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Inleiding
Vol trots presenteren wij onze hernieuwde missie en visie met een
nieuwe huisstijl, kernwaarden en strategische beleidsplan 2019 – 2023.
Het resultaat van mooie gesprekken en diepgaande discussies over
de ontwikkeling van onze kinderen binnen integrale kindcentra met
directeuren, kernpartners en medewerkers van het ondersteuningsbureau.
Stichting Prisma vormt het bevoegd gezag van 10 katholieke basisscholen,
een openbare basisschool en een school voor speciaal basisonderwijs in de
gemeente Peel en Maas. Ruim 170 personeelsleden werken samen aan het
onderwijs voor ongeveer 1700 leerlingen.
Wij hebben als gemeenschappelijke opdracht basisonderwijs (inclusief voor-,
tussentijdse en naschoolse opvang) te verzorgen voor kinderen van 4-12 jaar, in
educatief partnerschap met ouders/verzorgers en in nauwe samenwerking met
instituten voor de voorschoolse periode en scholen voor voortgezet onderwijs.
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BS Onder de Linden
IKC De Kemp
BS De Horizon
SBO De Fontein
BS De Liaan
BS De Pas
KC LEEF
BS Dr. Poels
BS De Springplank
BS De Wissel
BS De Groenling
OBS Nieuweschool

In dit strategisch beleidsplan vindt u onze ambities voor de komende 4 jaar
verwoord in negen statements. Deze statements zijn vervolgens uitgewerkt
in concrete doelstellingen.
Het strategisch beleidsplan geeft richting, maar biedt ook zeker ruimte om
deze doelstellingen die ons met elkaar verbinden te vertalen naar elk uniek
kindcentrum.
Joke F.M. Zwanenburg
Voorzitter College van Bestuur
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kernwaarden

Missie

Visie

strategische doelen
Onderwijs en
kwaliteit

Personeel

Bedrijfsvoering
en organisatie

• Onderwijs in beeld
• Kind in beeld
• Kwaliteit in beeld

• Binden en boeien
• Groeien en ontwikkelen
• Kennis delen

• Huisvesting
• Ondersteuning
• Finance

Bedrijfsplan / Schoolplannen
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Missie

Missie

Prisma maakt de samenleving zinvol mooier door betekenisvol onderwijs.
Met betekenisvol onderwijs levert Prisma een fundamentele bijdrage
aan de ontwikkeling van elk aan ons toevertrouwd kind.
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Kernwaarden

Vertrouwen
		 Wij geloven dat ieder werkt vanuit de intentie
het juiste te doen.

Ondernemerschap
		 Wij benutten kansen voor onszelf en de omgeving
om nieuwe wegen te ontdekken

B evlogenheid
		 Wij doen ons werk betrokken, met toewijding en passie

E igena arschap
		 Wij nemen verantwoordelijkheid
en verwachten dat ook van anderen

Vrijheid
		 Vrijheid in gebondenheid
		 Wij geven ieder de ruimte zich te ontwikkelen binnen
vastgestelde kaders van Stichting Prisma
Deze kernwaarden vormen de basis
voor ons dagelijks handelen.
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Visie

Om te kunnen bijdragen aan een zinvolle en mooie samenleving
vinden wij het belangrijk dat kinderen kennis en vaardigheden
opdoen die leiden tot inzicht in zichzelf en
in de kindomgeving waarin ze leven.

Het is onze overtuiging dat kinderen met betekenisvol onderwijs,
waarin ze leren met hoofd, hart en handen, deze kennis
en vaardigheden opdoen en leren inzetten.

Wij geloven dat optimaal aansluiten bij de leer- en
ontwikkelbehoeften van elk kind het beste kan in een
doorlopende leer- ontwikkellijn van 0 tot 14 jaar binnen een
integraal kindcentrum met onze kernpartners Hoera (ko)
en Het Bouwens (vo).

Om dit alles te realiseren moeten we zelf ook lerend zijn
en blijven, daarom bouwen we verder aan onze
lerende organisatie waarvan de basis op orde is.

Inzicht in zichzelf en de wereld waarin ze leven helpt kinderen
te leren hoe ze regie kunnen nemen over hun eigen leven
en hun plek in de samenleving.
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Strategische doelen
Onderwijs en
kwaliteit

ONDERWIJS IN BEELD
Prisma zorgt voor uitdagend en integraal
onderwijs waarin kinderen met hoofd, hart
en handen leren in een rijke omgeving die
hen toerust voor een volwaardige plek in
onze samenleving.
KIND IN BEELD
Prisma zet zich onvoorwaardelijk in voor de
ontwikkeling van elke leerling, waarbij we
denken in kansen en mogelijkheden.

KWALITEIT IN BEELD
Prisma stuurt op onderwijskwaliteit, waarbij
we ons richten op door ons genormeerde en
vastgestelde ijkpunten die de basiskwaliteit
van het onderwijs in beeld brengen.

Pers oneel

BINDEN EN BOEIEN
Prisma, daar moet je zijn,
daar wil je blijven!
GROEIEN EN ONTWIKKELEN
Prisma, daar neemt iedereen
de regie over
zijn eigen ontwikkeling.

KENNIS
Prisma gebruikt
kwaliteiten
beteke
mogelijk

DELEN
elkaars kennis en
om leren zo
nisvol
te maken.

Bedrijfsvoering
en organisatie
HUISVESTING
Prisma gaat voor goed geoutilleerde
schoolgebouwen vanuit een herzien
integraal huisvestingsplan (IHP), zolang
verantwoord met behoud van onderwijs
in de kleine kernen.
ONDERSTEUNENDE DIENSTEN
Prisma heeft de volgende eigen diensten:
onderwijs en kwaliteit, facilitair en huisvesting, financiën, secretariaat en administratie, ICT en HR die zorgdragen voor
beleidsvoorbereiding en het onderwijs
ondersteunen en ontzorgen.

FINANCE
Prisma gaat voor een gezonde en
transparante financiële basis op stichting
en schoolniveau dienend aan de
onderwijsdoelstellingen.

Bedrijfsplan / Schoolplannen
12

13

Prisma SPO Meerjaren Beleidsplan 2019-2023

Onderwijs en Kwaliteit
Onderwijs

in beeld

Prisma zorgt voor uitdagend en integraal onderwijs waarin kinderen
met hoofd, hart en handen leren in een rijke omgeving die hen toerust
voor een volwaardige plek in onze samenleving.
• Elke school heeft een (naar de bedoeling) functionerend bij de situatie
passend Kindcentrum en werkt vanuit een doorlopende leer- en
ontwikkellijn van 0-14 jaar.
• Elk kindcentrum heeft realistische arrangementen afgestemd op de
diversiteit en talenten van kinderen.
• Medewerkers van het kindcentrum zijn geschoold en/of bekwaam in het
werken met en vanuit de doorlopende leer- en ontwikkellijn 0-14 jaar.

Kind

in beeld

Prisma zet zich onvoorwaardelijk in voor de ontwikkeling van elke
leerling, waarbij we denken in kansen en mogelijkheden.
• Wij onderzoeken wat het kind nodig heeft om optimaal te ontwikkelen.
Hierop stemmen wij ons aanbod af.
• Hiertoe realiseren wij voor elk kind een passend arrangement, gebaseerd
op leer- en ontwikkelingsbehoeften.
• Wij gebruiken en verbreden de expertise van het SBO; we zetten die in op
scholen in situaties die ‘meer’ vragen.

Kwaliteit

in beeld

Prisma stuurt op onderwijskwaliteit, waarbij we ons richten op door
ons genormeerde en vastgestelde ijkpunten die de basiskwaliteit van
het onderwijs in beeld brengen.
• Wij meten cyclisch wat het effect is op onze onderwijsontwikkeling.
• Wij evalueren onze kwaliteit formatief.
• Wij gebruiken een kijkwijzer die we Prisma-breed inzetten om de
basiskwaliteit van het onderwijs in beeld te brengen.
• Wij maken gebruik van georganiseerde interne en externe feedback binnen
de gemeenschap Peel en Maas aan de hand van vooraf geformuleerde
succescriteria om de effecten van ons onderwijs te meten.
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Personeelsbeleid
B inden

en

B oeien

Prisma, daar moet je zijn, daar wil je blijven!
• Medewerkers voelen zich verbonden met Prisma.
• Medewerkers ervaren Prisma als een aantrekkelijke werkgever bij wie je
gezien en gewaardeerd wordt.
• Medewerkers kennen en herkennen zich in de koers en voelen zich
uitgedaagd om de missie en visie van Prisma te realiseren.

G roeien

en

Kennis

delen

Prisma gebruikt elkaars kennis en kwaliteiten om leren zo betekenisvol
mogelijk te maken.
We werken in een lerende organisatie, wat onder andere betekent:
• Nieuw verworven inzichten worden Prisma-breed gedeeld.
• Kennis, kwaliteiten en talenten worden Prisma-breed gedeeld en ingezet.
• We geven gevraagd en ongevraagd feedback op basis van onze
verantwoordelijkheid.

O ntwikkelen

Prisma, daar neemt iedereen de regie over zijn eigen ontwikkeling.
• Iedere medewerker maakt gebruik van de mogelijkheden tot professionele
(en persoonlijke) ontwikkeling die Prisma biedt.
• Prisma hanteert een gesprekkencyclus, deze ondersteunt de professionele
(en persoonlijke) ontwikkeling van elke medewerker.

16

17

Prisma SPO Meerjaren Beleidsplan 2019-2023

Bedrijfsvoering en Organisatie
H uisvesting

F inance

Prisma gaat voor goed geoutilleerde scholengebouwen vanuit een
herzien integraal huisvestingsplan (IHP), zolang verantwoord met
behoud van onderwijs in de kleine kernen.

Prisma gaat voor een gezonde en transparante financiële basis op
stichting en schoolniveau dienend aan de onderwijsdoelstellingen.

• Mei 2019 is er een geüpdate IHP.
• Het IHP is integraal onderdeel van het SBP.
• Alle gebouwen voldoen aan de geldende klimaat- hygiëne- en
duurzaamheidseisen, als onderdeel van het MOP.
• Kind- en oudertevredenheid Prisma breed op het thema huisvesting is
goed.

O ndersteunende

• Er is een meerjarenbegroting waarin de verdeling van de middelen
transparant is en wordt verantwoord.
• De meerjarenbegroting laat op stichtingniveau voor alle jaren een positief
resultaat zien.
• Per maand worden de cijfers op schoolniveau gemonitord; opvallende
zaken worden direct besproken.
• Per kwartaal wordt de begroting, uitputting en eindejaarsverwachting op
stichtingniveau in het DB besproken.

diensten

Prisma heeft de volgende eigen diensten: onderwijs en kwaliteit,
facilitair en huisvesting, financiën, secretariaat en administratie, ICT
en HR die zorgdragen voor beleidsvoorbereiding en het onderwijs
ondersteunen en ontzorgen.
• In het samenspel tussen (interne en externe) ondersteunende diensten
en schoolleiders is het eenduidig helder voor eenieder wie waar moet zijn
voor welke vraag.
• Alle ondersteunende diensten worden adequaat aangestuurd, de
verantwoordelijke zorgt ervoor dat de processen op orde zijn en dat
Prisma ‘in control’ is. Dit zorgt voor transparantie en inzicht, waardoor
maatregelen genomen kunnen worden om Prisma ‘in control’ te laten zijn
en blijven.
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Stichting Prisma SPO
Bezoekadres:		 Kerkstraat 32, 5981 CG Panningen
Postadres: 		 Postbus 7192, 5980 AD Panningen
Telefoon: 		 077-3079748
Internet: 		 www.prisma-spo.nl
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