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WIE WE ZIJN

IDENTITEIT
GELOOF in onderwijs staat centraal 

in ons werk. Onze kernwaarden zijn 

zichtbaar en voelbaar op onze scholen 

en richtinggevend voor ons denken en 

handelen:

Verbondenheid
Leren groeien in verbondenheid, met 

jezelf, anderen en de omgeving.

Je doet ertoe
Oprechte aandacht voor alle kinderen, je 

voelt je welkom!

Vertrouwen
Geloof in elkaar, vertrouwen als basis.

AMBITIE
CPOW richt zich op het hoogst 

haalbare op het gebied van kennis en 
vaardigheden, talentontwikkeling 

én het welzijn van de kinderen. 

CPOW heeft de ambitie om het 

verdiepend leren bij leerlingen en 

teams verder te ontwikkelen waardoor 

het onderwijs op de toekomst gericht is 

en de leerlingen voorbereid worden op 

de snel veranderende maatschappij.

DOELEN
a. CPOW richt zich op het hoogst haalbare op het gebied van de basisvaardigheden, talentontwikkeling én het welzijn 

 van de kinderen. 

b.  Toekomstgericht onderwijs zal mede gestuurd worden door vragen van leerlingen en maakt verdiepend leren (21e eeuw 

 vaardigheden) tot een noodzaak. Naast het aanleren van de basisvaardigheden zal ‘leren leren’ een steeds grotere plek 

 innemen.

c.  Leren van en met elkaar krijgt niet alleen in de klas steeds meer gestalte, de verbinding tussen leerkracht, ouders, scholen 

 en directeuren gaat nog sterker georganiseerd worden. De aanwezige kwaliteiten binnen CPOW worden doelbewust met 

 elkaar verbonden.

d.  De basis is op orde, de onderwijskwaliteit van de scholen is uitstekend. Deze kwaliteit gaan we sterker neerzetten in de regio, 

 de bescheidenheid overstegen.

e.  Naast trots zijn op de onderwijskwaliteit hoort ook verantwoordelijk willen en mogen zijn voor deze kwaliteit. 

 CPOW streeft de komende jaren naar nog meer eigenaarschap in de klassen, op de scholen en in het bestuur als geheel.

STRATEGIEËN EN MONITORING

Onze aanpak typeert zich door een 

actie-raamwerk met 4 onderling 

verbonden componenten: focus op een 

beperkt aantal thema’s, een leercultuur 

gericht op verdiepend leren, vanuit 

eigenaarschap en verantwoording op 

alle lagen.

WAT WE WILLEN ONZE AANPAK

FOCUS OP
RICHTING

LEIDERSCHAP

VERDIEPEND
LEREN

SAMENWERKINGSLIM
VERANTWOORDEN

beoordelingsgesprek jaarontwikkelplan

voortgangsgesprekken

zelfevaluatie + POP

POP-gesprek 
(doelstellingengesprek)

voortgangsgesprekken

functioneringsgesprek

Gesprekkencyclus

Data-analyses

Collegiaal leren

Lean & scrum

Tevredenheidsanalyses

Leercirkel
performance van

leerkracht

leren van
leerlingen

conceptualiseren

data verzamelenbesluiten

1. verbeteren
2. veranderen
3. innoveren

reflecteren

Aanleiding Vergelijken

DOEN! Waarderen


