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Nieuwsbrief    

Kinderboekenweek editie  oktober 2022 

Beste ouders, verzorgers, 

de Kinderboekenweek is weer van start! 
Het thema is ‘ Gi-ga-groen’ en dat past ons op de 
Dorendal natuurlijk perfect. 

Woensdagochtend hebben we de opening van 
de Kinderboekenweek met de kinderen in de 
aula gevierd.  We hebben het kinderboekenlied 
gezongen en gaven het startschot voor de 
voorleeskampioen. 
Iedere groep krijgt een fijn boek cadeau. 
En in alle groepen doen we activiteiten rond het 
thema. 

Ook de beeldende vakken betrekken we daarbij 
en de resultaten daarvan kunnen jullie 
bewonderen in ons Dorendalmuseum. 
Het museum opent zijn deuren in de week van 17 
tot en met 21 oktober. 

Voel je welkom! 

Samen voor ieder kind

Wij staan samen voor ieder kind. Wij creëren samen een goede omgeving voor 
ieder kind, waarin ieder kind gezien wordt. Alle kinderen verdienen een plek in 
de wereld, waar ze ook vandaan komen en welke achtergrond ze ook hebben. 
Wij bereiden kinderen voor op een persoonlijke toekomst in een maatschappij 
die sterk verandert. Onze overtuiging is dat wij onze ambitie alleen samen 
kunnen waarmaken.

Samen met ouders/verzorgers en leerlingen
Leerkrachten, ouders/verzorgers en kinderen werken vanuit educatief 
partnerschap samen om hun kennis over het onderwijs en het kind te delen 
en bij elkaar te brengen. Vanuit de gedachte dat een kind zich niet alleen 
ontwikkelt in de klas en op school, maar ook thuis, op de buitenschoolse opvang, 
op de sportclub of in de buurt, vinden wij het belangrijk om de verschillende 
perspectieven, leerdoelen en hulpvragen bij elkaar te brengen voor een 
passende ondersteuning in het onderwijzen.

Samen als professionals
Binnen Flores Onderwijs wordt de samenwerking tussen onze professionals 
gestimuleerd door het inrichten van een professionele leergemeenschap (PLG). 
Groepen leerkrachten zijn verantwoordelijk voor het leren van groepen leerlingen 
volgens een afgesproken werkwijze. Waardoor zij leren van elkaar en samen het 
onderwijs verbeteren. 

Directeuren dragen binnen een wijk gezamenlijke verantwoordelijkheid voor 
alle kinderen in die wijk. Zij werken en leren gezamenlijk in een zogenoemde 
Directeuren Leerkring (DLK). Het vakmanschap en meesterschap van directeuren 
staat hier centraal.

Samen met onze partners
Ieder kind kan alles leren. Dat vraagt niet alleen om het leren goed te 
organiseren, maar ook om rekening te houden met de onderwijsbehoeften van 
kinderen. Soms zijn de verschillen in onderwijsbehoeften zo groot dat er een 
maatwerkoplossing nodig is of nieuwe kennis ontwikkeld moet worden. Deze 
maatwerkoplossingen bieden wij op inhoud en resultaat door gericht samen te 
werken met onze partners in de wijk, stad en regio: Stichting PAS, PassendWijs, 
kinderopvang, peuterspeelzaalwerk, Community Learning Center Arnhem, 
primair onderwijscollega’s en besturen in Arnhem en Renkum, de gemeenten 
Arnhem en Renkum, het stedelijk netwerk, Jongerenwerk, culturele instellingen 
als Rozet, het voortgezet onderwijs, de Academie Educatie van de HAN University 
of Applied Sciences en de Radboud Universiteit.

Continu verbeteren vanuit de community

Als onderwijsorganisatie van 900 professionals maken wij ons sterk, samen met 
de kinderen, hun ouders en de wereld om hen heen, voor een leven lang leren. 
Dit doen we door onszelf en ons onderwijs voortdurend te verbeteren. En door 
met onze partners samen te werken in onze wijk en stad.

Daarnaast willen we ook de maatschappelijke omgeving meer en kwalitatief beter 
betrekken bij ons onderwijs. Omdat goed onderwijs de basis is voor de toekomst 
van elk kind en van onze samenleving. In dit kader zien wij ontmoetingen 
(organiseren) intern en extern als randvoorwaarde om als (onderdeel van de) 
community continu te blijven ontwikkelen.

Strategie Flores Onderwijs 2020-2025

De komende beleidsperiode bewandelen wij op onze Expeditie drie 
strategische paden om onze strategische doelen te realiseren. 
1. Onderwijs organiseren en faciliteren
Vanuit de overtuiging ieder kind kan alles leren organiseren wij primair onderwijs. 
Samen met collega’s, leerlingen en ouders bieden wij vanuit ons onderwijs een 
stabiele en veilige basis zodat kinderen versteld staan van hun eigen kunnen, 
ongeacht waar hun wieg heeft gestaan. 

Onze taak is kinderen de basiskennis, -vaardigheden en -attitude aan te leren.  
Dat betekent dat we ambities hebben geformuleerd ten aanzien van de 
resultaten van onze leerlingen. 

Daarnaast investeren wij de komende beleidsperiode in de samenwerking  
met ouders/verzorgers en leerlingen (educatief partnerschap), als professionals 
onderling (professionele leergemeenschap/directeuren leerkring) en met  
onze samenwerkingspartners ten gunste van de kwalitatieve basis van ons 
onderwijsaanbod. 

Het doel dat wij op de lange termijn willen realiseren is dat samenwerking in en op 
de school ertoe heeft geleid dat de kwaliteit van het leren van kinderen, de sociale 
veiligheid en het welbevinden, meetbare positieve ontwikkelingen laten zien. 

2. Onderwijs blijven uitvinden
Onze samenleving is voortdurend in ontwikkeling, wat vraagt om ons 
onderwijsaanbod voortdurend te toetsen om te zien of dit nog aansluit. 
Daarnaast kijken wij hoe wij kunnen innoveren in het onderwijs, steeds meer op  
basis (analyse van) data (analyse van).

Naast optimalisatie en innovatie van ons onderwijsaanbod investeren wij binnen 
Flores Onderwijs in een leven lang leren. Wij vragen van onze professionals, in de 
scholen en op het stafbureau, dat zij actief bezig zijn met de ontwikkeling van hun 
persoonlijk vakmanschap, zodat zij vanuit deskundigheid en lef kunnen reageren 
op de continue verandering die wordt gevraagd. Hiermee willen wij realiseren dat 
iedere professional binnen Flores Onderwijs actief en gezamenlijk bezig is met 
kennisdeling en de ontwikkeling van hun (persoonlijk) vakmanschap. 

Dit met als doel om ieder kind blijvend passend onderwijs te kunnen bieden en 
het onderwijzen continu te verbeteren en te innoveren op basis van de 
veranderingen in de samenleving. 

Onze vier visies

Duidelijke leerdoelen, creëren 
van succeservaringen, bieden 
van directe en procesgerichte 

eigen handelen.

We gaan uit van de mindset 
dat doelgerichte inspanning 
en een positieve attitude het 
leren versterken, waarbij 
succeservaringen motiveren  
en zelfvertrouwen geven.

VISIE OP LEREN ORGANISEREN:
HET LEREN ORGANISEREN DOOR 
EEN EFFECTIEVE INSTRUCTIE

VISIE OP LEREN:
IEDER KIND KAN ALLES LEREN

Vanuit een sterke professionele 
identiteit geeft de leerkracht sturing 
aan zijn eigen leerproces en maakt 
het verschil. Leren van en met elkaar 
staat hierin centraal. Dat maakt dat 
deze visie nauw geïntegreerd is met 
de ontwikkeling van professionele 
leergemeenschappen.

VISIE OP PROFESSIONALITEIT:
CONTINU STREVEN NAAR DE 
BESTE KWALITEIT

VISIE OP VERANDEREN:
SAMEN VERANDEREN 
VERGROOT DE IMPACT

Om goed en duurzaam te kunnen 
veranderen, is het noodzaak  
om jezelf goed te leren kennen  
én nieuwsgierig te zijn naar je 
omgeving, de ander(en) oftewel  
het systeem.

Flores Onderwijs heeft vier visies ontwikkeld die nauw met elkaar 
verbonden zijn en als basis gelden voor ons onderwijs en onze 
organisatie:

Onze missie is om alle kinderen 
in Arnhem en Renkum 
goed, passend en eigentijds 
onderwijs te bieden. Wij 
hebben daarbij expliciete 
aandacht voor het creëren  
van gelijke kansen.

Missie
Ieder kind kan alles leren

Visie

We gaan uit van de mindset 
dat doelgerichte inspanning 
en een positieve attitude het 
leren versterken, waarbij 
succeservaringen motiveren  
en zelfvertrouwen geven.

We zijn 

nieuws-
gierig

We zijn 
kundig

We hebben 

lef

We zijn aanste-kelijk

We zijn op ontdekkingsreis. Met een open blik 
richten we ons op nieuwe ontwikkelingen.  
‘The sky is not the limit’. 

We weten hoe leren werkt en we houden van ons 
vak. Daarom vinden we het belangrijk om ons  
te ontwikkelen, zowel als mens als op ons  
vakgebied. We weten waar onze kracht en waar  
onze uitdagingen liggen.

 We zijn niet bang om grenzen op te zoeken. 
We zetten alles en iedereen graag op scherp. 
Op een vriendelijke, opbouwende manier. 

We hebben zin om aan de slag te gaan.  
Met onze positieve benadering en energie  
nemen we mensen mee in onze ambities.
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Waarden
De manier waarop we dit met elkaar gaan realiseren, straalt ons karakter uit. 

Strategisch beleidsplan
Flores Onderwijs 2020–2025

Onze Expeditie

Je kunt alles leren

3. Samen bouwen aan de toekomst van (Flores) onderwijs
Bouwen aan de toekomst van het onderwijs zien we als belangrijke gezamenlijke 
opdracht: wij maken de toekomst met elkaar. Als we samenwerken als collectief 
kunnen we daadwerkelijk veranderingen aanbrengen die impact hebben op 
maatschappelijke thema’s. Hierin zoeken wij actief de samenwerking met onze 
partners in de wijk, gemeente en regio.

Als Flores Onderwijs leveren wij een actieve bijdrage aan de brede dialoog vanuit 
landelijke initiatieven die over de toekomst van onderwijs wordt gevoerd. 
Daarnaast nemen wij als organisatie onze verantwoordelijk in de ontwikkeling 
van een sterke kennisinfrastructuur binnen onderwijsinstellingen. Het gaat hierbij 
zowel om het verbinden van kennis, als het verbinden van mensen met expertise. 
Dit helpt ons om grote vraagstukken duurzaam op te lossen. Op deze manier 
zetten wij ons in voor een samenleving waarin leren en ontwikkelen voor 
iedereen is weggelegd.

Ons doel is dat Flores Onderwijs aan het einde van de beleidsperiode binnen de 
regio bekend staat als een professionele en ambitieuze organisatie, een 
aantrekkelijke werkgever en een betrouwbare, betekenisvolle en zichtbare 
samenwerkingspartner. 
 

het dorendal

MUSEUM

MUSEUM
OPEN

Kom 

kijken
!

MUSEUM
OPEN

Openingstijden  
17 t/m 21 oktober 
14:00 - 14:30
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Kinderboekenweek geschenk: ‘de Waanzinnige Boomhut- verhalen’

Kinderboekweek gedicht Prentenboek
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Spaar bij
Allyoucangive voor
je schoolbiliotheek

Lever na aankoop van een
kinderboek bij Allyoucangive
in de kinderboekenweek (van
5 t/m 16 oktober) de bon in bij

je juf of meester en spaar
mee voor de schoolbieb!

We gaan weer bonnetjes sparen. 
Doen jullie mee?


