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Ons profiel 
Waarom doen we wat we doen?  
OCTANT telt acht christelijke scholen, verdeeld over negen locaties in Pijnacker, Nootdorp, 
Delfgauw en Den Haag. Ons belangrijkste doel: de individuele talenten van de circa 2.800 leerlingen 
tot hun recht laten komen. Ze krijgen de ruimte om te ontdekken en te onderzoeken. Om kennis, 
inzicht en persoonlijke vaardigheden te verwerven, zodat zij leren hun eigen koers te bepalen. En met 
de juiste drijfveren volgen de resultaten als vanzelf. 
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ONZE AMBITIES IN HET KORT 
2015-2019 

‘Wie je bent, blijkt uit 
wat je doet’ 

Jean-Paul Satre, 
Franse filosoof 

Dit is een verkorte weergave van 
het Ambitieplan van OCTANT 
zoals dat is vastgesteld door de 
Raad van Beheer.  

Het Ambitieplan is tot stand 
gekomen in samenwerking met 
personeelsleden, directieleden, 
ouders en stakeholders. 

Voor verwachtingsvol 
onderwijs 
Al meer dan 100 jaar! 
 
Dit is een publicatie van OCTANT. 
Aan de inhoud kunnen geen rechten worden 
ontleend. 

Teksten en opmaak: 
Maud van Gennip,  Ilse Hunink en Reinoud de 
Vries 

Augustus 2015 

Voor vragen over deze samenvatting kunt u 
mailen naar info@octant.nl 
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Onze visie: verwachtingsvol 
onderwijs  

Het bieden van 
verwachtingsvol onderwijs, dat 
is onze visie. Voor leerlingen, 
ouders en medewerkers. Niet 
voor niets is de identiteit van 
onze scholen gebaseerd op 
zingeving en streven we er 
continu naar om het beste uit 
onze leerlingen te halen. Zo 
draagt onze aanpak bij aan de 
vorming van betrokken en 
talentvolle wereldburgers. 

Onze missie  

Hoewel het aantal leerlingen 
binnen het voedingsgebied van 
onze scholen krimpt, is groei een belangrijk thema in onze missie. Zowel kwalitatief als kwantitatief. 

Onze missie is dan ook om alle talenten van onze leerlingen te ontwikkelen, de onderwijskwaliteit constant te 
verhogen, te zorgen voor tevreden leerlingen, ouders en medewerkers, in te spelen op de sterk veranderende 
omgeving en te groeien, niet alleen als organisatie, maar ook in onze uitstraling naar buiten toe. 

Onderscheidend vermogen  

Deze nieuwe visie en missie onderscheiden ons van de rest. Vooral omdat we deze centrale identiteit  – met oog 
voor de eigen merkwaarden –  in gezamenlijkheid uitstralen. Gericht op onze leerlingen en hun ouders, maar vooral 
ook op de ouders van onze toekomstige leerlingen. 
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Onze scholen 

Pijnacker: 
Ackerweide, Beatrixschool,  
De Vlinderboom, De Schatkaart 

Nootdorp: 
De Regenboog 

Delfgauw:  
Triangel 

Den Haag:  
De Fontein, De Zonnestraal 

Onze kernwaarden 

Ontdekkend leren: we 
benoemen kwaliteiten en spelen 
daarop in 

Zelfbewustzijn: we leren 
vaardigheden die er toe doen, je 
mag zijn wie je bent 

Duurzaam samen: we leren van 
elkaar en werken samen 

Bezieling: we stimuleren je om te 
groeien om zo een mooie wereld 
te creëren 
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Onze strategie 
Hoe pakken we het aan?  
De snel veranderende (onderwijs)wereld vraagt van ons een duidelijke koers. Een kompas dat 
meegroeit met ontwikkelingen als een dalend leerlingenaantal, terug- tredende overheid, 
individualisering, een sterke concurrentie, digitalisering, passend onderwijs, vergrijzing en het 
toenemende belang van wetenschap en techniek. We slaan nieuwe wegen in, zodat onze leerlingen ook 
verwachtingsvol onderwijs krijgen. 

We laten ons leiden door vijf strategische uitgangspunten  – met bijbehorende doelen –  die we de komende periode 
jaarlijks toetsen en sturen. Ons vertrekpunt: de onderwijs- en vormingsdoelen, geïnspireerd op de christelijke  
tradities.  
 
5 strategische doelen 2015-2019 

1. De nieuwe missie, visie en kernwaarden dragen we centraal en vol trots uit, met behoud van de eigen identiteit. 
De goede sfeer blijft intact en die bouwen we verder uit. 

2. We blijven financieel gezond. We groeien autonoom door partnerships, met als resultaat een toenemend 
marktaandeel. 

3. Een duurzame onderwijsverbetering staat centraal. Hiervoor hanteren wij een eigen blauwe norm, een 
kwaliteitsstandaard hoger dan de inspectienorm. Deze standaard zorgt tegelijkertijd voor groei in kwaliteit van 
leerlingen, leraren en bestuur. 

4. Vaardigheden voor de 21e eeuw. Denk aan digitale vaardigheden, onderzoekend leren en talentontwikkeling door 
uitdagend onderwijs. Hiermee sluiten wij aan bij het bestuursakkoord ‘Primair Onderwijs 2020’. 

5. We worden gezien als dé partner in de vorming van kindcentra. Want primair onderwijs is een belangrijke schakel 
in de keten met partners als kinderopvang, welzijns- en sportinstellingen. Slimme verbindingen maken, daar gaan we 
voor. Zo versterken we het innovatieve en inhoudelijke vermogen van de organisatie.  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Wat waarderen 
ouders in de scholen 
van OCTANT? 

De top 10: 

1. inzet en motivatie van de 
leraar 

2. omgang van de leraar met de 
leerlingen 

3. de mate waarin de leraar naar 
de ouders luistert 

4. vakbekwaamheid van de 
leraar 

5. sfeer in de klas 

6. aandacht voor 
bewegingsonderwijs 

7. sfeer en inrichting 
schoolgebouw 

8. aandacht voor normen en 
waarden 

9. duidelijkheid van de 
schoolregels 

10. uiterlijk van het gebouw 

Bron: Bestuursrapportage 
Oudertevredenheidspeiling, februari 2014 
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Onze aanpak
Wat gaan we doen? 
De komende jaren gaan we onze ambities verwezenlijken. Betekenis geven aan de mooie woorden. 
Met als resultaat: bevlogen medewerkers, zelfbewuste leerlingen en betrokken ouders. Dat is 
verwachtingsvol onderwijs.  

In de praktijk  

Onze visie  
In onze identiteit en uitstraling onderscheiden we ons van andere scholen. We versterken ons positieve imago en 
be- naderen oriënterende ouders actief. Ook start de vorming van een kindcentrum  – school, voorschoolse en 
naschool- se opvang –  met een doorgaande ontwikkelingslijn voor drie- tot dertienjarigen. Dit in samenwerking met 
partners. Uiteindelijk liggen er een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang vlakbij elke school. 

Ons management  
Resultaat staat centraal. Kennis delen  – leren met en van elkaar –  wordt steeds belangrijker. Zo werken we samen 
met specialisten om onze professionele kennis te vergroten. Individueel of in teamverband. Ook moderniseren we 
de schooltijden in lijn met de ouderbehoefte en besteden we meer aandacht aan ondernemen als competentie van de 
schoolleiders. Met onze blik naar buiten gericht. 

Onze medewerkers  
Al onze leraren geven les met bezieling. Ze voldoen aan de didactische en pedagogische voorwaarden en 
ontwikkelen zich van startbekwaam naar basisbekwaam tot vakbekwaam. Ook kunnen zij zich verder specialiseren 
in allerlei vaardigheden voor de 21e eeuw aan o.a. de Octant Academie. 

Ons onderwijs  
Ons streven is te presteren naar onze eigen blauwe norm, die altijd boven de inspectienorm ligt. Digitaal weten onze 
leerlingen de weg, onze leraren zijn bij de tijd. Onderzoekend en ontwerpend leren is een integraal onderdeel van 
onze dagelijkse lespraktijk. Zo starten we trajecten met Expertisecentrum Wetenschap & Techniek en Hogeschool 
Inholland. 
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Onze ambities in het 
kort  2015-2019 

Het Ambitieplan formuleert voor 
de jaren 2015 - 2019 de 
uitgangspunten waarop de 
OCTANT scholen hun 
schoolplan en 
schooljaarplannen baseren.  
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Onze ondersteuning  
Onze interne begeleiders zijn vakbekwaam en helpen mee bij de realisatie van een maximaal leerrendement. Ook 
herkennen we toptalent en daaraan bieden we een uitdagend onderwijsaanbod.  

Onze waardering  
Elke twee jaar waarderen ouders onze inspanningen met gemiddeld een 7,5. Om de ouderparticipatie te vergroten 
organiseren we jaarlijks een themabijeenkomst. Of leerlingen tevreden zijn, meten we elke drie jaar. De uitkomst 
hiervan voldoet minimaal aan de gestelde landelijke norm. Ook medewerkers zijn tevreden. Zij waarderen 
OCTANT op minimaal benchmarkniveau.  

Onze standaard  
Onze eigen hoge blauwe norm bouwen we uit naar andere onderwijsaspecten zoals de dialoog tussen ouder en leraar, 
de informatievoorziening over de leerling, de aan- dacht voor creatieve vakken en de begeleiding van  
kinderen met extra ondersteuning. Alle inspanningen meten we jaarlijks. 

Onze kwaliteit  
Kwaliteitszorg staat continu en structureel op de agenda. We delen kennis om ons onderwijs duurzaam te  
verbeteren. Zo voeren alle scholen jaarlijks  – op dezelfde manier –  een zelfevaluatie uit en werken ze met een 
uniforme visitatiecyclus. 
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Hoe gaan we al onze 
ambitieuze keuzes 
verwezenlijken? 

Met de inzet van onze leerlingen, 
ouders, personeelsleden en 
samenwerkingspartners. Want 
alleen samen zijn we klaar voor 
een verwachtingsvolle 
onderwijstoekomst.  

OCTANT 
Postbus 22  
2630 AA  Nootdorp 
Gildeweg 12 
2632 BA  Nootdorp 
 
info@octant.nl (email) 
www.octant.nl (website) 
@octantNL (twitter) 


