
Richting
Onze scholen werken aan 

gepersonaliseerd onderwijs, 
met ruimte voor ontwikke-
ling van talenten en eigen 

keuzes van kinderen.

Ruimte
Onze scholen zijn autonoom 
met betrekking tot de onder-
wijskundige invulling van het 

onderwijs.

Ruggensteun
Iedere school is een profes-
sionele leergemeenschap, 

en de SPOM-scholen vormen 
samen ook weer een leerge-

meenschap.

Resultaten
Alle scholen zitten op of 
boven de ondergrens bij 
de eindtoets en vijf van 

de vijftien scholen zitten 
op of boven het landelijk 

gemiddelde.

Rekenschap
SPOM legt jaarlijks  

verantwoording af in het 
bestuursverslag. Dit jaarplan 
wordt steeds geëvalueerd en 
bijgesteld. Scholen werken 

volgens dezelfde cyclus.

Onze ‘Stoere Doelen’ Leidende principes

 ¬ SPOM is (al dan niet door fusie/samenwerking) een sterk regionaal 
bestuur met goed onderwijs op alle scholen. De omvang van de  
organisatie is zodanig dat er sprake is van stabiele, effectieve,  
efficiënte ondersteuning. 

 ¬ Er zijn structurele verbindingen met organisaties binnen en buiten de 
regio, aansluitend bij de ambities op bovenschools- en op schoolniveau. 
Voor het opleiden van leraren met de HAN (‘Samen Opleiden’), voor het 
speerpunt Techniek/ICT met het Tech-Lokaal van Stichting Meerwaarde 
en het iXperium en voor bevordering gezond gedrag en bewegingsonder-
wijs met Actief Maas en Waal. De samenwerking met peuteropvang, 
kinderopvang (SPOM Kinderopvang) en voortgezet onderwijs (PAX) zorgt 
voor een doorgaande ontwikkelings- en leerlijn van onze leerlingen. 

 ¬ De grootte, het aantal en de spreiding van de SPOM-scholen en de 
samenwerking tussen de SPOM-scholen draagt bij aan de kwaliteit van 
het onderwijs, zowel in onderwijskundige zin als m.b.t de bedrijfsvoering.

Onze uitgangspunten zijn niet in KPI’s of concrete doelen te vangen. Daarom formuleren we ‘denksleutels’. 

Wat kenmerkt ons onderwijs? Wat is mijn ambitie?
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Onze scholen werken aan gepersonaliseerd onderwijs.

Onze scholen hebben een ambitie geformuleerd en  
werken aan de realisatie ervan.

Onze scholen geven ruimte aan ontwikkeling van  
talenten en eigen keuzes van kinderen.

Onze scholen hebben een breed onderwijsaanbod  
met eigen accenten.

Onze scholen werken samen met ouders/verzorgers  
en andere organisaties om de kinderen zo goed mogelijk 
tot ontwikkeling te laten komen.
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Samen Toekomstgericht Onderwijs op ‘Eigen wijze’ Realiseren

De 5 R’en

De denksleutels

Toekomstbeeld:  
wat is een school  

in 2021?

Het leerproces  
personaliseren:  

hoe doen we dat?

Curriculum:  
wat bepaalt de school en  

wat de leerling?

Groep en individu:  
hoe verhouden 

de plannen zich?

Aanbieden of zelf doen:  
welke keuzes  

maken we?

Hoe werken we:  
wanneer alleen of juist 

samen?
Coach of specialist:  

hoe en wanneer zetten we  
de leerkracht in? Onderwijs organiseren:  

wanneer  
welke groepen?

Instructie:  
waar nodig en waar juist 

niet?

Wijsheid en kennis:  
wat willen we doorgeven?

Informeel leren:  
hoe betrekken we ouders  

en anderen?

Mijn denksleutel:

Overdracht,  
kennis, vaar-

digheden, waarden  
en normen

Zich verhouden tot de wereld,  
tot cultuur, tradities, innovaties,  

tot manieren van doen en van zijn

Vrijheid, verantwoordelijk-
heid, emancipatie... 
in democratisch perspectief

persoons- 
vorming socialisatie

kwalificatie


