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Dit is het strategische plan van Morgenwijzer voor de komende vier jaar. Het eerste meerjarenplan
van een jonge organisatie voor primair onderwjis die kan bouwen op decennia van onderwijsexpertise
in Alphen aan den Rijn en omstreken.
Dit plan is er gekomen dankzij de bijdragen van velen. In het traject ‘Strategie in beweging’ en alle
daaruit voortkomende ontmoetingen hebben we samen met ouders, medewerkers, leerlingen
medezeggenschapsraadsleden, toezichthouders en externe belanghebbenden de basis gelegd.
We zetten in dit plan koers naar het onderwijs van de toekomst. Een ambitieuze koers, zoals past bij
onze organisatie. De komende jaren zorgen we er niet alleen voor dat we de zaken onderwijskundig
en organisatorisch ‘op orde hebben’, we maken onze richtinggevende uitspraken waar. We verwachten
dat alle scholen over 4 jaar de doelen hebben gerealiseerd. Op welke manier wordt bepaald door
de eigenheid van de school. Het schoolplan is hier de basis voor.
Bij het werken aan dit plan viel ons keer op keer op hoeveel parallellen er zijn. Morgenwijzer is op weg
naar volwassenheid; onze leerlingen zijn dat ook. Waar we bij leerlingen streven naar nieuwsgierigheid,
creativiteit en een onderzoekende houding, is dat ook wat we van medewerkers verwachten.
De talenten die we bij leerlingen de ruimte geven, stimuleren we ook bij medewerkers. En zoals we
van leerlingen verwachten dat ze geleidelijk meer regie over hun leerproces nemen, zo verwachten
we ook steeds meer eigenaarschap bij medewerkers. Maar de belangrijkste parallel is het plezier.
Plezier in ontwikkelen. Plezier in werken. Want leren is leuk, of je nu 6 of 36 jaar bent.
Het is onze wens dat Morgenwijzer de komende jaren net zo’n mooie ontwikkeling doormaakt als
onze leerlingen. Samen met leerlingen en samen met medewerkers, ouders en partners krijgen we
dat voor elkaar. Samen zijn we Morgenwijzer, samen gaan we Wijzer naar Morgen.
Daniëlla van den Beemt en Jeannette de Heij
College van Bestuur van Morgenwijzer
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Opdracht en uitgangspunten
Bij Morgenwijzer voelt iedereen zich welkom
Morgenwijzer is een organisatie van 22 scholen en 25 locaties voor primair onderwijs in Alphen aan den Rijn en omgeving.

We willen werken in een prettige en uitdagende omgeving en werken toe
naar een duurzame inrichting van onze gebouwen. We zijn ons bewust
van de omgeving waarin we leven en willen daar zorg voor dragen.
We stimuleren beweging en gaan erop uit om meer te ontdekken van de
wereld waarin we leven.

3 opdrachten
1. Morgenwijzer zegt ‘ja’ tegen leerlingen. Wij zoeken voor elk kind de weg naar een passende onderwijsplek.
Wij zien het als onze opdracht om voldoende en uitdagend te differentiëren, zodat al onze leerlingen hun ambities
kunnen waarmaken.
2. Wij bereiden leerlingen voor op hun plek in onze maatschappij. Ze ontwikkelen kennis en vaardigheden, ze groeien
als persoon en ze leren omgaan met anderen. Dat kunnen we niet alleen. We werken in vertrouwen samen met
anderen rondom het kind.
3. Bij ons voelt iedereen zich welkom, ongeacht culturele of religieuze achtergrond. Wij vinden het belangrijk om
verschillen in identiteit en geloof te bespreken en te waarderen. We gaan uit van gemeenschappelijke waarden,
die per school of doelgroep verschillend vorm kunnen krijgen.

Wij zeggen ‘ja’ tegen onze leerlingen en accepteren hen met al hun
behoeften én beperkingen. Voor ieder kind zoeken wij een oplossing in een
divers, uitdagend en ambitieus onderwijsaanbod, in nauwe samenwerking
met organisaties om ons heen.

5 richtinggevende uitspraken
Deze houding, bij kinderen van nature aanwezig, komt overal in onze
organisatie terug. We stellen vragen uit nieuwsgierigheid, onderzoeken wat
we tegen komen, verdiepen ons voordat we verder gaan. We hebben het lef
om ook buiten de gebaande paden naar oplossingen en antwoorden te
zoeken. We kijken naar wat nodig is, niet alleen naar wat op dit moment
mogelijk is. We werken vanuit eigen verantwoordelijkheid en eigenaarschap,
in het bewustzijn van onze collectieve ambitie en waarden.

Iedereen bij Morgenwijzer mag zich ontwikkelen op basis van talenten en
ambities: leerlingen, medewerkers en bestuurders. Vanuit gezamenlijke
ambities bieden we ruimte aan ieders uniciteit. We werken doelgericht,
met elk kind, maar ook met onze professionals. We kijken steeds kritisch waar
we staan: wat is de volgende stap? Zijn we tevreden? Wat kunnen we beter
doen?
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Samen met onze partners bieden we kinderen tussen de 0 en 18 jaar de
ondersteuning die nodig is om zich optimaal te ontwikkelen. Relatie en
ertrouwen zijn leidend. We kennen elkaar, zien elkaar, nemen elkaar in
gelijkwaardigheid serieus. Wij praten niet over, maar met de ander.

Rijk aan denominaties
Morgenwijzer heeft scholen voor openbaar en scholen voor katholiek onderwijs. In de toekomst komen daar ook
protestants-christelijke scholen bij. Al deze denominaties zijn welkom: bij Morgenwijzer waarderen wij diversiteit. Onze
katholieke scholen bieden een duidelijke herkenbaarheid en gedeelde waarden en normen. Levensbeschouwelijke
vorming is een belangrijk onderdeel van het programma. Onze openbare scholen gaan uit van toegankelijkheid,
respectvol omgaan met pluriformiteit, openheid, ontplooiingskansen voor iedereen en communicatie gericht op
kwaliteitsverbetering. Met elkaar vormen wij de Morgenwijzergemeenschap.
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Omgeving
Meebewegen in een veranderende wereld
Kinderen van nu groeien op in een wereld waarin alles in beweging is. Flexibele netwerken vervangen vaste structuren.
Mensen werken in beroepen waar we tien jaar geleden nog geen weet van hadden. Een overvloed aan informatie
doet een groot beroep op ons onderscheidingsvermogen.
Voor kinderen van nu is de wereld zowel groter als kleiner dan voor eerdere generaties. Langs de digitale snelweg
dendert het wereldnieuws hun leven binnen. Tegelijkertijd is hun thuisbasis vaker aan verandering onderhevig.
De individualisering zet sociale verbanden onder druk en de eisen van onze netwerksamenleving trekken een wissel
op de rust in de gezinsorganisatie.

Ankerpunt
Morgenwijzer wil voor kinderen en
ouders een ankerpunt zijn in een
drukke, veranderende wereld.
We weten dat kinderen pas aan
leren toekomen als ze goed in hun
vel zitten. Daarom richten we onze
organisatie in met oog voor wat
kinderen en ouders nodig hebben.
Dat betekent dat we samen met
de kinderopvang in integrale kindcentra zoveel mogelijk rust in de
schooldag brengen.

Plezier in leren
Verder leggen we een stabiele basis door in ons onderwijs de leefwereld van kinderen begrijpelijk te maken. We zorgen
dat kinderen weerbaar worden, zodat ze zich kunnen handhaven en hun weg vinden in een maatschappij waarin
mensen zichzelf voortdurend opnieuw uitvinden. We brengen kinderen bij hoe je dat doet, zodat ze plezier krijgen in
leren en ontwikkelen.

6

Klaar voor de toekomst
Iedere school werkt per definitie vooruit: het onderwijs bereidt
kinderen voor op de wereld van overmorgen. Het is dus niet genoeg
om ‘bij de tijd’ zijn; het is zaak dat scholen hun tijd vooruit zijn.
De komende vier jaar maken we Morgenwijzer toekomstbestendig.
We bedenken opnieuw wat wij onder leren verstaan, omdat we
beseffen dat kinderen anders denken en leren dan vroeger.

Diversiteit
Diversiteit is voor ons in alle opzichten een uitgangspunt. Morgenwijzer is
een gemeenschap met ruimte voor verscheidenheid, waar kinderen en
volwassenen elkaar ontmoeten op basis van wederzijds respect. Mensen van
alle culturele en religieuze achtergronden zijn welkom. Ook onze scholen
wortelen in verschillende denominaties. De komende vier jaar bekijken we
in overleg met ouders hoe deze bronnen ons voor de toekomst kunnen
inspireren.

Verantwoordelijkheid en verbinding
Bij het vormgeven van ons onderwijs werken we nauw samen met organisaties
om ons heen: jeugdzorg, kinderopvang, speciaal onderwijs, de pabo, het
voortgezet onderwijs. Wij spelen een actieve rol in netwerken en overleggen,
waar we duidelijk aangeven wat ons aandeel kan zijn in het geheel (en wat
niet). Als grote organisatie voelen wij ons mede verantwoordelijk voor
verbinding. Niet opereren als losse huisjes naast elkaar, maar als verschillende
huizen onder één visionair dak.
Wat ons College van Bestuur op gemeentelijk niveau doet, doen onze scholen
in de wijk: samen bouwen aan de wereld van morgen, waarin kinderen
zelfbewust hun plek zoeken en kansen leren benutten, met respect voor de
ander. Want de wereld is in beweging, en Morgenwijzer beweegt mee.
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Onderwijs

Denken vanuit leerdoelen

Leren in ontwikkeling
Morgenwijzer gelooft in groei. Wij hebben het vertrouwen dat voor ieder kind een volgende ontwikkelingsstap is
weggelegd. Die stap mogelijk maken, iedere dag opnieuw, is wat wij met ons onderwijs beogen. Het vraagt van ons
eenzelfde leerhouding als van onze leerlingen: creatief, ontdekkend, zelfverantwoordelijk. Voortdurend in beweging.

Ambitie tot leren
Om in ons onderwijs te kunnen
groeien is het nodig dat we eerst
tot een duidelijke visie op leren komen.
De uitwerking is stap twee. We willen
dat al onze scholen de komende
jaren het gesprek over leren en
ontwikkelen aangaan. Wij verwachten
van scholen - net als van leerlingen een bewustwordingsproces: hoe
nemen we de regie over onze eigen
ontwikkeling?

Onderscheidende profielen
Wij streven daarbij niet naar eenvormigheid. Het doel van Morgenwijzer is een onderscheidend profiel voor elke school: een divers,
uitdagend en ambitieus aanbod dat past bij de school en bij de
behoeften van leerlingen en ouders in de wijk. Over vier jaar heeft
elke school een profiel geformuleerd waarin de volgende elementen
een passende invulling krijgen: leren in samenhang, denken vanuit
leerdoelen, relatie, autonomie en competentie, brede vorming,
passend onderwijs en ouders als partners.

Leren in samenhang
Het leren van de toekomst is leren in samenhang. Kenmerkend voor Morgenwijzerscholen is een integrale benadering, waarin leren is verbonden met
het dagelijks leven. Onze scholen hebben aandacht voor de mogelijkheden
van technologie en het gebruik van de omgeving als goede inspiratiebron:
een weloverwogen balans tussen ‘binnen’ en ‘buiten’, tussen leren op school
en buitenschools leren, tussen zitten en bewegen. Iedere school ontwikkelt
hierop een visie die doorklinkt in het onderwijsconcept.
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Van onze scholen verwachten wij verder dat zij het
onderwijs zodanig inrichten dat leerlingen in hun eigen
tempo en op eigen wijze kunnen leren. Dat is wat wij
bedoelen als we spreken over ‘gepersonaliseerd leren’.
Dit leren kan individueel zijn, maar ook binnen groepsverband plaatsvinden. Waar het om gaat, is dat leerkrachten denken vanuit leerdoelen. Dat zij de leerdoelen
voor ieder kind inzichtelijk maken en werken vanuit
leerlijnen. Daarbij kenmerken Morgenwijzerscholen zich
door waarderend evalueren. We toetsen bewust en
maken de ontwikkeling van kinderen zichtbaar door dat
wat goed is, te versterken. Ook dit element komt terug
in het onderwijsconcept van iedere school.

Relatie, autonomie,
competentie
Morgenwijzer staat verder voor een goed pedagogisch klimaat. Leerlingen kunnen beter leren
als aan drie basisbehoeften is voldaan: relatie
(je geaccepteerd voelen en veilig voelen),
competentie (ontdekken dat je een taak aankunt
en dat je steeds meer aankunt) en autonomie
(je leergedrag kunnen sturen). Morgenwijzerleerkrachten stemmen hun gedrag op deze
behoeften af. Daarnaast verwachten wij van
al onze scholen dat zij voldoen aan de wettelijke
verplichtingen op het gebied van sociale
veiligheid.
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Personeel
Vindingrijk werken
Onze onderwijsambities veranderen het werk van onze medewerkers. Er wordt meer van hen gevraagd, zowel van
bestaande als van nieuwe collega’s. Tegelijkertijd groeit het lerarentekort. Voor Morgenwijzer is dit aanleiding om
versneld op zoek te gaan naar vindingrijke oplossingen.
Toekomstbestendig onderwijs stelt andere eisen aan bekwaamheden van medewerkers en maakt persoonlijke
ontwikkeling onmisbaar. Daarnaast gaan de komende jaren veel van onze personeelsleden met pensioen. Dat vraagt
aandacht voor werving en selectie, zeker nu de personeelstekorten in de sector oplopen. Morgenwijzer grijpt dit aan
om de komende vier jaar een slag te maken naar strategisch HRM-beleid. Daarbij koersen we op duurzame werkverbanden waarin we naar de hele loopbaan van een medewerker kijken en bereid zijn tot maatwerk.

Brede vorming
Het is zaak dat iedereen in onze samenleving zich in woord en getal kan uitdrukken. Daarom blijven taal
en rekenen altijd van belang. Maar kinderen hebben meer nodig om straks hun plek in de maatschappij
te kunnen innemen. In potentie kunnen zij veel: het is aan ons om hen ruimte te bieden om hun grenzen
te verkennen en hun creatieve denken te ontwikkelen. Dat is een van de redenen dat wij het belang van
wetenschap en technologie in het onderwijs onderschrijven. Onze scholen geven daar de komende vier
jaar actief vorm aan. Zo maken we over de hele linie ruimte voor talent. In de richtinggevende uitspraken
van Morgenwijzer staat dat we het hele kind zien. Onze scholen zetten in op brede vorming; niet als een
op zichzelf staand onderdeel, maar geïntegreerd in het onderwijsconcept.

Passend onderwijs

Ouders als partners

Bij Morgenwijzer zijn we ons ervan bewust dat passend
onderwijs meer is dan het principiële uitgangspunt dat
iedereen zich welkom kan voelen. We maken het pas
echt waar als het onderwijs op onze scholen zodanig
is ingericht dat alle kinderen tot hun recht komen.
Voor ieder kind zoeken wij een oplossing in een divers,
uitdagend en ambitieus onderwijsaanbod, in nauwe
samenwerking met organisaties om ons heen.
De komende tijd doen we daar onderzoek naar en op
basis daarvan maken onze scholen keuzes die over vier
jaar geïmplementeerd zijn.

School is slechts één van de drijvende krachten in de
ontwikkeling van kinderen. Bij Morgenwijzer zien we
ouders als partners. Samen zijn we verantwoordelijk
voor de ontwikkeling van ‘onze’ kinderen en de school.
Het is belangrijk dat we daarover in gesprek blijven. Wij
verwachten dat al onze scholen over vier jaar samen
met ouders een gesprekscyclus hebben vastgesteld
waardoor een dialoog tot stand komt: gebaseerd op
tweerichtingsverkeer, met duidelijke afspraken over
ieders rol en op basis van ieders specifieke expertise in
relatie tot het kind.
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De Morgenwijzermedewerker
Als jonge en ambitieuze organisatie heeft Morgenwijzer behoefte aan
energieke medewerkers die naast vakmanschap en betrokkenheid drie
specifieke eigenschappen bezitten: ze zijn wendbaar, ze nemen regie over
hun ontwikkeling en ze hebben het lef om dingen uit te proberen. Wij zijn op
zoek naar denkkracht, naar een analytische, onderzoekende houding, naar
het streven om het iedere dag iets beter te doen. Nieuwe medewerkers
selecteren we daarop, maar ook bij huidige personeelsleden waarderen we
deze eigenschappen. Morgenwijzer wil een flexibele werkgever zijn die met
alle medewerkers -van conciërge tot directeur - een gelijkwaardige relatie
onderhoudt en open staat voor initiatief. We hebben oog voor ieders
gezondheid en welbevinden.

De Morgenwijzercultuur
Wij willen dat medewerkers - net als leerlingen - voelen dat zij gezien worden. We vinden het belangrijk dat
allen zich gerespecteerd weten zoals zij zijn en plezier hebben in hun werk. Dat vraagt om een cultuur van
samenwerken waarbij professionaliteit voorop staat. Een cultuur waarin dingen bespreekbaar zijn, waar
allen gewaardeerd worden om hun inbreng en waarin opbouwende kritiek welkom is. Dat is de cultuur
van een organisatie waarin mensen kennis delen en samen naar oplossingen zoeken.
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Verantwoordelijkheid en initiatief

Mobiliteitsbeleid

Zoals we leerlingen verantwoordelijk maken voor hun leerproces, zo willen
we dat medewerkers verantwoordelijkheid nemen voor hun functioneren.
We verwachten van de scholen dat zij ruimte geven aan initiatieven van
medewerkers. Daarbij is de vraag steeds: wat heeft deze medewerker
nodig om als professional sterker te worden, passend binnen de kaders van
de school en van Morgenwijzer?

Bij werkplezier horen naast scholings- en ontwikkelingsmogelijkheden ook mobiliteitskansen. Goed mobiliteitsbeleid
heeft voor iedereen voordelen. Een medewerker die op het juiste moment op de juiste plek zit, kan zijn talenten en
kwaliteiten optimaal inzetten. Dat is goed voor de school en voor de kinderen, maar het helpt ook om deze medewerker aan Morgenwijzer te binden en ongewenste uitstroom beperkt te houden. Over vier jaar staat het belang van
interne mobiliteit bij al onze scholen op de radar.

Leermogelijkheden
Ons doel is dat er over vier jaar binnen Morgenwijzer een scala aan leermogelijkheden bestaat: zowel Morgenwijzerbreed als op schoolniveau
en individueel. Morgenwijzerbreed organiseren we de komende vier jaar
vernieuwingscolleges waarin we met deskundige sprekers samen nadenken
over onze richtinggevende uitspraken en over ontwikkelingen in onderwijs
en samenleving.

Professionele dialoog
Op schoolniveau stimuleren wij dat collega’s samen leren en ontwikkelen. Scholen geven hieraan zelf
vorm, passend bij hun profiel. Diverse scholen doen dat al: zij werken bijvoorbeeld in leerteams die onderling intervisie doen. Wij stimuleren dat teams zich ontwikkelen tot leergemeenschappen die met elkaar
een professionele dialoog voeren over onderwijs.

Leerkracht nieuwe-stijl
Als de inrichting van het onderwijs verandert, kan dit vragen om een nieuwe verdeling van werkzaamheden. Bij Morgenwijzer staan we daar uitdrukkelijk voor open. Wij stimuleren dat scholen experimenteren met alternatieven voor de
traditionele rol van de groepsleerkracht. In de visie van Morgenwijzer blijft de leerkracht altijd eindverantwoordelijk
voor het behalen van de einddoelen van het onderwijs, maar kunnen onder diens regie ook mensen met andersoortige
deskundigheden worden ingezet, of slimme technologie.

Opleiden in de school
Jonge leraren zijn bij Morgenwijzer van harte welkom. Ze nemen actuele
kennis vanuit de opleiding mee en zorgen voor een frisse wind in de school.
Bovendien is het in een tijd van lerarentekorten belangrijk om vroeg in contact
te komen met toekomstige medewerkers. Om al deze redenen investeert
Morgenwijzer in opleiden in de school. Wij versterken de banden met het hbo
en het mbo. Over vier jaar zijn al onze scholen opleidingsschool.

Like!

Diversiteit
Waarderende gesprekscyclus
Op individueel niveau willen wij dat iedere medewerker een ontwikkelplan heeft dat vertrekpunt is voor de gesprekscyclus. Omdat goed werkgeverschap primair een zaak van het bestuur is, brengen we de komende vier jaar lijn in de
bestaande gesprekscycli op scholen. In het verlengde van de manier waarop we de ontwikkeling van leerlingen
evalueren, kiezen we ook hier een waarderende benadering. Dat wil zeggen dat we vertrekken vanuit dat wat we
als positief ervaren en dat uitbouwen, werkend vanuit een coachende leiderschapsstijl.
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We hechten niet alleen aan diversiteit in het onderwijsaanbod, we
werken ook aan diversiteit in onze organisatie. Wij denken we dat
het voor de ontwikkeling van kinderen goed is als zij op school mensen
tegenkomen die verschillen in hun manier van communiceren.
Daar is gerichte inzet voor nodig, omdat het personeelsbestand in
de kinderopvang en het primair onderwijs in sommige opzichten
eenvormig is. Hier hoort ook bij dat wij als werkgever onze verantwoordelijkheid nemen bij het zoeken naar passend werk voor
mensen met beperkingen.
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Kwaliteit
Cyclisch werken aan verbetering
Om systematisch te kunnen werken aan het realiseren van onze ambities, zetten we de komende vier jaar in op
kwaliteit. We voeren een integraal kwaliteitssysteem in op alle niveaus van de organisatie.

Kwaliteitssysteem
Bij Morgenwijzer is de onderwijskundige kwaliteit volgens de inspectie op orde. We willen echter structureel werken
aan kwaliteit en daar is meer voor nodig. Een kwaliteitssysteem helpt ons om handen en voeten te geven aan onze
ambities. Het beschrijft wat onze visie op kwaliteitszorg is en hoe we werken, hoe processen lopen en wie welke
verantwoordelijkheid en bevoegdheid heeft. Dat is een basis om cyclisch te werken aan verbetering. De komende
tijd maken we een keuze voor een kwaliteitssysteem dat in heel Morgenwijzer wordt ingevoerd. Voor deze keuze
hebben we een aantal uitgangspunten.

Integrale benadering
In lijn met onze integrale benadering van leren, kiezen we een integrale benadering van kwaliteit. We willen onze
kwaliteit afmeten aan de waardering door leerlingen en ouders, de waardering door medewerkers, de waardering
door de maatschappij en de behaalde onderwijsresultaten. Om tot verbetering te komen, kijken we in samenhang
naar alle factoren die deze resultaten beïnvloeden: leiderschap, beleid en strategie, HRM, management van middelen
en management van processen.

Overige kenmerken
Uitdagend onderwijs is onze kernactiviteit. Ook dat werkt door in onze keuze voor een kwaliteitssysteem. We willen bij
alles kunnen zien wat het betekent voor de leerling. In lijn met onze visie op eigenaarschap bij leerlingen en medewerkers
kiezen we bovendien voor zelfsturing als principe. Dat betekent onder meer dat we gaan werken met zelfevaluaties
en collegiale visitaties.

Reflectieve houding
Met een kwaliteitssysteem alleen zijn we er niet. We realiseren ons dat werken aan kwaliteit vooral een manier
van denken is, een reflectieve houding die gaat groeien. Daarom maken we een plan voor de invoering. We
beginnen met het in kaart brengen van onze uitgangssituatie: wat weten we van de kwaliteit binnen Morgenwijzer? De komende jaren doen al onze scholen ervaring op met zelfevaluatie. Over vier jaar is het kwaliteitsdenken geïntegreerd in ons handelen.
14
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Bestuur en leiderschap
Leiders met lef
Morgenwijzer is een organisatie in beweging. Dit bepaalt onze visie op bestuur en leiderschap.

Sterke scholen
Morgenwijzer is een nieuwe fase ingegaan, waarin we kiezen voor sterke scholen. We hanteren uniformiteit
waar dat efficiënt en effectief is, maar geven scholen de vrijheid om passende nuances aan te brengen:
bij het neerzetten van een onderscheidend profiel, bij het zoeken naar andere manieren van onderwijsgeven
(mede gezien het lerarentekort) en bij het vormgeven aan ouderbetrokkenheid. Dit vraagt om vernieuwingskracht en een meer beleidsmatige focus bij directeuren.

Werken op basis van talenten
Daarnaast willen we in heel Morgenwijzer meer op basis van talenten werken.
Als iemand op zijn of haar sterke punten wordt ingezet, gaat kwaliteit omhoog,
vermindert het ziekteverzuim en verbetert de duurzame inzetbaarheid. Ook
dit vraagt echter om een andere focus in de organisatie. De komende tijd
verkennen we wat dit voor effect kan hebben op de taakverdeling in de
driehoek bestuur, directeuren en staf.

Waarderende organisatie
Voorop staat dat we in onze organisatie – net als in ons onderwijs – willen
uitgaan van creativiteit, nieuwsgierigheid en talentontwikkeling. Morgenwijzer
verandert de komende jaren van een meer beheersmatige organisatie
naar een waarderende organisatie die uitgaat van ontwikkeling, vertrouwen
en investeren in medewerkers. Wij doen een groter beroep op de verantwoordelijkheid van onze professionals en stimuleren professionele dialoog.
We gaan uit van professionaliteit, zelfreflectie en zelfkennis. We werken
vanuit vertrouwen en verantwoording achteraf.
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Transparant
Ook willen we transparant zijn in wat we doen en waarom: we vertellen welke drijfveren en overwegingen ons leiden.
We weten dat al onze mensen het belang van het kind centraal stellen, maar we weten ook dat dit vanuit verschillende
invalshoeken kan. Medewerkers van Morgenwijzer zijn flexibel en in staat het standpunt van de ander te zien. Zij
beschikken over durf, professionaliteit en wederzijds respect. Ook tonen ze geduld, in het besef dat nieuwe antwoorden
niet in een oogwenk gevonden zijn.

Leiderschap met lef

Integraal verantwoordelijk

Voor onderscheidend onderwijs is
onderwijskundig leiderschap nodig.
Daarom zijn wij voor onze scholen
op zoek naar ondernemende,
conceptuele leiders die lef tonen
bij het vertalen van onze ambities
naar de praktijk, en dat doen op
een waarderende manier.

Met elkaar vormen we Morgenwijzer; iedereen levert daar zijn
bijdrage aan. Het bestuur formuleert de kaders, in overleg met
directeuren. Binnen deze kaders krijgen de scholen ruimte voor
eigen invulling, overeenkomstig hun onderscheidende concept.
Met uitzondering van die terreinen waar het collectieve belang
voorop staat, zijn directies zelf verantwoordelijk. In de hele organisatie
is het principe: de staf adviseert, de lijn beslist.

Governance
Morgenwijzer werkt volgens de Code Goed Bestuur van de PO-Raad. Het
College van Bestuur en de Raad van Toezicht toetsen de bestuurlijke inrichting
en het bestuurlijk functioneren binnen Morgenwijzer aan de principes van
deze code. De Code Goed Bestuur is een instrument voor reflectie, dat
uitnodigt om eigen keuzes te maken en te verantwoorden. Het College van
Bestuur heeft deze keuzes vastgelegd in dit strategische plan. De Raad van
Toezicht formuleert hierbij een toezichtkader.

Compliance
Morgenwijzer is een integere organisatie, die voldoet aan wet- en regelgeving
en openstaat voor de kansen die wet- en regelgeving bieden voor het
realiseren van onze ambities. In het kader van het werken aan kwaliteit
leggen we onszelf de komende jaren regelmatig langs de meetlat van dit
strategische plan. Doen we wat we ons hebben voorgenomen? En levert
het op wat we willen? Waar nodig passen we onze werkwijze aan.
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Materialen en middelen
Duurzaam investeren
Onderscheidend onderwijs vraagt om duidelijke keuzes voor de onderwijsinrichting en daarmee ook voor de inzet
van materialen en middelen.
Bij het investeren in materialen en middelen hanteert Morgenwijzer drie uitgangspunten. Om te beginnen geven we
het onderwijs bij elke beslissing prioriteit. Daarnaast besteden we onze middelen structureel: we vragen ons altijd af
wat uitgaven bijdragen aan de ambities en de doelmatigheid van onze organisatie. Een uitzondering vormen
incidentele investeringen in innovatie (zoals experimenten en pilots), omdat die de weg banen naar structurele
onderwijsverbetering. Tot slot kiezen we waar mogelijk voor duurzaamheid omdat wij – in lijn met onze richtinggevende
uitspraken - willen werken in harmonie met onze omgeving. We kiezen voor materialen die langer meegaan en voor
verduurzaming van gebouwen.

Gebouwen en inrichting
Wij willen dat onze gebouwen onze uitgangspunten en ambities weerspiegelen.
Dat is de insteek geweest voor onze bijdragen aan de gemeentelijke huisvestingsplannen in Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Kaag en Brasem.
Onze prioriteiten zijn: een goede geografische spreiding, duurzame gebouwen
met een goed binnenklimaat en nieuwbouw waar nodig. We kiezen voor
een veilige én uitdagende inrichting, zowel voor leerlingen als medewerkers.
Voor leerlingen vinden we het van belang dat de inrichting zowel voorspelbaar is als uitnodigt tot leren, ontdekken en bewegen.

Duurzaamheid
Omdat wij zorg willen dragen voor onze omgeving, werken we aan verduurzaming: inzet van zonnepanelen, hergebruik van afval en energiezuinige
lichtbronnen. Ook streven we naar groenere schoolpleinen, waar kinderen
kunnen spelen in een natuurlijke omgeving. De komende jaren ontwikkelen
we op al deze punten beleid. Daarnaast zetten we structureel in op onderhoud. Dat maakt scholen veiliger, het is goed voor het pedagogisch klimaat,
het is goedkoper en duurzamer.
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ICT
Het onderwijs van de toekomst kan
niet zonder technologie. Ons uitgangspunt is dat de technische infrastructuur
op onze scholen bij onze onderwijsbehoefte past en de stand van de
techniek weerspiegelt. Dat betekent
onder meer dat we de komende
vier jaar het draadloos netwerk in
alle scholen op orde brengen. We
realiseren ons dat de eisen aan de
technische infrastructuur hoger
worden naarmate ict een belangrijker
plaats krijgt in het onderwijsconcept
van een school. Op dit moment
wordt ict binnen Morgenwijzer nog
centraal geregeld. Als de behoeften
van scholen sterk gaan verschillen
(bijvoorbeeld omdat de concepten
van scholen op het punt van ict sterk
uiteen lopen), dienen we dat mogelijk
anders te organiseren. Over vier jaar
hebben we daar een visie op.

Financiën
Morgenwijzer is een financieel gezonde organisatie en dat willen we zo houden. Doelmatigheid staat bij ons voorop.
We vinden dat er zoveel mogelijk geld naar onderwijs hoort te gaan. Dat betekent dat de hoogte van ons eigen
vermogen dient aan te sluiten bij de risico’s die we lopen. Op dit moment is het eigen vermogen hoger en dus brengen
we dat de komende vier jaar omlaag. De vrijkomende middelen besteden we aan het realiseren van de onderscheidende onderwijsconcepten op onze scholen.

Planning & control
In financieel opzicht houden we de vinger aan de pols. Aan ons beleid ligt een heldere planning- en controlcyclus
ten grondslag, die we de komende vier jaar nog meer integreren in ons dagelijks handelen. Zo verwachten we van al
onze directeuren dat ze de verbinding kunnen leggen tussen hun onderwijsconcept en de benodigde financiën. De
directeur heeft budgetverantwoordelijkheid; het bedrijfsbureau zorgt voor passende ondersteuning. Dit is altijd maatwerk.
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Positionering
Naar een sterk merk
Als jonge organisatie staat Morgenwijzer voor de opdracht zichzelf op de kaart te zetten. Met een duidelijke positionering
vergroten we de herkenbaarheid van onze organisatie en onze scholen.
Morgenwijzer heeft werk te doen als het gaat om positionering: de plaats die we innemen ten opzichte van andere
organisaties in de regio. We willen dat anderen ons zien zoals wij zijn: een innovatieve, belangrijke speler in het primair
onderwijs in en rond Alphen aan den Rijn. Onze positioneringsbehoefte wordt niet ingegeven door de wens om binnen
het primair onderwijs uit te breiden. Onze huidige omvang is voor het primair onderwijs optimaal. Wel vinden we het
interessant om te verkennen hoe we in de onderwijskolom van 0 tot 18 jaar meer kunnen samenwerken.

Uitruil voor sterke scholen
Daarnaast vinden we dat besturen samen verantwoordelijk zijn voor een gezond onderwijsaanbod in hun regio.
We willen sterke scholen creëren, zowel in Alphen aan den Rijn als in de randgemeenten. Daarom werken we met ons
collegabestuur WIJ de Venen samen aan de uitruil van enkele scholen. Dit leidt ertoe dat Morgenwijzer op termijn
volledig binnen de gemeente Alphen gaat opereren. Zowel Morgenwijzer als WIJ de Venen kan door deze concentratie
van belangen efficiënter opereren.

Beter herkenbaar

Bouwen aan het merk
Morgenwijzer wil een bestuur zijn dat partijen verbindt. Ook willen wij gezien worden als een organisatie met lef; een
logische partner bij innovatie. Daarom bouwen we de komende vier jaar aan het merk Morgenwijzer. We zetten een
traject voor strategische communicatie uit met onze richtinggevende principes als uitgangspunt. Die vertalen we in
een positionering richting onze stakeholders, zoals gemeenten, samenwerkingsverbanden, collegabesturen en jeugdzorg.

Iets te kiezen
Parallel hieraan werken we aan een onderscheidende positionering voor onze scholen. Wij willen dat ouders
iets te kiezen hebben, passend bij hun kind en hun gezin. Daarom bouwt elke school de komende vier jaar
aan een eigen profiel, vertrekkend vanuit onze richtinggevende uitspraken. Dat begint ermee dat scholen
zich bewust worden welke onderscheidende elementen zij nu al bezitten. We willen dat zij hun eigenheid
beschrijven en op basis hiervan keuzes maken. Vervolgens helpen we hen die keuzes in een aantrekkelijke
boodschap te vatten en aan hun doelgroepen over te brengen.

Morgenwijzer en ouders
Ouders kiezen in eerste instantie voor een school, hopelijk (mede) op basis
van het profiel, en pas daarna voor Morgenwijzer. Voor ouders willen we
Morgenwijzer daarom vooral neerzetten als waarborg of keurmerk: als je kiest
voor een Morgenwijzerschool, ben je zeker van kwaliteit.

Ook al streven we niet naar uitbreiding, we willen wel herkenbaar zijn als de organisatie waar de helft van
alle basisschoolkinderen in en rond Alphen naar school gaat. In de gedachten van onze doelgroepen willen
we een plaats innemen die rechtdoet aan de ambitieuze weg die we zijn ingeslagen en die tot uiting komt
in onze naam:

Morgen staat voor onze gerichtheid op de toekomst en voor een nieuw begin, met ruimte voor verschillende
perspectieven.

Wijzer staat voor onze rol als gids en medereiziger; medewerkers, ouders en kinderen versterken elkaar om
talenten tot wasdom te laten komen.

Wijzer staat ook voor ontwikkeling; wij delen kennis, inzichten en vaardigheden om kinderen én medewerkers voor te bereiden op de toekomst.

Wij staat voor ons allemaal; voor de gemeenschap van kinderen, ouders en medewerkers die in de nieuwe
organisatie samenwerken.
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PR & communicatie
Naar een heldere communicatie
Wij versterken de positionering van Morgenwijzer en onze scholen door in te zetten op communicatie.

Strategische communicatie
Naarmate de positionering van Morgenwijzer en alle afzonderlijke scholen meer vorm krijgt, gaat deze een grotere rol
spelen in de strategische communicatie. We passen onze communicatie-uitingen daarop aan. In de communicatie
met partners is het merk Morgenwijzer dominant, maar in de communicatie rondom schoolkeuze speelt dit merk een
ondersteunende rol, als kwaliteitsgarantie voor goed onderwijs. In het schoolplan van elke school komen het eigen
concept van de school en het merk Morgenwijzer expliciet terug. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat al onze
medewerkers de richtinggevende uitspraken van Morgenwijzer onderschrijven en hier in woord en gedrag uiting aan
geven.

Operationele communicatie
Morgenwijzer is eerstverantwoordelijk voor de operationele communicatie op bestuursniveau, denk aan perscontacten
en communicatie met stakeholders. De operationele communicatie op schoolniveau is de verantwoordelijkheid van
de schooldirecteur. Op het gebied van materialen en middelen ondersteunt Morgenwijzer de scholen met basisformats,
bijvoorbeeld voor de websites en de schoolgids. Voor de interne communicatie gaan alle scholen de komende tijd
over op SharePoint.

Arbeidsmarktcommunicatie
Voor een innovatieve organisatie als Morgenwijzer wordt arbeidsmarktcommunicatie steeds belangrijker. We hebben
een duidelijk beeld van de medewerkers die we zoeken, maar op de krappe arbeidsmarkt zijn die steeds lastiger te
vinden. In de communicatie met toekomstige medewerkers spelen zowel het merk Morgenwijzer als de profielen van
onze scholen een belangrijke rol. De komende vier jaar zetten we beide duidelijk in de markt, onder meer in onze
contacten met de pabo’s.

Gegevensbescherming
Morgenwijzer is bekend met en houdt zich aan de verplichtingen van de AVG. De komende jaren geven we nadere
invulling aan ons privacybeleid.
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