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Voorwoord
‘Het ontwikkelen van talenten in een uitdagende leeromgeving.’
Geachte lezer, Voor u ligt het strategisch beleidsplan van Ante, met talent vooruit! voor de periode 2019-2024.
Een ambitieus en toch realistisch plan om in de komende jaren vorm te geven aan schoolontwikkeling. Wij zijn met
alle betrokkenen binnen en buiten de organisatie tot een gedeelde visie gekomen in het motto ‘Wij sturen op de
ontwikkeling van kinderen en medewerkers in een uitdagende leeromgeving.‘ De kinderen die vandaag aan onze
scholen zijn toevertrouwd willen we immers met goed onderwijs toerusten op de toekomst. Onze bakens op deze
koers zijn daarbij de kernwaarden Aandacht, Elke school een eigen gezicht, Kwaliteit, Professionalisering, Profilering,
Innovatie, Samenwerking en Continu Ontwikkelen.
Aandacht
Alles begint met aandacht. Aandacht voor kinderen en hun ouders Aandacht voor medewerkers. Dat we ons gezien en
gehoord voelen. Dat we ons welkom voelen op school. Aandacht voor talenten, ontwikkelen wat je kan en je positief
laten zien. Aandacht voor vaardigheden die maken dat je je optimaal kan ontwikkelen en die je waarschijnlijk altijd nodig
zult hebben.
Aandacht voor kwalificatie, socialisatie en subjectivering. Onderwijs is zo veel meer dan alleen goede opbrengsten.
Aandacht voor de uitstraling van de school, de materialen en de huisvesting. Aandacht voor onderlinge communicatie
en goede samenwerking.
Alles wat je aandacht geeft groeit. Dus laten we onze aandacht op de goede dingen richten, zodat er maximale
ontwikkelkansen voor onze kinderen ontstaat.
Elke school een eigen gezicht
Wij vinden het belangrijk dat de organisatie als geheel en de scholen afzonderlijk continu in ontwikkeling zijn om goed
onderwijs te realiseren. Als stichting zijn we gericht op het stimuleren van het predicaat “gewoon” goede scholen voor
de scholen uit onze stichting. Maar scholen die streven naar excellentie willen we daarvoor ruimte geven. Ontwikkeling
betekent ook openstaan voor nieuwe inzichten over de wijze waarop kinderen leren. De basis van het leren vormt
een omgeving waarbij kinderen zich veilig voelen en aandacht is voor de sociaal emotionele ontwikkeling. Wij zijn
ervan overtuigd dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen als er een balans is tussen kwalificatie, socialisatie
en subjectivering. Het gaat niet alleen om toetsresultaten, maar ook om samenwerken, je kunnen bewegen in een
groep en het opbouwen van zelfvertrouwen. Dit vraagt om een cultuur waarbij leren van en met elkaar in alle lagen
als vanzelfsprekend wordt ervaren. De Professionalisering van onze leerkrachten is van doorslaggevende betekenis
voor goed onderwijs. Alle aandacht gaat daarbij uit naar het professionaliseren van teams en medewerkers. Er is
gericht aanbod voor de start-, basis - en vakbekwame leerkrachten middels de Ante-academie. Naast het individuele
leren en het teamleren, stimuleren we binnen Ante, met talent vooruit! school overstijgende kenniskringen en
leergemeenschappen op tal van thema’s. Professionalisering is ook ruimte bieden aan de loopbaankansen voor onze
mensen middels mobiliteit binnen en buiten de organisatie. In de komende jaren kan ook onze stichting te maken met
een terugloop van het leerlingenaantal. De uitdaging voor ons ligt in het waarborgen van de continuïteit voor openbaar
onderwijs.
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Het effect op de werkgelegenheid
De kwaliteit van de huisvesting in goede schoolgebouwen met een adequate spreiding vraagt om afstemming met de
gemeente vanuit een regionaal belang. Scholen staan midden in de maatschappij en hebben onlosmakelijk verbinding
met de omgeving. Wij zoeken deze verbinding met ouders, kinderopvang, voortgezet onderwijs en hogescholen
nadrukkelijk op. Alle partijen zijn belanghebbenden bij goed onderwijs en voor Ante, met talent vooruit! de partners in
schoolontwikkeling.
Het proces van totstandkoming
Het Strategisch Beleidsplan 2019-2024 is tot stand gekomen na overleg tussen College van bestuur en directeuren,
leerkrachten, ouders en stakeholders (externe belanghebbenden, al dan niet uit het onderwijsveld). Wij danken alle
betrokkenen voor de input op de totstandkoming van dit plan waarin we de maatschappelijke opdracht van Ante,
met talent vooruit! hebben verwoord en nodigen toezichthouders en gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
om de organisatie op koers te houden. Wij zijn ervan overtuigd dat dit Strategisch Beleidsplan ons zal helpen bij onze
belangrijke taak: het bieden van goed onderwijs door ‘vandaag te organiseren voor het onderwijs van morgen’.
Wij wensen al onze medewerkers daarbij veel succes!
Met vriendelijke groet,
namens de Stichting Ante, met talent vooruit!,
Geurt Morren
College van bestuur
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Samenvatting strategisch beleidsplan
Wie zijn we?
Wij zijn Ante, met talent vooruit!
Wij zijn een stichting voor openbaar onderwijs in Flevoland. Onze visie is: ‘De begeleidingsbehoeften van kinderen om
te ontwikkelen, verandert continu. Dat vraagt om talentvolle medewerkers.’
Hieruit volgt onze missie: ‘Wij sturen op de ontwikkeling van kinderen en medewerkers in een uitdagende
leeromgeving.‘
Wat willen we?
Wij willen dat kinderen met plezier en vol zelfvertrouwen hun talenten ontwikkelen. We willen onze medewerkers
stimuleren zich te ontwikkelen in het aansluiten bij de begeleidingsbehoeften van kinderen en kwalitatief hoogstaand
onderwijs aan bieden aan leerlingen van 0-12 jaar. Elke school heeft een eigen gezicht. Zij hebben aandacht voor de
benodigde begeleidingsbehoeften in hun leerlingenpopulatie. Zij passen hun onderwijstijd, handelen en leeromgeving
aan de behoeften van hun leerlingen.
We willen dat onze scholen aandacht hebben voor kinderen en hun ouders en hen laten merken dat ze welkom zijn
door ze te zien en te horen. Ouders en leerkrachten zijn gelijkwaardige partners als het gaat om de ontwikkeling van de
kinderen.
Wij willen samenwerken met partners die een relevante bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van de talenten
van onze kinderen.
We willen dat onze medewerkers regelmatig reflecteren op hun eigen handelen en dit zo nodig bijstellen om mee te
veranderen in die dagelijkse verandering van begeleidingsbehoeften van onze kinderen.
Wat kunnen we?
We kunnen onze medewerkers stimuleren om een houding te hebben waarbij ze kinderen zien en horen en hen
helpen om met plezier en vol zelfvertrouwen hun talenten te ontwikkelen.
We kunnen onze medewerkers trainen en opleiden om talenten van kinderen te zien en kinderen positief stimuleren.
We kunnen onze gebouwen aanpassen om optimale ontwikkelkansen voor kinderen te realiseren.
Wat doen we?
We zetten ons als medewerkers in om maximale ontwikkelkansen voor kinderen te realiseren in Flevoland in
samenwerking met ouders en andere partners met een gelijksoortige doelstelling.en vakbekwame leerkrachten middels
de Ante-academie. Naast het individuele leren en het teamleren, stimuleren we binnen Ante, met talent vooruit! school
overstijgende kenniskringen.
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“Als de leerkracht te druk is doen leerlingen te weinig”

Sturen op ontwikkeling van talent

1. Inleiding
Ante, met talent vooruit! [in het vervolg typ ik Ante] maakt een snelle ontwikkeling door. Na de goedkeuring vanuit het
Ministerie in januari 2018 voor de fusie tussen SPIL Basisscholen en SOBZ is voor en na augustus 2018 een aantal
belangrijke organisatiewijzigingen doorgevoerd. Het betreft hier:
De Raad van toezicht heeft vorm gekregen.
Er is een nieuw College van bestuur van start gegaan.
De “Code Goed Bestuur” is ingevoerd.
Er zijn nieuwe statuten gerealiseerd.
Er is een nieuw Bestuurs- en toezichtreglement vastgesteld.
Alle scholen beschikken over een nieuw Schoolplan 2019-2024.
De scholen hebben een ondersteuningsprofiel gerealiseerd.
Door deze (en andere) veranderingen is Ante klaar voor de toekomst en speelt zij goed in op de ontwikkelingen van
deze tijd, waarbij talentontwikkeling voor ieder kind’ centraal staat. Andere factoren waar het onderwijs mee te maken
krijgt, zijn:
de gevolgen van de wet Passend Onderwijs en bijkomende verplichtingen;
de terugloop van het aantal leerlingen in Flevoland. Dit heeft consequenties voor het personeelsbestand en voor de
huisvesting;
het versterken van de regionale samenwerking in het Regionale transfercentra (RTC) en gezamenlijke
opleidingstrajecten met de Hogescholen;
de ontwikkeling naar een breed curriculum waarin, naast de basisvakken, toenemende aandacht is voor de creatieve
ontwikkeling.
Het College van bestuur presenteert een beleidsplan dat voor alle geledingen en medewerkers in de organisatie kan
dienen als inspiratiebron en een richtsnoer is voor ons toekomstig handelen.
Waarom dit Strategisch Beleidsplan?
Met dit beleidsplan wil het College van bestuur richting geven aan de missie van Ante, namelijk: ‘Wij sturen op de
ontwikkeling van talenten van kinderen en medewerkers in een uitdagende leeromgeving.‘
In het plan wordt uitgelegd wat met deze missie wordt bedoeld, hoe we deze missie vertalen in een visie en welke
initiatieven ondernomen worden om deze visie (verder) te verstevigen en te verankeren in de organisatie. Dit
plan is geen (nieuw) begin, maar ‘dwingt’ ons om kritisch naar onszelf te kijken. Het is een plan waar met de hele
organisatie aan is gewerkt. Deze reflectie levert ons inspiratie en handvatten op om er voor te zorgen dat wij blijvend
kwalitatief hoogwaardig onderwijs leveren, geïnspireerd vanuit onze maatschappelijke waarden en normen. Veel
van de doelstellingen in dit beleidsplan moeten worden gezien als inzet om de organisatie in beweging te houden.
We willen met elkaar ook vooruitkijken, ons voortdurend ontwikkelen, kortom: Ante wil een lerende organisatie
zijn. Implementatie, borging en de relatie met het strategisch beleid van de scholen. Voor de realisering van de
doelstellingen die in dit plan zijn verwoord, worden op verschillende niveaus in de organisatie afspraken gemaakt. Deze
afspraken worden gemaakt tussen Raad van Toezicht en het College van Bestuur, en tussen het College van Bestuur
en de schooldirecteuren. Op schoolniveau wordt het Strategisch Beleidsplan uitgewerkt in het schoolplan en in de
schoolgids. De vierjaarlijkse cyclus van het schoolplan loopt eveneens van 2019 tot en met 2024. Het schoolplan, en
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dan m.n. het jaarplan, wordt jaarlijks geëvalueerd en in het jaarverslag beschreven. Op basis van het schoolplan zal elke
school het voorgenomen beleid concretiseren in een jaarplan. De evaluatie van het jaarplan levert mede de inhoud
voor het volgende jaarplan. Op deze wijze wordt de beleidscyclus binnen de scholen gegarandeerd. Halfjaarlijks vindt
een evaluatie plaats tijdens een gesprek tussen de directeur van de school en het College van Bestuur. Eén en ander
betekent niet dat iedere school hetzelfde onderdeel van dit plan op hetzelfde moment uitvoert. Uitgangspunt is de
specifieke situatie van de individuele school, zij het in relatie tot het algemene kader van dit Strategisch Beleidsplan.
Op deze manier ontstaat een jaarlijkse beleidscyclus die gericht is op voortdurende verbetering en vernieuwing
in alle lagen van onze organisatie. Cyclisch werken is leiding geven aan continue verbetering in plaats van het
voortdurend veranderen van een organisatie. Deze feedbackloop van leren en verbeteren wordt binnen Ante op elk
organisatieniveau gebruikt, van College van Bestuur, schooldirectie tot leerkracht.

“Om anderen te kunnen bewegen moet je zelf bewogen zijn”

Met talent vooruit!

2. Visie en missie
De missie van Ante, ‘Het ontwikkelen van talenten van kinderen en medewerkers in een uitdagende leeromgeving!’ geeft
de ambitie en de richting aan waarmee en waarin wij de komende jaren willen werken. Alle medewerkers, leerlingen en
ouders worden uitgenodigd en gestimuleerd om zich met deze missie te identificeren en daar vanuit te handelen. In dit
hoofdstuk beschrijven we onze missie en visie.
Ongeveer 2000 leerlingen bezoeken de scholen van Ante. Alle talenten van deze kinderen worden zo optimaal mogelijk
benut. Op die manier worden ze zo goed mogelijk op hun toekomst voorbereid. Dit betekent dat alles wat we doen, op
hen gericht is, op de ontplooiing van hun talenten en op de veelzijdige ontwikkeling van hun persoonlijkheid. In onze
communicatie-uitingen, intern en extern, staan de kinderen centraal.
2.1 Kernwaarden Ante, met talent vooruit!
Het fundament van handelen binnen Ante ligt in acht kernwaarden, te weten:
•

Aandacht

•

Innovatie en Ontwikkeling

•

Eigen gezicht

•

Samenwerking

•

Kwaliteit

•

Werkplezier

•

Professionalisering

•

Reflectie

Deze kernwaarden ziet Ante als leidraad voor haar handelingen en voor haar beleid in de toekomst. Alle medewerkers
op alle niveaus in de organisatie zullen worden gestimuleerd om vanuit deze kernwaarden te handelen en elkaar
daarop aan te spreken. Het eigen gedrag van medewerkers geldt steeds als voorbeeld voor kinderen (en hun ouders).
De kernwaarden bepalen de identiteit van onze organisatie als geheel en van iedere school afzonderlijk. Binnen de
kernwaarden staan de kenmerken van het openbaar onderwijs centraal.
Hieronder worden de kernwaarden toegelicht. Ante heeft daarbij doelstellingen geformuleerd die zij tijdens de
beleidscyclus als de belangrijkste doelstellingen ziet in de ontwikkeling van de organisatie.
Aandacht
Alles wat je aandacht geeft, groeit! Binnen Ante willen we aandacht voor medewerkers, kinderen en ouders hebben. Alle
ouders en hun kinderen moeten zich welkom voelen binnen onze scholen. Dat begint met gehoord en gezien worden.
Daar staan al onze medewerkers voor.
Elke school een eigen gezicht
Elke school van Ante heeft een eigen gezicht. Dit komt doordat elke school zich afstemt en richt op hun
leerlingenpopulatie en maatschappelijk rol in de buurt. Deze is voor elke school anders. Elke school is dus uniek, omdat
zij zich richt op de kinderen die elke dag hun school bezoeken.
Kwaliteit
Het onderwijs van Ante is van constante kwaliteit. Alle scholen vallen onder het regulier toezichtkader van de inspectie.
Er worden hoge en realistische doelen gesteld. De scholen staan open voor nieuwe ontwikkelingen en werken continu
aan verbetering en vernieuwing.
Doel: Hoge onderwijskwaliteit dor verantwoord financieel beleid met optimale inzet van middelen (bedrijfsvoering, ICT).

11

Elke school een eigen gezicht

Professionalisering
De functie van leerkracht is een betekenisvolle functie. Deze verdient een podium dat recht doet aan de kwaliteiten
als professional. Professioneel leiderschap en competente medewerkers zorgen voor optimale resultaten voor ieder
kind. Ante staat voor een leven lang leren en draagt er zorg voor dat gekwalificeerde medewerkers vakinhoudelijk op
de hoogte zijn en over ruime pedagogische kennis beschikken. Het eigen gedrag geldt als voorbeeld voor leerlingen (en
ouders). Het is van belang dat de expertise binnen de organisatie wordt gedeeld.
Doel: Een lerende en opbrengstgerichte cultuur voor alle medewerkers realiseren met aandacht voor professionele
leergemeenschappen, collegiale expertise en kenniskringen.
Ante staat voor talentvol onderwijs. De scholen staan open voor iedereen, ongeacht geloofsovertuiging en culturele
afkomst, zolang er maar respect is voor elkaar en voor verschillen. Met alle verschillende kinderen bij elkaar vormen de
scholen van Ante een goede afspiegeling van de samenleving.
Op alle scholen maken kinderen kennis met andere godsdiensten en levensbeschouwingen. In ons onderwijs
stimuleren wij de ontwikkeling van morele verantwoordelijkheid van leerlingen in een multiculturele samenleving.
Doel: Een optimaal ontwikkelde ondersteuningsstructuur binnen alle scholen van Ante met nadruk op visie op leren,
passend onderwijs en opbrengsten.
Innovatie en ontwikkeling
Wederzijdse en maatschappelijke betrokkenheid van medewerkers, leerlingen en ouders is essentieel voor de
ontwikkeling, de leerprestaties en het welzijn van de leerlingen. Ante is actief in onderwijsvernieuwing, zet moderne
leermiddelen en methoden in en hanteert diverse onderwijsconcepten. Kinderen kunnen hun talenten veelzijdig
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(cognitief, motorisch, creatief en sociaal) ontwikkelen. Dit gebeurt in een veilige, vertrouwde en “dynamische”
leeromgeving. Zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid van kinderen wordt gestimuleerd. Zij worden optimaal
toegerust voor het voortgezet onderwijs en het functioneren in de samenleving. De medewerkers zijn inspirerend,
ondernemend, wereldgericht en vernieuwend.
Doel: Een verdergaande ontwikkeling naar hoogwaardig kwalitatieve onderwijspunten, waar mogelijk in de vorm van
brede maatschappelijke onderwijs- en opvangvoorzieningen (integraal kindcentra).
Samenwerking
Ante is relatiegericht en op zoek naar verbinding en samenwerking met partners in educatie en zorg. De scholen van
Ante staan midden in de samenleving en zoeken vanuit hun sociale functie verbinding met de omgeving. De scholen
werken actief samen met ouders en andere betrokkenen in de maatschappelijke omgeving van de school. Er is daarbij
aandacht voor tolerantie, onderlinge solidariteit en de verscheidenheid in de maatschappij. Het pedagogisch handelen
is in goed evenwicht met het behalen van leerresultaten.
Doel: Marktgericht met een krachtig profiel (profilering, marktpositie, verantwoording stakeholders) gericht op
continuïteit van openbaar onderwijs.
Ante streeft naar behoud van haar positie voor openbaar onderwijs in Flevoland, zowel wat betreft het onderwijs als
wel de werkgelegenheid en de gebouwen.
Werkplezier
We geloven dat als je met plezier werkt, alles veel makkelijker gaat. Wij willen ons dan ook richten op het werkplezier
van onze medewerkers en leerlingen in plaats van over werkdruk te spreken.
Reflectie
Wij verwachten van elke medewerker in onze organisatie dat deze regelmatig reflecteert op eigen handelen. Doen we
de goede dingen en doen we de goede dingen goed.
2.2 Doelstellingen op de verschillende beleidsterreinen
De strategische missie en visie/ambities worden hierna uitgewerkt in doelstellingen op de verschillende
beleidsterreinen Onderwijs, Personeel, Organisatie, PR & Communicatie, Huisvesting en Financiën.
2.3 Resultaten
De doelstellingen zijn algemeen geformuleerd en worden steeds zoveel mogelijk geconcretiseerd in te realiseren
resultaten. Deze resultaten zijn de basis voor de jaarlijkse afspraken die tussen het CvB en de RvT, en het CvB en de
schooldirecteuren worden gemaakt. De afspraken zijn een afgeleide van het strategisch meerjarenbeleid en worden in
het schoolplan en het jaarplan vastgelegd. Daar waar mogelijk zijn bij de resultaten concrete indicatoren geformuleerd.
Over de uitvoering van de afspraken rapporteren de scholen door middel van managementrapportages. Deze kunnen
leiden tot een bijstelling van de afspraken op schoolniveau.
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Ante = kwaliteit

3. Speerpunten
Onze focus ligt de komende tijd op de volgende speerpunten:
1.

Het ontwikkelen van kwalitatief hoogstaand onderwijs door de inzet van talentvolle medewerkers in een
uitdagende leeromgeving.

2.

Het vinden en opleiden van voldoende kwalitatief hoogstaand personeel in een krappe arbeidsmarkt.

3.

Efficiënt samenwerken schept een veilige organisatie, vermindert werkdruk en maakt het makkelijker je doelen te
realiseren. We willen samenwerken op alle lagen van de organisatie, omdat we geloven dat door samenwerking
meer bereikt kan worden voor alle kinderen in Flevoland.

“Een doel zonder plan is slechts een wens”
(Antoine de Saint-Exupery)
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4. Onderwijs
Passend aanbod en talentontwikkeling voor ieder kind
Visie op onderwijs.
Onze kernwaarden, zoals beschreven in hoofdstuk 2, krijgen vooral beslag in de wijze waarop het onderwijs op onze
scholen wordt verzorgd. In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de scholen van Ante kwalitatief goed onderwijs en
effectieve ondersteuning en opvang realiseren. De scholen staan voor hoogwaardige onderwijskwaliteit. De kwaliteit
van het onderwijs is de belangrijkste centrale doelstelling. Het onderwijs aan kinderen is de kerntaak van de school.
Alle andere beleidsterreinen dienen als randvoorwaarden om die kerntaak te realiseren. Iedere school (en iedere
medewerker) heeft de actuele leeropbrengsten van de groep en leerlingen optimaal in beeld, kan analyseren en
stemt het handelen daarop af. De uitstroom naar het vervolgonderwijs verloopt aan de hand van de mogelijkheden
van de leerling en is conform of hoger dan landelijk gemiddelden. Het schooladvies is leidend en gebaseerd op de
scores van de door de school gekozen toetsmethodiek en het onderwijskundig rapport. De CITO-eindscores liggen
voor alle scholen, naar de Inspectienorm, jaarlijks hoger dan de inspectienorm. De leerresultaten van de leerlingen
(tussenopbrengsten) voor Nederlandse taal (technisch lezen en begrijpend lezen) en voor rekenen en wiskunde tijdens
de schoolperiode liggen ten minste op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag
worden verwacht.
Een krachtige leeromgeving
Een krachtige leeromgeving is een leeromgeving waar het kind zelf vorm en inhoud geeft aan zijn leren. Scholen
van Ante dragen zorg voor deze krachtige leeromgeving waarin zij onderscheidend zijn en beschikken over een
eigen schoolconcept. Aandacht daarbij voor het zelfstandig onderzoeken van de taken in samenwerking met andere
kinderen, het nut van het leren en de gevraagde sturing. De samenwerking met de hogescholen wordt geïntensiveerd
en draagt bij aan de verhoging van de kwaliteit van de leeromgeving.
Een optimaal ontwikkelde ondersteuningsstructuur
Ante heeft een sterk ontwikkelde structuur met voorzieningen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.
Ante maakt onderdeel uit van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Dronten en Lelystad en het
Samenwerkingsverband Zeeluwe. Wij zien het beleid van Passend Onderwijs van beide samenwerkingsverbanden als
leidend bij de ontwikkeling van de scholen.
Ante heeft de ambitie om binnen het samenwerkingsverband voor ieder kind passend onderwijs en ondersteuning
te bieden. Daarbij wordt aangesloten op de eigen ontwikkeling en kracht van de scholen, zoals vastgelegd
in het onderwijsprofiel van iedere school. Ante streeft naar scholen die een bandbreedte t.a.v. de specifieke
onderwijsbehoeften voor kinderen hebben bepaald en met de scholen in de omgeving zoveel mogelijk samen met
lokale (onderwijs)partners een dekkend netwerk voor kinderen realiseren. Iedere school heeft een eigen structuur met
voorzieningen voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften, gebaseerd op een eigen onderwijsprofiel, ontwikkeld
en daarmee haar bandbreedte bepaald.
Opbrengstgericht werken is het gebruiken van leerlingenresultaten om het onderwijs op leerling-, groeps- en
schoolniveau te verbeteren. Belangrijk daarbij is dat de scholen voor ogen hebben wat de doelen zijn, die zij met
hun leerlingen willen bereiken. Iedere school van Ante analyseert twee keer per jaar de opbrengsten en signaleert
vroegtijdig de afwijkingen. De scholen hebben de actuele leeropbrengsten van de groep en de leerlingen optimaal in
beeld, kunnen analyseren en stemmen het handelen daar op af.
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Werkplezier, succes ervaren

Aandacht voor talentontwikkeling
Plezier in leren staat voorop.
Scholen stimuleren kinderen op cognitief, sociaal-emotioneel en creatief gebied. Er is een passend aanbod voor
iedere leerling. In het schoolplan van de school staat beschreven op welke wijze de school invulling geeft aan de
sociaal-emotionele en de creatieve ontwikkeling van de leerlingen. De scholen beschikken over een plan en een
leerlingvolgsysteem voor het volgen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen en beschrijven het niveau
dat mag worden verwacht. Ook de meer- en hoogbegaafde leerlingen ontvangen extra zorg en aandacht. Het aanbod
voor meer- en hoogbegaafde leerlingen wordt de komende jaren uitgebreid naar alle scholen. Dit komt tot uiting in
plusgroepen.
Brede maatschappelijke kind voorziening
Om onderwijs, kinderopvang, peuterspeelzalen en voor- en vroegschoolse educatie meer op elkaar af te stemmen,
heeft het kabinet verbeterdoelstellingen ter versterking van de pedagogische kwaliteit geformuleerd. Met de Wet OKE
(Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie) is een goede basis gelegd om de samenwerking te intensiveren.
In samenwerking met kinderopvangorganisaties wordt de komende jaren gewerkt aan een pedagogisch aanbod voor
2- en 3-jarigen met inzet van bestaande middelen. Met de harmonisatie tussen kinderopvang en peuterspeelzaal wordt
naar een vergaande samenwerking gezocht. Scholen van Ante beschikken veelal over een aanbod van onderwijs, TSO
en BSO. De komende jaren zullen meerdere scholen, mede gevoed door de invoering van de 40-urige werkweek, zich
richten op andere schooltijden.
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Vandaag organiseren voor de toekomst van morgen

5. ICT en onderwijs
Ante biedt kwalitatief goed en doelmatig onderwijs in een optimaal toegeruste leer- en werkomgeving. In de school van
de toekomst speelt informatie- en communicatietechnologie een belangrijke rol. De digitalisering van het onderwijs zal
sterk toenemen. Informatie en lesmateriaal zullen in toenemende mate digitaal beschikbaar zijn en ondersteunende
educatieve software zal online beschikbaar zijn. Intranet en elektronische leeromgeving zijn van essentieel belang. Om
in deze wereld bewust en actief te kunnen functioneren moeten leraren en leerlingen mediawijs zijn. ICT wordt ook op
andere terreinen ingezet, zoals interne en externe communicatie, administratieve vaardigheden, leerlingvolgsystemen,
genereren van ken- en stuurgetallen. Scholen van Ante zetten ICT in door aanvullende en vervangende software,
planmatig gebruiken van hardware en inrichting van scholen, zodat zij toegerust zijn voor het leren van ICT. ICTcompetenties van medewerkers zijn bepalend voor goede prestaties van leerlingen. Scholing is een vereiste om aan
de kwalificaties te blijven voldoen. Om de kwaliteit en de toepassing van ICT op de scholen te waarborgen, zullen de
ICT-coördinatoren continu geschoold dienen te worden. Ante wil blijven investeren in ICT. ICT is een belangrijk middel
om de onderwijskwaliteit te verhogen.
De scholen van Ante maken op effectieve wijze gebruik van digitaal leermateriaal. Daarbij beschikken zij over de
meest recente educatieve softwarepakketten welke aansluiten op de behoeften en talenten van leerlingen. De ICTontwikkelingen worden nauwgezet gevolgd om de komende jaren tot verantwoorde keuzes te komen als het gaat om
elektronische leeromgeving en volgsystemen. Belangrijk daarbij is dat de organisatie voldoende geëquipeerd is om
interne en externe verantwoording op digitale wijze te laten plaatsvinden.
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6. Bestuur en organisatie - Transparant en resultaatgericht
6.1 Inleiding
Ante ontwikkelt zich als een nieuwe zelfstandige organisatie met een eigen gezicht. Zij wil de komende jaren verder
doorgroeien naar een organisatie die hoge onderwijskwaliteit biedt aan haar leerlingen en daardoor aantrekkelijk is
voor ouders. Daarbij formuleert zij doelstellingen die leiden tot het behoud van een sterke positie in 2019 met een
gezond marktaandeel en met een hoge onderwijskwaliteit. Voor de realisering van de doelstellingen wordt binnen
de organisatie op alle niveaus in de organisatie via een cyclus van planning en control afspraken gemaakt. Er worden
jaarafspraken met de scholen gemaakt welke in een jaarplan worden vastgelegd. Uitgangspunt is de specifieke situatie
van de school, in relatie tot de kaders van het strategisch beleid.
Ante ontwikkelt een lerende en opbrengstgerichte cultuur Ante streeft naar professionele leergemeenschappen waarin
professionals zowel individueel als samen leren de eigen praktijk van (samen) werken te verbeteren. De nadruk ligt op
professionaliteit (continue verbetering), leren (open staan voor inbreng van collega’s en externen) en gemeenschap
(verbondenheid). De scholen en medewerkers van Ante, met talent vooruit! beschikken over veel expertise welke
inmiddels op velerlei terreinen wordt ingezet. Met collegiale expertise is die expertise breed inzetbaar. De komende
jaren wordt de ervaring en expertise verder vorm gegeven, middels kenniskringen, waardoor alle scholen hier optimaal
van kunnen profiteren. De inzet richt zich op directeuren, intern begeleiders, ict-coördinatoren, groepsleerkrachten van
verschillende leerjaren, specialisten en contactpersonen. Op basis van systematische en cyclische data-verzameling
wordt zowel op organisatieniveau als binnen het onderwijs opbrengstgericht gewerkt. Doelen en aanpak van het
bestuur, directeuren en team zijn in lijn met elkaar. Directeuren nemen een sterke rol in als onderwijskundige leider bij
de begeleiding van het schoolontwikkelingsproces.
6.2. Ante is een professionele en transparante organisatie.
Een professionele cultuur is een belangrijk aspect voor het succesvol verhogen van de kwaliteit van het onderwijs.
In taal en handelen van directeuren is zichtbaar dat men alle leerlingen wil helpen leren op een hoger niveau.
Het voortdurend verbeteren van het leren van leerlingen staat centraal. Leren van elkaar is een basishouding van
alle medewerkers. Medewerkers en schoolleiders hebben een klantgerichte houding en investeren in onderlinge
samenwerking Met de invoering van de Wet Code Goed Bestuur is de scheiding tussen bestuur en toezicht zichtbaar.
Ante hanteert een bestuursvorm waarin de scheiding tussen bestuur en toezicht zichtbaar is. Uitwerking van het beleid
en de organisatie is nader vorm gegeven in de statuten, reglement Bestuur en Toezicht en het Managementstatuut.
Ante legt jaarlijks op meerdere wijze verantwoording af, middels de rapportages aan de Raad van Toezicht, het jaarlijkse
bestuursgesprek met de inspectie, de evaluaties van het strategisch beleidsplan en de verantwoording aan ouders en
verzorgers via nieuwsbrieven en website. Scholen hanteren dezelfde lijn naar ouders en de omgeving van de school. Op
deze wijze is duidelijk of het voorgenomen beleid is gerealiseerd en wat de kwaliteit van de school is. Alle scholen van
Ante realiseren jaarlijks een jaarplan (incl. jaarverslag), waarin de voorgenomen en geleverde prestaties staan vermeld.
Het bestuur verzorgt jaarlijks een data overzicht waarin alle prestaties op bestuurs- en schoolniveau zichtbaar zijn.

“Waarom moeilijk doen als het samen kan” (Loesje)
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7. Personeel en ontwikkeling – Van kapitaal belang
Personeel geldt als de belangrijkste factor bij het realiseren van de doelstellingen. Het onderwijs staat en valt met
de kwaliteiten van de leidinggevenden, de medewerkers met een lesgevende taak en de medewerkers met een
ondersteunende taak in de scholen. De competenties kennis, vaardigheden, houding en persoonskenmerken
zijn bepalend voor de wijze waarop binnen de scholen van Ante onderwijs wordt gegeven. Ante stimuleert alle
medewerkers in hun ontwikkeling en benut hun mogelijkheden zo optimaal mogelijk. Dit gebeurt binnen een
organisatie waar de arbeidsomstandigheden goed zijn en oog en oor is voor elkaar.
Professionalisering
Ante staat voor kwalitatief hoogstaand onderwijs met in hoge mate aandacht voor talentontwikkeling, kennis en
onderzoek en samenhang. Zij heeft ondernemend en innovatief personeel in huis dat bereid is aan de eigen
ontwikkeling te werken en expertise te delen. De leerkrachten beschikken over vakmanschap en pedagogische tact en
zijn in staat kennis met elkaar te delen. Ante kent een intensieve samenwerking met verschillende opleidingsinstituten
en stemt een breed aanbod af. Ook intern wordt de ontwikkeling van de medewerkers gestimuleerd. Zij worden bij
aanvang hierin ondersteund.
Arbeidsomstandigheden
De ophoging van de pensioenleeftijd, de toename van combinatiegroepen, de snelle veranderingen in het onderwijs
maken dat de medewerker ook moet investeren in het onderhouden van het vakmanschap. Er worden mogelijkheden
gerealiseerd om vitaal te blijven. Ante differentieert in scholing. Voor de aanscherping en het delen van kennis
en ervaring voert Ante een actief mobiliteitsbeleid. Ante werkt continu aan de duurzame inzetbaarheid van haar
medewerkers, met nadruk op verzuim en welbevinden. Medewerkers moeten op een gezonde en geïnspireerde
in een sociaal veilige leer- en werkomgeving hun werkzaamheden kunnen verrichten. Ante heeft een adequaat
werkgelegenheidsbeleid. Flevoland krijgt de komende jaren met krimp te maken. De terugloop van het aantal leerlingen
vraagt bij Ante om keuzes met betrekking tot het strategisch personeelsbeleid.
Keuzes met betrekking tot de continuïteit in de werkgelegenheid.
Ante voert verder actief beleid als het gaat om mobiliteit en loopbaankansen van de medewerkers. Zo zal er de
komende jaren meer op specialismen en functiewaardering worden ingezet.
Ante stimuleert en faciliteert betrokken medezeggenschap.
Ante heeft baat bij goed uitgevoerde medezeggenschap voor het verkrijgen van draagvlak bij de uitvoering van haar
beleid. Het verkrijgen van informatie van ouders en medewerkers over gewenste aanpassingen van het beleid maakt
daar onderdeel van uit. Veranderingen in wet- en regelgeving vragen om een actieve interactie tussen het College van
bestuur en de GMR. Ante stimuleert en faciliteert actieve deelname en betrokkenheid van medewerkers bij het beleid
en de verantwoording op (G)MR-niveau.
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8. PR & Communicatie – Sterke positie in Flevoland
De instandhouding van kwalitatief hoogwaardige voorzieningen voor openbaar onderwijs in Flevoland is de uitdaging
voor Ante naar de toekomst. In een markt die krimpt, zullen scholen hun onderscheidend vermogen duidelijk moeten
maken. Het versterken van leiderschap dat van ‘buiten naar binnen’ kan denken is een noodzakelijke kwaliteit.
Marktgericht met een krachtig profiel
De invoering en toepassing van marktgericht denken vraagt van Ante en haar scholen een bewustzijn van de eigen
marktpositie. Zij analyseert de marktpositie van de scholen en de wijze waarop zij deze wil verbeteren. Scholen
handelen vanuit de ouders als klant. De tevredenheid van de ouders geldt daarbij als een belangrijke graadmeter
voor het kwaliteitsbeleid van de school. Ouders worden op een respectvolle en begripsvolle manier benaderd. Zij
vormen de directe schakel met de omgeving van de school en worden betrokken bij het schoolbeleid en activiteiten.
De bekendheid van Ante is positief versterkt. Ante heeft zich als fusieorganisatie snel een positie verworven in
Flevoland. De organisatie staat positief bekend en geldt als een stabiele schoolorganisatie met scholen die kwalitatief
goed onderwijs bieden. Ouders weten op basis van een goede PR de weg naar de scholen te vinden. Ante streeft
naar het behoud van het huidige marktaandeel in Flevoland. Ante zal de komende jaren inhoudelijke en economische
afwegingen maken om te beoordelen of scholen openblijven dan wel samengaan met andere scholen. Een fusie moet
kansrijk zijn en een sterke “vitale school voor de toekomst” opleveren. Daarbij is een goede communicatie onontbeerlijk.
Ante voert een actief stakeholdersbeleid
Ante staat voor een goed stakeholdersbeleid waarin de verbinding wordt gelegd tussen de strategische doelen van
de organisatie en de belangen van de stakeholders. Zij worden actief betrokken bij de beleidsontwikkeling en de
verantwoording van het gevoerde beleid. Dat doet Ante door klankbordgroepen, doelgroepenquetes etc.
Ante ontwikkelt een adequaat en strategisch huisvestingsbeleid In afstemming met de gemeenten (in het kader van het
Integraal Huisvestingsplan) wordt bezien hoe Ante de komende jaren met haar schoolgebouwen omgaat. De terugloop
van het leerlingaantal in Flevoland zorgt voor leegstand en vraagt om maatregelen. Dit brengt het voortbestaan van
scholen en schoolgebouwen in gevaar. Ante kiest voor heroriëntatie en een evenwichtig scholenbestand.

Ouders en school zijn partners

9. Huisvesting – Schoolgebouwen met uitstraling
De schoolgebouwen van Ante voldoen aan de eisen van deze tijd. Zij vormen het visitekaartje voor (potentiële)
ouders. De inrichting en de uitstraling van het gebouw en het speelterrein verhogen de indruk van kwaliteit. Alle
schoolgebouwen zijn in de afgelopen jaren aangepast (kwaliteitsimpuls) en voldoen aan het specifieke profiel van de
school. Ook wordt ingespeeld op de toekomst waarin leegstand van lokalen wordt teruggedrongen. Ante beheert en
exploiteert haar schoolgebouwen op een effectieve en efficiënte wijze Alle schoolgebouwen en –terreinen worden goed
onderhouden. Scholen worden beoordeeld op criteria als schoon, modern, veilig en toegankelijk. Dit geldt ook voor
de uitstraling van het schoolplein en de inrichting van het gebouw. Alle schoolgebouwen voldoen aan de eisen van het
Meerjarig Onderhoudsplan en hebben een veilige en goede uitstraling. Alle scholen laten een keer in de vier jaar een
luchtkwaliteitsmeting uitvoeren. Jaarlijks wordt de schoonmaak op de scholen vanuit het bestuursbureau beoordeeld.
Duurzaamheid, zuinig omgaan met energie is van groot belang.
Scholen proberen steeds meer energie te besparen. Medewerkers en leerlingen worden actief betrokken en bewust
gemaakt van het besparen op het gebruik van energie. Per school wordt inzicht gegeven in de uitgaven (en inkomsten)
voor energie. Coördinatie gebeurt vanuit het bestuursbureau. De schoolgebouwen van Ante voldoen aan de
(onderwijskundige) eisen van de toekomst. Er is een ontwikkeling naar Integraal Kind Centra zichtbaar, waarin onderwijs
en kinderopvang zijn geïntegreerd. De komende jaren zullen scholen van Ante voor deze keuze worden geplaatst en
een vergaande samenwerking met kinderopvang aangaan Het gaat om de inhoudelijke maar ook ruimtelijke integratie
van onderwijs en kinderopvang, met als mogelijk resultaat een Integraal Kind Centrum met volledig dag arrangement.

Aandacht maakt alles mooier
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10. Financiën – Sturen met geld
Ante wil een verantwoord financieel beleid voeren, waarbij middelen optimaal worden ingezet om tot een goede
onderwijskwaliteit te komen en tegelijkertijd risico’s in de organisatie voldoende worden afgedekt. Het streven is
dat de financiële middelen worden ingezet naar de vooraf vastgestelde behoeften van de scholen. Op die manier
kan met geld worden ‘gestuurd’. Ante is een financieel solide organisatie. De organisatie en eigen vermogenspositie
moeten voldoen aan landelijk gestelde normen. Er is een duidelijke en transparante planning en control cyclus met
belangrijke (financiële) kritische prestatie-indicatoren. De financiële risico’s zijn in beeld. De financiële prestaties van de
organisatie worden zorgvuldig gemonitord; ook andere opbrengsten worden in beeld gebracht via een systeem van
belangrijke ken- en stuurgetallen. Ante, met talent vooruit! is transparant georganiseerd op alle niveaus waarmee zij de
bedrijfsvoering op orde houdt.
De bedrijfsvoering van Ante is gebaseerd op een professioneel systeem van planning en control.
Ante is in control en voldoet aan de eisen van Good Governance. Zij gebruikt een transparante allocatie van middelen
op basis van financiële en niet-financiële kengetallen. Ante heeft, met het oog op continuïteit en conform de eisen
die aan branche worden gesteld, een adequate meerjarenbegroting. Sinds de invoering van de lumpsumfinanciering
dienen bedrijfsrisico’s door Ante zelf te worden afgedekt. Hiertoe dient op basis van een risicoanalyse een passend
systeem van voorzieningen en risico’s te worden ingesteld. Door bezuinigingen en leerlingaantallen nemen de financiële
risico’s toe. Jaarlijks wordt een actuele risicoanalyse opgesteld met maatregelen om eventueel geconstateerd risico’s op
te vangen. Ante streeft naar optimale aansluiting tussen interne werkprocessen en aanvullende externe dienstverlening
Het College van bestuur stelt in samenspraak met de directie van de school de begroting op. Bij het opstellen van de
begroting wordt uitgegaan van de verwachte ontwikkelingen in de baten en lasten van kengetallen en vastgestelde
normen. Daarnaast wordt het meerjaren investerings- en onderhoudsplan geactualiseerd en de resultaten hiervan
worden in de begroting verwerkt. Tevens is een meerjarenbegroting opgesteld die jaarlijks wordt aangepast. Het
College van bestuur stelt voor de Raad van toezicht de tussentijdse rapportages m.b.t. onder- en overschrijdingen op.
De schooldirectie volgt haar eigen financieel beleid middels de inlogmogelijkheden van de financiële administratie.
Ante, met talent vooruit! beschikt over een financieel beleidsplan en een beschrijving van de administratieve organisatie
en de interne controle. Jaarlijks worden er prestatieafspraken gemaakt en vastgelegd in een overeenkomst. Er is een
cultuur van financieel bewustzijn en resultaatverantwoordelijk werken op alle organisatieniveaus De uitputting van de
jaarlijks vastgestelde budgetten, op school- en bestuursniveau, wordt middels de vastgelegde P&C cyclus gevolgd. Ante
stimuleert de school(directeur) gebruik te maken van de mogelijkheden tot extra subsidiering en sponsoring.

“Je kunt elk doel bereiken in kleine stappen.
Welke stap zet jij vandaag?”
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BIJLAGEN
Samenvatting hoofddoelstellingen
en resultaten

1. Visie en missie
1.1 Visie: De begeleidingsbehoeften van kinderen om te ontwikkelen, verandert dagelijks. Dit vraagt om
talentvolle medewerkers/leerkrachten.
1.2 Missie: Wij sturen op de ontwikkeling van kinderen en medewerkers in een uitdagende
onderwijsomgeving.
1.3 Focus: Alles wat we doen leggen we de komende jaren langs de visie en missie van Ante. Past het daar
niet in, dan doen we het niet.

2. Kernwaarden
2.1 Aandacht maakt alles mooier
a. Doel: Aandacht en betrokkenheid maakt alles mooier. Daarnaast ontstaat focus door de juiste aandacht
op de juiste zaken te hebben.
b. Ante medewerkers ervaren betrokkenheid van het bestuur bij de school en de medewerkers en geven
dat aan in medewerkertevredenheidsonderzoek in 2022.
c. Ante medewerkers hebben aandacht voor elkaar, voor ouders en kinderen en kinderen geven dat aan in
leerlingtevredenheidsonderzoek 2022.
d. Ouders ervaren de betrokkenheid van medewerkers bij hun kinderen en henzelf en geven dat aan bij
het oudertevredenheidsonderzoek in 2022.

2.2 Elke school haar eigen gezicht.

a. Ante zet in op talentontwikkeling van medewerkers en leerlingen.
b. Ante scholen zijn gericht op samenwerking zowel intern als extern en zien ouders als gelijkwaardige
partners.
c. Ante scholen staan voor kwaliteit.

d. Werkplezier! Medewerkers en leerlingen ervaren plezier in hun werk.

e. Ante medewerkers werken op basis van wekelijkse reflectie op eigen handelen.
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3. Speerpunten
3.1 Ante scholen staan voor kwaliteit

a. Ante heeft medewerkers met taak kwaliteit. schoolbezoek en systeemontwikkeling.

b. Ante- directeuren sturen op onderwijskwaliteit
c. Ante- scholen worden tweejaarlijks geauditeerd, tenzij er aanleiding is om verbeterplannen strakker te
volgen.
d. Ante-scholen vergelijken leerpotentieel en leerlingvaardigheden in.
e. Ante ontwikkelt kwalitatief personeel door talentontwikkeling van medewerkers, schoolbezoeken,
scholingsdagen voor medewerkers in netwerkverband.
f. In 2026 is elke Ante-school een hoogwaardige onderwijsvoorziening voor 0-12 jaar.
g. Ante stimuleert tussenvoorzieningen, VVE en onderwijs aan NTO-leerlingen om thuisnabij onderwijs te
realiseren.
h. De ondersteuning van Ante-scholen is dusdanig ingericht dat scholen de afgesproken kwaliteit kunnen
realiseren.

3.2 1+1=3 Efficiënt samenwerken schept een veilige organisatie, vermindert werkdruk en maakt het
makkelijker je doelen te realiseren.
a. Verbinding tot één stichting door samenwerking tussen actieteams, scholen, visitaties en met ouders en
andere schoolbesturen, gemeenten en SWV
b. Elke Ante-school heeft verbinding met de wijk en partners als kinderopvang, VO, BAO, SBO/SO, cultuur
en sport.
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4. Onderwijs
4.1 De scholen staan voor hoogwaardige onderwijskwaliteit

a. Alle scholen werken systematisch aan kwaliteitsverbetering.

b. Voor alle scholen zijn de referentieniveaus taal en rekenen geïmplementeerd.

c. Alle scholen van Ante beschikken over een herkenbaar schoolconcept.

d. Er is een afstemming over het educatieve programma en doorstroom naar het voortgezet onderwijs.

e. Techniek, cultuur-, natuur- en duurzaamheidseducatie maken vast onderdeel uit van het curriculum.
f. Alle scholen voldoen aan de nieuwe standaard inspectienorm, waarbij meerdere scholen over de
kwalificatie “goed” beschikken.
g. Alle scholen bieden kwalitatief goed bewegingsonderwijs.

4.2 Een krachtige leeromgeving

a. Scholen van Ante zijn onderscheidend en beschikken over een eigen schoolconcept.

b. Scholen passen kennis en onderzoek toe bij onderwijskundige vernieuwing.

c. Er is sprake van intensieve samenwerking met Hogescholen.

d. Ante werkt aan vernieuwend en inspirerend onderwijs.

e. Scholen van Ante bieden een eigentijds en gevarieerde leeromgeving.
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4.3 Een optimale ontwikkelde ondersteuning structuur

a. Passend onderwijs is op alle scholen van Ante structureel ingepast.
b. Alle scholen hebben beschreven op welke wijze het onderwijsaanbod op alle leerlingen wordt
afgestemd.
c. Alle leerkrachten werken handelingsgericht en er is een koppeling met opbrengstgericht werken.

4.4 Aandacht voor talentontwikkeling

a. Iedere school stimuleert de veelzijdige ontwikkeling van kinderen.

b. Ante heeft een adequaat aanbod voor meer- en hoogbegaafde leerlingen.

4.5 Brede maatschappelijk kind voorziening

a. Alle scholen beschikken over een dag arrangement.
b. Scholen van Ante oriënteren zich op andere schooltijden en/of hebben een keuze gemaakt over de
andere inrichting van schooltijden.
c. Een verdergaande ontwikkeling naar hoogwaardige kwalitatieve onderwijspunten, waar mogelijk in de
vorm van brede maatschappelijke onderwijs- en opvangvoorzieningen (integraal kind centra, Community
schools).
d. De scholen vormen een belangrijke schakel in de keten van kind voorzieningen in de wijk.
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5. ICT en onderwijs
5.1. ICT en onderwijs

a. Alle scholen van Ante realiseren een optimale digitale werk-, onderwijs- en leeromgeving.
b. Het onderwijs is gericht op de ontwikkeling van leerlingen die mediawijs, digitaal geletterd en toegerust
zijn met vaardigheden die noodzakelijk zijn in de 21e eeuw.
c. Elke school beschikt over een onderbouwd meerjaren investering- en implementatieplan ‘ICT en
Onderwijs’.
d. De scholen werken volgens de richtlijnen van de Wet op de Privacy en het protocol Social media.

e. Ante heeft een heldere structuur waarin ICT beleid, beheer en innovatie een plek heeft.

5.2 ICT en toepassingen
a. De scholen gebruiken effectief het digitale leermateriaal dat speciaal is gemaakt voor onderwijs en
algemene kennisbronnen.
b. De scholen beschikken over educatieve software pakketten voor de basisvakken, passend bij behoeften
en talenten van leerlingen.
c. Ontwikkelingen op digitaal leergebied worden goed gevolgd om keuzes te kunnen maken m.b.t. ICT
systemen als een elektronische leeromgeving, leerlingadministratie- en leerlingvolgsystemen.
d. De organisatie beschikt over digitale stuur- en verantwoordingsinformatie die zowel voor in- als externe
verantwoording kan worden ingezet.

5.3 ICT en medewerkers
a. Medewerkers binnen Ante beschikken over de benodigde competenties om ICT adequaat in te (kunnen)
zetten.
b. Medewerkers werken blijvend aan de ontwikkeling van ICT vaardigheden (nascholing, leernetwerken).

c. ICT vaardigheid en bekwaamheid is een onderdeel van de gesprekkencyclus.
d. Ante, met talent vooruit! is een lerende organisatie waarin bestuurders en directeuren de ambitie
hebben om medewerkers te faciliteren ICT bekwaam te worden.
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5.4 ICT en infrastructuur

a. Elke school beschikt over een goed draadloos netwerkverbinding.
b. Het beheer van de infrastructuur voor zowel de scholen als het bestuurskantoor is adequaat
ondergebracht.
c. Elke school brengt zijn leerlingenadministratie, leerlingenresultaten en zorgadministratie onder in
ParnasSys en verantwoordt de inzet in het schoolplan.
d. Elke school heeft een communicatieplan voor de digitale uitwisseling met de ouders.
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6. Bestuur en organisatie
6.1 Ante is een professionele en transparante organisatie

a. Binnen Ante is sprake van een professionele leercultuur.

b. Ante voldoet aan de Wet Code Goed Bestuur.

c. Ante legt op een eenvoudige en doelmatige manier publieke verantwoording af.

6.2 Ante ontwikkelt een lerende en opbrengstgerichte cultuur

a. Binnen Ante staat leren van en met elkaar centraal.

b. Ante werkt doelgericht en opbrengstgericht.

6.3 Ante behoudt/vergroot haar marktaandeel in een krimpende markt

a. Ante-scholen profileren zich zowel fysiek als digitaal.

b. Ante-scholen zijn zichtbaar en vindbaar, zowel fysiek als digitaal.

c. Ante-scholen werken samen met voorschoolse organisaties in één gebouw.

d. Er is voldoende groeicapaciteit in huisvesting van scholen in groeiwijken.

e. Ante-scholen hebben verbinding met de wijk.
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7. Personeel en ontwikkeling
7.1 Professionalisering
a. Ante streeft naar kwalitatief hoogstaand onderwijs waarin aandacht is voor talentontwikkeling, kennis
en onderzoek en samenhang.
b. Ante heeft voldoende leerkrachten in huis met vakmanschap en pedagogische tact en die bereid zijn
hun expertise te delen.
c. Ante heeft ondernemend en innovatief personeel, dat bereid is te werken aan de eigen ontwikkeling.
d. Ante stimuleert en ondersteunt de ontwikkeling van de medewerkers met het aanbod van de Ante
Academie en o.a. het programma voor startende leerkrachten.
e. Ante intensiveert de samenwerking met de verschillende opleidingsinstituten (hogescholen, ROC’s,
academische pabo).

7.2. Arbeidsomstandigheden

a. Ante streeft naar duurzame inzetbaarheid van de medewerkers.

b. Ante streeft naar Eigen Risico Dragerschap.

c. Medewerkers zijn in balans, zelfbewust, gezond en geïnspireerd aan het werk.

d. Scholen bieden een sociaal veilige leer- en werkomgeving voor de medewerkers.

7.3 Ante heeft een adequaat werkgelegenheidsbeleid
a. Ante streeft, ondanks krimp, naar continuïteit in werkgelegenheid door strategisch personeelsbeleid te
voeren.
b. Ante voert een actief mobiliteitsbeleid en creëert loopbaan kansen voor haar medewerkers.

7.4 Ante stimuleert en faciliteert betrokken medezeggenschap

a. De medezeggenschap binnen Ante is professioneel en transparant.
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8. PR & Communicatie
8.1. Marktgericht met een eigen profiel

a. Alle scholen hebben een eigen gezicht en werken gericht aan profilering van de school.

b. Alle scholen zijn klantgericht en implementeren marketing- en communicatiebeleid.

c. Communicatie met de ouders is actief gericht op het ontwikkelen van educatief partnerschap.
d. Alle scholen profileren zich duidelijk met een eigen gezicht als en hebben verbinding met wijk, dorp,
stad, waarbij ouders optreden als partner en ambassadeur van de school.

8.2 De bekendheid van Ante is positief versterkt als sterk merk

a. Ante staat bekend als een professionele organisatie met een sterke positie in Flevoland.

b. De communicatiestrategie maakt optimaal gebruik van de mogelijkheid van moderne media.

8.3. Ante voert een actief stakeholdersbeleid

a. Zowel de interne als de externe stakeholders zijn benoemd.
b. De belanghebbende partijen worden betrokken bij de beleidsontwikkeling en de verantwoording van
het gevoerde beleid.
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9. Huisvesting
9.1. Ante beheert en exploiteert haar schoolgebouwen op een effectieve en efficiënte wijze
a. Ante anticipeert op veranderende eisen (instandhouding en exploitatie van de verschillende
onderwijsgebouwen) in relatie tot de demografische ontwikkeling en levensvatbaarheid.
b. Schoolgebouwen zijn goed onderhouden en eigentijds.

c. Ante streeft naar effectiviteit t.a.v. de inzet van beschikbare schoolgebouwen.

d. Het binnenklimaat en hygiëne in de scholen is optimaal.

e. Alle scholen zijn zuinig met energie en gericht op duurzaamheid.

9.2 De schoolgebouwen van Ante voldoen aan de (onderwijskundige) eisen van de toekomst

a. Onze schoolgebouwen zijn toegerust op onderwijskundige vernieuwing.
b. Ante, met talent vooruit! initieert en participeert in samenwerkingsprojecten als brede school en
Integraal Kind Centrum.
c. Ante, met talent vooruit! stimuleert haar scholen tot een verbinding tussen onderwijs en opvang.
d. Ante, met talent vooruit! streeft naar een optimale bezetting van schoolgebouwen middels dag
arrangementen en vol(g)tijdelijke bezetting.

9.3 Ante ontwikkelt een adequaat en strategisch huisvestingsbeleid
a. De verantwoordelijkheid voor huisvestingsbeleid is zodanig belegd dat er wordt geanticipeerd op de
toekomst.
b. Ante is toegerust op de overheveling buitenonderhoud en mogelijke verdere doordecentralisatie.

c. Het Integraal Huisvestingsplan van de gemeente Dronten en Zeewolde is leidend bij de uitvoering.
d. Ante streeft naar optimale bestuurlijke samenwerking op het gebied van onderhoud en duurzaamheid.
Waar nodig, wordt externe deskundigheid ingehuurd.
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10. Financiën
10.1 Ante is transparant georganiseerd op alle niveaus waarmee zij de bedrijfsvoering op orde heeft

a. Ante is in control en voldoet aan de eisen van Good Governance.

b. Ante, met talent vooruit! is een gezonde organisatie met een solide bedrijfsvoering.

c. Er wordt een adequaat managementinformatiesysteem voor sturing en verantwoording gebruikt.
d. Ante, met talent vooruit! heeft, met het oog op continuïteit en conform de eisen die aan branche worden
gesteld, een adequate meerjarenbegroting.
e. Op basis van risicoanalyse is er een passend systeem van reserves en voorzieningen.
f. Op alle niveaus wordt gewerkt volgens de vastgestelde processen zoals die zijn beschreven in Handboek
Administratieve Organisatie.

10.2 Ante streeft naar optimale aansluiting tussen interne werkprocessen en aanvullende externe
dienstverlening
a. Jaarlijks worden er prestatieafspraken gemaakt en vastgelegd in een overeenkomst.
b. Ante maakt optimaal gebruik van externe financiële dienstverlening incl. digitale informatiesystemen,
zowel voor de administratie zelf (personeel en financieel) als voor de factuurverwerking.
c. Aanvullende advieswerkzaamheden op expertisegebieden worden, indien nodig, ingehuurd.
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10.3 Er is een cultuur van financieel bewustzijn en resultaatverantwoordelijk werken op alle
organisatieniveaus
a. De uitputting van de jaarlijks vastgestelde budgetten, op school- en bestuursniveau, wordt middels de
vastgelegde P & C cyclus gevolgd.
b. Voor het verhogen van de onderwijskwaliteit stelt Ante middelen beschikbaar.
c. Ante stimuleert de school(directeur) gebruik te maken van de mogelijkheden tot extra subsidiering en
sponsoring.
d. Ante durft als onderneming te investeren in onderwijskwaliteit, profilering en huisvesting om
leerlingengroei te realiseren.
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Het Strategisch Beleidsplan 2019-2014 is een uitgave van Stichting Ante, met talent vooruit!

