STRATEGISCH BELEIDSPLAN
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Voor u ligt het strategisch beleidsplan van Alpha Scholengroep voor de periode 20142018. Het derde strategische beleidsplan na de fusie in 2006. Alpha Scholengroep is in
2006 gestart als een vereniging voor Christelijk onderwijs met 16 scholen in Zuid-Beveland.
De naam Alpha is gekozen vanuit een bepaalde symboliek. Alpha: de eerste letter van het
Griekse Alfabet. Het begin van een nieuwe periode van een kind. Op een Alphaschool krijgt
een kind in een veilige omgeving de mogelijkheid om talenten te ontwikkelen en de grote
ingewikkelde wereld te ontdekken. Tevens refereert Alpha aan de Bijbel, waarin gesproken
wordt over de ”Alpha en de Omega”. God als het begin en het einde.
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In de jaren van 2006 tot 2014 hebben de scholen van Alpha Scholengroep een mooie
ontwikkeling doorgemaakt, werkend vanuit hun onderliggende normen en waarden. De
identiteit, de onderliggende normen en waarden van waaruit gewerkt wordt, hebben op
schoolniveau een eigen vormgeving gekregen. Respect voor elkaar en verantwoordelijkheid
voor de wereld om ons heen vormen hierbij belangrijke uitgangspunten.
De vele ontwikkelingen op school- en organisatieniveau zijn in de afgelopen periode vorm
gegeven vanuit de principes van het systeemdenken. Alles staat met alles in verbinding. Dit
uitgangspunt vormt ook één van de pijlers voor de vervolgstappen die Alpha Scholengroep
in de komende jaren wil maken.
Het strategisch beleidsplan 2014-2018 geeft richting aan de ontwikkelingskoers van Alpha
Scholengroep als stichting en is richtinggevend voor de opstelling van de schoolplannen
van de individuele scholen. Als lerende organisatie streeft Alpha Scholengroep naar
het verbinden van mensen en ontwikkelingen. Duurzaamheid, talentontwikkeling en
schoolgebonden identiteit staan daarbij centraal. Duurzaamheid in de zin van huisvesting
(goed onderhouden gebouwen, energiebesparing, etc.), maar ook in de zin van leren
voor het leven. Talentontwikkeling in het kader van een leven lang leren, aangezien
het onderwijs in de 21ste eeuw snel aan het veranderen is. Dit vraagt een manier van
denken, of ‘mindset’, van alle betrokkenen, teneinde het onderwijs zodanig in te richten
dat de kinderen optimale kansen krijgen om hun talenten te ontwikkelen en zich voor
te bereiden op een uitdagende en inspirerende rol in de samenleving. Schoolgebonden
identiteit vanuit het besef dat er sprake is van verscheidenheid van de Alphascholen op het
gebied van identiteit, die gerespecteerd dient te worden. Tevens opent “schoolgebonden
identiteit” de mogelijkheid van een dialoog met andere denominaties.
Het strategisch beleidsplan geeft hoofdlijnen aan, denkrichtingen. Deze zijn ontstaan
door verbindingen te zoeken tussen een groot aantal ontwikkelingen en een enorme
hoeveelheid informatie uit diverse geledingen. Het doel van het strategisch beleidsplan
is om als koersbepaler te functioneren in de periode 2014-2018. Concrete acties en
ontwikkelingslijnen zullen steeds gespiegeld worden aan dit beleidsplan. Jaarlijks wordt
het plan geëvalueerd en zo nodig aangepast.
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Als lezer nodigen wij iedereen uit dit stuk met interesse en nieuwsgierigheid te lezen.
Feedback, aanvullingen en suggesties zijn van harte welkom (info@alphascholengroep.
nl). Als lerende organisatie richt Alpha Scholengroep de blik naar buiten en staat open
voor iedereen, die het belang van een optimale ontwikkeling van kinderen een warm hart
toedraagt.
Ad Vis en Anko van Hoepen
College van Bestuur Alpha Scholengroep
juni 2014.
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Managementsamenvatting middels een mindmap
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Managementsamenvatting middels een mindmap
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Alpha anno 2014 ... en verder

Alpha anno 2014 ... en verder

Alpha anno 2014 … en verder
Het strategisch beleidsplan 2014-2018 is een zogenaamd dynamisch document. De
strategische lijnen worden hierin geschetst voor een periode van vier jaar, maar jaarlijks
wordt het document zo nodig bijgesteld. Bijstelling kan noodzakelijk zijn vanwege
onverwachte externe invloeden (bijv. politieke besluiten) of niet voorziene, nieuwe
kansen, die zich aandienen op het gebied van onderwijs, organisatie, huisvesting, etc.
Het strategisch beleidsplan is tot stand gekomen op basis van een grote hoeveelheid
informatie. Hiervoor zijn op alle Alphascholen gesprekken gevoerd met kinderen, ouders en
personeel. Ook interne en externe stakeholders (Raad van Toezicht, (gemeenschappelijke)
medezeggenschapsraden, collega organisaties, opleidingsinstituten, gemeenten,
etc.) zijn bevraagd. Uiteraard is rekening gehouden met lokale, regionale en landelijke
ontwikkelingen, zoals krimp, bestuurlijke samenwerking, decentralisatie huisvesting,
passend onderwijs en decentralisatie jeugdzorg.
Na vier jaar (begin 2018) zal een nieuwe cyclus voor het SBP worden opgestart, door het
verzamelen van actuele informatie.

De in het plan opgenomen strategische denkrichting zal jaarlijks vertaald worden in
een jaarplan, waarin de focuspunten worden omgezet in concrete doelen. Inhoud en
prioriteit van de doelen zullen worden opgesteld in nauw overleg met diverse gremia
(directeuren, Raad van Toezicht, gemeenschappelijke medezeggenschapsraad). De
doelen in het jaarplan zullen zo SMART mogelijk geformuleerd worden en tevens zal
worden aangegeven op welke wijze geëvalueerd wordt of de doelen ook bereikt zijn.
Alpha Scholengroep staat in de komende jaren voor grote uitdagingen en krijgt dus
mooie kansen voor verdere ontwikkeling.
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Missie en visie Alpha Scholengroep

De mindmap van pagina 3 en 4 is eigenlijk het Strategisch Beleidsplan 2014-2018. Op de
volgende pagina’s geven we meer woorden aan dit plan. Allereerst de missie van Alpha
Scholengroep: waar staan we voor?

Missie
Alle kinderen van Alpha Scholengroep krijgen duurzaam onderwijs aangeboden, waarbij
dit onderwijs interessant, motiverend, uitdagend en betekenisvol is. Het onderwijs wordt
gegeven in een aantrekkelijke en professionele leer- en werkomgeving. De identiteit van
de afzonderlijke school is hierin leidend.

De missie wordt gevolgd door de visie, uitgewerkt in 9 visiestatements: waar gaan we
voor?
Vervolgens zijn de 9 visiestatements ondergebracht bij de 5 beleidsterreinen:
• onderwijs
• personeel,
• organisatie
• financiën
• huisvesting
Op deze wijze is de visie van Alpha Scholengroep op alle beleidsterreinen uitgewerkt.
Tot slot worden per beleidsterrein 3 focuspunten vermeld: we stellen ‘onze camera’ scherp
op een specifiek onderwerp.

Visie
1. Alpha Scholengroep is een professionele organisatie voor primair onderwijs. Scholen
verzorgen kwalitatief hoogwaardig, passend onderwijs vanuit de eigen, schoolgebonden identiteit en met respect voor de identiteit van andere scholen.
2. De medewerkers van Alpha Scholengroep zijn professionals, gericht op ontwikkeling
vanuit hoge verwachtingen. Zij wisselen expertise uit via collegiale consultatie, netwerken, kenniskringen en relevante social media, teneinde de kwaliteit van het onderwijs te
verhogen. Kernbegrippen hierbij zijn de ‘professionele ruimte’ en ‘een leven lang leren’
(van elkaar).
3. Alpha Scholengroep voert een gezond en duurzaam financieel beleid, om nu en ook in
de toekomst kwalitatief hoogwaardig onderwijs te kunnen verzorgen voor alle kinderen
in de regio.
4. Alphascholen zijn gevestigd in duurzame, goed onderhouden gebouwen. Gebouw en
omgeving vormen een stimulans om te komen tot spelen en leren.
5. Als lerende organisaties richten Alphascholen zich op de omgeving en anticiperen
proactief op ontwikkelingen in de maatschappij.
6. Alpha Scholengroep als geheel is een lerende organisatie. De stichting werkt proactief
samen met andere organisaties op lokaal, regionaal en landelijk niveau.
7. Alpha Scholengroep speelt een belangrijke rol in en voor de regio.
8. De interne en externe communicatie staat altijd in het belang van het kind. Dit vraagt
van iedereen betrokkenheid, openheid, transparantie en een proactieve houding.
9. Alpha Scholengroep is een professionele organisatie, waarbij de belangen van kinderen, ouders en medewerkers altijd centraal staan.
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Visie op onderwijs

Visie op onderwijs

Visie op onderwijs
1. Alpha Scholengroep is een professionele organisatie voor primair onderwijs. Scholen
verzorgen kwalitatief hoogwaardig, passend onderwijs vanuit de eigen, schoolgebonden
identiteit en met respect voor de identiteit van andere scholen.
2. Als lerende organisaties richten Alphascholen zich op de omgeving en anticiperen proactief
op ontwikkelingen in de maatschappij.
Verzorgen van kwalitatief hoogwaardig, adaptief onderwijs voor alle kinderen is de
basisopdracht voor alle scholen van Alpha Scholengroep. Dit betekent dat gestreefd
wordt naar het behalen van zo hoog mogelijke resultaten op alle terreinen. Voor de
instrumentele vakken (taal, lezen en rekenen) formuleren de scholen streefdoelen op
basis van een analyse van de schoolpopulatie. Leerkrachten formuleren de doelen voor
de kinderen vanuit hoge verwachtingen van ieder kind en passen instructie, werkvormen
en materialen zodanig aan dat alle kinderen tot hoge prestaties komen, uiteraard binnen
de grenzen van hun mogelijkheden.

Leerkrachten verzorgen passend onderwijs afgestemd op de ondersteuningsbehoefte
van de kinderen. Zij verzamelen hiervoor informatie vanuit het leerlingvolgsysteem en
door middel van gesprekken met het kind en de ouders. Indien gewenst wordt extra
ondersteuning ingezet vanuit het samenwerkingsverband passend onderwijs, waarbij
ook samenwerking met andere scholen en organisaties voor jeugdhulpverlening tot
de mogelijkheden behoort. In dit kader maken scholen ook afspraken met organisaties
in de voorschoolse periode en met het voortgezet onderwijs, om een doorgaande
ontwikkelingslijn voor alle kinderen mogelijk te maken.

Het onderwijs wordt gegeven in een veilige omgeving. Scholen zijn fysiek veilig en met
alle betrokkenen (medewerkers, ouders en kinderen) worden afspraken gemaakt om een
positief pedagogisch klimaat te realiseren, waarin alle kinderen, ouders en medewerkers
met respect behandeld worden en tevens respect hebben voor hun medemens.

Naast de instrumentele vakken worden kinderen uitgedaagd om hun talenten, creatief
en sociaal, optimaal te ontwikkelen. Scholen richten hiervoor een uitdagende, boeiende
en duurzame leef- en werkomgeving in, waarin kinderen zich kunnen ontwikkelen tot
creatieve, sociale en zelfbewuste jongeren, die zich medeverantwoordelijk voelen voor
hun eigen leerproces. Scholen realiseren een onderscheidend onderwijsconcept (bijv.
met behulp van de uitgangspunten en werkwijzen van Boeiend onderwijs), waarbij
schoolspecifieke accenten aangebracht kunnen worden in de vorm van bijvoorbeeld
wetenschap en techniek, sport, cultuur en meertalig onderwijs.
Het onderwijs op de scholen wordt verzorgd vanuit de normen en waarden, passend
bij de identiteit van de school. De wijze waarop de identiteit wordt vormgegeven, is
vastgelegd in het schoolplan van de school. Leerkrachten werken vanuit de normen
en waarden van de school en zorgen er, samen met kinderen en ouders voor, dat de
beschreven identiteit ook een beleefde identiteit is.
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Het onderwijs is afgestemd op de uitdagingen van de 21ste eeuw. Hiertoe maken scholen
gebruik van moderne media, waarbij kinderen in het kader van mediawijsheid goed
begeleid worden, om deze media doelbewust te kunnen gebruiken ter ondersteuning
van hun leerproces.
De directeuren van de scholen geven leiding aan het complexe geheel van verandering
vanuit een systeembenadering. Scholen werken planmatig aan een constante verhoging
van de kwaliteit van het onderwijs. De grote lijnen worden hiervoor vastgelegd in het
schoolplan voor een periode van vier jaar. Jaarlijks vindt een uitwerking plaats in de vorm
van een jaarplan met een daarbij passende evaluatiecyclus. Scholen borgen hun kwaliteit
in een kwaliteitshandboek, waarin ook de kwaliteitszorg nauwkeurig wordt omschreven.
Focus:
•
•
•

Hoge resultaten vanuit hoge verwachtingen;
passend onderwijs;
talentontwikkeling op alle niveaus.
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Visie op personeel
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Visie op personeel
1. De medewerkers van Alpha Scholengroep zijn professionals, gericht op ontwikkeling
vanuit hoge verwachtingen. Zij wisselen expertise uit via netwerken, kenniskringen en
relevante social media, teneinde de kwaliteit van het onderwijs te verhogen. Kernbegrippen
hierbij zijn de ‘professionele ruimte’ en ‘een leven lang leren’ (van elkaar).
2. Alpha Scholengroep is een professionele organisatie, waarbij de belangen van kinderen,
ouders en medewerkers altijd centraal staan.
De kwaliteit van het onderwijs wordt in grote mate bepaald door de professionaliteit
van de leerkracht voor de klas. De leerkracht moet voldoende professionele ruimte
hebben om het onderwijs op een kwalitatief hoog niveau vorm te geven. Aangezien
het onderwijs voortdurend in ontwikkeling is, wordt van alle medewerkers gevraagd
om een leven lang te leren. Op vele manieren (training, scholing, coaching, netwerken,
kenniskringen, intervisie, etc.) worden mogelijkheden geboden om individueel en op
teamniveau voortdurend in ontwikkeling te blijven.
Jaarlijks wordt een studiedag georganiseerd voor alle medewerkers, waarbij
vooraanstaande deskundigen lezingen houden en workshops verzorgen en er veel
ruimte is om elkaar te ontmoeten..

Ondersteuning, scholing en training wordt aan de directeuren aangeboden, om de
organisatie aan te kunnen sturen vanuit de meest recente wetenschappelijke inzichten
rondom systeemdenken en innovaties. Samenwerking, intervisie en reflectie zijn hierbij
kernbegrippen. In de uitwerking van het personeelsbeleid wordt met nadruk aandacht
besteed aan duurzame inzetbaarheid van alle medewerkers, dit in samenwerking met
andere onderwijsorganisaties. Ook wordt met andere organisaties mogelijkheden
onderzocht voor het opzetten van een mobiliteitscentrum, mede vanwege de
plannen van het ministerie om het vervangingsfonds op te heffen. Het centrum zal o.a.
verantwoordelijk kunnen worden voor vervanging bij ziekte en een impuls geven aan de
flexibiliteit van personeel en organisaties.

Focus:
•
•
Om ook in de toekomst een beroep te kunnen doen op enthousiaste professionals
investeert Alpha Scholengroep veel tijd in en aandacht aan de begeleiding van
toekomstige collega’s. De opleidingsmentoren spelen daarbij een belangrijke rol, zowel
voor studenten van de PABO en het ROC als voor startende leerkrachten.

•

Een leven lang leren;
integraal personeelsbeleid 		
(inclusief duurzame 		
inzetbaarheid);
professionele ruimte.

Integraal personeelsbeleid wordt de komende jaren uitgewerkt en aangescherpt. Hierbij
krijgen thema’s als mobiliteit, werving en selectie, talentontwikkeling, competentiebeleid,
inhoudsvolle gesprekscyclus en het functiehuis uitgebreid aandacht. Ook het
leeftijdsbewust personeelsbeleid en omgaan met werkdruk krijgen hierin bijzondere
aandacht. Dit alles past onder de noemer ‘duurzame inzetbaarheid’.
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Visie op organisatie

Visie op organisatie

Visie op organisatie
1. Alpha Scholengroep is een lerende organisatie als geheel. De stichting werkt proactief
samen met andere organisaties op lokaal, regionaal en landelijk niveau.
2. Alpha Scholengroep speelt een belangrijke rol in en voor de regio.
3. De interne en externe communicatie staat altijd in het belang van het kind. Dit vraagt van
iedereen betrokkenheid, openheid, transparantie en een proactieve houding.
Alpha Scholengroep volgt nieuwe ontwikkelingen op de voet en participeert actief in
lokale, regionale en landelijke gremia. Innovatie wordt gestimuleerd om de kwaliteit
van het onderwijs te optimaliseren. Hierbij kan gedacht worden aan thema’s als andere
schooltijden, integrale kindcentra en gebruik van relevante social media in het onderwijs.
Als Rijnlandse organisatie bevordert Alpha Scholengroep de medezeggenschap van
kinderen, ouders en medewerkers, zowel op school als op stichtingsniveau. Hiervoor
is professionele communicatie van groot belang. De interne en externe communicatie
krijgt nadrukkelijk aandacht tijdens de planperiode en wordt waar nodig aangepast, c.q.
verbeterd.

Statuten, reglementen en andere beleidsdocumenten worden, zo nodig, tijdens de
planperiode aangepast, om Alpha Scholengroep te positioneren als een organisatie
waar primair onderwijs vanuit verschillende denominaties gegeven wordt. Een eerste
aandachtspunt is hierbij de borging van de identiteit van de verschillende scholen, op
organisatorisch en onderwijskundig gebied. De gevolgen voor personeelsbeleid in de
breedste zin van het woord zullen een belangrijk gesprekspunt vormen. Kinderen, ouders
en medewerkers zullen in deze discussie intensief worden betrokken.
Een mogelijke verandering naar een organisatie met meerdere denominaties vraagt
ook een fundamentele discussie over de positionering van leerkrachten, directeuren,
ondersteunend personeel, stafmedewerkers, leden van het college van bestuur en van
de raad van toezicht. De “code goed bestuur” dient leidend te zijn in het gesprek over
deze positionering.
Als organisatie hecht Alpha Scholengroep tevens grote waarde aan ouderbetrokkenheid.
Als ‘educatieve’ partners zullen ouders betrokken worden bij de vormgeving van het
onderwijs van hun kinderen. Op verschillende manieren zullen ouders uitgedaagd
worden om mee te denken, te helpen, te ondersteunen, zowel op schoolniveau als op
organisatieniveau.
Focus:
•
•
•

Organisatiegrootte en -vorm
borging van de identiteit;
code goed bestuur.

Een belangrijk gesprekspunt in de komende jaren is de organisatiegrootte. Het teruglopend
aantal kinderen in de regio is aanleiding om met andere onderwijsorganisaties het
gesprek aan te gaan over bestuurlijke samenwerking in welke vorm dan ook. Hierbij
wordt het gesprek over identiteit van essentieel belang. Alpha Scholengroep staat voor
kwalitatief hoogwaardig onderwijs, gegeven vanuit de identiteit van de betreffende
school. Onderzocht zal worden of scholen van meerdere denominaties een plek kunnen
krijgen bij Alpha Scholengroep of binnen een nieuw te vormen organisatie. In het
gesprek over dit thema zal ook de plaats van het bestuurskantoor in de organisatie helder
gepositioneerd worden. Onderwerpen als overhead, schoolgrootte, beleid t.a.v. kleine
scholentoeslag en demografische gegevens worden hierin nadrukkelijk betrokken.
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Visie op financiën

Visie op financiën

Visie op financiën
1. Alpha Scholengroep voert een gezond en duurzaam financieel beleid, om nu en ook in de
toekomst kwalitatief hoogwaardig onderwijs te kunnen verzorgen voor alle kinderen in de
regio.
De financieel gezonde situatie van Alpha Scholengroep zal ook in de nieuwe planperiode
veiliggesteld dienen te worden. Van groot belang is een professionele inrichting van de
diverse processen binnen de organisatie (financiën, huisvesting, personeel, onderwijs),
een transparante planning en control-cyclus en een proactieve samenwerking tussen
Alpha Scholengroep en het administratiekantoor. Bij een eventuele groei van de
organisatie zal de positie van het administratiekantoor heroverwogen dienen te worden.

Duurzame bedrijfsvoering (rentmeesterschap, ’in control zijn‘) is hierbij het leidende
thema. Financieel beleid moet voorbereid zijn op de toekomst, zodat gedurende een
lange reeks van jaren kwalitatief goed onderwijs in de regio gewaarborgd kan worden.
Een gedegen systeem van prognoses, meerjaren begrotingen, investeringsprogramma’s
en andere noodzakelijke beleidsdocumenten wordt hiervoor doorontwikkeld.

Mogelijkheden om andere geldstromen te genereren (sponsorbeleid, positieve resultaten
van aan Alpha Scholengroep verbonden besloten vennootschappen en subsidies), wordt
verder vorm gegeven, om aanvullende investeringen in het onderwijs mogelijk te maken.
Op meerdere niveaus (administratief medewerkers, directeuren, beleidsmedewerkers,
college van bestuur) wordt verdere professionalisering op het gebied van financiën
gerealiseerd. Eigenaarschap op verschillende niveaus is een thema met prioriteit.
De wijze waarop, binnen de scholen en de gehele organisatie, wordt omgegaan
met private gelden, wordt transparant geregeld en onderbouwd. Inkomsten uit
ouderbijdragen en incidentele activiteiten kunnen een welkome aanvulling zijn op de
reguliere bekostiging van de scholen. De structurele bedrijfsvoering van de scholen mag
echter nooit afhankelijk worden van private geldstromen.
Financiën vormen een voorwaarde om het onderwijs aan de kinderen op een juiste manier
vorm te geven. Ingrijpende keuzes dienen gemaakt te worden m.b.t. het onderscheid
tussen materiële en personele baten en lasten en de mogelijke ontschotting hiertussen.

Focus:
•
•
•
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Duurzame bedrijfsvoering;
professionalisering;
aanvullende bekostiging.
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Visie op huisvesting

Tot slot

Visie op huisvesting

Tot slot

1. Alphascholen zijn gevestigd in duurzame, goed onderhouden gebouwen. Gebouw en
omgeving vormen een stimulans om te komen tot spelen en leren.

Het strategisch beleidsplan 2014-2018 is richtinggevend voor de ontwikkeling van
Alpha Scholengroep als lerende organisatie en voor de scholen als onderwijsinstituut.
De diverse beleidsterreinen worden in samenhang, als systeem, ontwikkeld tot een
realistisch en transparant beleid, waarbij op alle terreinen de lat hoog gelegd wordt
vanuit hoge verwachtingen van alle participanten.

Dagelijks verblijven medewerkers en kinderen vele uren in en om het schoolgebouw. Het
is daarom van groot belang deze gebouwen zodanig in te richten en te onderhouden
dat er sprake is van een veilige en uitdagende werk- en leeromgeving. De scholen
van Alpha Scholengroep streven er naar om de omgeving van het schoolgebouw te
betrekken bij het onderwijs, door middel van een uitdagende speelomgeving op en rond
het schoolplein. Het gebouw zelf wordt zodanig gebruikt en ingericht dat het een fijne
werkomgeving is voor de medewerkers en een veilige en uitdagende leeromgeving voor
de kinderen, passend bij het onderwijsconcept van de school.

Alle doelen worden steeds getoetst aan de vraag of de realisatie van het doel bijdraagt
aan de verhoging van de kwaliteit van het onderwijs.
Waar mogelijk wordt samengewerkt met organisaties in de regio. Alpha Scholengroep
wil als lerende organisatie krachten bundelen om de voorwaarden te optimaliseren,
waaronder duurzaam, hoogwaardig onderwijs vorm gegeven kan worden.

Vanwege de terugloop van het aantal kinderen zal de strategische spreiding van
onderwijshuisvesting een belangrijk gesprekspunt met de gemeenten zijn.

Vastgesteld door het College van Bestuur van Alpha Scholengroep op 17 juni 2014

Onderhoud wordt volledig bovenschools geregeld door de beleidsmedewerker
huisvesting. Het totale pakket van onderhoud en exploitatie en beheer (inclusief
schoonmaak en energiebeheer) wordt duurzaam vormgegeven. Doelstelling is voor alle
scholen om een gezond, goed onderhouden gebouw te realiseren, optimaal geschikt
voor onderwijsdoeleinden van deze tijd. Waar een school van Alpha Scholengroep
onderdeel uitmaakt van een brede school, zal exploitatie en beheer uitgevoerd worden
door Bèta Breed Schoolbeheer BV. De beleidsmedewerker huisvesting geeft vorm aan de
realisatie van de doordecentralisatie huisvesting met ingang van 1 januari 2015, onder
verantwoordelijkheid van het College van Bestuur.

Ad Vis en Anko van Hoepen

Gedurende de planperiode zal planmatig gewerkt worden aan de realisatie van een
optimale infrastructuur voor ICT (inclusief voice over IP), als voorwaarde om onderwijs
van de toekomst mogelijk te maken door intensief gebruik van ICT-mogelijkheden.
Focus:
•
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•
•

Uitdagende werk- en leeromgeving,
zowel binnen als buiten;
veilige, gezonde gebouwen;
totaalpakket beheer en exploitatie.

19

De scholen van Alpha Scholengroep bieden duurzaam onderwijs aan,
waarbij dit onderwijs interessant, motiverend, uitdagend en betekenisvol is.
Het onderwijs wordt gegeven in een aantrekkelijke en professionele leer- en
werkomgeving. De identiteit van de afzonderlijke school is hierin leidend.
Alphascholen zoeken samenwerking met andere organisaties in de regio om
samen vorm te geven aan een optimale leeromgeving voor kinderen, waarin
onderwijs en maatschappij met elkaar verbonden worden.

Het bestuurskantoor van Alpha Scholengroep:
Stationspark 47A
Postbus 269
4460 AR Goes
Tel.nummer 0113561777
info@alphascholengroep.nl
www.alphascholengroep.nl

