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1. We stimuleren nieuwsgierigheid, creativiteit en  
een onderzoekende houding  

 
 

Wat we willen  
 
Het mooie is dat nieuwsgierigheid en onderzoekende houding van nature al bij kinderen 
aanwezig is. En wij willen dit gedrag in de basis overal in de organisatie terug laten komen:  
iedereen past deze uitgangspunten ook toe. We stellen vragen uit nieuwsgierigheid, 
onderzoeken wat we tegen komen, verdiepen ons eerst voordat we verder gaan. We hebben 
het lef om op een andere manier naar oplossingen en antwoorden te zoeken. Ook buiten de 
gebaande wegen. We mogen spelen vanuit deze nieuwsgierigheid, creativiteit en 
onderzoekende houding. Dat betekent ook dat we niet binnen de geijkte paden blijven. En 
er juist eens buiten moeten kijken en zoeken. We blijven zoeken naar de magie. 
Dat vraagt flexibiliteit van onszelf, van onze partners. Van de systemen in onze organisatie. 
We moeten fouten durven maken om te kunnen leren. We moeten kijken naar wat er nodig 
is, niet wat er alleen op dat moment mogelijk is. 
 
We zien de wil en wens in onze scholen, bij onze partners om op een andere manier te gaan 
ontdekken. We moeten dit ook blijven stimuleren. En vooral niet proberen dit in een 
eenduidig systeem te krijgen. Dat we verschillen in onze manieren en werkwijzen is juist 
verrijkend. Uiteraard zijn er wel de wet- en regelgeving waar we ons aan moeten houden. 
Zijn er (financiële) middelen waarmee we het moeten doen. Maar onze geest kan breder 
kijken dan de vastgelegde kaders. Daar zit onze nieuwe ontwikkelruimte! 
Deze manier van werken vraagt vertrouwen. Dus verantwoording achteraf, in plaats van 
controle vooraf. Uitgaan van de professionaliteit van de mensen. Het vraagt geduld om te 
zoeken naar echt nieuwe antwoorden. En niet met het geijkte antwoord genoegen nemen. 
We werken vanuit eigen verantwoordelijkheid, zelf keuzes maken en eigenaarschap. Wel 
steeds vanuit inzicht, besef en handelend vanuit onze collectieve ambitie en 
gemeenschappelijke waarden. Het is belangrijk dat we in onze manier van werken onze 
partners ook meenemen. Hen ook als bron voor nieuwe antwoorden zien.  
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Voor onze leerlingen betekent dit dat ze zodra ze de school binnen stappen, ze in een 
leeromgeving komen waar ze vanuit hun nieuwsgierigheid kunnen leren. De professionals 
(leerkrachten, pedagogisch medewerkers) nemen deze nieuwsgierigheid als uitgangspunt 
om kinderen te stimuleren in zijn of haar ontwikkeling. De organisatie en partners scheppen 
de voorwaarden. Het liefst voor alle kinderen van 0-18 jaar. Dat vraagt ook iets van de 
inrichting van ons onderwijs. Want we gaan de leerling volgen, in plaats van de methode als 
uitgangspunt. 
 
Om dat doel te bereiken investeren we de komende tijd in het vertrouwd en bekend raken 
met de kaders en de visie die we hierop ontwikkelen. We zullen onze eigen natuurlijke 
nieuwsgierigheid (weer moeten) ontdekken en inzetten. We zullen deze manier van werken 
onszelf ook eigen moeten maken. Ook los gaan laten wat wij niet meer nodig hebben. En we 
hebben elkaar daar ook bij nodig! 
 
 

Wat we doen om te realiseren wat we bedacht hebben 
 

 De Beweging  
Alle medewerkers van Morgenwijzer zullen in hun gedrag en denken zoveel mogelijk de 
nieuwsgierigheid, creativiteit en onderzoekende houding laten zien.  
We willen een rijke leeromgeving creëren waarin we ook worden gestimuleerd om samen te 
werken en creativiteit en nieuwsgierigheid te ontwikkelen. Die omgeving gaat breder dan 
alleen de schoolmuren.  
We zullen ouders en partners ook moeten willen zien en inzetten om zelf breder te kijken: 
Morgenwijzer breed en idem per school.  
 
Dat vraagt ook veel van de professionals: lef, vertrouwen, loslaten, flexibiliteit, doel voor 
ogen, reflecteren en evalueren, het niet meer alleen willen doen, talenten inzetten. Zien 
doet volgen. Dus zoveel mogelijk praktijkvoorbeelden uitwisselen. We hebben de ideeen hoe 
we dat vorm kunnen geven verzameld. 
 

 Workshops voor professionals uit onze eigen en andere organisaties samen 

 Kennis en best practices kunnen delen bijvoorbeeld door intervisie 

 Goede gespreks- en onderzoeksvaardigheden (appreciative inquiry)  

 Uitnodigende leeromgeving inrichten door beschikbare materialen op een andere 
manier te gebruiken 

 Ouders vanaf het begin meenemen in de andere manier van kijken en samen-leren en 
betrekken bij excursies 
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 Het Huis op orde  
 Verschillende profielen + functies in de organisatie ontwikkelen en vormgeven om op 

die manier verschillende expertise in te kunnen zetten, ook op diverse scholen 

 ICT als hulpbron gebruiken betekent voldoende beschikbaarheid van hard- en software 
met ondersteuning en scholing 

 Onderwijsaanbod gebaseerd op (21 eeuwse) vaardigheden, die we nog concreter 
moeten maken 

 Inrichten gebouwen vraagt financiële impulsen en verbinding met duurzaamheid van 
gebouwen 

 Opleiden personeel + opleiden studenten ism de Pabo’s 

 Samenwerkingsstructuren met externe partners  

 Opbrengsten en basiskwaliteit moet op orde zijn 

 Duurzame inzetbaarheid en werkdrukreductie 

 Tijd voor voorbereiding en nawerk lessen door leerkrachten  

 Inzet vakspecialisten  
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2.  We maken ruimte om talenten te ontdekken en in te zetten  
 
 

Wat we willen  
 
We zien talenten als iets doen waar je blij van wordt en waar je goed in bent. We willen dat 
de mensen bij Morgenwijzer zichzelf mogen ontwikkelen op basis van hun talenten en hun 
ambities kunnen realiseren. Breder kijkend dan de cognitieve ontwikkeling die we nu 
hanteren.  
We willen ruimte en tijd creëren waarin iedereen de eigen talenten kan gaan ontdekken en 
ontwikkelen. Dat betekent dat leerkrachten (professionals) hun eigen talenten moeten 
kennen en de expertise hebben om de talenten van leerlingen te kunnen herkennen en te 
stimuleren. We zullen nadrukkelijk aandacht geven aan persoonlijkheidsontwikkeling: wie 
ben ik en wat vind ik leuk (kwalificatie, personificatie, socialisatie). We kunnen ons 
voorstellen dat er scholen zijn die het aanbod ook op een andere manier ontwikkelen. 
Bijvoorbeeld thematisch onderwijs, of hoogbegaafden onderwijs, inzet van 
techniekmiddagen, Tablets in de klas, sport en cultuur, open podia. En we maken gebruik 
van dat wat we al doen en hebben, en dit bewuster en gerichter inzetten (vreedzame school 
voor kinderen met sociale vaardigheden). 
Onze benadering van leerlingen zal ook anders moeten zijn. Kijken wat er nodig is, wat zij 
nodig hebben. Hen de wereld ook laten ontdekken. Niet alles vooraf al bepaald hebben.  
We willen dat de fysieke ruimte waarin we leren en ontwikkelen ook ingericht is om onze 
talenten te kunnen laten zien en ontwikkelen. Misschien vraagt dat wel minder vaste leer- 
en werkplekken en meer flexibiliteit in het gebruik van ruimtes.  
 
We hebben de ambitie dat iedereen bij Morgenwijzer naast de basiskennis en 
basisvaardigheden die van iedereen verwacht worden (behorende bij de eigen plek in het 
systeem) hun talenten kunnen ontwikkelen. Op die manier willen we veel ruimte geven aan 
de uniciteit en identiteit van iedereen. Daarbij werken we wel vanuit de eigen en de 
gezamenlijke ambities. We werken ook graag ergens naar toe, met elk kind en met onze 
professionals. Dan is Morgenwijzer ook de plek waar iedereen wil zijn, waar iedereen mag 
zich kan ontwikkelen.  
 
Dat vraagt wel dat er helderheid is over de verwachtingen en doelen die aan je gesteld 
worden. Het minimale. Waarna er ruimte is om je verder te ontwikkelen. We zullen zelf de 
ruimte creëren door de methodes los te laten en goed te kijken wat er nodig is. We willen 
van een toetscultuur naar een vaardigheidscultuur. Het werken met andere volgsystemen 
(een kind-volg-jezelfsysteem en / of portfolio’s) helpt ons daarbij.  
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Om ons onderwijs op deze manier in te richten, en zelf vanuit een andere houding naar de 
ontwikkeling van leerlingen te laten kijken, moeten we zelf steeds kritisch kijken waar we 
staan op deze ontwikkelingslijn. Wat willen we als volgende stap inzetten en als we dan 
terug kijken, zijn we dan tevreden over wat we hebben bereikt? Wat kunnen we beter of 
anders doen? 
We kunnen en willen het niet alleen. Ook ouders hebben een belangrijke plek in de 
ontwikkeling van hun kinderen. En uiteraard hebben we ook de talenten van ouders nodig 
om ons onderwijs te verrijken. We zien de kans om een doorgaand aanbod en doorgaande 
manier van benadering van leerlingen te realiseren, samen met kinderopvang en het 
voortgezet onderwijs. Dan versterken we en verstevigen we de ontwikkeling van de 
kinderen, onze leerlingen, optimaal! 
 
 
 

Wat we doen om te realiseren wat we bedacht hebben 
 
 

 De Beweging  
Een meer talent-gerichte manier van werken begint door met een andere manier naar het 
onderwijs te kijken. Meer denken vanuit doelen en het proces van ontwikkeling van 
leerlingen en hun talenten centraal stellen.  We willen het volgende gaan doen om die 
beweging ook te ondersteunen:  

 Beginnen met formatief toetsen  

 Gebruik van portfolio’s: hoe laat je zien dat je iets kan?  

 Kinderen elkaar laten ondersteunen vanuit talenten 

 Uitwisselen van werkwijze en visie op talentontwikkeling door professionals aan 
professionals 

 Inzetten van netwerk in- en buiten de school en Morgenwijzer als het gaat om specifieke 
talenten  

 Talenten van medewerkers gericht inzetten om op niveau van Morgenwijzer 
ontwikkeling te stimuleren 

 Rijke leeromgeving creëren met inzet aanwezige en nieuwe materialen  

 Mensen motiveren om ook echt nascholing te volgen en dat te faciliteren 

 Professionals samen lessen laten voorbereiden 

 Gebruik maken van voorbeelden die digitaal al voor handen zijn (leraar24.nl / 
hetkind.org) 

 Externe contacten inzetten voor gastsprekers  

 Talenten via de VO scholen (en ID scholen?) 

 Alleen de goede dingen doen, durf dingen niet meer te doen  

 Alle leerlingen museumjaarkaart en theaterpas 
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 Het Huis op orde  
 Inrichten intervisie op thema talentontwikkeling 

 Scholing m.b.t talentontwikkeling  

 Inrichten gebouwen  

 Structureel werving en selectie inzetten om talenten te binden aan de organisatie (o.a. 
i.s.m. Pabo’s) 

 Functiebouwwerk en taakuren ambulante uren  

 Elkaar jaar al het personeel een pop laten maken en evalueren: inzetten op echte 
ondersteuning ontwikkeling personeel  
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3. Wij zien de natuur en de omgeving als inspiratiebron om van                  
en in te leren  

 
 

Wat we willen  
 
We willen werken in een omgeving die we prettig en uitdagend vinden. Als we in het 
gebouw zijn, dan ervaren we daar een prettig klimaat. Het liefst een omgeving waarin het 
veilig is (dus voorspelbaar) en tegelijkertijd met voldoende materiaal en mogelijkheden om 
op onderzoek uit te gaan. Een indeling van het gebouw waardoor je makkelijk kan 
samenwerken in groepjes, maar waar je ook even op jezelf kan zijn omdat je dat fijn vindt. 
Ook het gebruik van verschillend meubilair kan verschillende leer- en ontdekfuncties 
stimuleren. Elk lokaal heeft ook de materialen om op onderzoek uit te gaan. We vinden het 
belangrijk dat we toewerken naar een zo duurzaam mogelijk ingerichte school: 
zonnepanelen, planten, veel natuurlijk licht, grasdak, afval hergebruiken en spaarlampen. 
We willen dit omdat we ons bewust zijn van onze omgeving en daar ook zorg voor willen 
dragen. Het liefst zien we onze schoolpleinen ook groener en met meer ruimte tot spelen in 
een natuurlijke omgeving. We willen bewegen stimuleren door binnen en buiten ruimte en 
materialen te gebruiken die dat ook versterken.  
Het onderwijsaanbod is divers. Zo zijn er verschillende vakken waar de leerlingen ook 
praktisch dingen leren, over hoe apparaten werken, dingen onderzoeken. Maar ook nieuwe 
vakken zoals kunst en buitenlandse talen. We leren samen hoe je oplossingen voor 
vraagstukken kunt bedenken, hoe het lichaam werkt en we gezond blijven, over onze 
hersenen en hoe we leren, wat meer beweging voor ons welzijn doet. We werken met hoofd 
en handen. En daarmee kunnen we ook de creativiteit stimuleren. Eigenlijk willen we dat alle 
leerkrachten hun kennis en talenten in kunnen zetten voor de leerlingen. Waardoor zij ook 
in verschillende groepen kunnen werken. Kinderen bewegen zich dan ook door de school 
heen naar die plek waar zij hun leerwerk kunnen doen.  
We gaan er ook op uit, om interessante locaties te bezoeken en zo meer te ontdekken van 
de wereld waarin we leven. We bieden niet alleen diverse inhoud aan, maar zorgen tevens 
dat alle leerlingen op hun niveau uitgedaagd worden om zoveel mogelijk te leren. In het 
leerproces gebruiken we zoveel mogelijk verschillende materialen en verwerkingsvormen. 
Digitaal naast analoog. Binnen en buiten. We werken aan opdrachten in groepen met 
kinderen op hun eigen niveau. Waar samenwerken en elkaar kunnen helpen belangrijk is. 
Maar waar je ook mag kiezen om alleen te werken. We werken samen met scholen voor 
voortgezet onderwijs, om zo het aanbod te vergroten. En er zijn gastdocenten – experts die 
veel kunnen vertellen over een bepaald onderwerp.  
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Wat we doen om te realiseren wat we bedacht hebben 
 
 

 De Beweging  
Het idee om gebouwen en omgeving meer duurzaam te maken vraagt bewustwording en 
gerichte keuzes maken om gebouwen en pleinen anders in te richten.  
Daarnaast is het aan de professionals om de mogelijkheden te zien en te benutten om de 
natuur en omgeving zelf als inspiratiebron voor het leren te zien. Dat willen we doen door 

 Buiten-activiteiten vormgeven om anders te leren kijken  

 Stimuleren van meer fysieke beweging in en buiten de klas  

 Contacten met organisaties die van betekenis kunnen zijn voor aanbod lesprogramma’s 
en materialen (zowel buiten- als de binnenwereld)  

 Op zoek gaan naar voorbeelden elders waar duurzaamheid van gebouwen en omgeving 
al wordt vormgegeven  

 Lesprogramma beoordelen op mogelijkheden om buiten te leren en te ontdekken  

 Meer fysieke beweging  

 Lesprogramma’s voor buiten! 
 

 

 Het Huis op orde  
 Ontwikkelen van een gericht plan om gebouwen duurzamer in te kunnen richten  

 Ontwikkelen van gericht plan om pleinen uitdagender en groener te maken en dit ook 
uit te voeren 

 Langdurige investeringen kunnen realiseren door samenwerking / subsidies  

 Personeel (conciërge) voor onderhoud groene pleinen en school  

 Plekken binnen de school maken waar kinderen kunnen bewegen/bewegend leren  

 Leerplekken buiten de school maken  

 Materialen beschikbaar hebben  
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4.   We zien het hele kind en zijn er voor alle kinderen  
 

Wij willen onderwijs aanbieden aan zoveel mogelijk leerlingen.  
 
Dat betekent dat we ‘ja’ zeggen tegen alle leerlingen die voor onze deur staan. We 
accepteren de leerlingen met al hun behoeften. We sluiten niet aan de poort al uit. Het is 
vervolgens aan ons om te zorgen dat we voldoende kunnen differentiëren zodat we 
iedereen kunnen insluiten. We zullen de oplossingen ook moeten vinden in een diversiteit in 
aanbod op de scholen en een nauwe samenwerking en afstemming. Inclusief kinderopvang, 
SO en het voortgezet onderwijs. Uit de hokjes! Niet allemaal losse huisjes naast elkaar. Maar 
verschillende huizen onder één visionair dak. Dat is het beeld waar we naar streven.  
We zijn al op weg. We hebben de afgelopen jaren al onze expertise ontwikkeld (master SEN), 
werken in expertise teams, hebben vormen van samenwerking met onze zorgpartners, 
kunnen ondersteuning vragen vanuit het SWV, de samenwerking met het SO. Ook zijn de 
Pabo’s hierin belangrijke partners in het opleiden van de professionals van de toekomst!  
Daar kunnen we op door bouwen. Door steeds verdergaande stappen te nemen in de 
afstemming. De verantwoordelijkheid te nemen om met elkaar een passend aanbod voor 
alle leerlingen te kunnen bieden. Scholen mogen en moeten zich verder gaan onderscheiden 
in hun profiel. We zetten in op een samenhangend aanbod van 0-18 jaar. 
 
 

Wat we doen om te realiseren wat we bedacht hebben 
 
De grootste bijdrage om er voor alle kinderen te zijn, is het zoeken naar passende 
oplossingen voor de vraagstukken waar onze leerlingen mee voor de schoolpoorten staan. 
 

 De Beweging  
 Denken in doorgaande lijn, loslaten van de hokjes.  

 ‘Wat is goed voor dit kind?’ is de belangrijkste vraag om te stellen, gevolgd door de 
vraag wat ook past voor de groep en de leerkracht.  

 Visie op ontwikkeling van kinderen en leren van kinderen binnen groepen 

 Samenwerking met ouders en kinderen en partners  

 Voortrekkersrol schoolleiders  

 Samenwerking zoeken in concrete activiteiten met kinderopvang en VO en Pabo’s 

 In beeld houden wat er op ons af komt in de maatschappelijke ontwikkelingen  
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 Het Huis op orde  
 Diversiteit in functies op school voor ondersteuning alle kinderen  

 Geld volgt kind  

 Met aannamebeleid rekening houden met wat je aan kan als school 

 Structureel een zorgstructuur opzetten voor alle scholen die er nu nog niet is 
(onbetaalbaar en onhaalbaar?) 

 Grenzen stellen aan wat je als school aankan en waar je middelen voor hebt 
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5.  We hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid  
      voor onze kinderen 
 
 

Wat we willen 
 
We willen samenwerken met verschillende partners om de kinderen tussen 0-12 jaar de 
ondersteuning te bieden die nodig is opdat ze zich zo goed mogelijk ontwikkelen. Dat 
betekent dat we moeten werken vanuit vertrouwen. En dat vraagt tijd en energie om de 
relatie op te bouwen met kinderopvang, ouders, onderwijsprofessionals. We hebben de 
ambitie om dit uit te bouwen naar 0- 18 jaar.  
We willen dat iedereen zich welkom voelt. Dat ouders elkaar kennen. En wij de ouders. We 
willen transparant zijn in wat we doen en vooral waarom we iets doen: uitspreken welke 
drijfveren en overwegingen we hierbij hebben. We weten uit ervaring dat iedereen het 
belang van het kind centraal wil stellen. Dat is ook het uitgangspunt. En we zien en weten 
dat de invalshoek wel verschillend kan zijn. Daar moeten we het ook over kunnen hebben. 
We moeten zelf flexibel zijn om ook het standpunt van een ander te kunnen zien. Dat vraagt 
een hoge mate van professionaliteit en respect hebben voor de ander.  
 
We hebben de droom om vanuit volledige wederzijds vertrouwen samen te kunnen werken 
met de mensen die rondom het kind staan.  
We zijn daarin in ontwikkeling, proberen al bewuster in contact te zijn met onze ouders.  
We willen toe naar een vorm waarin er een goede relatie is tussen ouders en professionals. 
Waardoor kinderen kunnen leren en ontwikkelen in een veilige en prettige omgeving, waarin 
ze zichzelf kunnen zijn en zich maximaal kunnen ontplooien. Kinderen worden gezien, 
ouders worden gezien. Er is afstemming. Iedereen is wijzer.  
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Wat we doen om te realiseren wat we bedacht hebben 
 
Gezamenlijke verantwoordelijkheid en individuele professionele verantwoordelijkheid 
vraagt om verbinding en verantwoording. We werken aan de volgende ideeen: 
 

 De Beweging  
 Klimaat waarin (zelf)reflectie een vaste waarde is. Versterken van het bewustzijn van de 

verantwoordelijkheid die je zelf kunt nemen  

 Werken aan een pedagogische lijn van 0-12  

 Kinderen meer eigenaarschap geven in eigen ontwikkeling (portfolio als ondersteuning) 
en ondersteunend klimaat op school  

 Successen delen en vieren  

 Faciliteren dat mensen bij elkaar kunnen kijken 

 Samen verantwoordelijkheid voor groep leerlingen zorgt voor meer afstemming  

 Ouders meteen meenemen in de zienswijze hoe gezamenlijke verantwoordelijkheid 
eruit ziet  

 De wil om breder te kijken dan eigen belang 
 

 

 Het Huis op orde  
 
Hier zijn geen concrete ideeën genoemd.  
 
 
 


