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welkom

‘Talent is overal, maar niet overal
zijn kansen’ wordt in het onderwijs
vaak gezegd. In dit Koersplan kunt
u lezen hoe STAIJ alle leerlingen
én alle collega’s zoveel mogelijk
kansen wil bieden.
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Amsterdam
Oost

Prachtige
stappen

Er is geen mooiere stad om te werken,
te wonen en op te groeien dan Amster
dam. Er is geen stadsdeel waarin alle
aspecten van Amsterdam zo samen
komen als Oost. Dat weten wij als STAIJ
als geen ander, maar het is ook andere
mensen opgevallen. Daarom komen er
uit de hele wereld mensen naar de stad.
Daarom wordt er volop gebouwd, rijzen
de huizenprijzen de pan uit en zijn we
genoodzaakt ons ook met de schaduw
kant van het succes van de stad bezig te
houden. Zoals het lerarentekort.

We hebben de afgelopen jaren p
 rachtige
stappen gezet. De leerlingen geven aan
met plezier naar school te gaan. Ze
voelen zich veilig, boeken mooie leer
resultaten en doen het goed in het
vervolgonderwijs. De kwaliteit van onze
scholen is daarmee hoog. Dat wordt
binnen en buiten onze stichting gezien.
Leerkrachten geven aan veel voldoening
in hun werk te vinden, en ze zouden
andere leerkrachten aanraden bij onze
stichting te komen werken.

Maar de kern blijft hoe fijn het is om in
Amsterdam Oost les te geven en les te
krijgen. Dat was ook de sfeer die in alle
gesprekken die we hebben gevoerd voor
de totstandkoming van dit Koersplan
naar voren kwam. Het is ingewikkeld,
maar ook heel mooi. We zouden niets
anders willen doen.

Dat biedt een goede uitgangspositie voor
de komende jaren, die uitdagend zullen
zijn. Het rapport Kinderrechtentoer 2018
van de Kinderombudsman geeft bijvoor
beeld aan dat de meeste kinderen positief
zijn over hun leven en dat ze zich tamelijk
gelukkig voelen. Tegelijk groeit de kloof
met kinderen die opgroeien in een kwets
bare situatie. Het gaat dan om kinderen
die aangeven dat er thuis problemen zijn,
die met jeugdhulp te maken krijgen of bij
wie thuis weinig geld is. Deze kinderen
voelen zich onzeker en maken zich zorgen
over hun toekomst. Krijgen ze de hulp die
ze nodig hebben? Wonen ze volgend jaar
nog in hetzelfde huis? Kinderen hebben
behoefte aan betrouwbare volwassenen
in hun omgeving die hen zien en echt
naar ze luisteren. De Amsterdamse jeugd
is hier geen uitzondering op. Jeugd
bescherming Amsterdam bevestigt dat
beeld. In met name de wijken met veel
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armoede speelt veel meer achter de voor
deuren dan we zien. ‘Preventie kan niet
vroeg genoeg beginnen. Scholen hebben
een belangrijke rol bij het goed bereiken
van alle kinderen die hulp nodig hebben’,
zegt de Kinderombudsman. Voor deze
significante groep leerlingen die tussen
wal en schip dreigt te vallen, voelen we
ons verantwoordelijk en willen we er zijn.
‘Talent is overal, maar niet overal zijn
kansen,’ luidt een gezegde over o
 nderwijs.
Dat eerste onderstrepen we van h
 arte,
maar bij het tweede leggen we ons niet
neer. STAIJ wil alle leerlingen én alle
collega’s kansen bieden.

Onze Ambities
We zijn ambitieus voor onze leerlingen
in een tijd waarin het lerarentekort veel
aandacht vraagt. De meest gehoorde
roep vanuit de leerkrachten is dat ze
meer tijd nodig hebben en erkenning
dat ze die tijd ook echt nodig hebben.
Tijd om mooie lessen voor te bereiden,
tijd voor analyse om zo het aanbod af te
stemmen op de (veranderde) onderwijs
behoeften van alle leerlingen, tijd voor de
begeleiding van nieuwe en v
 ervangende
leerkrachten, tijd voor ondersteuning
van elkaar, tijd om elkaar feedback te
geven, tijd voor de eigen ontwikkeling.
Daarbij helpen een duidelijke organisatie
structuur, effectief vergaderen, een
schone school, kleinere klassen, een
heldere rolverdeling in de z orgtaken,
borging van afspraken. Dat zijn allemaal
zaken die helpen om meer tijd over
te houden voor het primaire proces,
namelijk lesgeven.
We zien de samenstelling van de onze
schoolteams snel veranderen. Nieuwe en
vervangende leerkrachten, wisselingen
van intern begeleiders en directeuren. Dit
vraagt om voortdurende aanpassing van
teams en vooral extra inzet bij het inwer
ken en begeleiden van nieuwe collega’s.
Vacatures en zieke collega’s zorgen in een
tijd met een groot tekort aan leerkrachten
voor nog meer verzwaring.
In het belang van onze collega’s en leer
lingen willen we uit die vicieuze cirkel
stappen. STAIJ is een ondernemende
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stichting, die geen speelbal wil zijn van
ontwikkelingen, maar zelf richting geeft
aan de eigen organisatie.
We zijn ons bewust van de uitdagende
context en kennen onze opdracht.
We willen op al onze scholen werken
aan een breed curriculum waarin alle
leerlingen hun energie en talenten kwijt
kunnen. We willen werken aan scholen
als lerende organisaties, waarin het leren
van de leerlingen en de leerkrachten in
elkaars verlengde liggen. We willen
werken aan STAIJ als aantrekkelijke
werkgever. We blijven ondernemend.
We zien kansen in de manier waarop we
samenwerken met partners.

Op onze
scholen leren
niet alleen de
leerlingen,
maar ook de
leerkrachten
steeds bij

Voor de stichting zal het de komende
jaren een uitdaging zijn om in de turbu
lente Amsterdamse context de kwaliteit
van het onderwijs verder te verbeteren en
de stichting financieel stabiel te houden.
Het is een uitdaging die we, als echte
Amsterdammers, heldhaftig, vastberaden
en barmhartig tegemoet zullen treden.
Arnold Jonk
Bestuurder
Marianne Harten
Voorzitter Raad van Toezicht
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Ambities
Dit zijn onze zes Kernambities voor
de komende Koersplanperiode.
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Aanbod

Al onze leerdlingen
ongeacht hun achtergrond
of talenten, krijgen de
kans het beste uit zichzelf
te halen en te laten zien.
We realiseren een breder
curriculum met kansen voor
alle leerlingen.

De Kernambities

De scholen van STAIJ
werken aan kwalitatief
goed en betekenisvol
onderwijs voor alle
kinderen van Amsterdam
Oost. De scholen zijn fijne
en uitdagende plekken
om te werken.

Personeel

Al onze scholen zijn
voor leerkrachten en
ondersteunend personeel
fijne plaatsen om te
werken. Ruimte voor
professionalisering
en ontwikkeling is
vanzelfsprekend.

Gemeenschap

Lerende organisatie

Randvoorwaarden

Elke STAIJ-school heeft
een organisatiestructuur
die bestand is tegen
schommelingen in aanbod
van leerkrachten en waarin
samenwerking de norm
is. Iedere STAIJ-school
werkt planmatig aan
opleiding, onderzoek en
profesionalisering, hetgeen
bovenschools wordt
ondersteund.

Elke STAIJ-school
is gevestigd in een
gebouw dat past
bij het onderwijs
en opvangconcept.
Bovendien hebben alle
scholen een gezonde
begroting.

Elke STAIJ-school is
uitnodigend voor iedereen
die woont in de wijk.
STAIJ-scholen willen een
afspiegeling van de wijk
zijn.
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Aanbod
STAIJ biedt leerlingen een breed
curriculum aan. Zo stimuleren we ze
optimaal en bieden hen
meer kansen.
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Een breed en
Amsterdams
curriculum
Ons onderwijsaanbod is volop in ontwik
keling. Al onze scholen willen hun onder
wijs zo ontwikkelen dat het de leerlingen
beter voorbereidt op de maatschappij
van nu en de toekomst.
Dat vraagt om een breed curriculum.
Wij zijn ervan overtuigd dat dat kinderen
optimaal stimuleert en meer kansen
biedt. Of ze nou plezier hebben in filoso
fie of juist in sport, in het ontwerpen en
maken van dingen of in wetenschap en
techniek; alle talenten komen aan bod.
Een breed curriculum biedt leerlingen de
mogelijkheid te ontdekken wat ze kunnen.
Zo doen ze succeservaringen op, met een
positief zelfbeeld en een gevoel van trots
als resultaat.
Op dit moment bereiken we dat nog
onvoldoende. De basisvakken taal en
rekenen zijn zeer dominant geworden in
de manier waarop onze maatschappij
succes definieert, hoe we leerlingen naar
zichzelf laten kijken en hoe we het aan
bod structureren. Daarmee wordt nog
niet alle leerlingen recht gedaan, terwijl
dat wel de motivatie van leerkrachten is.
Daar gaan we dus aan werken. We b
 lijven
een stevige basis bieden, leerlingen
kunnen niet zonder, maar onze ambities
zijn breder.
Meerdere scholen werken al met
curricula waarin uiteenlopende talenten
van leerlingen aan bod komen. Sommige
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scholen laten de resultaten daarvan al in
met zorg samengestelde portfolio’s zien.
Onze openbare en Amsterdamse
identiteit zit verweven in ons hele a
 anbod.
Onze scholen brengen verschillende
opvattingen bij elkaar en laten leerlingen
er op basis van gelijkwaardigheid over
in discussie gaan. Zo leren ze kritisch
naar zichzelf en de samenleving te kijken.
We maken gretig gebruik van het rijke
culturele, sportieve en historische aan
bod dat Amsterdam te bieden heeft. Ook
het bedrijfsleven nodigen we uit mee te
werken aan ons lesaanbod. We doen dat
zoveel mogelijk samen met onze partners
in de kinderopvang, in de wijk en in de
stad.
De scholen van STAIJ laten via het
curriculum ook zien waar we voor staan.
Waardes als duurzaamheid en vreed
zaam samenleven vinden we belangrijk.
Daarmee drukken we uit wie we willen
zijn en hoe we naar de toekomst kijken.

ICT en het
onderwijs
De afgelopen jaren is er door al onze
scholen volop geïnvesteerd in de aan
schaf van educatieve digitale pakketten.
Veel methodes worden inmiddels onder
steund met digitaal lesmateriaal.
Om de leerkrachten bij het gebruik van
digitale leermiddelen bij te staan, is een
digitaliseringsspecialist eigenlijk onmis
baar. We zien dat de scholen die hiermee
werken voorop lopen bij het experimen
teren met ICT in kleinschalige pilots. Zo
ontwikkelen deze scholen vanuit ervaring
een visie op de bijdrage die ICT kan
leveren aan de kwalificatie, socialisatie en
persoonlijkheidsvorming van leerlingen.
Nog niet alle STAIJ-scholen hebben zo’n
uitgewerkte visie. Het is de bedoeling dat
al onze scholen dat na deze Koersplan
periode wel hebben. In die visie moet in
elk geval worden uitgelegd hoe de school
de leerlingen digitaal vaardig maakt
op de onderdelen basisvaardigheden,
informatievaardigheden, mediawijsheid
en computional thinking.

Daltondag
Een keer per jaar wordt op OBS
Aldoende de jaarlijkse Daltondag
gehouden. Volgens het D
 altonprincipe
werken de ouders samen met de
kinderen om iets te leren en plezier te
hebben. Op de Daltondag geven ouders
daarom workshops aan alle kinderen.
In 2017 zijn we begonnen met zo’n
vijftien workshops en in 2018 hielpen er
bijna zestig ouders mee. In 2019 was dat
aantal nog een stuk verder o
 pgelopen,
waardoor er bijna 110 workshops
georganiseerd werden.
Een aantal ouders gaf een workshop
met de titel ‘Uit elkaar’. Daar konden
leerlingen oude elektronische apparatuur demonteren om te kijken hoe het
er van binnen uitziet. Een andere ouder
had ik een workshop ‘Samen Actievoeren’ ontwikkeld. Daarin bedachten leerlingen waarvoor ze actie wilden voeren
en maakten daarover dan bijvoorbeeld
een spandoek.
De ouders organiseren de hele dag, van
planning tot uitvoering, verslaglegging
tot evaluatie. Het is inmiddels een van
de hoogtepunten op de kalender.
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Personeel
Het lerarentekort heeft onze grootste
prioriteit. Want alleen met voldoende
en goedgeschoold personeel kunnen we
kwaliteit en goed onderwijs leveren.
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Voldoende en
goed personeel op
al onze scholen
We hebben voldoende en goed
opgeleide leerkrachten, school
directeuren en onderwijsassistenten
nodig om onze leerlingen het juiste
onderwijs te bieden. Het leraren
tekort loopt al een tijdje hard op.
Naar verwachting komen we in
Amsterdam de komende jaren hon
derden basisschoolleerkrachten
tekort. Veel leerkrachten gaan met
pensioen en er komen te weinig
afgestudeerden van de pabo’s om
aan de toenemende vraag te kunnen
voldoen.
Omdat we alleen met voldoende
goedgeschoold personeel kwaliteit
en goed onderwijs kunnen leveren,
heeft het huidige en toekomstige
lerarentekort onze grootste p
 rioriteit.
Daarom gaan aan een organisatie
structuur werken waarmee we
schommelingen in het aanbod van
leerkrachten beter kunnen opvan
gen. We blijven werken aan goed
werkgeverschap en zoeken actief
de samenwerking met de gemeente
Amsterdam die ons kan helpen bij
het nemen van maatregelen die het
aantrekken van leerkrachten zullen
bespoedigen.
Maar bovenal werken we aan s cholen
waar onze collega’s graag willen
(blijven) werken.
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Goed 
werkgeverschap

Taakdifferentiatie
en specialiteiten

Goed werkgeverschap moet S
 TAIJ
aantrekkelijk maken voor huidige
en toekomstige medewerkers. Alle
STAIJ-scholen zijn opleidingsbasis
scholen; het opleiden en begeleiden
van (startende) leerkrachten speelt
een belangrijke rol bij het terug
dringen van het lerarentekort.
Daarnaast vinden we het minstens
zo belangrijk om onze eigen leer
krachten voor STAIJ te behouden.
Daar hoort een professionele school
cultuur bij, waarin collega’s elkaar
morele steun en professionele feed
back geven. Beleid mag en kan vanaf
de werkvloer gemaakt worden. We
willen voldoende mogelijkheden voor
begeleiding, ondersteuning, ontwik
keling en professionalisering bieden.
We organiseren het onderwijs zo, dat
collega’s op een gezonde manier hun
werk kunnen doen. We putten elkaar
niet uit, omdat we grenzen stellen en
op duurzame inzetbaarheid koersen.
Daarnaast heeft STAIJ als werkgever
het voordeel dat er diverse scholen
zijn, waardoor de mogelijkheden van
interne mobiliteit groot zijn. Die w
 illen
we nog beter gaan benutten. We wil
len meebewegen met v
 eranderende
persoonlijke omstandigheden of
ambities van ons personeel.

Elk schoolteam is een verzameling
van mensen met specifieke kwali
teiten. Scholen worden sterker als
iedereen zijn kwaliteiten voor alle
leerlingen en collega’s op de hele
school kan inzetten. Collega’s met
gelijke specialismen op verschillen
de s cholen weten elkaar te vinden en
werken samen om het onderwijs en
hun k
 ennis verder te ontwikkelen.
Wij streven ernaar dat elke school
tenminste de volgende specialismen
in huis heeft: een intern begeleider,
een professionaliseringsmedewerker,
een medewerker digitalisering en
specialisten op het gebied van
rekenen, taal, ICT en hoogbegaafd
heid. Scholen variëren daarnaast in
andere specialismen en aandachts
punten. Niet alle scholen hebben

bijvoorbeeld de schaal om veel aan
onderzoek te kunnen doen. Daar
voor kunnen ze een specialist op een
andere school inschakelen.
Tussen de STAIJ-scholen zijn al
enkele lerende netwerken actief
waarin medewerkers met hetzelfde
specialisme kennis met elkaar delen,
zoals het netwerk Intern Begeleiders
en het netwerk Bewegingsonderwijs.
We willen deze netwerken nog verder
professionaliseren door met jaar
plannen te werken waarin concrete
doelen en verwachtingen geformu
leerd worden. Daarnaast oriënteren
we ons de komende periode op de
vraag hoe we nog meer medewerkers
en specialisten van de verschillende
scholen met elkaar kunnen verbin
den, met als doel het uitbreiden van
kennis en expertise bij alle collega’s.
Een manier is in elk geval een geza
menlijk digitaal STAIJ-platform.

We werken aan scholen
waar onze collega’s graag
willen (blijven) werken
KOERSPLAN STAIIJ | 2019-2023 25

Taken en
verantwoordelijkheden
De verantwoordelijkheid voor de
uitvoering van het personeelsbeleid
ligt bij de schoolleiders. Zij bege
leiden hun teamleden, ontwikkelen
lerende organisaties en stimuleren
de ontwikkelbaarheid, inzetbaarheid,
mobiliteit, vitaliteit en professionele
cultuur van de medewerkers. Van
de schoolleiders zelf verwacht
STAIJ dat zij werken aan hun eigen
professionele gedrag zodat zij
optimaal kunnen bijdragen aan de
teamontwikkeling en de opbrengsten
van de organisatie.
De schoolleiders worden bij de
begeleiding van hun teamleden
ondersteund door de beleidsmede
werker P&O van het stafbureau, de
bestuurder, alle betrokkenen bij de
Opleidingsschool en het Coaching
huis en de professionaliserings
medewerkers van het stafbureau.

Het digitaal STAIJ-platform
verbindt medewerkers en
specialisten van alle scholen
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Leerteam
Hoogbegaafdheid
De 4e Montessorischool De Pinksterbloem
heeft een leerteam Hoogbegaafdheid dat
onderzoek doet naar het aanbod voor hoogbegaafde leerlingen en het effect daarvan.
Ieder jaar evalueert het leerteam het begaafdenbeleid van de school en wordt besproken
wat er beter kan.
Op basis van deze verbeterpunten formuleert het leerteam een onderzoeksvraag, die
samen met een LIO – een vierdejaars student
– verder uitgediept wordt.
Het leerteam komt minimaal drie keer per
jaar bij elkaar en bespreekt dan het lopende onderzoek, stelt de onderzoeksagenda
op, inventariseert knelpunten en mogelijke
oplossingen. Ook wordt de selectie van leerlingen voor de Plusklas besproken. Daarnaast
bespreekt het team de resultaten van onderzoeken op andere scholen en bekijkt welke
mogelijk relevant zijn voor De Pinksterbloem.
Daarnaast werken teamleden regelmatig in
een kleinere setting samen aan onderzoek,
intervisie, casusbespreking, kennisvergaring,
observatie en evaluatie. Ook kennisdeling is
een vast onderdeel van de bijeenkomsten.
Het leerteam Hoogbegaafdheid bestaat uit
twee Plusklasleerkrachten die inhoudelijke

input geven vanuit hun specifieke kennis,
drie leerkrachten die de koppeling maken
tussen wetenschappelijke kennis en hun
praktijkervaring en een LIO-student/onderzoeker die het onderzoek uitvoert. Daarnaast
werkt het leerteam nauw samen met een
onderzoeksbegeleider van de Hogeschool
van Amsterdam, een onderzoeksbegeleider
van de Universiteit van Amsterdam en een
onderzoekscoördinator van STAIJ. Indien
nodig werkt het leerteam samen met externe
hoogbegaafdheidexperts.
De opbrengsten van het leerteam zijn groot.
Het aanbod voor leerlingen is uitgebreid, de
school slaagt er beter in leerlingen uitdagingen op maat te geven en is veel minder
afhankelijk van aanbod van buitenaf.
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Gemeenschap
Onze scholen willen er alles aan doen
om aantrekkelijk te zijn voor álle ouders
en kinderen in de wijk.
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De kracht van
het verschil
Vanaf de start van hun schoolloopbaan
brengen we de onderwijsbehoeften van al
onze leerlingen in kaart om daar vervol
gens een passend onderwijsaanbod op af
te stemmen. We kijken wat een kind nodig
heeft om een bepaald doel te bereiken.
Om welke vaardigheid gaat het? Welke
aanpak heeft de leerling hiervoor nodig?
Sommige kinderen leren heel m
 akkelijk,
andere weer niet. Kinderen groeien op
in verschillende omgevingen. De taal
die thuis gesproken wordt, de daar aan
wezige kennis en culturele achtergrond
variëren heel sterk. Het is onze verant
woordelijkheid om hier goed mee om te
gaan.
In Amsterdam worden de school
populaties steeds homogener. Dat komt
gedeeltelijk, maar niet alleen, door ver
anderingen in de wijken. Leerlingen met
lager opgeleide ouders gaan vaak naar
scholen met relatief veel leerlingen met
lager opgeleide ouders en datzelfde geldt
voor hoger opgeleiden. Dat zien wij ook
op veel van onze scholen. Ook segregatie
op basis van inkomensniveau stijgt. Daar
leggen we ons niet bij neer.
Aan de wijken kunnen we weinig ver
anderen, maar onze scholen kunnen
er wel alles aan doen om aantrekkelijk
te zijn voor alle ouders en kinderen in
die wijk. Daarom zullen onze scholen
ook gericht leerlingen werven onder
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 ewonersgroepen die wel in de wijk, maar
b
niet of onvoldoende op de school aan
wezig zijn. We vragen wat de school kan
doen zodat ze zich welkom voelen en of er
bijvoorbeeld aanpassingen in ons aanbod
nodig zijn.
Een breed samengestelde school is niet
automatisch een meerwaarde voor
ouders en leerlingen. Die ontstaat pas als
er actief werk gemaakt wordt van ont
moeting en de kracht van het verschil.
Een aantal scholen van STAIJ is hier al
ver mee en kan hun expertise delen.

‘Iedereen
hoort erbij’ is
voor ons een
vanzelfsprekend
uitgangspunt

Diversiteit
in taal

Passend
Onderwijs

Een flinke groep STAIJ-leerlingen is
meertalig. Sommige kinderen spreken
zelfs drie of vier talen; Turks, Arabisch,
Berbers, Pools, Engels, Spaans en nog
veel meer. Lang niet alle meertalige kin
deren spreken bij de start van hun school
loopbaan Nederlands. Voor nieuwkomers
in Amsterdam zijn er de Nieuwkomers
klassen zoals onze Bataviaschool. Deze
bieden leerlingen een ‘taalbad’ dat zo’n
tien maanden duurt. Daarna stromen ze
door naar een van onze reguliere basis
scholen.
Er zijn ook kinderen die in Nederland
worden geboren maar tot ze naar school
nauwelijks in contact komen met de
Nederlandse taal. Het is een zware klus
voor deze leerlingen en onze leerkrachten
om de schooltaal op niveau te krijgen.
Samenwerking met de voorscholen en de
ouders is hierbij van groot belang.

De zoektocht naar inclusiever onderwijs
is positief voor alle leerlingen. ‘Iedereen
hoort erbij’ is voor ons een vanzelfspre
kend uitgangspunt. Dat vraagt maatwerk
voor elk kind in iedere klas.
We werken handelingsgericht. Bij deze
manier van werken is het aanbod afge
stemd op de onderwijs- en ondersteu
ningsbehoeften van de leerlingen. We
brengen die in kaart en clusteren ze om zo
per (deel)groep een passend onderwijs
aanbod te kunnen bieden. Dit is de dage
lijks onderwijspraktijk van elke leerkracht.
Een constructieve samenwerking tussen
school en ouders is het uitgangspunt bij
handelingsgericht werken. Scholen geven
hun verwachtingen over de verantwoorde
lijkheid van ouders duidelijk aan.
Sinds de invoering van de wet Passend
Onderwijs krijgen leerkrachten meer
ondersteuningsvragen van leerlingen en
vragen van ouders. Er is sprake van een
toename van leerlingen met leer-en/of
gedragsproblemen en van zorgleerlin
gen, zoals kinderen met een grote taal
achterstand, een moeilijke thuissituatie
of een autismespectrumstoornis. Deze
leerlingen hebben veel aandacht van de
leerkracht nodig en dat vraagt soms ook
veel van andere leerlingen in de groep.
De afgelopen jaren heeft STAIJ grote
stappen gezet in het ondersteunen van
scholen bij het Passend Onderwijs. Een
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Ouderbetrokkenheid

netwerk van specialisten ondersteunt
leerkrachten en intern begeleiders. Toch
duurt het soms toch nog te lang voordat
een kind de juiste zorg krijgt of de leer
kracht de noodzakelijke ondersteuning
ontvangt.
Het is onze ambitie om te blijven werken
aan de verbetering van die ondersteu
ningsstructuur. Onze handelingsgerichte
werkwijze helpt daarbij, maar daarnaast
zullen we met directeuren, het netwerk
van Intern Begeleiders, de adviseurs
Passend Onderwijs en de beleidsmede
werkers van het stafbureau de inrichting
van de zorg op schoolniveau beter en
soepeler gaan afstemmen met de keten
partners in de wijk of de stad en met
bovenschoolse specialisten. We willen
hierbij ook graag experimenteren met
nieuwe organisatiemodellen om jeugd
zorg en onderwijs beter te laten samen
werken.
Een goede uitvoering van het Passend
Onderwijs komt op de leerkrachten neer.
Daarom mogen schoolteams erop reke
nen dat er op hun ondersteuningsvragen
snel wordt gereageerd en dat dit voor hen
minimale administratieve lasten met zich
meebrengt. We zullen ook oog houden
voor de uitvoerbaarheid van Passend
Onderwijs. Een te grote concentratie van
leerlingen met grote zorgvragen in een
beperkt aantal scholen staat haaks op
wat we met Passend Onderwijs beogen.
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Ouderbetrokkenheid bevordert de school
prestaties, werkhouding, het sociaal-
emotioneel functioneren en welbevinden
van leerlingen, ongeacht de achtergrond
van het gezin of het opleidingsniveau
van de ouders. Een constructieve samen
werking tussen leerkrachten en ouders
is hierbij cruciaal. Deze draagt bij aan
een schoolcultuur waarin leerkrachten
en ouders zij aan zij staan en bevordert
daarmee het werkplezier van leraren én
het vertrouwen van ouders in de school.
We zien op onze scholen dat vrijwel alle
ouders betrokken zijn bij de schoolloop
baan van hun kind. De formele samen
werking met de ouders die bijvoorbeeld in
de MR zitten of meehelpen bij activiteiten
is meestal goed geregeld. De educatieve
samenwerking door ouders te betrekken
bij het leer-en ontwikkelproces van hun
kind, willen we graag versterken.

Wij
ondersteunen
leerkrachten
en IB’ers bij
het bieden
van Speciaal
Onderwijs

Ouders zijn voor scholen een belang
rijke bron van informatie. Zij weten het
meest over hun kind. Gesprekken tussen
school en ouders kunnen voor zowel de
leerkracht als de ouders stressvol zijn als
verwachtingen niet uitkomen of misver
standen ontstaan. We blijven ernaar stre
ven om met ouders in gesprek te gaan
in een sfeer van openheid, respect en
gelijkwaardigheid. We vinden het belang
rijk dat ouders vanaf de eerste schooldag
van hun kind goed geïnformeerd worden
over diens ontwikkeling en het reilen en
zeilen op school.
Ouders en scholen mogen uitgaan van
een basis van vertrouwen. Aan dat
vertrouwen kan worden gewerkt via
openheid, betrouwbare communicatie
en het vieren van successen. Voor ouders
wordt het makkelijker op de school te
vertrouwen als ze zien dat de school als
team functioneert en er continuïteit is in
de aanpak.

Een succesvolle samenwerking is onder
meer afhankelijk van de openheid van
de school, de bereidheid om met ouders
samen te werken, ouderbetrokkenheid
en differentiatie: rekening houden met
individuele en culturele achtergronden
van ouders en kinderen. We denken
dat we deze samenwerking kunnen
stimuleren door goede contacten te
leggen met ouders en te zorgen dat ze
zich w
 elkom voelen en zo makkelijker
even naar b
 innen stappen voor informeel
contact. We zien daar op onze scholen
mooie voorbeelden van.

KOERSPLAN STAIIJ | 2019-2023 35

School als
gemeenschap
We streven ernaar dat schoolteams en
ouders zich samen bekommeren om
alle leerlingen. Hoe mooi is het voor een
leerling als niet alleen haar eigen ouders
trots zijn, maar ook ouders van klas
genoten vragen naar de spreekbeurt die
zij heeft gehouden. De ontwikkeling van
de leerling wordt dan niet alleen door de
eigen ouders gezien, maar door meerdere
ouders.
We vinden het belangrijk om naar vormen
te zoeken waarbij ouders ook betrok
ken zijn bij het leerproces van de andere
kinderen en zich medeverantwoordelijk
voeren voor het welzijn van iedereen in de
school. We denken dat het onze scholen
sterker en duurzamer maakt.

Informatie,
oudercommunicatie
en PR
Alle STAIJ-scholen gebruiken het
leerlingvolgsysteem ParnasSys. Alle
resultaten van de leerlingen worden hierin
opgeslagen. We vinden het belangrijk
dat ouders altijd toegang hebben tot
de gegevens van hun kind(eren). Het is
daarom onze ambitie dat de scholen in
deze Koersplanperiode het ouderportaal
van ParnasSys gaan gebruiken om zo
toegang krijgen tot de gegevens van hun
kind.
De website is het visitekaartje van de
school. Die krijgt in ieder geval een
update bij de start van het schooljaar.
Scholen die baat hebben bij wat meer
promotie vullen de website daarnaast
met actuele zaken en zetten sociale
media in, zodat zichtbaar wordt wat er
op de school gebeurt. Per school is er een
aantal medewerkers verantwoordelijk
voor de content op de website. Jaarlijk
se zorgt de school daarnaast voor een
update voor de website ‘Scholen op de
kaart’, waar informatie te vinden is over
alle scholen in Nederland.

Ouders zijn voor onze
scholen een belangrijke
bron van informatie
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Ouders
ontmoeten
ouders
De Indische Buurt School is een
gemengde school. Kenmerkend is de
manier waarop die diversiteit wordt
ingezet om van de school een levende
gemeenschap te maken en te houden.
Adjunct-directeur Mustapha Khaddari
zag dat de ouders op zijn school onderling weinig contact met elkaar hadden
en hij wilde daar verandering in brengen. Daarvoor bedacht hij het project
Ouders ontmoeten Ouders.
Tijdens deze tweemaandelijkse bijeenkomsten praten ouders met elkaar over
allerlei thema’s rondom opvoeding.
Daarnaast krijgt iedereen de opdracht
om met zeker één nieuwe ouder kennis
te maken. En natuurlijk wordt er tijdens
deze bijeenkomsten gezorgd voor lekker
eten uit alle windstreken.
Jaarlijks wordt het project afgesloten
met een groots aangepakte bijeenkomst, waarop ouders elkaar op een podium vertellen over hun eigen kindertijd.
Zoals twee van ouders schreven in een
artikel in de Volkskrant: ‘Al zitten er duizenden kilometers tussen waar je bent
geboren, in alle verhalen herken je iets.
Iedereen heeft met vriendjes gespeeld.’
Veel ouders kozen bewust voor het
gemengde karakter van deze school.
De Indische Buurt School doet er alles
aan dit karakter te behouden.
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Lerende en
duurzame
organisatie
STAIJ wil zich ontwikkelen tot een
lerende organisatie die zich op alle
niveaus aanpast aan wat nodig is.
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STAIJ als lerende
organisatie
In een lerende schoolorganisatie leert
iedereen en wordt iedereen bij het leren
ondersteund.
Medewerkers maken hun eigen ontwikke
lingsplannen, vragen en krijgen feedback
op hun functioneren en werken aan hun
professionalisering.
Teams ontwikkelen zich ook, door samen
naar elkaars kwaliteiten te kijken en na te
denken over welke vaardigheden leerlin
gen en medewerkers van hen vragen. Is
teamscholing op specifieke vakdidactiek
nodig? Verandert onze populatie zodanig
dat we nieuwe kennis nodig hebben?
Ook de schoolorganisatie kan zich aan
nieuwe vragen en omstandigheden
aanpassen. We zien bijvoorbeeld kansen
in het doorbreken van vroege selectie
en daarom blijven we werken aan het

realiseren van een 0-18 concept. Ook
zien we de nadelen van de bestaande
grenzen tussen kinderopvang en onder
wijs. Daarom zijn we met de betrokken
partners bezig een gezamenlijke visie op
IKC’s te ontwikkelen. In die samenwerking
met partners in bijvoorbeeld de jeugd
zorg zien we ook nieuwe kansen voor onze
leerlingen. Ook daarin willen
we innovatief zijn.
STAIJ als organisatie ontwikkelt zich ook
door te kijken naar de ondersteunings
vormen die scholen en medewerkers
nodig hebben. Voldoet onze jaarlijkse
scholingsdag, aangevuld met inspiratie
middagen nog aan de behoeftes? Welke
netwerken tussen vakspecialisten zijn
nodig? Pas als onze organisatie zich op
alle niveaus aanpast aan wat nodig is,
kunnen we spreken van een lerende
organisatie.

Samen opleiden, samen
onderzoeken en onderwijs
ontwikkelen en samen
professionaliseren
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Een professionele
cultuur
Een heldere, gemeenschappelijke visie
is onmisbaar voor elke STAIJ-school en
voor STAIJ als geheel. We streven ernaar
om die visie voor alle betrokkenen – van
de leerlingen tot de leden van de Raad
van Toezicht – duidelijk te maken, zodat
iedereen die kan uitdragen. Vanuit die
visie werken we vervolgens aan een
beperkt aantal ambities. Dat geeft hel
derheid en biedt de kans om te focussen
op goed onderwijs en het primaire onder
wijsproces.
De ambities van STAIJ staan in dit Koers
plan beschreven. In het schoolplan geeft
iedere school zijn eigen vertaling hiervan.

bestuur een aantal zaken voor organise
ren. Leerkrachten moeten de gelegenheid
hebben elkaar te zien in hun vak en over
hun vak te praten. Ze moeten de ruimte
hebben om samen te werken, elkaar
feedback te geven en te reflecteren op
de eigen professionaliteit en de school
organisatie. We vragen ons regelmatig
af of we nog goed genoeg georganiseerd
zijn en wat ervoor nodig is om het beter
te doen.
Een belangrijk onderdeel van een profes
sionele cultuur is gedeeld leiderschap en
eigenaarschap. Dat betekent onder meer
dat alle belangrijke besluiten op de scho
len en in de hele stichting, alleen na goed
overleg genomen worden.

Onze ambitie is dat iedereen binnen
STAIJ vanuit een professionele cultuur
werkt. We vertrouwen op de deskundig
heid van onze medewerkers. Iedereen
is gelijkwaardig, maar verschillen zijn
een gegeven. Elke professional blijft zich
ontwikkelen. We kijken bij iedereen naar
kwaliteit en affiniteit en de wijze waarop
we deze kunnen inzetten. We bieden kan
sen, maar stellen ook eisen. We streven
ernaar om op al onze scholen veerkrach
tige leerkrachtenteams te hebben met
professionals die gemotiveerd zijn, elkaar
feedback geven en elkaar in alle opzich
ten zoveel mogelijk steunen.
Een professionele cultuur ontstaat niet
zomaar. Daar moet je als school en als
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STAIJ als
Opleidingsschool
Sinds een aantal jaren is STAIJ een geac
crediteerde Opleidingsschool. Al onze
scholen zijn ‘opleidingsbasisscholen’, wat
inhoudt dat studenten er stage lopen.
De Opleidingsschool bestaat uit drie
pijlers: samen opleiden, samen onder
zoeken en onderwijs ontwikkelen en
samen professionaliseren. De Opleidings
school zorgt samen met de scholen voor
het opleiden van studenten tot start
bekwame leerkrachten en het begeleiden
van startende leerkrachten tijdens hun
eerste jaren. De Opleidingsschool organi
seert en stimuleert praktijkonderzoek met
als doel systematische verbetering van de
opleidingspraktijk. Alle betrokkenen rond
om het opleiden blijven zich professioneel
ontwikkelen op het gebied van de eigen
opleiders-, begeleiders- en beoordelings
kwaliteiten, ook met het oog op de kwali
teit van de opleiding en de stageplekken.
We hebben onze organisatie zo ingericht
dat deze drie pijlers inmiddels op veel van
onze scholen en op bovenschools niveau
functioneren en zichtbaar zijn. Ook de
komende Koersplanperiode zullen we hier
veel zorg en aandacht aan blijven beste
den zodat STAIJ tot een volwaardige
lerende organisatie kan uitgroeien.
Deze drie pijlers vragen in elk geval om
een professionaliseringsmedewerker op
elke school, bijvoorbeeld de directeur.
Deze gaan vervolgens met elkaar in een
netwerk aan de slag. Het netwerk net
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werk inventariseert de scholings- en/
of professionaliseringsbehoefte van de
schoolteams en de individuele medewer
kers. Waar mogelijk kunnen deze behoef
tes gebundeld worden en er kunnen
thema’s uit gehaald worden voor bijvoor
beeld gezamenlijke thema-, inspiratie-, of
studiedagen.
Daarnaast willen we een virtuele data
bank ontwikkelen, waarin we expertise
van onze medewerkers, de jaarplannen
en behaalde opbrengsten van de
lerende netwerken en de schoolplannen
opnemen.

‘In de Topklas
durfde ze wat
ze in haar eigen
groep nog nooit
gedaan had’

Topklas
Een Topklas is een verrijkingsklas voor
leerlingen die in een of meer schoolse vakken
onvoldoende succeservaringen opdoen. Deze
klas is vergelijkbaar met de Plusklas, die zich
juist richt op leerlingen die niet voldoende
uitgedaagd worden. In een Topklas komen
kinderen van verschillende STAIJ-scholen
bij elkaar. Daarom vinden de lessen van de
Topklas buiten de reguliere lessen plaats. Er
worden andere materialen gebruikt en ook
de omvang van de groepen zijn anders.
De leerlingen krijgen bijvoorbeeld les in
sieraden maken met een 3D-printer, leren
over autotechniek en stroomkringen of
krijgen kookles. Voor deze lessen werken
we samen met het Montessori College
Oost (MCO). Zo worden de leerlingen
al vroeg goed voorbereid op de stap
naar het VO. Zij krijgen een idee welke
toekomstmogelijkheden er voor ze zijn.
Vaak hebben de leerlingen tijdens de
Topklas-lessen niet in de gaten dat zij
aan het leren zijn, terwijl ze volop bezig
zijn vaardigheden op te doen en grenzen
opzoeken. Zo gaf een leerling eens een
presentatie voor de hele groep. Haar eigen
leerkracht was daar heel verbaasd over,
want in de TopKlas durfde ze wat ze in haar
eigen groep nooit had gedaan. Een jongen
die zich op zijn thuisschool vaak storend
gedroeg, was bij ons juist een voorbeeld voor
andere kinderen.
De Topklas geeft leerlingen dus de kans om
zich van een heel andere kant te laten zien.
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Kwaliteitsbeleid

De kwaliteit van een school wordt onder
andere bepaald door factoren als maat
schappelijke context, kwaliteit van de
directie en de organisatie en het succes
van de ouderparticipatie. Maar het groot
ste verschil maakte de kwaliteit van de
leerkrachten. Daarom zal ons vizier met
name op hen gericht blijven.

treffers zijn. STAIJ-scholen en het bestuur
hebben daar zelf invloed op. Dit houdt
in dat we aan anderen kunnen u
 itleggen
wat we wanneer gedaan hebben en
waarom.
Alle STAIJ- scholen werken actief aan
het in kaart brengen van hun k
 waliteiten,
ze zeker te stellen en te verbeteren.
Kwaliteitszorg kenmerkt zich door een
systematische aanpak.
Jaarlijks voeren de scholen een zelf
evaluatie uit op basis van een kwaliteits
monitor. Hierin worden de belangrijkste
kwaliteitsaspecten beschreven waarop
de school zich wil ontwikkelen en moet
verantwoorden. Deze zelfevaluatie is een
zaak van het hele team. De school is erbij
gebaat als iedereen een goed beeld heeft
van de nagestreefde kwaliteit.
STAIJ werkt samen met andere besturen
aan het opleiden en inzetten van collega’s
in het begeleiden van deze zelfevaluaties.

Het bereiken van excellente onderwijs
kwaliteit en een goede inrichting van het
onderwijssysteem moeten geen toevals

De zelfevaluatie vormt het uitgangs
punt voor het jaarplan van de school en
voor het jaarlijkse kwaliteitsbezoek van

STAIJ heeft scholen met uiteenlopende
onderwijsconcepten in diverse stadia
van ontwikkeling. Al onze scholen vallen
onder het basistoezicht van de onderwijs
inspectie en daarmee voldoen ze aan
de wettelijke normen op het gebied van
pedagogiek, didactiek, klassenmanage
ment en leerlingenzorg. Tegelijkertijd zien
onze scholen altijd punten om zich verder
op te ontwikkelen. Deze worden in
school- en jaarplannen vastgelegd.

de bestuurder. In dit jaarlijkse bezoek
wordt gekeken of het zelfbeeld van de
school overeenkomt met het beeld dat
leerlingen, ouders, teamleden en directie
hebben.
De bestuurder voert het kwaliteitsbezoek
uit samen met de kwaliteitsmedewerker
van het stafbureau, de medewerker Pas
send Onderwijs en een collega-directeur.
Daardoor wordt de kwaliteit vanuit ver
schillende relevante perspectieven beke
ken en raken directeuren gedetailleerd
van elkaars aanpak op de hoogte.
De resultaten van de kwaliteitsbezoeken
vormen vervolgens de basis voor de werk
agenda van het stafbureau.
Dit systeem van kwaliteitszorg is sinds
enige tijd in ontwikkeling bij STAIJ. De
komende periode ontwikkelen we dit
verder. We zien kansen in het nog beter
benutten van de expertise van onze colle
ga’s. Ook willen we de schoolbezoeken en
de voorbereiding ervan zo vormgeven dat
schoolteams veel zeggenschap hebben in
het vaststellen van de bereikte kwaliteit.

Het grootste verschil
maken we met de kwaliteit
van onze leerkrachten
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Randvoorwaarden
Gezonde financiën, prettige
schoolgebouwen en oog voor
duurzaamheid zijn belangrijke
randvoorwaarden voor ons beleid.
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Financiën
STAIJ heeft zich ontwikkeld tot een
financieel stabiele organisatie met een
verantwoord financieel beleid waar
de r isico’s in de organisatie voldoende
worden afgedekt. Financiële prestaties
worden z orgvuldig gemonitord en risico
management is een integraal onderdeel
van de jaarlijkse planning- en control
cyclus. Het uitgangspunt van STAIJ is
dat de begroting over een periode van
meerdere jaren sluitend is. Zo willen we
de financiële risico’s minimaliseren, de
continuïteit van de stichting waarborgen
en een evenwicht bereiken tussen het
behalen van de onderwijsdoelen en de
inzet van financiële m
 iddelen.
In de komende jaren zetten we deze koers
door. Daarnaast willen we zowel intern als
extern nog transparanter zijn. Het moet
voor iedereen glashelder zijn hoe het
geld door de organisatie stroomt en wat
we ermee doen, zowel op schoolniveau
als op bovenschools niveau. Daartoe
organiseert STAIJ jaarlijks masterclasses
voor alle betrokkenen die meer willen
begrijpen over onderwijsfinanciering en
de manier waarop de besluitvorming en
de daaruit voortvloeiende uitgaves bij
STAIJ tot stand komen.
Die besluitvorming kent een drietal
principes, namelijk:
> Geld is bedoeld voor onderwijs
> Financiering volgt behoefte
> We zijn onderling solidair
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Het eerste uitgangspunt betekent dat
STAIJ sober is met overhead en ervoor
waakt reserves op te bouwen die niet
verklaard worden uit de financiële risico’s
die we lopen.
Het tweede uitgangspunt betekent dat
we middelen beschikbaar stellen die
passen bij het te verwachten aantal leer
lingen en daarbij rekening houden met
de specifieke omstandigheden van iedere
school, bijvoorbeeld met betrekking tot
huisvesting.
Het derde uitgangspunt betekent dat we
de financiering intern zo organiseren dat
we op iedere STAIJ-school goed onder
wijs kunnen realiseren. We willen er voor
iedere leerling zijn, ook als er o
 nvoldoende
landelijke of lokale onderwijsfinanciering
beschikbaar is.
Het is onze ambitie om over te gaan op
begrotingen per schooljaar en niet meer
een combinatie van kalenderjaar (mate
rieel) en schooljaar (formatie). Dat zorgt
ervoor dat de formatie en materiële
begroting in een integrale afweging met
de schooldirecteur besproken kunnen
worden.
Afspraken over de taakverdeling tussen
scholen en stafbureau rondom financiën
worden vastgelegd. Administratief mede
werkers of schoolleiders kunnen worden
bijgeschoold op onderdelen die nodig zijn.

Huisvesting
STAIJ heeft drieëntwintig schoolgebou
wen in bezit en drie gebouwen in gebruik:
Daltonschool De Kleine Kapitein, MKC
Zeeburgereiland en de dependance
van Montessorischool Steigereiland,
het S
 teigertje. In 2019 zal ook voor deze
gebouwen een ingebruikgevingsovereen
komst worden vastgesteld, zodat STAIJ
overal de eigenaarsrol zal vervullen.
Naar aanleiding van de grote woning
bouwplannen van de Gemeente Amster
dam (50.000 tot 60.000 woningen tot en
met 2025) zijn gebiedssessies georgani
seerd om tot een verdeling van de nieuw
te bouwen schoolgebouwen in de stad
te komen. Deze bouwplannen hebben
geleid tot een heroriëntatie op de scholen
in de stad. Zo moeten er in de genoem

de periode ongeveer veertig scholen
bijkomen. Er is gekeken of een verhuizing
van een school uit een bestaande wijk
naar een locatie in de nieuwe, naast
gelegen wijk leidt tot ‘twee vliegen in één
klap’: een nieuw gebouw voor de school,
voldoende aanwas van leerlingen v
 anuit
de nieuwe wijk en het voorkomen van
‘bouwen voor leegstand’.
STAIJ gaat op kavels in de Sluisbuurt
(Zeeburgereiland) en C
 entrumeiland
IJburg nieuwe scholen beginnen.
Daarnaast hebben we besloten om
de Linnaeusschool naar de Weesper
trekvaart te verhuizen. Daarmee wordt
de overcapaciteit van onderwijsruimte
in Oud-Oost verminderd, kunnen de
bestaande scholen blijven bestaan en
bieden we de school de ruimte om in de
nieuwe wijk een goede plaats in te nemen
in de publieke voorzieningen.

STAIJ gaat in de Sluisbuurt
en op het Centrumeiland
nieuwe scholen starten
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De scholen van STAIJ
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1. OBS Aldoende, Tweede
Boerhaavestraat 22
2. 4e Montessorischool
De Pinksterbloem,
Weesperzijde 57
3. MKC de Amstel,
Welnastraat 845
4. De Kaap, Christiaan de
Wetstraat 21 -23
5. SBO Het Spectrum,
James Wattstraat 10

6.A Daltonschool
De Kleine Kapitein,
Tot 1 januari 2021:
Tosaristraat 30a -30b
6.B Daltonschool De Kleine
Kapitein, Vanaf 1 januari
2021: Cruquiusweg 90
7. De Dapper, Pieter
Nieuwlandstraat 3
8. Vrije School Thula,
Pieter Nieuwlandstraat 3
9.A Linnaeusschool,
Derde Oosterparkstraat
360
9.B Linnaeusschool
Nieuwe lokatie vanaf
augustus 2022
10 Kunstmagneetschool
De Kraal, Paradijsplein 2
11. Dalton de Meer,
Van ‘t Hofflaan 50
12. De Indische Buurt
School, Balistraat 79
13. De Bataviaschool,
Sumatrastraat 87
14. 5e Montessorischool
Watergraafsmeer,
Herschelstraat 2
15. 8e Montessorischool
Zeeburg, Borneokade 103

18

19/20
16. Flevoparkschool,
Soembawastraat 61
17. MKC Zeeburgereiland,
Faas Wilkesstraat 451-453
18. Montessorischool
Steigereiland, John
Hadleystraat 4
19. Olympus,
Tot augustus 2021: Erich
Salomonstraat 432-434
20. SBO Spectrum
Locatie IJburg, Erich
Salomonstraat 432-434
21. IKC Laterna Magica,
Eva Besnyöstraat 491
22. IKC Centrumeiland
Vanaf augustus 2022

21

22
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Duurzaamheid

Daltonschool De Kleine Kapitein zal ver
huizen naar het Cruquiusgebied. In deze
wijk worden 1.400 woningen gebouwd
door herontwikkeling en nieuwbouw in
een oud handels- en industriegebied. Wij
richten ons nu op een ingebruikname van
het nieuwe gebouw per 1 januari 2021.
In het gebouw komen een school, een
kinderdagverblijf en een gymzaal.
Het Meerjaren Gebouwen Plan van de
Federatie Openbaar Primair Onderwijs
Amsterdam heeft geleid tot navolging in
de gehele gemeente. In 2017 zijn vrijwel
alle gebouwen van het primair onderwijs
in Amsterdam geschouwd. Dat heeft
geresulteerd in een rangorde in panden
die voor renovatie of (ver)nieuwbouw in
aanmerking komen.
Het Meerjarenonderhoudsplan van
STAIJ, dat in 2018 opnieuw is opgesteld,
dient als basis voor het onderhoud van
onze gebouwen. In dit plan is ook het
verbeteren van het binnenklimaat van de
scholen opgenomen.
Scholen zijn niet alleen een plek waar
kinderen leren, maar ook een plek van
ontmoeting in de buurt. Ouders treffen
elkaar bij het halen en brengen van
kinderen, er worden buurtactiviteiten
gehouden en schoolpleinen worden na
schooltijd gebruikt om te spelen. Bij de
bouw en herinrichting van scholen is het
belangrijk om rekening te houden met
deze ontmoetingsfunctie.
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Vriendjesbank
Een groep leerlingen van OBS Steiger
eiland heeft een project uitgevoerd
onder de titel: Nooit Alleen. De groep
is samengesteld uit leerlingen van
verschillende bouwen die in het organiseren hun talenten goed kwijt kunnen.
Het project gaat over vriendschap. De
leerlingen zorgden voor een bankje op
het nieuwe schoolplein. Op dat bankje
kunnen kinderen gaan zitten die graag
met iemand willen spelen maar even
niet weten hoe ze het moeten vragen.
Als iemand op het bankje zit dan weten
andere kinderen dat ze diegene kunnen
of moeten vragen om mee te spelen. Zo
ben je Nooit Alleen als je dat niet wilt.
De leerlingen ontwierpen het bankje
zelf, waarbij ze kozen voor hergebruik
van duurzaam hout.
Ook hebben de leerlingen zelf
gecollecteerd voor het geld dat ervoor
nodig was. De leerlingen hebben in alle
groepen presentaties gehouden over
het doel van het bankje en iedereen
gemotiveerd om te helpen met het
inzamelen van geld.
Inmiddels staat het bankje op het
schoolplein, en het werkt heel goed.
Er gaan weleens kinderen opzitten, die
dan ook meteen worden opgehaald.

STAIJ ontwikkelt een plan ‘verduurza
ming scholen’. Het is de bedoeling dat
de uitvoering van dit plan, inclusief het
financieringsplan, bij de start van deze
Koersplanperiode een aanvang neemt.
Onderdeel van dit plan is dat we de
inkoop van alle energie verder v
 ergroenen
door een volledige aanbesteding. We
gaan voor een aantal scholen zonne
panelen leasen, plaatsen verwarmings
pompen en bewegingsmelders en
brengen ledverlichting aan.
Naar schatting is een verbruiksbesparing
van 25% mogelijk met maatregelen die in
minder dan zeven jaar terugverdiend zijn,
maar langer effect sorteren.
In onze nieuwbouwscholen werken
wij aan een zeer energiezuinige opzet.

Deze is deels wettelijk vereist, maar
wij onderzoeken of wij ook ‘nul-op-de-
meter’-gebouwen kunnen ontwikkelen,
die bovendien geen aardgasaansluiting
meer zullen hebben. Wij lopen daarmee
vooruit op de aanscherping van de wet,
die ons vanaf 2021 verplicht om in nieu
we gebouwen ‘Bijna Energie Neutraal’ te
werken (BENG).
Het werk van de beleidsmedewerker Huis
vesting omvat de ontwikkelopgaven voor
de nieuwe gebouwen, het energiezuinig
maken van bestaande gebouwen en het
uitvoeren van het meerjarenonderhouds
plan. Dat is zo veel werk dat ondersteu
ning op het gebied van klein onderhoud
op de scholen noodzakelijk is. Onze ambi
tie is om samen met de schoolleiders een
goede vorm te vinden om dit onderhoud
uit te besteden.

Duurzaam energiegebruik
zal een besparing van 25%
opleveren
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Het bestuur van Stichting Samen tussen
Amstel en IJ (STAIJ) heeft het beheer
over twintig scholen voor openbaar pri
mair onderwijs en speciaal basisonder
wijs op 23 locaties in Amsterdam-Oost.
Onder deze scholen bevindt zich de Bata
viaschool voor nieuwkomersonderwijs.
Onze scholen liggen in de wijken OudOost, Watergraafsmeer, Indische Buurt,
Oostelijk Havengebied, het Amstelkwar
tier en IJburg.

STAIJ werkt met een Raad-van-Toe
zichtmodel, waarbij de bestuurder de
dagelijkse leiding heeft. De Code Goed
Bestuur in het Primair Onderwijs vormt
de basis van de organisatiestructuur en
de werkwijze van STAIJ. Er is een schei
ding aangebracht tussen de functies
bestuur en intern toezicht. Deze functies
zijn opgenomen in de statuten en het
managementstatuut. Het schoolbestuur
en de toezichthouder hebben een aan
tal afspraken gemaakt over de verdeling
van taken, bevoegdheden en verant
woordelijkheden tussen de verschillende
organen. Deze worden in beginsel zo laag
mogelijk in de organisatie belegd, name
lijk bij de schooldirectie. Door gebruik te
maken van de Code Goed Bestuur kan
STAIJ op een efficiënte, effectieve en
transparante wijze de beleidsdoelstellin
gen realiseren.
STAIJ gebruikt een planning- en control
cyclus, waarbij beleidsvoornemens, de
begroting en het strategisch beleids
plan worden bewaakt met behulp van
managementinformatie. Hiervoor ver
schijnen kwartaalrapportages.
De verantwoording wordt op school- en
op stichtingsniveau afgelegd aan de
Gemeenschappelijke Medezeggen
schapsraad (GMR).
De basis van het planning-en-control
proces wordt gevormd door het Koers
plan 2019-2023. De meerjarenbegroting
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Schoolniveau

Koersplan

Schoolplan

Meerjaren Bestuur
Formatieplan

Bestuur Formatieplan

School Formatieplan

Meerjarenbegroting
Investeringen
Liquiditeiten

Jaarbegroting

Schoolbegroting

Jaarrekening
& Jaarverslag

Management
rapportage

Verantwoording van
het gevoerde beleid

Ruim zesduizend STAIJ-leerlingen zijn
dagelijks samen aan het leren, ontdekken
en spelen. Meer dan 550 medewerkers
geven deze kinderen onderwijs. Onze
scholen werken vanuit verschillende
onderwijskundige visies en onderwijscon
cepten. We hebben reguliere scholen,
Dalton-en Montessorischolen, een school
voor Natuurlijk Leren, een school voor
Speciaal Basisonderwijs en een school
voor Nieuwkomersonderwijs. Naast het
verschil in onderwijsconcepten bestaan
er tussen de scholen ook verschillen in
profiel. STAIJ heeft enerzijds scholen die
zich thematisch profileren, bijvoorbeeld
via een sportprofiel of als kunstmagneet
school. Sommige scholen vervullen daar
naast als brede school een buurtfunctie
en een aantal scholen heeft zich ontwik
keld tot Integraal Kindcentrum (IKC).

Stichtingsniveau

Financieel
beleidsvoornemen

Organisatie

Kwalitatief
beleidsvoornemen

Over STAIJ

Planning & control cyclus STAIJ
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Organigram van STAIJ
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bestrijkt een periode van vier jaar en
is een vertaling van het voorgenomen
beleid. Onderdeel van de meerjarenbe
groting zijn een investeringsbegroting en
een liquiditeitsbegroting over dezelfde
periode. Het Meerjarenbestuursformatie
plan is onderdeel van de meerjaren
begroting.
Teamleden, schoolleiders en ouders
vormen samen de eerste schil; de school

waar zij samen werken aan het onderwijs
van de leerlingen. De tweede schil wordt
gevormd door het stafbureau, waar
medewerkers vanuit verschillende dis
ciplines de scholen faciliteren en ermee
samenwerken. De buitenste schil bestaat
uit de bestuurder, de Raad van Toezicht
en de Gemeenschappelijke Medezeggen
schapsraad (GMR).
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Contact
Samen Tussen Amstel en IJ
Cruquiusweg 68-70
1019 AH Amsterdam
Tel. 020 – 7163460
info@staij.nl
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Linda Huijsmans,
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Fotografie
IKC Laterna Magica
Linnaeusschool
Montessorischool Steigereiland
OBS Aldoende/ Paul Tolenaar
SBO het Spectrum
Druk
PRinterface
Juni 2019
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Koersplan STAIJ 2019/ 2023

Koersplan STAIJ 2019/ 2023
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