
Wij willen onze leerlingen vormen tot betrokken wereldburgers door het bieden van kwalitatief goed enWij willen onze leerlingen vormen tot betrokken wereldburgers door het bieden van kwalitatief goed en
toekomstgericht onderwijs vanuit de islamitische identiteit. toekomstgericht onderwijs vanuit de islamitische identiteit. 

We willen ieder kind de optimale basis meegeven om een goede toekomst te bereiken. De komende vier jaar,
de periode van dit strategisch beleidsplan, staat dan ook geheel in het teken van het leggen van een voor elk
kind excellente basis om die goede toekomst te realiseren. Daarvoor willen wij goede onderwijskwaliteit
realiseren: meetbaar, merkbaar en voelbaar! 

Willen de talenten die iedere leerling heeft, tot volle wasdom laten komen. We willen recht doen aan
verschillen tussen kinderen. We willen kinderen cognitief, creatief en ervaringsgericht laten leren. We willen
hen zo voorbereiden op een tijd die wij nog niet kennen. We willen hen 21st century skills leren. We willen dat
onze kinderen een waardevolle bijdrage leveren aan de maatschappij.  

Wat is de missie van SIPOR?

1895

Leerlingen

25

Groepsgrootte

71 per jaar (3 jaar)

Gemiddelde groei

100 %

Doorstroming

Eigen beoordeling basiskwaliteitEigen beoordeling basiskwaliteit

Continuïteit

Doelmatigheid

Rechtmatigheid

Kwaliteitszorg

Kwaliteitscultuur

Verantwoording en dialoog

GG

Zwak Voldoende Goed

Waar staat SIPOR nu?

Beleidsplan 2019-2023 SIPORSIPOR

Geloof in Onderwijs

Ouderbetrokkenheid

(Wereld)burgerschap

Sterke focus op kwaliteit

Veiligheid

Professionalisering leerkrachten

Alle SIPOR-scholen nancieel gezond

Waar is SIPOR trots op? 1. SIPOR-scholen zijn gehuisvest in eigentijdse en aantrekkelijke schoolgebouwen.

2. Wij hebben voldoende bevoegde en vakbekwame leerkrachten voor de klas.

3. De islamitische identiteit is in alle vakken geïntegreerd.

4. Het ziekteverzuim van de scholen ligt onder het landelijke gemiddelde.

5. Minimaal twee SIPOR-scholen ontwikkelen zich de komende periode tot GOEDE scholen.

6. De SIPOR-leerlingen behalen sociale en maatschappelijke competenties op het niveau zoals
aangegeven in de doelen van de scholen.

Wat heeft SIPOR over vier jaar bereikt?
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