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 Doelenkaart 2019-2023

Welke
hoofd- en subdoelen

stellen de scholen
van Stichting Talent

voor 2023?

Hoofddoel   Scholen werken vanuit één heldere Talentbrede visie en missie

Subdoelen
Het bestuur en scholen ontwikkelen en werken vanuit een visie op de organisatie van het onderwijs.
Het bestuur en scholen zijn transparanter over hun doelen en resultaten.

Hoofddoel   Medewerkers ervaren minder werkdruk

Subdoelen
Binnen en buiten de school is duidelijk welke taken medewerkers wel én niet hebben.
Medewerkers focussen meer op de kerntaken van het onderwijsproces.

Hoofddoel   Medewerkers werken professioneel

Subdoelen
Scholen verbreden het ontwikkelaanbod voor medewerkers en stimuleren kennisdeling, waaronder ICT.
Scholen stimuleren een cultuur die medewerkers prikkelt professioneel te handelen.
Scholen maken het voor medewerkers aantrekkelijker zich te ontwikkelen.
Directeuren vergroten hun leiderschapsvaardigheden.

Hoofddoel   Talentscholen hebben voldoende personeel en minder lesuitval

Subdoelen
Scholen zijn aantrekkelijker voor (nieuwe) medewerkers en hebben minder uitstroom.
Scholen vangen uitval van medewerkers beter op.

Hoofddoel   Kinderen in Hoorn hebben toegang tot openbaar onderwijs in de buurt

Subdoel
Het bestuur en scholen bieden kinderen in Hoorn aantrekkelijk openbaar onderwijs in de buurt.

Hoofddoel   Talentscholen besteden het beschikbare budget zo dat het past bij leerlingpopulatie en ambities

Subdoel
De begrotingssystematiek van Stichting Talent sluit aan bij de behoeften van scholen.

Scholen verbeteren de resultaten voor lezen, taal en rekenen en sociale vaardigheden  Hoofddoel

Subdoelen
Scholen verhogen de kwaliteit van het onderwijs (minimaal het basisarrangement).

Scholen verhogen het uitstroomniveau van leerlingen (80 procent op referentieniveau passend bij het advies).

 Leerlingen krijgen openbaar onderwijs gericht op hun brede ontwikkeling  Hoofddoel

Subdoelen
Leerlingen leren (hoe ze kunnen nadenken) over maatschappelijke vragen.

Scholen bieden meer variatie in het onderwijs (vorm en inhoud), binnen en buiten schooltijd.   

 Leerlingen krijgen onderwijs op maat: passend bij hun niveau  Hoofddoel

Subdoel
Scholen bieden onderwijs dat beter aansluit bij wat en hoe leerlingen willen leren, zoals door slimme inzet ICT.

 Scholen bieden leerlingen met een ondersteuningsvraag betere begeleiding  Hoofddoel

Subdoelen
Medewerkers hebben meer kennis over en vaardigheden voor het ondersteunen van leerlingen.

Medewerkers kunnen leerlingen met een ondersteuningsvraag sneller signaleren.
Leraren en ouders/verzorgers werken samen aan het begeleiden van leerlingen met een ondersteuningsvraag.

Over deze kaart
De (sub)doelen geven op hoofdlijnen aan wat Stichting Talent 
en aangesloten scholen willen veranderen in de periode 2019-
2023, ten opzichte van de huidige situatie. Wat moet er beter? 
meer? minder? De doelen worden verder uitgewerkt in concrete 
jaarplannen van de Stichting en de scholen. 

Deze doelen dragen bij aan de visie van Stichting Talent en haar 
missie: Kinderen in de gemeente Hoorn zoveel mogelijk laten 
leren zodat zij een positieve bijdrage aan hun leefomgeving 
kunnen gaan leveren. Openbaar onderwijs is hiertoe de 
sleutel. Bij ons zijn alle kinderen welkom en is iedereen gelijk, 
maar niemand hetzelfde. Talentscholen zijn een samenleving 
in het klein en bij uitstek de omgeving om kennis, sociale 
vaardigheden en normen en waarden aan te leren. Het is onze 
ambitie om ieder kind goed openbaar onderwijs dicht bij huis 

te bieden. Dat doen we bovendien vanuit betrokkenheid bij  
wat er speelt in de wijken waarin onze scholen staan.

Goed onderwijs staat of valt bij betrokkenheid van leraren 
en andere medewerkers van Talent. Niet alleen omdat zij 
onderwijs geven, maar ook omdat zij het beste weten wat 
goed onderwijs inhoudt. Talent heeft de zorg voor deze 
professionals hoog in het vaandel: zij vormen immers de kern 
van onze onderwijskwaliteit. Daarom is deze kaart ook tot stand 
gekomen met inbreng van medewerkers uit alle geledingen.  
In vier denksessies in de periode van november 2018 tot januari 
2019 onder leiding van De Argumentenfabriek dachten we 
na over doelen en acties met leraren, directeuren, andere 
medewerkers van scholen en de Stichting, ouders, leerlingen  
en andere betrokkenen.
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Uitwerking van de drie ‘beloftes’ van Talent:  
doelbewust in beweging, gedreven doen wat wij zeggen,  

en ruimte voor eigenheid.
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