
Kwaliteit van ons onderwijs | THEMA 1

Lerende organisatie | THEMA 2 

Maatschappelijke opdracht  | THEMA 4 

Strategisch omgaan met de omgeving | THEMA 3 

Strategisch personeelsbeleid | THEMA 5 

Duurzaamheid, huisvesting en financiën | THEMA 6 



Inleiding

Visie

Voor u ligt een samenvatting van de belangrijkste punten uit het 
Strategisch Beleidsplan 2014-2018 van de Stichting Keender. 
Hiermee geven wij u een beeld hoe de plannen voor de nabije 
toekomst van ons Katholiek en Openbaar onderwijs op onze 
basisscholen in Haaksbergen, Hof van Twente en Berkelland eruit 
zien. U kunt lezen welke thema’s centraal staan. Onze directeuren, 
personeelsleden en ouders uit de GMR hebben actief meegedacht 
bij de totstandkoming van dit Strategisch Beleidsplan.

Ons doel voor de jaren 2014-2018 is om de kwaliteit van het on-
derwijs te verhogen. Wij streven letterlijk naar ‘een verdieping ho-
ger’. Er staat al veel op papier hoe we dit willen doen. De komende 
vier jaren gaan we met de uitvoering aan de slag. We hebben ons 
daarbij haalbare doelen gesteld. De inkleuring gebeurt op de scho-
len zelf waarbij er ruimte is voor eigen inbreng maar altijd passend 
binnen de gezamenlijke doelen.

Wij wensen u veel leesplezier!

Stichting Keender
Pieter-Jan Buhler
Voorzitter College van Bestuur 

•  Wij zijn een professionele organisatie waar we  
kwalitatief goed onderwijs geven en waar een 
open, inspirerend en veilig leerklimaat heerst, 
afgestemd op de individuele onderwijsbehoeften 
van het kind;

•  Wij zorgen voor een werkomgeving waar medewer-
kers met passie hun werk willen, kunnen en mogen 
doen en waar men elkaar inspireert en motiveert;

•  Wij zijn een afspiegeling van de samenleving  
waarbij solidariteit en respect voor de verschillende 
geloofsovertuigingen belangrijk zijn;

•  Wij kijken naar talenten van onze leerlingen en 
spannen ons in om optimale leerresultaten te  
bereiken;

•  Wij zijn, in het kader van de Wet Passend Onder-
wijs, flexibel en steeds in beweging en gaan daarbij 
uit van de onderwijsbehoefte van elk kind;

•  Wij willen financieel gezond zijn, goede school- 
gebouwen hebben en onze leermiddelen en mate-
rialen zo volledig en actueel mogelijk houden;

•  Wij streven te allen tijde naar transparantie en 
leggen op begrijpelijke wijze verantwoording af  
van ons handelen.
















