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Van nu naar straks,
blijvend dicht bij uw kind

op succesjes 

mogen we  

trots zijn

Hoe moet ons onderwijs er in 2022 uitzien? Hoe kunnen we ons  

doelgericht ontwikkelen met behoud van onze identiteit? Kortom,  

wat is onze koers van nu naar straks? Dat is in ’t kort wat het  

strategisch beleidsplan 2018 - 2022 beschrijft. Dit plan is een vervolg op 

het vorige strategisch beleidsplan. Sommige doelen daaruit hebben we 

al bereikt. Op die succesjes mogen we trots zijn; enkele daarvan vindt u 

verspreid over de volgende pagina’s. 

Omdat het volledige strategisch beleidsplan 2018 - 2022  

nogal omvangrijk is, hebben we deze verkorte versie  

voor u gemaakt.



Wie we zijn en 
wat we zijn
pcbo dantumadiel is een vereniging voor basis-

onderwijs met zeven scholen, ongeveer 1.000 

leerlingen en 90 personeelsleden. We zijn nauw 

verbonden met onze regio. vandaar ons motto: 

onderwijs dicht bij uw kind.

We zijn niet ‘zomaar’ een vereniging: we heb - 

ben de christelijke identiteit. de bijbel is ons  

baken. dit is merkbaar en herkenbaar op ál  

onze scholen; nu en straks. toch hoeven niet al  

onze scholen gelijk te zijn. geïnspireerd door  

1 korintiërs 12 bieden we ‘diversiteit in  

verbondenheid’. ofwel: onze scholen hebben  

elk hun eigen onderwijsconcept maar samen 

vormen we één organisatie.

ook al staan we voor christelijk onderwijs, we 

staan tegelijkertijd open voor alle leerlingen. 

christelijk en niet-christelijk. We vinden het 

belangrijk dat onze kinderen kennismaken met 

andere godsdiensten, visies, culturen en tradities.

Dikke voldoende voor 

kwaliteit onderwijsprogramma

niet al onze 

scholen hoeven 

gelijk te zijn



Onze visie

zó zien wij ons- 
zelf in de toekomst
PCBO Dantumadiel biedt goed onderwijs 

aan kinderen in de basisschoolleeftijd. 

Onze kinderen komen maximaal tot ont-

plooiing, mede dankzij onze bekwame en 

gemotiveerde leerkrachten en overig  

personeel. Ongeacht talent en mogelijk-

heden maakt ieder kind bij ons een 

ononder broken ontwikkeling door. We  

leren ze meer dan alleen basisvaardig-

heden. Evengoed leren ze bij ons sociaal- 

emotionele vaardigheden, eigen  

verantwoordelijkheid en  

creativiteit. 



Plusklas gestart voor 

meerdere groepen



Krimp en  
toch groeien
dantumadiel is een krimpregio. al verscheidene 

jaren loopt de bevolking terug, vooral in de 

kleinere dorpen. Samen met de krimp lopen ook 

de leerlingenaantallen terug. toch leggen we ons 

hier niet bij neer. We willen ons marktaandeel 

juist vergroten. We willen aantrekkelijker worden 

voor een grotere groep ouders en kinderen in de 

regio. hoe? door onze kinderopvangactiviteiten 

uit te breiden. en door onze onderwijskwaliteit 

verder te verhogen. in een notendop is dat ons 

pad van nu naar straks.

Basis gelegd voor  

Code Goed Bestuur  

het strategisch beleidsplan is onmisbaar voor 

ons pad naar straks. het staat boordevol door-

dachte, soms best ingewikkelde zaken. van 

doelstellingen, speerpunten en evaluaties tot 

ontwikkelthema’s, prestatievelden en actie-

thema’s. Maar één ding is heel simpel. alles  

wat we de komende jaren doen, draait om  

onze kinderen.

    Wat hebben de kinderen nodig 

in hun schoolloopbaan?

    Welke vaardigheden moeten ze 

hebben in de 21ste eeuw?

    Wat willen we ze meegeven?

Alles draait om de kinderen

We willen

aantrekkelijker

worden



Arbeidsomstandigheden  

geëvalueerd (RI&E)

Actie
wie, wat en wanneer

Welke school gaat de komende jaren wat doen? 

kort gezegd leveren alle scholen inbreng voor 

de grote lijnen: ‘bovenschoolse’ actieplannen 

die voortkomen uit het strategisch beleidsplan. 

tegelijkertijd werkt elke school haar eigen acties 

gedetailleerd uit via de school- en jaarplannen.

Wat er ook  
gebeurt
van nu naar 2022 is nog een lange weg. in die jaren 

willen we ons ‘primaire proces’ – het christelijk 

geïnspireerd onderwijs – waarborgen en dooront-

wikkelen. doen we dat op elke mogelijke manier, 

linksom of rechtsom, als ’t maar werkt? Zeker niet! 

Wat er ook gebeurt: op ons pad van nu naar straks 

blijven de volgende voorwaarden rotsvast overeind.

Vertrouwen

dat geven we aan elkaar en krijgen  

we van elkaar

Veiligheid

voor elk kind en voor elke medewerker

Hoge verwachtingen

want die brengen ons verder

Ondernemerschap

onder aanvoering van de  

schooldirecteuren

Partnerschap

samenwerken en toch zelfstandig blijven

Resultaatgerichtheid

we stellen duidelijke doelen 



Onze scholen
De Boustien

Sportloane 2a

9271 vn de Westereen

t. 0511-447376

www.deboustien.pcbodantumadiel.nl

De Bron

W. Martensstrjitte 22 / postbus 4

9104 Zg damwâld

t. 0511-422680

www.bronfontein.pcbodantumadiel.nl

De Fontein

Foarwei 54 / postbus 6

9104 Zg damwâld

t. 0511-421198

www.bronfontein.pcbodantumadiel.nl

De Frissel

de Wylgen 1

9269 Sn Feanwâlden

t. 0511-474700

www.defrissel.pcbodantumadiel.nl

De Tarissing

tjaerdawei 42a

9105 kg rinsumageast

t. 0511-421252

www.detarissing.pcbodantumadiel.nl

De Wel

kavelwei 13a

9108 Mc broeksterwâld

t. 0511-421377

www.dewel.pcbodantumadiel.nl

De Wynroas

Foarwei 23

9113 pa Wâlterswâld

t. 0511-421013

www.dewynroas.pcbodantumadiel.nl

Kantoor PCBO Dantumadiel

altenastreek 66, 9101 ba dokkum

postbus 203, 9100 ae dokkum 

t. 0519 221702

info@pcbodantumadiel.nl

www.pcbodantumadiel.nl

Begrotingen in orde


