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H.1. Beleidsvoornemens strategisch beleidsplan 2023-2027 
 

Algemeen 

 

Gezonde school  

Gezonde scholen presteren beter! Wij willen dat onze leerlingen lekker in hun 
vel zitten en gezond zijn zodat ze beter presteren. Naast het behouden van 
het themacertificaat voor gezonde voeding willen wij de certificaten behalen 
voor werken aan welbevinden en bewegen en sport. 

  

 

Samenwerking met ketenpartners  

Onze dagelijks bestuurder, directeur, adjunct-directeur en interne begeleiders 
vertegenwoordigen ons bestuur en onze school in verschillende gremia. Wij 
hechten veel waarde aan het houden van goede contacten met onze 
ketenpartners en zullen hierin blijven investeren. 
 

Onderwijs 

 

Voorbereiden op kennissamenleving 

In de huidige kennissamenleving is het van cruciaal belang dat de beheersing 
van de basisvaardigheden m.b.t. taal en rekenen gepaard gaat met kritisch 
denken, probleemoplossend vermogen en andere 21ste-eeuwse 
vaardigheden. Conform ons motto ‘samenwerkend aan een sterke basis voor 
actief burgerschap’ zetten wij in op het aanleren van deze vaardigheden 
zodat onze kinderen opgroeien tot zelfstandige en verantwoordelijke burgers 
die een waardevolle bijdrage leveren aan de maatschappij. Wij houden de 
ontwikkelingen op dit gebied nauw in de gaten en kijken continu welke 
vernieuwingen ons aanbod kunnen verrijken. 

  

 

Predicaat excellente school  

Onze ambitie is om in deze beleidsperiode nogmaals het predicaat excellente 
school te behalen. Dit zou nogmaals een bevestiging zijn van ons succes en 
een beloning voor het harde werken van leerlingen, ouders en team.  

  

 

Kwaliteitsborging 

De afgelopen jaren heeft IKC El Habib een hoog niveau van 
onderwijskwaliteit bereikt. Om de kwaliteit te kunnen borgen, zal de 
kwaliteitszorgcyclus op bestuurs- en schoolniveau voortgezet worden. 
De borging van kwaliteitsverbeteringen zal regelmatig getoetst worden door 
het bestuur en het management. 
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Uitbreiding nazorg 

Eens een leerling van El Habib, altijd een leerling van El Habib. Daarom biedt 
onze school nazorg in de vorm van studiebegeleiding aan oud-leerlingen die 
op het VO zitten. Deze begeleiding hebben wij toegankelijk gemaakt voor alle 
scholieren om ook op deze manier onze bijdrage te leveren aan de 
maatschappij. Want wij willen voor alle jongeren een kansrijke toekomst. Wij 
zijn voornemens om deze vorm van nazorg uit te breiden en verkennen 
momenteel de mogelijkheden. 

  

 

Eigen godsdienstmethode 

In overleg met de identiteitscommissie van IKC El Habib is besloten om een 
eigen hedendaagse methode voor de godsdienstige vorming te ontwikkelen. 
Hiermee willen wij de godsdienstlessen leerzamer en interactiever maken 
voor onze leerlingen. Daarom zal ook het digitale aspect hierin meegenomen 
worden.  

Personeel  

 

Professionalisering hoogbegaafdheid  

Voor het borgen en optimaliseren van onze onderwijskwaliteit is het 
essentieel dat het onderwijspersoneel zich blijft ontwikkelen. Om deze reden 
stimuleert het bestuur individuele en teambrede nascholing. In de 
beleidsperiode zal bij professionalisering de focus liggen op 
hoogbegaafdheid, bewegend leren, taal en rekenen. 
 

Huisvesting 

 

Handvaardigheidslokaal  

Om de creatieve ontwikkeling van onze leerlingen verder te stimuleren zijn wij 
gestart met het inrichten van een handvaardigheidslokaal. Wij beogen een 
ruimte te creëren die voorzien is van alle benodigde materialen, zodat de 
handvaardigheidslessen optimaal kunnen verlopen. 

  

 

Toevoegingen aan het  schoolplein 

Tot grote vreugde van onze kinderen en de buurtkinderen hebben wij een 
schoolplein met veel speelmogelijkheden en waar aandacht is voor ieders 
welbevinden. Wij zijn van plan om in het kader van bewegend leren 
toevoegingen aan het schoolplein te doen.   

Financiën 

 

Financieel gezond 

Stichting SMART is een financieel gezonde organisatie. Bijgevolg zal SMART 
dit ook in deze planperiode waarborgen door grip en zicht te houden op de 
financiële huishouding van de stichting. 
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H.2. Evaluatie van het 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 
bestuur is erin geslaagd om in samenwerking met MIK een inpandige 
peuteropvang te realiseren. 

  

 

Groen en gezond 

IKC El Habib heeft het themacertificaat ‘voeding’ van Gezonde school 
behaald. De school besteedt extra aandacht aan de vier pijlers van een 
Gezonde school: 

1. gezondheidseducatie 
2. fysieke en sociale omgeving 
3. signaleren 

4. beleid 
  

 

Professionalisering/ Rots en water school  

Op basis van de behoefte van de organisatie heeft het bestuur diverse 
individuele en teambrede nascholing gefaciliteerd. Een ervan was de Rots 
en watertraining voor het hele team. Naast de training voldoet IKC El 
Habib ook aan de andere eisen en is daardoor een Rots & Water school. 

  

 

Inrichting nieuwbouw 

De inrichting van de nieuwbouw is bijna voltooid. Hierbij werden de 
behoeften en wensen van de leerkrachten en kinderen als uitgangspunt 
genomen. 

  

 

ICT, Wetenschap & techniek 

Het bestuur heeft geïnvesteerd in digitale hulp- en leermiddelen, zoals een 
online leerplatform om het onderwijs beter te laten aansluiten bij de 
individuele behoeften, het tempo en niveau van de kinderen. Ook wordt 
het bevorderen van digitale geletterdheid hiermee beoogd.  

Daarnaast zijn er ook gerichte stappen gezet om wetenschap en techniek 
in ons onderwijsaanbod te integreren. 

  

 

Opleidingsschool 

IKC El Habib is een omgeving waar zowel de leerkrachten als leerlingen 
van elkaar leren. Vanuit dit perspectief hebben wij ons in samenwerking 
met de Nieuwste Pabo en stichting Kom leren ontwikkeld tot een 
volwaardige en erkende opleidingsschool en bieden we pabo-studenten de 
mogelijkheid om ervaring in een dynamische leerwerkplek te doen.  
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H.3. Evaluatie van het strategisch beleidsplan 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 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. 

 


