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Inleiding 

In deze korte notitie beschrijf ik de belangrijkste ontwikkelingen binnen onze organisatie. Waar is 

Baasis mee bezig. 

 

Visie en strategie 

Een heldere visie vertaald in een strategische koers helpt organisaties bij het beantwoorden van 

vragen als: Waar staan we voor? Waar willen we naartoe? Visie en strategie geven richting en 

binding. Zoals uit het rapport van McKinsey (2020) blijkt, is een duidelijke visie van waaruit je werkt, 

erg belangrijk om tot goed onderwijs te komen. Binnen onze stichting zijn er de nodige 

veranderingen geweest. Dit schooljaar hebben we een start gemaakt met het herijken van de 

strategie. We vertrekken bij wat er al is en goed gaat. De wereld is volop in beweging en 

vernieuwingen volgen elkaar in een rap tempo op. Wat betreft onderwijsinhoud, maar ook rondom 

regelgeving en maatschappelijke thema’s. Hierover gaan we graag met de medewerkers en met 

name met de leraren en schoolleiders in gesprek. Want wat betekenen de verschillende 

vernieuwingen precies voor ons werk? Hoe kunnen we hier goed mee omgaan? Op welke manieren 

willen wij meebuigen met een veranderende wereld? Hier zullen we samen over praten. Dit najaar 

benoemen we de eerste thema’s, de bouwstenen van onze strategie. Hierna geven we deze thema’s 

handen en voeten, zowel in de organisatie als erbuiten. Over het vervolg hiervan zullen we de 

gemeenteraad op de hoogte houden. 

 

Kwaliteit en ontwikkeling  

Met elkaar beter worden, van elkaar leren, om optimaal onderwijs te kunnen geven en kinderen zo 

te laten groeien in hun ontwikkeling en talent. Het eigen maken van het nieuwe onderzoekskader 

van de Inspectie van het Onderwijs. Dat willen we en daar zijn we volop mee bezig. Net als Max 

Verstappen regelmatig de pits in rijdt voor onderhoud, controle en ontwikkeling, zo doen wij dat 

met onze scholen, onszelf en onze collega’s. Eigenaarschap voor eigen ontwikkeling. Zo werken we 

met een afvaardiging van de raad van toezicht en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad de 

komende periode aan een traject met als doel vooral vooruit te kijken en samen een passende 

invulling te geven aan de te onderscheiden rollen en verantwoordelijkheden.  

Op onze scholen werken we volgens de systematiek van de waarderende gesprekken.  We zijn en 

blijven op de hoogte van de vernieuwingen binnen het onderwijs en de samenleving en daar je eigen 

functioneren reflecteren. We investeren in professioneel kapitaal.  

 

 

 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/04/22/een-verstevigd-fundament-voor-iedereen
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Bedrijfsvoering 

De afgelopen jaren stonden de financiën van onze stichting onder druk. Daar hebben we in ons 

dagelijks werk last van gehad en dat is spijtig. Gelukkig kunnen we nu stellen dat we geholpen door 

de middelen van het Nationaal Programma Onderwijs, een gedegen meerjarenbegroting maken, 

gericht op het primaire proces. En we kregen onlangs, in de belangrijkste zaak in financiële zin, het 

gelijk aan onze kant in een rechtszaak tegen het Participatiefonds, waardoor we een flink bedrag 

terugkrijgen. Dat zijn meevallers die hebben geholpen om een gedegen toekomstplan, met 

meerjarenbegroting op te stellen. Ik kijk ernaar uit om met alle medewerkers, te investeren. 

Investeren in de kinderen, in de volwassenen om hen heen en in het onderwijs dat wij geven. 

 

Algemeen 

Wanneer er zorgen zijn op scholen dan bespreken we die. Zoals bijvoorbeeld op De Schuthoek waar 

recent de directeur haar opdracht aan het bestuur heeft teruggegeven. Op dit moment hebben we 

in de maatschappij en ook binnen Baasis weer last van corona. Het wordt steeds moeilijker om 

invallers te vinden. Hiervoor hebben we een ‘taskforce’ opgericht binnen de stichting. 

We zijn voor Schuilingsoord volop bezig met de voorbereidingen van onze nieuw te bouwen school 

en alles wat daarbij komt kijken. Voor de Zuid-Wester starten we in de maand november in nauwe 

samenspraak met medezeggenschapsraad een onderzoek naar nieuwbouw. 

 

Friso Kingma 

Bestuurder Baasis 

 


