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VOORWOORD 
 

Samen voor de wereld van morgen 
Niemand weet hoe de wereld van morgen eruit komt te zien. Leerlingen van nu komen veelal te 
werken in beroepen die we nu nog niet kennen. Toch kunnen we wel enkele richtingen aangeven. We 
leven in een wereld leven waar we samen zuinig op moeten zijn.  

Ondanks alle inspanningen zal er sprake blijven van grote verschillen in omstandigheden en kansen 
van kinderen. Daarbij weten we ook dat we allemaal streven naar geluk en van betekenis willen zijn 
voor anderen. Niemand kan het alleen en we hebben elkaar dan ook hard nodig om belangrijke 
vraagstukken op te lossen.  

In deze veranderende wereld zien wij onderwijs als het verbindingspunt in onze samenleving om 
leerlingen te laten ontwikkelen tot bewuste sociale wereldburgers. Daarvoor is een breed fundament 
nodig van basisvaardigheden en essentiële kennis.  

Ons vertrekpunt wordt mede bepaald door onze christelijke wortels. Vanuit de Bijbel zijn christelijke 
waarden zoals rentmeesterschap, solidariteit, duurzaamheid, gelijkwaardigheid en naasten-liefde 
bepalend bij ons handelen. 

Een ontwikkeling in deze richting kan alleen plaatsvinden als er sprake is van een sterke relatie tussen 
belangrijke actoren: medewerkers, leerlingen, ouders, leidinggevenden, onze partners en de 
omgeving van de scholen 

Onze ambities voor 2023 hebben we vertaald in drie toekomstuitspraken, de beloften die we doen: 

1. CBO Meilân laat kinderen ontwikkelen tot zelfbewuste sociale wereldburgers 

2. CBO Meilân leren is onderscheidend, toekomstbestendig leren 

3. CBO Meilân is samen doen 

Deze toekomstuitspraken voeden het gesprek op onze scholen, met leerlingen, met ouders, met 
medewerkers en met onze omgeving. Bij het komen tot onze strategie hebben we onze kwaliteiten en 
inhoud verbonden met de belangrijkste trends en ontwikkelingen.  

Ik wens u veel leesplezier. 

 

 

Eric A. Rietkerk,  

Voorzitter College van Bestuur CBO Meilân 
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LEESWIJZER 
Voor CBO Meilân breekt de periode voor een nieuw Koersplan aan. In het Koersplan ‘Samen voor de 
wereld van morgen’ beschrijven we onze ambities voor de periode 2019 -2023. Dit koersplan is de 
opvolger van het Strategisch Beleidsplan 2015 – 2019 ‘Meiinoar (samen) verantwoordelijk’. Het 
nieuwe koersplan is tot stand gekomen met betrokkenheid van leerlingen, ouders, teams, College van 
Bestuur, directeuren, management, bestuursbureau, Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad en 
Raad van Toezicht. De basis voor het nieuwe Koersplan is gelegd door op onze scholen de dialoog aan 
te gaan met leerlingen, ouders en teams over de vraag: Hoe moet de School van de toekomst van CBO 
Meilân er uit zien?  

Reacties van alle betrokkenen bij de scholen en het Bestuursbureau hebben we verzameld op 
dialoogborden. Met behulp van de opbrengsten van de dialoogborden en inzicht in belangrijke trends 
en ontwikkelingen hebben we tijdens de managementbijeenkomst in juni 2018 de beloften voor de 
toekomst geformuleerd. De concept-uitwerkingen van het Koersplan hebben we getoetst bij ouders, 
personeel, leerlingen, management van de scholen, College van Bestuur, Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad en Raad van Toezicht. Na aanpassing hebben we ook aan een aantal 
belangrijke partners (gemeenten, primair/voortgezet onderwijs, kinderopvang) gevraagd om te 
reflecteren. Onze doelen realiseren we gezamenlijk waarbij de inzet van een ieder onontbeerlijk is. 
Handelend vanuit onze christelijk geïnspireerde identiteit, geven wij ruimte en richting aan de 
toekomst. Tot slot is het Koersplan definitief geworden na vaststelling door het College van Bestuur en 
instemming/goedkeuring door de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad en Raad van Toezicht.  

 

Positie Koersplan  
In dit Koersplan Samen voor de wereld van morgen geven we een overzicht waar we nu staan en welke 
koers de stichting en de scholen de komende jaren gaan varen. We gaan door op de ingeslagen weg 
met het begeleiden (‘meigean’) van onze leerlingen in hun ontwikkeling en hun ontdekkingstocht van 
het leven.  Op onze scholen bieden we elk kind daartoe de kansen en de ruimte om tot bloei te 
komen. Daarbij kijken we goed wat past bij de specifieke behoeften van elk kind. 

CBO Meilân staat voor bijzonder (christelijk) onderwijs, geïnspireerd op de bijbel, geworteld in de 
christelijke traditie en daaraan verbonden normen en waarden. Rentmeesterschap, solidariteit en 
duurzaamheid zijn hierbij belangrijk. We staan voor onderwijs met continue aandacht voor samen 
leren, samen werken en samen leven. Die saamhorigheid en solidariteit bindt de 15 scholen, die alle 
op hun eigen manier hieraan hun bijdrage leveren.  

Daadkracht en transparantie 
Uiteindelijk gaat het natuurlijk om wat we doen, om onze daden. Komende jaren moet onze koers 
concreet zichtbaar, merkbaar en voelbaar zijn op het Bestuursbureau, op onze scholen, op de 
werkvloer, in onze klassen. Maar bovenal in het leven en leren van de kinderen op scholen van CBO 
Meilân.  

Transparantie is voor ons vanzelfsprekend, evenals het afleggen van verantwoording over de behaalde 
resultaten op zowel stichtings- als schoolniveau. In jaarplannen werken de scholen en het 
Bestuursbureau concreet uit waar in desbetreffend jaar aan gewerkt gaat worden en op welke wijze. 
Een belangrijke succesfactor in dit proces is het kunnen voeren van een constructieve dialoog op alle 
niveaus binnen de organisatie en in alle gremia van stichting CBO Meilân. Ieder jaar leggen we, 
middels kwartaalverslagen en jaarverslagen, verantwoording af hetgeen we op onze scholen en op 
stichtingsniveau hebben gerealiseerd. 
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1. OVER CBO MEILÂN  
Stichting CBO Meilân (hierna CBO Meilân) is in 2012 ontstaan en bestaat uit 14 christelijke 
basisscholen en 1 samenlevingsschool in de gemeenten Heerenveen en De Fryske Marren. De 
volgende 15 scholen vormen samen CBO Meilân:  

§ De Spoarsiker   Echtenerbrug 

§ De Burcht   Heerenveen 

§ De Hoeksteen  Heerenveen 

§ Het Kompas  Heerenveen 

§ De Roerganger  Heerenveen 

§ Spring!   Heerenveen 

§ Dr. E.A. Borgerschool Joure 

§ It Haskerfjild  Joure 

§ Dr. G.A. Wumkesskoalle  Joure 

§ De Arke   Lemmer 

§ Eben Haëzer  Oosterzee 

§ De Tarissing  Oudehaske 

§ De Trieme   Sintjohannesga 

§ De Paedwizer  Sint Nicolaasga 

§ Bloei   Terkaple/Terherne (samenlevingsschool) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eind 2018 bieden bij CBO Meilân ruim 270 medewerkers onderwijs aan circa 2.760 leerlingen. De 
scholen van CBO Meilân verschillen qua omvang en onderwijsconcept. We kiezen voor diversiteit in 
vormgeving van scholen. Sommige scholen zijn de enige school in een klein dorp, terwijl andere 
scholen in wijken van grotere plaatsen liggen met andere scholen van CBO Meilân of andere 
schoolbesturen in hun nabijheid. Alle scholen van CBO Meilân en het Bestuursbureau werken 
gezamenlijk vanuit de volgende identiteit.  
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Onze identiteit en kernopdracht 
Met onze christelijk identiteit of kernopdracht geven we aan waarom we bestaan en wat we zien als 
onze permanente opdracht. 

Leer mij als mens zelfbewust en geïnspireerd om te gaan met de ander, 

met vaardigheden die mij helpen een waarde(n)volle plek te creëren 

 in de maatschappij om haar samen beter te maken. 

Op grond van de kernopdracht zijn gezamenlijk de volgende richtinggevende uitspraken voor 
onderwijs en christelijke identiteit geformuleerd: 

§ Eigen mienskip. Leerlingen van CBO Meilân zijn nieuwsgierig naar en betrokken bij de wereld om 
hen heen en gaan positief kritisch om met de samenleving van nu en morgen. 

§ Betekenis geven. Leerlingen van CBO Meilân denken na over de vraag hoe zij betekenis geven aan 
hun leven en hoe zij van waarde kunnen zijn voor anderen. 

§ We zijn gebrond. Onze christelijke wortels bepalen ons mensbeeld. Dit betekent dat er vanuit de 
waarden gelijkwaardigheid, geborgenheid en naastenliefde, waardering is voor ieders inbreng, 
voor dialoog en verschil. 

Onze visie: Samen onderweg naar morgen. 
Met onze visie geven we aan wat we willen zijn en waarvoor we gaan. Het is het ambitieuze beeld van 
de toekomst dat alle betrokkenen bij CBO Meilân samen delen. Onze visie luidt als volgt:  

§ CBO Meilân wil kinderen begeleiden (“meigean”) in hun ontwikkeling en meenemen in de 
ontdekkingstocht van het leven (oriëntatie op de wereld). 

§ CBO Meilân staat voor het tot bloei laten komen van elk kind. We willen kansen en ruimte bieden 
passend bij de specifieke behoeften van alle kinderen en hen in deze ontwikkeling begeleiden. 

§ CBO Meilân staat voor bijzonder Christelijk onderwijs, geïnspireerd op de bijbel, geworteld in de 
Christelijke traditie en daaraan verbonden normen en waarden zoals Rentmeesterschap, 
Solidariteit en Duurzaamheid. 

§ CBO Meilân staat voor bijzonder goed onderwijs, waarbij continue aandacht is voor kwaliteit van 
samen leren en samen leven. 

§ CBO Meilân staat voor samendoen, samenwerken, saamhorigheid, solidariteit en het vormen van 
een eenheid van 15 verschillende scholen. 

Kernwaarden 
Onze visie geeft ruimte en richting aan onze koers. Onderweg met elkaar zullen we regelmatig keuzes 
moeten maken om verder te kunnen en op koers te blijven. Onze kernwaarden helpen daarbij: 

§ Rentmeesterschap. We zorgen goed voor de wereld en willen de aarde goed doorgeven aan 
volgende generaties 

§ Solidariteit.  We zijn verantwoordelijkheid voor onszelf en voor onze naasten. Samendoen, 
samenwerken, saamhorigheid maken ons sterker.  

§ Duurzaamheid. We gaan zorgvuldig om met mensen, middelen en milieu. 

§ Geborgenheid en naastenliefde. We zorgen voor elkaar, onze naaste en onze omgeving. 
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Dit alles komt ook krachtig tot uiting in onze naam CBO Meilân. Meilân verwijst naar het tot bloei laten 
komen van elk kind. De maand mei staat immers symbool voor groei en bloei. Met het Friese woord 
‘mei’ wordt meenemen, begeleiden en samen bedoeld. Het Friese ‘lân’ staat voor ruimte en 
mogelijkheden. 

Organisatie 
In bijgevoegd organogram is de gehele organisatie van Stichting CBO Meilân weergegeven. Bij het 
uitvoeren van hun opdracht worden het College van Bestuur, de scholen en medewerkers 
ondersteund door de medewerkers van het Bestuursbureau. Op het Bestuursbureau is specifieke 
expertise beschikbaar op de gebieden onderwijs, financiën, huisvesting, personeelszaken en ICT. 
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2. TERUGBLIK STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2015 – 2019 
Afgelopen beleidsperiode hebben we gezamenlijk gewerkt aan het realiseren van de ambities uit het 
Strategisch Beleidsplan 2015 – 2019 ‘Meiinoar (samen) verantwoordelijk’. Deze jaren is vooral de 
focus gelegd op samen verantwoordelijk zijn voor goed onderwijs. Vanuit de gedachten dat 
verantwoordelijkheid een appèl doet op iedereen: medewerkers, leidinggevenden, bestuur, toezicht 
en ook op leerlingen en ouders. Het Strategisch Beleidsplan 2015-2019 is opgebouwd uit 8 
speerpunten. Regelmatig hebben we getoetst of de uitgezette acties tot het beoogde resultaat 
hebben geleid. In het najaar van 2017 hebben we op basis van een uitgebreide analyse geconstateerd 
dat we er gezamenlijk in geslaagd zijn om het merendeel (90%) van onze doelen te realiseren. 
Uitgebreide verantwoording over de evaluatie en voortgang van het strategisch beleidsplan 2015 – 
2019 leggen we op stichtingsniveau jaarlijks af via onze jaarverslagen. In dit Koersplan blikken we 
terug op de belangrijkste onderdelen van deze 8 speerpunten. 

Speerpunt 1: Christelijk geïnspireerd Onderwijs 
Afgelopen jaren hebben we op alle niveaus in onze organisatie gewerkt aan zichtbaar christelijk 
geïnspireerd onderwijs. Het vorm geven aan een brede identiteit vanuit onze Christelijke waarden is 
zichtbaar geworden in het onderwijs op onze scholen en ook in onze schoolplannen, schoolgidsen en 
het bestuursverslag.  

§Het gaat daarbij om het zoeken naar een balans tussen denken, voelen en doen (hoofd, hart en 
handen). Voor al onze scholen is identiteit een essentieel onderdeel van het totale onderwijsproces. 
We hebben de nodige stappen gezet om dit speerpunt te realiseren. Zo kijken we tevreden terug op:  

§ onze samenwerking met openbaar en/of katholiek onderwijs in de directe omgeving van onze 
scholen, 

§ de intakegesprekken die op scholen worden gevoerd waarbij de christelijke identiteit expliciet 
wordt besproken, 

§ de vormgeving aan de samenlevingsschool met integrale inbedding van levensbeschouwingen 
waaronder zichtbaar en merkbaar onze inbreng van christelijke levensbeschouwing. 

§ de georganiseerde scholingsbijeenkomst over identiteit voor management en medewerkers ter 
verbreding van kennis en vaardigheden,  

Dit speerpunt is nooit helemaal ‘klaar’. Levensbeschouwing die gericht is op ‘waardenvolle’ 
ontwikkeling van kinderen blijft vanzelfsprekend ook komende jaren een belangrijk thema. De 
kenniskring Identiteit heeft hierin een rol. We willen daarbij meer aandacht besteden aan de 
gespreksvoering op scholen; filosofische gesprekken, verteltechnieken en Bijbelverhalen.  

Speerpunt 2: Partnerschap 
We hebben samen stevige stappen gezet met betrekking tot het partnerschap. Ouders en schoolteam 
zijn steeds meer gesprekspartners als het gaat over koers en organisatie van de school. Partnerschap 
tussen ouders en medewerkers is op onze scholen meer zichtbaar geworden. We zijn blij met het 
functioneren van zowel de GMR als MR-en in hun rol als meedenkers en beslissers. Op al onze scholen 
zijn Ouderraden en Ouderpanels; om mee te organiseren/doen en om mee te denken. Voor dit 
koersplan worden ook andere ouders uitgenodigd mee te denken. Inmiddels werken ook alle scholen 
met een Leerlingenraad.  

Op schoolniveau hebben we flinke stappen in gezet. Punt van aandacht is voor een aantal scholen nog 
het op schoolniveau schriftelijk vastleggen van deze uitgewerkte visie op partnerschap. Trots zijn we 
ook op de ingevoerde auditkring om op schoolniveau de opbrengsten en resultaten te evalueren. We 
hebben belangrijke eerste stappen gezet om kinderen zoveel mogelijk te betrekken bij hun 
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ontwikkeling en om ouders daarover adequaat en proactief te informeren. Komende beleidsperiode 
vragen deze aspecten nog om een stevig vervolg. In het najaar van 2017 hebben we 
tevredenheidsonderzoeken afgenomen bij medewerkers, leerlingen en ouders. In zijn algemeenheid 
vinden onze leerlingen het onderwijs en de sfeer op hun school het meest belangrijk. Ze zijn hier 
tevreden over maar zien nog wel mogelijkheden tot verbetering. Leerlingen en ouders zijn het meest 
tevreden over de leerkrachten.  

Ouders zijn daarnaast erg tevreden over het geboden onderwijs, de begeleiding, schoolleiding en sfeer 
op de scholen. Aandacht vragen de ouders voor: de identiteit, communicatie en de toetsen. Leerlingen 
geven aan minder toetsen en meer devices en computers te willen. Ook medewerkers geven aan het 
meest tevreden te zijn over de sfeer binnen de organisatie en zijn ze erg positief over de inhoud van 
hun werk, de werkomstandigheden, het onderwijs, de identiteit, leidinggevenden (directeur en 
bestuurder) en persoonlijke ontwikkeling (inclusief gesprekscyclus). Punten van aandacht voor de 
medewerkers zijn de werkdruk en toetsen. 

 

Speerpunt 3: Boeiend eigentijds onderwijs 
Op al onze scholen staat het kind en zijn ontwikkeling centraal. We ontwerpen samen boeiend en 
uitdagend onderwijs, waarbij het verwerven van basisvaardigheden essentieel is. Gezamenlijk hebben 
we op alle scholen een passend aanbod ontwikkeld en werken we gericht aan talentontwikkeling. Het 
onderwijs(proces) wordt daarbij ondersteund door ICT. Op het gebied van kwaliteitsbewaking 
gebruiken wij het programma Parnassys en hebben we forse stappen gezet door te gaan werken met 
dashboard ‘Tobias’. Tobias ondersteunt directeuren en College van Bestuur bij adequate monitoring 
van exploitatie en resultaten. Om impulsen voor kwaliteit vorm te geven, zijn voor alle scholen jaarlijks 
innovatiebudgetten beschikbaar. Komende jaren vragen de volgende onderwerpen om een verdere 
ontwikkeling: gepersonaliseerd leren, 21ste eeuwse vaardigheden, het betrekken van leerlingen en 
mede-eigenaar maken van hun leerproces. Het voorafgaande zal ook betekenis moeten krijgen voor 
de persoonlijke digitale leeromgeving van iedere leerling.  

Afgelopen jaren hebben we op drie plekken Ingenium (bovenschoolse voorziening voor zo’n 60 
leerlingen met hoogbegaafdheid en een specifieke onderwijsbehoefte) georganiseerd. Ook zijn we in 
2018 ge start met Technium, een bovenschoolse voorziening voor zo’n 50 leerlingen met gouden 
handen en een specifieke onderwijsbehoefte. Samen met bassischool Futura1 in Heerenveen hebben 
we STEAMpoint in Oudehaske en Heerenveen vormgegeven.  

STEAMpoint staat voor Science, Technology, Engineering, Arts en Mathematics en is een Doe-lab voor 
ontwerpend en onderzoekend leren. Door STEAMpoint krijgt technologie en wetenschap een vaste 
plek in het onderwijs. STEAMspots worden per school ingericht en leren wordt steeds meer 
multidisciplinair. Ontwikkelingen waar we zeer tevreden over zijn en die we komende beleidsperiode 
voor alle leerlingen verder willen uitbouwen. Voor kinderen van nieuwkomers of arbeidsmigranten 
hebben we taalklassen/schakelklassen opgezet. 

 
 

 

                                                             

 

1 Basisschool Futura maakt met 32 andere basisscholen deel uit van Stichting Noorderbasis  
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Speerpunt 4: Geluk, welzijn en welbevinden 
Een goed werkklimaat draagt bij aan het geluk, welzijn en welbevinden van onze medewerkers. Voor 
het leren en ontwikkelen van onze leerlingen is het pedagogisch klimaat van groot belang. Fysieke en 
sociale veiligheid horen daarbij. Afgelopen beleidsperiode hebben we hier veel aandacht aan besteed. 
Middels ons HRM-beleid hebben we gewerkt aan professionalisering en duurzame inzetbaarheid van 
medewerkers.  

Al onze scholen beschikken over een aanpak voor een sociaal veilig schoolklimaat en voeren dit ook 
uit. We hanteren een leerlingvolgsysteem waarbij we ook de sociaal emotionele ontwikkeling goed in 
beeld hebben. Nog minder goed ontwikkeld is het evalueren van het pedagogisch klimaat of 
monitoren middels audits.  

Een sociaal netwerk met ketenpartners rondom de school is nog in ontwikkeling. Het participeren in 
de Lokaal Educatieve Agenda van de gemeenten Heerenveen en De Fryske Marren ondersteunt ons bij 
onze opdracht. Middels de hiervoor bij ‘Partnerschap’ genoemde tevredenheidsonderzoeken leggen 
we de resultaten over welzijn en welbevinden vast en gaan we daarover met alle betrokkenen in 
gesprek. 

Speerpunt 5: Deskundige medewerkers 
Alleen deskundige medewerkers kunnen zorgen voor de juiste kwaliteit van het onderwijs op onze 
scholen. Medewerkers van CBO Meilân zijn gezamenlijk verantwoordelijk, gemotiveerd en 
gepassioneerd voor het onderwijs en leren op onze scholen. Om duurzaam werkzaam te kunnen zijn 
en blijven hebben medewerkers afgelopen periode gericht en planmatig gewerkt aan hun eigen 
professionele ontwikkeling. Concreet hebben we het volgende weten te realiseren: 

§ bij het werven van personeelsleden zoeken we gericht naar medewerkers die een bijdrage leveren 
aan onze 8 speerpunten, 

§ we hebben een mobiliteitsvoorziening ingericht voor ontwikkeling en begeleiding van 
personeelsleden, 

§ we hanteren instrumenten voor zelfevaluatie binnen de kwaliteitszorgcyclus, 

§ middels kwaliteitskringen zetten medewerkers gericht hun vaardigheden en talenten in, 

§ het aantal leraren dat een masteropleiding gaat behalen is toegenomen, 

§ iedere school werkt met de gesprekkencyclus (doel-, functionerings- en beoordelingsgesprek). 

Op dit 5de speerpunt hebben we flinke stappen gezet. Voor de komende jaren vraagt ons HRM-beleid 
op diverse terreinen nog om een verdere ontwikkeling. Zo willen we meer werk maken van het 
werken van leraren vanuit een onderzoekende houding. Eveneens werken we aan het meten van 
didactische vaardigheden, een opleidingsbeleid met koppeling aan functiedifferentiatie. Tenslotte 
werken we vanuit een doorgaande ontwikkelingslijn en goede begeleiding om startende leerkrachten 
die startbekwaam zijn binnen 3 jaar basisbekwaam te laten zijn. 

Speerpunt 6: Goed bestuur 
Van het speerpunt ‘Goed bestuur’ hebben we nagenoeg alle ambities weten te realiseren. Aansturing, 
facilitering, monitoring, controle en (bij)sturing vinden plaats door zowel het bestuur als 
leidinggevenden. We vormen gezamenlijk een lerende organisatie. Als CBO Meilân hebben we 
afgelopen periode ook gezamenlijk ingezet op het behalen van een positief imago bij onze 
stakeholders. We hebben ons daarnaast ook gericht op de mogelijke risico’s binnen onze organisatie. 
Zo worden jaarlijks de risico’s in beeld gebracht en heeft de Raad van Toezicht een onderzoek uit laten 
voeren op naleving van maatregelen en procedures.  
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Middels onze kwaliteitscyclus (PDCA) en het INK-model hebben we onze processen en resultaten voor 
alle niveaus in onze organisatie goed in beeld gebracht. Een notitie met daarin ons 
communicatiebeleid is nog niet gereed.  

Speerpunt 7: School en omgeving 
Alleen kunnen en willen we onze ambities niet realiseren. Belangrijke partners voor ons zijn: andere 
onderwijsorganisaties uit het PO en VO, opvang, zorg, sport, cultuur, jeugdgezondheidszorg, 
gemeente en provincie. De samenwerking heeft betrekking op zowel stichtingsniveau als ook op het 
niveau van de scholen. Daarbij kan het gaan om samen een passende oplossing voor krimp te vinden, 
maar ook om gezamenlijk te ontwikkelen in de richting van een kindcentrum. Bij fusie of 
samenwerking van scholen hebben wij zorg weten te dragen voor onderwijs en leren vanuit 
christelijke levensbeschouwing. Concreet hebben we de volgende resultaten weten te behalen: 

§ Op schoolniveau werken we samen met kinderopvangorganisaties, peuterspeelzalen, 
zorginstellingen, begeleidingsinstellingen. Een ontwikkeling waaraan we ook komende jaren 
blijven werken. 

§ Op lokaal niveau hebben we afspraken gemaakt om het buitenschools aanbod en 
bewegingsonderwijs te versterken. 

§ Overleg over de toekomst van het onderwijs in Terkaple en Terkaple, Oosterzee, Echtenerbrug en 
St. Nicolaasga. 

§ Al onze scholen zijn betrokken bij gesprekken over samenwerking in de wijk of regio. 

§ Alle scholen werken samen met regionale expertisecentra om passend onderwijs vorm te geven. 

§ Afgelopen jaar zijn alle scholen gericht bezig geweest om verder te werken aan de PR en 
marketing van hun school om de branding van de school vorm te geven. 

Speerpunt 8: Lerende organisatie CBO Meilân  
CBO Meilân wil een lerende organisatie zijn. Een organisatie die medewerkers in staat stelt om zich 
aan te passen aan een voortdurend veranderende omgeving door scholing, ontwikkeling en het 
nemen van initiatief. Om dit te bereiken heeft afgelopen jaren, naar het model van Peter Senge, 
sturing plaatsgevonden op scholing, kennisvermenigvuldiging, ontwikkelingen en initiatief.  

In plaats van een traditionele hiërarchie is CBO Meilân als een lerende organisatie effectiever. Voor 
het directeurenteam zijn teamleren en meesterschap centrale thema’s geweest. Om te komen tot 
leren in teamverband hebben we over de gehele organisatie kenniskringen ingericht. Daarbij hebben 
we onze nascholing, bijscholing en kenniservaring meer conform het gedachtengoed van Peter Senge 
vormgegeven. Komende jaren werken we gezamenlijk aan doorontwikkeling hiervan op schoolniveau. 
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3.  TRENDS EN ONTWIKKELINGEN 
Het onderwijs staat midden in de samenleving en is een van de belangrijkste fundamenten voor het 
functioneren van een samenleving. Veel ontwikkelingen in de samenleving hebben daardoor ook 
direct invloed op onze leerlingen en op het onderwijs in onze scholen. Directieteam en College van 
Bestuur hebben gezamenlijk trends en ontwikkelingen in beeld gebracht die het meest bepalend zijn 
of gaan worden voor de koers van CBO Meilân. De trends en ontwikkelingen werken we hierna uit. 
Hiermee geven wij een beeld van de huidige omgeving van CBO Meilân. De trends en ontwikkelingen 
zijn daarbij niet gerangschikt in volgorde van belangrijkheid. 

Globalisering: internationaal competent 
Kinderen van nu groeien op als wereldburger. Er zijn nauwelijks nog grenzen tussen culturen en 
landen. Wereldburgerschap vraagt om je bewust te zijn van je eigen culturele basis en tolerant te zijn 
voor andere culturen. Jongeren moeten ‘internationaal competent’ worden, aldus de Onderwijsraad 
in 2016 in haar advies. Dit betekent volgens de raad dat er meer aandacht moet zijn voor 
communiceren, reflecteren en samenwerken. Vrijwel alle scholen van CBO Meilân hebben te maken 
met een diversiteit aan achtergronden, culturen, talen en religies.  

Prestatiemaatschappij 
Het toegenomen werktempo en de noodzaak om continu te presteren zijn belangrijke kenmerken van 
onze prestatiemaatschappij. Werknemers moeten zich blijven ontwikkelen en bijleren om hun baan te 
kunnen behouden. Individuele prestaties, een goede opleiding en carrière worden steeds belangrijker. 
Fouten maken past daar niet bij. De sterke focus op eigen verantwoordelijkheid en eigen regie brengt 
ook een sterke ik-cultuur met zich mee. Een ontwikkeling die binnen het onderwijs merkbaar is. 
Ouders lijken zich steeds meer op eisen en prestaties te focussen. Samen met de toegenomen 
mondigheid lijken sommige ouders zich in de richting van scholen steeds meer op te stellen als 
consument. Hiertegenover staat de wens en ambitie van steeds meer mensen en bedrijven om anders 
om te gaan met de wereld. 

Onderwijs als belangrijk fundament en druk op de financiën 
Het onderwijs staat voor de grote opdracht om kinderen voor te bereiden op deelname aan de 
samenleving. Een opdracht die steeds meer vraagt van organisaties en professionals. Voor de sector 
zijn een hoge werkdruk en een niet bijpassend salaris nog steeds actueel. De nieuwe cao is een 
belangrijke stap in de goede richting, echter nog niet voor alle functies is dit voldoende geregeld. De 
vanuit de overheid beschikbare middelen voor het onderwijs staan, in combinatie met de opdracht, 
nog steeds onder druk en hierdoor ook de mogelijkheden voor organisaties in het onderwijs.   
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Integratie van het sociale domein  
Vanaf 2015 zijn gemeenten met de komst van de transitie Jeugdzorg verantwoordelijk voor de 
uitvoering van de gehele jeugd(gezondheids)zorg voor kinderen, jongeren en hun opvoeders. Dit heeft 
geleid tot vergaande integratie van het sociale domein. Het werken in meerdere gemeenten vraagt 
van CBO Meilân en scholen om te participeren in meerdere netwerken en brengt daarnaast ook 
verschillen in de uitvoering van bijvoorbeeld de jeugdgezondheidszorg met zich mee.  

Passend Onderwijs en de samenwerkingsverbanden 
Alle kinderen hebben recht op een passende plek in het onderwijs. Dit betekent dat scholen 
uitgebreide mogelijkheden moeten bieden op het gebied van begeleiding en ondersteuning. Wat een 
school (extra) kan bieden, is vastgelegd in het zogenaamde ondersteuningsprofiel van de school. 
Passend Onderwijs legt een zorgplicht bij alle scholen. Als een kind niet op de school van aanmelding 
kan worden geplaatst, moet de school op zoek naar een alternatief. Binnen het 
Samenwerkingsverband Passend Onderwijs in Friesland is gekozen voor het ‘geldmodel’. De middelen 
komen bij besturen en scholen terecht. Van scholen vraagt dit om te leren gaan met verschillen tussen 
leerlingen in de groep en het (laten) bieden van passende ondersteuning in de groep. Zoveel mogelijk 
middelen in eigen regie maakt het mogelijk om betere ondersteuning voor onze leerlingen te 
realiseren.  

Technologische ontwikkelingen en grote veranderingen in de leeromgeving 

Technologische ontwikkelingen beïnvloeden de samenleving in hoge snelheid en onvoorspelbaar. 
Kinderen moeten straks optimaal kunnen functioneren in een digitale en snelle maatschappij. Dit 
vraagt om de juiste kennis en passende vaardigheden van leerlingen om deze kennis toe te kunnen 
passen. Mede door technologische ontwikkelingen neemt de hoeveelheid aan beschikbare data 
exponentieel toe. Big data en learning analytics kunnen aan professionals nog meer inzicht geven in de 
leerbehoeften en vorderingen van kinderen. Als groep, maar ook individueel.  

Met behulp van deze informatie en bijpassende technologische hulpmiddelen kan waar nodig en 
wenselijk (meer) gepersonaliseerd worden gewerkt. Dit alles zal een herontwerp van leeromgevingen 
tot gevolg hebben. Recente wetgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming 
AVG) en voornoemde ontwikkelingen stellen hoge eisen aan de ICT-infrastructuur en aan de ICT-
bekwaamheid van iedereen. 

Global Goals van de Verenigde Naties 
In 2015 is door de Verenigde Naties een nieuwe wereldwijde agenda opgenomen die een eind moet 
maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. Deze agenda is vertaald in 17 duurzame 
ontwikkelingsdoelen. Bestrijden van armoede en ongelijkheid zijn voor het onderwijs van grote 
betekenis. Onderwijs moet ervoor zorgen dat Ieder kind zich volledig kan ontplooien, ongeacht zijn of 
haar achtergrond, het opleidingsniveau van zijn of haar ouders of hun financiële middelen.  

Kinderen met dezelfde kwaliteiten hebben recht op gelijke kansen. De Onderwijsinspectie 
constateerde in de Staat van het Onderwijs (2017/2018) dat dit allemaal nog niet vanzelfsprekend is. 
Ook klimaatverandering en duurzaamheid vragen komende jaren op alle niveaus in onze organisatie 
aandacht: zowel bijvoorbeeld rondom huisvesting, als ook in de begeleiding van leerlingen tot goed 
burger.  
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Nieuw onderwijsachterstandenbeleid 
In mei 2018 heeft het kabinet gekozen om het onderwijsachterstandenbeleid gericht in te zetten op 
de 15 procent van het totaalaantal kinderen met het hoogste risico op een onderwijsachterstand. 
Gemeenten hebben zelf de vrijheid om hun eigen doelgroep te bepalen en een bredere voorziening 
aan te bieden (bijvoorbeeld voor alle peuters) door binnen de financiële en juridische kaders ook 
andere middelen te benutten. Het totale rijksbudget voor de gemeenten Heerenveen en De Fryske 
Marren wordt verhoogd en met die verhoging moeten gemeenten in ieder geval het aanbod van 
voorschoolse educatie vergroten naar in ieder geval 16 uur per week voor doelgroepkinderen. 

Ontwikkeling leerlingaantallen: krimp en groei op scholen van CBO Meilân 
Krimp blijft ook komende jaren een belangrijk thema op de Friese basisscholen. Het totaal aantal 
leerlingen zal afnemen. Afgelopen beleidsperiode is CBO Meilân op stichtingsniveau gegroeid met zo’n 
8 %. Er is daarbij sprake van grote verschillen tussen de scholen: sommige scholen groeien en andere 
scholen krimpen sterk. Teruglopende leerlingaantallen hebben gevolgen voor de instandhouding van 
de scholen.  

Stichting CBO Meilân vindt het belangrijk dat ouders iets te kiezen hebben; het zichtbaar houden van 
het christelijke karakter van scholen is dan ook belangrijk. Dit vereist om als stichting maatwerk te 
leveren in de kernen en wijken waar alle scholen liggen. Een mooi voorbeeld is de, vauit groot 
draagvlak van ouders, in 2017 gestarte samenlevingsschool Bloei in Terherne en Terkaple. Wij werken 
aan de ontwikkeling van samenlevingsscholen mee, wanneer diversiteit mogelijk blijft. 

Bekwame en vitale professionals 
De kwaliteit van het onderwijs wordt bepaald door de professionals en schoolleiding. Professionals 
moeten in alle fasen van hun loopbaan hun talent maximaal in kunnen zetten. Veranderingen in het 
onderwijs en de samenleving vragen daarbij om permanent te blijven beschikken over de juiste kennis 
en passende vaardigheden. Met het oog op de werkbelasting en het langer moeten doorwerken is ook 
het blijven beschikken over goede gezondheid en vitaliteit van groot belang.  

Lerarentekort 
Het onderwijs vergrijst en de arbeidsmarkt trekt aan. Als er niets verandert dan dreigt ook buiten de 
Randstad en in krimpgebieden een lerarentekort. Individuele scholen moeten enorme inspanningen 
verrichten om bij ziekte of afwezigheid de juiste vervanging voor iedere groep beschikbaar te hebben. 
Ondanks alle recente inspanningen staat de aantrekkelijkheid van het beroep van leraar nog steeds 
onder druk. Hopelijk gaan alle inspanningen op langere termijn voor een kentering zorgen. 
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4.  TOEKOMSTUITSPRAKEN EN BELOFTEN IN 2023 
Voor de beleidsperiode 2019 – 2023 hebben we in 3 toekomstuitspraken geformuleerd waar we heen 
willen en waar we komende beleidsperiode samen voor willen gaan. De titel van ons beleidsplan 
‘Samen voor de wereld van morgen’ vat onze ambities sterk samen. Niemand weet hoe de wereld van 
morgen eruit komt te zien. Leerlingen van nu komen veelal te werken in beroepen die we nu nog niet 
kennen. Toch kunnen we wel enkele richtingen aangeven. Zo weten we allemaal dat we in een wereld 
leven waar we samen zuinig op moeten zijn.  

Ondanks alle inspanningen zal er sprake blijven van grote verschillen in omstandigheden van kinderen; 
dit mag echter niet tot een verschil in kansen voor kinderen leiden. Daarbij weten we ook dat we 
allemaal streven naar geluk en van betekenis willen zijn voor anderen. Niemand kan het alleen en we 
hebben elkaar dan ook hard nodig om belangrijke vraagstukken op te lossen. In deze veranderende 
wereld zien wij onderwijs als het verbindingspunt in onze samenleving om leerlingen te laten 
ontwikkelen tot bewuste sociale wereldburgers. Daarvoor is een breed fundament nodig van 
basisvaardigheden en essentiële kennis. Dit werken we verder uit in de eerste 2 toekomstuitspraken.  

Een ontwikkeling in deze richting kan alleen plaatsvinden als er sprake is van een sterke relatie tussen 
belangrijke actoren: leerkrachten, ouders, leerlingen, leidinggevenden en de omgeving. Dit 
gedachtengoed staat centraal in onze derde toekomstuitspraak. Onze toekomstuitspraken voeden het 
gesprek op onze scholen, met leerlingen, met ouders, met medewerkers en met onze omgeving. Bij 
het komen tot onze strategie hebben we onze kwaliteiten en inhoud verbonden met de belangrijkste 
trends en ontwikkelingen. Daarbij is geen sprake van een harde trendbreuk met het verleden.  

We zetten zetten de lijn voort, maar zorgen wel voor een aanscherping op diverse onderdelen. Het is 
vervolgens aan de scholen van CBO Meilân en het bestuur om onze toekomstuitspraken verder vorm 
te geven in de plannen en uit te werken zodat deze aansluiten bij de eigenheid van iedere school.  

Iedere toekomstuitspraak lichten we kort toe. Vervolgens geven we aan wat we in 2023 van iedere 
toekomstuitspraak waar gemaakt willen hebben. Met andere woorden: wat we beloven voor 2023. 
We onderscheiden de volgende 3 toekomstuitspraken: 

 

1. CBO Meilân laat kinderen ontwikkelen tot zelfbewuste sociale wereldburgers 

2. CBO Meilân leren is onderscheidend, toekomstbestendig leren 

3. CBO Meilân is samen doen 
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CBO Meilân laat kinderen ontwikkelen tot zelfbewuste sociale wereldburgers 

Het fundament, de basis voor de ontwikkeling tot zelfbewuste sociale wereldburgers ligt in onze 
christelijke waarden zoals we die ook hebben uiteengezet in onze identiteit en kernopdracht (zie 
hoofdstuk 2). Als leerling op een school van CBO Meilân doe je ertoe en word je gezien. Iedereen 
heeft respect en waardering voor elkaar. Vanuit dit fundament ondersteunen we alle leerlingen bij het 
ontwikkelen van een persoonlijke identiteit. Een persoonlijke identiteit is voor ons het verhaal van 
ieder kind over zichzelf met daarin aandacht voor:  

§ eigen regie en keuzes leren maken, 

§ gevoel van eigenwaarde en trots, 

§ weerbaarheid voor jezelf en de ander, 

§ talenten 

§ veerkracht, 

§ zelfreflectie en het vermogen om zelfkritisch te zijn. 

Op onze scholen begeleiden we leerlingen bij hun ontwikkeling tot zelfbewuste sociale wereldburgers 
die in staat zijn verantwoording te dragen voor zichzelf en de wereld om hen heen. Zodat kinderen en 
jongeren een plaats kunnen vinden in deze steeds complexere en technologisch snel ontwikkelende 
samenleving. De vorming tot wereldburgers vraagt aandacht voor thema’s als: identiteit, diversiteit, 
duurzame ontwikkeling, globalisering, vrede en veiligheid. De vorming van leerlingen tot 
wereldburgers beperkt zich voor ons daarbij niet tot de overdracht van kennis, maar omvat vooral 
reflectie op waarden en houdingen. Opdat alle leerlingen dit ook kunnen vertalen naar hun gedrag en 
de keuzes die ze in het dagelijkse leven maken. Alle medewerkers van CBO Meilân fungeren in deze als 
rolmodel voor alle leerlingen. Zij hebben liefde voor kinderen, werken vanuit een positieve 
grondhouding, beschikken over een growth mindset, zijn gastvrij en empathisch. Ieder personeelslid 
heeft bij CBO Meilân een wereldbaan. 

 

 

CBO Meilân leren is onderscheidend, toekomstbestendig leren. 

CBO Meilân wil kinderen in een veilige omgeving toerusten voor het leven. Het geboden onderwijs 
sluiten aan op datgene wat kinderen vandaag en morgen nodig hebben. Bij anders leren gaat het om 
inspelen op de specifieke behoeften en mogelijkheden van alle leerlingen; zowel van talentvolle 
leerlingen als ook van leerlingen die extra zorg en ondersteuning nodig hebben.  

Je mag jezelf zijn! Scholen van CBO Meilân bieden boeiend, toekomstbestendig en duurzaam 
onderwijs. Wij blijven bij de tijd, maar waaien niet zomaar mee met iedere nieuwe wind in het 
onderwijs. We geloven in het belang van veranderingen of trends. Wanneer deze bewezen zijn door 
onderzoek handelen wij daar adequaat naar. Je kunt bij CBO Meilân leren en je ontwikkelen zoals je 
bent. 

Toekomstbestendig leren gaat om zowel kennis, als vaardigheden, houdingen, zelfbeelden en 
motivaties die leren en ontwikkelen ondersteunen. Uiteraard bieden we al onze leerlingen een 
belangrijke en brede kennisbasis, die verder gaat dan lezen, taal en rekenen. Iedere leerling wordt 
zoveel mogelijk eigenaar van zijn eigen leer- en ontwikkelproces en is in staat om zelf te laten zien dat 
hij de (basis)vakken beheerst. Onze leerlingen leren met zelfvertrouwen. Ze leren plannen, 
organiseren, doorzetten, reflecteren en zichzelf kennen. Wetenschap, technologie en digitalisering zijn 
hierbij onderdeel van de inrichting van het leerproces. 
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Toekomstbestendig leren vereist ook het bieden van een bijpassende duurzame leeromgeving om 
levensecht te kunnen leren. Dit betekent: beschikken over een duurzaam en veilig gebouw met 
flexibele plekken en de mogelijkheid om binnen en buiten te leren. Leerlingen kunnen daar 
onderzoeken, ontwerpen, presenteren en leren door ervaren en doen. Leerkrachten en personeel 
vormen hierbij met ouders een onontbeerlijke schakel.  

Vanuit een coachende rol spelen wij in op de eigenheid en talenten van ieder kind.  Inspelen op brede 
talentontwikkeling betekent dat alle leerlingen gebruik kunnen maken van voorzieningen zoals 
Technium, Ingenium, STEAMpoint en STEAMspots. Maar ook van nog te ontwikkelen voorzieningen op 
het gebied van kunst, cultuur, sport, natuur. Optimale inzet van ICT ondersteunt onze leeromgeving 
op het gebied van efficiency, learning analytics als ook bij het bieden van onderwijs op maat. Samen 
zijn we zichtbaar trots op Meilân’s leren, Meilân’s denken en Meilân’s ontwikkelen.  
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CBO Meilân is samen doen 

Scholen van CBO Meilân vormen een gastvrije gemeenschap waar leerlingen, ouders en professionals 
samen met partners uit de omgeving vorm aan geven. Ouders willen hun kinderen kansen voor de 
toekomst bieden en ondersteunen samen met de leerkrachten hun kind in dit proces.  

Om de uitdagingen van nu en in de toekomst aan te kunnen, vraagt dit van de professional om te 
beschikken over de juiste didactische en pedagogische expertise. Daarbij hebben zij ook de drive en 
flow om kinderen te laten ervaren dat leren leuk is en dat er ruimte is om te ontwikkelen.  

Leraren en schoolleiders moeten hun kennis en vaardigheden voortdurend versterken. Ook vraagt het 
hen om hoge verwachtingen te hebben en onderzoekend en ontwerpend te zijn. Positieve en 
bevlogen leraren hebben meer arbeidsvreugde en vitaliteit en een positieve invloed op het 
welbevinden en de prestaties van leerlingen.  

Meer dan tot nu toe gaan we bekijken hoe we de talenten van onze professionals beter en 
productiever kunnen inzetten. De schoolleiding stimuleert de betrokkenheid, eigenaarschap en de 
professionele ontwikkeling van het team en werkt samen met de leraren en ander personeel aan het 
optimaliseren van het onderwijs.  

Leraren, schoolleiders en alle personeel op een school van CBO Meilân maken het verschil. Ouders zijn 
onmisbare partners bij de ontwikkeling van kinderen tot zelfbewuste sociale wereldburgers. Zij 
vervullen een rol richting hun eigen kind, als ook in de richting van de school en Stichting CBO Meilân 
in zijn geheel. In samenspraak met alle scholen van CBO Meilân krijgt deze participatie vorm. 
Communicatie met ouders is adequaat en tot the point. We leggen uit wat we doen en we doen wat 
we zeggen. 

Het realiseren van onze opdracht kunnen we niet alleen. Het belang van lokale betrokkenheid is ook 
door de inbedding van alle CBO Meilân-scholen in een dorp of wijk vanzelfsprekend. We werken 
daarom intensief samen met collega-scholen uit het primair en voortgezet onderwijs, met gemeenten, 
partners (jeugd)hulp en welzijn, bedrijfsleven, verenigingen, etc. We werken alleen samen met 
partners die onze Koers onderschrijven. 

 

 

Wat zien we bij CBO Meilân in 2023 ? 

Wat zien we in 2023 bij de leerlingen? 
§ Leerlingen van CBO Meilân hebben aantoonbaar de basis gelegd om zich te ontwikkelen tot 

zelfbewuste sociale wereldburgers, als iemand die de aarde bewoont en de gehele wereld als 
vaderland ziet. 

§ Alle leerlingen kunnen op hun eigen niveau gebruik maken van een breed aanbod/voorzieningen 
op het gebied van techniek, technologie, kunst, cultuur, sport, natuur. Het brede aanbod richt zich 
op ‘denkers en doeners’. 

§ Leerlingen, ouders en ontvangende scholen in het voortgezet onderwijs ervaren een optimale 
aansluiting van Meilân-leerlingen op het voortgezet onderwijs. 

§ Leerlingen op een school van CBO Meilân zijn zichtbaar gelukkig. 

§ Leerlingen zijn trots op hun school van CBO Meilân. 
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Wat zien we in 2023 bij de scholen? 
§ Alle scholen van CBO Meilân beschikken over een uitgewerkte visie op christelijk geïnspireerd 

onderwijs die is uitgewerkt in concrete activiteiten en gedrag. 

§ Alle scholen van CBO Meilân werken aantoonbaar aan het creëren van gelijke kansen voor alle 
leerlingen.  

§ Alle scholen van CBO Meilân hebben leraren die vaardig zijn in het voeren en leiden van 
filosofische gesprekken en het gebruiken van verteltechnieken. 

§ CBO Meilân heeft (minimaal eens per 2 jaar) inspiratie en bezinningsbijeenkomsten georganiseerd 
voor directie en medewerkers, waarin onder meer levensvragen en de eigen professionele rol op 
een christelijke school aan bod zijn gekomen. 

§ Net als in de jaren voor 2023 beschikken alle scholen van CBO Meilân minimaal over het 
basisarrangement van de Onderwijsinspectie. 

§ Resultaten en opbrengsten stemmen leerlingen, medewerkers en ouders tot tevredenheid. 

§ Interne en externe communicatie is organisatiebreed optimaal vormgegeven. 

§ CBO Meilân investeert bewust in de kwaliteit van onderwijs, de medewerkers en de leerlingen. 

§ CBO Meilân is financieel gezond waarbij de inzet van middelen voor leerlingen, medewerkers en 
medewerkers adequaat gebeurt. 

§ Scholen van CBO Meilân weten leren zichtbaar te maken. Daarbij hoort ook het evalueren, meten 
en vastleggen van het leren. 

§ CBO Meilân heeft samen met het voortgezet onderwijs de mogelijkheden van 10 tot 14/16-
onderwijs onderzocht. 

§ Op alle scholen van CBO Meilân is passend onderwijs volgens afspraak vormgegeven. Leerlingen 
en ouders zijn er tevreden over. 

§ Op het gebied van ICT (hardware, infrastructuur, kennis) is iedere school en het Bestuursbureau 
volledig bij de tijd. 

§ CBO Meilân heeft samen met het voortgezet onderwijs de mogelijkheden van 10-14/16 jarigen 
onderwijs onderzocht. 

§ Alle scholen van CBO Meilân hebben samen met het bedrijfsleven één of meerdere vernieuwende 
projecten uitgevoerd. 

§ Het marktaandeel van de scholen van CBO Meilân ligt minimaal op het niveau van 2017. 

Wat zien we in 2023 bij het ouders? 
§ Voor alle ouders is helder wat de CBO Meilân-school van hen verwacht en wat zij van de school 

mogen verwachten. 

§ Alle ouders zijn trots op de CBO Meilân-school van hun kind en participeren op de school. 

§ Communicatie met ouders is professioneel en daar waar passend zoveel mogelijk digitaal 
vormgegeven. 

§ Resultaten en opbrengsten stemmen leerlingen, personeel en ouders tot tevredenheid. 

§ Partners zijn tevreden over de samenwerking met (de scholen van) CBO Meilân. 

 



Koersplan: Samen voor de wereld van morgen. 
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Wat zien we in 2023 bij de medewerkers? 
§ Medewerkers van CBO Meilân zijn voor betrokkenen merkbaar trots, ambitieus en bevlogen. 

§ Alle medewerkers van CBO Meilân leren van en met elkaar, onder meer in kenniskringen. 

§ Medewerkers van CBO Meilân zijn gelukkig met hun ‘wereldbaan’ waarbij aan de duurzame 
doelstellingen van de Verenigde Naties wordt bijgedragen. 

§ Medewerkers van CBO Meilân zijn allemaal bekwaam in de gespreksvoering op scholen, 
filosofische gesprekken, verteltechnieken en Bijbelverhalen. 

§ Alle leerkrachten van CBO Meilân werken vanuit een onderzoekende houding en hebben 
onderzoeksvaardigheden ontwikkeld. Ze oriënteren zich breed in het (her)ontwerp van het 
onderwijs en durven daarbij, gefundeerd door onderzoek, te experimenteren.  

§ CBO Meilân benut structureel de talenten van medewerkers in de groepen, op school en op 
Stichtingsniveau. Dit kan uitmonden in verdergaande functiedifferentiatie. 

§ Nieuwe medewerkers worden op een school van CBO Meilân structureel begeleid in hun 
ontwikkeling. 

§ Alle medewerkers van CBO Meilân zorgen voor een veilige omgeving waarin het leren en 
ontwikkelen van leerlingen voorop staat. 

 

 

 

Samen voor de wereld van morgen.   
 

 

Uitgave van: CBO Meilân 

 

 


