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STRATEGISCH BELEIDSPLAN BESTUUR
1. Evaluatie van het strategisch beleid 2015-2019
 Synergische cirkel van educatief partnerschap:
Op El Habib zien wij vorming en opvoeding van leerlingen als een gezamenlijke
verantwoordelijkheid van ouders en onderwijspersoneel. School en ouders zijn partners, met de
leerkracht als onderwijsprofessional en de ouders als ervaringsdeskundige. De samenwerking
tussen ouders en school vergroot de kansen voor een succesvol onderwijs. We kunnen
concluderen dat deze samenwerking de afgelopen jaren keer op keer haar succes heeft
aangetoond. De opbrengsten waren gestructureerd boven het landelijk gemiddelde. Volgens RTL
4-nieuws waren we in 2016 zelfs de basisschool van Nederland met de hoogste opbrengsten.!
Het gehele bestuur staat volledig achter het synergische cirkel model.

 Passend onderwijs:
El Habib richt zich op het geven van basisondersteuning en in enkele gevallen op het geven van
extra ondersteuning. In ons schoolprofiel hebben we beschreven welke ondersteuning we wel en
niet kunnen geven. We missen de ontwikkeling van nieuwe expertise in het omgaan met leerlingen
met speciale onderwijsvragen. Het team heeft aangegeven meer kennis en informatie te willen
verwerven over hoogbegaafdheid en gedragsproblemen.
Over de afgelopen 4 jaar is ons verwijzingspercentage erg laag en kunnen we concluderen dat we
de doelen voor El Habib hebben behaald, die binnen het samenwerkingsverband passend
onderwijs gesteld zijn,

 Nieuwbouw:
Het bestuur is erin geslaagd om El
Habib te huisvesten in een nieuw
schoolgebouw in dezelfde wijk die
past bij de onderwijsvisie van de
school. Het gebouw is in juli 2017
eenzijdig in gebruik genomen.

 Samenwerking/profilering:
Het dagelijks bestuur heeft met veel betrokkenheid en bevlogenheid invulling gegeven aan
profilering en samenwerking met de buurt waarin de school zich bevindt tot aan de PO Raad,
landelijke inspectie en OCW. Het bestuur heeft in de afgelopen 4 jaar flink aan de weg getimmerd
en is er in geslaagd om El Habib zowel regionaal als landelijk positief te positioneren en haar
netwerken uit te breiden.
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2. Beleidsvoornemens strategisch beleidsplan 2019-2023


IKC-vorming: Wij vinden het Integrale Kindcentrum (IKC) een belangrijk middel om kinderen
goed te laten ontwikkelen en kansengelijkheid te bevorderen met een doorgaande ontwikkellijn
van 2,5-12 jaar (met 1 visie en 1 missie). Het streven is om te komen tot een samenwerking met
een kinderopvangpartner.



Groen en gezond: Gezonde scholen presteren beter! Wij willen dat onze leerlingen lekker in
hun vel zitten en gezond zijn zodat ze beter zullen presteren. Aan de hand van de thema’s:
voeding, bewegen en sport, welbevinden en sociale veiligheid zal aandacht worden besteed
aan de vier pijlers (1-gezondheidseducatie, 2- fysieke en sociale omgeving, 3-signaleren en 4beleid) van een Gezonde school. Het streven is om voor deze thema’s het vignet ‘Gezonde
school’ te behalen.



Professionalisering: Aan de slag vanuit een lerend en verbindend perspectief. Verbinden van
individuele behoeften aan collectieve ambities draagt bij aan een goede leercultuur. Er zal
worden gekeken wat de organisatie aan expertise nodig heeft en welke personeelsleden zich
intrinsiek gemotiveerd voelen om zich te verdiepen in de gevraagde expertise zodat we komen
tot een win-win situatie.



Inrichting nieuwbouw: De school zal worden ingericht naar de behoefte van leerlingen en
leerkrachten die in deze tijd worden gevraagd!



ICT, Techniek en Wetenschap: Talenten ontdekken, leerlingen motiveren en goed
voorbereiden op de toekomst. We willen graag investeren in talentontwikkeling en niet alleen
de denkers maar ook de doeners tot hun recht laten komen. Wij zijn ervan overtuigt dat we onze
kinderen dan kunnen klaarstomen voor de banen en de maatschappij van de toekomst.
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