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Voorwoord 
 
De kaderbrief 2019  is een afgeleide van het strategisch beleidsplan 2018-

2021. De kaderbrief geeft richting aan hetgeen in een jaar gerealiseerd dient te 
worden. 

Er is een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de strategische doelstellingen 
welke het gevolg zijn van het meerjarenbeleidsplan en de  jaarlijkse 
doelstellingen die in het teken staan van gezonde bedrijfsvoering. 

De doelstellingen in de kaderbrief zijn mede gekozen op basis van een analyse 
van onze omgeving. 

 
Het bestuur is ervan overtuigd dat goed onderwijs realiseren begint bij het 
vakmanschap van de leraar op de eigen school in de eigen klas. En dat daarvoor 

inspirerend leiderschap aan de orde dient te zijn. Immers, goede scholen zijn 
scholen met goede leiders die vanuit eigenaarschap en betrokkenheid adequaat 

onderwijs verzorgen dat boeiend, passend en bij de tijd is. 
We zetten structureel in op versteviging van de kwaliteit van personeel en we 

hebben aandacht voor goede resultaten in scholen met een veilige omgeving. 

 
Deze planperiode is gekozen voor een beknopt strategisch beleidsplan. Met 

ruimte voor de dialoog en vooral inspiratie. We gaan dit vanaf 2019 vormgeven 
met behulp van de themaposters. 

De 7 thema’s voor de komende jaren:  
1. Het veilige kind: geen ruimte voor discriminatie en pesten, het kind centraal.  
2. Ieder kind is welkom: kwaliteiten benutten.  

3. Betekenisvol leren: doelen behalen in de eigen omgeving.  
4. Actief in de samenleving: goed burgerschap en slimme samenwerking. 

5. Verantwoordelijkheid en eigenaarschap: fouten maken mag, kinderen en 
leerkrachten zijn verantwoordelijk voor het eigen leerproces.       

6. Samenwerken en kennis delen: Soms ben je alleen sneller, maar samen kom 
je verder.  

7. Professionaliteit ontwikkelen: samen leren van elkaar leren. Inspiratie op 

persoonlijk leiderschap ook voor kinderen.O2A5 heeft voor 2019 de ambitie 
om zowel organisatiebrede als cluster of schoolspecifieke studiedagen te 

organiseren 
 
In de afgelopen jaren was er nadrukkelijk sprake van krimp van het aantal 

leerlingen. 
Tot mijn genoegen kan ik vaststellen dat er voor de komende periode een lichte 

stijging van het aantal leerlingen wordt verwacht. 
 
De huisvestingssituatie van onze scholen wordt met de gemeenten besproken. 

Het terugdringen van de leegstand is en blijft hierbij een belangrijk onderwerp. 
We streven naar nieuwe, brede, duurzaam gebouwde, energiezuinige scholen 

met aandacht voor een goede luchtkwaliteit. 
 
Ons bestuur streeft naar optimalisering van onze ICT-inzet. AVG vraagt om 

zorgvuldige implementatie op het niveau van de school en de leerkracht. 
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Ik spreek het vertrouwen uit dat we in gezamenlijkheid goede uitvoering zullen 

geven aan wat ons in 2019 te doen staat. 
 
A.J.M. van der Lee  

Bestuurder 
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Missie, visie en identiteit van O2A5 
 
Missie 

Openbaar en algemeen bijzonder onderwijs in de Alblasserwaard-
Vijfheerenlanden is er voor iedereen, passend en bereikbaar. 

 
Visie 
Het bestuur stelt zich tot taak om optimale ontplooiingsmogelijkheden voor alle 

kinderen te bieden. Respect voor sociale, culturele en religieuze aspecten in de 
omgeving is een belangrijke kernwaarde in ons onderwijs. 

De school staat midden in de samenleving. (Burgerschapsvorming) 
Opbrengstgericht werken is absoluut aan de orde. 
 

Identiteit van de openbare en algemeen bijzondere school 
Openbaar onderwijs is in beginsel voor ieder kind bereikbaar en beschikbaar. 

In onze openbare scholen is geen ruimte voor pesten en discriminatie. 
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Omgevingsanalyse 
 
Financiering 

Het huidige overheidsbeleid leidt tot afname van de financiële bestedingsruimte: 
vergoedingen voor leer- en hulpmiddelen, energiekosten en het onderhoud van 

gebouwen liggen al jaren lager dan de kosten die het merendeel van de scholen 
maakt voor deze materiële uitgaven. 
Er is nog steeds sprake van generieke korting. 

De salarissen van leerkrachten worden voor de komende jaren structureel 
verhoogd. Middelen om de werkdruk te verlagen zijn ingezet. We gaan er van uit 

dat ze structureel worden. 
 
Beleid 

Het nieuwe kabinet zet in op burgerschapsvorming en passend onderwijs. De 
kleine scholen krijgen volop aandacht en structureel nog steeds extra 

financiering. In 2019 krijgen we van doen met een nieuwe gewichtenregeling. 
Het bekostigingsstelsel zal in de toekomst worden gemoderniseerd. De overgang 
van primair naar voortgezet onderwijs zal worden aangepakt. Gelijke kansen 

voor kinderen is de inzet van het nieuwe kabinet. Aanvullend nieuw rijksbeleid 
zal jaarlijks zijn vertaling krijgen in onze kaderbrieven. 

 
Arbeidsvoorwaarden 

Bij de werkverdeling is uitgangspunt dat een voltijdsmedewerker 1659 uur kan 
worden ingezet. 
De 40-urige werkweek is geen factor meer in de werkverdeling, maar wordt 

alleen nog maar gebruikt voor de vaststelling van de werktijdfactor, het salaris 
en verlof. 

De cao biedt een kwaliteitsimpuls voor het onderwijs, door professionalisering 
van alle leerkrachten te faciliteren. Dit zal na evaluatie ook voor O2A5 specifieke 
vertaling vragen. Het te verwachten lerarentekort vraagt om een brede aanpak. 

O2A5 doet er alles aan om een goede interessante werkgever te zijn en nog 
interessanter te worden. In de jaarlijkse kaderbrieven zullen we concrete 

doelstellingen opnemen. 
 
Vernieuwd inspectietoezicht, interne audits en visitatie 

De Inspectie van het Onderwijs vernieuwt het toezichtkader en het 
waarderingskader en wil bijdragen aan de ontwikkeling van een 

vanzelfsprekende verbetercultuur in scholen en bij de besturen. Van groot 
belang zijn goede zelfevaluaties, waarbij gedacht moet worden aan visitaties en 
audits. 

 
Passend onderwijs 

Het bestuur van O2A5 stelt zich tot taak om optimale ontplooiingsmogelijkheden 
voor alle kinderen te bieden en de aanwezige talenten van kinderen maximaal te 
ontwikkelen binnen een passende leerroute met respect voor sociale, culturele 

en religieuze aspecten in de omgeving. Door het bieden van passend onderwijs 
zullen meer leerlingen met een beperking en een specifieke onderwijsbehoefte in 

de reguliere school blijven. Ook daardoor is er sprake van toenemende druk op 
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het vakmanschap van de leerkrachten. Dit vraagt om goede scholing, intervisie, 

samenwerking en collegiale consultatie. 
 
Ontwikkeling leerlingaantal 

Het primaire proces: het onderwijs aan onze leerlingen, gaat boven alles.  
Vanaf de start van O2A5 in 2007 is er sprake van daling van het aantal 

leerlingen met ruim 30%. Op 1 oktober 2018 verwachten we 2803 leerlingen. 
Een bescheiden groei ook voor de komende jaren. 
Door goede samenwerking met andere schoolbesturen, waarbij we met alle 

denominaties zorgen dat er wat te kiezen blijft voor de ouders in de regio, is 
instandhouding van de voorzieningen gegarandeerd. 

 
Kleine scholen vragen om anders organiseren, zodanig dat ook daar een goed 

antwoord kan worden gegeven op de eisen die passend onderwijs aan ons stelt. 
Ook dat is een belangrijk aspect van kwalitatief goede instandhouding van 
scholen en maakt als zodanig ook onderdeel uit van onze strategische keuzes.  
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SBP 2018-20121 Thema-uitwerking voor 2019 
  

Thema 1  
Het veilige kind 

 
 

• Actueel aanbod voor verwerven van sociale 
competenties en voor bevorderen van 

positief gedrag 
• AVG is geïmplementeerd 

Thema 2  
Welkom voor ieder kind 
 

• Betrokkenheid leerlingen vergroten 

Thema 3  
Betekenisvol leren en werken 

 

• Keuze voor toekomstgericht en 
betekenisvol aanbod 

Thema 4  

Actief in de samenleving 
 

• Beleid en uitvoering actief burgerschap op 

scholen 
• Actief Ouderschap 

Thema 5  
Verantwoordelijkheid en 

eigenaarschap 
 

• Leerlingen kunnen werken met eigen 
planning 

Thema 6  
Samenwerken en kennisdelen 

• Intervisie 
• Samenwerking binnen clusters 
• Clusteroverstijgende activiteiten 

 

Thema 7 

Professionaliteitsontwikkeling 
van leerkrachten en 

inspirerend leiderschap 
 

• Schoolplan 2019-2023 

• Invoering Keiwijzer (360 graden feedback) 
• Professioneel Statuut 

• o2a5-studiedag  

 



 
 

 

 
 

Bijlage 

bij 

Kaderbrief 2019 
 
 

 

Prestatie-indicatoren 
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Organisatie doelstellingen 

1 Tevredenheid medezeggenschap 
- MR 

- CMR 
- GMR 

 
>80% 

>80% 
>80% 

2 Tevredenheid van directeuren over 
bestuursbureau 
 

>80% 

3 Scholing Medezeggenschap 
- Centraal georganiseerd 

- Individueel aanvullen wanneer 
wenselijk 

 

4 AVG Implementeren: voldoen aan 
regelgeving 

 
Onderwijs en kwaliteit doelstellingen 

1 Onderwijskwaliteit WOT 100% van de scholen 
basisarrangement 

2 Zelfevaluatie  100% van de scholen 

3 Eindtoetsen 100% score boven de ondergrens 

4 Uitvoering monitor sociale veiligheid 100% van de scholen 

5 Jaarplan, jaarverslag 100% van de scholen 

6 Vensters PO gevuld en schoolgids 100% van de scholen 

7 Schoolondersteuningsprofiel 
geactualiseerd 

100% van de scholen 

 
P&O doelstellingen 

1 Reductie ziekteverzuim Maximaal 7,3% ziekteverzuim 

2 Vervangingsbeleid Eigen Risico Dragerschap bij 

Vervangingsfonds vanaf 01-01-2020 

3 360 graden feedback 95% heeft een feedbackronde gehad 

4 Gesprekscyclus Met iedere medewerker heeft een 
functionerings- of beoordelingsge-
sprek plaatsgevonden 

5 Participatiebanen: onderzoek naar 
haalbaarheid binnen O2A5 

1,93% van formatie 01-01-13 
(= 4,7 fte) 

6 Werkverdeling 2019-2020 (P)MR van iedere school met 
werkverdelingsplan ingestemd en dit 

getoetst 

7 Duurzame inzetbaarheid Met iedere werknemer worden voor 

start nieuw schooljaar afspraken 
gemaakt, vastgelegd in de cao-tool 

8 Werkdruk vermindering Geoormerkte inzet van de extra 
rijksmiddelen 

9 Proactieve werving nieuwe leraren, 
o.a. voor volledige bezetting van de 

vervangingspool 

+ 12 fte  

10 Groenendijk Online / Youforce Invoeren selfservice medewerkers 
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Leerlingaantallen doelstellingen  

1 Aantal leerlingen >1% t.o.v. voorgaand jaar 
2019: 2823 leerlingen 

2 Belangstellingspercentage: >1% 
t.o.v. voorgaand jaar 

≥30% 

 
Financiën doelstellingen  

1 Exploitatie  Binnen vastgestelde begroting 

 

 
Accommodatiebeleid doelstellingen  

1 MOP opstellen en laten uitvoeren Realisatie jaarlijks onderhoud 

2 Ondersteuning verlenen  voor 

verbouwings- en nieuwbouwprojec-
ten 

Deelname aan overlegstructuren 

 
ICT doelstellingen  

1 Missie en visie Geformuleerd 

2 Organisatie Passend 

3 Toerusting scholen De basis is op orde 

4 Beleidsondersteuning Volgens ICT-beleidsplan voor O2A5 

 
Communicatie doelstellingen  

1 PR en marketing Actuele websites scholen 

 

 
 


