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Groep 1 o.a. Pedagogisch Perspectief

● Maak afspraken voor de lange termijn = duurzaam
● Investeer preventief om uitval te voorkomen, ook in de 

‘middengroep’. 
● Werk samen met alle partners.
● Ontmoet elkaar: Hoe dan? Waar doe je dat? Wie 

organiseert? 
● Huisvesting - is ieder gebouw geschikt om elkaar te 

ontmoeten?
● Inventariseer expertise: wie heeft welke expertise en 

maakt daar gebruik van.
● Kijk over grenzen heen.
● Maak gebruik van schaalvoordeel van mensen en 

middelen. Bv samen inkopen, is goedkoper en we 
bieden hetzelfde aan kinderen.

● Blijf de ‘signalen’ geven bij samenwerkingspartners. Blijf 
boodschappen / signalen brengen daar waar je dat 
nodig acht.

 Groep 2 o.a. Sociologisch Perspectief

● Bestuursoverstijgende samenwerking.
● Met elkaar. Weet elkaar te vinden. Organiseer het 

samen, met alle partners. Liefst op thema (bv lezen). En 
vanuit die samenhang daar de verdieping in zoeken 
voor de kinderen in de wijk. 1 + 1 = dan echt 3. Focus is 
heel belangrijk. Dit jaar 1 thema, over twee jaar het 
andere thema.

● Doorgaande lijnen op de inhoud met dat gezamenlijke 
doel.

● Kansrijk geld naar onderwijs. Onderwijs is een groot 
deel van de maatschappij. Op school komt alles samen, 
kinderen, ouders en partners. De verbindingen die 
gelegd worden op school kunnen later ook zelf door 
ouders worden gevolgd / gemaakt. Deze belangrijke 
functie kost ook geld. Kansrijk geld naar onderwijs.

● Duurzaam. Niet voor 1 of 2 jaar, maar voor een nieuwe 
generatie. Zodat het een way of life wordt, de 
samenwerking ingesleten is en we elkaar weten te 
vinden.



Groep 3 o.a. Maatschappelijk Perspectief
Advies aan gemeente 

● Meerjarige subsidies in plaats van elk jaar opnieuw gelden 
moeten aanvragen. Zoek verbinding met de mensen daar 
waar de subsidie moet landen.

● Stabiele geldpotten / geldstroom. Bundeling 
ondersteunende initiatieven. 

● Analyse op wijkniveau hieraan ten grondslag leggen. En 
lager om problematiek in de wijk omhoog te tillen.

● Preventieve aanpak, ook op wijken waar nu nog diversiteit 
zit, maar die potentieel risico lopen om gesegregeerd te 
raken. 

● Ondersteunend stelsel om de school heen ontwikkelen.
○ Geen wisseling van sociale netwerkpartners (meer 

stabiliteit) zodat je niet elke keer je verhaal hoeft te 
vertellen. 

○ Partners: 
⇢ Peuterwerk, VVE met 

opvoedingsondersteuning, 
⇢ Rijnstad voor begeleiding van jonge ouders, 
⇢ Maatschappelijk werker moet echt weer 

terug op school.  
⇢ Gedeeld COA; één leider op een schip. 

● Gesprek met inspectie. Niet alleen op cognitieve 
vaardigheden maar ook sociaal, emotioneel en 
maatschappelijk niveau.

Advies aan Flores Onderwijs

● Focus op inhoud om te zorgen dat daar één onderwijslijn 
(richting gemeente) ontwikkelt. Ook met andere 
schoolbesturen.

● Meer samenwerking tussen de OAB scholen:
○ Faciliteren vanuit de DLK’s
○ Hulpvraag stellen aan andere scholen in je 

stichting, bv dat ook subsidies met elkaar gedeeld 
kunnen worden

○ Subsidies aanvragen. Elkaar daarmee helpen en 
signaleren.

● Ouders inzetten om andere ouders te helpen hun 
netwerk te vinden. 

● In één locatie meerdere functies zodat je snel kunt 
doorverwijzen.

● Eén gedeelde visie voor een totaal gedeelde leerlijn. Op 
wijkniveau. 



Kansengelijkheid in het algemeen

Advies aan de stad en aan Flores 
● Zorg ervoor dat de teamopbouw en top van Flores 

een weerspiegeling is van de samenleving: Doe 
daar actief moeite voor, nodig uit! 

● Hoe bouwen we in onze stad?
Stuur actief op tegengaan van de toch al zo grote 
segregatie in onze stad. 

● Organiseer ontmoetingen in de wijk waardoor 
kinderen en ouders uit diverse bubbels elkaar 
ontmoeten. 

● Stel: in een wijk staan twee scholen, terwijl er 
eigenlijk geen ruimte is voor twee duurzaam vitale 
scholen. Hierdoor wordt segregatie in stand 
gehouden. Maak daar één school van. 
Waarom sturen we daar niet op? Wij als besturen? 
En wij als Gemeente Arnhem? 

● Let op taalgebruik. Voorbeelden: hoog - 
theoretisch, laag - praktisch. 
Vindt nieuwe woorden, breng die in het systeem. 
Een tijd lang heel bewust en vooral samen. 

● Blijf het gesprek voeren over wat kansengelijkheid 
betekent in de stad, stichting, school.  Want we zijn 
er nog lang niet over uitgepraat.

“We zijn hier nog lang niet over uitgepraat.”

We ontmoeten elkaar graag weer om door te praten over 
dit wezenlijke thema en onze waardevolle gesprekken 
om te zetten in acties tijdens:

● de raadsledenbijeenkomsten (aanmelden voor deze 
bijeenkomsten kan via communicatie@floresonderwijs.nl)

● MEA Arnhem bijeenkomsten
● rondetafelgesprekken vanuit de gemeente
● in de wijk rondom de scholen
● overleg Arnhemse onderwijsbesturen
● bijeenkomsten vanuit de stichting PAS, Sportbedrijf of Rozet
● studiedagen en directeurenoverleggen
● … bij het koffiezetapparaat!

mailto:communicatie@floresonderwijs.nl


   Bedankt voor 
jouw bijdrage!

Gemeente Arnhem

Wethouder Onderwijs  Gemeente Arnhem
Raadsleden Gemeente Arnhem
Team leefomgeving Presikhaaf 

Flores Onderwijs

Raad van toezicht Flores Onderwijs
GMR Flores Onderwijs
College van bestuur Flores Onderwijs
Directeuren Flores Onderwijs
Medewerkers KC de Werf
Staf Flores Onderwijs

Partners in Presikhaaf

CLC Arnhem PO
Presikhaaf University
PIT Arnhem
Rijnstad
Rozet 
Stichting JAM 
Stichting PAS
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