
2020

BOUWSTENEN STRATEGISCHE KOERS
Waar gaat Lijn 83 voor:

• Delen = vermenigvuldigen
• Lef!
• Met open vizier
• Gearmd met omgeving
• LEER-kracht
• Wereldkinderen

ONDERWIJSKWALITEIT

• De basiskwaliteit van alle scholen is in orde;
• Elke school is uniek met een unieke opdracht.
• Er wordt plan- en doelmatig gewerkt aan ambitieuze doelen.
• Op alle niveaus samen krachtig leren.

2020:
• Verdere implementering schoolbezoeken schoolbestuur
• Opstart IB-netwerk Lijn 83
• Visitaties door directeuren
• Doorontwikkeling kwaliteitszorgsysteem

BELEIDSTHEMA’S

• Onderwijstoekomst Lijn 83
• Professionele cultuur
• Partnerschap
• Bedrijfsvoering
• ICT en leren
• (Regie op) onderwijskwaliteit

EDUCATIEVE CLUSTERS

• Sterrenschool EigenWijs, Middelaar
• Basisschool De Drie Vijvers, Milsbeek

• Catharinaschool, Wellerlooi
• Vitusschool, Well

BASISSCHOLEN

• Adalbert basisschool, Mook
• Basisschool 't Kendelke, Siebengewald
• Basisschool De Grote Lier, Molenhoek
• Basisschool de Ratel, Gennep
• Basisschool Maria Goretti, Gennep
• Basisschool ’t Diekske, A�erden
• Basisschool de Brink, Ottersum
• Basisschool De Fontein, Nieuw Bergen
• Basisschool De Heggerank, Heijen
• Basisschool de Vonder, Ven-Zelderheide

SPECIAAL BASISONDERWIJS

• SBO De Piramide, Gennep

ONDERWIJSVERBETERBUDGET

Het Bestuur hee� besloten om een 
bedrag per leerling extra toe te kennen 
aan de formatie. Dit wordt gedurende drie jaar 
(2018 t/m 2020) toegevoegd aan de formatie 
en daarmee zijn de werkdrukmiddelen al in 
2018 verhoogd naar het bedrag dat in 2021 
structureel is.

RESERVEPOSITIE 2020

2020  18% 2022  14%
2021   16% 2023   11%

GENORMALISEERD RESULTAAT 2020

Begroting  - € 681.000
Realisatie  - € 646.000

Een jaar dat veel gevergd hee� van medewerkers,
kinderen en hun ouders, maar ook een jaar 
dat het belang hee� getoond van ons motto 
Samen krachtig leren!

Benieuwd naar
het hele 
beleidsplan?
Lees verder 
op onze website...

Ook nieuwsgierig 
naar het 
bestuursjaarverslag?
Lees verder 
op onze website...

EVALUATIE DOELEN JAARPLAN 2020

Op alle scholen is een nieuw vastgesteld schoolplan 20-24. Op de scholen 
van Lijn 83 wordt sinds 2020 gewerkt met jaarplannen die per schooljaar 
worden vastgesteld. De jaarlijkse evaluatie daarvan wordt opgenomen in het 
schooljaarverslag (jaarlijks voor 1 oktober).

AANPAK WERKDRUK

• Extra uren (vak)leerkracht
• Extra uren onderwijsassistent
• Extra uren conciërge
• Extra budget teamnascholing
• Inzet ICT-hulpmiddelen 
   (Snappet)

In de eerste lockdown is 
besloten om te investeren 
in digitale nascholing van 
medewerkers.

E-Wise: in 2020 

300 cursussen afgerond

E-Wise wordt door gebruikers 

beoordeeld met een 7,0

2205 leerlingen

262 medewerkers (185 FTE)

6 RvT vergaderingen

6 GMR

13 Directeurenraad 

 Meeste overleggen digitaal

Budget voor projecten 

strategische koers was 

€ 200.000

Extra werkdruk middelen

schooljaar 2020/2021 

€ 586.000

ANDERE PROJECTEN

• Convenant samen opleiden
• Cultuureducatie


