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Ruimtevoormorgen



In deze folder informeren wij u over ons nieuwe strategisch
beleid ‘Ruimte voor morgen!’ Iedere vier jaar kijken wij als
organisatie naar wat we bereikt hebben de afgelopen 
periode en naar wat we de komende jaren willen bereiken. 

De afgelopen vier jaar hebben we veel van onze doelen
behaald. Onze mensen zetten zich volledig in om het 
uiterste uit kinderen te halen, werken in hechte teams
samen en zijn trots op hun school. We zijn financieel 
gezond en de onderwijskwaliteit is op al onze scholen 
op orde.

Sommige plannen zijn nog in ontwikkeling. Ons nieuwe
strategisch beleid is dan ook een voortzetting van het 
beleid dat we in 2015 gemaakt hebben. Mét de nodige
accenten, want onderwijs is altijd in beweging. Ook tijdens
een planperiode slaan we daarom soms ongeplande
wegen in. Zo hebben we in 2017 bijvoorbeeld de eerste
stappen naar een Integraal Kindcentrum (IKC) gezet.

SOOOG streeft continu naar kwalitatief hoogwaardig 
onderwijs. Daarom  investeren we de komende
periode vier miljoen euro extra in het 
onderwijs om een impuls te geven aan
de innovatie, kwaliteitsontwikkeling
en versterking van ons onderwijs
voor alle kinderen in Oost-
Groningen. 

We richten ons op vijf focus-
punten, die we in deze folder
kort voor u uiteenzetten. 
Op www.sooog.nl kunt u het 
volledig strategisch beleidsplan 
inzien.

Op naar de volgende vier jaar! 
Samen met u. Want samen maken we SOOOG.

Het College van Bestuur

Beste ouders
en verzorgers...



Waar staan wij voor?
• Openbaar onderwijs in de gemeenten Oldambt, Pekela
en Westerwolde.

• Wij halen uit kinderen wat ze in zich hebben. We stimule-
ren kinderen zich zo breed mogelijk te ontwikkelen. 
We bieden onder andere (naschoolse) sportactiviteiten,
top(sport) events en een muzikaal vormingstraject. 

• Wij leren kinderen in mogelijkheden te denken, samen 
te werken en een creatieve, onderzoekende houding aan
te nemen.

• Wij garanderen een optimale aansluiting op het 
voortgezet onderwijs.

• Onze scholen zijn openbaar: wie je ook bent, waar je ook
vandaan komt en wat je ook gelooft: je bent welkom.

• Op al onze scholen draait het om één ding: passend 
onderwijs voor ieder kind.

• Al onze scholen besteden extra veel aandacht aan het
wegwerken van taalachterstand en het vergroten van 
de woordenschat.

• Iedere school heeft een duidelijk schoolprofiel en weet
precies hoe ze 21ste-eeuwse vaardigheden een plaats
geeft in haar onderwijs.

• Onze medewerkers krijgen volop de ruimte om hun 
talenten te ontwikkelen.

• We werken samen, binnen en buiten SOOOG. Met ouders,
met onze (zorg)partners, binnen Onderwijszorgcentrum
De Stuwe en in kleine dorpskernen met andere scholen,
als dat nodig is.

• Goede communicatie met alle medewerkers en ouders 
is voor ons heel belangrijk.

• Wij binden actief jonge leerkrachten aan onze 
organisatie.

• Wij maken van al onze scholen Frisse en Duurzame
scholen.

SOOOG cijfers 
24 scholen
350 medewerkers
2900 kinderen

Elk kind

moet zich
optimaal

kunnen

ontwikkelen



Onze focuspunten
tot 2023

Elke school een eigen identiteit, met ruimte
voor verandering
Onze scholen zijn SOOOG scholen: we doen het
samen, ouders zijn zeer betrokken en elke school is
laagdrempelig. Toch heeft elke school ook een eigen
identiteit en mag ze zelf bepalen hoe ze haar onder-
wijs vormgeeft. Zo haalt elke school op haar eigen
manier het uiterste uit elk kind. 

Wij willen de wendbaarheid en veerkracht van onze
scholen vergroten, zodat we flexibel kunnen omgaan
met ontwikkelingen en verwachtingen van ouders,
kinderen, omgeving en maatschappij. Aan het begin
van het schooljaar 2020-2021 heeft elke school haar
onderwijsconcept herijkt en beleid opgesteld voor
hoe ze eigenaarschap van het eigen leren van leer-
lingen gaat vergroten.

1



Elk kind een ononderbroken ontwikkelproces,
door onderwijs en opvang aan elkaar te 
verbinden
Het economisch perspectief in onze regio is beperkt
en de tweedeling in de samenleving groeit. Wij zien
bovendien een veranderende behoefte aan opvang en
onderwijs. Om elk kind dezelfde kansen te bieden wil-
len wij onderwijs en opvang aan elkaar verbinden bin-
nen Integrale Kindcentra (IKC’s). De ontwikkeling van
scholen naar een IKC verloopt geleidelijk, in overleg,
en ontstaat waar mogelijk: het is geen doel op zich. 

Uiteindelijk willen wij één organisatie voor onderwijs
en opvang vormen. In 2018 schreven we hierover een
richtinggevende notitie, die we in 2019 verder uitwer-
ken tot besluitvormingsdocumenten.

Alle scholen hebben in het schooljaar 2019-2020 een
beleidsplan opvang en onderwijs klaar. Het manage-
ment van onze scholen heeft tegen die tijd de oplei-
ding ‘leidinggevende IKC’ gevolgd.
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Een professionele leercultuur
We werken in een cultuur waarin iedereen zich ge-
waardeerd en veilig voelt en zich blijft ontwikkelen.
We vinden het vanzelfsprekend om samen te werken,
te reflecteren, te onderzoeken en te professionalise-
ren. Medewerkers bevragen elkaar kritisch, zijn goed
in staat tot zelfreflectie en vragen om feedback.

Op onze scholen is een mix aan kwaliteiten aanwezig,
net zoals in onze samenleving. Uiterlijk eind 2019
hebben wij een overzicht van de aanwezige en ge-
wenste kwaliteiten op scholen.

Wij willen een aantrekkelijke werkgever zijn. 
We binden jonge leerkrachten aan onze organisatie
door ze goede begeleiding te bieden én uitzicht op
een vaste baan. Ook willen we dat iedere werknemer
gezond zijn of haar pensioen haalt. Uiterlijk eind 2019
hebben wij leeftijdsbewust personeelsbeleid klaar.

Eén specialistisch kindcentrum in de regio
Het speciaal onderwijs dat wij bieden is zó populair 
in de regio dat we moeten uitbreiden. Ook voor het
speciaal onderwijs willen wij onderwijs en zorg 
verbinden, en onderbrengen in één specialistisch kind-
centrum (SKC). Financiële middelen en personele
inzet willen we in het SKC bundelen en verdelen op
basis van een kindprofiel en niet langer op basis van
een onderwijs- óf ondersteunings- óf zorgvraag. 
Zo is er voor ouder en kind straks één centrale plek
waar alles geregeld wordt: speciale opvang, speciaal
onderwijs, zorg en ondersteuning.

Het expertisecentrum als hét centrum 
van SOOOG
Ons expertisecentrum bewaakt en ondersteunt de
kwaliteitszorg op onze scholen. Het zorgt voor verbin-
dingen tussen de scholen en met de omgeving, onder-
steunt met passend onderwijs, leidt op en organiseert
toegang tot kennis. Onze eigen SOOOG Academie
wordt een onderdeel van het expertisecentrum. 
Uiterlijk voorjaar 2020 is het expertisecentrum een
zelfstandig orgaan binnen SOOOG.

Meer informatie: www.sooog.nl
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