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Voorwoord
Met de nodige ambitie(s) presenteren we u het schoolplan van de Christelijke Scholengemeenschap
Groningen (CSG). “We” in de vorige zin, betekent: medewerkers, leerlingen en schoolleiding van
de CSG. Ik ben erg blij dat de inhoud van dit schoolplan vooral is aangedragen door gemotiveerde
collega’s en enthousiaste leerlingen. In de inleiding leest u meer over de totstandkoming van dit plan.
In de afgelopen periode is veel energie gestoken in het op kwalitatief voldoende niveau brengen van
het onderwijs op de zes vestigingen. In de komende periode, 2015-2019, zetten we deze lijn door
en we voegen er het nodige aan toe. We zetten de lijn door om op opbrengstenkaarten minstens
voldoendes te scoren. Maar we gaan ook nadrukkelijker aandacht besteden aan de wijze waarop
leerlingen een bijdrage leveren aan hun leefgemeenschap en de wijze waarop zij aan persoonlijke
groei gaan werken. Een school voor twaalf- tot achttienjarigen is meer dan een instituut voor
kennisoverdracht. Het voortgezet onderwijs heeft ook de opdracht om individu en groep goed voor te
bereiden op een verantwoordelijke rol in de samenleving. Met name dat aspect zult u terugzien in de
geformuleerde ambities.
De CSG verzorgt onderwijs over de volle breedte: van vmbo bb lwoo tot vwo+. Het moge duidelijk zijn
dat het schoolplan voor die verschillende doelgroepen specifiek zal worden uitgewerkt. Dat betekent
dat de zes vestigingen ruimte hebben om binnen de aangegeven kaders eigen invulling te geven aan
de ambities, rekening houdend met leerlingen, personeel en plaats. De vestigingen hebben niet alleen
de ruimte, maar juist ook de opdracht om ‘couleur locale’ aan te brengen. Als bestuurder bepaal ik met
dit schoolplan ‘de agenda’ van de CSG. De vestigingen vertrouw ik ten volle toe dat zij daarbinnen de
juiste keuzes zullen maken voor de leerlingen die aan hen zijn toevertrouwd.

Nol Benders
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1. Inleiding
Het schoolplan dat voorligt is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met alle medewerkers
van de CSG. In de periode oktober 2014 tot en met februari 2015 hebben leraren, ondersteunend
personeel, teamleiders en vestigingsdirecteuren van alle vestigingen in verschillende bijeenkomsten
nagedacht over de vraag: wat vinden wij goed onderwijs en wat willen wij met ons onderwijs de
komende vier jaar?
Wij hebben er nadrukkelijk voor gekozen om de belangrijkste stakeholders, onze leerlingen, mee te
laten denken over deze vraag. De directeur bestuurder heeft focusgroepsgesprekken gevoerd met
leerlingen van alle afdelingen, leerjaren en vestigingen. Dat leverde waardevolle inzichten en ideeën
op, die verwerkt zijn in de streefdoelen bij de onderwijsambities.
De onderwijsambities zijn tijdens een bijeenkomst voor alle medewerkers van de CSG gepresenteerd.
Zij hebben de gelegenheid gekregen om ideeën in te brengen over de concrete invulling van de
onderwijsambities.
De conceptversie van het schoolplan is door de directie, directeuren en teamleiders beoordeeld op
aanvaardbaarheid, haalbaarheid en prioriteit. De definitieve versie is ter instemming voorgelegd aan
de Medezeggenschapsraad en de Raad van Toezicht van de CSG.
Werking van het schoolplan binnen de organisatie
Het schoolplan is leidend voor de komende vier jaar. In die periode kunnen interne en externe
ontwikkelingen van invloed zijn op de concrete invulling van onze onderwijsambities. De streefdoelen
zijn zo geformuleerd dat er ruimte is voor de vestigingen om mee te bewegen met de dynamiek in en
buiten de school en het maken van eigen keuzes.
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EVAL
UE
Figuur: Samenhang schoolplan - jaarplan

Op basis van de onderwijsambities in het 4-jarenschoolplan stelt iedere vestiging en beleidsafdeling
van het bestuur jaarlijks een plan op waarin de streefdoelen zijn uitgewerkt in concrete doelen en
verwachte resultaten voor het betreffende schooljaar. Daarbij wordt tevens navolging gegeven aan de
financiële en de onderwijskundige kaderbrieven en richtlijnen vanuit het bestuur voor het betreffende
schooljaar.
In de jaarplannen zijn bij ieder doel de verwachte resultaten opgenomen en zijn de activiteiten om
de doelen te bereiken in de tijd weggezet. Daarbij is aangegeven wie verantwoordelijk zijn voor de
realisatie en hoe de resultaten worden gemeten of onderzocht. Bij voorkeur wordt er in werkgroepen
of in professionele leergemeenschappen gewerkt, waarbij medewerkers samen een bijdrage leveren
aan verbeteringen en vernieuwingen. (Verbiest, 2011)
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De voortgang van het jaarplan is minimaal drie keer per jaar onderwerp van gesprek tussen de
vestigingsdirecteur of beleidsadviseur en de directeur bestuurder. Het jaarplan staat met regelmaat op
de agenda van het managementteamoverleg van iedere vestiging.
De vestigingen en beleidsafdelingen evalueren het jaarplan met alle medewerkers. De uitkomsten
worden vastgelegd in een jaarevaluatie en met de directeur bestuurder wordt besproken hoe de
resultaten hebben bijgedragen aan onze gezamenlijke ambitie. De uitkomsten worden tevens gebruikt
voor het opstellen van het nieuwe jaarplan.
Er is sprake van een wisselwerking tussen schoolplan en jaarplannen. Het schoolplan is een
levend document: halverwege de planperiode zal het worden geëvalueerd en op het niveau van de
streefdoelen worden aangepast.
Structuur
In dit schoolplan is de meeste ruimte ingeruimd voor de onderwijsambities. Ze zijn leidend bij de
ambities op het gebied van personeel, organisatie, middelen & voorzieningen en de communicatie. De
structuur en opbouw van het plan zijn conform dit uitgangspunt. We besteden in hoofdstuk 2 aandacht
aan de landelijke en regionale trends in het voortgezet onderwijs. Vervolgens gaat in hoofdstuk 3 alle
aandacht naar de onderwijsambities. In de daaropvolgende hoofdstukken komen de daarvan afgeleide
ambities op het gebied van personeel, organisatie, middelen en voorzieningen en communicatie aan
de orde.
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2. Trends in het voortgezet onderwijs
De visie op onderwijs die gedragen wordt door de medewerkers van de CSG is leidend bij de keuze
voor de ambities van de school. Daarnaast volgt de CSG nauwkeurig onderwijskundige ontwikkelingen
en het landelijk en regionale beleid met betrekking tot het voortgezet onderwijs. De ambities van de
school zijn op een groot aantal onderdelen in lijn met deze ontwikkelingen. (VO-raad 2014)
2.1 Landelijk
De school moet en wil op onderdelen rekening houden met de volgende landelijke
onderwijsuitgangspunten en andere relevante ontwikkelingen:
• Sectorakkoord voortgezet onderwijs 2014-2017
• Passend Onderwijs
• Flexibilisering onderwijstijd
• Transitie Jeugdzorg
• Kernkader Inspectie 2013
• Vernieuwingen VMBO
2.2 Regionaal
De CSG zal in de komende periode geconfronteerd worden met leerlingenkrimp. Het aanbod
aan twaalfjarigen neemt af in alle gemeenten rond Groningen stad. De krimppercentages in het
aanbod twaalfjarigen liggen in de orde van grootte van zo’n 30% tussen 2015 en 2030. Hoewel
voor Groningen stad er nog een groei van 10% wordt geprognotiseerd, zullen ook de Groningse
vestigingen geconfronteerd worden met krimp doordat zij een aanzienlijk deel van hun leerlingen
vanuit de randgemeenten betrekken. Als gevolg daarvan zal de school zich moeten herbezinnen op
de vraag op hoeveel vestigingsplaatsen welk onderwijs wordt aangeboden. Naast demografische
factoren speelt hier ook de concurrentiepositie een rol. De profilering en concurrentie kan in Groningen
stad in sterkere mate als instrument ingezet worden dan buiten Groningen, omdat binnen de stad de
demografische ontwikkeling gezond is en ouders en leerlingen uit een groot aantal scholen kunnen
kiezen.
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De periode van dit schoolplan zal gebruikt worden om in deze strategische discussie tot
besluitvorming te komen en voor zover mogelijk tot het effectueren daarvan. De kernvragen van
de discussie zijn: Op welke plekken kunnen en willen we structureel kwalitatief goed onderwijs in
stand houden? Welke onderwijssoorten bieden we op deze plekken aan? Hoe profileren we dit
onderwijsaanbod naar ouders en leerlingen?
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3. Onderwijs en begeleiding
3.1 Kwaliteit, schoolprofiel en curriculum
Onderwijskwaliteit
De Christelijke Scholengemeenschap Groningen heeft de afgelopen jaren een moeilijke periode
meegemaakt. Een groot deel van de vestigingen heeft te maken gehad met een toezichtsarrangement
van de Inspectie van het Onderwijs. Dit betekent dat de nadruk tot voor kort lag op het op orde krijgen
van de basiskwaliteit van de onderwijsprocessen, voldoende opbrengsten, de kwaliteitszorg en het
onderwijskundig leiderschap. De CSG heeft derhalve geen actief beleid gevoerd naar aanleiding van
het vorige schoolplan. De onderwijsambitie is gedurende die planperiode al in een vroeg stadium
teruggebracht naar het op orde krijgen van de basiskwaliteit. Daarnaast waren er in de vorige
planperiode wijzigingen in de inrichting van de organisatie en zijn er veel personele wisselingen
geweest binnen de directie.
Inmiddels is er sprake van voldoende basiskwaliteit. Deze is echter nog broos, maar biedt perspectief.
De CSG heeft ervoor gekozen om vooruit te kijken en heldere ambities te formuleren die antwoord
geven op de vragen: wat is goed onderwijs en wat willen wij met ons onderwijs?
Onderwijsaanbod
Binnen de CSG zijn zes vestigingen die een specifiek onderwijsaanbod en een eigen profiel hebben.
Vestiging			Onderwijsaanbod
CSG Wessel Gansfort
CSG Augustinus		
CSG Kluiverboom		
CSG Diamantlaan		
CSG Winsum		
CSG Rehoboth		
					

vmbo-tl, havo, atheneum, atheneum+
vmbo-tl, havo, atheneum, atheneum-extra
vmbo kb en bb met LWOO
vmbo breed met LWOO en intensieve ondersteuning
vmbo-tl en havo 1 t/m 3
vmbo tl 1 t/m 4, vmbo-bb, vmbo-kb 1&2 met LWOO, 			
havo 1 t/m 3
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Onderwijsontwikkeling
Het is lastig om CSG breed het schoolprofiel te karakteriseren, omdat vestigingen een specifiek
onderwijsaanbod hebben en het tempo in het aanbrengen van verbeteringen en het uitwerken van de
profilering onderling verschillen. Desalniettemin zijn er algemene tendensen te benoemen.
De afgelopen jaren is er een verschuiving zichtbaar van het werken in teams naar het werken
in vakgroepen. Binnen de vakgroepen wordt cyclisch gewerkt aan het verbeteren van het
onderwijsaanbod zowel op vakinhoud als op vakdidactiek. Daarnaast analyseren vakgroepen
opbrengsten en stellen doelen om deze op een aanvaardbaar niveau te houden en te verbeteren.
Binnen de lessen is ingezet op een actievere werkhouding van de leerlingen. De rol van leraren in de
les is gericht op het aanbieden van werkvormen die een actieve deelname van de leerling bevorderen,
alsmede op het geven van inzicht in de doelen en de structuur van de les. De leerlingen moeten zich
gezien voelen en uitgedaagd worden. In een groot deel van de lessen is dit zichtbaar en sommige
vestigingen maken nu stappen richting differentiatie binnen de les. Het blijft echter van belang om de
basiskwaliteit van de lessen te bestendigen.
Op meerdere vestigingen is de rol van de mentor uitgebreid. De mentor is de spil in de
leerlingbegeleiding en werkt intensief samen met de leerling, ouders en het zorg/ondersteuningsteam.
Naast ondersteuning gericht op het sociaal-emotioneel welbevinden van de leerling is er meer
aandacht voor de cognitieve ontwikkeling, de vorderingen in het leerproces en het maken van
prestatieafspraken met leerlingen.
Tot slot zien we dat er invulling wordt gegeven aan de profilering. Dit heeft op een aantal vestigingen
al geleid tot aan ander aanbod. Voorbeelden: cultuurprofielschool, jong ondernemen, atheneum extra/
plus, mavo plus, samenwerking met het MBO, HBO en de universiteit (Cambridge Engels, CanSat,
TTO Duits, internationalisering, UNESCO-school en Toptechniek in Bedrijf).
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3.2 Visie op onderwijs en leren
De CSG heeft als belangrijkste taak het verzorgen van waarde(n)vol onderwijs aan en begeleiding
van leerlingen. Het onderwijs is kwalitatief sterk en aantrekkelijk voor leerlingen. Leerlingen leren
hun talenten maximaal te benutten en ontdekken waar zij goed en minder goed in zijn. De school
daagt leerlingen uit, leert leerlingen verantwoordelijkheid te dragen en ze bewust te maken van hun
maatschappelijke opdracht.
De CSG kiest hiermee voor goed en aantrekkelijk onderwijs op basis van christelijke waarden. Naast
een sterk inhoudelijk onderwijsaanbod wordt er gekozen voor de vorming van jonge mensen, die
zichzelf leren ontdekken, daarbij hun eigen keuzes gaan maken en in de toekomst meer en meer
verantwoordelijkheid zullen dragen in en voor onze maatschappij.
Dit zijn de heldere en ambitieuze uitgangspunten voor de inrichting van onze school gebaseerd op
een onderwijstheorie en leertheorieën. Daarmee benadrukt de CSG de toegevoegde waarde van
de school en de leraren die onderwijs aan leerlingen verzorgen. De functies en domeinen die dit
onderwijs beslaan zijn: kwalificatie, socialisatie en subjectwording (Biesta, 2012). Deze domeinen
staan niet op zichzelf, in het onderwijs gaat het om een ‘mix’ van socialisatie, kwalificering en
subjectwording (persoonsvorming) (Biesta 2012, p. 34).
Kwalificatie
Kwalificatie is gericht op het aanleren van kennis, vaardigheden en begrip en het bijbrengen van
vaardigheden om te kunnen oordelen en onderscheiden. Binnen dit domein worden leerlingen
gekwalificeerd om dingen te doen, van het heel specifieke, bijvoorbeeld in het beroepsonderwijs, tot
het heel algemene, bijvoorbeeld in het algemeen vormend onderwijs. (Biesta 2012)
Socialisatie
Bij socialisatie gaat het om de communicatie van tradities, manieren van doen
en manieren van zijn. Deels is het onderwijs actief en expliciet ingericht om
jongeren op te nemen in bestaande tradities en praktijken en voor een ander
deel is dat impliciet: bijvoorbeeld door de voorbeeldfunctie van de leraar en de
aangeboden leerstof, die zelf in een bepaalde traditie staat. (Biesta 2012)
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Subjectwording
Onderwijs heeft een impact op de persoon, met een meer filosofische term, het subject en diens
kwaliteiten. Bij subjectwording gaat het niet om invoegen van “nieuwkomers” in de bestaande orde,
maar om manieren van subject-zijn die te maken hebben met zelfstandigheid, kritisch vermogen en
kritische distantie en kwaliteiten zoals aanspreekbaarheid en verantwoordelijkheid. (Biesta 2012)
Visie op leren
Onze visie op leren is niet gekoppeld aan een specifieke leertheorie. Hoe de leerstof wordt
aangeboden en verwerkt door leerlingen is afhankelijk van de context, de leerinhouden die aan de
orde zijn en behoeften van de leerlingen. De leraar heeft de professionele ruimte en daarmee tevens
de professionele verantwoordelijkheid om te kiezen voor de wijze waarop leerlingen met de leerstof
aan de gang gaan. Daarbij wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de actieve rol van de leerling in
het eigen leerproces.
Om onze onderwijsambities waar te maken is het belangrijk
dat schoolbreed het gesprek over leren wordt gevoerd. Leraren
vergroten daardoor hun professionele bagage om passende
keuzes te maken om het leren van leerlingen en medewerkers te
ondersteunen en te bevorderen.
3.3 Ambities voor het onderwijs
De CSG heeft zes ambities geformuleerd. Deze ambities
geven weer wat de school wil toevoegen aan de leerlingen,
of het nu op het gebied van de kwalificatie, de socialisatie of
de subjectwording is (cf. Biesta). Toch willen we een zevende
ambitie toevoegen. Dat is de ambitie die door de leerling zelf
wordt ingevuld. Uitgangspunt daarbij is dat elke leerling er mag
zijn, zonder enige van bovenaf opgelegde ambitie door anderen. Je zou
dat de ‘vrije ruimte’ van de leerling kunnen noemen. De ruimte die hij zelf inneemt, de ruimte die hij
zelf vormgeeft. Daarmee krijgt de leerling ook zeggenschap over een deel van zijn schoolleven. ‘Vrije’
ruimte is geen ongebreideld najagen van persoonlijke doelen. We spreken over ruimte in relatie.
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Het is de vrijheid om zelf in te richten en vorm te geven, met inachtneming van de
verantwoordelijkheid naar anderen in de school, of dat nu medeleerlingen of personeelsleden zijn. In
deze zevende ambitie zal de leerling zijn eigen streefdoelen moeten bepalen, dus die worden in dit
schoolplan niet geformuleerd.
Tot slot: Het getal zeven drukt in de joods-christelijke traditie de volheid uit. In de uitdrukking zeven
maal zeven maal zelfs de oneindigheid. Als volheid en oneindigheid begrippen zijn die het leren op de
CSG kenschetsen, dan vinden we dat zeer passend voor de grondslag van de school. Zeker wanneer
de ruimte gelaten wordt aan het individu om deze volheid en oneindigheid mee vorm te geven.
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Ruimte in relatie
Een voorwaarde voor leren is dat de leerling zich veilig en thuisvoelt binnen de schoolgemeenschap.
Dat de leerlingen kunnen zijn en worden wie ze willen zijn. Dat ze kennen en gekend worden en
elkaar respecteren in hun eigenheid. Leerlingen hebben behoefte aan relatie, zowel met hun leraren
als met andere leerlingen. Ze willen het gevoel hebben erbij te horen, deel uit te maken van een
gemeenschap.
Het is eveneens belangrijk dat leerlingen het gevoel hebben de dingen zélf te kunnen doen. Zélf
kunnen beslissen, zelf keuzes maken. Dat kan alleen in een omgeving waarin de eigenheid van de
leerling wordt gerespecteerd. Het pedagogische antwoord hierop is het bieden van veiligheid, ruimte,
begeleiding en ondersteuning en het waarborgen van de verbondenheid met de ander.
Om deze ambitie te kunnen waarmaken moeten leerlingen en medewerkers leren dat individuele
vrijheid en eigenheid belangrijk zijn. Tegelijkertijd worden zij door de vrijheid en eigenheid van de
ander en de verantwoordelijkheid daarvoor begrensd.

18

werken
met
waarden

19
Werken met waarden
Stand van zaken
De CSG is een open christelijke school en biedt medewerkers, leerlingen en ouders ruimte voor een
eigen invulling van de christelijke identiteit. In de CSG vestigingen voelen mensen zich aangesproken
door universele waarden als respect, waardering, zorg, aandacht en betrokkenheid. Aan deze
waarden geven de scholen op eigen wijze een fundament met het bijbels verhaal en de bijbelse
boodschap.
Ambitie
Werken vanuit je hart, oprechte aandacht voor en dialoog over wat van waarde is voor leerlingen,
medewerkers, de school en de samenleving. Dat is de basis voor ons handelen, de keuzes die we
maken, de inrichting van het onderwijs en hoe we met elkaar omgaan binnen de school. Daarbij
stellen we nadrukkelijk de vraag hoe de christelijke identiteit vorm krijgt binnen het werken met
waarden.
Streefdoelen
Op grond van de bovenstaande ambitie zijn de volgende streefdoelen voor de komende planperiode
vastgesteld:

•
•
•

CSG breed is er een professionele leergemeenschap opgericht die de reflectie en dialoog op gang
houdt over de vragen: hoe kunnen en willen we in ons onderwijs de verbinding met de christelijke
traditie vormgeven en hoe kunnen wij daarin de relatie leggen met de actualiteit?
Er heerst een professionele aanspreekcultuur waarin medewerkers afspraken nakomen, elkaar
feedback geven, elkaar helpen en respecteren.
Er is gestuurd op een positieve en respectvolle benadering van leraren naar leerlingen en
andersom, leerlingen onderling en collega’s onderling. In de lessen is dit zichtbaar in de vorm van
het geven van positieve feedback, aandacht voor sociale omgang met elkaar, ‘peermediation’ en
alertheid op het voorkomen van pesten. Het is belangrijk om ook ouders daarbij te betrekken.
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Voeden van verschillen
Stand van zaken
Er zijn aanzetten zichtbaar op het gebied van het omgaan met verschillen. Deze beperken zich echter
tot differentiëren naar niveau en tempo binnen de les en soms in projecten. Op een aantal vestigingen
is een begin gemaakt met deskundigheidsbevordering in differentiëren.
Ambitie
Er is aandacht voor verschillen omdat iedere leerling uniek is in wie hij is, wat hij kan, hoe hij leert
en waaraan hij behoefte heeft. In ons onderwijsaanbod en de didactische aanpak wordt rekening
gehouden met die verschillen en tevens gebruikgemaakt van de verschillen tussen leerlingen
onderling en medewerkers onderling. Op deze manier kunnen we elkaar voeden en verrijken.
Streefdoelen
Op grond van de bovenstaande ambitie zijn de volgende streefdoelen voor de komende planperiode
vastgesteld:

•
•
•

•

In alle lessen zijn vormen van differentiatie zichtbaar. Te denken valt aan differentiatie op het vlak
van: tempo, niveau, leervoorkeur, interesse, en leerstrategieën.
Iedere vestiging heeft de mogelijkheid geëxploreerd tot het doen van examen in één of meer
vakken op verschillende niveaus. Dit is in een pilot getest, geëvalueerd en bijgesteld voor
reguliere invoering.
Zowel in de lessen als in de school in haar totaliteit zijn, naar keuze en passend bij de vestiging,
vormen van coöperatief leren ingevoerd. Voorbeelden hiervan zijn: tutorgroepen, bijlessen door en
voor leerlingen, expertgroepen in de klas of andere didactische werkvormen die bijdragen aan het
leren van en met elkaar.
Op basis van behoeften van leerlingen zijn er keuzemogelijkheden gecreëerd in het volgen van
meer of minder uren voor specifieke vakken in een bepaalde periode. Deze keuze wordt begrensd
door het succesvol afronden van de schoolloopbaan en de mogelijkheden van de vestiging.
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Benutten van potentieel
Stand van zaken
Verschillende CSG vestigingen hebben de afgelopen jaren te kampen gehad met onvoldoende
opbrengsten. De kwalificatiefunctie die we voorstaan, hoogwaardig kwalitatief, waarde(n)vol onderwijs
en begeleiding van hoge kwaliteit; inhoudelijk sterk en aantrekkelijk voor leerlingen, hebben we tot nu
toe niet altijd voldoende waar kunnen maken.
Ambitie
De school heeft een focus op resultaten. Het potentiële leer- en denkvermogen van leerlingen en
medewerkers wordt aangesproken, benut en tot ontwikkeling gebracht. Daarmee zorgt de school
ervoor dat de opbrengsten op peil blijven.
Streefdoelen
Op grond van de bovenstaande ambitie zijn de volgende streefdoelen voor de komende planperiode
vastgesteld:

•
•
•
•

Alle leraren worden beoordeeld op voldoende basiskwaliteit van de lessen: orde, respectvolle
omgangsvormen, structuur, duidelijke uitleg, afwisseling en activerende werkvormen.
We realiseren minimaal het door het basisonderwijs aangegeven niveau van de leerlingen.
Iedere vestiging werkt opbrengstgericht met leerlingen: de norm is objectief, de vorm is vrij.
Toetsing en toetsanalyse zijn zodanig ingezet dat de school en de leerling inzicht hebben in en
sturing geven aan de leerontwikkeling van leerlingen.
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Reflecteren in actie
Stand van zaken
Het onderwijs binnen de CSG is overwegend leraar gestuurd. We doen nog niet genoeg om
de denkkracht, doekracht en kritische reflectie van leerlingen te prikkelen en te ontwikkelen.
Een prille aanzet is zichtbaar in de prestatieplannen die leerlingen maken, de portfolio’s en de
driehoeksgesprekken. Tevens passen leraren werkvormen toe waardoor leerlingen uitgedaagd worden
om zelf actief problemen op te lossen en inzicht te krijgen in eigen oplossingsstrategieën.
Ambitie
Leerlingen kunnen hun weg vinden in een wereld die sneller dan ooit verandert. Ze zijn in staat om
hun voelen, denken en handelen in verschillende situaties op basis van reflectie bij te stellen. Daartoe
worden vaardigheden gestimuleerd bij leerlingen als: creativiteit, probleemoplossend vermogen,
divergent denken, communiceren, kritisch denken, zelfreflectie en zelflerend vermogen.
Streefdoelen
Op grond van de bovenstaande ambitie zijn de volgende streefdoelen voor de komende planperiode
vastgesteld:

•
•

De vestigingen hebben naar keuze en passend bij de doelgroep een werkwijze geïmplementeerd
waardoor leerlingen leren reflecteren op hun persoonlijke ontwikkeling, sociale vaardigheden,
leerproces en leerprestaties. De groei wordt in een persoonlijk document vastgelegd.
Bij vakken en vakoverstijgende projecten, spelen experimenten een prominente rol, waarbij het
proces van samenwerken, uitproberen, reflectie, evalueren en bijstellen belangrijker is dan een
specifiek resultaat.
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Uitdagen en ondersteunen
Stand van zaken
De zorg voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben krijgt voldoende aandacht binnen de
CSG. Het CSG Expertisecentrum, gevestigd aan de Diamantlaan, beschikt over gekwalificeerde
medewerkers die de vestigingen kunnen ondersteunen bij het bieden van zorg aan leerlingen die dat
nodig hebben. Er wordt nog te weinig gedaan aan het extra uitdagen van leerlingen.
Ambitie
Eisen stellen aan alle leerlingen en ervoor zorgen dat ze hun grenzen verleggen en prestaties
afleveren die boven verwachting liggen. Daarbij wordt passende ondersteuning geboden die bijdraagt
aan succeservaringen en daardoor aan een positief zelfbeeld.
Streefdoelen
Op grond van de bovenstaande ambitie zijn de volgende streefdoelen voor de komende planperiode
vastgesteld:

•
•
•
•

Leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte op basis van indicatie krijgen de
ondersteuning die zij nodig hebben; hierbij hebben zorgcoördinatoren een leidende rol en kan de
deskundigheid van het expertisecentrum ingezet worden.
Binnen alle vakgroepen vindt een herbezinning op het curriculum plaats in relatie tot de
eindtermen om daarmee ruimte te creëren voor verrijkende en verdiepende leerstof en projecten
voor alle leerlingen.
Scholen bieden gelegenheid om buiten het curriculum te werken aan talentontwikkeling. Hierbij
kan gedacht worden aan: toneelvoorstellingen, themafeesten, sociale projecten, exposities,
sportevenementen, vieringen, schoolkrant/website.
De vakleraar is voor iedere leerling de eerst verantwoordelijke om het presteren van leerlingen te
stimuleren. De mentor houdt overzicht over het totaal van de studieresultaten.
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Verbinden met buiten
Stand van zaken
Binnen de verschillende vestigingen zijn er kansrijke initiatieven om de verbinding te maken met de
wereld buiten de school. Zo zijn er contacten met vervolgopleidingen, het bedrijfsleven en vinden er
internationale uitwisselingen plaats.
Ondanks het afschaffen van de verplichte maatschappelijke stage, zijn er vestigingen die dit op een
eigen manier hebben voortgezet. Schoolbrede burgerschapsvorming is nog niet helder vormgegeven.
Ambitie
Ieder kind is onderdeel van de wereld en moet in de wereld kunnen zijn, zich tot de wereld kunnen
verhouden en mee kunnen doen. Het is belangrijk dat leerlingen een bijdrage kunnen leveren aan en
een verbinding kunnen aangaan met de samenleving. Om dit te bereiken is het noodzakelijk om de
wereld binnen de school te halen en de leerling buiten de school ervaring op te laten doen.
Streefdoelen
Op grond van de bovenstaande ambitie zijn de volgende streefdoelen voor de komende planperiode
vastgesteld:

•
•
•
•

In de lessen wordt verbinding gemaakt met onze fysieke, maatschappelijke, economische of
sociale omgeving.
Minimaal 5% van het onderwijs vindt in de context plaats: het buiten binnen halen of het onderwijs
buiten laten plaatsvinden.
Burgerschapsvorming is zodanig ingericht dat leerlingen ervaringen opdoen waardoor ze zich
sterker hechten aan hun sociale omgeving.
In het kader van het ontwikkelen van goed burgerschap wordt de dialoog gezocht met
maatschappelijke groeperingen en personen

30

31

4. Personeelsbeleid
4.1 Personeelsbeleid algemeen
Stand van zaken
De afdeling Human Resource Management (HRM) van de CSG houdt zich bezig met de
personeelszaken binnen de organisatie. Binnen het schoolplan ligt de focus van HRM op de
inzet en uitvoering van de gesprekkencyclus en het stimuleren van en bijdragen aan de verdere
professionalisering van alle medewerkers.
Op een aantal HRM gebieden liggen er aanzetten die in de komende periode nog moeten worden
uitgewerkt:

•
•
•
•

verzuimbeleid
taakbeleid
strategische personeelsplanning
mobiliteitsbeleid

Deze beleidsgebieden hebben nog een onvoldoende cyclisch karakter en kunnen beter verbonden
worden met de onderwijsdoelstellingen van de verschillende vestigingen.
Ambitie
Het schoolplan draagt bij aan het streven naar de realisering van onderwijsambities. De afdeling HRM
richt haar dienstverlening zodanig in, dat medewerkers optimaal in staat worden gesteld om de doelen
van het schoolplan c.q. het primaire proces te realiseren. Van daaruit wordt zoveel mogelijk verbinding
gezocht met talenten van en verschillen tussen medewerkers.
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Streefdoelen
Op grond van de bovenstaande ambitie zijn de volgende streefdoelen voor de komende planperiode
vastgesteld:

•
•
•

Het Integraal Personeels Beleidsplan is opgesteld en goedgekeurd en heeft als uitgangspunt
kwaliteit van medewerkers.
De basis van de personeelszorg is op orde en is door de afdeling HRM vastgelegd in
beleidsstukken die voor iedereen toegankelijk zijn.
Er is een helder en transparant taakbeleid dat in de praktijk richtinggevend is voor het te voeren
personeelsbeleid.

4.2 Personeelsgesprekken
Stand van zaken
De afgelopen jaren is op alle vestigingen een begin gemaakt
met de gesprekkencyclus. De ervaringen geven aanleiding
om de cyclus opnieuw in te richten, waarbij de kwaliteit van
het gesprek voorop staat.
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Ambitie
De gesprekkencyclus is één van de instrumenten in de zorg voor de ontwikkeling van het menselijk
kapitaal van de organisatie. Daarin is verbinding gemaakt tussen de ambities en persoonlijke
belangen van de medewerker en die van alle CSG vestigingen.
Streefdoelen
Op grond van de bovenstaande ambitie zijn de volgende streefdoelen voor de komende planperiode
vastgesteld:

•
•

•
•
•
•

De gesprekkencyclus is zo ingericht dat daarin de persoonlijke ambities en scholingswensen van
de medewerker aan de orde komen, gerelateerd aan minimaal één onderwijsambitie.
De ontwikkeling van medewerkers is in eerste instantie gericht op de basisvaardigheden van het
beroep. Bij voldoende beheersing daarvan committeert de medewerker zich aan een
onderwijsambitie. De ontwikkeling is gebaseerd op zelfreflectie van de medewerker en 360 graden
feedback. De medewerker wordt hierop beoordeeld.
Medewerkers geven zelf vorm aan hun persoonlijke scholingsplan en maken daarin een
verbinding met de onderwijsambities van de school. De schoolleiding biedt de nodige
ondersteuning om de uitvoering van het plan mogelijk te maken.
Medewerkers zijn zodanig ingezet dat ze zin hebben in en zin geven aan hun werk.
De gesprekkencyclus wordt benut om potentieel van mensen in kaart te krijgen en te houden,
gekoppeld aan de fase in hun loopbaan.
Medewerkers documenteren hun loopbaanontwikkeling in een bekwaamheidsdossier.
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4.3 Professionalisering en nascholing
Stand van zaken
De afgelopen jaren is er geïnvesteerd in de CSG Academie en het project Prodoc. Het blijkt
ingewikkeld om een centraal gestuurd scholingsaanbod en een decentrale vraag aan elkaar te
koppelen. Het leren moet meer worden ingebed in de dagelijkse werksituatie en gekoppeld zijn aan de
daarin gesignaleerde scholingsbehoefte van (groepen) medewerkers.
Ambitie
De komende jaren wordt uitvoering gegeven aan duurzaam leren, waarbij zowel rekening wordt
gehouden met de persoonlijke ambities en behoeften van medewerkers, als met de onderwijsambities
van de CSG. Dat betekent per definitie dat de scholingsvraag en het scholingsaanbod in de
onderwijspraktijk tot stand komen.
Streefdoelen
Op grond van de bovenstaande ambitie zijn de volgende streefdoelen voor de komende planperiode
vastgesteld:

•
•
•

•
•
•

Duurzaam Leren op CSG niveau is, in wisselwerking met de vestigingen, verder vormgegeven en
effectief ingezet bij de professionalisering en ontwikkeling van medewerkers.
Duurzaam Leren wordt zodanig vormgegeven dat het leren zoveel mogelijk plaatsvindt binnen de
dagelijkse werkzaamheden.
In de professionalisering en opleiding van (nieuwe) medewerkers is zichtbaar dat naast de
meerwaarde voor en het belang van de CSG óók de maatschappelijke taak belangrijk is voor het
inzetten van professionalisering en scholing. We kiezen daarmee tevens voor ‘opleiden voor het
werkveld’.
Met onbevoegde leraren zijn verplichte scholingsafspraken gemaakt en door de leiding wordt
toegezien op het nakomen van deze afspraken.
CSG brede samenwerking en uitwisseling tussen groepen medewerkers worden gestimuleerd en
gefaciliteerd in het licht van de onderwijsambities.
In het kader van professionalisering is verbinding gezocht buiten de CSG met andere
onderwijsinstellingen en met profit en non-profit organisaties.
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5. Organisatiebeleid
5.1 Organisatie
Stand van zaken
De organisatie is mede door de problemen van de afgelopen jaren overwegend top down geleid en
naar binnen gekeerd. Dit heeft geresulteerd in een gevoel van verlies van eigenaarschap en het
denken in deelbelangen in plaats van gezamenlijke belangen. Het potentieel binnen de verschillende
vestigingen wordt onvoldoende benut. De organisatie is te statisch, er dient meer dynamiek te komen
tussen de vestigingen en binnen de organisatie als geheel.
Ambitie
Meer gebruik van elkaars kennis en ervaring door uitwisseling tussen de vestigingen in alle
lagen van de organisatie. Besluitvorming komt laag in de organisatie tot stand met degenen die
deskundig zijn en er in de uitvoering mee te maken hebben. Besluiten komen niet bij meerderheid
van stemmen tot stand, maar op basis van deskundigheid. Voorwaarde voor deze manier van
werken is dat er helderheid is over taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Daarbij geldt
dat verantwoordelijkheid hebben en verantwoording afleggen onlosmakelijk met elkaar verbonden
zijn. Het leidende principe is dat alle keuzes met betrekking tot de organisatie afgeleide zijn van de
onderwijsdoelen en ambities.
Streefdoelen
Op grond van de bovenstaande ambitie zijn de volgende streefdoelen voor de komende planperiode
vastgesteld:

•
•

De organisatie is zo ingericht dat medewerkers zoveel mogelijk leren in de context van de
dagelijkse praktijk. Daarbij worden talenten op de verschillende vestigingen benut ten behoeve
van deskundigheidsbevordering.
Verbinding en afstemming met (onderwijs)organisaties en de gemeenschap buiten de school zijn
versterkt.
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•
•
•
•
•

De vestigingen bepalen zelf, binnen de kaders van de CSG, wie ze zijn en waar ze voor staan en
hoe ze dat aan potentiële leerlingen willen tonen.
Flexibiliteit, tijdelijkheid en dynamiek in de organisatie komen tot uiting in
gelegenheidsprojectgroepen en bijeenkomsten van deskundige medewerkers rondom thema’s
waarin besluitvorming plaatsvindt.
Ondersteunende processen en systemen zijn adequaat op elkaar aangesloten en administratieve
processen zijn efficiënter ingericht.
De omvang van het bestuursbureau neemt af ten gunste van meer handen en hoofden op de
vestigingen. De inzet en inrichting van het bestuursbureau wordt bepaald op basis van nut voor de
vestigingen en dienstbaarheid aan de kwaliteit van het onderwijs.
De verbinding tussen het bestuursbureau en de vestigingen is zichtbaar in het
portefeuillehouderschap van de vestigingsdirecteuren.

5.2 Zorg voor kwaliteit
Stand van zaken
Er is een begin gemaakt met kwaliteitszorg op CSG- en vestigingsniveau. Het werken met
jaarplannen, vakwerkplannen en actieplannen is ingevoerd. Op alle vestigingen zijn
kwaliteitszorgmedewerkers aangesteld. Recentelijk zijn er interne auditteams samengesteld die
kwaliteitsonderzoek doen op collega vestigingen.
Niet alle leraren hebben zicht op de stand van zaken met betrekking tot onderwijsopbrengsten en de
kwaliteit van het onderwijs. Planmatig werken op alle lagen van de organisatie dient verder uitgewerkt
te worden. Resultaten van kwaliteits- en tevredenheidsmetingen moeten beter worden benut.
Ambitie
Alle medewerkers worden betrokken bij en voelen zich verantwoordelijk voor de kwaliteit van het
onderwijs. Dit houdt in dat ze een actieve bijdrage leveren aan de zorg voor kwaliteit binnen de
vestiging en de school als geheel.
Kwaliteitszorg is gericht op de interne drive om goed onderwijs te maken en het aanzwengelen van
de dialoog over de kwaliteit van het onderwijs. Uitgangspunt is dat kwaliteitszorg primair de taak en
verantwoordelijkheid is van de vestiging.
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Streefdoelen
Op grond van de bovenstaande ambitie zijn de volgende streefdoelen voor de komende planperiode
vastgesteld:

•
•
•
•
•
•

Er is transparantie over de kwaliteit van het onderwijs: de medewerker heeft zelf inzicht in de
kwaliteit die hij/zij levert en die is zichtbaar voor anderen.
Iedere medewerker heeft inzicht in de waarde en het nut van kwaliteitszorg. Dat wordt zichtbaar in
het gedrag van medewerkers: het willen reflecteren op eigen kwaliteit.
De voortgang van het schoolplan is halverwege de planperiode besproken met alle medewerkers
op alle vestigingen en tussen vestigingen.
Planmatig handelen op alle lagen van de organisatie is geborgd in het werken met jaarplannen,
actieplannen, vakwerkplannen en scholingsplannen.
Er is een gedegen set aan kwantitatieve en kwalitatieve meetinstrumenten beschikbaar voor
kwaliteitsmetingen en kwaliteitsonderzoeken.
Feedback en feedforward van belanghebbenden en partnerorganisaties (ouders, leerlingen,
PO en vervolgonderwijs, en bedrijven) maken onderdeel uit van kwaliteitsmetingen en
kwaliteitsonderzoeken.
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6. Middelen en voorzieningen
6.1 Financiën
Stand van zaken
De eigen vermogenspositie en de kengetallen van de CSG zijn op orde. Desondanks zijn er recentelijk
problemen ontstaan omdat de inkomsten en uitgaven niet in evenwicht zijn. De inzet van middelen
is sterk gekoppeld aan traditie en overlevering en weinig aan sturing op onderwijskundige doelen.
Vestigingen handelen en sturen meer vanuit het perspectief wat ze zelf nodig hebben dan vanuit een
collectieve ambitie. Inmiddels is de financiële situatie van de CSG in haar totaliteit doorgelicht en
worden er maatregelen genomen om het evenwicht tussen inkomsten en uitgaven te herstellen.
De in dit plan geformuleerde ambities aan de ene kant en de financiële situatie aan de andere
kant staan enigszins op gespannen voet. Toch wil de CSG de ambities realiseren, uiteraard met
inachtneming van de werkelijkheid. Juist daarom is het plan een kader, waarbinnen op jaarbasis de
vestigingen hun onderwijsdoelen koppelen aan de ambities en de inzet van middelen koppelen aan
de mogelijkheden die de begroting biedt. Ambitie en realiteit worden jaarlijks met elkaar in balans
gebracht op basis van de financiële kaderbrieven.
Ambitie
We streven naar een duurzame en stabiele financiële situatie, die aansluit bij de collectieve
onderwijsambitie en gebaseerd is op beredeneerde keuzes. Daarbij voelen alle vestigingen zich
verantwoordelijk voor de financiële situatie van de CSG als geheel.
Een duurzame stabiele financiële situatie wordt ook mogelijk gemaakt door groei van het aantal
leerlingen. Als de CSG in staat is om de verbeterde kwaliteit uit te dragen en daarmee voor leerlingen
aantrekkelijker te worden, zal er aan de inkomstenkant van de school een positieve wending zijn.
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Streefdoelen
Op grond van de bovenstaande ambitie zijn de volgende streefdoelen voor de komende planperiode
vastgesteld:

•
•
•
•
•
•
•

De begroting maakt zichtbaar dat op lange termijn op onderwijsdoelen wordt gestuurd.
De begroting is in evenwicht .
Een financiële planning en controlcyclus is ingevoerd, waarbij gestuurd wordt op basis van
maandelijkse overzichten.
De vestigingsdirecteuren krijgen en nemen meer verantwoordelijkheid voor de financiële situatie
van de hele CSG.
Er zijn meer externe geldbronnen aangeboord. Opdrachten worden uitgezet bij de vestigingen en
deskundigen op bestuursniveau.
Door samenwerking tussen vestigingen en met externe organisaties is schaalvoordeel verkregen
om de kosten te drukken.
Door kwaliteitsverbetering en gerichte marketing neemt de inkomstenkant van de school toe.

6.2 Huisvesting
Stand van zaken
Op bestuursniveau is er overzicht over de staat van de gebouwen wat betreft onderhoud, klimaat,
arbo-normen, veiligheid en onderwijskundige inrichting. Over het geheel genomen voldoen de
gebouwen aan gestelde eisen of zijn op punten voor verbetering vatbaar. Uitzondering vormt het
gebouw van de CSG Augustinus, dat op geen enkel punt aan de vereisten voldoet.
De inrichting van de gebouwen sluit nog niet overal naadloos aan bij het profiel van de vestiging en de
onderwijsambities. Daarnaast hebben enkele gebouwen aardbevingsschade en daardoor blijft dit de
komende jaren een punt van permanente monitoring.
De over- en onderbezetting is tevens punt van aandacht. Op dit moment is de bezetting op de meeste
vestigingen optimaal. Er is sprake van een lichte onderbezetting op de CSG Wessel Gansfort en het
bestuursbureau. Een extra aantekening bij CSG Kluiverboom is dat er sprake is van een ongewenste
bestuurlijke situatie, omdat het gebouw wordt gedeeld met andere scholen.
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Ambitie
De onderhoudsstaat, inrichting en capaciteit van de schoolgebouwen sluiten aan bij de
onderwijsambities en de profilering van de vestigingen. De pedagogische veiligheid is gegarandeerd.
Streefdoelen
Op grond van de bovenstaande ambitie zijn de volgende streefdoelen voor de komende planperiode
vastgesteld:

•
•
•

Gebouwen voldoen aan: de veiligheidseisen, arbo-normen, onderhoudseisen en onderwijskundige
doelen.
Er is sprake van een goede bezetting van de gebouwen op basis van de onderwijssituatie,
leerlingenaantallen en ter bevordering van de onderwijskwaliteit in een pedagogisch veilige
situatie.
Multifunctionele inzet van gebouwen in verband met het genereren van extra middelen en het
bijdragen aan de maatschappelijke functie.
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6.3 Informatie en Communicatie Technologie
Stand van zaken
Er is de afgelopen jaren hard gewerkt aan het op orde brengen van de technische ICT
basisvoorzieningen en investeringen in de infrastructuur. Centralisering en standaardisering
garanderen de gebruiker moderne en op de toekomstgerichte ICT middelen. Kwaliteit, snelheid
en stabiliteit van de ICT voorzieningen blijven echter punt van zorg en aandacht. Vasthouden aan
vooruitstrevend ICT beleid is de opdracht voor de komende periode.
Binnen de scholengemeenschap en haar vestigingen is er sprake van onvoldoende samenhang
tussen visie, deskundigheid, inhoud en toepassingen en infrastructuur. Er is nog geen vastgesteld
beleid op het gebied van ICT toepassing in het primaire proces. Voor het vaststellen daarvan zijn de
visie op het onderwijs en de onderwijsdoelen leidend.
Ambitie
De CSG beschikt over een vastgesteld ICT beleid waarin helder wordt welke onderwijsdoelen
gerealiseerd worden met toepassing van ICT. De school maakt gebruik van interne en externe
goede voorbeelden van de inzet van ICT middelen ter bevordering van het leren van leerlingen in het
primaire onderwijsproces.
Streefdoelen
Op grond van de bovenstaande ambitie zijn de volgende streefdoelen voor de komende planperiode
vastgesteld:

•
•
•
•

Bij inzet van ICT ligt het primaat bij het onderwijs. Onder aansturing van de ICT portefeuillehouder
van de vestiging wordt de verbinding gelegd tussen de onderwijsambities en het toepassen van
ICT.
ICT middelen zijn ingezet om de motivatie van leerlingen te stimuleren en ter ondersteuning van
effectieve onderwijsprocessen als: differentiatie, remedial teaching diagnostiek, toetsing, leren op
afstand.
ICT is ingezet voor een optimale begeleiding van de leerling in de driehoek school-ouder-kind en
geeft overzichtelijk en eenvoudig de studievorderingen van de leerling weer.
Leerlingen zijn voorbereid op het verantwoord omgaan met informatietechnologie.
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•
•

De afdeling ICT, als ondersteunende dienst, streeft naar een zo goed mogelijk functionerende
hardware en software binnen de financiële mogelijkheden.
De afdeling ICT blijft ICT infrastructuur en ICT middelen aanbieden waarbij het vastleggen van
standaarden voorwaardelijk is.
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7. Communicatie
7.1. Interne communicatiestromen
Stand van zaken
De CSG werkt op zeven plekken waardoor er regelmatig heldere communicatie ontbreekt. De
vestigingen zijn onvoldoende op de hoogte van elkaars reilen en zeilen en maken nog niet genoeg
gebruik van elkaars kwaliteiten. Dat leidt soms tot ongefundeerde negatieve oordelen over elkaar.
Binnen de vestigingen is sprake van een gelijksoortige problematiek tussen afdelingen en lagen in de
organisatie.
Ambitie
Het is voor alle medewerkers duidelijk waar informatie beschikbaar is. De actieve communicatie is
gedoseerd en beperkt zich tot datgene wat een medewerker moet weten om naar behoren te kunnen
functioneren en waar verdiepende informatie te vinden is.
Streefdoelen
Op grond van de bovenstaande ambitie zijn de volgende streefdoelen voor de komende planperiode
vastgesteld:

•
•
•

Iedere vestiging heeft in een protocol vastgelegd over welke zaken, door wie, op welk moment en
op welke wijze wordt gecommuniceerd.
Relevante besluiten van de directie, vestigingsdirecteuren en de managementteams zijn door alle
medewerkers in te zien en beschikbaar op het CSG Portaal.
Informatie met betrekking tot het primaire proces en afspraken over de werkwijze binnen de
organisatie op verschillende niveaus, is op een duidelijk plek beschikbaar voor alle medewerkers.
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7.2. Externe communicatiestromen
Stand van zaken
De organisatie beschikt over duidelijke richtlijnen met betrekking tot externe communicatie, vastgelegd
in een document. In de afgelopen planperiode heeft de CSG actief deelgenomen aan het openbaar
maken van relevante gegevens over de school, het onderwijs en de resultaten.
Recentelijk hebben alle vestigingen een nieuw logo gekregen en zijn de externe
communicatiemiddelen conform de nieuwe huisstijl aangepast. De voorzieningen zijn aanwezig, maar
de communicatie van de vestigingen naar externen, in het bijzonder naar potentiële leerlingen, hun
ouders en de aanleverende basisscholen kan aansprekender.
Ambitie
De school en daarbinnen alle vestigingen maken op een aansprekende en inspirerende wijze duidelijk
waar de school voor staat, hoe de onderwijsresultaten zijn en wat ze potentiële leerlingen te bieden
heeft. De nadruk daarbij ligt op de eigenheid van de school, de concrete toegevoegde waarde voor
leerlingen en hoe dat zichtbaar is in het primaire onderwijsproces.
Streefdoelen
Op grond van de bovenstaande ambitie zijn de volgende streefdoelen voor de komende planperiode
vastgesteld:

•

•
•
•

Iedere vestiging heeft een eigen PR-commissie die plannen maakt en uitvoert om de toegevoegde
waarde van de school aan potentiële leerlingen, hun ouders en aanleverende basisscholen op een
aansprekende manier te communiceren. Daarbij zijn leerlingen actief betrokken als ambassadeurs
van hun school.
Er vindt actieve uitwisseling plaats tussen vestigingen om goede ideeën met betrekking tot de
werving van nieuwe leerlingen met elkaar te delen en van elkaar te leren.
De onderwijsambities van de CSG zijn op een ludieke, eigentijdse wijze vormgegeven en
gecommuniceerd.
Het promotiemateriaal wordt ingezet om aan relevante externe partners duidelijk te maken waar
de CSG voor staat en wat haar onderwijsvisie en ambities zijn.
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•

De vestigingen communiceren over succesvolle en bijzondere onderwijsactiviteiten en maken
daarbij gebruik van mediakanalen die potentiële, leerlingen/ouders, aanleverende scholen, collega
VO scholen en vervolgopleidingen effectief bereiken.
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