Lerende mensen
in een veranderende organisatie
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De leerlingen worden vaardigheden aangeleerd
die nodig zijn voor hun verdere ontwikkeling
- wereldburgerschap - in de toekomstige
maatschappij.
Onze scholen bieden passend onderwijs voor elk kind,
waarbij geen kinderen worden buitengesloten.
Wij ondersteunen de leerlingen zo goed mogelijk in
hun leren en ontwikkeling, waarbij onze onderwijsprofessionals zich richten op het belang van het kind.
Elke school geeft zelf invulling aan onze gezamenlijke
uitgangspunten.
Elk kind heeft bij het verlaten van de school inzicht in
zijn eigen kwaliteiten en ontwikkelingsmogelijkheden.

Doel 2:
Optimale ontwikkeling van het onderwijs
Onze onderwijsprofessionals zijn mensen die werken
vanuit een positieve grondhouding en passie hebben
voor het onderwijs.
Onze professionals ontwikkelen voortdurend hun
talenten. Hiermee halen we het best mogelijke uit de
leerkracht, als ook de leerling.
Onze competente en geregistreerde schoolleiders
sturen op kwaliteit en verbetering van het onderwijs
en zijn resultaatverantwoordelijk.

Strategisch beleid PRIMOvpr 2015-2019
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Van ambities naar doelen en acties
Doel 1:
Optimale ontwikkeling voor elke leerling

Leren excelleren

Leren excelleren
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Iedere medewerker is een representatieve
vertegenwoordiger van onderwijsgroep PRIMOvpr.
Wij zijn een duurzame en solide organisatie, waarin
samenwerking, collegialiteit en betrokkenheid
speerpunten zijn.

Doel 3:
Resultaatgericht onderwijs voor elk kind
Onze scholen voldoen aan de voor de school
vastgestelde kwaliteitscriteria en de eisen van de
onderwijsinspectie.
Onze professionals verbeteren, zowel individueel
als samen, het onderwijs aan de leerlingen en de
resultaten van de leerlingen.
Wij leggen verantwoording af voor geleverde onderwijsprestaties aan belanghebbende groepen en
meten daaraan af of we voldoende op koers liggen.
Wij communiceren met ouders/verzorgers, maar ook
met lokale en maatschappelijke organisaties om de
ontwikkeling van de kinderen te verbeteren en te
versterken.
Bij het realiseren van onze onderwijsdoelen werken
wij in een innovatieve en educatieve omgeving
waarbij veel aandacht is voor de toekomstige digitale
generatie.

Onderwijsgroep PRIMOvpr
Gemeenlandsedijk 26a
3216 AG Abbenbroek
tel. : 0181 39 10 44
email : info@primovpr.nl
web : www.primovpr.nl
: @Primovpr
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Voorne-Putten en regio
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Leren excelleren

Kwaliteit

Leerlingen uitdagen

brede ontwikkeling op elk niveau

op een hoger plan brengen

het beste uit zichzelf te halen

Ontwikkelingen primair onderwijs
op Voorne-Putten

Wie zijn we?
Sinds 1 januari 2006 zijn we, als onderwijsgroep
PRIMOvpr, de stichting voor openbaar primair onderwijs
op Voorne-Putten. Met circa 400 gemotiveerde
leerkrachten bieden we dagelijks excellent onderwijs
aan ruim 4000 kinderen. Kleurrijk, divers en met
aandacht voor het individu!

PRIMOvpr bestaat uit 21 openbare scholen
met een breed palet aan schooltypen en
aandachtsgebieden
Steve Jobs school – Dalton scholen – Montessori school Jenaplan school - school voor speciaal basisonderwijs school voor (voortgezet) speciaal onderwijs – school met
kennis en ervaring van de Kanjeraanpak (bouwen aan
zelfvertrouwen) - school met veel aandacht voor drama school met digitaal lesmateriaal: ‘Snappet tabletonderwijs’

Successen

•
•
•
•
•

De afgelopen jaren zijn we uitgegroeid tot een sterke
onderwijsgroep, waarbij de kwaliteit van
het onderwijs op een hoger plan is gebracht.
Mooie mijlpalen, maar zeker niet de ﬁnish.
Sinds eind 2013 voldoen alle PRIMOvpr scholen ruim
aan de kwaliteitseisen die de inspectie stelt.
Van 2013 tot en met 2016 krijgen alle medewerkers
de mogelijkheid om de post-HBO opleiding
‘Taalexpert’ te volgen via ons eigen
opleidingsinstituut. Deze taalimpuls komt zowel de
leerkracht, het onderwijs als het kind ten goede.
PRIMOvpr is landelijk een van de eerste
onderwijsgroepen met een excellentieprogramma
voor meer- en hoogbegaafde leerlingen. Ons
signalerings- en lesprogramma ‘Buiten de Grenzen’ is
aangemerkt als bewezen en doeltreﬀend.
Een duurzame en toekomstgerichte aanpak maakt
dat we proactief inspelen op maatschappelijke
ontwikkelingen. Het succesvol samenvoegen van en
de samenwerkingen tussen verschillende scholen op
Voorne-Putten zijn hiervan goede voorbeelden.
Kinderen die een steuntje in de rug nodig hebben,
bieden wij passend onderwijs met extra zorg en
begeleiding.
We zijn een ﬁnancieel gezonde organisatie die volop
in beweging is. Er is veel ruimte voor nieuwe ideeën,
onderwijsvernieuwing en innovatie.

•

Kernwaarden
We zien andere besturen, organisaties voor
kinderopvang en lokale overheden als onze partners.
We werken nauw samen, delen kennis en inspireren
elkaar op weg naar ‘excellent onderwijs’.

Strategisch beleid
PRIMOvpr 2015-2019
In de laatste maanden van 2014 hebben we met
bestuur, directies en leerkrachten gewerkt aan het
strategisch beleid. Met elkaar hebben we onze koers
voor de komende jaren vastgelegd.
De keuzes die we maken staan in het strategisch plan.
De focus ligt hierbij op excellent onderwijs. Ieder kind
met zijn/haar eigen ontwikkelingsniveau krijgt de
kans om zich op alle fronten breed te ontwikkelen.
Op deze manier kunnen zij hun talenten en
kwaliteiten (verder) ontplooien. PRIMOvpr staat al
bijna tien jaar voor kwalitatief hoogstaand onderwijs.
Ook de komende jaren gaan we hiervoor.

Visie

Wat verbindt ons?

Waar gaan we voor?

Ambitie - Talent - Innovatie - Kwaliteit

Als openbare onderwijsgroep brengen wij
kinderen kennis en vaardigheden bij en leren hen
verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen
handelen. Kinderen krijgen de kans uit te groeien
tot een individu met eigen inzichten, normen en
waarden. De leerling als wereldburger die is
voorbereid op de toekomst en kan omgaan met
voor- en tegenspoed.

Missie
Waar staan we voor?
Wij bieden onze leerlingen eigentijds onderwijs,
waarbij een brede en optimale ontwikkeling voor
ieder kind wordt nagestreefd. Op een steeds
vernieuwende wijze en met oog voor persoonlijke
betrokkenheid en respect voor elkaar.

Daar staan we voor!

Om dit te bereiken, stimuleren wij leerkrachten
hun talenten te ontwikkelen en zorgen voor een
transparante organisatie die betrokkenheid toont.
Ouders/verzorgers worden nauw betrokken bij de
ontwikkeling van hun kind(eren) en wij werken actief
samen met partners in het sociaal-maatschappelijke
veld. Met elkaar werken we in een educatieve omgeving die zich continu verbetert en vernieuwt.

Daar gaan we voor!

Ambities 2015-2019
Vanuit onze missie en visie en de in- en externe
ontwikkelingen hebben we met elkaar de volgende
ambities geformuleerd:

Ambitie 1:
Een goede start
PRIMOvpr geeft leerlingen een belangrijke basis mee.
Wij zorgen voor het verwerven van kennis en
vaardigheden, die van belang zijn voor een verdere
ontwikkeling in de maatschappij. Dit alles in een
omgeving die leerlingen stimuleert, uitdaagt en waar
ze plezier hebben en zich veilig voelen.
Onze ambitie is leerlingen uit te dagen het beste uit
zichzelf te halen, waarbij we streven naar excellent
onderwijs. Enerzijds op het niveau van kennis en
vaardigheden, anderzijds streven wij naar een
optimale ontwikkeling op sociaal- emotioneel vlak,
maar ook voor sport, beweging, cultuur.

Ambitie 2:
Met elkaar verbeteren
Onderwijsgroep PRIMO vpr
Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs
Voorne-Putten en regio

Alle PRIMOvpr scholen richten zich op het verbeteren
van het onderwijs in een zich voortdurend
ontwikkelende maatschappij. Wij stimuleren niet
alleen leerlingen, maar ook leerkrachten hun talenten
te ontwikkelen.

Ook zorgen wij voor een open en betrokken
organisatie, waarin contact en overleg met elkaar,
elkaar ondersteunen en er voor elkaar zijn de basis
vormen. Dit geldt voor alle betrokken groepen als
leerkrachten, ouders/verzorgers en de directe
omgeving.

Ambitie 3:
Resultaatgericht onderwijs
Wij dagen leerlingen uit het beste uit zichzelf te halen.
De leerkrachten evalueren prestaties van leerlingen
en passen onderwijs op ieders talent en behoefte
aan. De schoolleiders stellen de leerling centraal en
sturen resultaatgericht vanuit onderwijskundig
leiderschap.
Succes meten we af aan een bovengemiddelde
waardering van ons onderwijs door de overheid
(inspectie), de medewerkers, de ouders en de
leerlingen.
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als samen, het onderwijs aan de leerlingen en de
resultaten van de leerlingen.
Wij leggen verantwoording af voor geleverde onderwijsprestaties aan belanghebbende groepen en
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Lerende mensen
in een veranderende organisatie

•
•
•
•
•
•
•
•
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Doel 2:
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