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VOORWOORD

PCBO-SCHOLEN BIEDEN
EEN HOOPVOLLE TOEKOMST

De Stichting PCBO (Protestants-Christelijk Basis- en Orthopedagogisch 
Onderwijs) is het schoolbestuur voor 32 scholen. Daaronder zijn twee 
scholen voor Speciaal Basisonderwijs (SBO) en twee scholen voor Speciaal 
Onderwijs voor zeer moeilijk lerende kinderen (SO ZMLK). Op deze laatste 
twee zijn afdelingen voor voortgezet speciaal onderwijs. (VSO ZMLK). 
Hoewel De Regenboog voor ZML- SO en VSO, gevestigd is op twee locaties 
in Rotterdam-Noord, werkt ook deze school vanuit de strategische visie 
PCBO.

Dit strategisch visie document bouwt voort op het beleidsplan 
“Meesterschap op zuid 2013-2017.”
De vier thema’s zijn onveranderd en gelden onverkort voor de komende 
jaren:
n Kind centraal,
n Ouders als partners,
n Vakmanschap en meesterschap,
n De wereld om ons heen.

Nieuw in dit visie document is dat er een identiteitsparagraaf is toegevoegd: 
Christelijk onderwijs op PCBO-scholen: verbindend en hoopvol.
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In deze strategische visie neemt de sociaal economische context van 
Rotterdam-Zuid een belangrijke plaats in. Op Zuid en met name in de zeven 
focuswijken komen drie keer zoveel kinderen voor in kansarme situaties 
dan elders in Nederland. PCBO scholen voelen het dan ook als opdracht  
om ambitieus te werken aan kansengelijkheid voor onze kinderen.

Ons toekomstperspectief, in de context van Rotterdam, is een samenleving 
waarin sprake is van verbinding en betrokkenheid, van gelijke kansen en 
mogelijkheden, waar ieder vanuit passie en talenten aan deelneemt.

Wij zien het als onze opdracht om met onze PCBO-scholen bij te dragen 
aan een hoopvolle toekomst voor de kinderen van Rotterdam-Zuid. Met 
een brede ontwikkeling rusten wij kinderen toe voor een toekomst in een 
diverse, complexe samenleving waarin zij hun passie en talenten benutten 
en uitstralen. Samen met de partners die deze opdracht delen, doen wij wat 
hiervoor noodzakelijk is.

Met de ambitieuze uitspraken in deze Strategische Visie “Meesterschap op 
Zuid!” geven we richting, ruimte en inspiratie voor de vorming van kinderen 
op onze PCBO-scholen. 
Een richting zonder specifiek geformuleerde stichtingsdoelen en/of 
prestatie indicatoren. Scholen maken specifieke uitvoeringsplannen 
passend bij de situatie in de wijk en de schoolontwikkeling. Wij streven 
naar maatwerk op school, gebaseerd op de PCBO-visie uitspraken.
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“Wij zijn trots 
op ons werk, 
wij geven het beste 
van onszelf, 
wij zien de toekomst 
met vertrouwen 
tegemoet en zetten 
daarvoor al onze 
kwaliteiten in.”
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Christelijk onderwijs op PCBO-scholen:

Verbindend en Hoopvol
De Erasmusbrug als decor voor de jaarlijkse Marathon Rotterdam is 
een prachtig beeld van de samenleving die wij voor ogen hebben. Een 
samenleving waaraan wij als scholen van PCBO Rotterdam vorm willen 
geven. De brug staat voor het verbindende karakter van ons onderwijs. De 
school als ontmoetingsplek en oefenplaats. De marathonlopers verbeelden 
onze onderwijsgemeenschap. Samen onderweg met hetzelfde doel. In 
eigen tempo, naar eigen kunnen en in de wetenschap dat we elkaar waar 
nodig, ondersteunen.

Onze droom...
...is met de kinderen en hun ouders op onze PCBO-scholen optrekken om 
vorm te geven aan een samenleving waar mensen met zeer verschillende 
achtergronden vreedzaam met elkaar samenleven. Wij doen dat vanuit 
onze christelijk geïnspireerde traditie en met een beroep op ons hoofd, hart, 
handen en ziel. Dromen mag, maar volstaat niet. We moeten aan de slag. 
Met hart en ziel en een helder verstand.

Het realiseren...
...van die droom zal de nodige inspanning kosten. Rotterdam-Zuid is een 
stadsdeel dat voor grote uitdagingen staat. Om ons heen zien we armoede, 
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werkloosheid, tweedeling en polarisatie. Het kan voor een onbestemd en 
soms angstig gevoel zorgen. Wat gebeurt er toch allemaal in de wereld en 
wat heeft dat voor gevolgen voor ons land, onze stad, onze buurt en onze 
levens? Aan ons om onvermoeibaar daarover met elkaar in gesprek te 
blijven en onze droom voor ogen te houden.

Om onze droom werkelijkheid te maken...
...moeten we aan het werk en aanknopen bij wat goed gaat. In de 
veelkleurige samenleving van Rotterdam-Zuid zien we mooie , nieuwe 
verbindingen ontstaan. Vooral door de social media weten mensen elkaar 
sneller te vinden en ontstaan allerlei spontane acties en bijeenkomsten. 
Het zijn tekenen van een grote diversiteit in de samenleving. We kunnen 
kennismaken met vele nieuwe gewoonten, rituelen en tradities. Op onze 
scholen profiteren kinderen van de ontwikkelingen in de stad. Allerlei 
initiatieven in de stad dragen bij aan hun vorming. Kinderen gaan naar een 
circusschool, oriënteren zich op techniek, sportclubs komen de wijken in.

“Wij doen dat vanuit onze 
Christelijk geïnspireerde 
traditie en met een 
beroep op ons hoofd, 
hart, handen en ziel.”
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Waarbij we heldere keuzes moeten maken want...
...onze rijk geschakeerde, multiculturele, samenleving kan ons veel 
opleveren, maar levert ook discussie op. Misschien dat we in het verleden 
wel eens teveel ruimte gelaten hebben waardoor mensen niet met 
elkaar, maar naast elkaar zijn gaan leven. Wij zien de samenleving liever 
als een huis waarin we samen leven, of als een marathon die we samen 
lopen. In verbinding met elkaar en gebaseerd op niet onderhandelbare, 
democratische, waarden als vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. 
Voor ons staan begrippen centraal als liefde, compassie, gerechtigheid en 
duurzaamheid. Samengevat in de gulden regel: behandel de ander zoals 
je zelf behandeld wilt worden. Zo kunnen we met elkaar de wereld beter 
maken.

Dat betekent voor onze scholen...
...dat we niemand buitensluiten en dat iedereen die de basisvoorwaarden 
voor democratisch samen leven deelt, welkom is. We willen vanuit onze 
Christelijke inspiratie bijdragen aan een betere wereld en we kunnen dat 
doel bereiken als we bereid zijn om bij voortduring met elkaar te spreken 
en naar elkaar te luisteren. Ongeacht onze afkomst of geloofsovertuiging. 
Hoop is daarbij het centrale begrip. Wij zien de school als samenleving in het
klein, een plek om dit alles te oefenen, een plek om dit alles voor te leven. 
Wij willen in onze onderwijsgemeenschap voor ogen houden dat er altijd 
hoop is. Als kinderen leraren en andere medewerkers ontmoeten die met 
hen meelopen op dit deel van hun levensreis, hun tot steun zijn, hun wijzen 
op dingen die ze wellicht niet uit zichzelf hadden ontdekt, hun vergeven 
als iets verkeerd is gegaan en hun de kans geven om opnieuw te beginnen 
- dan kunnen ze uitgroeien tot hoopvolle mensen. Hoopvolle mensen die 
er voor anderen willen zijn en mogelijkheden zien om van hun leven - op 
school, thuis, in de buurt en in de wereld - een beter leven te maken.
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PCBO streeft continu naar inspirerend onderwijs van hoge kwaliteit. 
We hebben hoge verwachtingen van de kinderen en spreken het 
hoogst mogelijke potentieel van hen aan zodat zij zich optimaal kunnen 
ontwikkelen, doorstromen naar passende vormen van Voortgezet 
Onderwijs en een stevige basis hebben als burger in de stadsregio 
Rotterdam. 

PCBO werkt vanuit de waarden:
n geloof, hoop en liefde
n passie voor de ontwikkeling van kinderen

Voor ons staan begrippen centraal als liefde, compassie, gerechtigheid en 
duurzaamheid. Samengevat in de gouden regel: behandel de ander zoals  
je zelf behandeld wilt worden. 

Zo kunnen we met elkaar de wereld beter maken.

Wij bieden kinderen een HOOPvolle Toekomst.

Missie
Waar staan we voor
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1 Kinderen centraal
Met ons onderwijs voeren we het kind binnen in een wereld die het nog 
niet kent. We helpen het te reiken naar wat onbereikbaar lijkt. Wat “het 
kind nodig heeft” is daarbij onze leidraad. We beloven het kind vanuit 
gezamenlijk perspectief en vanuit onze democratische waarden het beste 
te doen om het te laten worden wie het wil zijn. Bij elk kind koesteren wij 
hoge verwachtingen.

Kinderen leren bij ons met hoofd, hart en handen. Zij leren zelf de regie te 
nemen, eigenaar te zijn van hun leer- en ontwikkelproces. Wij inspireren hen 
en dagen hen uit hun passie te volgen en hun talenten te benutten. Naast 
kennisoverdracht bieden wij meer; talentontwikkeling, op welk terrein dan 
ook, behoort tot de standaarden van onze scholen.

De leerling van nu leeft in de wereld van morgen. Wij geven kinderen een 
stevig fundament mee om met vertrouwen in zichzelf en de ander, van 
waarde te zijn in en voor een samenleving waarin mensen zich gewenst, 
gezien en betrokken voelen. Waarden, 21e eeuwse vaardigheden, 
democratie en duurzaam omgaan met de Aarde hebben een plek in ons 
onderwijs. Ouders zijn hierbij onze partners: we gaan er samen voor om  
elk kind een kansrijke ontwikkeling te bieden.

“LEREN 
ZELF DE REGIE 
TE NEMEN...”
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Op onze scholen werken ouders, het team en de leerlingen samen. 
Dit doen wij door wederzijds vertrouwen, interesse en respect te tonen en 
open te staan voor elkaars kwaliteiten, waarbij het kind altijd centraal staat.

Ouders willen het beste voor hun kind. Wij vragen hen wat zij van de school 
verwachten en wat zij willen bijdragen aan de school als gemeenschap. 
We vertellen hen wat er op school gebeurt en betrekken hen bij het 
onderwijs. Ouders weten zich goed geïnformeerd en voelen zich gehoord 
door de school. 

Zij voelen zich welkom. Zij hebben een positief beeld van onze scholen en 
vertellen dit door.

Samenwerken en samen bijdragen, een ieder vanuit de eigen rol en 
verantwoordelijkheid, biedt mogelijkheden voor een kansrijke ontwikkeling 
voor elk kind.

2 Ouders als partner

“OUDERS WILLEN 
HET BESTE 
VOOR HUN KIND.”
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Da Costaschool:

“Je kunt er zelfstandig werken
en je krijgt werk dat hoort
bij jouw niveau en interesse.”

Margrietschool:

“We vinden 
het fijn als 
onze ouders 
geïnteresseerd 
zijn in ons 
schoolwerk.”
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Vakmanschap 
en meesterschap
PCBO als geheel vormt met alle medewerkers en extern betrokkenen 
een gemeenschap met daarin oog voor de talenten en diversiteit van 
alle betrokkenen. Elke school is hiervan lid en vormt zelf met leerlingen, 
ouders en medewerkers een deelgemeenschap. Deel uitmaken van de 
gemeenschap PCBO, is van meerwaarde. Met elkaar, binnen en tussen 
scholen, worden ervaringen uitgewisseld, wordt kennis gedeeld en nieuwe 
kennis en inzichten ontwikkeld. 
Diversiteit van de gemeenschap waarderen wij. In elk lid van deze 
gemeenschap, zien wij een pedagoog, een rolmodel voor hoe we met 
elkaar de samenleving vorm willen geven. Als medewerker zijn we 
voor onze leerlingen een voorbeeld. We leven hen voor wat we hen 
leren en meegeven; met interesse, met plezier, met overtuiging, met 
een onderzoekende houding, samenwerkend, met zelfreflectie en 
verantwoording afleggend.

3

“WIJ RICHTEN ONS OP
WAT GOED GAAT EN 
ZOEKEN NAAR KANSEN 
EN MOGELIJKHEDEN.”
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Elke leerkracht beschikt over uitstekende instructiekwaliteit; verzorgt 
voor elk kind en elke groep een aantoonbaar beredeneerd aanbod dat qua 
inhoud en omvang passend is. Elke leerkracht werkt planmatig en voert 
uitstekend klassenmanagement. Alle andere medewerkers zijn gericht op 
het ondersteunen van dit onderwijsproces. 

We creëren ruimte om anders te denken en te organiseren. We richten ons 
op “wat goed gaat” en zoeken naar kansen en mogelijkheden. 
We leren op basis van successen en groeien door datgene te versterken 
wat al werkt. Zo realiseert elke school de onderwijsstreefdoelen, 
heeft de basiskwaliteit op orde en streeft naar goede of excellente 
kwaliteitsoordelen.

Als medewerkers ontwikkelen we vakmanschap om meesterschap te 
bereiken. We stellen het ‘Kind Centraal’: in vakmanschap “leren” we het  
kind en “leren” we zelf. In meesterschap geven we het kind de ruimte  
om te leren en leren we met en van elkaar.
 
Meesterschap betekent excelleren en specialiseren. Het appelleert op alle 
niveaus in onze organisatie aan persoonlijk leiderschap, zelfvertrouwen, 
motivatie, passie en zorg; aan transparant zijn over wat we doen en wat  
we daarmee bereiken. In meesterschap wordt onze instelling zichtbaar:  
“mijn werk doet ertoe, mijn bijdrage is van groot belang, ik weet waar ik  
het voor doe en ik ben er trots op.”
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“Als medewerker
zijn we een
voorbeeld voor
de kinderen.”
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“Leren doe je bij ons op de manier 
die het beste bij jou past.  
Samen met je leerkrachten en 
andere leerlingen.”

“De school is modern.
Er is wifi en er zijn 
computers en tablets 
en digiborden.”

“Fijn dat iedereen op zijn/haar
eigen niveau kan werken.”
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Oranjeschool

“Het is fijn 
als leraren 
enthousiast zijn 
en ons motiveren.”
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“Met kinderen gaan we 
regelmatig op werkbezoek 
en leren hen te ontdekken 
wat ze nog niet kennen.”
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Inspirerend kwaliteitsonderwijs geven betekent voor ons ook kinderen 
leren te ontdekken wat zij nog niet kennen en zich te oriënteren op de 
buitenwereld. Met de kinderen gaan we regelmatig op ‘werkbezoek’ 
zodat zij geïnspireerd worden zich een beeld te maken van hun toekomst. 
We helpen kinderen een keuze te maken voor een passende VO-school. 
We realiseren doorgaande leerlijnen en stemmen voor elk kind passend 
pedagogisch en didactisch handelen af in Integrale Kind Centra, met 
buitenschoolse opvang organisaties, met peuterspeelzaalaanbieders, met 
Passend Primair Onderwijs, met scholen voor Voortgezet Onderwijs en 
andere opleidingen.

Loopbaanoriëntatie is een kans voor de leerlingen van Zuid. Daarom hebben 
we aandacht voor ontwikkelingen in de arbeidsmarkt en de (21e eeuwse) 
vaardigheden die de leerlingen nodig hebben om daarvoor toegerust te 
zijn. We benaderen de (Rotterdamse) buitenwereld proactief en betrekken 
hen bij ons werk. We participeren actief en efficiënt in de omgeving van 
de school. We investeren in ons netwerk van betrokkenen en werken 
intensief met hen samen. Onze partners op Zuid merken dit doordat wij hen 
uitnodigen actief deel te nemen aan ons ‘gesprek en beleid’. Trots en met 
zelfvertrouwen presenteren we wat we doen en leggen verantwoording af 
over wat we bereiken.

De wereld
om ons heen

4

“ACTIEF PARTICIPEREN
IN DE OMGEVING
VAN DE SCHOOL.”

32 Strategisch visie PCBO Meesterschap op Zuid!



33



34 Strategisch visie PCBO Meesterschap op Zuid!



Margrietschool

“We maken veel
uitstapjes die
gaan over
onze toekomst.”
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Hoop

Diep in onszelf dragen wij de hoop.
Als dat niet het geval is, is er geen hoop meer.
Hoop is een kwaliteit van de ziel en hangt niet af
van wat er in de wereld gebeurt.
Hoop is niet voorspellen of vooruitzien.
Het is een gerichtheid van de geest,
een gerichtheid van het hart, voorbij de horizon verankerd.
Hoop in deze diepe en krachtige betekenis
is niet hetzelfde als vreugde omdat alles goed gaat
of bereidheid je in te zetten voor wat succes heeft.
Hoop is ergens voor werken omdat het goed is,
niet alleen omdat het kans van slagen heeft.
Hoop is niet hetzelfde als optimisme.
Evenmin de overtuiging dat iets goed zal aflopen.
Wel de zekerheid dat iets zinvol is
ongeacht de afloop, het resultaat.

Vaclav Havel
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