Financiele kengetallen (DON) zijn en blijven op orde.
Publiek Eigen Vermogen <= signaleringswaarde.
Financieel resultaat = conform begroting.
Marktaandeel is stijgend | 56%.
Reserve per school is minimaal 5.000,- (vaste voet) + 5% van de baten.

2019

2020

ONDERWIJS & KWALITEIT
Jaarlijks voldoen op alle scholen de opbrengsten aan de op schoolniveau gestelde doelen.
Jaarlijks voldoen op alle scholen de opbrengsten aan de op stichtingsniveau gestelde doelen.
Jaarlijks voldoen op alle scholen de opbrengsten aan de signaleringswaarden inspectie.
Alle scholen laten minimaal een voldoende waardering zien op de aspecten vanuit het kwaliteitskader.
Deelname cijfer (gewogen) SO/SBaO < = 2%.
Iedere school hee een keuze gemaakt voor een eigen schoolprofiel.
Er is een breed gedragen visie op passend onderwijs met daarbij een toekomstperspectief voor
De Brug (SBO).

PERSONEEL & ORGANISATIE
80% van professionaliseringsuren worden doelgericht ingezet (en verantwoord).
40% participatie in kenniskringen.
Ziekteverzuim < 5%.
Mobiliteit = > 10% per jaar (van totaal aantal medewerkers met vaste aanstelling).
Medewerkers beoordelen hun werkgeluk > 8
Alle medewerkers werken vanuit zelfreflectie aantoonbaar aan hun eigen kwaliteit.
Medewerkers beoordelen ‘van en met elkaar leren’ op IKT-niveau > 7
Medewerkers beoordelen ‘van en met elkaar leren’ op schoolniveau > 8
Aandeel interne trainers > 5% van onze medewerkers.

INNOVATIE
Alle scholen hebben op basis van hun gekozen profiel innovatieve doelen beschreven.
Binnen ieder kind telt staan er 3 initiatieven voor ‘durfplekken’ in de
steigers.

SAMENWERKING
Alle scholen hebben de samenwerking met Columbus Jr en IEP vormgegeven op minimaal fase III.
Projecten i.s.m. Reggesteijn zijn structureel van karakter en ingebed in het curriculum.
Er is een gezamenlijk kenniscentrum (reggesteijn en Ieder kind telt) waar medewerkers
elkaar ontmoeten en samen leren.
Doelen vanuit samenwerking met Peuterspeelzalen gemeente Hellendoorn.
Doelen vanuit samenwerking met bibliotheek gemeente Hellendoorn.

onderhoud & beheer
75% van de scholen voldoen aan de eisen lucht voor frisse scholen B
100% van de scholen maken in voldoende mate gebruik van led-verlichting.
40% van de scholen voldoen aan de eisen geluid voor frisse scholen B
60% van de scholen voldoen aan de eisen temperatuur voor frisse scholen B
20% van de scholen voldoen aan de eisen energieverbruik voor frisse scholen B
Leegstand scholen < 15%
Langetermijn visie gebouwen is opgesteld op basis van profiel school en op
basis van het integraal huisvestingsplan gemeente Hellendoorn.
AVG | Volwassenheidsniveau = 2,5 / 3.
Alle scholen hebben een moderne, aantrekkelijke uitstraling (n.a.v. visie).

PR & COMMUNICATIE
Elke school hee een aantrekkelijke, actuele website
en maakt via moderne middelen haar schoolprofiel zichtbaar.
Alle scholen communiceren via moderne digitale middelen.

IDENTITEIT
Iedere school toont jaarlijks haar christelijke, maatschappelijke
betrokkenheid en actief burgerschap door deelname aan
maatschappelijke projecten/doelen (ambitieplan).
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