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Samen het leven leren
Onze organisatie levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van het kind van 0 tot
14 jaar. Dat kunnen we niet alleen, maar doen we in nauwe samenwerking met de ouders
en andere betrokkenen in de leefomgeving van het kind. De grondbeginselen van het
katholiek sociaal denken, waarin gelijkwaardigheid en de mens als persoon in zijn
gemeenschap belangrijke pijlers zijn, vormen voor ons de basis van ons werk. Wij zijn een
organisatie waar iedereen welkom is.
Voor ons betekent de bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen dat we ze het leven leren.
We leren de kinderen te ontdekken wie ze zijn, wat voor hen het leven waardevol maakt en
hoe ze van betekenis kunnen zijn voor de ander en de wereld. We noemen dat ook wel het
delen van geestelijke rijkdom.
Wij werken op een moderne, innovatieve wijze, waarbij we ons richten op het welbevinden
van het kind. We werken met persoonlijke ontwikkellijnen en bieden voor ieder kind
maatwerk passend bij zijn ontwikkeling. We streven naar hoge betrokkenheid zowel van de
kinderen als van onze medewerkers.
De aansluiting kinderopvang en onderwijs krijgt in de komende periode verder vorm en we
willen deze uitbreiden in samenwerking met het voortgezet onderwijs in een ontwikkellijn
tot 18 jaar.
De plannen voor de komende vier jaren zijn tot stand gekomen in samenwerking met onze
medewerkers en stakeholders en zijn in dit plan verwoord. Met veel enthousiasme werken
wij met elkaar aan de doorontwikkeling van onze organisatie.
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Primenius en Tamariki
Het onderwijs van de stichting Primenius en de opvang van de stichting Tamariki zijn
kwalitatief hoogwaardig, voelbaar en zichtbaar, persoonlijk en ontwikkelingsgericht. De
scholen en de kinderopvang werken vanuit een gezamenlijke gedragen visie. Beide
stichtingen zijn nauw met elkaar verbonden en vallen onder één bestuur. Hiermee worden
school en opvang in de wijk samengebracht. Met deze combinatie wil Primenius/Tamariki
de optimale omstandigheden voor een goede ontwikkeling van kinderen creëren.

Primenius
Primenius verzorgt onderwijs voor leerlingen in het primair onderwijs gebaseerd op de
Katholieke identiteit. De stichting bestaat uit 34 basisscholen (27 katholieke, 2 katholiek
protestant christelijk - waarvan één SBO, 1 katholiek openbaar en 4 algemeen bijzondere
scholen) in Groningen en Drenthe. Meer dan 5000 leerlingen volgen hier onderwijs,
verzorgd door ongeveer 500 medewerkers.

Tamariki
Tamariki is een sociaal maatschappelijke stichting en verzorgt kinderopvang voor alle
kinderen van 0 tot 13 jaar in de vorm van voorschoolse opvang, naschoolse opvang,
kinderdagopvang en peuteropvang op 26 locaties in Drenthe en Groningen. Ongeveer 650
kinderen maken gebruik van deze opvang, verzorgd door ruim 40 medewerkers. De
stichting is sterk groeiende.

Missie
Wij staan voor hoog gekwalificeerd, meetbaar en eigentijds onderwijs en opvoeding, sterk
gericht op de katholieke identiteit, waarin organisatie en ouders vanuit een gezamenlijke
verantwoordelijkheid kinderen vormen in de volle breedte van het menszijn.

Visie
Bij ons staat het kind centraal door in het ontwikkelproces het kind ook daadwerkelijk te
betrekken. Door middel van een positieve benadering heten we ieder kind welkom. Wij
bieden een veilige, uitdagende, innoverende, gestructureerde en sfeervolle omgeving. Dit
biedt kinderen een optimale mogelijkheid om op een prettige manier samen te leren en
zich te ontwikkelen. Kinderen leren omgaan met onderlinge verschillen en ieder kind wordt
gestimuleerd om met zijn of haar talenten het beste uit zichzelf te halen.

Kernwaarden
Onze kernwaarden zijn ‘Gelijkwaardig’ en ‘Geloofwaardig’.
We benaderen iedereen vanuit zijn eigen waardigheid. Iedereen is bij ons gelijkwaardig.
Wij zorgen dat ieder kind gezien wordt en zich gewaardeerd voelt. Wij hebben aandacht
voor verscheidenheid in maatschappij en religies.
Wij staan voor wat we zeggen en spreken elkaar daar op aan: we zijn geloofwaardig.
Wij beloven onderwijs en opvang te bieden van hoogwaardige kwaliteit gericht op de
toekomst van het kind.
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Katholiek sociaal denken
Voor Primenius geldt dat ons katholiek sociaal denken het fundament is en blijft van al ons
handelen. Tamariki kent niet het katholieke fundament, maar sluit zich wel aan bij de
volgende genoemde uitgangspunten.
Onze identiteit staat weliswaar in een rijke traditie, maar is levend en vernieuwend en komt
tot stand in onze eigen tijd en cultuur in wisselwerking met onze omgeving.
Ons katholiek sociaal denken kent een aantal uitgangspunten1:
- Holistische benadering
- Gemeenschap
- Vertrouwen
- Solidariteit
- Verantwoordelijkheid
Holistische benadering
We gaan uit van de waardigheid van iedere persoon en dat maakt dat ons onderwijs zich
richt op de ontwikkeling van heel de persoon. Wij zorgen ervoor dat kinderen groeien in
alle dimensies van het menselijke bestaan. We ondersteunen kinderen in hun
verstandelijke groei, maar ook hun emotionele, sociale, fysieke, spirituele en ethische; altijd
in relatie met zichzelf, de ander, de wereld en met God.
Gemeenschap
Leven is altijd samenleven, leven in gemeenschap. Ieder mens binnen die gemeenschap is
mede verantwoordelijk voor een goede en duurzame samenleving. Dit betekent dat onze
school meer is dan een verzameling individuen. Wij vormen een gemeenschap en
verwachten dat medewerkers, kinderen en ouders actief deelnemen aan deze
gemeenschap. Wat wij doen draagt bij aan het welzijn van heel de samenleving.
Vertrouwen
Wij leven vanuit het vertrouwen dat ieder mens geliefd is en dat je je niet anders voor
hoeft te doen dan dat je bent. Dit maakt een mens vrij van de druk om in alles te moeten
slagen. Dit schept ruimte en vrijheid. We hebben er vertrouwen in dat je veel kan bereiken
als je er in gelooft.
Solidariteit/naastenliefde
Ieder kind verdient warmte en aandacht voor wie hij is in zijn leven en leefomgeving. Wij
zijn zichtbaar solidair met wie buiten de boot dreigt te vallen of wie in de samenleving als
vreemdelingen gezien worden. Solidariteit met wie 'anders' is, nodigt uit om die ander ook
te leren kennen. Dit is de basis voor interreligieuze en interculturele dialoog op school,
waarbij we elkaar en anderen voorleven dat we oordeelvrij met elkaar omgaan.
Verantwoordelijkheid
Wij komen op voor de vrijheid, het initiatief en de verantwoordelijkheid van de
gemeenschap, zowel binnen als buiten de organisatie. We nemen de betrokkenheid van
anderen serieus. Verbinding maken met medewerkers, met ouders en andere betrokkenen
is de basis van ons handelen. We dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

1

Bron: ‘God is thuis op school’ - Onderwijsbrief Bisdom Groningen Leeuwarden 2012
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Programma 2019-2023

Onderwijs
Ontwikkeling
Opvang

Identiteit

Omgeving

Organisatie

Ons programma voor de komende vier jaren is gestoeld op de volgende
programmalijnen:
1. Onze identiteit is het kloppend hart van de organisatie.
2. We hebben ambitieuze en innoverende plannen op het gebied van Ontwikkeling –
zowel binnen Onderwijs als binnen de Opvang – , Organisatie en Omgeving; de vijf O’s
die onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden.
3. Onze basiskwaliteit is vanzelfsprekend op orde.

Samen! – Strategisch Ontwikkelplan Primenius/Tamariki 2019-2023

pag.

4

1. Onze identiteit is het kloppend hart van onze organisatie
Hier staan we
In onze katholieke scholen geldt dat de katholiciteit dagelijks een levend onderdeel is van
alles wat we doen. Binnen de gehele organisatie staan wij open voor en besteden wij
aandacht aan andere overtuigingen en aan de maatschappelijke opdracht die in de wet
verankerd is.
Dit zien we
De traditionele samenleving met haar vaste structuren verdwijnt steeds verder uit beeld.
Enerzijds zien we een individualisering, anderzijds een verbondenheid door toenemende
diversiteit in een interculturele samenleving. Tegelijkertijd neemt de behoefte aan zin- en
betekenisgeving toe. Mensen zijn zoekende hoe op een respectvolle manier om te gaan
met elkaar en met de samenleving.
Dit is ons doel
Kinderen krijgen binnen Primenius/Tamariki aandacht voor wie ze zijn in hun leven en
leefomgeving.
We zien de kinderen als personen binnen hun leefomgeving en werken van daaruit aan hun
ontwikkeling. We leren kinderen ontdekken wat het leven waardevol maakt en wat ze
kunnen betekenen voor de ander en de voor de wereld.
Doelstellingen
In 2023:
- ervaren ouders ons als een organisatie waar aandacht is voor de mens als geheel;
- is de aandacht voor (verschillen in) identiteit geborgd in de brede vorming in het
onderwijs en de opvang;
- is de aandacht voor identiteit zichtbaar in de portfolio’s van onze medewerkers;
- is in het onderwijs en in de opvang aantoonbaar aandacht voor duurzaamheid,
zowel voor de mens als voor onze aarde.
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2. We hebben ambitieuze plannen op het gebied van Ontwikkeling
(Onderwijs en Opvang), Organisatie en Omgeving
Ontwikkeling
Hier staan we
Bij ons wordt ieder kind in staat gesteld het maximale uit zichzelf te halen, passend bij zijn
talenten. Dit betekent maatwerk voor ieder kind, passend bij zijn ontwikkeling. Dit is het
uitgangspunt zowel in ons onderwijs als in onze kinderopvang. Aan de aansluiting opvang
en onderwijs wordt nog verder inhoud gegeven. We streven daarbij naar een doorgaande
ontwikkellijn van 0 tot 18 jaar.
Onderwijs
Wij werken in ons onderwijs vanuit de visie op gepersonaliseerd leren. Bij ons betekent dat
dat leerlingen meer eigenaarschap over hun leerproces krijgen. Dit gebeurt door elk kind op
zijn eigen niveau en in eigen tempo de leerstof te laten doorlopen. De rol van de leerkracht
verandert daardoor van sturend naar coachend. De invoering hiervan is nog niet op alle
scholen even ver ingevoerd.
Opvang
Wij verzorgen voorschoolse opvang, naschoolse opvang, kinderdagopvang en
peuteropvang en creëren in deze opvang de optimale omstandigheden voor de
ontwikkeling van kinderen. Ook hier staat de ontwikkeling van het kind centraal. Door
eenzelfde cultuur van opvang en scholen wordt structuur, veiligheid en rust geboden.
Dit zien we
Door informatisering en globalisering reikt de wereld verder dan onze eigen regio. Jezelf
kunnen blijven ontwikkelen in deze veranderende wereld vraagt een kritische
onderzoekende houding. Naast kennis worden vaardigheden zoals samenwerken, kritisch
denken, communiceren en mediawijsheid steeds belangrijker.
Dit is ons doel
Kinderen krijgen bij ons de kans om zich in een veelzijdige ontdekkingsreis te ontwikkelen
tot onderzoekende wereldburgers.
Kinderen zijn personen die, binnen een gemeenschap, onderweg zijn. Wij begeleiden ze op
deze reis naar het wereldburgerschap. We bieden ze hierbij een eigentijdse persoonlijke
ontwikkellijn, waarbij het kind gaandeweg steeds meer invloed heeft op en eigenaar is van
zijn eigen ontwikkelproces en zelfreflecterend vermogen ontwikkelt.
Doelstellingen
In 2023:
- bieden alle scholen gepersonaliseerd leren aan in minimaal fase 4 (zoals
beschreven in de notitie ‘Gepersonaliseerd Leren’);
- is er onder andere in samenwerking met het VO voor alle kinderen een doorgaande
ontwikkellijn voor 0 tot 18 jaar;
- worden ons pedagogisch klimaat en ons didactisch handelen binnen ons eigen
kwaliteitszorgsysteem met een goed beoordeeld.
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Organisatie
Hier staan we
Wij hebben proactieve en bevlogen medewerkers, die trots zijn op de organisatie. We
werken aan een professionele cultuur en een brede inzetbaarheid van ons personeel. De
verantwoordelijkheid voor de kinderopvang en de verantwoordelijkheid voor het onderwijs
staan nog los van elkaar.
Dit zien we
Landelijk is er veel aandacht voor hoge werkdruk en het personeelskort. Door deze
aandacht wordt het werken in ons werkveld niet aantrekkelijk gemaakt en kan het tekort
verder oplopen. Wij willen een tegenwicht bieden door ons te profileren als een
aantrekkelijke werkgever, die regionaal en landelijk werkt aan imagoverbetering van ons
vak.
Dit is ons doel
Wij zijn een inspirerende werkgever waar mogelijkheden vanzelfsprekend zijn.
We zijn een lerende organisatie waarbinnen we een gezamenlijke verantwoordelijkheid
hebben om de organisatie als geheel te laten groeien. We benutten elkaars kwaliteiten en
medewerkers pakken hun professionele ruimte.
Doelstellingen
In 2023:
- is de organisatie zodanig ingericht dat deze aansluit bij onze gepersonaliseerde visie
op onderwijs en opvang;
- zijn we een zichtbaar aantrekkelijke werkgever, waardoor we altijd voldoende
mensen in dienst hebben;
- zetten we de expertise van onze medewerkers breed en duurzaam in;
- werken we met een diversiteit aan vakdocenten en specialisten;
- ervaren de medewerkers professionele ruimte en nemen zelf verantwoordelijkheid
voor hun eigen ontwikkeling gepresenteerd in een portfolio;
- bieden we medewerkers een passend begeleidingstraject aan en
opleidingsmogelijkheden.
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Omgeving
Hier staan we
Uit onderzoek dat recent is uitgevoerd2 blijkt dat er veel contact is met de ouders. Uit
datzelfde onderzoek blijkt dat de samenwerking in de regio versterkt kan worden, onder
meer door het ontwikkelen van doorlopende leerlijnen met het VO.
Zowel Primenius als Tamariki zijn de afgelopen jaren in omvang en ontwikkeling gegroeid.
Dit zien we
Wij zijn een organisatie die staat in een veranderende wereld, waarin flexibilisering en
globalisering centraal staan. Tegelijkertijd zien we in onze regio een krimp ontstaan. Wij
willen inspelen op die kleiner wordende regio in een groter wordende wereld door een
vraag gestuurde organisatie te zijn die actief meewerkt aan een duurzame samenleving.
Dit is ons doel
Ons partnerschap kent geen grenzen.
Samenwerking met ouders, andere scholen en instellingen in de regio is voor ons een
vanzelfsprekendheid. We gaan daarin verder door verbinding te zoeken over de grenzen
heen. Grenzen in de breedste zin van het woord, zoals met betrekking tot doelgroep, regio,
cultuur en openstelling. Waar we kansen zien om te groeien, zullen we die benutten.
Doelstellingen
In 2023:
- zijn onze openingstijden vraaggestuurd;
- is ons leerlingaantal minimaal gelijk gebleven;
- hebben onze locaties een maatwerk KC (KindCentrum) afhankelijk van behoefte en
praktische haalbaarheid;
- hebben we samenwerkingspartners in onze regio en (ver) daar buiten;
- is de ontwikkeling naar een duurzame organisatie zichtbaar.

2

Relatie onderzoek Primenius, Crisp, januari 2019
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3. Onze basiskwaliteit is vanzelfsprekend op orde
We beschouwen het als vanzelfsprekend dat:
- Onze basiskwaliteit minimaal op orde is en onze scholen en kinderopvanglocaties als
dusdanig worden beoordeeld door ons eigen kwaliteitszorgsysteem, aansluitend bij de
kaders van de onderwijsinspectie en de GGD. We hanteren daarbij het principe van ‘pas
toe of leg uit’.
- De organisaties zich doorontwikkelen gekoppeld aan de nieuwe strategie, waarbij alle
processen worden uitgevoerd zoals we die gepland hebben en het bestuursbureau
door iedereen wordt ervaren als een partner voor locaties en het CvB;
- Primenius en Tamariki als geheel en elk organisatieonderdeel afzonderlijk financieel
gezond zijn met een sluitende begroting en de risico’s tijdig zijn gesignaleerd;
- We werken en handelen vanuit onze kernwaarden. Geloofwaardig: we doen wat we
beloven en we verantwoorden ons daarover. Gelijkwaardig: we behandelen elkaar en
de kinderen gelijkwaardig en met respect.
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