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Vooraf 
In dit professioneel statuut staat op welke manier onze school omgaat met professionele ruimte voor 
onderwijsgevenden. Dit statuut gaat níet over medezeggenschap zoals geregeld in de Wet 
medezeggenschap, maar over zeggenschap over schoolbeleid, besluitvorming, het dagelijks reilen en 
zeilen in de klas en de invulling van professionalisering. 
 
Namens alle scholen van onze stichting is door de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 
(GMR) met onze bestuurder afgesproken dat elke school werkt met hetzelfde professioneel statuut. 
Dit statuut is door de GMR goedgekeurd en het wordt jaarlijks geëvalueerd. In het statuut staan 
afspraken ‘op hoofdlijnen’. Het biedt voldoende ruimte aan ons team en de schooldirectie om de 
professionele dialoog op onze school op onze eigen, passende manier te voeren. 
 

1. Werken in een cultuurgestuurde organisatie 
Wij werken in een cultuurgestuurde organisatie. Visie, missie, onderwijsvisie, kernwaarden en koers 
zijn leidend zijn voor ieders handelen in onze school. Leidinggevenden sturen vanuit die visie en 
waarden. 
Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden worden in onze school zo laag mogelijk belegd. Ons 
team en individuele onderwijsgevenden hebben daarmee veel ruimte om binnen de Aloysiuskaders 
en -afspraken het onderwijs te bieden dat onze leerlingen nodig hebben voor een betekenisvolle 
toekomst. 
 

 Zie voor meer informatie de notities Visie, missie, kernwaarden, Onderwijsvisie en Sturen 
met visie op resultaat, te vinden in Zo werken wij (het Kwaliteitshandboek van de Aloysius 
Stichting). Hierin staan ook protocollen en gedragscodes die kaders bieden voor ons team en 
individuele onderwijsgevenden. 

 

2. Zeggenschap over schoolbeleid 
Als team zijn wij actief betrokken bij het maken van ons schoolplan. Wij denken en praten mee over 
de ambities en doelen en hebben zo zeggenschap over het meerjarenbeleid van onze school. Op 
welke manier deze zeggenschap vorm krijgt in de praktijk, spreken wij met de directie af voordat de 
ontwikkeling van het schoolplan start. 
 
Wij zijn als team ook betrokken bij het maken van het jaarplan, dat voortvloeit uit het schoolplan. 
Voordat dit jaarplan wordt gemaakt, spreken wij met de schooldirectie af hoe die zeggenschap er in 
de praktijk uitziet. Inzet is een professionele dialoog voeren over de (koers)doelen waaraan wij als 
team gaan werken. Die dialoog over het jaarplan kan bijvoorbeeld ook gaan over de inhoud van de 
lesstof, de (digitale) methodes en leermiddelen die worden ingezet en (de inrichting van) de 
leeromgeving waarin leerlingen leskrijgen (zie ook onder 3). 
 
Leidend voor het schoolplan (en dus ook jaarplan) is de koers (lees: het strategisch meerjarenbeleid) 
van onze stichting. Ambities en doelen uit die koers bieden voldoende ruimte voor een 
schoolspecifieke ‘vertaling’. Ons team wordt om input gevraagd voor de stichtingskoers en wij 
kunnen ons (al dan niet via de schooldirecteur) uitspreken over de conceptkoers, voor 
besluitvorming. Zo kan het college van bestuur onze reacties meewegen voordat het de koers 
vaststelt. 
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3. Professionele ruimte van het team en betrokkenheid bij besluitvorming 
Ons team werkt in samenhang aan de kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming van leerlingen. 
Dit doen wij ambitiegericht op basis van het 4D-model. Onze schoolambitie is hierin leidend – wij 
formuleren als team samen welke ambities wij willen behalen voor onze leerlingen. Wij evalueren 
resultaten ook samen en stellen doelen en/of aanpak zo nodig samen bij. 
 
Onderwijsgevenden zijn zelf aan zet om hun dagelijkse pedagogische en didactische handelen goed 
af te stemmen op de schoolambitie en werken met arrangementen (basis, gevorderd, intensief). 
 
Als team voeren wij een professionele dialoog met de schooldirectie over hoe wij werken. Denk 
onder meer aan de manier waarop wij instructie geven, hoe wij klassenmanagement organiseren, 
welke (digitale) lesmiddelen wij inzetten, op welke manier wij leerlingen (mede)eigenaarschap geven 
en hoe wij ouders/verzorgers informeren over en betrekken bij het onderwijs aan hun kind (zie ook 
bij zeggenschap over schoolbeleid). 
 
De vorm en precieze inhoud van deze professionele dialoog is aan ons team en aan onze 
schooldirectie. Die dialoog kan bijvoorbeeld plaatsvinden tijdens teambijeenkomsten, studiedagen 
en intervisiemomenten, of in kenniskringen, werkgroepen of ontwikkelteams. Uitgangspunt is dat 
(een afvaardiging van) ons team op een bij onze school passende manier actief betrokken is en 
zeggenschap heeft over het ontwikkelen, verbeteren en vernieuwen van het onderwijs. 
 
Conform cao-afspraken wordt ons team door de schooldirectie geïnformeerd over en betrokken bij 
de totstandkoming van het werkverdelingsplan. Wij komen samen tot keuzes om het schoolplan en 
jaarplan zo goed mogelijk uit te voeren, maar als teamleden moeten wij in elk geval kunnen reageren 
op het concept-werkverdelingsplan. 
 

4. Invulling professionalisering 
Iedere onderwijsgevende is eigenaar van zijn eigen ontwikkeling en is zelf aan zet om, passend 
binnen de schoolambities, bevoegd, bekwaam en duurzaam inzetbaar te blijven. De Aloysius 
Academie biedt hiervoor veel mogelijkheden en er is een persoonlijk ontwikkelbudget beschikbaar. 
 
Ook tijdens R&O-gesprekken kunnen wij als teamleden individuele ontwikkel- en 
professionaliseringswensen uiten. Basisuitgangspunt is dat die wensen – als die passen bij de 
ambities en het professionaliseringsplan en -budget van de school - zoveel mogelijk gehonoreerd 
worden. 
 
Ons team denkt mee over het professionaliseringsplan, dat door de schooldirectie wordt gemaakt. 
Wij bespreken het conceptplan en reageren er inhoudelijk op. Leidend voor dit 
professionaliseringsplan zijn onze schoolambities: professionalisering van ons team en de individuele 
teamleden vloeien hieruit voort. 


