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ONZE OPDRACHT

Uitvoering
strategische
planning- en
controlcyclus

Wij bieden een rijk aanbod aan kinderopvang en onderwijs. Wij geven kinderen
van 0 tot 13 jaar een stevige basis in een uitdagende omgeving. Wij geven hen
de aandacht en ruimte om hun talenten en interesses te ontwikkelen, zodat zij
met een open blik, zelfbewust, kritisch en actief deel kunnen nemen aan onze
dynamische maatschappij.
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sociaal
emotionele
ontwikkeling

Basis- en extra
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worden
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werken aan
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Zo werken we aan
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sprek directeur en
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Medewerkers
werken aan eigen
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in kwaliteitsdocumenten

Teams
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SKOBOS
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In teams DO

Jaarlijkse
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Minimaal iedere
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Iedere
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monitoring
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monitoring
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Jaarlijks
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Groepsbezoeken
directeuren en
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Gesprekkencyclus directeuren
en collega’s
4x per jaar
financiële
gesprekken
directie en CVB

Zo hebben we zicht
op onderwijskwaliteit

