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Inleiding
ATO-scholenkring staat voor actief pluriform onderwijs en educatie aan kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar.
Onze organisatie heeft een duidelijke visie over hoe het onderwijs eruit moet zien. In dit beleidsplan
verwoorden wij deze missie en beschrijven we de visie die we in de periode 2011-2015 willen realiseren.
We geven aan wat onze doelstellingen zijn en hoe we die zullen bereiken.
Van de doelstellingen uit het vorige beleidsplan (2005-2009) is inmiddels ongeveer negentig procent gerealiseerd
of in uitvoering. De resultaten staan in de jaarlijkse bestuursverslagen en de jaarrekeningen. Enkele doelstellingen
waren niet concreet genoeg geformuleerd, zodat de resultaten achteraf moeilijk te meten zijn. Zaken die nog niet
gerealiseerd werden, zijn opgenomen in dit nieuwe strategisch beleidsplan.
In hoofdstuk 1 zullen wij eerst kort schetsen hoe dit plan tot stand is gekomen en wie verantwoordelijk is voor
de uitvoering ervan. Vervolgens zullen wij in het tweede hoofdstuk enkele externe ontwikkelingen beschrijven
waarmee we de komende jaren te maken zullen krijgen. Per ontwikkeling zullen we aangeven met welk beleid ATO
hierop zal inspelen. In hoofdstuk 3 staan onze missie en visie centraal staan. Ook zullen wij hier de onderscheidende kenmerken van ATO-scholenkring uiteenzetten. In hoofdstuk 4 wordt de visie middels een aantal
speerpunten uitgewerkt in concrete doelstellingen en zullen wij aangeven hoe we die doelstellingen gaan
bereiken. De doelstellingen worden in het activteitenplan/begroting zo goed mogelijk vertaald in meetbare
effecten en/of zichtbaar gedrag.

Het College van Bestuur van ATO-scholenkring,
Titus Hoedemaker en Joop van Lanen
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Fotografie: Gérard van Kessel

Wij streven ernaar om in 2015 onze doelstellingen te hebben gerealiseerd.
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Hoofdstuk 1 Totstandkoming en uitvoering
1.1 Totstandkoming van het strategisch
beleidsplan
Het beleidsplan 2011-2015 is als volgt tot stand
gekomen. Allereerst hebben de Raad van
Toezicht (RvT), de Gemeenschappelijk Medezeggenschapsraad (GMR), een afvaardiging van het
stafbureau en een afvaardiging van het
directieberaad in vier sessies een algemene
koers bepaald. Zij hebben onder andere een lijst
van onderscheidende speerpunten opgesteld
waaraan het onderwijs binnen ATO gaat werken.
De directeuren hebben daarna per speerpunt
enkele concrete actiepunten benoemd, die zij
met hun managementteam zullen uitwerken.
Ook hebben de directeuren zich tijdens een
tweedaagse verdiept in mogelijke onderwijsconcepten en de betekenis daarvan voor het
functiehuis. Het College van Bestuur heeft aan
de hand van de bevindingen van de diverse
geledingen vervolgens het strategisch beleidplan
opgesteld. De RvT, de GMR en de directeuren
hebben feedback gegeven op de conceptversie
van het beleidsplan, waarna de definitieve
versie is geschreven. Indien noodzakelijk zal
het jaarlijks worden aangepast aan actuele
ontwikkelingen. Het beleidsplan staat ter inzage
op het ATO-plein en de website van ATO.
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1.2 Uitvoering en verantwoordelijkheid
Het strategisch beleidsplan is met name op
strategisch niveau geschreven. Dit vormt de
basis die vervolgens vertaald wordt in smart
geformuleerd activiteitenplan met hierin
aangegeven wat het doel is, door wie het
uitgevoerd wordt en wanneer dit bereikt zal
worden. Voordat de activiteiten worden gestart,
wordt eerst de beginsituatie zo goed mogelijk
vastgesteld, zodat nadien het resultaat beter
te benoemen zal zijn.
De scholen zijn verantwoordelijk voor de
uitvoering van het onderwijsbeleid. De directies
zullen in het schooljaar 2010-2011 e.v. de
beleidsvoornemens uit dit plan vertalen naar
de eigen schoolsituatie. Het College van Bestuur
bespreekt de voortgang en de resultaten van
het beleid tijdens directieberaden en schoolbezoeken en zal waar nodig bijsturen.
Het CvB heeft de eindverantwoordelijkheid voor
de uitvoering van het strategisch beleidsplan.
Het bestuur legt hierover verantwoording af aan
de Raad van Toezicht en beschrijft de resultaten
in managementrapportages en op de website en
het ATO-plein.
Voor de RvT en het stafbureau zijn notities  
opgesteld over hoe zij hun taken de komende
periode gaan invullen. Het bestuur overlegt nog

met de GMR over hoe deze zijn rol het beste
kan vervullen.
De uitvoering van de diverse activiteiten wordt
op diverse manieren gemonitord om te bepalen
hoever we zijn en weten waar bijstelling
gewenst is. Voor monitoring worden diverse
instrumenten ingezet. Naast monitoring zal een
nadere uitwerking gegeven worden aan interne
en externe verantwoording.
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Hoofdstuk 2 Externe ontwikkelingen en algemene beleidsvoornemens
In dit hoofdstuk worden enkele algemene ontwikkelingen geschetst waarmee ATO-scholenkring
de komende periode te maken zal krijgen.
Per ontwikkeling zal zoveel mogelijk worden
aangegeven welk beleid ATO op dat gebied zal
voeren.
2.1 Maatschappelijke ontwikkelingen
Ook het onderwijs wordt uiteraard beïnvloed
door maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de
toenemende individualisering en ontwikkelingen
in de multiculturele samenleving.
ATO-scholenkring speelt in op deze ontwikkelingen door bijvoorbeeld het omvormen van
scholen naar 0-13 kindcentra, waarin onderwijs,
kinderopvang, buitenschoolse opvang en peuterwerk samenkomen. Een voorbeeld hiervan is de
Brede Bossche School.
Verschillende schoolbesturen in Nederland
experimenteren momenteel met dagarrangementen, en het aanpassen van de schooltijden.
Binnen ATO onderzoekt een aantal scholen of er
behoefte is aan het veranderen van de schooltijden en wat de verschillende mogelijkheden
daarvoor zijn. Voorbeelden van aangepaste
schooltijden zijn het continurooster op de
Groote Wielen en de Hoven.
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2.2 Demografische ontwikkelingen
In sommige delen van Nederland daalt het aantal leerlingen zichtbaar. In ’s-Hertogenbosch zijn
echter geen signalen dat het aantal kinderen de
komende vijf tot tien jaar zal afnemen.
Het totale leerlingenaantal van ATO-scholenkring
zal stabiel blijven of licht stijgen.
Op wijkniveau zijn er wel verschillen te zien.
In de Maaspoort en in sommige wijken in
Rosmalen zal het aantal kinderen dalen, terwijl
dat aantal in de Groote Wielen naar verwachting
sterk zal stijgen. Het mobiliteitsbeleid zal dus
de nodige zorg vragen. Zo zal ATO scenario’s
opstellen voor de plaatsen waar een krimp van
het aantal leerlingen verwacht wordt.
2.3 Veranderingen in wet- en regelgeving
De komende periode hebben wij te maken
met enkele grote veranderingen in de wet- en
regelgeving.
Per 1-8-2010 is de wet Goed onderwijs, goed
bestuur van kracht. In deze wet staat omschreven hoe het schoolbestuur zich moet verantwoorden over het gevoerde beleid. Er zal meer
externe verantwoording moeten worden
afgelegd. ATO legt momenteel zowel intern als
extern verantwoording af aan de hand van
een aantal instrumenten, zoals management-

rapportages, tevredenheidsonderzoeken en
jaarverslagen van het bestuur en van scholen.
De volgende stap is om de interne en externe
verantwoording te optimaliseren en schriftelijk
vast te leggen.
Een andere verandering is het feit dat het
schoolbestuur voortaan verantwoordelijk is voor
de buitenschoolse opvang van leerlingen.
Zoals gezegd geeft ATO-scholenkring hieraan
gehoor door het omvormen van scholen naar
0 tot 13 kindcentra, die naast onderwijs ook
buitenschoolse opvang zullen bieden. ATO zal
zoveel mogelijk aansluiting zoeken bij
andere partners, bijvoorbeeld voor de opvang.
Ook de verantwoordelijkheid voor het huisvestingsbeleid verandert. Voorheen voerden
de gemeente en de schoolbesturen dit beleid
samen uit. In de toekomst blijven de schoolgebouwen eigendom van de gemeente, maar de
verantwoordelijkheid voor het gehele onderhoud
(binnen- en buitenkant) komt bij de schoolbesturen te liggen.   
De leerlingadministratie van elke school/bestuur
zal vanaf 1-10-2010 centraal via het ministerie
(Bron) ingericht worden en is met name in het
invoeringsjaar punt van aandacht.

2.4 Onderwijskundige ontwikkelingen
Voorbeelden van onderwijskundige ontwikkelingen zijn het natuurlijk leren, Passend Onderwijs,
een toename van zelfstandig werken, toepassing van ICT-middelen en het (samen met de
ouders) opstellen van individuele leerplannen.
Met name de individuele leerplannen vragen
veel van de scholen en zij moeten dan ook
nadenken over de grenzen van de zorg die zij
aan kinderen kunnen bieden. De leerplannen
kunnen echter ook zorgen voor betere onderwijsresultaten en meer betrokkenheid van
ouders bij het leerproces van hun kinderen.
De concrete invulling van Passend Onderwijs
komt in het onderwijsprofiel van elke school te
staan. Hierbij is afstemming met het speciaal
onderwijs van groot belang.
2.5 Aanbod in de omgeving
Zoals reeds eerder beschreven, zal het aanbod
zich richten op kinderen in de leeftijd van
0-13 jaar. Door het uitgebreidere aanbod (met
bijvoorbeeld buitenschoolse opvang) zullen de
scholen een grotere rol gaan spelen in hun wijk.
In samenwerking met diverse partners
zullen de scholen bekijken hoe dit tot meer

kansen voor de kinderen kan leiden, bijvoorbeeld door het aanbieden van buitenschoolse
sportactiviteiten.
2.6 Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt
Onder andere door het dalende aantal inschrijvingen op de PABO’s, zal de arbeidsmarkt in
het onderwijs de komende jaren veranderen.
Tot nu toe heeft ATO-scholenkring geen grote
problemen gehad met het vinden van geschikt
personeel. Voor de invulling van de vacatures
voor het onderwijzend personeel was een
redelijk ruim aanbod. Voor de directieleden
was het aanbod beperkter, maar ook voor deze
vacatures hebben we steeds de juiste mensen
weten te vinden.
De komende periode zal het wervingsbeleid een
speerpunt zijn voor ATO. Wij willen de kwaliteit
van het personeel uitbreiden en behouden.
Voor de ontwikkeling van het personeel heeft
het College van Bestuur onder andere de
ATO-academie gerealiseerd. Het beleidsplan de
ATO-academie staat op het ATO-plein.
Daarnaast gaat ATO samen met andere schoolbesturen en PABO vorm en inhoud geven aan de
opleidingsscholen. Ook de nadere uitwerking

van het gedeeld leiderschap krijgt de komende
jaren meer aandacht. De directeuren zorgen
voor de verbinding van het ATO-beleid met
het schoolbeleid. Naast schoolleider van de
eigen school is elke directeur ook verantwoordelijk voor de andere ATO-scholen. Zo worden
directeuren ingezet voor algemene ATO-zaken
en ondersteunen zij andere directeuren via het
directieberaad, projectgroepen en intervisiegroepen. Ook is het mogelijk dat twee of meer
directeuren samen verantwoordelijk zijn voor
meerdere ATO-scholen. Tot slot zullen de
directeuren steeds vaardiger worden in het
toepassen van projectmanagement, het uitvoeren van projecten in een aantal vaste stappen.
2.7 Technologische ontwikkelingen
Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in
snel tempo op. Dit betekent dat er eisen worden
gesteld aan het ICT-beleid van schoolorganisaties.
Zo dient een school over voldoende moderne
computers en software te beschikken en gebruik
te kunnen maken van snelle breedbandverbindingen. Door de inzet van de scholen, directies,
het bestuur en Digidact is de infrastructuur
binnen ATO op orde.
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De nieuwe communicatiemiddelen bieden ook
nieuwe kansen, zoals het gebruik van e-learning.
Het contact met de ouders kan bovendien, via
bijvoorbeeld de website van de school, worden
uitgebreid en verdiept. Daarnaast hebben wij
gekozen voor een ander, online leerlingvolg-

•

systeem: Parnassys (voorheen Esis).
•
Voor de komende periode richt ATO-scholenkring
zich vooral op het gebruik van ICT-middelen

•

die bijdragen aan beter onderwijs en betere
resultaten in rekenen, taal en lezen.
2.8 O
 verige ontwikkelingen en
beleidsvoornemens
Naast de hierboven genoemde ontwikkelingen
en beleidsvoornemens wil ATO-scholenkring zich
de komende tijd ook richten op de volgende
zaken:
•
•H
 et versterken van het eigen imago en de
eigen identiteit, bijvoorbeeld door het opstellen van een procedure voor het ontvangen van
gasten.
• Het optimaliseren van het financieel beleid.

vormgeven van een ATO-academie),
in profilering en in versterking van het
management.
Het versterken van de bestuurlijke positie
binnen de LEA (Lokale Educatieve Agenda)
door bijvoorbeeld de Taalpilot en het realiseren
van een bibliotheek op elke school.
Het stabiliseren en mogelijk licht laten groeien
(vijf procent) van het marktaandeel.
Het versterken van bepaalde locaties en het
uitbouwen daarvan tot 0 tot 13 kindcentra.
Dat geldt bijvoorbeeld voor De Wiek,
De Sprong, De Hoven/Vlek, BBS-West,
de Overlaet/Borch en Gandalf/Opstap.
Voor Aventurijn/Madelief wordt nog onderzoek
gedaan naar de mogelijkheid tot omvorming.
Verder zal voor De Kruisstraat naast een
wijkgerichte ook een stedelijke functie worden
ontwikkeld om deze locatie te versterken.
Het uitvoeren van het (preventief) ziekteverzuimbeleid.

ATO-scholenkring is financieel gezond en dat
biedt mogelijkheden voor extra investeringen
in de schoolontwikkeling (bijvoorbeeld het
11
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Hoofdstuk 3 Missie en visie
Naast de beleidsvoornemens die direct voortkomen
uit externe ontwikkelingen (zie hoofdstuk 2), heeft
ATO-scholenkring ook een eigen missie en visie met
bijbehorende doelstellingen. Onder missie verstaan
wij het algemene doel waarnaar wij (blijven) streven.
Onze visie is de vertaling van de missie in concrete
doelen die wij de komende vijf jaar willen bereiken.
In dit hoofdstuk zullen wij onze missie en visie kort
uiteenzetten, in hoofdstuk 4 volgt een uitgebreide
uitwerking.
3.1 Missie
Als Algemeen Toegankelijk Onderwijs in ’s-Hertogenbosch hebben onze scholen de volgende gezamenlijke missie:
ATO-scholenkring gaat voor actief pluriform onderwijs
en educatie aan kinderen in de leeftijd van 0-13 jaar.
De ATO-scholen bieden eigentijds basisonderwijs
voor ieder kind, op korte afstand van thuis.
Vanaf de voorschoolse periode bevorderen wij een
optimale en brede ontwikkeling van het kind.
Onze uitgangspunten daarbij zijn:
•W
 ij maken geen onderscheid naar geloof, ras of
overtuiging.
• Ons onderwijs vindt plaats in een kindvriendelijk,
plezierig, veilig en stimulerend klimaat.
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•W
 ij bieden adequate zorg en begeleiding.
• Wij zorgen ervoor dat kinderen, ouders en
andere betrokkenen geen drempel voelen
om hun school binnen te stappen.
• Wij stimuleren de talenten van het kind,
zodat ieder kind het vervolgonderwijs kan
kiezen dan bij hem of haar past.
• Wij bevorderen actief de deelname aan de
samenleving, kritisch burgerschap en
zelfstandigheid.
• Wij hechten zeer aan de inbreng van leerlingen, ouders en personeel in ons beleid.
• Wij zijn open over onze werkzaamheden en
resultaten.
• Wij werken zoveel mogelijk samen met
anderen, zoals kinderopvangorganisaties,
wijkverenigingen en bibliotheken.
• De samenstelling van de scholen is zo
pluriform mogelijk. We hebben aandacht voor
het tegengaan van segregatie.
• Ook het personeelsbestand is zo pluriform
mogelijk. We willen een afspiegeling zijn van
de stad.
• De directies van de scholen zijn eveneens
pluriform en de directies werken onderling
veel samen.

Opmerking.
De  ‘corporate identity’ en visual management is
aandachtpunt en zal nader uitgewerkt worden.
De ‘paraplu’ wordt zichtbaar gemaakt. Onder de
paraplu verstaan we het gezamenlijk gevoel
binnen ATO-scholenkring: ATO heeft een mooi
palet van scholen, maar die scholen willen ook
graag bij ATO-scholenkring horen. Waarom?
Wat voegt dat toe? Waar zie je dat aan?
Suggesties zouden onder meer kunnen zijn een
folder maken, website etc. Maar er is meer:
huisregels, een poster, onderwerp aan de orde
stellen tijdens ATO dag etc.   
3.2 Visie
Het bieden van actief pluriform onderwijs betekent dat wij de komende vijf jaar concreet het
volgende willen bereiken:

•

•

•

•
•A
 TO-scholen hebben een eigen onderwijsconcept en daarnaast richten zij zich op een
speciaal aspect, zoals bijvoorbeeld sport of
kunst.
• Alle scholen halen bovengemiddelde scores
voor rekenen, taal en lezen en hebben een

•

geleverd. Indien dat niet mogelijk is, zoekt
de school naar mogelijkheden in de wijk en
eventueel elders in de stad. Personeel geeft
elkaar bruikbare feedback.
Scholen hebben een hoge mate van autonomie. De verantwoordelijkheid ligt zo laag
mogelijk in de organisatie.
Elke school heeft zijn eigen functiehuis. Dit
betekent dat elke school aangeeft welke
functies zij inzet voor het uitvoeren van het
schoolconcept. Hoe snel de school het concept
kan uitvoeren, hangt af van diverse factoren,
zoals groei of krimp en natuurlijk verloop. Het
meerjarig formatieplan zal hierover duidelijkheid bieden.
Kinderopvang en peuterwerk zijn in de school
geïntegreerd. Zo willen we de kwaliteit van
ons onderwijs en onze educatie verbeteren.
ATO speelt met de 0 tot 13 kindcentra in op
de ontwikkelingen in de maatschappelijke
omgeving van de scholen.
Ouders zien wij als partners in het werken aan
de ontwikkeling van de kinderen.

goed pedagogisch klimaat
•W
 ij bieden onderwijs op maat. Extra zorg
wordt zoveel mogelijk binnen de school
15

3.3 Onderscheidende kenmerken
Om onze missie daadwerkelijk te bereiken,
hebben wij een lijst van onderscheidende
kenmerken opgesteld waaraan ons onderwijs en
onze organisatie moeten voldoen:
• toegankelijkheid.
• actieve pluriformiteit.
• gelijkwaardige behandeling.
•
•
•
•

openheid en respect.
optimale kansen voor iedereen.
eigentijds onderwijs.
kwaliteit.

Binnen ATO-scholenkring, maar ook daarbuiten,
bestaat behoefte aan het duidelijk maken van
waar we voor staan. Wat houden die onderscheidende kenmerken in, wat merken leerlingen, ouders, personeel en externen daarvan?
En hoe maken we dat zichtbaar? ATO zal het
antwoord op deze vragen herkenbaar maken en
ook zichtbaar, zowel voor intern betrokkenen als
externe personen en partijen.

16

De eerste drie kenmerken, toegankelijkheid, actieve pluriformiteit en gelijkwaardige
behandeling, vormen het bestaansrecht van
ATO-scholenkring. Wij hanteren bovendien een
bestuursfilosofie die zich kenmerkt door openheid en een duidelijke rolverdeling.
Om onze visie daadwerkelijk te bereiken, zullen
wij ons de komende periode vooral richten op
de vier overige kenmerken:
•
•
•
•

openheid en respect.
optimale kansen voor iedereen.
eigentijds onderwijs.
kwaliteit.

In hoofdstuk 4 worden deze vier kenmerken,
de visie voor de komende 5 jaren, verder
uitgewerkt met concrete doelstellingen en een
beschrijving van hoe wij de doelstellingen gaan
realiseren.

Hoofdstuk 4 Beleidsinzet 2011-2015
ATO-scholenkring richt zijn extra beleidsinzet de
komende jaren op de volgende vier onderscheidende ATO-kenmerken: kwaliteit, optimale
kansen voor iedereen, eigentijds onderwijs en
openheid en respect. Per kenmerk worden hieronder de doelstellingen weergeven. Vervolgens
geven wij aan hoe we deze doelstellingen zullen
realiseren.
4.1 Kwaliteit
Doelstellingen
1. ATO-scholenkring is een organisatie met een
goede onderwijskwaliteit:
• De leeropbrengsten zijn goed.
• Er is een goed pedagogisch klimaat op elke
school (score 4 in de POM).
• Elke school krijgt van de onderwijsinspectie
minimaal de beoordeling ‘basisarrangement’
(voldoende) en minstens drie scholen scoren
‘goed’.
• Zowel de scholen als het bestuur voldoen
aan de kwaliteitsnormen die zijn opgesteld
door de inspectie en aan de eigen normen en
afspraken.
2. ATO-scholenkring heeft gekwalificeerd personeel en elk personeelslid beschikt over een
bekwaamheidsdossier en een geactualiseerd

POP. Er is scholing op organisatieniveau,
schoolniveau en individueel niveau.
- Directeuren zijn vaardig in verander- en
projectmanagement. Hiervoor zal er scholing
worden aangeboden en toerusting worden
ingericht.
3. Alle medewerkers kennen de organisatie en
de kenmerken van ATO-scholenkring.
Zij maken gebruik van het ATO-plein en
dragen uit dat zij bij ATO horen.
Realisatie van de doelstellingen
De volgende zaken zullen o.a. worden
gerealiseerd:
• elektronische leeromgeving.
• goed werkgeverschap invullen, onder meer
in- en uitstroom, ziekteverzuim, functiemix
verder ontwikkelen.
• ATO-academie, hiervoor is een beleidsplan
opgesteld.
• verplichte scholing en hoge startkwalificatie.
Om de kwaliteit van het onderwijs te borgen zal in
de eerste plaats meer monitoring plaatsvinden.
Hiervoor gebruiken wij onder andere de volgende middelen:

•
•
•
•
•

leerlingvolgsysteem.
CITO-scores (of Cotan-geregistreerde toetsen).
inspectiebezoeken.
tussentijdse in en uitstroom van kinderen.
tevredenheidsonderzoeken (POM) onder
kinderen, ouders en personeel.
• klassenbezoeken.
• functioneringsgesprekken.
• beoordelingsgesprekken.
• ontwikkelgesprekken.
• monitoring van de scholen op onderwijsresultaten en schoolontwikkeling.
in de werkoverleggen met de directeuren en
tijdens de directieberaden zal hier structureel
aandacht voor zijn.
• bezoeken van personeelsleden aan elkaars
scholen. Medewerkers geven feedback aan
collega’s en het bestuur.
Verder zal er op schoolniveau en op bestuursniveau een kwaliteitssysteem (accreditatie)
worden ingevoerd. Uitgaande van de normen
van de inspectie en de negen ATO-kenmerken,
zal het College van Bestuur normen opstellen
waaraan de scholen moeten voldoen. Het CvB
volgt de ontwikkeling van de scholen aan de
hand van de toetskalender. Als een school niet
aan de normen voldoet, zal de directie samen
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met het bestuur een plan van aanpak opstellen.
In dat plan zullen concrete maatregelen staan
om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.
Het werven en behouden van deskundig personeel (het talentmanagement) en de doorstroom
naar andere functies is een andere manier waarop ATO de kwaliteit wil behouden en uitbreiden.  
Als uitgangspunt voor de kwaliteit van ons
personeel gebruiken wij competentieprofielen.
Voor leerkrachten is het competentieprofiel opgesteld door het Samenwerkingsorgaan Beroepskwaliteit Leraren (SBL), voor leidinggevenden
gaan wij uit van het profiel van de Nederlandse
Schoolleidersacademie (NSA).
De komende periode zal in het teken staan van
de uitwisseling van kennis en vaardigheden.
Een belangrijk streven is de ontwikkeling van
een ATO-academie. Personeelsleden bezoeken
regelmatig andere ATO-scholen om te leren van
elkaar. Ook het uitwisselen van personeel tussen
scholen behoort tot de mogelijkheden.
De directeuren hebben bovendien onderling
overleg in het directieberaad en in intervisiegroepen. Zo zullen zij ook hun vorderingen op
het gebied van projectmanagement met elkaar
bespreken.
Daarnaast willen wij de leerkrachten met de
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functiemix de mogelijkheid geven hun kwaliteiten uit te breiden. Wij toetsen de kwaliteit van
de leerkrachten door onder andere de gesprekkencyclus, waarbij alle leerkrachten gedurende
twee jaar een vast aantal gesprekken krijgen.
De gesprekkencyclus bevat onder andere een
ontwikkelgesprek, een functioneringsgesprek
en een beoordelingsgesprek.
Wij streven ernaar dat personeelsleden zich
meer bewust worden van het feit dat zij voor
ATO werken. Daarom zal de projectgroep

delijke zaken die kunnen bijdragen aan het
verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs:
goed financieel beleid, goed pr/communicatieen huisvestingsbeleid en een heldere
organisatiestructuur met een stafbureau als
extra ondersteuning.

Communicatie en PR een communicatieplan
opstellen, waarin onder andere het imago van
ATO gedefinieerd staan.
Alle activiteiten van het personeelsbeleid staat
in personeelsbeleidsplan, dat te vinden is op
het ATO-plein. Het effect van de activiteiten
zullen wij onder andere meten met een
tevredenheidsonderzoek onder het personeel.

waardoor kinderen in een ononderbroken
ontwikkelingslijn hun kwaliteiten/talenten
kunnen ontwikkelen.

Om zicht te houden op de ontwikkeling van
de scholen stelt het College van Bestuur een
interne managementrapportage op. Daarnaast
vinden er onderzoeken plaats onder kinderen,
ouders, personeel, directeuren, het bestuur en
de Raad van Toezicht.
Tot slot zorgt ATO voor een aantal voorwaar-

4.2 Optimale kansen voor iedereen
Doelstellingen
1. ATO-scholen hebben binnen een stadsdeel
een breed en gedifferentieerd aanbod,

2. Scholen signaleren in vroeg stadium
kwaliteiten/talenten op alle ontwikkelingsgebieden en spelen hierop in.
3. Ook het personeel kan zijn kwaliteiten
verder ontwikkelen binnen onze organisatie,
bijvoorbeeld door zich te specialiseren op een
bepaald terrein. Wij focussen op excellentie:
goed presteren binnen de mogelijkheden die
een persoon heeft. Daarvoor is het van belang
dat elk personeelslid de school ervaart als
een veilige plaats waar hij of zij graag werkt.

Realisatie van de doelstellingen
Optimale kansen voor iedereen heeft betrekking
op leerlingen, ouders en personeel waarbij de
ontwikkeling van het kind centraal staat.
Scholen en de ATO-organisatie bieden optimale
kansen en dat is iets anders dan altijd het
maximale. Er zijn grenzen aan wat haalbaar en
verantwoordelijk is.

niet onder ATO vallen, sportverenigingen en/of
cultuurverenigingen. Omdat het extra aanbod
binnen het curriculum moet vallen, is goede
communicatie tussen de scholen en de buitenschoolse partners noodzakelijk.

Realisatie van de doelstellingen
Elke school beschrijft de eigen ambities voor
schoolontwikkeling in concrete jaarplannen.
Het College van Bestuur zal de scholen hierop
monitoren en waar nodig bijsturen.

Voor de ontwikkeling van het personeel is onder
andere de ATO-academie gerealiseerd.

Om elk kind optimale kansen te bieden, is aller-

4.3 Eigentijds onderwijs
Doelstellingen
1. ATO-scholenkring biedt een grote diversiteit
aan vernieuwende onderwijsconcepten die

Om beter op de maatschappelijke ontwikkelingen in de wijk te kunnen inspelen, zal elke
school de komende vijf jaar een omgevingsonderzoek uitvoeren. Voor dit onderzoek zoekt de
school contact met de ouders en maatschappe-

eerst een goed pedagogisch klimaat noodzakelijk. Deze randvoorwaarde is verder uitgewerkt
in paragraaf 4.1 over kwaliteit.
De ATO-scholen bieden Passend Onderwijs voor
zoveel mogelijk kinderen. Het expertisecentrum van Weer Samen Naar School, Passage,
ondersteunt de scholen hierbij door bijvoorbeeld
het doen van onderzoeken bij kinderen en het
aanbieden van cursussen. In het schooljaar
2010-2011 zal het College van Bestuur het beleid
voor Passend Onderwijs verder uitwerken.
De komende periode zal elke ATO-school zich
richten op de ontwikkeling van een bepaalde
kwaliteit. Het gaat daarbij niet alleen om
cognitie, maar ook om sport of cultuur.
De scholen zoeken samenwerking met buitenschoolse partners, zoals scholen(groepen) die

voortdurend worden onderzocht en bijgesteld.
2. De ATO-scholen zullen zich de komende
vijf jaar meer richten op de maatschappelijke
ontwikkelingen in de omgeving van hun
school.
3. De ATO-scholen weten wie tot hun doelgroep
behoort en stemmen hun beleid af op die
doelgroep.  
4. ICT is in 2015 een zichtbaar onderdeel van het
onderwijs op de ATO-scholen.

lijke organisaties (zoals buurtcomités en
wijkraden) en met lokale ondernemers.
De resultaten van het onderzoek kunnen leiden
tot bijvoorbeeld het wijzigen van het onderwijsconcept of de schooltijden. Door het omgevingsonderzoek krijgen de scholen bovendien een
beter inzicht in hun doelgroep, zodat zij hun
aanbod daarop kunnen afstemmen. Per school
zal de ontwikkeling differentiëren.
Een grote verandering in de komende periode is
het vormgeven van onderwijs en educatie aan
kinderen van 0-13 jaar. Elke ATO-school biedt
straks, naast het onderwijs aan groep een tot
en met acht, ook peuterwerk en buitenschoolse
opvang voor kinderen in de leeftijd van 0-13
jaar. Hierdoor komt er meer continuïteit in de
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pedagogische aanpak en dat zorgt voor meer
stabiliteit voor de kinderen. Een voorbeeld van
deze aanpak is de ontwikkeling van de Brede
Bossche School.
Momenteel wordt te weinig gebruik gemaakt
van de mogelijkheden die ICT biedt in het
onderwijs. De komende tijd zullen wij het
gebruik van ICT op de scholen verder uitbreiden.
De leerkrachten krijgen scholing om multimedia
goed te kunnen toepassen en er komt een
pilotschool, waar de nieuwste ontwikkelingen
op het gebied van ICT zullen worden ingezet.
Deze school zal als voorbeeld dienen voor de
andere scholen.
4.4 Openheid en respect
Binnen ATO-scholenkring zijn openheid en
respect belangrijke voorwaarden. Voor ons zijn
hieraan de volgende kernwaarden verbonden:
• Ieder

kind is in principe welkom.
Een ATO-school staat open voor alle kinderen,
ongeacht hun levensovertuiging, godsdienst,
politieke gezindheid, afkomst, geslacht of seksuele geaardheid. De school is actief pluriform.
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• Iedereen is in principe benoembaar.
Een ATO-school benoemt mensen zonder
onderscheid te maken naar levensovertuiging,
godsdienst, politieke gezindheid, afkomst,
geslacht of seksuele geaardheid.
• Er is wederzijds respect voor elkaar.
Een ATO-school houdt rekening met de levensbeschouwing of godsdienst van alle leerlingen,
ouders en personeelsleden. Wij gaan uit van
wederzijds respect voor elkaars overtuiging of
godsdienst.
• Waarden en normen staan centraal in ons
onderwijs.
Een ATO-school besteedt actief aandacht aan
uiteenlopende levensbeschouwelijke,
godsdienstige en maatschappelijke waarden
en normen. Actief burgerschap wordt de
komende tijd nog meer zichtbaar. Voorbeelden
daarvan zijn De Uitdaging en het Keniaproject.
• Wij hebben een democratische organisatie.
De school betrekt leerlingen, ouders en
personeelsleden actief bij de besluitvorming
over doelstellingen en werkomstandigheden.
Een voorbeeld hiervan is het Kinderparlement.

Doelstellingen
• Wij werken permanent aan het open karakter
van de scholen.
• De communicatie met de ouders wordt
uitgebreid en verbeterd.
• Wij staan open voor de inbreng van leerlingen,
ouders en personeelsleden.
• Het aannamebeleid zal opnieuw worden
geformuleerd.
Realisatie van de doelstellingen
ATO-scholenkring zal de komende tijd aandacht
besteden aan de houding van de personeelsleden naar buiten. De centrale vraag daarbij is:
Wat willen wij als ATO-scholen uitdragen? In het
schooljaar 2010-2011 zal het College van Bestuur
de merknaam ATO en de onderscheidende
kenmerken verder concretiseren en afspraken
maken over bijvoorbeeld het ontvangen van
bezoekers en de inrichting van de scholen.
In de komende periode onderzoeken wij de
mogelijkheden van onderwijs in godsdiensten
en geestelijke stromingen op onze scholen.
Het directieberaad en de GMR zullen dit verder
uitwerken.

De ATO-scholen en het bestuur zullen de communicatie
met de ouders intensiveren door meer gebruik te maken
van hun websites. Zo komen het strategisch beleidsplan
en het jaarverslag in aangepaste vorm op de website
van ATO. Het bestuur zal belangrijke veranderingen
op bovenschools niveau bovendien mededelen in de
nieuwsberichten van de scholen.  
In principe zijn alle kinderen welkom op onze scholen.
Er zijn echter grenzen aan de zorg die een school kan
bieden. Daarom zullen wij de komende periode ons
aannamebeleid herformuleren en daarin de maximale
toelaatbaarheid beschrijven.
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Bijlage1: Organogram

Stichting Algemeen Toegankelijk Onderwijs
‘s-Hertogenbosch
Raad van toezicht
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Postbus 185, 5240 AD Rosmalen

T 073 - 850 77 88

Bezoekadres:

F 073 - 522 57 71

Terrein Coudewater, Centrum Onderwijs

E info@ato-scholenkring.nl

Kinderopvang en Educatie (Oké)

www.ato-scholenkring.nl

