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Onze Opdracht 

 
Het Waartoe zijn wij hier in Alphen aan den Rijn en omgeving? 

Voor welk vraagstuk  zijn wij het antwoord? 
 

1. Wij zijn een stichting voor primair onderwijs. Wij willen uitdagend onderwijs bieden aan zoveel mogelijk 
leerlingen in ons voedingsgebied. Dat betekent dat we ‘ja’ zeggen tegen elke leerling die voor onze deur 
staat. We accepteren de leerlingen met al hun behoeften én beperkingen, behalve leerlingen die door 
zware medische beperkingen zulke specialistische zorg nodig hebben die wij onmogelijk kunnen bieden. 

2. We hebben de opdracht om onze leerlingen zo bekwaam mogelijk (kwalificatie), zo humaan mogelijk 
(personificatie) en sociaal mogelijk (socialisatie) hun plek in te laten nemen in onze maatschappij. Dat 
kunnen we als Morgenwijzer niet alleen: “It takes a village to raise a child”. We hebben ons de opdracht  
gesteld om vanuit volledige wederzijds vertrouwen samen te werken met de mensen die rondom het kind 
staan. 

3. Iedereen is welkom, ongeacht culturele of religieuze achtergrond. Sterker nog: we zien het als onze 
bijdrage aan onze leerlingen om diversiteit in identiteit en geloof met elkaar te bespreken en verschillen 
te waarderen. We gaan uit van een aantal gemeenschappelijke waarden. De uitingsvormen kunnen per 
school of doelgroep verschillend worden ingezet. 

 
Het is vervolgens aan ons om te zorgen dat we voldoende én uitdagend kunnen differentiëren in het 
onderwijs, zodat we iedereen kunnen insluiten en ieder kind zijn of haar ambities kan waarmaken. De 
oplossingen vinden we in een divers, uitdagend én ambitieus aanbod op onze scholen en in een nauwe 
samenwerking en afstemming met organisaties om ons heen. Inclusief jeugdzorg, kinderopvang, speciaal 
onderwijs, de Pabo’s en het voortgezet onderwijs. Uit de hokjes! Niet allemaal losse huisjes naast elkaar, 
maar verschillende huizen onder één visionair dak. Dat is het beeld waar we naar streven. Dat is onze ambitie.  
 
We verwachten dat iedereen bij Morgenwijzer basiskennis en basisvaardigheden (behorende bij de eigen plek 
in het systeem) ontwikkelt. Daarnaast bieden we ruimte aan de uniciteit en identiteit van alle mensen binnen 
onze organisatie. Dan is Morgenwijzer ook de plek waar iedereen wil zijn, waar iedereen mag zijn wie hij/zij is.  
 
We geven veel aandacht aan persoonlijkheidsontwikkeling: wie ben ik, wat vind ik leuk en waar ben ik goed 
in?  We zien talenten als iets doen waar je blij van wordt en waar je goed in bent. Volwassenen en kinderen 
ontwikkelen zichzelf bij Morgenwijzer op basis van hun talenten, maar ook vanuit hun én onze ambities. We 
werken graag ergens naartoe met elk kind én met onze professionals. Daarmee kijken we breder dan de 
cognitieve ontwikkeling die we nu hanteren. Daarin willen we ook gerichter samenwerken met de Pabo’s 
zodat onze toekomstige professionals hier automatisch al sterk in zijn.  
 
We werken samen met verschillende partners om de kinderen tussen 0-12 jaar de ondersteuning te bieden 
die nodig is opdat ze zich zo goed mogelijk ontwikkelen. We werken vanuit vertrouwen. En dat vraagt tijd en 
energie om de relatie op te bouwen met kinderopvang, ouders, onderwijsprofessionals (inclusief het SO en 
VO) en organisaties zoals GGD. We hebben de ambitie om dit uit te bouwen naar 0- 18 jaar.  
 
Gerelateerd aan de richtinggevende uitspraken: 
 We dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor al onze leerlingen  
 We zien alle kinderen en het hele kind.  
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Ons Onderwijs 
 

Wat staat ons te doen in de kern van onze opdracht. Welke doelen willen we realiseren? 
 

Alle leerlingen bij Morgenwijzer ontwikkelen naast de basiskennis en basisvaardigheden (behorende bij het 
eigen niveau) ook hun talenten. Op die manier geven we optimale ruimte aan personificatie en socialisatie 
van onze leerlingen.  
We zijn helder over de verwachtingen die aan leerlingen gesteld worden en de doelen die aan het einde van 
het basisonderwijs gehaald moeten zijn. De tussenliggende doelen worden door de onderwijsprofessionals 
samen met de leerling afgestemd. Leerlingen ontwikkelen zich steeds verder door uitdagingen aan te gaan. 
Dat betekent dat we in ons aanbod, in onze doelen en ambities, in onze werkwijze echt uitdagend willen zijn. 
We zullen zelf de ruimte creëren door vaker de methodes los te laten en goed te kijken wat er voor deze 
groep en deze leerling nodig is. We gaan van een toetscultuur naar een vaardigheidscultuur. Het werken met 
andere volgsystemen in formatief assessment (een kind-volg-jezelfsysteem en/of portfolio’s) helpt ons 
daarbij. De waarden relatie en vertrouwen zijn hierbij leidend.  
 
We stimuleren nieuwsgierigheid, creativiteit en een onderzoekende houding bij leerlingen.  Het mooie is dat 
nieuwsgierigheid en onderzoekende houding van nature al bij kinderen aanwezig is. Spelend leren doen we al 
van jongs af aan. Dit blijven we ondersteunen in onze benadering van leerlingen. Voor onze leerlingen 
betekent dit dat ze zodra ze de school binnen stappen, ze in een leeromgeving komen waar ze vanuit hun 
nieuwsgierigheid kunnen leren. 
 
De professionals (leerkrachten, pedagogisch medewerkers en andere experts) nemen deze nieuwsgierigheid 
als uitgangspunt om kinderen te stimuleren in hun ontwikkeling, het liefst voor alle kinderen van 0-18 jaar. De 
organisatie en partners scheppen de voorwaarden. Dat vraagt ook iets van de inrichting van ons onderwijs. 
Want we volgen de leerling en de leerlijn, in plaats van alleen de methode. Ook het afleggen van 
verantwoordelijkheid over hun gedrag en keuzes, geven we onze leerlingen mee, over die gebieden waarover 
ze ook zelf regie kunnen hebben.  
 
We hebben veel aandacht voor persoonlijkheidsontwikkeling: wie ben ik en wat vind ik leuk (kwalificatie, 
personificatie, socialisatie). We zien talenten als iets doen waar je blij van wordt en waar je goed in bent. Bij 
Morgenwijzer ontwikkelen leerlingen zich op basis van hun talenten. Daar creëren we ruimte en tijd voor.  
Daarmee kijken we nadrukkelijk breder dan  alleen de cognitieve ontwikkeling.  
De professionals kennen hun eigen talenten en hebben de expertise om de talenten van leerlingen te 
herkennen en te stimuleren.  
 
Onze scholen hebben hun eigen profiel, op basis van de behoeften van hun leerlingen en omgeving. Er zijn 
scholen die het aanbod ook op verschillende manieren vormgeven, bijvoorbeeld thematisch onderwijs, of 
hoogbegaafden onderwijs, techniekmiddagen, tablets in de klas, sport en cultuur, open podia. En we maken 
gebruik van dat wat we al doen en hebben.  
Onze benadering van leerlingen wordt anders. We gaan uit van het principe dat we  kijken wat er nodig is, wat 
leerlingen nodig hebben. We laten hen de wereld ontdekken, we bieden onderwijs vanuit aantrekkelijke en 
diverse perspectieven en ambities, met ons als begeleider, expert en ondersteuner. Als professional ben je 
niet meer degene die de route precies uitstippelt, niet alles vooraf bepaalt, maar uitdaagt, faciliteert en stuurt 
waar nodig. 
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We willen heldere verwachtingen neerleggen bij kinderen én bij onszelf. Daartoe geven we veel ruimte aan 
eigen verantwoordelijkheid, zelf keuzes maken en eigenaarschap. Wel steeds vanuit inzicht, besef en 
handelen vanuit onze “collectieve ambitie” en onze gemeenschappelijke waarden. 
En soms weten we het ook gewoon nog even niet. Daar moet ruimte voor zijn. Om vervolgens verder te gaan 
met ontdekken, experimenteren en uitdagen. Experimenteren doen we bewust en gericht met 
verantwoording achteraf. Dat stimuleert permanente ontwikkeling van kinderen, professionals en partners in 
en rond de scholen van Morgenwijzer. 
De fysieke ruimte waarin we leren en ontwikkelen is ingericht om onze talenten te kunnen laten zien en te 
ontwikkelen. Dat vraagt minder vaste leer- en werkplekken en meer flexibiliteit in het gebruik van ruimtes.  
 
We kunnen en willen het niet alleen. Ook ouders hebben een belangrijke plek in de ontwikkeling van hun 
kinderen. En uiteraard hebben we ook de talenten van ouders nodig om ons onderwijs te verrijken. We zien 
de kans om een doorgaand aanbod en doorgaande manier van benadering van leerlingen te realiseren, 
samen met kinderopvang, specialistisch onderwijs en het voortgezet onderwijs. Samen kijken we naar waar 
de mogelijkheden liggen om leerlingen dat aan te reiken waar zij van groeien in cognitief, sociaal, fysiek, 
creatief, intrapersoonlijk vlak! Als we daarin samenwerken, dan versterken we en verstevigen we de 
ontwikkeling van de kinderen, onze leerlingen, optimaal! 
 
Gerelateerd aan de richtinggevende uitspraken: 
 We stimuleren nieuwsgierigheid, creativiteit en een onderzoekende houding  
 We maken ruimte om talenten te ontdekken en in te zetten 
 Wij werken in een leeromgeving die een inspiratiebron is om van en in te leren 
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Onze Wijze van Organiseren 

 
Hoe gaan we zorgen dat de doelen, die we onderwijsinhoudelijk hebben gesteld,  

bijdragen aan de opdracht van Morgenwijzer? 
 
We hebben een aantal inhoudelijke ambities. Deze gaan we realiseren. Daarvoor hebben we dingen te 
organiseren, afspraken te maken, systemen in te richten, werkwijzen te hanteren. Het huis orde hebben, zeg 
maar. Door andere ambities in inhoudelijke doelen te stellen voor de komende jaren, vraagt dat ook een 
passende organisatie binnen de scholen en voor Morgenwijzer als overkoepelende organisatie.  
Omdat we in ons onderwijs creativiteit, nieuwsgierigheid en talentontwikkeling belangrijk vinden, evenals 
gezamenlijke verantwoordelijkheid, laten we dat ook in de benadering van alle medewerkers en collega’s 
buiten onze organisatie zien.  
 
Zo gaan we ook om met vraagstukken die op ons afkomen: we stellen vragen uit nieuwsgierigheid, 
onderzoeken wat we tegen komen. We verdiepen ons eerst voordat we verder gaan. We hebben het lef om 
op een andere manier naar oplossingen en antwoorden te zoeken. Ook buiten de gebaande wegen. We 
mogen spelen vanuit deze nieuwsgierigheid, creativiteit en onderzoekende houding. Dat betekent ook dat we 
niet binnen de geijkte paden blijven. Er juist eens buiten kijken en zoeken. We blijven op zoek naar de magie. 
Dat vraagt flexibiliteit van onszelf en van onze partners. Van de systemen in onze organisatie. We durven 
fouten te maken om te kunnen leren. We kijken naar wat er nodig is, niet wat er alleen op dat moment 
mogelijk is. 
 
We zien de wil en wens in onze scholen, bij onze partners, om op een andere manier te gaan ontdekken. We 
blijven dat stimuleren. Er bestaat de valkuil om alles in een eenduidig systeem te willen krijgen. Terwijl de 
verschillen in benadering en werkwijzen juist verrijkend kan zijn. Uiteraard houden we ons aan de wet- en 
regelgeving. En zijn er grenzen aan de (financiële) middelen die we tot onze beschikking hebben. Maar onze 
geest kan breder kijken dan de vastgelegde kaders. Daar zit onze nieuwe ontwikkelruimte! 
 
Deze manier van werken vraagt vertrouwen. Dus verantwoording achteraf, in plaats van controle vooraf. 
Uitgaan van de professionaliteit van de mensen is cruciaal, evenals een hoge mate van zelfreflectie en 
zelfkennis. Voor leerlingen en de onderwijsprofessionals. Het vraagt geduld om te zoeken naar echt nieuwe 
antwoorden. En niet met het geijkte antwoord genoegen te nemen.  Het is belangrijk dat we in onze manier 
van werken onze partners ook meenemen. Hen ook als bron voor nieuwe antwoorden zien. 
 
Om dat doel te bereiken, investeren we de komende tijd in het vertrouwd en bekend raken met de kaders en 
de visie en acties die we hierop ontwikkelen. We zullen onze eigen natuurlijke nieuwsgierigheid (weer 
moeten) ontdekken en inzetten. We maken ons deze manier van werken onszelf ook eigen. Daarbij stellen we 
onszelf ook de vraag of onze manier van handelen ook oplevert wat we beogen. En als dat niet meer het geval 
is, dan laten we ook los wat niet meer werkt.  
 
 
 
 
 
 



          
                                                                Koersnotitie 

 6 

 
 
Zonder nauwe samenwerking met elkaar en met onze partners wordt de opdracht een stuk moeilijker. We 
hebben elkaar nodig: ieders kwaliteiten, talenten en ervaringen.  
We kunnen en willen het niet alleen. Ook ouders hebben een belangrijke plek in de ontwikkeling van hun 
kinderen, onze leerlingen. We zien de kans om een doorgaand aanbod en doorgaande manier van benadering 
van leerlingen te realiseren, samen met kinderopvang en het voortgezet onderwijs. Dan versterken we en 
verstevigen we de ontwikkeling van de kinderen, onze leerlingen, optimaal! 
 
Om ook in de toekomst de professionals in huis te hebben die op deze manier kunnen werken, investeren we 
in een goede relatie en samenwerking met de Pabo’s om het opleiden van onze toekomstige collega’s ook 
mede vorm te geven. We willen graag een intensievere manier van opleiden op de school vormgeven om zo 
het vak vanuit de praktijk meer vorm te kunnen geven.  
 
We zijn al op weg. We hebben de afgelopen jaren al onze expertise ontwikkeld (master SEN), werken in 
expertise teams, hebben vormen van samenwerking met onze zorgpartners, kunnen ondersteuning vragen 
vanuit het SWV, de samenwerking met het SO.   
Daar kunnen we op door bouwen. Door steeds verdergaande stappen te nemen in de afstemming tussen 
vraag en ons aanbod. Door onszelf als professionals te ontwikkelen in expertise en attitude. We nemen de 
verantwoordelijkheid om met elkaar een passend aanbod voor alle leerlingen te kunnen bieden. Scholen 
mogen en moeten zich verder gaan onderscheiden in hun profiel. We zetten in op een samenhangend aanbod 
van 0-18 jaar. 

 
We zijn transparant in wat we doen en vooral waarom we iets doen: we vertellen welke drijfveren en 
overwegingen we bij onze keuzes maken. We weten uit ervaring dat iedereen het belang van het kind 
centraal wil stellen. Dat is ook het uitgangspunt. En we zien en weten dat de invalshoek wel verschillend kan 
zijn. Daar moeten we het ook over kunnen hebben. We zijn zelf flexibel om ook het standpunt van een ander 
te kunnen zien. Dat vraagt een hoge mate van professionaliteit en respect hebben voor de ander.  
 
We hebben de droom om vanuit volledige wederzijds vertrouwen samen te kunnen werken met de mensen 
die rondom het kind staan. We zijn daarin in ontwikkeling, proberen al bewuster de relatie op te bouwen met 
onze ouders.  
We willen toe naar een vorm waarin er een goede relatie is tussen ouders en professionals. Waardoor 
kinderen kunnen leren en ontwikkelen in een veilige en prettige omgeving, waarin ze zichzelf kunnen zijn en 
zich maximaal kunnen ontplooien. Kinderen worden gezien, ouders worden gezien. Er is afstemming. 
Iedereen is wijzer.  
 
 
Gerelateerd aan de richtinggevende uitspraken: 
 We stimuleren nieuwsgierigheid, creativiteit en een onderzoekende houding  
 We maken ruimte om talenten te ontdekken en in te zetten 
 We werken in een leeromgeving die een inspiratiebron is om van en in te leren.  
 We dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor al onze leerlingen  
 We zien alle kinderen en het hele kind.  
 


