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VOORWOORD
RUGGENSTEUN
Je weet jezelf gesteund. Elkaar 
steunen vanuit vertrouwen is 
erkend, herkend en gewaardeerd 
worden. 

Ik zie het als mijn taak om deze 
drie pijlers in balans te houden met 
elkaar. Een goede balans en een 
cultuur van vertrouwen vormen im-
mers de bodem waarin het lerend 
vermogen van kind én volwassene 
tot volle wasdom kan komen.

GeertJan Nelson
directeur bestuurder

RICHTING
Het is van belang dat duidelijk is 
welke kant we opgaan. Daarom 
stellen we vooraf doelen, (spel-)
regels en randvoorwaarden vast.

RUIMTE
ABSA biedt ruimte in het geven en 
nemen van verantwoordelijkheid. 
Onze professionals krijgen ruimte 
om eigen keuzes te maken en om 
die keuzes onderling af te stem-
men. Zo ontstaat er een cultuur 
waarin het vanzelfsprekend is om 
elkaar aan te spreken en reken-
schap af te leggen en is reflectie 
op eigen handelen een gegeven.

Vertrouwen is de basis. Dat is het 
motto en het leidende principe 
binnen het beleid van de ABSA 
Scholengroep. Vertrouwen als 
basis om optimaal te kunnen leren 
en te kunnen werken. Vertrouwen 
betekent voor mij als directeur 
bestuurder verantwoordelijkheid 
geven. Door vanuit vertrouwen sa-
men te werken en te leren, werken 
we aan kwalitatief hoogstaand en 
toekomstgericht onderwijs. 

Om ons motto handen en voeten 
te geven bieden we richting, ruim-
te en ruggensteun.
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van en met elkaar, met behoud van 
autonomie.

Autonoom
Wij zijn zelfstandig, kritisch en  
maken bewuste keuzes waarbij 
onze missie en visie leidend is.

Motto
Ons motto: vertrouwen is de basis!

Vertrouwen in het leren van en 
met elkaar is de basis hiervoor. 

KERNWAARDEN
Eigenwijs
De verschillende schoolconcepten 
bieden kinderen en professionals 
de ruimte om zich op eigen wijze 
en naar eigen kunnen optimaal te 
blijven ontwikkelen. 

Verbindend
De ABSA Scholengroep verbindt 
professionals om vanuit verschil-
lende onderwijsconcepten te leren 

MISSIE
Wij zien het als onze opdracht dat 
de professionals in onze gemeen-
schap bijdragen aan een brede 
ontwikkeling van alle kinderen. 
Zij doen dit door kwalitatief 
hoogwaardig onderwijs te bieden, 
waarbij er een goede balans is 
tussen cognitieve, sociale en  
persoonlijke ontwikkeling.

VISIE
De ABSA Scholengroep is een 
open en transparante gemeen-
schap gericht op samenwerking. 

De Algemeen Bijzondere Scholengroep Amsterdam 
(ABSA) verzorgt sinds 2009 algemeen bijzonder primair 
onderwijs in Amsterdam. Binnen ons bestuur werken 6 
scholen samen aan kwalitatief goed onderwijs op basis 
van gelijkwaardigheid tussen alle religies en levens-
beschouwingen. Bij de ABSA Scholengroep werken  
ca. 225 professionals. Elke dag verzorgen zij het onder-
wijs voor zo’n 2400 leerlingen uit Amsterdam. 

Onze scholen werken vanuit eigen kracht en onder-
wijsconcept en staan open voor nieuwe kennis en 
inzichten op het gebied van leren en ontwikkelen van 
kinderen en professionals. De kernwaarden ‘Eigenwijs’, 
‘Verbindend’ en ‘Autonoom’ dragen bij aan het ambitie-
niveau van onze professionals om hoge kwaliteit  
te leveren. 

MISSIE, VISIE EN
KERNWAARDEN

INLEIDING

2



3

VERTROUWEN
IS DE BASIS



4

ONZE SCHOLEN

ABBS DE ZUIDERZEE
Brigantijnkade 51
1086 VB Amsterdam
020 - 416 58 62
directie@abbsdezuiderzee.nl

PIET HEIN
Oostelijke Handelskade 6
1019 BM Amsterdam
020 - 419 52 42
info@basisschoolpiethein.nl

DE ZEVENSPRONG
Sint-Hubertpad 6
1066 HN Amsterdam
020 - 408 15 71
schoolleiding@zevensprong- 
amsterdam.nl

ABBS HET PODIUM
Emmy Andriessestraat 56
1087 MJ Amsterdam
020 - 416 72 22
a.velthuis@abbshetpodium.nl

DE ZEVENSPRONG

ABBS HET GEIN
Cornelis Aarnoutsstraat 80
1106 ZG Amsterdam
020 - 697 45 22
directie@hetgein.nl

ABBS ELZENHAGEN
N. Lansdorpstraat 2
1022 KB Amsterdam
020 - 637 38 48
info@abbs-elzenhagen.nl

Jenaplan Basisschool
De Zevensprong



5

ONZE SCHOLEN

ELZENHAGEN

PIET HEIN

DE ZUIDERZEE

HET PODIUM

HET GEIN

PIET HEIN
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EIGENWIJS
VERBINDEND
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OUDERS ALS PARTNER  
VOOR ABSA
We zien ouders als educatieve part-
ner. Vanuit een gedeeld pedagogisch 
partnerschap gaan we met ouders 
in gesprek over de invulling van het 
onderwijs. We willen hen niet alleen 
informeren, maar intensiever be-
trekken bij het onderwijsleer proces, 
hun ambitie en  verwachtingen, het 
vaststellen van leerdoelen en de 
cognitieve en sociaal-emotionele 
ontwikkeling van hun kind.

De concrete uitwerking van onze 
strategische doelen is te vinden in 
de schoolplannen van de scholen.  
De scholen zoeken daarbij even-
wicht tussen dit strategische 
beleidsplan en de beleidsvoor-
nemens binnen de eigen school-
context, kinderen en de wijk. 
Daarbij is ruimte voor eigen  
invulling, passend bij de visie  
en het onderwijsconcept van de  
individuele ABSA scholen.  

Ter ondersteuning van de scho-
len buigen werkgroepen zich op 
stichtingsniveau over de vraag 
welke beleidspunten, die op basis 
van dit strategisch beleidsplan zijn 
vastgesteld, samenwerking behoe-
ven. Vervolgens worden plannen 
opgesteld om beleid verder te 
ontwikkelen. 

context van Amsterdam te kunnen 
realiseren werken ABSA scholen 
samen aan eigentijds en kwalita-
tief goed onderwijs.

GOED ONDERWIJS
Kinderen hebben recht op goed 
onderwijs, adequate zorg en een 
verantwoorde opvoeding (Rech-
ten van het kind). ABSA scholen 
betrekken de kinderen daarom 
actief bij de eigen ontwikkeling op 
cognitief-, sociaal- en persoonlijk 
gebied door hen onder andere 
medeverantwoordelijk te maken 
voor hun eigen leerproces. Dit 
veronderstelt een uitdagende leer-
omgeving. Daarnaast dragen op al 
onze scholen kinderen, ouders en 
professionals samen de verant-
woordelijkheid voor een veilig 
schoolklimaat.

DE LEERKRACHT HEEFT  
DE LEIDENDE ROL
Een goed gekwalificeerd leer-
krachtenteam is gebaseerd op 
diversiteit en kwaliteit. Om die 
reden staat binnen de ABSA  
Scholengroep het leren van en 
met elkaar centraal en wordt er 
binnen de stichting gezocht naar 
binding en verbinding. De ABSA 
Scholengroep geeft richting en 
biedt de professional de ruimte en 
ruggensteun die nodig is om zich 
voortdurend te blijven ontwikkelen 
naar toekomstgericht onderwijs.

De ABSA Scholengroep vindt 
krachtig onderwijs belangrijk; 
niet alleen nu maar ook in de 
toekomst. Passend onderwijs en 
de vaardigheden van de 21e eeuw 
vragen om innovaties waarbij de 
professional, het kind en de ouder 
nauw samenwerken gericht op het  
stimuleren en versterken van  
een brede ontwikkeling van het 
kind in een sterk veranderende 
maatschappij.  
Wij zien de leerkracht, het kind en 
de ouder als educatieve partners; 
vanuit een gezamenlijk doel wer-
ken we samen: ieder vanuit eigen 
perspectief en verantwoordelijk-
heid. We handelen daarbij vanuit 
een lange termijnvisie. Daarom 
hebben we gekozen voor de vol-
gende strategische speerpunten:

TOEKOMSTGERICHT ONDERWIJS
Onze scholen spelen in op de ont-
wikkelingen en veranderingen in 
de samenleving. Deze ontwikkelin-
gen maken dat de ABSA Scholen-
groep zich expliciet richt op 
toekomstgericht onderwijs, waarin 
waarden en normen een centrale 
rol innemen. De leerkracht heeft 
hierin de leidende rol en we zien 
ouders hierbij als educatieve 
partners. Tevens bereiden wij 
kinderen voor op deelname aan 
onze democratische samenleving 
als actief en zelfstandig burger. 
Om dit binnen de grootstedelijke 

STRATEGIE EN  
AANPAK

EIGENWIJS
VERBINDEND
AUTONOOM



8

ONDERWIJS & KWALITEIT
De ABSA Scholengroep biedt een 
rijke variëteit aan herkenbare 
en toekomstgerichte onder-
wijsconcepten. Wij staan garant 
voor effectief management en 
verstevigen het leiderschap op 

strategisch, tactisch en operatio-
neel niveau. We communiceren 
duidelijk en transparant en leggen 
intern en extern toegankelijk en 
betrouwbaar verantwoording af 
over de doelen en resultaten van 
het onderwijs. Hierover voeren wij 
actief een dialoog. De ABSA Scho-
lengroep heeft een eigen kwali-
teitskader, dat cyclisch wordt geë-
valueerd en bijgesteld. Wij zien en 
benaderen ouders als educatieve 
partners en streven naar een 
bovengemiddelde oudertevreden-
heid. Binnen een veranderende 
maatschappij anticipeert ABSA 
op stedelijke ontwikkelingen in 
Amsterdam. Door te zoeken naar 

kansen en mogelijkheden, wordt 
de school onderdeel van een 
breder netwerk.  

ABSA scholen stimuleren een bre-
de ontwikkeling van kinderen op 
cognitief, sociaal en persoonlijk 

gebied. Zij volgen systematisch 
de ontwikkeling van kinderen en 
stemmen het pedagogisch-  
didactisch handelen hierop af. De 
scholen communiceren duidelijk 
en transparant en maken daarbij 
gebruik van ICT en Social Media.

PERSONEEL & ORGANISATIE
Stichting ABSA richt haar bestuur 
in volgens de richtlijnen van 
goed onderwijs en goed bestuur. 
Het ABSA bestuur is faciliterend 
en stimuleert dat scholen hun 
eigen ambities formuleren en hier 
doelgericht aan werken. De stich-
ting streeft naar een maximale 
omvang van 3000 kinderen. Er 

is een modern personeelsbeleid 
dat ruimte biedt en voorwaarden 
schept. ABSA werkt door strategi-
sche personeelsplanning aan een 
toekomstbestendig personeels-
beleid en biedt perspectief in  
de ontwikkeling van ‘Boeien  
en Binden’.

FINANCIËN & HUISVESTING
Stichting ABSA is financieel ge-
zond en kan op korte- en langere 
termijn voldoen aan haar finan-
ciële verplichtingen. Wij maken 
efficiënt en effectief gebruik 
van de onderwijsbekostiging en 
dragen er zorg voor, dat scholen 
beschikken over gebouwen met 
een aantrekkelijke uitstraling 
met als doel schone en veilige 
gebouwen en buitenruimtes. ABSA 
streeft naar duurzaamheid en 
klimaat neutraal.  

Er wordt periodiek en jaarlijks  
zowel op schoolniveau als op 
stichtingsniveau geëvalueerd. 
Hiermee wordt horizontaal en 
verticaal verantwoording afgelegd 
naar de partners van ABSA scho-
len, ouders en belanghebbenden.

ABSA  
BELEIDSPUNTEN

BOEIEN 
EN BINDEN

‘Wij zien en benaderen ouders als  
educatieve partners en streven naar een 
bovengemiddelde ouder-tevredenheid.’
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Franz Zieglerstraat 201 A
1087 HN Amsterdam

info@absascholengroep.nl
www.absascholengroep.nl


