doen namelijk al veel zaken goed en daarom hoeft niet alles anders. Het schoolplan heeft de 
bedoeling voort te bouwen op dat wat we de afgelopen jaren al met elkaar hebben opgebouwd. 
 
In dit schoolplan komen, behalve  het onderwijskundige beleid, ook de beleidsontwikkelingen over personeelszaken, 
kwaliteit en financiën aan bod. We streven ernaar om een volledig beeld te geven van de huidige stand van zaken en 
onze visie op de toekomst van de school. Dit geeft ons richting bij de ontwikkelingen die we in gang zetten.  
 
We willen met elkaar deze ontwikkelingen ingaan. Daarmee bedoelen we de schoolleiding, docenten, andere mede-
werkers, leerlingen en ouders, elk vanuit hun eigen rol en verantwoordelijkheid. Vanuit onze plannen willen we in de 
praktijk gaan ontdekken wat het beste werkt, om zo ook open te blijven staan voor vernieuwing en verbetering.  
 
We zijn een school met een krachtig fundament. Met dit schoolplan bouwen we hierop verder aan nog beter onder-
wijs voor onze leerlingen, aan een professionele school waar je graag wilt werken en leren. Op dit fundament kunnen 
en mogen we mooie ambities formuleren voor de toekomst.  
 
Namens directie en medewerkers, 

 

                                                                                                                               

  

 

 

 

Ronald Brouwer                                                                                                                                                                
directeur/bestuurder                                                                                                                                                             
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Missie  
Wij zijn een open christelijke school, met de bijbel als onze inspi-
ratiebron en richtingwijzer. Ons doel is om evenwichtige mensen 
met lef en vertrouwen te vormen. Mensen die maatschappelijk 
betrokken zijn en zich gedragen als verantwoordelijke wereld-
burgers. 
 

Visie  
Wij staan voor een vriendelijk en duidelijk pedagogisch  
klimaat. Iedereen voelt zich veilig en gerespecteerd. Iedereen 
gedraagt zich rechtvaardig. 

 Ons onderwijs stimuleert alle leerlingen om hun talenten 
optimaal te ontwikkelen. Zij leveren goede prestaties en 
dragen ook zelf verantwoordelijkheid.  

 Wij houden actief rekening met verschillen tussen leer-
lingen. Alle leerlingen krijgen passende en deskundige on-
dersteuning.  

 Wij zijn een professionele leergemeenschap. Al onze me-
dewerkers spannen zich in om te leren en te ontwikkelen. 

 

Onze kernwaarden: veelzijdig, vriendelijk en vertrouwen 
Deze kernwaarden zijn leidend voor ons beleid en het gedrag 
van onze medewerkers. Hier staan we voor. Ouders en leer-
lingen kunnen ons hierop aanspreken.  

 Veelzijdig: ons onderwijsaanbod is veelzijdig. Leerlingen 
kunnen kiezen uit een breed onderwijsaanbod en bruisen-
de activiteiten. We hebben oog voor de verschillende    
talenten van onze leerlingen.  

 Vriendelijk: onze sfeer en stijl van onderwijs is vriendelijk 
en tegelijk duidelijk. Dat betekent persoonlijke aandacht 
en ondersteuning voor leerlingen en een goede samen-
werking en een prettige werksfeer voor personeel.  

 Vertrouwen: wij hebben het volste vertrouwen in de       
capaciteiten van onze leerlingen, in de samenwerking met 
ouders en in de deskundigheid van onze medewerkers. 

 
Onze identiteit  
Wij hebben een herkenbare identiteit als open christelijke 
school. We geven deze identiteit op een eigentijdse en aanspre-
kende manier vorm en inhoud. Onze wortels zijn geloof, hoop, 
liefde, rechtvaardigheid en verantwoordelijkheid. Deze kernbe-
grippen komen uit de Bijbel. Niet voor niets. De Bijbel is onze 
inspiratiebron en richtingwijzer voor ons denken en doen. De 
kernbegrippen vormen de basis om onze missie goed uit te    
kunnen dragen. Wij streven er elke dag naar om jongeren te  
vormen tot evenwichtige mensen met lef en vertrouwen. 

 

2. Vanuit onze missie en visie 
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‘Groevenbeek bruist!’ Dit horen we vaak terug van ouders, leerlingen, medewerkers en bezoekers. Hoe 
komt dat? Wij staan midden in de samenleving en iedere dag krijgen we te maken met verschillende 
maatschappelijke ontwikkelingen.  Bij het bepalen van ons hoofddoel van dit schoolplan houden wij reke-
ning met de trends en ontwikkelingen.  

 

3. Midden in de samenleving 

Op basis van onze missie, visie en de belangrijkste trends in de samenleving hebben wij het hoofddoel van 
dit plan geformuleerd.  
 
Ons hoofddoel is: vernieuwing van ons onderwijs 
 
We willen ons onderwijs zo vernieuwen, dat alle leerlingen goed worden voorbereid op hun toekomst in 
het vervolgonderwijs en de samenleving. Daarvoor is nodig dat zij hun capaciteiten, creativiteit en talen-
ten optimaal kunnen ontplooien, een veelzijdige vorming krijgen en goede prestaties leveren. Meer flexi-
biliteit is wenselijk om afstemming op persoonlijke behoeftes van leerlingen mogelijk te maken. Het doel 
is meer regie op leren waardoor er meer autonomie is voor de leerling. Daaruit leiden we drie speerpun-
ten af. Hier concentreren we ons de komende jaren op. 
 
Speerpunt 1: De ontwikkeling van de leerling staat centraal  
We vernieuwen ons onderwijs zodat de leerling centraal staat. We zorgen dat ieders persoonlijke moge-
lijkheden en talenten tot ontplooiing komen.  
 
Speerpunt 2: We bieden een veelzijdige vorming  
We vernieuwen ons onderwijs zodat de leerling een veelzijdige vorming krijgt, gericht op de toekomst.  
 
Speerpunt 3: Onze leerlingen leveren goede prestaties  
We vernieuwen ons onderwijs zodat de leerling goede prestaties levert en we als school bovengemiddel-
de resultaten blijven halen. 

 

4. Wij vernieuwen ons onderwijs 
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Speerpunt 1: De ontwikkeling van de leerling staat centraal 

We gaan in de komende jaren ons onderwijs zo vernieuwen dat 
onze leerlingen: 

 passend bij het niveau en leeftijd, zich ontwikkelen in denk-
vaardigheden, persoonlijkheid en karakter. Zo kunnen zij  
omgaan met de complexiteit van de huidige wereld en met 
het onbekende van de toekomstige wereld.  

 zoveel mogelijk op hun eigen manier en in hun eigen tempo 
kunnen leren 

 keuzemogelijkheden hebben  
 persoonlijke begeleiding krijgen bij hun keuzes, waaronder 

loopbaanoriëntatiebegeleiding 
 leren om zelf verantwoordelijkheid te dragen 
 planmatig kunnen leren en werken  
 digitale leermiddelen kunnen gebruiken 
 leren samenwerken 
 niet meer huiswerk hebben dan nodig is  
 toetsen krijgen die het leerproces ondersteunen en passen 

bij de verschillende leerstijlen van leerlingen 
 worden gestimuleerd om het beste uit zichzelf te halen 
 een optimale leerroute doorlopen 
 

Speerpunt 2: We bieden een veelzijdige vorming 

We gaan in de komende jaren ons onderwijs zo vernieuwen dat 
onze leerlingen: 

 de christelijke waarden en normen kennen en waarderen 
 sociaal vaardig zijn 
 oplossingsgericht kunnen denken 
 zelfreflectie kunnen toepassen 
 digitaal vaardig en mediawijs zijn 
 maatschappelijk betrokken zijn 
 diverse cultuuruitingen leren kennen en waarderen 
 voldoende bewegen en sporten 
 een gezonde levensstijl hebben 
 streven naar duurzaamheid voor natuur en milieu 
 internationale contacten hebben 
 

Speerpunt 3: Onze leerlingen leveren goede prestaties 

We gaan in de komende jaren ons onderwijs zo vernieuwen dat 
onze leerlingen: 

 zo snel mogelijk de leerroute volgen die het beste bij hen 
past 

 minimaal het onderwijs volgen in de onderwijssoort die de 
basisschool heeft geadviseerd 

 zonder doubleren of afstromen hun onderwijsloopbaan 
doorlopen 

 bovengemiddelde examenresultaten behalen 
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Onze school is een lerende gemeenschap waarin iedereen zichzelf ontwikkelt en anderen stimuleert om 
zich te ontwikkelen. We streven naar een hoge kwaliteit in personeelszorg en willen een goede werkge-
ver zijn voor ieder personeelslid. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Binnen Groevenbeek vinden we groei en ontwikkeling belangrijk. Dit geldt niet alleen voor onze leer-
lingen, maar ook voor onze medewerkers. Zo werken wij samen aan een professionele schoolcultuur, 
waarin de leerling centraal staat en waarin alle medewerkers zich blijven ontwikkelen. Wij zoeken daar-
voor naar manieren waarop we talenten het beste kunnen inzetten en het meest tot hun recht kunnen 
laten komen. Het vraagt ook voortdurende scholing van iedereen in onze organisatie. Scholing en ontwik-
keling staan centraal in de gesprekkencyclus die iedere medewerker voert met zijn of haar leidinggeven-
de. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

We vinden het belangrijk dat ontwikkelingen en vernieuwingen breed gedragen worden in onze organisa-
tie. Een prettige en stimulerende werkomgeving is daarvoor erg belangrijk. We betrekken medewerkers 
daarom actief bij het maken van beleid. Persoonlijke aandacht is hierbij essentieel. We geven elk team en 
elke afdeling de ruimte om activiteiten te initiëren die de teamgeest bevordert. Hierdoor stimuleren we 
het saamhorigheidsgevoel en de gedeelde verantwoordelijkheid voor het onderwijs dat wij aanbieden 
aan onze leerlingen.  
 
In onze externe communicatie denken wij bewust na over onze positie als aantrekkelijke werkgever in 
een krappe arbeidsmarkt. We profileren ons nadrukkelijk op LinkedIn en we besteden veel tijd en aan-
dacht aan onze vacatureteksten. We maken onze vraag en ons aanbod zo duidelijk en aantrekkelijk      
mogelijk voor geïnteresseerde kandidaten. Toch zien we dat we hierin nog aan het begin staan en daar-
om zal dit de aankomende jaren zeker onze aandacht hebben.  

 

5. Personeel en organisatie 
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We verwachten van al onze medewerkers dat zij werk van hoge kwali-
teit leveren en dat zij er altijd naar streven om de kwaliteit van hun 
werk te verbeteren. Goede en systematische kwaliteitszorg is daarom 
erg belangrijk voor ons. Het schoolplan heeft een centrale plaats binnen 
onze kwaliteitszorg. We formuleren in het schoolplan de plannen voor 
de aankomende vijf jaren.  
 
We leggen verantwoording af aan onder andere de Raad van Toezicht 
van de Vereniging voor Voortgezet Onderwijs in Ermelo. Zij laten zich 
informeren over de gang van zaken op school. Ieder jaar leggen de be-
stuurder en de Raad van Toezicht verantwoording af aan de algemene 
ledenvergadering. De Raad van Toezicht ziet toe op het gevoerde beleid 
en beoordeelt het functioneren van de directeur/bestuurder.  

 

6. Kwaliteit en verantwoording 

 

7. Externe contacten en PR 

Een goede communicatie met onze doelgroepen vinden we belangrijk. We hebben daarbij extra aandacht 
voor het basisonderwijs. Zij leveren immers onze toekomstige leerlingen.  
 
We voeren een actief communicatie- en PR-beleid. Dit betekent in ieder geval dat wij onze informatie 
over plannen, activiteiten en resultaten actief delen via verschillende kanalen, zoals onze eigen website, 
drukwerk, e-mail, sociale media, publicaties in de lokale en regionale pers en uitzendingen op radio en tv. 
Ook nemen wij deel aan onderwijsmarkten en grijpen wij actief aan wat zich verder aan kansen voordoet. 
Dit doen we niet alleen om nieuwe leerlingen te werven, maar ook voor de werving en selectie van nieuw 
personeel.  
 
In de komende jaren gaan we onze communicatiemiddelen beter stroomlijnen. We streven ernaar dat het 
overzichtelijker en gebruiksvriendelijker wordt. 
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9. Samen zijn we één school: Groevenbeek 

 

8. Financiën en beheer 

We investeren veel en continu in het onderwijsaanbod en de daarbij behorende faciliteiten. Om dit te 

kunnen realiseren, hechten we veel waarde aan een solide financieel beleid. Dit maakt Groevenbeek een 

financieel gezonde school waardoor we de investeringen kunnen doen die nodig zijn voor nu en in de toe-

komst. Thema’s als de uitbreiding en renovatie van de gebouwen in Ermelo en Putten, verbetering van de 

luchtkwaliteit in de gebouwen en de ICT- voorzieningen zijn voorbeelden van thema’s die de aankomende 

jaren onze aandacht krijgen.  

Daarnaast zal de invulling en implementatie van de plannen die voortkomen uit het Nationaal Programma 
Onderwijs belangrijk zijn. De subsidie is bestemd voor de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023, maar de 
wens is groot om nog minimaal twee jaar langer over de besteding te mogen doen. De NPO-gelden willen 
we vooral inzetten om de onderwijsontwikkeling die we al zijn ingezet duurzaam in te zetten. In school 
zetten we daarom breed in op de ontwikkeling van een flexibeler rooster, waardoor er ruimte ontstaat 
voor meer coaching van leerlingen, keuzevrijheid in het lesprogramma met ondersteunings-, verrijkings- 
en verdiepingslessen. De monitoring en evaluatie van het NPO vindt plaats zowel in de afdelingen als 
schoolbreed en stemmen we af met de MR.  

Aankomende jaren willen we op allerlei terreinen meer de interne samenwerking zoeken. Niet alleen op 
onderwijskundig gebied, maar ook op organisatorisch gebied kunnen we een aantal zaken beter inrichten 
zodat er een betere synergie ontstaat. We willen leren van elkaar. Eenheid door verscheidenheid is hierin 
het uitgangspunt. Samen zijn we Groevenbeek en elke afdeling legt haar eigen accenten, passend bij de 
doelgroep. Dat vinden we normaal en stimuleren we zelfs.  
 
Groevenbeek is een veelzijdige en vriendelijke school, waarin vertrouwen centraal staat. Dit krijgen we uit 
alle geledingen terug. We willen dit fundament aankomende jaren behouden en waar nodig nog verder 
versterken. De plannen die we hiervoor hebben voor de periode 2022-2027 zijn aantrekkelijk en ambiti-
eus. We zijn ervan overtuigd dat we samen deze plannen kunnen oppakken en ontwikkelen. Want: leren 
doen we samen op Groevenbeek 
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Postbus 210   telefoon:  (0341) 27 49 50   

3850 AE Ermelo  website: www.groevenbeek.nl     e-mail: info@groevenbeek.nl 

Groevenbeek Ermelo 

Paul Krugerweg 44—50 

3851 ZJ Ermelo 

Groevenbeek Putten 

Korenlaan 1 

3881 DA Putten 


