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Stichting openbaar onderwijs Kampen wil haar nieuwe status van zelfstandige 
organisatie kracht bijzetten met een helder strategisch beleidsplan voor de komende 
vier jaar. 
 
Na een zorgvuldige verzelfstandiging zien wij volop mogelijkheden om onze stichting 
te laten doorgroeien. 
Een kwalitatief goede organisatie waarin alle betrokkenen trots zijn er onderdeel van 
uit te maken. 
 

- Leerlingen die de kans krijgen zich optimaal te ontwikkelen.  
- Leerkrachten die de kans krijgen hun passie vorm te geven,  
- Leerlingen en leerkrachten die een persoonlijke ontwikkeling mogen 

doormaken  
- Leerlingen en leerkrachten die hun talent mogen tonen. 
- Ouders die de kans krijgen om hun kind(eren) te begeleiden  
      en hun bijdrage te leveren als volwaardige gesprekspartner aan de  
      ontwikkeling van de stichting. 

 
Kansen krijgen is fijn, maar kansen benutten is veel mooier.  
 
Hierbij presenteren wij u onze ambities en keuzes voor de komende jaren. 
Wij zullen er alles aan doen om deze kans te pakken en nieuwe te creëren. 
 
Binnen OOK creëren we kansen. 
 
Rudi Meulenbroek 
Algemeen directeur 
Stichting OOK 
 



 

Voorwoord 
 
………………. 
 
 
 
 
 

 

“Binnen OOK creëren wij kansen”. 
 
 
 

Stichting OOK wil de komende jaren inzetten op: 

 kwalitatief goed openbaar onderwijs; 

 kernwaarden van het openbaar onderwijs; 

 duidelijk aanbod voor levensbeschouwing; 

 streven naar samenwerking; 

 actieve eigen koers; 

 aanbod van diverse onderwijsconcepten; 

 optimale ontplooiing van leerling en leerkracht; 

 groei van haar marktaandeel. 
 

 
Missie  

 



Wij willen kinderen in de basisschoolleeftijd optimaal 
voorbereiden op hun zelfstandig functioneren in de 
maatschappij. We doen dit door te blijven werken aan 
kwalitatief goed openbaar onderwijs in een veilige en 
uitnodigende leeromgeving. 
 

Onze basisscholen zijn openbaar. Dat wil zeggen dat we 
open staan voor alle kinderen in de basisschoolleeftijd. 

 
Visie 

Bij de toelating speelt afkomst, levensovertuiging of godsdienst géén rol. Wij gaan er van 
uit dat iedereen verschillend is en benaderen verschillen positief; we leren met en van 
elkaar. Onderwijs op een openbare basisschool is een goede voorbereiding op 
deelname aan onze samenleving, doordat kinderen met verschillende achtergronden 
elkaar dagelijks ontmoeten. 

Dit betekent dat wij: 

 Voortdurend werken aan de verbetering van ons kwalitatief goede onderwijs; 

 een vriendelijke, veilige leeromgeving willen bieden met duidelijke afspraken; 

 respect voor elkaar en het nemen van eigen verantwoordelijkheid als basis zien; 

 dit ook willen laten zien door goede samenwerking tussen kinderen, ouders, leraren, 
schoolleiding, collega-scholen, bestuur en gemeente en elkaar aanspreken op de 
eigen verantwoordelijkheden; 

 onze medewerkers als professionals zien, die met moderne onderwijsmethodieken 
optimaal onderwijs willen geven; 

 ons onderwijs uitnodigend inrichten binnen duidelijke kaders. We willen onze 
leerlingen leren zelfstandig keuzes te maken en hen leren verantwoordelijkheid te 
dragen; 

 zelf ook een lerende organisatie zijn en ons telkens weer de spiegel voorhouden: 
“Zijn we op de goede weg en hoe kan dit nog beter!” 

 onszelf voortdurend afvragen:  
„‟Komt dit het onderwijs van onze kinderen ten goede?" 

 



 
 

Organisatie 
beleid 

 
Het bestuur van Stichting OOK; 
 

- ‟bestuurt op afstand' . 
- werkt met de systematiek van  
  mandatering. 
- werkt volgens een beleidscyclus. 
- kent managementrapportages  
- handelt volgens de code “goed  
  bestuur” . 
- heeft bestuur en toezicht gescheiden. 

 
OOK is een aantrekkelijke werkgever en werkt 
hiertoe ook samen met andere organisaties. 
 
OOK waarborgt een goede zeggenschap 
volgens adviesrecht, instemmingsrecht en 
initiatiefrecht vanuit de Wet 
Medezeggenschap Scholen. (WMS) 
 
OOK werkt aan een professionele cultuur 
binnen het management en de teams van de 
scholen 
Een cultuur van samenwerking en delen van 
expertise. 
 
OOK werkt aan samenwerking met 
aanbieders van voor, tussen - en naschoolse 
opvang, met peuterspeelzalen, 
kinderdagverblijven, sociaal cultureel werk en 
de bibliotheek. Deze disciplines zien wij het 
liefst in onze gebouwen opereren. 
 
OOK streeft naar interne groei en oriëntatie 
op samenwerking. 
  



 

 
 

Personeels 
beleid 

 

 

Het huidige Integraal personeels beleid 
wordt geïmplementeerd en verder 
ontwikkeld. 
 
OOK streeft naar behoud van zittend 
personeel en het zelf goed opleiden van 
nieuw personeel. 
 
Mobiliteit tussen scholen wil OOK 
bevorderen 
 
Een nieuw Arbo-beleidsplan en 
ziekteverzuimbeleid wordt geschreven en 
uitgevoerd. 
 
Stichting OOK heeft een 
ziekteverzuimcijfer dat onder het landelijk 
gemiddelde ligt. 
 
Binnen Stichting OOK wordt een 
professionele cultuur ontwikkeld en de 
medewerkers dragen de missie en visie 
van OOK actief uit.  



 

 

Onderwijs  
 

Inhoudelijk 
 

 beleid 

 

Iedere school werkt volgens de vastgestelde kerndoelen voor het basisonderwijs. 
 
Alle scholen hebben een voldoende score op alle onderdelen die de onderwijsinspectie 
beoordeelt. 
 
Iedere school behaalt op de Cito-eindtoets het landelijk gemiddelde. 
 
OOK - scholen dragen actief de kernwaarden van het openbaar onderwijs uit. 
 
Iedere school ontwikkelt een herkenbaar en aantrekkelijk onderwijskundig profiel.  
 
Ieder kind leert zelfstandig te functioneren waarbij het talent optimaal ontwikkeld wordt. 
 
ICT is een geïntegreerd onderdeel van het onderwijsleerproces. 



 
Het profileren van de OOK scholen en het uitstralen van een positief imago. 
 
Het bevorderen van het gezamenlijke OOK- gevoel. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

PR  
 

en  
 

Marketing  
 

beleid  



 

De schoolgebouwen van Stichting OOK 
hebben een positieve, uitnodigende 
uitstraling. 
Ze zijn een weerspiegeling van het eigen 
specifieke onderwijsconcept. 
 
Stichting OOK streeft naar een 
transparante planning- en controlecyclus 
op centraal niveau en op schoolniveau. 
Een cyclus die nauw verbonden is met de 
beleidscyclus. 
 
De leer- werkomgeving is voor zowel de 
leerlingen als het personeel inspirerend, 
veilig, schoon en goed onderhouden. 

 
Financieel / 

 
materieel 

 

beleid 

 



 

Door systematisch te werken aan de 
kwaliteit van ons onderwijs, werken wij ook 
aan de verbetering van de kwaliteit en 
daarmee het imago van de OOK scholen. 
 
Invoering van een eenduidig systeem van 
kwaliteitsbeleid.  
 
OOK wil haar kwaliteiten positief 
uitdragen. 
 
OOK streeft naar goede leerlingenzorg. 
 
Kwaliteitsontwikkeling is gericht op het 
beter maken van het onderwijs voor elk 
kind. 

 
Kwaliteit en  

 
evaluatie 

 

beleid 

 



 

 

 
Het Meerrijk 
Gevers van Endegeeststraat 2 
8265 ZD Kampen 
(038) 333 20 85 
www.het meerrijk.nl 
 
 
O.B.S. De Schakel 
Dorpsweg 31 
8271 BJ IJsselmuiden 
(038) 331 7813 
www.schakel-ijsselmuiden.nl 
 
 
O.D.S. Engelenberg 
Engelenbergstraat 1 
8266 AC Kampen 
(038) 333 3366 
www.engelenbergschool.nl 
 
 
O.J.S. Het Scala 
Toelstrasingel 3 
8262 SX Kampen 
(038) 331 6308 
www.hetscalakampen.nl 
 
 
Dirk van Dijkschool 
Zilverschoon 81 
8265 HE Kampen 
(038) 331 6208 
www.dirkvandijkschool.nl 
 
 

Stichting Openbaar Onderwijs 
Kampen 

 
Troelstrasingel 3 

8262 SX Kampen 
(038) 3332243 

 
Voor alle informatie kunt u kijken op 
onze website: 

 
www.ookkampen.nl 

 

http://www.schakel-ijsselmuiden.nl/
http://www.engelenbergschool.nl/
http://www.hetscalakampen.nl/

