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2 VOORWOORD
Dit is het strategisch beleidsplan van Stichting Fedra voor de periode 2016–2020. In dit beleidsplan
stellen wij onszelf doelen. Deze doelen komen niet uit de lucht vallen. De doelen zijn
voortgekomen uit een proces van onderzoeken, denken en bespreken waarbij - onder leiding
van een extern deskundige - ouders, leerkrachten, directieleden, staf, leden van de raad van
toezicht en het bestuur betrokken zijn geweest. De bijeenkomsten hebben geleid tot beelden van
en verwachtingen voor het onderwijs op Fedra scholen in 2020, die door het bestuur verwoord zijn
in dit plan.
De doelen zijn geformuleerd als ambities. We zien de komende jaren als een proces van
ontwikkeling naar het realiseren van deze ambities. De ambities kunnen niet gezien worden als
een concreet eindproduct. Iedere school zal op eigen wijze invulling geven aan deze ambities,
passend bij de leerlingenpopulatie en het team. In dit plan zijn met opzet veel open begrippen
gebruikt. Begrippen die op verschillende manieren uitgewerkt en uitgelegd kunnen worden. In
2020 zien we de schoolspecifieke invulling terug in de scholen.
We staan ook niet blanco aan de start, scholen zijn altijd in ontwikkeling en heel veel gaat gewoon
goed. Wij zijn in alle bescheidenheid trots op het feit dat binnen de Fedra-scholen de
onderwijskundige basis goed is. De inspectie beoordeelt de kwaliteit van alle Fedra-scholen
voldoende tot goed. De bedrijfsvoering is op orde: we zijn een financieel gezonde stichting. Op
bestuurlijk vlak voldoet Fedra aan de code goed bestuur. In het laatste
oudertevredenheidsonderzoek (februari 2015) blijken ouders tevreden over de school van hun
kind en over de kwaliteit van de leerkrachten. De leerkrachten geven in het laatste
medewerkertevredenheidsonderzoek aan zeer tevreden te zijn over Fedra als werkgever. Daar
zijn we blij mee.
Tevredenheid kan leiden tot zelfgenoegzaamheid. We zullen daarom onderhouden wat goed
gaat en daarbij planmatig werken aan het voortdurend verbeteren van onze kwaliteit. Voor dit
strategisch beleidsplan hebben we ervoor gekozen om het roer niet om te gooien. Het is nog
steeds nodig om eerder ingezette veranderingen te implementeren en te borgen. In dit
strategisch beleidsplan noemen wij alleen die zaken waar wij ‘nog een schepje bovenop’ willen
doen.
Dit strategisch beleidsplan 2016–2020 is een plan op hoofdlijnen. Een koersdocument met ambities.
We willen geen dichtgetimmerd plan met SMART-doelstellingen en indicatoren, of een checklist.
We hebben gekozen voor beleidsuitspraken die richting geven en tegelijk ruimte bieden voor
maatwerkinvulling op de scholen en voor de mogelijkheid om, gedurende de looptijd van dit plan,
flexibel in te spelen op veranderende omstandigheden.
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3 BESTUURLIJKE AMBITIES
Het eindproduct van de gesprekken en workshops met ouders, leerkrachten, directieleden , raad
van toezicht, staf en bestuur is een vijftal thema’s. Deze thema’s zijn onze bestuurlijke ambities.
Deze thema’s lichten wij in dit plan toe, zodat de scholen een vertaling kunnen maken naar
concrete activiteiten in de school. Het bestuur verwacht dat alle scholen op eigen wijze invulling
geven aan de thema’s. Het schoolplan dat verder uitgewerkt wordt in jaarplannen, geeft richting
aan het onderwijs, aan professionaliseringsactiviteiten en investeringen. De realisatie van deze vijf
thema’s is in 2020 terug te zien in de scholen van Fedra.

1. De scholen van Fedra geven
betekenisvol en geïntegreerd onderwijs.

2. De scholen van Fedra bieden
vernieuwend en toekomstgericht onderwijs.

3. Fedra-personeel blijft in ontwikkeling.

4. De scholen van Fedra werken
structureel samen met ouders en (keten)partners.

5. De scholen van Fedra maken
maximaal gebruik van technologische middelen (ICT).

Het bestuur ziet ook voor zichzelf ook een rol weggelegd in de realisatie van de ambities. De rol
wordt gevonden in het uitdragen van de ambities, het stimuleren van de professionele
ontwikkeling (o.a. via de Fedra Academie), het bewaken van de kwaliteit van het onderwijs en
het veranderingsproces via het systeem van kwaliteitszorg, het faciliteren van scholen door een
optimale inzet van mensen en middelen, goed onderhoud en de aanpassing van gebouwen.
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4 THEORETISCH KADER
De doelen van een organisatie worden gerealiseerd op de werkvloer. Bekendheid met die doelen
is onvoldoende om gemotiveerd aan de slag te gaan. Een strategisch beleidsplan zou zo gesteld
moeten zijn dat mensen voldoende ruimte voelen om een eigen vertaling te maken en op eigen
wijze tot resultaten kunnen komen. Dit strategisch beleidsplan is tot stand gekomen met
medewerking van een relatief kleine groep mensen uit de organisatie. Voor de vorm en de
formuleringen zijn wij uitgekomen bij de theorie van Simon Sinek 1. Zijn theorie is eenvoudig en biedt
iedereen die meewerkt aan de uitvoering de mogelijkheid om zelf aan de slag te gaan vanuit
een gezamenlijke kern.
Simon Sinek stelt dat mensen gemotiveerd aan het werk gaan, als zij weten vanuit welke
overtuigingen de organisatie werkt en zij zich daarin kunnen vinden. Hij stelt ook dat het de
kwaliteit van de organisatie ten goede komt als personeelsleden geïnspireerd worden door hun
werk, de omgeving waarin zij werken en zich daar veilig voelen. Wat voor volwassenen geldt,
geldt natuurlijk ook voor kinderen. Als je niet weet waarom je iets moet doen, is het moeilijk
gemotiveerd te blijven.
Sinek is het ‘de gouden cirkel’ gaan
noemen. Het ‘why’ gaat over doelen,
motivatie en overtuigingen. Daarna komt
het ‘how’. Dit gaat over processen,
activiteiten die nodig zijn om het ‘why’ te
realiseren. Tot slot is er ‘what’. Hierin vind je
resultaten; waar heeft het ‘why’ toe geleid?
Succesvolle organisaties werken van binnen
naar buiten, traditionele organisaties
werken van buiten naar binnen.
Weten waarom je dingen doet is belangrijk,
pas daarna komt het hoe en wat. Waarom is deze school er, waarom bieden wij de leerlingen
deze leerstof aan, waarom ben ik hier op deze school? Wat wil ik bereiken, wat willen wij als team
bereiken en vooral waarom willen wij dat?
Het begint dus bij het op elkaar afstemmen van de overtuigingen van de organisatie en van diens
medewerkers. Pas als duidelijk is waarom een organisatie iets doet, kunnen de medewerkers erin
geloven. Nog mooier is het als de medewerkers het waarom formuleren en de organisatie dat
overneemt. Om deze reden zijn medewerkers en ouders uitvoerig betrokken bij de voorbereiding
van het strategisch beleidsplan en hebben zij als groep het ‘why’ voor Fedra geformuleerd. Het
‘how’ en ‘what’ is voor de scholen.

Auteur van de boeken Start with Why; how great leaders inspire everyone to take action en Leaders eat last: why some
teams pull together and others don’t.
1
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5 HET WAAROM UITGEWERKT
5.1 DE VISIE
Onderwijs is onze ‘core business’ en daar willen we goed in zijn. We investeren in het geven van
het beste onderwijs en hoge opbrengsten. Dat klinkt ambitieus en dat zijn wij ook. Maar onderwijs
is meer dan dat. In ons onderwijs krijgen volwassenen en kinderen ruimte om op hun eigen manier
en met plezier samen te werken en te leven. Natuurlijk willen wij de kinderen de basiskennis en
vaardigheden meegeven die ze nodig hebben, maar buiten dat willen we het blikveld van
kinderen verbreden en ze buiten de bekende kaders laten kijken. We zorgen dat zij actief en
bewust in aanraking komen met de wereld om hen heen. Door te ervaren dat er andere
zienswijzen zijn, bouwen we aan onderling begrip en verdraagzaamheid. Zo werken we aan ons
hogere doel: leren leven. Dat is een reis die nooit eindigt. Om dit te realiseren hanteren we
begrippen als rust, veiligheid, durven, dromen, ontdekken, eigenheid en diversiteit.
Fedra ziet een school als de plaats waar kinderen zich kunnen ontwikkelen tot sociale, zelfbewuste,
zelfstandige en verantwoordelijke 12-jarigen, op weg naar volwassenheid. We vinden het van
belang dat kinderen hun ontwikkeling samen met anderen doormaken, in de ontmoeting en door
te leren met elkaar. We willen saamhorigheid voeden en uitdragen. Kinderen leren dat ze deel
zijn van een gemeenschap waarin iedereen zijn of haar steentje bijdraagt, dat ieder levend
wezen er toe doet en dat onze aarde met zorg behandeld moet worden. We geven kinderen
belangrijke waarden en normen mee en laten zien dat er verschillende perspectieven zijn. Met
de sociale en cognitieve bagage zijn kinderen in staat om hun talenten te benutten en in
harmonie met hun omgeving te leven. De meerwaarde van ons onderwijs zit in de sociale
component.
Niet alle activiteiten hoeven aangeboden te worden door de school. Cultuureducatie in de
breedste zin van het woord vinden we belangrijk. Waar nodig zoeken Fedra-scholen
samenwerking met instellingen die deze diensten buitenschools aanbieden. We sluiten allianties
met professionele partners om een totaalpakket te bieden, mogelijk in de vorm van een brede
school. Een goede afstemming van het onderwijsaanbod en het aanvullende aanbod van
anderen versterkt de brede ontwikkeling van het kind.
We geven ons onderwijs vorm vanuit waarden en normen die een christelijke grondslag hebben,
de basis van onze Nederlandse samenleving. Hieronder vallen ook de waarden en normen rond
democratie en de rechtsstaat. De invulling is per school verschillend.

5.2 DE MISSIE
Op Fedra scholen leren wij kinderen dat zij deel uit maken van een groep, een school, een buurt
en de Nederlandse samenleving. Wij bieden goed onderwijs dat gericht is op de cognitieve,
sociale en emotionele ontwikkeling, zodanig dat kinderen zich ontwikkelen tot zelfbewuste,
zelfstandige en verantwoordelijke jongeren.
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5.3 KERNWAARDEN
5.3.1

Ontwikkeling

We streven ernaar om het beste onderwijs te geven. We blijven onszelf ontwikkelen en werken
planmatig aan kwaliteit. We zijn kritisch op alles wat er in de school gebeurt en stellen onszelf
voortdurend de vraag of wat we doen ten gunste van de ontwikkeling van de kinderen is.
Met een positief sturende hand bevorderen we het ontwikkelingsproces van kinderen. We
stimuleren kinderen om het beste uit zichzelf te halen. Wij streven naar goede resultaten op alle
mogelijke aspecten van de brede ontwikkeling van kinderen. We durven onze eigen
(onderbouwde) keuzes te maken en leren kinderen om hun eigen keuzes te maken. We zoeken
naar een balans tussen loslaten, onzekerheid, uitdaging en veiligheid. De keuzes rond de
ontwikkeling van een kind maken we samen met de ouders. Vertrouwen, gelijkwaardigheid en
wederzijds respect zijn daarbij een voorwaarde.

5.3.2

Competentie en autonomie

We accepteren kinderen met hun verschillende talenten en mogelijkheden. We gaan ervan uit
dat kinderen kunnen en willen leren. Welbevinden van kinderen en plezier in leren zijn daarbij
belangrijke voorwaarden. We willen dat kinderen nieuwsgierig en leergierig blijven en zo hun
eigen mogelijkheden en talenten ontwikkelen. We willen begeleiding, inhoud en vorm in ons
onderwijs afstemmen op verschillen in talenten en capaciteiten. We sluiten zo goed mogelijk aan
bij de leerstijl van het kind. We respecteren het unieke van kinderen en hebben regelmatig unieke
‘recepten’ voor verschillende kinderen. Dit betekent niet dat we het onderwijs helemaal
individualiseren, want leren gebeurt het beste in interactie met anderen.

5.3.3

Onderzoek

We vinden onderzoekend leren voor leerlingen en leerkrachten belangrijk, omdat zij op die manier
actief kennis vergaren, in plaats van passief kennis ontvangen. Onderzoekend leren en werken
bevordert de intrinsieke motivatie en maakt dat het geleerde beter beklijft. We stimuleren
nieuwsgierig zijn naar het onbekende, en laten het onbekende graag binnen. Vanuit een
basishouding van respect voor de ander leren we van de verschillende perspectieven van
verschillende mensen, verrijken we ons met wat we ‘over ons muurtje kijkend’ zien. Van iedereen
die bij Fedra werkt, verwachten we nieuwsgierigheid en een onderzoekende houding.

5.3.4

Relatie

Zonder vertrouwen, goede relaties en solidariteit komen mensen – dus ook leerlingen en
leerkrachten - niet tot volle ontplooiing. Samen realiseer je meer, daarom werken we samen:
binnen de school, met andere scholen van Fedra, met andere organisaties. Daarbij neemt
iedereen zijn eigen kwaliteiten mee. Het educatief partnerschap zal binnen de organisatie
doorontwikkeld worden.
De aansluiting tussen school en opvoeding thuis is voor kinderen belangrijk. Het is een proces van
samenwerking en wederkerigheid. Wat thuis gebeurt, is van invloed op het onderwijsleerproces in
de klas en omgekeerd. De ouders hebben de verantwoordelijkheid voor hun kind(eren) en de
school voor het onderwijs dat zij verzorgt. School en ouders zijn voor kinderen de belangrijkste
voorbeelden en leeromgevingen voor kinderen als het gaat om samenleven. School en thuis
moeten elkaar versterken. Daar doen wij ons best voor.
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5.3.5

Toekomstgericht

Ons onderwijs bereidt leerlingen voor op hun toekomst en voor de korte termijn op de overstap
naar het voortgezet onderwijs. Vanzelfsprekend sluit het onderwijs aan bij maatschappelijke
ontwikkelingen. Niet slechts kennisoverdracht, maar vooral het aanleren van vaardigheden.
Leerlingen vullen hun gereedschapskist, zodat zij steeds beschikken over de juiste instrumenten
om uitdagingen en vraagstukken in de toekomst aan te kunnen. Het kan niet anders dan dat wij
daarbij optimaal gebruikmaken van ICT-mogelijkheden. De komende jaren groeien we mee met
technologische ontwikkelingen en vertalen die naar de dagelijkse praktijk in de school, zodat
leerlingen die dingen leren waardoor ze hun toekomst met vertrouwen tegemoet kunnen zien.
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6 HET HOE UITGEWERKT
6.1 DE SCHOLEN VAN FEDRA GEVEN BETEKENISVOL EN GEÏNTEGREERD ONDERWIJS
Als onderwijs voorbereidt op de toekomst en een plaats in de samenleving, is het vreemd dat we
de lesstof splitsen in vakgebieden. Door vakken te integreren wordt het leren door kinderen als
betekenisvol ervaren. Het geheel is meer dan de delen. Methoden en leermiddelen willen we
naar behoefte inzetten en loslaten als dat beter is. We gebruiken onze omgeving in het leerproces
en zoeken naar verbreding. We blijven gestructureerd en planmatig werken en bewaken de
leerlijnen, zodat er altijd sprake is van een beredeneerd en passend aanbod.

6.1.1










Onze ambitie is:

dat leerlingen weten waarom ze iets leren (zingeving, betekenis geven);
dat lesstof altijd aansluit bij de wereld om de leerlingen heen;
dat onderzoekend en samenwerkend leren structureel plaatsvindt;
dat leren plaatsvindt in een realistische context;
dat leerlingen zelf keuzes maken en medeverantwoordelijk zijn voor hun leerproces;
dat leren een sociale activiteit is;
dat leerlingen een positief en realistisch zelfbeeld ontwikkelen en hun talenten kennen en
benutten;
dat scholen de formele leerwereld (school) verbinden met de informele leerwereld (thuis,
social media, clubs, gaming);
dat de lesstof (planning, leerlijn, onderwijskundig, didactisch) op maat is.

6.2 DE SCHOLEN VAN FEDRA BIEDEN VERNIEUWEND EN TOEKOMSTGERICHT ONDERWIJS
Door voortdurende innovatie blijven we het onderwijs ontwikkelen. We zijn nieuwsgierig en
onderzoekend: we zorgen dat we zelf ‘over muurtjes heen kijken’ om te durven verbeteren en
vernieuwen. We zoeken naar nieuwe ontwikkelingen en omarmen deze na toetsing aan onze
kernwaarden. We bieden ervaringsleren, onderzoekend leren en mogelijkheden om te
experimenteren. We verdiepen ons in de veranderende rollen van de leerkrachten, van de
leidinggevenden en van ouders.
Bij toekomstgericht onderwijs spreken we onder andere over 21st century skills. Onderwijs en leren
zien er in de toekomst ongetwijfeld heel anders uit, niet alleen qua leermiddelen, maar ook op
het gebied van onderwijsdoelen, werkwijzen en zelfs de plek van het onderwijs. Innovatie op het
terrein van de digitalisering wordt niet door politiek of het bestuur voorgeschreven. Teams
onderzoeken, experimenteren en bepalen zelf op welke wijze de leerlingen het beste voorbereid
kunnen worden op de steeds veranderende samenleving en hun toekomstige arbeid.

6.2.1





Onze ambitie is:

dat 21st century skills een duidelijke plaats hebben gekregen in het onderwijsaanbod
(samenwerken, creativiteit, programmeren, probleemoplossend vermogen, kritisch
denken, onderzoeken, nieuwsgierig zijn);
dat leerroutes steeds verder gepersonaliseerd worden;
dat we leerlingen meer groeperen op niveau dan op geboortejaar;
dat we actief op zoek gaan naar bij ons passende onderwijsvernieuwingen;
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dat we nieuwe, innovatieve praktijken uitproberen;
dat (materiële) voorzieningen die innovaties ondersteunen in de school.

6.3 FEDRA-PERSONEEL BLIJFT IN ONTWIKKELING
De leerkracht is de spil van het onderwijs in de groep, degene die passend en kwalitatief goed
onderwijs realiseert. De leerkracht beïnvloedt de prestaties van kinderen voor een belangrijk deel.
De wijze waarop kinderen leren, verandert; de middelen waarmee zij leren veranderen. Daarmee
verandert ook de didactische en pedagogisch aanpak. Hoe beter de leerkracht is toegerust om
het onderwijs aan de verschillende kinderen in de groep te verzorgen, hoe hoger de kwaliteit van
het onderwijs dat wij bieden. Voor de leerkracht is voortdurende ontwikkeling van zijn
vakmanschap vanzelfsprekend. De leerkracht is geen eiland. Het team vormt een professionele
leergemeenschap en is als groep verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs. Een
belangrijk deel van de deskundigheidsbevordering wordt daarom onder regie van de directie
georganiseerd: teamontwikkeling en leren van en met elkaar.
Iedere organisatie heeft goed leiderschap nodig. Bij Fedra is de directeur verantwoordelijk voor
de school en heeft de daarbij behorende bevoegdheden en beleidsruimte om de kaders van
het beleid uit te werken. De directeur is een belangrijke stimulerende kracht voor de ontwikkeling
van de leerkrachten en de school. Net als leerkrachten faciliteren we ook directies bij het leren
van en met elkaar, door intervisie en collegiale consultatie. Om te zorgen dat we ook in de
toekomst goede leidinggevenden hebben, investeren we in de ontwikkeling van (aankomend)
leiderschapstalent.

6.3.1










Onze ambities zijn:

dat startende leerkrachten door het introductie- en begeleidingsprogramma in maximaal
drie jaar basisbekwaam zijn;
dat alle leerkrachten zeven jaar na de start van hun loopbaan volledig vakbekwaam zijn;
dit betekent dat zij beschikken over de vereiste vaardigheden op didactisch en
pedagogisch gebied en voldoende kunnen differentiëren om onderwijs op maat te
bieden;
dat alle leerkrachten de vaardigheden beheersen om onderzoekend leren vorm te
geven;
dat alle leerkrachten de 21st century skills onderdeel laten zijn van het onderwijsaanbod;
dat vormen van collegiale visitatie worden ingezet om de school en individuen zich verder
te laten ontwikkelen;
dat de Fedra Academie directies ondersteunt op basis van vraagsturing met
schooloverstijgende en incompany trainingen bij het realiseren van de organisatie doelen
en persoonlijke doelen;
dat alle directeuren voldoen aan de competenties die vereist zijn voor het landelijke
schoolleidersregister;
dat Fedra voor creatieve, flexibele en tijdelijke oplossingen zorgt om talenten op schooloverstijgend niveau te kunnen benutten.
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6.4 DE SCHOLEN VAN FEDRA WERKEN STRUCTUREEL SAMEN MET OUDERS EN (KETEN)PARTNERS
Goed onderwijs vraagt regelmatige bezinning op wat straks voor kinderen belangrijk is. Onze
onderwijstijd vinden we niet toereikend om de brede ontwikkeling van kinderen volledig tot zijn
recht te laten komen. Daarom werken we nauw samen met andere professionele partners,
waarbij we streven naar aansluiting tussen hun aanbod en ons onderwijs.
We zoeken naar een goede afstemming met het voortgezet onderwijs, op basis van
wederkerigheid, zodat de ontwikkeling van kinderen naar hun maatschappelijke rol een
doorgaande lijn heeft.
Onze belangrijkste partners echter zijn de ouders van de kinderen: in een open en wederkerige
samenwerking respecteren we elkaars rol en werken we met vereende krachten aan de
ontwikkeling van kinderen.

6.4.1



Onze ambitie is:

dat Fedra-scholen het educatief partnerschap hebben vormgegeven, zowel richting
ouders als het voorgezet onderwijs;
dat Fedra scholen en professionele aanbieders van naschoolse activiteiten, op het gebied
van sport, cultuur en techniek, samenwerken om een optimale aansluiting van de
activiteiten en het onderwijs op school te realiseren.

6.5 DE SCHOLEN VAN FEDRA MAKEN MAXIMAAL GEBRUIK VAN TECHNOLOGISCHE HULPMIDDELLEN
ICT-ontwikkelingen beïnvloeden het werk en vooral het leren diepgaand. Kennis is snel
toegankelijk en parate kennis heeft een andere waarde dan voorheen. Ook de verwerking van
informatie gaat anders. ICT maakt veel mogelijk wat we anders niet of minder goed zouden
kunnen: maatwerk realiseren in inhoud, tijd en plaats. Kinderen krijgen met behulp van ICT directe
feedback op wat zij doen en dat bevordert het ontwikkelproces. Digitalisering in de breedste zin
biedt mogelijkheden om het werk van de leerkracht effectiever en efficiënter te maken. Zo maakt
de leerkracht de handen vrij voor bijvoorbeeld het sociale aspect in de klas, individuele aandacht,
oudergesprekken of komt er meer tijd voor voorbereiding en nazorg. Daarnaast rust op ons de
plicht om leerlingen mediawijs te maken.

6.5.1




Onze ambities zijn:

dat het onderwijsaanbod daar waar mogelijk gedigitaliseerd en gepersonaliseerd is;
dat technologische hulpmiddelen een geïntegreerd onderdeel uitmaken van het
onderwijsaanbod;
dat leerkrachten en leerlingen beschikken over vaardigheden om alle media optimaal te
benutten.
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7 KWALITEITSZORG
Zoals al eerder gesteld, beginnen we niet op een blanco blad. De realisatie van de ambities valt
in een systeem van kwaliteitszorg dat erop gericht is om het goede steeds beter te doen. Op alle
niveaus in de organisatie wordt gewerkt volgens de cirkel van Deming; plan – do – check – act.
Het kwaliteitsbeleid van Fedra is beschreven in een aparte beleidsnotitie. Deze beschrijft het
planmatig en doelmatig werken, de gesprekkencyclus en diverse instrumenten om de kwaliteit
de meten en analyseren. Dit beleid kent onderstaande hoofdlijnen.
Dit strategisch beleidsplan is voor de scholen de basis voor het schoolplan. Het schoolplan vertaalt
de bestuurlijke ambities naar doelen op schoolniveau, waarbij de eigen context . Zowel het
schoolplan als het strategisch beleidsplan worden omgezet naar jaarplannen. Hierin worden
doelen opgeknipt in kleinere doelen en worden er concrete activiteiten aan verbonden. De
jaarplannen worden jaarlijks geëvalueerd via het (school)jaarverslag, waardoor in het nieuwe
kalenderjaar de volgende stap in de realisatie van het grotere doel gezet kan worden. Ten
behoeve van de evaluatie en bijstellingen doet directie onderzoek in de eigen organisatie.
De kwaliteitsgesprekken die het bestuur halfjaarlijks met ieder pedagogisch team voert, geven
inzicht in de voortgang en uitvoering. Het is een gesprek waarin het pedagogisch team vertelt en
laat zien hoe het met de kwaliteit van de school gaat, hoe het onderwijs zich ontwikkeld. Er
worden vragen gesteld en er wordt feedback gegeven. Bijzondere zaken die de realisatie van
de doelen belemmeren, worden besproken en oplossingen worden gevonden. Naast de
realisatie van het schoolplan, worden uiteraard alle zaken besproken die van belang zijn voor de
kwaliteit van het onderwijs en de dagelijkste gang van zaken in de school. Ter voorbereiding op
de kwaliteitsgesprekken voeren de pedagogische teams gesprekken met personeelsleden,
stellen zij een managementrapportage op en maken zij een analyse van de leerlingenresultaten.
Kwaliteitszorg is niet alleen het doorlopen van een ‘papieren’ cyclus. Kwaliteit wordt geleverd
door de mensen die in de organisatie werken. Fedra kent op alle niveaus een cyclus van
functionerings- en beoordelingsgesprekken, waarmee aan formele verplichtingen wordt voldaan.
Daarnaast wordt de organisatie gekenmerkt door vele informele gesprekken, klassenbezoeken,
samenwerkingsvormen en scholing om in gezamenlijkheid tot een hoge kwaliteit van het
onderwijs te komen. Het bewaken van de kwaliteit van het onderwijs is niet uitsluitend een
bestuurstaak; bij Fedra doen bestuur en scholen het samen. Wij reflecteren systematisch op het
eigen werk en de resultaten daarvan en vormen een professionele leergemeenschap.
Kwaliteit leveren we ook doordat iedereen zich op de eigen taak kan richten. Het is bekend wat
er van je verwacht wordt en aan wie je verantwoording aflegt. Door de verschillende functies in
de organisatie hebben we mensen en middelen zo ingezet dat het primaire proces centraal staat.
Er is steeds (bestuurlijke) aandacht voor de randvoorwaarden, zodat leerkrachten in de school
zich kunnen richten op het geven van gedegen onderwijs. De pedagogische teams zijn de
sturende kracht vanuit een expliciete onderwijskundige visie.
De realisatie van dit strategisch beleidsplan is geen apart project, het valt binnen de gebaande
paden van de kwaliteitszorg. Dit systeem werkt, maar heeft wel steeds aandacht en onderhoud
nodig. Het bestuur ziet toe op de uitvoering van de kwaliteitszorg in de scholen en stuurt daar
waar nodig bij.
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8 MIDDELEN
De uitwerking van de strategische agenda gebeurt voor het grootste deel binnen de reguliere
middelen. Het gaat namelijk om inhoudelijke accenten, verschuivingen en ontwikkelingen in een
draaiende organisatie.
Bij specifieke ontwikkelingen kunnen extra middelen nodig zijn. Fedra heeft hiervoor geen vooraf
bepaalde bedragen opgenomen in haar (meerjaren)begroting. Voor leerlingen, leerkrachten en
scholen hanteert Fedra namelijk het uitgangspunt ‘je krijgt wat je nodig hebt’: op basis van
solidariteit en transparantie differentieert Fedra en zet zij de middelen in waar het nodig is. Het
werken met vastgestelde subsidies voor bijvoorbeeld projecten of proeftuintjes, heeft een aantal
negatieve effecten: bureaucratie van aanvraagprocedures en verkeerde prikkels om iets aan te
vragen alleen of voornamelijk omdat er geld beschikbaar is. Onze werkwijze is dat scholen over
hun plannen overleggen met het College van Bestuur en dat daaruit maatwerk in de toekenning
van extra middelen uit kan volgen. Op die manier houden we de administratieve druk in onze
organisatie zo beperkt mogelijk.
Bovenstaande werkwijze kan niet zonder financiële ruimte en die is er. Fedra streeft ernaar om
eind 2020 een kapitalisatiefactor te hebben van 45 procent. Deze ligt nu nog op 54 procent.
Hierdoor ontstaat een vrije buffer die de komende jaren ingezet kan worden. Enerzijds zal deze
buffer nodig zijn om personele verplichtingen af te bouwen, anderzijds is hij beschikbaar om de
ambities uit dit plan te realiseren. Jaarlijks (t.b.v. de begroting) overlegt het bestuur met de
directies om te bepalen of extra investeringen nodig zijn.
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