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Inleiding 
Hier leest u het strategisch beleidsplan 2021-2025 van De Amsterdamse Schoolvereniging voor Opvoeding en 
Onderwijs (ASVO). Hierin staan de doelen van onze school voor de komende jaren.  
 
De strategische doelen komen voort uit in- en externe factoren van de school opgehaald uit diverse 
resultaatoverzichten, gesprekken, ervaringen en instrumenten als de SWOT, enquêtes, inspectie en 
gemeentelijke schoolrapportages. De doelen zijn vastgesteld samen met het team, MR, RvT en directeur-
bestuurder(s). Ze  vormen de basis voor het vierjaarlijks schoolplan en de jaarplannen die de directeur-
bestuurder(s) samen met het team opstelt. De jaarplannen worden elk jaar geëvalueerd. Dat borgt de 
doorvertaling van ons strategisch beleidsplan de schoolplannen en de doorwerking van ons SBP in de praktijk 
van alledag.  

Belangrijk is dat de school oog heeft en houdt voor de veranderingen die plaatsvinden en die een mogelijke 
aanpassing aan het gevoerde beleid noodzakelijk maken. 

De komende jaren willen wij ons Kunst & Cultuur profiel duidelijk zichtbaar maken, de VTS-lessen behouden, 
inzetten op digitale geletterdheid en zorgen dat alle leerlingen deze ‘taal van de toekomst spreken’. Digitale 
geletterdheid is overigens geen doel op zich, maar een voorwaarde om volwaardig te kunnen meedoen aan de 
samenleving. 

De kwaliteit van onderwijs staat altijd centraal. We verbeteren constant en hanteren een PDCA-cyclus, onder 
andere door de invoering van het handelingsgericht werken (HGW). 

We hebben als school te maken met een toename van leerlingen die meertalig zijn. Dit zijn veelal gezinnen uit 
het buitenland waarbij één of beide ouders anderstalig zijn en/of Nederlandse gezinnen die na hun verblijf in 
het buitenland zich weer vestigen in Nederland. Deze leerlingen komen via de normale (onder-instroom) 
binnen of via de zogenaamde zij-instroom. In ons NT-2 beleid beschrijven we hoe we deze groep integreren in 
ons dagelijks onderwijsaanbod. We blijven voorzichtig in de aanname van deze leerlingen waarbij het belang 
van de juiste zorg - en van de beoogde groep - centraal staat. 

 
Vanwege sterke veranderingen in de woningmarkt hebben we te maken met een terugloop van leerlingen. De 
onder-instroom blijkt voldoende, maar in de hogere groepen verhuizen soms gezinnen en is er dus sprake van 
een afname van het aantal leerlingen per groep. Vraagstukken zijn hoe we hiermee om gaan in de toekomst en 
welke consequenties dit zal hebben voor de inkomsten van de school.  

Ook de actuele problematiek rondom het lerarentekort behoeft onze aandacht. Het is noodzakelijk dat we de 
leerkrachten behouden en daarnaast onze school aantrekkelijk houden om nieuwe leerkrachten aan te 
trekken. Door een professionele en prettige werksfeer te blijven creëren, maar ook het behoud van een divers 
team, zowel op leeftijd als geslacht, blijven we een aantrekkelijke werkgever. 

Ik wens u veel leesplezier en hopelijk raakt u net zo enthousiast als ik om de komende periode mee te werken 
aan deze mooie doelen om deze prachtige school te blijven verbeteren. 

 

Marieke Laumans 

Directeur-Bestuurder ASVO 

 

 
  



 

  

1. Missie, Visie en Kernwaarden van de ASVO 
 

De missie is waar we voor staan, de visie is waar we voor gaan.  
 

Missie 
 
De ASVO staat voor kwalitatief, eigentijds onderwijs. Vanuit een uitnodigende en inspirerende leeromgeving 
streven we naar een solide basis zodat onze leerlingen goed uitgerust de volgende stap kunnen maken. 
 
We hechten waarde aan onze twee verschillende onderwijsconcepten binnen één organisatie. 
 
Het team van de ASVO heeft haar missie naar de slogan vertaald:  

 
GOED VOOR ELKAAR! 

 
® Goed: als in goed onderwijs, goede kwaliteit, goede samenwerking en goede zorg.  
® Elkaar: als in samen met de ouders, de kinderen en externen. 
® Daarmee hebben we het goed voor elkaar en zijn we goed voor elkaar.  

 
Visie 
 
De ASVO biedt onderwijs van het hoogst mogelijke niveau en heeft tot doel om de kinderen het hoogst haalbare 
uit zichzelf te halen. Met ons onderwijs dagen wij leerlingen uit om tot de beste ontwikkeling te komen. De 
school leert elk kind zijn of haar capaciteiten en talenten te ontdekken, te ontwikkelen en zo goed mogelijk te 
benutten. Dit doen wij via een breed onderwijsaanbod, niet alleen op cognitief gebied, maar ook op gebieden 
van samenwerking, zelfstandigheid, creativiteit, flexibiliteit en spreekvaardigheid. Kinderen ontdekken en 
ontwikkelen op de ASVO hun talenten door het uitdagende en creatieve onderwijs, mede door de inzet van 
vakleerkrachten en onderwijsassistenten naast de groepsleerkrachten.  
  

Reguliere afdeling 

 
Onze missie is de leerlingen uitdagend, prikkelend en betekenisvol onderwijs te bieden. We vinden het  belangrijk 
dat kinderen eigenaar van hun eigen leerproces zijn.  
 
Dit wordt vormgegeven vanuit drie pijlers: structuur, uitdaging en thematisch werken. 

 
Montessori afdeling 
 
Onze missie is dat de leerling zich kan ontwikkelen tot een zelfstandige persoonlijkheid die verantwoordelijkheid kan en wil 
dragen voor zichzelf, zijn omgeving en de samenleving waarvan hij deel uitmaakt. 
Voor deze afdeling is het gedachtegoed van Maria Montessori (1870-1952) daarbij de leidraad. Zij was een 
Italiaanse arts die zich haar leven lang heeft ingezet voor wat zij noemde: ‘de rechten van de leerling’.  
 
Kernwaarden 

 
Eigenheid – Betrokkenheid – Duidelijkheid – Openheid – Vrijheid – Verantwoordelijkheid 



 

  

2. Onderwijs 

   
De ASVO kent twee onderwijsconcepten binnen één school. Dat maakt de school uniek. De ASVO vindt het 
behoud van de identiteit van beide concepten belangrijk. In de toekomst willen we meer van elkaar leren 
door elkaar te bezoeken (collegiale consultatie) en ideeën uit te wisselen. 
We vinden het belangrijk dat de leerlingen steeds meer eigenaarschap krijgen op hun eigen leerproces. 
Kinderen werken met een planning, zelfevaluatie en rapporten en verslagen worden samen besproken. 
In de zorgstructuur wordt een grote vertaalslag gemaakt. De leerkrachten werken handelingsgericht (HGW) 
volgens de richtlijnen vastgesteld door het SWV (Samenwerkingsverband). Er zijn twee interne begeleiders 
werkzaam en hun taken zijn helder in kaart gebracht. Er zijn duidelijke kaders aangegeven in ons 
schoolondersteuningsplan (SOP) en er is een zorgroute. 
 
2.1 Behoud van twee onderwijsconcepten 
 

Doel (wat) Strategie (hoe zichtbaar) 
De school beschikt over twee (reeds aanwezige) 
onderwijsconcepten. 

 

 Onderwijsinhoudelijk twee jaarplannen.  
Onderwijsinhoudelijk apart overleg. 

 
 
2.2 Zorg 
 

Doel (wat) Strategie (hoe zichtbaar) 
Het onderwijs is aangepast aan de 
ontwikkelbehoefte  van het kind binnen de 
gestelde toezichtkaders 

 

 Aanbieden passende zorg conform wet- en 
regelgeving (toezichtkader). Voor kinderen met 
een zorgvraag, een ontwikkelachterstand of 
ontwikkelvoorsprong.  
De school heeft inzicht in de 
onderwijsbehoeften van haar 
leerlingenpopulatie en heeft deze behoeftes 
onderverdeeld binnen vier zorgniveaus. 
De school signaleert vroegtijdig welke leerlingen 
zorg nodig  hebben en waarom. 
De school evalueert de effecten van de zorg. 
De school zoekt structurele samenwerking met 
ketenpartners, daar waar noodzakelijke 
interventies op leerling niveau haar eigen 
kerntaak overschrijden.  
De school werkt plan- en beleidsmatig aan de 
ontwikkeling van NT-2(3) kinderen.  
De school heeft een helder en zichtbaar 
schoolondersteuningsprofiel (SOP) dat 
aansluitend is op het ondersteuningsprofiel van 
het SWV.  
De school heeft een voor alle betrokken partijen 
heldere zorgroute 

 
  



 

  

2.3 Opbrengstgericht werken 
 

Doel (wat) Strategie (hoe zichtbaar) 
De leerkrachten gebruiken de behaalde 
resultaten en kind-gesprekken om het 
onderwijsleerproces te verbeteren.   

 

 De leraren voorzien de groepsresultaten van 
concrete acties voor de lespraktijk.  
We werken planmatig en verbeteren ons 
leerproces op basis  van een prestatiedialoog 
(PDCA: Plan, Do, Check, Act).  
In de groepen wordt handelingsgericht (HGW) 
gewerkt.  

 
2.4 Kunst & Cultuur - VTS 
 

Doel (wat) Strategie (hoe zichtbaar) 
Onze school is een school die structureel 
aandacht besteed aan Kunst en Cultuur onder 
andere door het aanleren van VTS (Virtual 
Thinking Strategies).  

 

 We hebben een Kunst & Cultuur beleid.  
We hebben duidelijke doelstellingen op de 
diverse leeftijdsniveaus van de groepen 
waarbinnen de activiteiten worden uitgekozen.  
Alle leerkrachten zijn VTS getraind.  
Het Kunst & Cultuur profiel is zichtbaar in 
school.  

 We zetten vakdocenten in. 

 
2.5 Visie reguliere afdeling 
 

Doel (wat) Strategie (hoe zichtbaar) 
De reguliere afdeling werkt volgens de vastgestelde 
visie en de drie pijlers (structuur, uitdaging en 
thematisch werken) zijn zichtbaar in de praktijk. 

 

 Leerlingen ervaren eigenaarschap in hun eigen 
leerproces.  
Leerlingen evalueren en reflecteren op hun eigen 
werk en handelen.  
In de groepen wordt zichtbaar thematisch groeps- 
overstijgend gewerkt.  
Structuur is afdelings-breed zichtbaar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

  

2.6 Visie Montessori 
 

Doel (wat) Strategie (hoe zichtbaar)) 
De Montessori-afdeling werkt volgens de 
vastgestelde visie vanuit Maria Montessori en deze is 
zichtbaar in de praktijk.  

 

 De Montessori materialen zijn zichtbaar aanwezig in 
de groepen.  
Er wordt gewerkt met heterogene groepen.  
Leerlingen evalueren en reflecteren op hun eigen 
werk en handelen.  
De wijze van registreren is afdelingsbreed vastgelegd 
en wordt uitgevoerd.   
De leerkrachten zijn of worden vakbekwaam 
geschoold binnen de visie van Montessori. 

 
2.7 Digitale geletterdheid  
 

Doel (Wat) Strategie (hoe zichtbaar) 
Onze school verzorgt een aanbod Mediawijsheid & 
ICT-vaardigheden.  

 

 Doorlopende leerlijn digitale geletterdheid.  
Leerlingen zijn mediawijs.  
Leerlingen spreken de ‘taal van de toekomst’.  
Leerlingen maken gebruik van verschillende 
technologieën en diverse innovatieve 
ontwikkelingen. 
Leerlingen bezitten basisvaardigheden op het gebied 
van  ICT.  

 
2.8 NT-2 
 
Doel (Wat) Strategie (hoe zichtbaar) 
De leraren houden bij hun lesaanbod rekening met 
de meertalige achtergrond van de leerlingen.  

 

 De school bezit een NT-2 beleidsplan.  
De leerkrachten weten hoe om te gaan met 
meertaligheid binnen de school.  
NT2 leerlingen krijgen extra aanbod op het gebied 
van taal. 

 
2.9 Meer- en hoogbegaafdheid 
 
Doel (Wat) Strategie (hoe zichtbaar) 
Meer- en hoogbegaafde leerlingen worden 
voldoende uitgedaagd en gestimuleerd.  

 

 De school bezit een meer- en hoogbegaafdheid-
beleidsplan.  
De leerkrachten weten hoe om te gaan met meer- en 
hoogbegaafde leerlingen binnen in de groep en 
passen het onderwijsprogramma aan. 
Leerlingen komen eenmaal per week bij elkaar in de 
EXPO-plus groep (buiten de klas) om in zogenaamde 
peergroepen te werken.  



 

  

3. Personeel 
 
Het personeelsbeleid is gericht op de ontwikkeling van medewerkers. Deze ontwikkeling is verbonden met de 
missie en visie van de school, de verschillende afdelingen en met de vereiste competenties. Er wordt doorlopend 
geïnvesteerd in de pedagogische, vakdidactische en vakinhoudelijke bekwaamheid van onze leerkrachten. De 
professionele ontwikkeling van medewerkers maakt onderdeel uit van de functionerings- en beoordelingscyclus.  
Stagiaires en zij-instromers zijn welkom op de ASVO. In samenwerking met de BOVO-federatie investeren we om 
gezamenlijk leerkrachten op te leiden als schoolopleiders. 
We voeren actief beleid in het behoud en aantrekken van leerkrachten. 
 
3.1 Ontwikkeling 
 

Doel (wat) Strategie (hoe zichtbaar) 
Onze school beschikt over competente medewerkers 
en besteedt gericht aandacht aan de verdere 
ontwikkeling. 

 

 We richten ons op continue ontwikkeling van de 
leerkrachten     en het ondersteunend personeel. 
Competenties vanuit het functieprofiel van een 
leerkracht zijn onderdeel van de gesprekkencyclus. 
Leerkracht competenties zijn voldoende aanwezig, 
zijn zichtbaar     gewaardeerd in de beoordeling. 
Persoonlijke doelstellingen zijn uitgelijnd met de 
strategische  doelstellingen van de school. 

 
3.2 Personeelsdossiers 
 

Doel (wat) Strategie (hoe zichtbaar) 
De personeelsdossiers van de medewerkers zijn op 
orde.   

 Er is een HR-beoordelingscyclus vastgesteld die 
voldoet aan de gestelde eisen en die past bij de 
school. 
Er wordt gebruik gemaakt van een eenduidig en 
zelfde systeem binnen de beide afdelingen.  

 
3.3 Lerarentekort 
 

Doel (wat) Strategie (hoe zichtbaar) 
Onze school voert actief beleid om leerkrachten te 
behouden en nieuwe leerkrachten aan te trekken. 
 

 

 De ASVO heeft een professioneel en prettige 
werkcultuur, dit blijkt onder andere uit de 
vragenlijsten uitgezet in de organisatie.   

 Een deel van de leerkrachten is opgeleid als 
schoolopleider om zij-instromers en stagiaires 
professioneel te kunnen begeleiden. 

 Een duurzame oplossing om tijdelijke 
vervangingscapaciteit      en in de formatie te kunnen 
meenemen. 

  



 

  

4. Organisatie 
 
De ASVO is een vereniging en ouders vormen in de ALV (Algemene Leden Vergadering) het hoogste orgaan. De 
ASVO is een zelfstandige school. De directeur-bestuurder(s) geeft dagelijks leiding en is/zijn 
eindverantwoordelijk. De Raad van Toezicht ziet toe op de activiteiten van de directeur-bestuurder(s) in een 
vastgesteld toezichtkader volgens de opgestelde statuten van de vereniging.  
Ouderbetrokkenheid staat hoog in het vaandel op de ASVO. De medezeggenschapsraad vervult haar adviserende 
en instemmende rol volgens de wet. Wij streven optimale ontwikkeling van medewerkers en ook een 
professionele cultuur na. Daarnaast vinden een veilig werk- en leerklimaat belangrijk voor zowel de leerlingen als 
de medewerkers. 
Uniek is onze organisatie zijn twee onderwijsconcepten binnen één school. We vinden het behoud van deze 
verschillende stromingen belangrijk en daarbij streven we tegelijkertijd naar een betere samenwerking tussen de 
beide afdelingen. 

 
4.1 Behoud van twee onderwijsconcepten 
 

Doel (wat) Strategie (hoe zichtbaar) 
Onze school kent twee onderwijsstromingen met 
daarin een goede samenwerking tussen beide 
afdelingen 

 

 Continue kwaliteitsverbeteringen binnen de beide 
verschillende visies.  
Uitwisseling van expertise 
Schoolbrede activiteiten en projecten.  
Overleg per afdeling m.b.t. onderwijsinhoudelijke 
zaken.  

 
4.2 Good Governance 
 

Doel (wat) Strategie (hoe zichtbaar) 
De governance is op orde, de Code ‘goed Bestuur PO’ 
wordt nageleefd en is volgens de wet PO 
geïmplementeerd 

 

 Overlegstructuren zijn intern en extern op orde om 
sturing te geven. 
Zelfevaluatie en reflectie zijn voor het bestuur 
vanzelfsprekend. 
Overleggen worden vastgelegd, evenals de 
actiepunten  
Er is een duidelijke verdeling tussen taken en 
verantwoordelijkheden binnen het bestuur. Bestuur 
is altijd eindverantwoordelijk.  

 
 
4.3 Beleidsontwikkeling 
 

Doel (wat) Strategie (hoe zichtbaar) 
De beleidsontwikkeling c.q. beleidsvoorbereiding 
voldoet aan eisen van: doeltreffendheid, 
doelmatigheid en rechtmatigheid.  

 



 

  

 De cyclus van strategisch beleidsplan – schoolplan en 
jaarplannen staat aan de basis van 
beleidsontwikkeling. 
Vragenlijsten onder ouders, leerlingen en 
medewerkers vinden per twee jaar plaats en worden 
benut voor beleidsontwikkeling en -bijstelling en voor 
verder ontwikkeling van doelstellingen. 

 
4.4 MR (Medezeggenschapsraad) 
 

Doel (wat) Strategie (hoe zichtbaar) 
De medezeggenschapsraad oefent haar taken en 
bevoegdheden uit conform de wet 
Medezeggenschap op scholen (WMS).  

 

 De MR wordt dusdanig geïnformeerd en betrokken 
dat zij haar taken goed kan uitoefenen. 
Jaarlijks wordt de MR geïnformeerd over de planning 
van het bestuur. 

De MR bouwt aan een zelfstandige relatie met 
ouders en medewerkers om haar rol als 
vertegenwoordiger vorm te geven. 

 
4.5 RvT (Raad van Toezicht) 

 
Doel (wat) Strategie (hoe zichtbaar) 
De Raad van Toezicht (RvT) oefent haar taken en 
bevoegdheden uit volgens de statuten van de ASVO 

 

 Er is een helder toezichtkader. 
 Jaarlijks maken de RvT en directeur-bestuurder(s) een 

jaarplanner waarin bespreekpunten voor het komende 
jaar worden vastgesteld. 

 De RvT werkt aan zijn eigen professionaliteit en 
evalueert het eigen functioneren. 

 
4.6 Montessori 
 

Doel (wat) Strategie (hoe zichtbaar) 
De Montessorivisie en - werkwijze is zichtbaar en 
merkbaar in de school 

 

 De erkenning Nederlandse Montessori Vereniging 
borgen. Visitatiecommissie cyclisch laten beoordelen. 

 Het behoud van de instroom van Montessori-
leerlingen die specifiek voor Montessorionderwijs 
kiezen. 

 Aantrekkelijk maken, profileren van het 
Montessorionderwijs en informatie proactief 
verschaffen. 

 
 
 
 
  



 

  

5. Communicatie 
 
Goede communicatie is voor een school onmisbaar, zowel in- als extern. Een goede communicatie bevordert de 
samenwerking, de betrokkenheid en geeft meer duidelijkheid over de verwachtingen naar elkaar. Daarbij zijn 
ook taalgebruik en de frequentie van communicatie belangrijk.  
Komende jaren zal de school aandacht besteden aan zijn profilering naar buiten toe op het gebied van de ‘look’, 
zoals website, logo, briefpapier ect. En ook het ‘gevoel’ zoals het uitdragen van unique selling points en goede 
naam. 
 
5.1 Communicatielijnen 
 

Doel (wat) Strategie (hoe zichtbaar) 
De communicatielijnen op alle gebieden zijn helder 
en verlopen volgens afspraken.  

 

 De school beschikt over een communicatieplan. 
Gedragsregels zijn helder, zichtbaar en worden 
nageleefd. 
De school maakt gebruik van een 
gebruikersvriendelijk communicatiesysteem. 

 
5.9 Profilering 
 

Doel (wat) Strategie (hoe zichtbaar) 
De ASVO profileert zich sterk naar buiten toe.   
 ‘Unique selling points’ zijn duidelijk in- en extern.  

De website past bij de school.  
ASVO is professioneel, uniek en levert kwaliteit.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

  

6. Faciliteiten 
 
De ASVO besteedt veel aandacht aan de gebruikelijke faciliteiten voor een basisschool, zoals een schoolgebouw, 
meubilair en ICT. Ook de leermaterialen worden met zorg aangeschaft en behandeld. Daarnaast onderscheidt de 
ASVO zich door de extra faciliteiten die de school biedt zoals keukens voor kinderen, twee gymzalen, twee 
bibliotheken, een studielokaal, leerwerkplekken en een aula.  
De komende jaren zetten we in op vergroting van de duurzaamheid in- en rondom de school. Afval scheiden, 
meer groen, informatieverschaffing zijn een aantal speerpunten. Leerlingen worden hier nauw in betrokken. 

6.1 Duurzaamheid 

 
Doel (wat) Strategie (hoe zichtbaar) 
De ASVO is een duurzame school.  
 De school beschikt over een plan en uitgangspunten 

om de school duurzamer te maken. 
In de begroting wordt verduurzaming meegenomen. 
Bij aanbestedingen wordt ook duurzaamheid 
meegenomen.  
In alle groepen wordt papier en plastic gescheiden. 
Duurzaamheid is als thema zichtbaar in de school. 

 
6.2 Gebouw en speelplein 
 

Doel (wat) Strategie (hoe zichtbaar) 
De ASVO beschikt over een goed functionerend 
gebouw en een goed speelplein. 

 

 De school beschikt over een overzichtelijk en up-to-
date MJOP (Meer-jaren onderhoudsplan). 

 Tussentijdse controle op alle onderdelen van 
gebouwen en inrichting. 

 Aandacht voor veiligheid in en om de school 
vastleggen in protocollen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

6.3 ICT 
 

Doel (wat) Strategie (hoe zichtbaar) 
Het team maakt optimaal gebruik van ICT-middelen 
bij administratieve en onderwijs gerelateerde 
activiteiten.  

 

 Het team beschikt over voldoende kennis en 
middelen om ICT in het onderwijs te gebruiken. 
ICT draagt bij aan vermindering van de 
administratieve belasting. 
ICT ondersteunt in het aanbod van ons onderwijs. 
ICT maakt het mogelijk om systematische 
onderwijsanalyses uit te voeren. 
Door ICT kunnen groepsanalyses en groeps- 
overstijgende analyses sneller en vaker gemaakt 
worden. 
Hard- en software is van goede kwaliteit, werkt naar 
behoren en is ondersteunend aan het onderwijs. 
ICT draagt bij aan de communicatie tussen school en 
ouders. 

 
6.4 IBP  
 

Doel (wat) Strategie (hoe zichtbaar) 
ICT en software zijn AVG-proof  
 Het geldende IBP-beleidsplan is actueel en bekend bij 

medewerkers van de school. Deze wordt uitgevoerd 
en toegepast. 
Gedragscodes zijn actueel en bekend bij 
medewerkers en worden uitgevoerd en toegepast.  

Persoonsgegevens worden verwerkt conform de 
AVG- regeling. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

7. Financiën 

Het financiële beleid is erop gericht om de continuïteit van de gehele organisatie te waarborgen en        optimale 
randvoorwaarden te creëren om gestelde doelen te behalen. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de 
effectieve besteding van de middelen en zorgt voor een deugdelijke inzet van de financiële middelen. Per 
kwartaal bespreekt het bestuur de financiële positie van de school met RvT.  

De vrijwillige ouderbijdrage is een basisbedrag met daarbij een inkomensafhankelijke suggestie tot donatie en 
mag geen drempel zijn voor ouders om hun kind(eren) op de ASVO te plaatsen. Het bestuur legt 
verantwoording af aan de ALV over de besteding van de ouderbijdrage. 
 
De inkomsten van stichting Pakhuis ‘de Zon’ komen ten goede aan de ASVO, zo is ook vastgelegd in de statuten 
van de stichting.  
 

7.1 Continuïteit 
 

Doel (wat) Strategie (hoe zichtbaar) 
De continuïteit van de ASVO is gewaarborgd zorgt 
voor de realisatie van de strategische doelstellingen.  

 

 Ouderbijdrage toekomstbestendig houden. 
Leerlingaantal op peil houden. Onder andere door 
een sterke profilering op te zetten met duidelijk 
‘unique selling points’ en zij-instromers aannemen. 
De reserve op bovengrens van de overheidsnorm 
behouden. 
De inkomsten van het Pakhuis t.b.v. de school 
afspraken over de te verwachten inkomsten t.b.v. de 
begroting. Geen langlopende verplichtingen als 
personeel op deze kosten wegzetten. 
Kostenreductie waar mogelijk.  

 
7.2 Verantwoording 
 

Doel (wat) Strategie (hoe zichtbaar) 
Onze school is transparant in de verantwoording   de 
besteding van de middelen, de uitgaven en de 
investeringen. 

 

 Grip op de operatie en de financiële cijfers. 
Controle en toezicht op OOG, bestuur, leerkrachten 
en andere budgethouders.  
Verantwoording aan de RvT.  
Inzage door MR.  

 
7.3 Efficiency 
 

Doel (wat) Strategie (hoe zichtbaar) 
De financiële processen verlopen efficiënt   
 Ouderbijdrage wordt digitaal geïnd.  

Financiële  processen lopen digitaal.  
Cogix ondersteunt bij beleidsvoering en 
toezichthouders.  

 



 

  

7.4 Eigen vermogen 
 

Doel (wat) Strategie (hoe zichtbaar) 
De ASVO zit aan de bovengrens van het normatief 
eigen vermogen. 

 

 We begroten negatief tot aan de bovengrens van het 
normatief eigen vermogen. 
Behouden van voldoende eigen vermogen om 
risico’s op te kunnen vangen; Pakhuis, 
leerlingenaantallen, lerarentekort. 
Het eigen vermogen blijft voldoende om het risico 
van de meegenomen inkomsten van het Pakhuis te 
dragen voor tenminste 3 jaar. 

 
8.  Kwaliteit 
 
De belangrijkste uitgangspunten van de zorg voor kwaliteit zijn: 
 

• We beschikken over kwaliteitsindicatoren bij diverse beleidsterreinen. 
• We zorgen voor onderwijskundig leiderschap, waarbij in teamverband sturing wordt gegeven aan  

verbeterprocessen. 
• We beschikken over een evaluatieplan (meerjarenplanning), waardoor geborgd is dat de  

verschillende kwaliteitsindicatoren minstens 1x per 4 jaar getoetst worden. 
• We laten de kwaliteit van onze school beoordelen door ouders, leerlingen en leraren m.b.v.  

gestandaardiseerde vragenlijsten. 
• We publiceren de uitslagen van metingen in de schoolgids. 
• We borgen onze kwaliteit door werkafspraken vast te leggen. 
• We rapporteren aan belanghebbenden: inspectie, RvT, MR en ouders. 
• We werken planmatig aan verbeteringen. 
• Er vindt jaarlijks een trendanalyse plaats op de basis van de cijfers vanuit het LVS. Uitkomsten worden 

ook in algehele totalen met de RvT gedeeld. 
• Op de Montessori afdeling is bij alle keuzes die wij maken deze visie leidend, op de reguliere afdeling 

geldt de visie opgesteld voor deze afdeling. 
• De leerkrachten zijn professionals. 
• Binnen het team is veel aandacht en mogelijkheid voor scholing. 
• Leerlingen met extra onderwijs behoeften krijgen passende begeleiding/ondersteuning. 
• De school streeft naar het opstellen van eigen normen binnen het LVS op basis van de verwachtingen bij 

onze populatie. 
• Naast de cognitieve prestaties van kinderen is veel aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling 

(het welbevinden). 
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