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STRATEGISCH PERSPECTIEF 

STICHTING ARLANTA 

2015 - 2020

Kinderen willen het 
gevoel hebben de dingen 
zélf te kunnen doen. Zelf 

kunnen beslissen, zelf 
keuzes maken.

Dat kan alleen in een 
omgeving waarin de 

eigenheid van het kind 
gerespecteerd wordt.
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Dit jaar bestaat Stichting  
ARLANTA 20 jaar. In 1995 

werd een vereniging opgericht voor het chris‑
telijk basisonderwijs in de gemeente Dongera‑
deel: PCBO Dongeradeel. Onze statuten zeggen 
het volgende: “De stichting aanvaardt de Bijbel  
als bron van inspiratie voor al haar werk. De  
christelijke school richt zich op de vorming en  
opvoeding van jonge mensen op weg naar  
volwassenheid. De christelijke school wil kinderen 
inleiden in de waarden van het christelijk geloof  
en is oefenplaats voor een leven in verbonden‑ 
heid met de ander en de wereld.” Drie jaar gele‑
den werd besloten om de vereniging om te zetten 
naar een stichting: CBO Dongeradeel. Daarmee 
werd een belangrijke stap gezet in de professiona‑
lisering van onze organisatie, die op dit moment 
bestaat uit een veelkleurig palet van 15 scholen. 
De tijd is nu rijp om de volgende slag in onze  
ontwikkeling te maken.

Inspelen op onzekere maatschappelijke en  
technologische ontwikkelingen vraagt een lange 
termijn visie. Zo’n visie kan niet top‑down, 

‘vanaf de tekentafel’ worden ontwikkeld. 
Op donderdag 25 september 2014 organiseer‑
den we daarom een Onderwijscafé voor alle  
medewerkers van ARLANTA en een aantal andere  
‘stakeholders’ om met elkaar van gedachten te 
wisselen over de toekomst van ARLANTA. De  
resultaten zijn meegenomen in dit Strategisch 
Perspectief 2015-2020.

Hierin zetten we een nieuwe koers uit voor de 
komende jaren. Dit is nodig, omdat er van alles 
gebeurt in de wereld om ons heen. Onze leerlin‑
gen groeien op in een totaal andere wereld dan 
waarin wij zijn opgegroeid. Hoe de samenleving 
er over 5 jaar uit zal zien is al lastig te voorspellen, 
laat staan hoe het zal zijn als onze leerlingen de 
arbeidsmarkt betreden. Wij leiden kinderen dus 
op voor een wereld waarvan we niet weten welke 
kennis en vaardigheden zij nodig zullen hebben.

Wat we wel weten is dat de ontwikkelingen op 
het gebied van ICT voortrazen. Dat we in een  
kennismaatschappij leven. Dat de individualise‑
ring toeneemt en traditionele maatschap‑

INLEIDING pelijke verbanden verdwijnen. Dat de 
ontzuiling doorzet. Dat in de 24‑uurs economie 
behoefte is aan ruimere schooltijden. Dat duur‑
zaamheid steeds belangrijker wordt. Dat er steeds 
nieuwe onderwijsconcepten worden ontwikkeld, 
waarin het gaat om het bieden van maatwerk aan 
individuele leerlingen, op basis van ieders eigen 
talenten. Het is duidelijk dat deze ontwikkelingen, 
of je het er nu wel of niet mee eens bent, van 
grote invloed zullen zijn op ons leven in al zijn  
facetten en dat ook ons onderwijs erdoor beïn‑
vloed zal worden. Hoe ze precies zullen uitpakken 
voor onze scholen, ouders, leerlingen, medewer‑
kers en samenwerkingspartners en wanneer wat 
gebeurt, is van veel factoren afhankelijk. Daarbij 
bevinden we ons in een krimpregio. De leerlingen‑
aantallen dalen, de financiële middelen nemen af 
en een aantal scholen dreigt zijn bestaansrecht te 
verliezen. Werken aan goed onderwijs op kleine 
scholen is een enorme uitdaging. Een forse dosis 
creativiteit is noodzakelijk. Zowel op stichting- als 
op schoolniveau is het zaak slimmer om te gaan 
met geld, middelen en ruimten.

We hebben een compact Strategisch  
Perspectief ontwikkeld dat ons in staat stelt om 
op een actieve en adequate wijze om te gaan met 
een situatie die zich kenmerkt door veel onzekere 
veranderingen. Daarmee willen we voor onszelf 
optimale mogelijkheden creëren om onze leerlin‑
gen te leren hun weg te vinden in de uitdagingen 
die zij in hun leven tegenkomen. “Kinderen de 
wereld leren lezen.”
Dat betekent een koers die gericht is op de  
verdere ontwikkeling van onze organisatie en 
professionalisering van onze medewerkers. Een 
organisatie waarin het leren en opvoeden van 
kinderen in een breed perspectief én het levens‑
lang leren van de professionals in een snel veran‑
derende samenleving centraal staan. We zien het 
Strategisch Perspectief als een dynamisch kader, 
dat duidelijk maakt binnen welke randvoorwaar‑
den onze scholen hun school‑ en jaarplannen  
formuleren. Ook zullen we het Strategisch  
Perspectief jaarlijks vertalen in een concreet jaar‑
plan op stichtingsniveau.

Het werkelijk kenmerk van intelligentie is 

niet kennis, maar verbeeldingskracht

(Albert einstein)
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Wij willen als  
ARLANTA nu én in 

de toekomst onderwijs bieden dat het verschil 
maakt. Onze missie is om kinderen in deze snel 
veranderende kennissamenleving een stevige 
basis te bieden waarin ze als verantwoordelijke 
wereldburgers hun weg kunnen vinden en zich 
flexibel kunnen aanpassen aan de veranderende 
omstandigheden in leven, leren en werken.

Onze missie betekent dat we kinderen willen  
leren om hun talenten en ambities te ontwikkelen 
om als gelukkig en evenwichtig mens een bijdra‑
ge te kunnen leveren aan de samenleving. “Leer  
kinderen de wereld lezen en ze zullen een leven 
lang leren.” Cruciaal is dat we niet alleen aandacht 
schenken aan cognitieve vaardigheden: de wereld 
leren lezen is vooral een kwestie van ontdekken, 
ervaren en beleven en minder van overdracht van 
kennis en vaardigheden. Natuurlijk is en blijft het
belang van een uitstekende beheersing van  
basisvaardigheden als rekenen, taal en lezen  
onomstreden. Maar dit is niet meer voldoende: 
de beheersing van ‘de vaardigheden van de 21ste 
eeuw’ wordt steeds belangrijker: plannen, de 
juiste leervragen stellen, informatie selecteren 
en betekenisvol verwerken, probleemoplossend 
en creatief denken, samenwerken, sociaal emo‑
tionele vaardigheden. De nadruk zal steeds meer 
verschuiven van onderwijzen (kennisoverdracht) 
naar leren (kennisconstructie).

Maar we willen vooral ook dat de kinde‑
ren op onze scholen een kompas meekrijgen dat 
richting geeft aan gedrag, aan goed en kwaad, 
aan zelf en de ander, aan zorg voor mensen en 
zorg voor de wereld. Kinderen een brede ontwik‑
keling bieden, gebruik maken van alle zintuigen 
en verschillende vormen van intelligentie. Waar 
het vooral om gaat is:
• Leren leren
• Leren communiceren
• Leren je eigen geluk te organiseren

LEREN LEREN: ONDERWIJS IN 

ONZE KENNISSAMENLEVING

Als gevolg van de ontwikkeling van de kennis‑
samenleving is het noodzakelijk dat kinderen zich 
de vaardigheden eigen maken die nodig zijn om 
zich hun leven lang te kunnen blijven ontwikke‑
len. Waar in de industriële samenleving in het 
onderwijs de nadruk lag op kennisoverdracht, 
is dat in onze huidige kennissamenleving op het 
ontwikkelen van de vaardigheden van de 21ste 
eeuw.

Leren leren houdt voor ons in: streven naar het 
hoogst haalbare. Dat betekent dat we er alles aan
zullen doen om met elk kind zijn of haar per‑
soonlijke top te bereiken. We creëren krachtige 
leeromgevingen met een gevarieerd aanbod, 
gebaseerd op de nieuwste wetenschappelijke 
onderzoeken en technologische ontwikkelingen. 
We bieden daarmee excellent onderwijs, zoals 

De kennis van de  

wereld kun je alleen 

verwerven in de 

wereld, niet in de 

studeerkamer

De leerstijlen van Kolb - hoe waren ze ook 
alweer? 

1. Doener
  Ga een directe ervaring opdoen.
  Los een probleem op.
  Spring met een opdracht in het diepe.

2. Bezinner
  Maak vooraf een plan.
  Neem de tijd voor lastige beslissingen.
  Neem tijd om ervaringen te overdenken.

3. Denker / theoreticus
  Zoek goed gestructureerde leermiddelen.
  Zoek verbanden met kennis die je al hebt.
  Zoek intellectuele uitdagingen.

4. Beslisser / pragmaticus
  Zoek verbanden tussen leerstof en praktijk.
  Richt je op praktische zaken.
  Zoek iemand die je iets kan demonstreren.

1. MISSIE EN VISIE

bron: leren.nl

Ervaren

ObserverenUitproberen

Begrip vormen
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gezegd niet alleen in de basiskennis en ‑vaardig‑
heden, maar zeker ook in de vaardigheden van de
21ste eeuw. Scholen zijn in onze kennissamen‑ 
leving geen exclusieve leeromgevingen meer. 
Leren doen kinderen niet alleen tijdens schooltijd, 
maar altijd en overal. De school krijgt meer en 
meer het karakter van een ‘sociale omgeving’, waar  
kinderen onderdeel zijn van een sociale groep 
en waar leren wordt gestuurd, gestimuleerd en  
gemonitord. De behoefte aan gevarieerde leerar‑
rangementen zal toenemen. ICT zal steeds meer 
mogelijkheden bieden als aanvulling of zelfs ver‑
vanging van de nu vertrouwde lesmethoden.

We dagen het kind uit, we laten het zichzelf 
en anderen uitdagen en we geven het daarvoor 
de ruimte. We leren kinderen doelen te stellen 
en ervoor te gaan. We helpen ze om zichzelf te 
leren kennen, zodat ze in staat zijn hun grenzen 
te verleggen maar ook om hun eigen grenzen en 
die van anderen te respecteren. Dit alles leidt tot 
grensverleggende prestaties op alle fronten.

LEREN COMMUNICEREN:

VERBINDINGEN LEGGEN 

Communicatie is de basis van ons onderwijs. Uit 
onderzoek blijkt dat de kwaliteit van leerproces‑
sen en leerresultaten sterk samenhangt met de 
kwaliteit van de communicatie en de interac‑
tie tussen leerkracht en leerling en tussen leer‑
lingen onderling. Veiligheid en respect zijn een  
basisvoorwaarde en vormen de kern van ons  
pedagogisch klimaat. We leren onze kinderen 
betekenisvolle verbindingen aan te gaan. Daarbij 
maken we gebruik van moderne communicatie‑
middelen, zonder te vergeten dat het hart van 
communicatie ligt in direct contact. De belangrijk‑
ste vaardigheden daarbij zijn, zowel voor leerlin‑
gen als leerkrachten, actief luisteren en feedback 
geven en ontvangen.

Onderwijs is geen individuele aangelegenheid 
die zich binnen de besloten muren van de klas  
afspeelt. Onderwijs wordt steeds meer teamwerk, 
waardoor communicatie en samenwerking tus‑
sen leerkrachten steeds belangrijker wordt. 
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Daar besteden we nadrukkelijk aandacht 
aan. Ook als school doen we het niet alleen. 
We bieden kinderen een hecht sociaal netwerk, 
waarbij we op een open en toegankelijke manier 
communiceren met ouders en samenwerkings‑
partners. Communiceren met de omgeving houdt 
in dat we de mogelijkheden in onze buurt kennen 
en kansen op verbindingen met collega‑scholen 
en andere organisaties actief opzoeken en benut‑
ten. Dit is niet alleen in het belang van de ontwik‑
keling van onze kinderen, maar heeft ook ten doel 
om schaarse (overheids)middelen en voorzienin‑
gen zo effectief en efficiënt mogelijk te gebruiken.

LEREN JE EIGEN GELUK TE 

ORGANISEREN: COMPETENTIE, 

AUTONOMIE EN VERBONDENHEID 

Wij helpen kinderen zich zodanig te ontwikkelen 
dat zij nu en later een waardevolle bijdrage aan 
de maatschappij kunnen leveren. ‘Streven naar 
geluk voor zichzelf en een bijdrage leveren aan 
het geluk van anderen’. We gaan hierbij uit van de 
basisbehoeften competentie, autonomie en ver‑
bondenheid, afgeleid van het Self-Determination 
model van Ryan en Deci. Ieder mens is gebouwd 
om zichzelf te ontwikkelen en heeft een natuur‑
lijke behoefte aan competentie, autonomie en 
verbondenheid. Alleen als in voldoende mate is 
voldaan aan de behoefte aan competentie (‘ik 
geloof en heb plezier in mijn eigen kunnen’), aan 
de behoefte aan autonomie (‘ik kan het zelf, hoe‑
wel niet altijd alleen’) en aan de behoefte 

aan verbondenheid (‘ik hoor er bij’) kan er 
sprake zijn van welbevinden, motivatie, inzet en 
zin in leren.

Competentie
Kinderen willen laten zien wat zij kunnen en zich‑
zelf als effectief ervaren. Dat vraagt uitdaging. Dat 
kan alleen als het onderwijs is afgestemd op de 
mogelijkheden en (basis)behoeften van de leer‑
ling.
Niet opletten, niet meedoen, onderpresteren, 
niet durven: het zijn vaak tekenen van afstem‑
mingsproblemen. Een leerkracht die de ontwik‑
keling van zijn leerlingen serieus neemt, biedt 
de leerling ruimte om passende, haalbare leer‑
doelen voor zichzelf te formuleren en resultaten  
te boeken. Een combinatie van hoge (en reële) 
verwachtingen en beschikbaarheid voor hulp en 
ondersteuning, vormen de basis voor het ontwik‑
kelen van een gevoel van competentie.

Autonomie
Autonomie verwijst naar het gevoel onafhankelijk 
te zijn. Kinderen willen het gevoel hebben de din‑
gen zélf te kunnen doen. Zelf kunnen beslissen, 
zelf keuzes maken. Dat kan alleen in een omge‑
ving waarin de eigenheid van het kind gerespec‑
teerd wordt. Een kind is er voor zichzelf, niet voor 

kinderen willen het  
gevoel hebben de dingen 
zélf te kunnen doen.
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zijn ouders of voor de school. Kinderen hebben al 
jong behoefte zich te onderscheiden, hun eigen 
keuzes te maken. Ons pedagogische antwoord 
hierop is het bieden van veiligheid en ruimte, 
soms begeleiding en ondersteuning en het waar‑
borgen van de verbondenheid met de ander.  
Wij vinden individuele vrijheid belangrijk en  
stimuleren die, maar altijd in verbinding met de 
ander en met behoud van diens vrijheid en jouw  
verantwoordelijkheid daarvoor. Autonomie ver‑
wijst altijd naar verbondenheid.

Verbondenheid
Kinderen hebben behoefte aan verbondenheid, 
zowel met volwassenen als met andere kinderen. 
Ze willen het gevoel hebben erbij te horen, deel 
uit te maken van een sociale gemeenschap. Hoe‑
wel je in een sociale gemeenschap rekening moet 
houden met elkaar en er soms conflicten zijn, 
moet je je er wel veilig kunnen voelen. Leerlingen 
en leerkrachten voelen zich gezamenlijk verant‑
woordelijk voor een goede sfeer. Als de leerling 
zich onveilig voelt, kan hij rekenen op de steun 
van zijn leerkracht. In de scholen hebben 

de leerkrachten veel invloed op de kwali‑
teit van de relaties. Niet door op de voorgrond te  
treden, maar juist door vanaf de zijlijn beschikbaar 
te zijn. Luisteren, vertrouwen bieden, optreden 
als het echt nodig is, uitnodigende omstandighe‑
den creëren, het goede voorbeeld zijn, uitdagen 
en ondersteunen: belangrijke pedagogische voor‑
waarden voor het ontstaan van verbondenheid.

ONZE VISIE OP ONDERWIJS: 

HET KIND CENTRAAL, MEER 

RUIMTE VOOR DE LEERKRACHT

Het kind is waar we het allemaal voor doen. Het 
kind dat in onze snel veranderende kennissa‑
menleving volledig toegerust moet zijn voor zijn  
eigen ontwikkeling, intrinsiek gemotiveerd van‑
uit zijn behoefte aan competentie, autonomie en 
verbondenheid. Het potentieel van kinderen tot 
wasdom te laten komen vraagt om uitdaging en 
ondersteuning. Kinderen hoeven niet te groeien 
ten opzichte van anderen, maar mogen groeien 
ten opzichte van zichzelf in hun eigen omgeving. 
We denken en werken vanuit de erkenning van 
verschillen tussen kinderen en ouders en 

hun achtergrond. Leerlingen moeten zich 
op onze scholen veelzijdig en zelfstandig kun‑
nen ontwikkelen in een veilige en stimulerende  
leeromgeving. Passend onderwijs past naadloos 
binnen deze visie. We zien het niet alleen als een 
andere manier voor het organiseren van onder‑
steuning, maar ook als een nieuwe, adaptieve 
manier van onderwijs. De fusie met SBO De Twine 
kan in dit licht worden bezien.

Wij willen als ARLANTA aan al onze leerlingen  
betekenisvol, innovatief, passend onderwijs bie‑
den in een veilig pedagogisch klimaat waar zij tot 
optimale bloei komen. Waar ze worden uitgedaagd 
en waar ze leren hun talenten te gebruiken en te 
ontwikkelen. Daardoor kunnen ze zich ontwikke‑
len tot authentieke en zelfbewuste volwassenen 
die op actieve en positieve wijze deelnemen aan 
onze samenleving. Daarmee leren we onze kinde‑
ren om te leren, om te communiceren en om hun 
eigen geluk te organiseren en bieden we ze een 
stevig fundament voor hun toekomstig bestaan. 
Het kind centraal stellen betekent aandacht voor 
het individuele kind dat in zijn eigen tempo 

moet kunnen leren en zich ontwikkelen. 
Het is daarbij van belang om het kind eigenaar 
te maken van zijn eigen leerproces. Steeds, vanaf 
de basis, vragen: waar wil jij naar toe? wat heb jij  
nodig? wat wil jij leren? hoe wil jij leren? Met meer 
ruimte voor de eigen keuzes van het kind. Als leer‑
kracht zet je de leerling in zijn of haar kracht! Dit 
betekent dat leerkrachten actief moeten kunnen 
luisteren en durven los te laten: dit geeft ruimte 
en plezier voor leerling en leerkracht. Het gaat om 
het samenspel: je hebt elkaar nodig om de wereld 
te leren lezen.
De rol van de leerkracht is dus cruciaal om onze 
missie en visie waar te kunnen maken. Goed  
onderwijs is vakmanschap! We zetten daarom in 
op meer professionele ruimte voor de leerkracht.
We willen onze leerkrachten meer mogelijkheden 
bieden om zelf keuzes te maken, in plaats van 
‘slaaf van de methodes’ te zijn. Onze missie en 
visie vragen creatieve, inspirerende en professio‑
nele leerkrachten, die plezier uitstralen en trots 
zijn op hun vak.

gesneden koek 
Creatief denken zet aan tot creatief denken. Daarom hier een korte breinbreker.

Een taart in 8 gelijke stukken snijden is voor leerkrachten gesneden koek. 

Maar hoe pak je dat aan als je maar 3 keer mag snijden?
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Zoals gezegd, het is belangrijk om de volgen‑
de stappen te zetten in de ontwikkeling van 
onze stichting en van onze scholen. Onze nieuw  
geformuleerde missie en visie, alsmede de nieu‑
we eisen die de omgeving van ons vraagt, vor‑
men daarvoor het uitgangspunt. Op basis hiervan  
hebben wij voor de komende jaren een zestal 
speerpunten opgesteld.

2.1 

IDENTITEIT EN PROFIEL

We leven in een maatschappij die vraagt om  
normen en waarden. Tegelijkertijd zetten de ont‑
zuiling van de maatschappij en de ontkerkelijking 
zich verder door en krijgen geloof en kerk een 
andere invulling. Een belangrijke vraag is hoe wij 
hier mee om willen gaan. Wat is ons antwoord 
op de ontzuiling en ontkerkelijking van de maat‑
schappij? De ‘C’ van christelijk, wat betekent die 
voor ons?
Is christelijk onderwijs nog wel van deze tijd? 
Op welke wijze moeten wij dit in ons dagelijkse  
handelen tot uiting laten komen en dienen ouders 
in ons doen en laten de christelijke identiteit te 
herkennen? Hoe gaan we om met verschillende 
geloven? Nemen we uitsluitend de Bijbel als bron
van inspiratie of is er ook ruimte voor andere  
levensbeschouwelijke opvattingen en religies? 

Vragen waar we in de komende periode 
een antwoord op gaan formuleren. Daarbij is het 
overigens ook belangrijk om te beseffen dat we 
– mede in relatie tot de krimp – samenwerking 
met het openbaar onderwijs niet kunnen uitslui‑
ten. Voorop blijft staan dat we waarden als zorg‑
zaamheid, rentmeesterschap en eerbied voor de 
schepping een centrale plek blijven geven. Het 
besef dat we er samen verantwoordelijk voor zijn 
om de aarde op een goede, duurzame manier te 
benutten en door te geven aan toekomstige gene‑
raties is op onze scholen een wezenlijk uitgangs‑
punt. We zoeken naar mogelijkheden om hier 
invulling aan te geven, zowel op het gebied van 
onderhoud en beheer van onze gebouwen als in 
onze lespakketten en –methoden.

Het behouden en/of vergroten van het leerlingen‑
aantal is voor onze stichting en onze scholen een 
belangrijk aandachtspunt. Ouders nemen over 
het algemeen het christelijk element wel mee 

2. SPEERPUNTEN VOOR DE 

KOMENDE JAREN

het vraagt moed om 

te groeien en te 

worden wie je diep 

van binnen bent

(E. Cummings)
Besteed regelmatig aandacht 

aan een goede lichaamshouding. Wie 
ingezakt zit straalt geen zelfvertrouwen 
uit. Een kind wat tijdens een spreek-
beurt rechtop staat voelt zichzelf ook 

energieker.

Geef complimenten: 
wie een complimentje krijgt, voelt zich 
beter en presteert ook beter. Maar met 

mate: overdreven complimenten geven (juist 
bij kinderen met weinig zelfvertrouwen) 
teveel druk, waardoor het gevoel van 
eigenwaarde en prestaties afnemen.

Geef kinderen de ruimte om
fouten maken. Direct ingrijpen 
geeft de boodschap af dat het 
kind niet in staat is zelf een 

oplossing te bedenken.

3 tips voor meer zelfvertrouwen
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in het schoolkeuzeproces, maar dit krijgt lang 
niet altijd meer het meeste gewicht. Naast de 
levensbeschouwelijke identiteit gaat het steeds 
meer om de onderwijskundige identiteit. Onze 
scholen bieden modern onderwijs waar kinderen  
worden uitgedaagd en waar ze leren hun talen‑
ten te gebruiken en te ontwikkelen. De cultuur  
binnen onze scholen verbindt en biedt een moreel  
kompas, ze is open en veilig en kent een toon van 
respect en vertrouwen. We helpen onze kinderen
om goed voor zichzelf, de ander en de omgeving 
te zorgen. Wij leren onze kinderen om respect te
hebben voor elkaars mening of overtuiging, en 
we grijpen de diversiteit aan opvattingen aan om 
van elkaar te leren. Iedereen doet er toe en mag 
zijn wie hij of zij is.

Wij gaan als ARLANTA voor sterke scholen in 
de regio. Het streven is ouders in de dorpen en  
wijken een keuze te laten maken voor een school 
van ARLANTA die is ingegeven door inhoud,  
identiteit en uitstraling. Iedere school van de 
stichting profileert zich daartoe op krachtige  
wijze, waarbij de voordelen voor ouders en kinde‑
ren duidelijk tot uitdrukking komen. We gaan ons 
in dit verband ook bezinnen op vormen van tradi‑
tioneel vernieuwingsonderwijs, zoals Montessori, 
Dalton, Jenaplan enz. We zetten communicatie op 
een planmatige wijze in als tactisch beleidsinstru‑
ment dat onze interne en externe doelgroepen 
informeert, verbindt en inspireert.

2.2 

INNOVATIEVE ONDERWIJSCONCEPTEN: 

SCHOOL VOOR DE TOEKOMST

We willen als ARLANTA aan de weg timmeren,  
bekend staan als een organisatie die op innovatie 
is gericht: trendsettend, proactief en ambitieus. 
Onze organisatie is steeds in beweging en werkt 
voortdurend aan vernieuwende onderwijscon‑
cepten.

Dat is in de eerste plaats nodig omdat de huidi‑
ge en toekomstige arbeidsmarkt andere eisen 
gaat stellen. Er komen nieuwe banen, waarin een 
groot beroep gedaan wordt op vaardigheden als 
samenwerking, probleemoplossend vermogen en 
creativiteit: de ‘21st century skills’. Het is nodig 
dat kinderen zich deze vaardigheden eigen maken 
om in onze kennissamenleving te kunnen functi‑
oneren, te kunnen werken en om zich een leven 
lang duurzaam te kunnen ontwikkelen. Het is 
daarom belangrijk dat wij vanuit onze maatschap‑
pelijke verantwoordelijkheid op actieve wijze  
(onderwijskundige) vernieuwingen in gang zetten. 
Hierbij sluiten we samenwerking met andere par‑
tijen zeker niet uit. Overigens richten we ons niet 
alleen maar op de arbeidsmarkt: onze kinderen 
leren niet voor een baan, maar voor het leven.

Het werken aan nieuwe onderwijsconcepten is in 
de tweede plaats nodig omdat vanuit wetenschap
en technologie nieuwe inzichten en toepassingen 
worden ontwikkeld die van grote invloed 

zijn op het onderwijs en onderwijskundi‑
ge kennis. Recent hersenonderzoek geeft inzicht 
in de relatie tussen de werking van de hersenen 
en de verschillende, persoonsgebonden manie‑
ren van leren en laat zien dat leerkrachten over 
een ruim arsenaal aan werkvormen dienen te be‑
schikken. Daarbij gaat het om nieuwe vormen van 
leren, zoals samenwerkend leren, het activeren 
van voorkennis, het ontwikkelen van metacogni‑
tieve vaardigheden, toepassings- en betekenisvol 
leren.

In de derde plaats openen de ontwikkelingen in 
de ICT razendsnel onvermoede mogelijkheden 
met vele vormen van hardware en software. We 
zien ICT als een belangrijk middel om kennis te 
verwerven en te delen. Informatie uit de hele 
wereld is 24/7 toegankelijk en groeit exponenti‑
eel. De toekomst is aan de tablets en andere  

moderne toepassingen die gepersonali‑
seerd onderwijs mogelijk maken. We gaan hier 
stapsgewijs mee aan de slag. Het is daartoe van 
belang om de ICT‑infrastructuur te verbeteren en 
te zorgen voor voldoende snel internet. Enthou‑
siaste ICT-ers en andere medewerkers die affini‑
teit met ICT hebben en die out-of-the-box kunnen 
denken krijgen bij deze ontwikkeling een pioniers‑
rol en worden hierin gefaciliteerd.

We benadrukken dat innovatie niet hetzelfde is 
als ICT. Het gaat vooral om het stimuleren van 
creativiteit en ervaringsgericht onderwijs. We 
stimuleren daarom uitwisseling van expertise en  
ideeën en het gebruik maken van elkaars kwali‑
teiten. Hier zetten we moderne methoden voor 
in, zoals apps en social media. We gaan onderzoe‑
ken of het mogelijk is om meer leerkrachten voor 
bepaalde vakken breder (stichtingsbreed) te gaan 
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De school moet daartoe transparant en 
laagdrempelig zijn. De contacten tussen school en 
ouders moeten zich kenmerken door vertrouwen, 
gelijkwaardigheid en respect. Communicatievaar‑
digheden van onze medewerkers zijn van cru‑
ciaal belang in contacten met ouders (luisteren, 
doorvragen, geven en ontvangen van feedback). 
Waar nodig faciliteren wij training en scholing op 
dit gebied. Bij de communicatie met ouders staan  
directe contacten centraal, maar wordt ook ge‑
bruik gemaakt van digitale middelen en sociale 
media.

We zien in dat de ons nu vertrouwde school‑
tijden in de toekomst niet langer het meest  
logisch en praktisch zullen zijn. Dat de school-
tijden moeten passen bij de keuzes die binnen het 
gezin worden gemaakt, wordt vanzelfsprekend. 
Ouderbetrokkenheid betekent voor ons daarom 
ook dat wij ouders optimaal ruimte willen bieden 
voor bij het gezin passende keuzes in relatie tot 
(flexibele) schooltijden. Daarbij is samenwerking 
met kinderopvang inmiddels voor ouders een  
gegeven, evenals uitbreiding naar de voorschool‑
se periode. We willen niet alleen ouders be‑
trekken bij de ontwikkeling van het leerproces 
van hun kinderen en van de school, maar uiter‑
aard ook de kinderen zelf! Leerkracht en leer‑
ling: full‑partners in leren. De een kan niet zon‑
der de ander. Zij zijn – hoewel op verschillende  
wijzen – beiden verantwoordelijk voor  
proces en resultaat. Een goede match van 

‘vraag en aanbod’ vraagt om actieve leer‑
lingen die hun leerkrachten informeren en terug‑
koppelen wat zij nodig hebben en het vraagt om 
leerkrachten die hun leerlingen aanvaarden en ver‑
staan. Het is van belang om in gesprek te zijn met 
het kind. We willen niet alleen dat kinderen meer 
dan nu zelf hun leerdoelen formuleren maar ook 
dat ze meer invloed krijgen op de gang van zaken 
binnen de school, bijvoorbeeld via een Kinderraad. 

2.4

EÉN ORGANISATIE, LEREND 

EN RESULTAATGERICHT 

Ons onderwijs is van hoge kwaliteit en vindt 
plaats in een lerende organisatie waarin leer‑
krachten en ouders, maar ook de leerlingen zelf 
weten hoe zij ervoor staan. De onderwijspraktijk 
en zijn uitgangspunten, keuzes en resultaten wor‑
den op een betekenisvolle manier getoetst en ge‑
legitimeerd. We doen dit in de eerste plaats ten 
dienste van de leerling, de ouders en de school en 
in de tweede plaats naar de overheid en andere 
relevante instanties.
Onze medewerkers zijn professionals en bieden 
onderwijs‑op‑maat waarbij zowel leerlingen als 
zijzelf hun talenten veelzijdig kunnen ontwik‑
kelen. We willen ons daarbij zo weinig mogelijk 
laten (af)leiden door papier en administratie‑
ve rompslomp. Het belangrijkste doel is: het  
leveren van onderwijskwaliteit! We staan  
kritisch tegenover de huidige systemen om de  
kwaliteit te meten en we gaan op zoek naar  

inzetten. Steeds vaker zullen leerlingen niet meer 
de hele schoolweek worden gegroepeerd in klas‑
sen en jaargroepen. In schoolgebouwen zal meer 
ruimte komen voor individuele werkplekken.

2.3 

EDUCATIEF PARTNERSCHAP: OUDER- 

EN LEERLINGENBETROKKENHEID 

Binnen onze stichting ondersteunen school 
en ouders elkaar om de ontwikkeling van de  
kinderen en van de school te bevorderen. Als de 
driehoek kind – leerkracht – ouder goed is, is de 
betrokkenheid groot. Bij de betrokken heid van 
ouders bij het leerproces van hun kind vormen de 
gedeelde opvoedings‑ en vormingsdoelen het uit‑
gangspunt. Daarnaast kunnen ouders ook hand‑ 
en spandiensten verlenen, extra ‘handen in de 
klas’. In de komende jaren gaan we ouders meer 
betrekken bij school en bij de ontwikkeling van 
hun kind, met andere woorden: gaan we vorm 
en inhoud geven aan (meer) ouderbetrokkenheid 
op onze scholen, ook wel educatief partnerschap 
genoemd.
Ouders verwachten van de school dat deze  
‘gewoon grondig’ onderwijs biedt, zodat hun  
kinderen de hoogst mogelijke resultaten halen en 
gemakkelijk doorstromen naar vervolgonderwijs. 
Een veilige school met aandacht voor normen en 
waarden waar hun kind gelukkig is. Ouders willen 
een school die bij eerste binnenkomst een ‘goed 
gevoel’ geeft, waarmee zij gemakkelijk in gesprek 
kunnen gaan en hun zorgen kunnen delen. 

Ik heb een hond 
gekocht...

Oh ja? een grote hond?

Is het een langharige?

En welke kleur?

Wat een leuke hond, zeg!

Nee, niet zo erg groot.

Nee, een met korte haren.

Zwart‑wit gevlekt.

Ja, hè.
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alternatieven. We vinden het van belang dat er vol‑
doende tijd en ruimte is voor professionalisering en 
voor het delen van expertise en ervaringen. Onze 
medewerkers moeten weten waar ze kennis en 
faciliteiten kunnen brengen en halen. Ook gaan 
we investeren in het vormgeven aan collegiale 
consultatie, niet alleen op de eigen maar ook met 
andere scholen.

We ontwikkelen ons tot één ondernemende,  
lerende organisatie, met professionele medewer‑
kers, sterke interne en externe verbindingen en 
een efficiënte bedrijfsvoering. We werken binnen 
een sterke organisatie, met structuren en sys‑
temen die onze medewerkers op een krachtige  
manier ondersteunen om hun werk op een kwali‑
tatief hoogwaardige manier uit te kunnen voeren. 
Op deze wijze stellen we de scholen maximaal 
in staat zich te richten op hun ‘core‑business’: 
het geven van goed onderwijs. We gaan de inzet 
van medewerkers slim organiseren, zodat opti‑
maal gebruik gemaakt wordt van hun talenten. 
We gaan het kennismanagement op orde bren‑
gen, waardoor meer mogelijkheden ontstaan om  
kennis en ervaring te delen. We stimuleren dat 
medewerkers zich niet alleen verbonden voelen 
aan de eigen school, maar ook aan het totaal: de 
stichting ARLANTA.
Daartoe gaan we meer gezamenlijke activiteiten 
organiseren en meer uitwisseling (van onder‑
wijsmethoden, lespakketten, materialen, leer‑
krachten) tussen scholen op gang brengen. 

We willen met elkaar en voor elkaar een 
inspirerende werkomgeving creëren waarin wij 
een optimale onderwijskwaliteit bieden en ge‑
zamenlijk werken aan innovatie en vernieuwing. 
Wij brengen daarbij de principes van goed werk‑
geverschap optimaal in de praktijk. We werken 
voortdurend aan een professionele cultuur, ge‑
kenmerkt door vertrouwen, openheid, eerlijk‑
heid, persoonlijk leiderschap, ruimte voor initia‑
tief, en diversiteit.

2.5 

PROFESSIONALISERING EN MOBILITEIT 

Om onderwijs te bieden dat het verschil maakt, 
is het van cruciaal belang om te beschikken over
gekwalificeerd personeel: uitstekende leerkrach‑
ten, leidinggevenden en ondersteuners. Zij ken‑
merken zich door een lerende houding: de voort‑
durende wil om het nóg beter te doen. We leggen 
de lat hoog en zetten in op de kwaliteit van de 
docent. ‘Zacht op de mensen, hard op doelen en 
resultaten’, waarbij we afscheid durven te nemen 
van onder de maat presterende collega’s en hoge 
eisen stellen aan nieuwe leerkrachten.

Dit is geen gemakkelijke opgave. Er bestaan  
zowel vraagstukken bij de instroom (kwaliteit 
en kwantiteit) als bij de uitstroom (grijze golf). 
Zeker in tijden van een leerkrachttekort wordt 
het belang groter van aantrekkelijk werkge‑
verschap met goede primaire en secundaire  
arbeidsvoorwaarden, ook in de toekomst. 

Vergeet niet te genieten. Van je 

werk, van je eten, van het mooie 

weer - geniet! Een gemakkelijke 

manier om meer te genieten is 

nagenieten. Denk terug, en geniet 

opnieuw van mooie dingen  

die gebeurd zijn en van leuke 

situaties die je meemaakte. 

Creatief denken zet 

aan tot creatief denken. 

Daarom hier een korte 

breinbreker.

Er staan 6 glazen op een rij. 

Eerst 3 lege, dan 3 volle. Zorg 

dat de glazen om en om komen 

te staan - steeds een lege, dan 

een volle. Let op: je mag slechts 

1 glas aanraken.
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Daarnaast bepaalt de organisatiecultuur voor een 
groot deel de aantrekkelijkheid van de werkge‑
ver: een open en eerlijke professionele cultuur.  
Medewerkers verwachten bijna vanzelfsprekend 
te kunnen en mogen participeren in de ontwikke‑
ling van de eigen school, en zelf aan het stuur te 
kunnen zitten van de eigen ontwikkeling. We ont‑
wikkelen een duurzaam personeelsbeleid waarin 
persoonlijk eigenaarschap centraal staat. Onder‑
deel daarvan is een gesprekkencyclus gericht op 
het ontwikkelen van kwaliteiten van mensen: 
je eigen en elkaars sterke punten benutten. Een  
personeelsbeleid dat uitgaat van persoonlijke ta‑
lenten en drijfveren en van gezamenlijke waarden 
en ambities geeft ruimte aan taakvolwassenheid, 
verantwoordelijkheid en ondernemerschap voor 
al onze medewerkers. We willen medewerkers 
die passie hebben voor hun vak en trots zijn op 
hun school en op ARLANTA.

Ondernemerschap is nodig om dingen voor el‑
kaar te krijgen. Eigenaar zijn, niet alleen van het 
probleem maar ook van de oplossing. Als je het 
zelf onderneemt, dan is het ook van jou. We 

zoeken binnen onze organisatie actief naar 
nieuwe wegen, waarbij we niets op voorhand  
uitsluiten en we risico’s niet uit de weg gaan.  
Ieder heeft hierin zijn eigen rol en verantwoor‑
delijkheid en neemt deze ook. Blauwdrukbeleid, 
maatregelen zonder uitleg van boven droppen 
en een overdaad aan in te vullen formats horen 
daar niet bij. Gezond ondernemerschap bete‑
kent los komen van het ‘heilige moeten’: minder  
inspectiedwang, meer ruimte om eigen keuzes te  
maken, individueel en als team. Daarbij hoort ook 
ruimte om fouten te maken, je nek uit te steken 
en te experimenteren.

Professionaliseren is investeren in jezelf, maar 
ook de tijd en ruimte hebben om wat je hebt  
geleerd toe te passen. Verantwoordelijkheid voor 
je eigen ontwikkeling vanuit intrinsieke motivatie:
stilstaan kan niet meer. Met elkaar leren is  
belangrijk, maar dat gaat niet vanzelf: je moet 
het organiseren! Nieuwe uitdagingen creëren, je  
talenten ook op andere plekken inzetten. 
Over de hekken van de eigen school kijken:  
mobiliteit. Door personeelsleden bewust te 

maken van de mogelijkheden, willen we 
ze prikkelen breed inzetbaar te zijn binnen de 
school en binnen ARLANTA.
In het kader van krimp (afnemende werkge‑
legenheid) gaan we tevens de mogelijkhe‑
den onderzoeken tot het aangaan van grotere 
personele ver banden zoals bijvoorbeeld een 
personele unie. Maar mobiliteit kun je niet 
afdwingen. We gaan daarom ook onderzoeken 
wat leerkrachten nodig hebben om van 
hun plek te komen. En misschien wel het  
belangrijkst: hoe we ervoor kunnen zorgen dat 
leerkrachten weer trots op hun vak worden!

Adequate scholing van leerkrachten, leiding‑
gevenden en andere medewerkers is zeker de  
komende jaren cruciaal. Daarom zijn goede  
relaties en afspraken met bijvoorbeeld Pabo’s, 
lerarenopleidingen en organisaties voor vervolg‑
opleiding van leerkrachten en leidinggevenden 
van groot belang. Het is steeds meer nodig dat het 
werkveld direct invloed uitoefent op het curricu‑
lum van de opleiding, de beoordeling en daarmee 
de kwaliteit van studenten. Combinaties 

tussen werken en opleiden in de school 
zullen gebruikelijk worden. Zij bieden bovendien 
goede perspectieven op het ‘scouten’ en binden 
van de betere studenten aan de eigen organisatie. 

2.6 

GELD EN MIDDELEN, 

BEZUINIGINGEN EN KRIMP

De schoolgebouwen van ARLANTA vormen het  
visitekaartje voor (potentiële) ouders. De inrich‑
ting en uitstraling van onze schoolgebouwen en 
‑terreinen moeten aangepast zijn aan de huidige 
en toekomstige kwaliteitseisen en aan het speci‑
fieke onderwijsprofiel van de school.

Dit kost geld, terwijl de economische ontwikke‑
lingen het onwaarschijnlijk maken dat vanuit de 
overheid meer geld voor onderwijs beschikbaar 
komt. Diezelfde overheid schroeft de ambities 
voor het onderwijs ondertussen wel hoger op. 
Bovendien zullen – als gevolg van de krimp –  
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Het maakt niet uit waar je goed in bent of hoe talentvol je bent: je talenten moet je gebruiken.

De rijke man ging 
op reis en gaf 

zijn bedienden het beheer over zijn geld. De een kreeg 
vijfduizend talenten, de ander tweeduizend en de derde 
duizend. Ieder kreeg wat hij aankon. 

Twee dienaren investeerden hun geld, en moch-
ten het geld en de winst houden toen de man 
terugkeerde van zijn reis. De derde dienaar was 
bang en verstopte zijn talent. Hij moest zijn geld 
inleveren en werd weggestuurd. (naar: Matteüs 25)

Gebruik je talent
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de leerlingenaantallen dalen, waardoor de  
financiële middelen verder zullen afnemen. 
We moeten daarom slimmer omgaan met geld,  
middelen en ruimten. Elke schoolorganisatie 
zal oplossingen moeten vinden voor het meer  
moeten doen met minder. Als gevolg van de 
krimp kan de vraag worden gesteld wat de  
minimale omvang van een school zou moeten zijn; 
vooralsnog is ons uitgangspunt dat deze structu‑
reel niet onder de 40 leerlingen en drie groepen 
zou moeten zitten.
Het bieden van goed onderwijs op kleine scholen 
vraagt om creatieve oplossingen zoals het werken 
met leerpleinen in plaats van met groepen.

Wij willen als ARLANTA een verantwoord 
financieel beleid voeren waarbij wij het maxima‑
le halen uit de beschikbare middelen. Juist in een  
situatie van bezuinigingen en krimp is dit van 
groot belang. Het streven is er op gericht dat de 
financiële middelen meer worden ingezet naar de 
vooraf vastgestelde en begrote behoefte van de 
scholen dan volgens de tot nu toe gehanteerde 
standaard normeringen (‘beleidsrijk begroten’). 
Op die manier kan meer met geld worden ‘ge‑
stuurd’. De schoolplannen zijn richtinggevend 
voor de investeringen van de school.

We gaan onderzoeken of onze stichting wellicht 
te veel gebouwen in bezit heeft, waardoor de  
onderhoudskosten hoog zijn. Er kan soms mis‑
schien een brede school worden opgezet, waarbij 
we samen met andere organisaties één gebouw 
delen. Ergens anders kan de samenwerkings‑
school, samen met het openbaar onderwijs, een 
mogelijkheid zijn. Ook hoeft niet elk dorp altijd 
een eigen school te hebben; in voorkomende ge‑
vallen zullen we – samen met maatschappelijke 
partners – verder kunnen kijken dan de grenzen 
van het dorp. Interessant tenslotte is het idee 
dat de school geen fysieke lesplek hoeft te zijn. 
Wellicht zijn er andere mogelijkheden, waarbij 
we ons zouden kunnen laten inspireren door de 
gemeente Molenwaard, de eerste Nederlandse 
gemeente zonder een fysiek gemeentehuis.

Door wijsheid wordt 
rijkdom verkregen; Maar 
rijkdommen hebben nog 

nooit iemand wijsheid 
bezorgd.

(Bayard Taylor)

“Vele wegen kent het leven, maar van al die wegen
is er één die jij te gaan hebt.
Die ene is voor jou. Die ene slechts.
En of je wilt of niet, die weg heb jij te gaan.
De keuze is dus niet de weg, want die koos jou.
De keuze is de wijze hoe die weg te gaan.
Met onwil om de kuilen en de stenen,
met verzet omdat de zon een weg
die door ravijnen gaat, haast niet bereiken kan.
Of met de wil om aan het einde van die weg
milder te zijn, en wijzer, dan aan het begin.
De weg koos jou, kies jij hem ook?”

(Hans Stolp, naar Dag Hammarskjöld)
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Dit Strategisch Per‑
spectief biedt voor 

de periode 2015 – 2020 het kader voor de ont‑
wikkeling van ARLANTA en onze scholen en is 
daarmee het startpunt voor een verscheidenheid 
aan activiteiten die richting geven aan ons beleid. 
Hierbij past geen blauwdruk‑benadering waarin 
plannen top-down worden geïmplementeerd, 
maar een organisch proces van co-creatie waarin 
veranderingen binnen de scholen en binnen ge‑
mengde groepen worden ‘geboren’ en tot uiting 
komen. 

Innoveren en vernieuwen, niet door van bovenaf 
te bepalen wat er moet gebeuren, maar verande‑
ren van binnenuit door op onderzoek uit te gaan, 
nieuwe dingen te ontdekken en door te voeren 
in de dagelijkse praktijk. Samen met leerkrachten 
onderzoeken hoe ze hun ambities kunnen realise‑
ren en zich voortdurend kunnen verbeteren, door 
samen te werken en zich open te stellen voor 
de buitenwereld. Samen met stafmedewerkers  
nagaan hoe hun expertise optimaal ten dienste 
kan worden gesteld aan het primaire proces:  
onderwijs. Samen met bestuurders en school‑
leiders zoeken naar een nieuwe balans tussen 
stu ren en loslaten. Versterken van het samenspel 
tussen bestuurders, schoolleiders, leerkrachten 
en stafmedewerkers; je bent immers met elkaar 
verantwoordelijk voor het klimaat en de cultuur 
binnen de school en voor de kwaliteit van het  
onderwijs. Waar mogelijk betrekken we 

ook leerlingen en ouders daarbij. Daarbij  
hoeven niet bij voorbaat ‘alle neuzen dezelfde 
kant op’, maar willen we verschillen koesteren en 
benutten. Met als uitgangspunt de drie V’s van 
vertrouwen, verantwoordelijkheid en verbinding.

We sluiten hierbij zo goed mogelijk aan bij de 
energie van ambitieuze teams en medewerkers 
en maken gebruik van successen die we boeken. 
Een aanpak vanuit kracht, waarin niet de zwakste
schakel het tempo bepaalt (zoals bij organisatie‑
brede, uniforme veranderingen vaak het geval is),
maar de sterkste schakel. Een aanpak die niet 
is gericht op problemen maar op oplossingen. 
Zoeken naar voorbeelden waar het goed gaat, 
in plaats van waar het niet goed gaat. Leren en 
inspireren in plaats van analyseren en implemen‑
teren. Geen papieren plannen, maar een aanpak 
vanuit de praktijk met alle betrokkenen. Het team 
(de school) staat daarbij centraal. Teams en me‑
dewerkers krijgen ruimte om hun eigen ambities 
te realiseren, mits deze passen in het geschetste 
perspectief.

Veranderen is doen. Je kunt veel tijd besteden 
aan het maken van mooie plannen, maar het 
zetten van concrete stappen die je helpen om 
je ambitie te realiseren geeft meer voldoening 
en is het werkelijke veranderen. Juist door iets 
te gaan doen, zet je dingen in beweging, waar‑
door het denken automatisch ook mee veran‑
dert. Plannen die we op stichtingsniveau 

maken moeten zo snel mogelijk hun ver‑
taling krijgen binnen de scholen en landen ‘in 
de klas’. Zaken stichtingsbreed aanpakken kan 
betekenen dat de zwakste schakel het tempo  
bepaalt, of dat scholen gedwongen worden an‑
dere dingen te doen dan waar ze energie van 
krijgen. Dus laten we mensen vooral hun eigen 
plannen maken. We ontwikkelen korte, bondige 
‘raamplannen’ op stichtingsniveau en we zoeken 
‘proeftuintjes’ die er mee aan de slag willen gaan. 
Om hiervoor de nodige tijd en ruimte te creëren 
hebben we op stichtingsniveau een innovatiebud‑
get ter beschikking.

Met elkaar op expeditie. Dit vraagt samenwer‑
kingsbereidheid, creativiteit en lef. Wij hebben 
daar alle vertrouwen in!

The only true wisdom 
is in knowing 
you know nothing.
(Socrates)

3. MET ELKAAR OP EXPEDITIE

OPLOSSINGEN

Dit strategisch plan geeft richting 

aan de koers die arlanta de  

komende jaren vaart - geen kant-en-

klare oplossingen. Iedereen bereikt 

doelen op zijn of haar eigen wijze, en 

soms is de vraag belangrijker  

dan het antwoord. 

Voor wie niet uit de breinbrekers op 

pagina 8 en 14 komt, 

hier toch een mogelijk antwoord:

P8

P16 Schenk het vijfde glas leeg in het 

tweede en zet het daarna terug.
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Altenastreek 66
9101 BA  DOKKUM

0519 ‑ 222736
www.arlanta.nl
info@arlanta.nl
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CBS BERNEWIRD
Raarderweg 8
9156 AC  Bornwird
0519 - 221 373
directie@bernewird-arlanta.nl
www.bernewird-arlanta.nl

CBS BY DE BOARNE
De Skulp 24
9138 SJ  Niawier
0519 - 241 232
directie@boarne-arlanta.nl
www.boarne-arlanta.nl

CBS DE BRON
Kapellaan 5
9101 WB  Dokkum
0519 - 221 406
directie@bron-arlanta.nl
www.bron-arlanta.nl

CBS DE FJOUWERHOEKE
Fennewei 2
9144 CX  Hantumhuizen
0519 - 571 212
directie@fjouwerhoeke-arlanta.nl
www.fjouwerhoeke-arlanta.nl

FOEKE SJOERDS SKOALLE
Langgrousterwei 21
9137 RL  Oosternijkerk
0519 - 241 530
directie@fss-arlanta.nl
www.fss-arlanta.nl

CBS DE GEARING
de Skeperij 35
9131 LE  Ee
0519 - 518 267
directie@gearing-arlanta.nl
www.gearing-arlanta.nl

DE HOEKSTEEN
Zwaluwstraat 49
9101 HE  Dokkum
0519 - 221 505
directie@hoeksteen-pcbodongeradeel.nl
www.hoeksteen-arlanta.nl

CBS DE RANK
Roptawei 7
9123 JA  Metslawier
0519 - 241 817
school@rank-pcbodongeradeel.nl
www.rank-arlanta.nl

CBS DE REGENBOOG
Mearsloatswal 2
9101 DR  Dokkum
0519 - 221 566
directie@regenboog-pcbodongeradeel.nl
www.regenboog-arlanta.nl

CBS DE SPRINGPLANKE
de Kampen 39
9132 LV  Engwierum
0511 - 408 500
directie@springplanke-arlanta.nl
www.springplanke-arlanta.nl

SBO DE TWINE
Hantumerweg 28
9101 AB  Dokkum
0519- 294 630                                 
info@detwine.nl
www.sbodetwine-arlanta.nl

CBS EBEN HAËZER
Kweekschoolstraat 2
9101 AC  Dokkum
0519 - 221 440
directie@eh-pcbodongeradeel.nl
www.ehdokkum-arlanta.nl

CBS GROEN VAN PRINSTERER
Van Kleffensstraat 5
9101 CL Dokkum
0519 - 221 482
directie@groen-arlanta.nl
www.groen-arlanta.nl

CBS IT HARSPIT
Herweystrjitte 49
9145 SK  Ternaard
0519 - 571 472
directie@harspit-arlanta.nl
www.harspit-arlanta.nl

CBS PLOOS VAN AMSTELSKOALLE
Elbasterwei 13
9151 KN  Holwert
0519 - 561 583
directie@ploos-arlanta.nl
www.ploos-arlanta.nl

CBS ‘T KOMPAS
Kokentún 14
9136 PS  Paesens
0519 - 589 234
school@kompas-arlanta.nl
www.kompas-arlanta.nl

Met veel trots presenteer ik het Strategisch 
Perspectief 2015 – 2020 van ARLANTA.
Het is ons koersplan voor de komende jaren, 
waarmee we met z’n allen op expeditie gaan.
Dankzij de inbreng van kinderen, medewer-
kers, ouders en anderen is het een ambitieus 
plan geworden, vol mooie uitdagingen. Die 
vragen om samenwerkingsbereidheid, crea-
tiviteit en vooral lef. Lef om los te laten, lef 
om te leiden, lef om te leven en lef om te 
leren.

De komende jaren geven wij samen 
betekenis aan onze nieuwe naam – ARLANTA. 

Ik hoop dat in 2020 iedereen ARLANTA her-
kent als een organisatie die staat voor hoog-
staand en innovatief onderwijs, waar het 
vuur in de buik bij kinderen en medewerkers 
volop brandt. Aan ons de taak om die bete-
kenis de komende tijd te geven. 
Met dit koersdocument als kompas en inzet 
van iedereen heb ik daar alle vertrouwen in!

Carin Doodeman
Voorzitter College van Bestuur

het koersdocument als kompas


