
KOERSPLAN
VERBINDEN - VERWONDEREN - VERANTWOORDEN
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KERNWAARDEN 
VAN FLUENTA

 Verbinden

 Verwonderen

 Verantwoorden



3

KERNWAARDEN 
VAN FLUENTA

 Fluenta hanteert verhalen voor draagvlak en    

 gemeenschappelijke taal

 Verhalen leiden tot verbinding, verwondering en    

 verantwoording

 De kernwaarden nodigen ons uit om los te laten, met elkaar  

 in beweging te komen, professionele ruimte in te nemen,  

 eigenaarschap te vergroten en actief samen te werken

 Fluenta heeft geloof in de toekomst
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VISIE
VAN FLUENTA

Het christelijk geloof, gebaseerd op en 

geïnspireerd door de Bijbelse verhalen,

is de basis voor de identiteit van de scholen. 

Fluenta wil, zonder daaraan te kort te doen, 

rekening houden met het brede spectrum 

aan verschijningsvormen die het christelijk 

geloof nu kent. Daarbij wordt respectvol 

omgegaan met andere wijzen van geloven 

en andere godsdiensten.
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MISSIE
VAN FLUENTA

Wij handelen vanuit:

 een levensbeschouwelijke opdracht: geloof, hoop en liefde  

 zijn leidend in ons doen en laten

 een pedagogische opdracht: alle kinderen en medewerkers  

 hebben recht op een veilig leer- en werkklimaat

 een onderwijskundige opdracht: alle kinderen hebben recht  

 op betekenisvol en passend onderwijs

 een maatschappelijke opdracht: de school ontwikkelt en  

 stimuleert waarde(n) vol burgerschap.
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LEREN EN LEVEN 
IN DE 21E EEUW

De huidige samenleving vraagt om 

vaardigheden zoals samenwerken, 

kritisch denken, creativiteit, onderzoeken, 

argumenteren, problemen oplossen, 

zelfsturing en sociale en culturele 

vaardigheden. Het ontwikkelen van deze 

vaardigheden is voor Fluenta essentieel. 
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LEREN EN LEVEN 
IN DE 21E EEUW
HET ONDERWIJS

Fluenta zorgt ervoor dat:

 het onderwijs vanuit hart, hoofd en handen wordt gegeven

 het eigenaarschap van het kind centraal staat

 het kind toegerust wordt om volwaardig deel te nemen aan  

 de maatschappij

 het onderwijs doelgericht is, waarbij de verwachtingen naar  

 kinderen hoog zijn.
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ZO DOEN 
WIJ DAT!

Het Fluenta-onderwijs:

 is betekenisvol

 is passend

 daagt kinderen uit hun talenten te benutten  

 en hun ontwikkeling te verantwoorden

 is doel- en opbrengstgericht

 is gericht op samenwerking

 bereidt voor op democratisch burgerschap.
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WAT KUNNEN WE DAN 
CONCREET ZIEN OP 
SCHOOLNIVEAU ALS HET 
GAAT OM DE INVULLING 
VAN HET THEMA?
Leren en leven in de 21e eeuw

 De school biedt een samenhangend   

 aanbod

 De school werkt ook groepsdoorbrekend

 De school geeft Engels vanaf groep 1

 De school is een gecertificeerde    

 opleidingsschool als partner van de   

 Marnix Academie

 Op school zijn de 21e eeuwse    

 vaardigheden uitgangspunt voor leren 

 en leven
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 De school werkt met externe ondersteuners aan één kind,  

 één gezin en één plan

 De school heeft een basisarrangement van de inspectie 

 De school behaalt met haar leerlingen resultaten op de   

 Eindtoets die in overeenstemming zijn met

 de gestelde inspectienormen van de schoolgroep

 Op een Fluenta-school zijn 21e eeuwse vaardigheden   

 uitgangspunt voor leren en leven
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EIGENAARSCHAP

Kinderen leven in een complexe en snel wisselende 

samenleving. Kinderen hebben minder behoefte aan exacte 

kennisoverdracht en meer behoefte aan het aanleren van 

21e eeuwse vaardigheden.

 Op een Fluenta-school zijn kinderen eigenaar van hun 

ontwikkeling.
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EIGENAARSCHAP
HET KIND

Fluenta zorgt ervoor dat:

 het kind gekend is (gehoord, gezien,   

 gewaardeerd)

 het kind leert leren en wordt uitgedaagd  

 zijn/haar talenten te ontwikkelen

 het kind onderwijs ontvangt afgestemd op  

 zijn/haar onderwijsbehoeften

 het kind een sociaal emotionele groei   

 doormaakt en plezier op school heeft.
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ZO DOEN 
WIJ DAT!

Het kind:

 speelt en werkt binnen een uitdagende en veilige    

 schoolomgeving

 is eigenaar van zijn ontwikkeling

 wordt uitgedaagd zijn talenten te benutten

 legt verantwoording af over zijn ontwikkeling

 leert met en van elkaar.
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WAT KUNNEN WE DAN CONCREET ZIEN 
OP SCHOOLNIVEAU ALS HET GAAT 
OM DE INVULLING VAN HET THEMA?

Eigenaarschap van het kind

 Het kind voelt zich veilig op school

 Het kind is betrokken en gemotiveerd bij het leerproces

 Het kind kan kiezen uit een breed aanbod in de klas en 

 op school

 Het kind leert zijn eigen leerdoelen formuleren

 Het kind reflecteert op zijn eigen leerproces

 Het kind kan alleen werken en samen met anderen
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PROFESSIONELE 
RUIMTE

Leraren en directie worden in de

21e eeuw steeds meer aangesproken op 

hun professionaliteit en vakmanschap.

De leraar geeft passend onderwijs en komt 

zo tegemoet aan de onderwijsbehoefte van 

kinderen.

 Leraren en directie worden gestimuleerd  

 tot een onderzoekmatige houding

 en zijn eigenaar van hun professionele  

 ontwikkeling.
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PROFESSIONELE 
RUIMTE
DE DIRECTIE

Fluenta zorgt ervoor dat:

 de directie handelt vanuit de kernwaarden

 de directie visie heeft en daarnaar handelt

 de directie opbrengstgericht leiding geeft

 de directie zich voortdurend professionaliseert

 de directie een onderzoekende houding toont

 de directie Fluenta-breed denkt

 de directie geregistreerd is en blijft in het schoolleidersregister.
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ZO DOEN 
WIJ DAT!

De Fluenta-directie:

 stelt hoge eisen aan de eigen bekwaamheid  

 en ontwikkeling

 is gericht op de kwaliteit van het primaire  

 proces 

 faciliteert professionele ruimte en 

 zet mensen in hun kracht

 zorgt voor verbreding van leiderschap

 zorgt voor verbinding en samenhang

 levert een actieve bijdrage aan de   

 beleidsontwikkeling op Fluenta-niveau.
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WAT KUNNEN WE DAN 
CONCREET ZIEN OP 
SCHOOLNIVEAU ALS HET 
GAAT OM DE INVULLING VAN 
HET THEMA?
Professionele ruimte directie

 De directie formuleert haar eigen   

 leerdoelen

  De directie heeft de regie over haar   

 professionele ontwikkeling

 De directie bewaakt de kwaliteit van het  

 primaire proces met behulp van de grote  

 Kijkwijzer (WMK PO)
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 De directie betrekt leraren, kinderen en ouders bij de   

 schoolontwikkeling

 De directie werkt samen met intern en extern    

 belanghebbenden van de school

 De directie van de school is geregistreerd in het    

 schoolleidersregister.
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PROFESSIONELE 
RUIMTE
DE LERAAR

Fluenta zorgt ervoor dat:

 de leraar professioneel handelt vanuit de  

 kernwaarden van Fluenta

 de leraar handelt vanuit een innerlijk   

 kompas

 de leraar eigenaar is van zijn eigen   

 ontwikkeling

 de leraar in staat is om effectief te   

 communiceren

 de leraar lef en bevlogenheid toont.
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ZO DOEN 
WIJ DAT!

De Fluenta-leraar:

 handelt vanuit geloof, hoop en liefde

 stelt hoge eisen aan de eigen bekwaamheid en ontwikkeling

 heeft hoge verwachtingen van het kind en zichzelf

 benut zijn professionele ruimte

 heeft een onderzoekmatige houding en vertaalt dit naar  

 onderwijs

 werkt samen met ouders.
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WAT KUNNEN WE DAN CONCREET ZIEN 
OP SCHOOLNIVEAU ALS HET GAAT
OM DE INVULLING VAN HET THEMA?

Professionele ruimte leraar

 De leraar formuleert zijn eigen leerdoelen

 De leraar heeft de regie over zijn professionele ontwikkeling

 De leraar werkt vanuit leerlijnen gebruikt methodes als middel.

 De leraar bereidt samen met zijn collega’s het 

 onderwijsaanbod voor

 De leraren consulteren elkaar

 De leraar draagt bij aan de schoolontwikkeling

 De leraar neemt vanuit interesse en motivatie deel aan 

 leer-werkgemeenschappen (LWG)

 De leraar werkt samen met de ouders

 De leraar is geregistreerd in het lerarenregister.
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EDUCATIEF 
PARTNERSCHAP

Ouders hebben hoge verwachtingen van de school en willen 

actief als educatief partner bij het onderwijs van hun kind 

betrokken worden. Ouders doen een steeds groter beroep op 

voor- en naschoolse opvang.

  Op een Fluenta-school zijn ouders educatief partner.
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EDUCATIEF 
PARTNERSCHAP
DE OUDER

Fluenta zorgt ervoor dat:

 de ouder zich welkom voelt

 de ontwikkeling van het kind het   

 gezamenlijke doel van kind, ouder en 

 school is

 de ouder partner van de school is

 de communicatie naar/met de ouder   

 duidelijk en transparant is.
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ZO DOEN 
WIJ DAT!

De Fluenta-ouder:

 wordt gehoord, gezien en serieus genomen

 ervaart dat directie, leraren en medewerkers zichtbaar,   

 bereikbaar en aanspreekbaar zijn 

 ervaart dat oudercontacten gericht  zijn op de gezamenlijke  

 ontwikkeling van hun kind.
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WAT KUNNEN WE DAN CONCREET ZIEN 
OP SCHOOLNIVEAU ALS HET GAAT
OM DE INVULLING VAN HET THEMA?

Educatief partnerschap

 De ouder kent de doelen van het kind

 De ouder heeft zicht op de ontwikkeling van het kind   

 bijvoorbeeld via een ouderportaal

 De ouder, de leraar en het kind bespreken samen de   

 ontwikkeling van het leerproces van het kind.



WWW.FLUENTA.NL


