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Bij de tijd, open, boeiend en passend, dat zijn zowel het onderwijs als de werkwijze 

van O2A5. 

We hebben dan ook gekozen voor een vernieuwende en eigentijdse vorm voor ons 

strategisch beleidsplan. Zeven thema’s in een continu proces van ontwikkeling en 

verbinding. 

Via deze thema’s gaan we de dialoog aan. Onder elkaar, als medewerkers, met ouders, 

leerlingen, samenwerkingspartners en andere stakeholders. Daarmee wordt beleid bij 

alle O2A5 scholen, bij de tijd, open, boeiend en passend. 

Hoe werkt dat? 
Bij alles wat we doen en bij iedere keuze die we maken betrekken we één of meerdere 

thema’s. Zo worden de thema’s onderdeel van ons dagelijks werk. De thema’s zijn kort 

en bieden ruimte voor eigen invulling en voor dialoog. 

 

Daarnaast vragen we regelmatig de meningen van collega’s, ouders en stakeholders. 

Welke keuze zouden zij maken in een bepaalde situatie? We leren van elkaar en toetsen 

of een idee of aanpak wel overeenkomt met de behoefte van de doelgroep. 

 

Om makkelijk meerdere collega’s (en later ouders en andere stakeholders) te kunnen 

bevragen binnen een team, een cluster of de hele organisatie, stellen we als opinie 

instrument de app Yixow ter beschikking. Yixow [Jigsaw] is de puzzel waarin alle stukjes 

op hun plaats vallen. 

In Yixow kunnen situaties kort geschetst worden met meerdere keuzes voor een aanpak, 

mening of oplossing. De respons geeft inzicht in de heersende mening of ervaring binnen 

de bevraagde groep. Dit kan helpen bij het bepalen van beleid of een volgende stap in 

een bepaalde situatie. 

 

Hoe combineren we bijvoorbeeld het thema ’Veilig' met het thema ‘Voor ieder kind’, als 

er rond een kind regelmatig conflicten met fysiek geweld plaatsvinden. We kunnen er van 

alles bij bedenken, maar we leren het meest door in de praktijk met elkaar meningen en 

ervaringen uit te wisselen. 

 

We beginnen vanaf het volgende schooljaar met vragen onder collega’s en breiden later 

uit naar ouders, en andere stakeholders. Zo leren we niet alleen van collega’s maar van 

iedereen die bij onze scholen betrokken is. 

 

In de eerste weken van het nieuwe schooljaar ontvangen alle medewerkers van O2A5 

een uitnodiging voor een introductie van het beleidsplan en de Yixow app. 

 

Ik kijk uit naar een inspirerende dialoog gebaseerd op het idee: 

 

Wat er ook speelt in een land, dat moeten vooral kinderen zijn. 

 

Bert van der Lee 

 

Bestuurder O2A5  
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O2A5 

Bij de tijd: open, boeiend en passend 

1. Het veilige kind 
Ieder kind moet op school veilig zijn en zich veilig voelen. Alleen in veiligheid hebben 

kinderen de ruimte om zich te ontwikkelen en om fouten te maken; zonder schaamte, 

zonder angst en zonder terughoudendheid. Veiligheid geeft de ruimte voor onderzoek, 

ontplooiing en ontwikkeling aan en leidt tot een open, uitdagende en boeiende omgeving. 

Kinderen zoeken voortdurend naar voorbeelden. Die herkennen zij, van nature, in 

volwassen soortgenoten. Al onze medewerkers zijn zich dat altijd bewust. Daarom is het 

hun eerste verantwoordelijkheid om een veilige omgeving te creëren voor zowel 

leerlingen als collega’s. 

Een veilig gevoel kan alleen bestaan als ook de thuissituatie veilig is. Wanneer er een 

vermoeden is dat hier iets mis is, gaan we de dialoog aan met het kind en eventueel met 

de ouders/verzorgers. Als school hebben we de verantwoordelijkheid om het welzijn van 

onze leerlingen boven alles te stellen. In ons dagelijks contact is het onze taak om alert 

te zijn op alles dat invloed heeft op de veiligheid en vrijheid van onze kinderen. 

We leren kinderen goed om te gaan met zichzelf, met de eigen emoties, en met anderen. 

O2A5 waarborgt een veilige omgeving waarin geen ruimte is voor discriminatie of pesten.  

2. Welkom voor ieder kind 
O2A5-scholen zijn scholen voor en van iedereen. Bij ons kunnen kinderen samenkomen, 

ongeacht afkomst, levensovertuiging, geaardheid of vermogen. De school is de plaats 

waar we elkaar ontmoeten, elkaar leren kennen, met elkaar verschillen ontdekken en 

van elkaar leren. Op onze scholen worden verschillen geaccepteerd en gewaardeerd. 

Ieder kind mag er zijn en ieder kind is de moeite waard.  

We zoeken en we benutten de mogelijkheden, de talenten en de eigenaardigheden van 

kinderen. We willen ze helpen om die kwaliteiten en verschillen te gebruiken bij het leren 

samenleven en samenwerken. Wij vinden de ontwikkeling van het kind belangrijker dan 

de regel van de lesstof. Als dat nodig is passen we het lescurriculum daarop aan. 

3. Betekenisvol leren en werken 
Wat je niet leert, kun je niet gebruiken. Wat je niet gebruikt kun je nauwelijks leren. 

Leren en werken, versterken elkaar. Op school leggen we de basis en leren al doende. 

Onze leerkrachten en onderwijsondersteuners leggen daarom steeds de verbinding 

tussen de te behalen doelen en de leefomgeving van de kinderen. Door het doel van de 

les te koppelen aan de werkelijkheid en de herkenning van de kinderen wordt het 

onderwijs betekenisvol. Kinderen merken dat hetgeen zij leren direct of in de nabije 

toekomst toegepast kan worden in de wereld waarin zij leven. Dat vergroot de interesse 

van kinderen en daardoor kunnen zij betere resultaten behalen. 
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Dat wat geen duidelijk doel dient, wordt niet verwerkt, is overbodig en kan weggelaten 

worden. 

4. Actief in de samenleving 
Het openbaar onderwijs is een onmisbaar onderdeel van de gemeenschap omdat hier 

mensen met verschillende achtergronden, verschillende levensovertuigingen en 

verschillende interesses samenkomen. Hier vindt de verbinding plaats. 

Openbare basisscholen hebben de verantwoordelijkheid om de moderne samenleving en 

al haar grondrechten te onderhouden en te optimaliseren. Met kennis van deze tijd 

dragen wij de kansen en mogelijkheden van die samenleving uit en we oefenen die met 

haar nieuwste deelnemers. 

O2A5 scholen zoeken actief samenwerking met gemeenteraden, verzorgingshuizen, 

sportclubs, volkstuinen en andere maatschappelijke verbanden. De scholen en de 

medewerkers staan open voor toenadering vanuit andere partijen. Alleen door steeds de 

dialoog op te zoeken werken we samen aan open en modern onderwijs voor een betere 

samenleving. 

Ook in het grotere geheel werken we als openbaar onderwijs aan een goede 

maatschappij. We leren kinderen de waarden van burgerschap. We leren ze wat het 

betekent te leven in een democratie en we leren ze respect te hebben voor elkaar.  

5. Verantwoordelijkheid en eigenaarschap 
Bij goed burgerschap hoort verantwoordelijkheid. Onze kinderen leren dat zij zelf 

eigenaar zijn van hun leven. Wij zijn zelf verantwoordelijk voor wat we doen en hoe we 

omgaan met de kansen en de bedreigingen die op ons pad komen.  

Onze medewerkers zijn eigenaar van hun eigen leerproces. Met die ervaring en 

verantwoordelijkheid helpen zij de kinderen om eigenaar te worden van hun eigen 

leerproces.  

Fouten maken mag, zonder ze goed te rekenen. Kinderen leren bij ons om hun eigen rol 

te zien bij het maken van fouten en bij het oplossen en overwinnen daarvan.  

Zelfverantwoordelijkheid kan alleen worden ontwikkeld in een open en veilige omgeving. 

Kinderen leren van elkaar en van onze medewerkers, maar vooral door ervaring op te 

doen. De kinderen worden gestimuleerd om ook buiten de school hun 

verantwoordelijkheid te nemen. 

6. Samenwerken en kennisdelen 
Iedereen kan en iedereen moet samenwerken. In het gezin, in de klas, spelend met 

vriendjes of vriendinnetjes op de sportvereniging of in je werk. Soms ben je alleen 

sneller, maar samen kom je altijd verder. 

Samenwerken is een complexe vaardigheid. Je hebt er veel andere vaardigheden voor 

nodig, zoals luisteren, op je beurt wachten, doorvragen, de ander echt begrijpen, 

initiatief nemen, organiseren, plannen, doorzetten, taken verdelen en het vragen om 

hulp. 
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Daarom werken wij op onze scholen altijd samen. Een initiatief start als minstens twee 

mensen samen enthousiast zijn. Als er iets tot stand komt, delen wij onze kennis en 
successen. 

Bij alles wat wij doen, vragen wij ons af: wie weet hier iets van, van wie zou ik wijzer 
kunnen worden en wie help ik ermee. 

We durven te laten zien waar we goed in zijn en waar we veel van weten. We laten 
elkaar ook zien wat we nog niet kunnen of waar we niet zo veel van weten. 

7. Professionaliteitsontwikkeling van leerkrachten met 

aandacht voor inspirerend leiderschap 
Onze medewerkers ontwikkelen zich continu. Zij zoeken samen en bij elkaar naar kansen 

voor verbetering. Scholing die we daarbij inzetten is gericht op 

professionaliteitsontwikkeling en leiderschap. Leiderschap in het onderwijs, op school, 

binnen een team en in de klas. Altijd met het doel om een voorbeeld te zijn in het 

betrekken van mensen met hun eigen talenten en het maken van ruimte om die talenten 
te benutten en te verbinden. 

Met die inzet en openheid willen we ook de kinderen inspireren tot persoonlijk 
leiderschap met ruimte en aandacht voor elkaar. 

Wij leiden leiders op; kinderen die regie kunnen nemen over hun eigen leven en ruimte 
bieden aan het leven van anderen.  

 


