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OOH geeft 
ruimte om 
te groeien
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DE KERN VAN ONS 
STRATEGISCH BELEID

DE VIER KERNWAARDEN 
VAN OOH

Als OOH hebben wij, samen met de ouders, de moei-
lijke maar mooie taak onze kinderen toe te rusten 
met kennis en vaardigheden die hen straks in staat 
stellen als volwassenen te functioneren in een wereld 
waarvan we nog geen beeld hebben; een wereld met 
technologie die we nu nog niet kennen; een wereld 
met beroepen die nu nog niet bestaan. De toekomst 
ligt open en is onvoorspelbaar. 

OOH wil kinderen voorbereiden zodat zij kunnen om-
gaan met alle veranderingen in de maatschappij,  
ieder op zijn of haar eigen niveau. Onze ambities zijn 
hoog. Het is zoals het in de klas ook werkt: hoge  
verwachtingen leiden tot hogere resultaten. Daar-
bij vertrouwen we op ieders inbreng en gevoel van 
verantwoordelijkheid. En daarbij geven we iedereen 
– onze kinderen, onze leerkrachten en andere mede-
werkers – de ruimte om te groeien.

DE VIER KERNWAARDEN 
VAN OOH

Dit zijn onze nieuwe 

kernwaarden: 

Verbondenheid

Optimisme

Eigenaarschap

Lef

Ambities zijn mooi, maar werken alleen als ze rusten 
op waarden die ons inspireren en die richting geven 
aan ons handelen. Daarom gaan we voor de periode 
2019-2023 uit van de volgende vier kernwaarden die 
een afspiegeling zijn van alles waarvoor wij staan.
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DE VIER KERNWAARDEN 
VAN OOHKernwaarde Verbondenheid

OOH werkt vanuit onderlinge verbondenheid. De taken die wij ons stellen, kunnen we niet alleen volbrengen. We 
hebben elkaar nodig. Dat geldt zowel voor de leerkracht en de leerling als voor de leerkracht en de ouders, de 
leidinggevende en het team, de school en de externe partijen.  

Kernwaarde Optimisme
OOH heeft een positieve blik. Resultaten halen vinden we belangrijk, maar fouten maken mag, we zijn immers een 
lerende organisatie.

Kernwaarde Eigenaarschap
OOH streeft naar eigenaarschap op alle niveaus in de organisatie. Dat vraagt erom dat iedereen zich bewust is van 
zijn of haar taak. Dat vereist ook zelfkennis, reflectievermogen, transparantie en eerlijkheid. Uiteindelijk willen we 
komen tot gespreid leiderschap waarbij iedereen invloed kan uitoefenen op verbetering en vernieuwing van het 
onderwijs. 
 

Kernwaarde Lef 
OOH toont lef. Met deze kernwaarde drukken we uit dat we in onze ambitie steeds net een stap verder durven 
gaan. We zoeken de grenzen op en kijken actief naar mogelijkheden, we willen anders durven zijn, altijd vanuit 
het belang van onze kinderen en ons onderwijs.

Strategisch beleidsplan OOH 
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Elk kind is anders. Elke medewerker is anders. Alle-
maal brengen we onze eigen achtergrond, karakter 
en overtuigingen mee in de organisatie. Die verschei-
denheid is een gegeven en tegelijkertijd een kracht. 
We koesteren haar en geven daarom iedereen de 
ruimte om zijn kwaliteiten te ontwikkelen. 

Ruimte om te groeien voor onze kinderen
Alle kinderen hebben talenten. Wij zorgen dat ieder 
kind deze talenten ontdekt, ontwikkelt en inzet in een 
omgeving die uitnodigt en uitdaagt. We moedigen kin-
deren aan eigenaar te zijn van hun eigen leerproces en 
stimuleren samenwerkend leren. Waar mogelijk hou-
den we rekening met de gevoelige periode van een 
kind en met de eigen leerstijl. We geven alle ruimte 
aan de eigen interesses en de leefwereld van kinde-
ren. Verder kiezen we voor een brede ontwikkeling van 
de leerlingen. Het gaat niet alleen om het vergaren 
van kennis, om sociaal emotionele ontwikkeling of om  

motorische ontwikkeling. Wij dagen kinderen uit zodat 
zij intrinsiek gemotiveerd raken. Daarnaast brengen 
wij hen normen en waarden bij en maken we hen be-
wust van hun eigen mogelijkheden. Uiteindelijk is ons 
doel dat de kinderen opgroeien tot maatschappelijk en 
sociaal vaardige persoonlijkheden.

Ruimte om te groeien voor onze medewerkers
Elk kind heeft recht op de beste leerkracht. Daarom 
maakt OOH werk van professioneel personeelsbeleid. 
We willen de talenten van onze medewerkers maxima-
liseren. Daarvoor bieden we scholing aan die is afge-
stemd op de organisatieontwikkeling op onze scholen 
en op de persoonlijke ontwikkeling van de medewer-
kers. Hierbij houden we rekening met de levensfase 
waarin de medewerkers zich bevinden. Mobiliteit is 
voor ons een uitgangspunt om de juiste man/vrouw 
op de juiste plaats te krijgen in de organisatie. 

RUIMTE OM TE GROEIEN


