
Onderwijs 

In 2023 werken al onze scholen met hun nieuwe 
School(koers)plan, gebaseerd op het Florente 
Koersplan. Dit verbindt de Florente basisscho-
len met elkaar en tegelijkertijd blijft er ruimte 
voor de eigenheid en ontwikkeling van elke 
individuele school. Voor de hoofdvakken wordt 
in onderwijsplannen beschreven welke aanpak 
de scholen hebben. Dit vormt een leidraad voor 
zowel zittende als nieuwe medewerkers. Vanuit 
hun onderwijsvisie stellen scholen een visie op 
burgerschapsonderwijs op en beschrijven hoe 
zij hier in hun aanbod vorm aan geven. 

De uitvoering van de NPO-plannen en het 
werken aan mogelijke achterstanden staan 
continu op de agenda. Daarbij is ook aan-
dacht voor continuering van onderdelen van 
deze plannen na afloop van de inzet van de 
NPO-middelen. Binnen het onderwijs op onze 
scholen is voortdurend aandacht voor de brede 
ontwikkeling van kinderen. Niet alleen voor de 
zaakvakken, maar ook kunstzinnige vorming, 
muziek en bewegingsonderwijs maken deel uit 
van kwalitatief goed onderwijs.

Personeel en 
organisatie 

Florente basisscholen werkt continu aan goed 
en aantrekkelijk werkgeverschap. We zijn 
voortdurend alert op het aantrekken van nieuw 
(gekwalificeerd) personeel om de kwaliteit van 
het onderwijs te waarborgen. We stellen de 
collega’s in staat om samen te ‘Leren voor het 
leven’ en te blijven werken aan hun eigen ont-
wikkeling, o.a. door inzet van het leerplatform 
‘KlasMastr’ en de kennismiddagen.

De persoonlijke ambities van onze collega’s 
worden gestimuleerd, hiermee willen we bij-
dragen aan onze ‘competente talenten’ en hun 
ontwikkeling. Collega’s krijgen het vertrouwen 
en de ruimte om zich te kunnen verwonderen. 
Met als doel onze kernwaarden over te dragen 
aan de leerlingen binnen onze scholen. 

In 2023 gaan we de diverse workflows concreti-
seren en zorgen voor eenduidigheid en structuur 
in de werkzaamheden vanuit onderwijsbureau.

Financiën en beheer

Het zorg dragen voor het effectief besteden 
van onze middelen zetten we ook komende 
jaren door. Hierbij staat centraal dat we 
duidelijke afspraken maken met leveranciers, 
zodat verwachtingen en kosten in balans zijn. 

Het onderwijsbureau zal zich steeds meer 
ontwikkelen tot een dienstencentrum voor 
onze collega’s en het primair proces. Ieder 
besluit moet terug zijn te vertalen naar het 
motto en de visie van onze organisatie.

In 2023 zullen we onze bedrijfsvoering vanuit 
de waarden vertrouwen en verwonderen 
verder versterken. Openheid en transparantie 
staan hoog in het vaandel om van daaruit de 
juiste gesprekken met elkaar te voeren en 
iedereen te voorzien van de juiste informatie en 
argumentatie. 

Huisvesting en 
materieel 

Huisvesting dient collega’s en leerlingen te 
ondersteunen bij het ‘Leren voor het leven’. 
We blijven werken aan de ontwikkeling van 
onze schoolgebouwen. Het verbeteren van het 
binnenklimaat blijft ook in 2023 een belangrijk 
aandachtspunt, evenals schoonmaak en 
onderhoud. We blijven zoeken naar een goede 
afstemming en clustering van het onderhoud 
om besparingen te realiseren. Natuurlijk 
zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit.  

Voor 2023 staan er verschillende 
nieuwbouwprojecten op de planning om 
afgerond te worden. Daarmee realiseren we 
schoolgebouwen die klaar zijn om kwalitatief 
hoogwaardig en boeiend onderwijs de ruimte 
te bieden.

Kwaliteitszorg

In 2023 richten wij ons vooral op het school-
klimaat, waarbij het pedagogisch en didactisch 
handelen centraal staat (veiligheid en pedago-
gisch klimaat). Elke school kijkt kritisch naar de 
specifieke afspraken op het gebied van peda-
gogisch en didactisch handelen, waarbij ook 
het Koersplan leidend is. Het resultaat is dat in 
alle scholen het afgesproken handelen van de 
leerkrachten duidelijk zichtbaar is. 

Er is veel aandacht voor het versterken 
van het onderwijsproces door de ambities, 
onderwijsplannen en resultaten nog concreter 
te beschrijven in Leeruniek. Versterking van 
analysevaardigheden en de keuze voor een 
leerlingvolgsysteem dat past bij de scholen 
staan op de agenda. 

In het Florente Kwaliteitshandboek dat 
opgesteld is, laten wij zien hoe wij werken aan 
kwaliteit, de kwaliteitszorg en (sociale) 
veiligheid binnen onze organisatie. 

Maatschappelijk 
draagvlak en 
duurzaamheid

Vanuit ons motto ‘Leren voor het leven’ denken 
we na over de duurzaamheid van ons onderwijs 
en van onze directe omgeving. We willen een 
organisatie zijn die klaar is voor de ontwikke-
lingen van morgen, haar koers durft te verleg-
gen als de situatie daarom vraagt en staat voor 
kwalitatief onderwijs. Hierbij gaat het zowel 
om de cognitieve vakken als om de sociale 
vaardigheden die nodig zijn voor duurzame 
relaties. 

We zetten ook in op duurzame relaties als het 
gaat om een effectieve samenwerking met o.a. 
kinderopvang en gemeenten. In 2023 willen 
we daar een visie op ontwikkelen. ICT draagt 
bij aan de duurzaamheid van onze organisatie 
in ondersteuning en werkdrukvermindering. 
Daarnaast sturen we, bij de verschillende 
nieuwbouwprojecten, op het gebruik van duur-
zame materialen.

Florente 
basisscholen

Het Koersplan is tot stand gekomen door de 
inbreng van onze medewerkers. Met deze 
koers willen we Florente basisscholen nog 
meer op de kaart zetten. 

Deze versie bevat een samenvatting van de 
speerpunten voor 2023. Met de pandemie 
achter ons en het leerkrachtentekort wat 
groot is, houden we onze blik vooruit. Het 
onderwijs gaat door en de kinderen hebben 
recht op kwalitatief goed onderwijs onder 
alle omstandigheden. Dat streven blijft en 
dat we de kwaliteit kunnen bewaken, hoe 
moeilijk de omstandigheden soms ook 
zijn, hebben we gezien. We vinden het onze 
plicht om vooruit te kijken, te leren van 
het verleden en gezamenlijk de koers te 
bewaken die we varen. 

Leren voor het leven om te komen tot 
‘Competente Talenten’ voor èn in de groep, 
die samen werken vanuit vertrouwen en 
verwonderen.      

Communicatie en
identiteit

Duidelijk en directe communicatie vinden wij 
belangrijk in onze organisatie. Intern maken 
we gebruik van de Florente Courant en de Flits 
om nieuws te delen. In 2023 zal de Florente 
bieb geactualiseerd zijn en vanuit een Florente 
startpagina te bereiken zijn. Dit maakt de inter-
ne informatie nog sneller beschikbaar voor alle 
collega’s. De kennismiddagen en het Florente 
café zijn ingeburgerde momenten waar col-
lega’s elkaar ontmoeten en informatie halen 
en delen. De programmaraad zorgt voor een 
aantrekkelijk aanbod voor alle doelgroepen. 

In 2023 organiseren we weer de succesvolle 
Florente Studiedag. Deze dag, met diverse 
workshops, is voor alle medewerkers. Samen 
zetten we Florente op de kaart. In alle con-
tent voor social media is duidelijk de Florente 
huisstijl zichtbaar. Ook presenteren we medio 
2023 ons nieuwe logo ter gelegenheid van het 
5-jarig bestaan van Florente basisscholen.

Gerealiseerd in 2022

Het afgelopen jaar hebben we de ondersteu-
nende functie van het onderwijsbureau  
verder kunnen versterken. De realisatie van 
het Florente Koersplan heeft richting gegeven 
aan het opstellen van de schoolplannen, die nu 
gereed zijn en de scholen richting geven voor 
de komende vier jaar. Florente basisscholen is 
als organisatie zichtbaarder geworden binnen 
de diverse netwerken in de regio, maar ook op 
social media.

Samen met de directeuren en intern bege-
leiders waken we over de kwaliteit van ons 
onderwijs, welke door het lerarentekort onder 
druk staat. Maar het gesprek over het onder-
wijs wordt meer en meer gevoerd.  We hebben 
verkenningen gedaan naar het anders organi-
seren van ons onderwijs, als de situatie daar 
om vraagt. Dit blijft een aandachtspunten, 
waar we ook duurzame relaties met externe 
partners bekijken. Kortom, Florente ligt lekker 
op koers!
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Florente basisscholen bestaat uit elf scholen 
in de gemeenten Diemen, Amsterdam (Weesp-
Driemond), Ouder-Amstel en Gooise Meren. 
Met behoud van eigenheid zorgt iedere school 
dat de voorwaarden aanwezig zijn om inhoud te 
geven aan ‘Leren voor het leven’. En om te ko-
men tot competente talenten in en voor de klas. 
Florente basisscholen ziet het als haar opdracht 
om te streven naar hoogwaardig en betekenis-
vol onderwijs dat op een boeiende wijze wordt 
aangeboden. 

Hoogwaardig wil zeggen dat het onder-
wijs gerealiseerd wordt in een goed pedagogisch 
klimaat, waar we ieders unieke talenten (h)erken-
nen en hoge verwachtingen hebben van zijn of 
haar ontwikkeling.  

Betekenisvol verwijst naar de inhoud en 
de opdrachten die in verbinding staan met de an-
der en de nabije omgeving; de wereld van alledag. 

Boeiend verwijst naar betrokkenheid, verras-
send en een aantrekkelijke manier van lesgeven. 
‘Competent Talent’ krijgt vorm door de integrale 
benadering: hands on, minds on, hearts on. 

Beschikbare middelen en wet- en regelgeving 
bepalen de grenzen van wat mogelijk is. Florente 
basisscholen besteedt de middelen zo veel 
mogelijk aan zaken die het leren, van de leer-
krachten en de kinderen, direct en indirect ten 
goede komen. Het onderwijsbureau benut de 
voordelen, van de toegenomen schaalgrootte, 
zo efficiënt en effectief mogelijk.

samen op ons doel af Florente basisscholen 
sterker op de kaart zetten 

Maak kennis met het Koersplan voor onze scho-
len. Met de inbreng van onze medewerkers is de 
koers uitgezet. Een koers die we willen vast-
houden, maar ook in gezamenlijkheid durven 
te verleggen of aan te passen als de situatie 
daarom vraagt. Een koers die we samen afleg-
gen om datgene te doen waarvoor wij hier zijn: 
het verzorgen van goed onderwijs. We doen dat 
vanuit de kernwaarden ‘vertrouwen’ en ‘ver-
wonderen’. Op de achterzijde van de kaart staan 
onze doelen vermeld. Met het Koersplan als 
leidraad passen we deze elk jaar aan. Ook delen 
we hier onze belangrijkste successen. Zo zetten 
we Florente basisscholen samen op de kaart.

Hans Ploeg, 
directeur bestuurder
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Competent Talent
Wij stellen iedereen in staat om 
vaardigheden te ontwikkelen 
waardoor talent maximaal tot 
uiting komt. Of jij nu voor de klas 
staat, in de klas zit of een andere 
rol hebt binnen de organisatie.

Wij spreken van verwondering in 
plaats van nieuwsgierigheid. Een 
verwonderende blik zorgt voor 
creativiteit en ontwikkeling. Bij 
ons mag de verwondering het 
winnen van de waan van alledag.

Het onderwijs is een afspiege-
ling van de samenleving waarin 
we een gezamenlijke opdracht 
hebben, namelijk het bieden van 
goed onderwijs. Dat kan alleen als 
iedereen welkom is, zich gewaar-
deerd voelt en ieders mening telt.

Wij geven iedereen het vertrou-
wen om aan zichzelf te werken en 
om kritisch en verantwoordelijk 
te zijn ten aanzien van de eigen 
ontwikkeling. Hierdoor ontstaat 
er een ontspannen en positief 
werkklimaat voor iedereen.

Leren van én met elkaar is het 
meest succesvol als we het open 
gesprek met elkaar voeren. Als 
lerende organisatie is openstaan 
voor elkaar een waardevolle 
basishouding. 

Wij staan allemaal voor de-
zelfde opdracht: het maximale 
uit elkaars talent halen. Door hier 
samen mee aan de slag te gaan 
en te leren van elkaar kunnen we 
inhoud geven aan de kernwaarden 
‘vertrouwen’ en ‘verwonderen’.

Ondersteuning
De Florente basisscholen ontvangen 
continu ondersteuning van het 
onderwijsbureau. Het onderwijs-
bureau staat in dienst van het on-
derwijs waarin we samen de koers 
bepalen om ‘Leren voor het leven’ 
mogelijk te maken.

florente basisscholen staan voor
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