
A3 schoolplan 2019-2023 De Violier Maasbree Waar uniek zijn vanuit vertrouwen en nieuwsgierigheid samen gevierd wordt.  

Identiteit school 
Missie en Visie 

 

 

“Violier centrum voor het kind” biedt activiteiten 
op het gebied van onderwijs, opvang, welzijn en 
ontwikkeling voor kinderen van 0 tot 14 jaar. In 
het centrum zijn gevestigd: Hoera kindercentra, 
basisschool De Violier en GGD. Samen creëren wij 
een omgeving waarin kinderen en volwassenen 
met elkaar leven, spelen en leren om zich optimaal 
te kunnen ontwikkelen. Basisschool De Violier 
verzorgt inspirerend, eigentijds onderwijs in een 
rijke speel-, leer- en leefgemeenschap waarbij de 
sociaal emotionele ontwikkeling van het kind 
centraal staat. 
Samen met kinderen en ouders werken we op 
basis van de volgende waarden: uniek, betrokken, 
vertrouwen, nieuwsgierig, samen, professioneel. 

 Onze belofte aan leerlingen en ouders 

 

 

● We houden rekening met het unieke 
karakter van het kind. 

● We stemmen af op de behoeftes van het 
kind binnen een uitdagende rijke 
omgeving. 

● We kijken met diverse professionals 
samen naar kinderen. 

● We werken vanuit een gezamenlijke visie. 
● We functioneren als een samenwerkend 

team binnen Violier centrum voor het 
kind. 

● We erkennen ouders en kinderen als 
partners. 

● We geven ruimte aan initiatieven om 
maatschappelijke betrokkenheid te 
vergroten. 

 Wanneer hebben wij onze belofte ingelost? 

 

 

Als kinderen zich ontwikkelen tot zelfstandige 
mensen: 

● die hun eigen talenten kennen en 
benutten, 

● die respectvol en tolerant omgaan met 
zichzelf en andere mensen, 

● die weerbaar zijn en keuzes kunnen 
maken, 

● die onderzoekend in het leven staan en 
kritisch om kunnen gaan met de enorme 
hoeveelheid informatie die tot hun 
beschikking staat. 

 
 

 Externe ontwikkelingen waar we rekening mee 

moeten houden  

 

● strategisch beleidsplan Kerobei 
2018-2022 

● IKC-ontwikkeling 
● veranderende samenleving  
● 21e eeuwse vaardigheden en onderwijs 

2032 
● betrokkenheid ouders 
● passend onderwijs 
● wet- en regelgeving 
● nieuwe cao 
● nieuwe toezichtkader onderwijsinspectie 

(populatie-beschrijving en sociale 
veiligheid) 

 

 Succesbepalende  factoren 

 
 
Betrokken, enthousiast personeel 
Koersvastheid 
Eigentijds onderwijs 
Persoonlijke ontwikkeling 
Samenwerking 
Communicatie 
Voorzieningen 
Samen stilstaan en successen vieren 
Eigenaarschap  
 
Valkuilen 
Te snel willen, te veel willen 
Beslissingen nemen 
Verschillende leerpleinen 
Gedrevenheid expertise groepen 
Communicatie 

         

Leiderschap & acties 

 

Leerkrachten zijn professionals met een hoge mate 
van eigenaarschap. Er wordt uitgegaan van 
erkende ongelijkheid.  
Zij vormen samen met teamleiders en directeur 
een professionele leergemeenschap met een 
professionele cultuur. 
Waarbij de directeur integraal verantwoordelijk is 
en de teamleider als kerntaak leerlingenzorg en 
begeleiding/coaching van leerkrachten heeft. 
 
Middels expertise groepen maken we gebruik van 
de verschillende kwaliteiten van de professionals 
en geven we impulsen aan de 
kwaliteitsverbetering van ons onderwijs.  
 
We werken met gesprekkencyclus, scholing, 
studiedagen, team- bouw- en plein overleg. 
(ingepland in jaarplanning). 

Zie ondersteuningsplan SOP en BOB voor inzet 
ondersteuners/co-teacher. 

 

 Management van Processen & acties 

 

De acties voor het realiseren van verbeteringen van 
het onderwijs worden beschreven in het 
meerjarenplan en verder uitgewerkt in 
jaarplannen. 
 
Ontwikkelthema’s: rijke dynamische leeromgeving, 
talent, visie op leren, respect en veiligheid, 
persoonlijke balans, professionele cultuur, 
professionele leergemeenschap,  IKC, ouder 
participatie, burgerschap en communicatie. 
 
De volgende documenten zijn aanvullend op dit 
schoolplan: 

● strategisch beleidsplan Kerobei 
● ondersteuningsplan school en bestuur 
● plannen expertise groepen 
● sociaal veiligheidsplan 
● koersplan 2018-2021 Hoera/Violier 
● ontwikkelscan opleiden in school (POS) 
● schoolgids 
● toetskalender 
● werving en selectie Kerobei 
● gesprekkencyclus Kerobei 
● website De Violier 

https://violier.kerobei.nl 

 

 Resultaten, prestatie-indicatoren 

Kinderen  
Kinderen komen met plezier naar school en voelen 
zich veilig. 
Kwaliteiten, talenten en behoeften van kinderen 
worden herkend en erkend, er is ruimte om deze 
verder te ontwikkelen. 
Het afstemmen op de kwaliteiten, talenten en 
behoefte van kinderen gebeurt binnen duidelijke 
kaders. 
Binnen het aanbod houdt men rekening met 
inspanning en ontspanning en diverse leerstijlen. 
“De Violier manier” is duidelijk voor leerkrachten, 
kinderen en ouders: Zo werken we op De Violier. 
Rijke dynamische leeromgeving, bewuste inzet 
pleinen/ groepen/ middelen/ collega’s/ 
materialen. 
We hebben een eenduidige visie op leren. 
 
Ouders 
Ouders zijn gelijkwaardige partner vanuit erkende 
ongelijkheid. 
Maken gebruik van inloopmomenten, 
oudergesprekken, thema-afsluiting, 
informatieavonden, Isy, participeren in de school 
(meedenken, meedoen, hulp) zijn betrokken bij 
activiteiten van MR en OV. 
 

 Medewerkers 
Handelen vanuit een gezamenlijke visie op 
professionele cultuur en eigenaarschap, waarbij we 
zorg dragen voor een goede balans in persoonlijk 
welzijn en organisatiebelang. 
Handelen vanuit een gezamenlijke eenduidige 
pedagogische visie waarbij respect en veiligheid 
voor alle betrokkenen uitgangspunt is. 
Functioneren als een professionele 
leergemeenschap binnen het IKC. 
 
Maatschappij en omgeving 
De gemeenschap Maasbree  wordt actief betrokken 
bij vieringen en/of activiteiten met/op De Violier. 
Binnen ons thematische onderwijs heeft 
cultuuraanbod een plek middels inzet van/vanuit 
samenwerking met verenigingen van Maasbree 
(muziek, sport, toneel). 
Nieuwkomers worden opgenomen binnen De 
Violier en binnen de gemeenschap vanuit 
wederkerigheid. 
Binnen ons thematisch onderwijs maken we actief 
gebruik van kwaliteiten/talenten van ouders en het 
bedrijfsleven van Maasbree. 
Er is een doorgaande lijn binnen (maatschappelijke) 
thema’s van Violier centrum voor het kind waaraan 
alle kinderen kunnen deelnemen. 

 Bestuur en financiën  
Het bestuur hanteert eigenaarschap als 
belangrijkste sturende element. Passend binnen 
de context van de school en de 
ondersteuningsbehoeften van de kinderen: 
-werkt elke school doorlopend aan 
kwaliteitsverbetering; 
-waarbij ieder kind de beste leerkracht krijgt; 
-iedere werknemer de beste leidinggevende(n); 
-en iedere werknemer een actieve teamspeler is 
binnen Kerobei met een hoog welbevinden. 
Middels audits en data gesprekken heeft het 
bestuur zicht op ontwikkeling van De Violier en 
verantwoord De Violier in- en extern haar 
opbrengsten. 
De Violier voldoet aan de inspectie-criteria  in de 
volle breedte. 
De financiële middelen die De Violier ter 
beschikking hebben gekregen worden ingezet 
waarvoor bedoeld. De verhouding tussen 
personele en materiële inzet is in balans en is 
dienend aan het onderwijsproces. 
 

                                  Organisatie      Resultaat   

        <------------------------------------------------------ verbeteren & vernieuwen  ----------------------------------------------------> 
 

https://violier.kerobei.nl/

