
KOERSPLAN 2021-2025

goed werkgeverschap, 
goed werknemerschap
Onze belofte: Bij Best 
Onderwijs geloven we in 
zelfsturing. Je krijgt en 
grijpt alle kansen om jezelf 
te ontwikkelen en bij te 
dragen aan onze
opdracht.

inspiratie verantwoordelijkheid samenwerken ondernemerschap zelfsturing

eigentijdse 
 kindcentra
Onze belofte: Elk 
kindcentrum is een plek 
waar je wordt uitgedaagd 
en met plezier wilt 
leren, werken en 
samenzijn. 

digitale 
 geletterdheid
Onze belofte: Bij Best 
Onderwijs ontwikkel je digitale 
vaardigheden, zodat je stevig in 
je schoenen staat in de 
steeds veranderende 
maatschappij.  
  

goed onderwijs
Onze belofte: Best Onderwijs 
staat voor onderwijs van hoge 
kwaliteit in een inspirerende 
omgeving, zodat je elke dag 
het beste uit jezelf en 
anderen kunt halen.

De opdracht van Best Onderwijs
Met goed onderwijs leggen wij voor kinderen 
in Best de basis voor een gelukkige, gezonde en 
kansrijke toekomst.
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goed onderwijs
Onze belofte: Best Onderwijs staat voor onderwijs van hoge 
kwaliteit in een inspirerende omgeving, zodat je elke dag het beste 
uit jezelf en anderen kunt halen.

We halen aantoonbaar goede resultaten voor rekenen, taal en 
lezen en we scoren ‘goed’ op Kwaliteit en ambitie. Ons onderwijs 
sluit aan bij de behoeften van kinderen, ook als zij iets extra’s nodig 
hebben. Bovendien kan iedereen bij ons zijn talenten ontdekken en 
ontwikkelen. 

We richten ons op een goed welbevinden, hoge betrokkenheid en 
passende onderwijsresultaten. Ouders en leerlingen weten hoe 
het ervoor staat. We zorgen er samen voor dat elk kind en elke 
medewerker zich fysiek en sociaal veilig voelt en we  
respecteren elkaar. 
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digitale  geletterdheid
Onze belofte: Bij Best Onderwijs ontwikkel je digitale vaardig-
heden, zodat je stevig in je schoenen staat in de steeds 
veranderende maatschappij.  

Digitale geletterdheid heeft een vaste plek in ons onderwijs. Als je 
weet hoe hardware, software en apps werken en hoe je ze slim en 
veilig kunt gebruiken, kun je beter samenwerken en je eigen koers 
bepalen. 
 
In ons Best Tech Lab staan ondernemerschap en eigenaarschap 
van kinderen centraal. Het lab draagt bij aan het verbeteren van 
digitale vaardigheden van onze leerlingen en medewerkers. 
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eigentijdse  kindcentra
Onze belofte: Elk kindcentrum is een plek waar je wordt 
uitgedaagd en met plezier wilt leren, werken en samenzijn. 

Onze inspirerende, eigentijdse en frisse kindcentra bieden zowel 
binnen als buiten alle mogelijkheden om met plezier te leren en 
te werken. We maken slim gebruik van de ruimte(n) en hebben 
oog voor duurzaamheid. 

Vanuit een gedeelde pedagogische visie nemen we de 
gezamenlijke verantwoordelijkheid om kinderen een doorgaande 
ontwikkeling te bieden. Dat doen we elke dag samen met ouders 
en met partners zoals kinderopvang, voortgezet onderwijs, 
gemeente en zorg.
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kansrijke toekomst. goed werkgeverschap, 

goed werknemerschap
Onze belofte: Bij Best Onderwijs geloven 
we in zelfsturing. Je krijgt en grijpt alle 
kansen om jezelf te ontwikkelen en bij te 
dragen aan onze opdracht.

Werken bij Best Onderwijs betekent 
verantwoordelijkheid krijgen en 
nemen. Met elkaar werken we aan een 
betekenisvolle en uitdagende werkplek 
waar medewerkers hun talenten kunnen 
ontplooien en inzetten. 

Directeuren hebben en nemen 
eigenaarschap om met hun teams 
invulling te geven aan onze gezamenlijke 
opdracht. Samen bouwen we aan 
een gelukkige toekomst. 


