Beleidsplan 2019-2023

de PI-scholen

MEER DAN ONDERWIJS
Wat is de missie van de PI-scholen?

Waar staat de PI-scholen nu?

De PI-scholen richten zich op het onderwijs aan kinderen met psychiatrische en/of gedragsproblematiek. Zij
kiezen er zeer nadrukkelijk voor om de aloude PI-functies te blijven uitvoeren en zelfs te verstevigen.
▪ Dat we werkelijk maatwerk willen leveren, elk kind een aangepast programma willen bieden. We gaan erg
ver in het aanpassen van het onderwijs aan de behoeften van het kind
▪ Dat we toonaangevend willen zijn, anderen willen laten delen in onze kennis en expertise.
▪ Dat we ons willen baseren op de nieuwste wetenschappelijke inzichten en aan die inzichten willen
bijdragen.
▪ Dat we ontwikkelingsgericht willen blijven werken, op de grens tussen onderwijs en zorg.
▪ Waarbij we met zoveel als nodig willen samenwerken met allerlei instellingen op het gebied van
jeugdzorg en GGZ.
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Wat heeft de PI-scholen over vier jaar bereikt?
Waar is de PI-scholen trots op?

1. We participeren in landelijke kennisdelingsactiviteiten.
2. We beschikken over onderwijs-zorg arrangementen die kostene ciënt zijn.

Maandelijks overleg in managementteam
en individueel voortgangsoverleg per
school

Onze scholen hebben hoge ambities met
betrekking tot onderwijs en opvoeding

Onze scholen werken effectief samen met
jeugdzorg en GGZ

In onze stichting hanteren we een
effectieve gesprekkencyclus

Onze stichting zorgt ervoor dat scholen
met en van elkaar leren

3. We participeren in de Amsterdamse ontwikkeling voor kennisdeling per regio.
4. Op tenminste drie van de vijf locaties beschikken we over een apart ge nancierde voorziening t.b.v.
observatievragen vanuit het samenwerkingsverband.
5. Op twee van onze vestigingen beschikken we over een door het samenwerkingsverband
ge nancierde voorziening voor kinderen die dreigend thuiszitter zijn.
6. De Beter pASSend klassen functioneren als een voorziening waarbij ook jeugdhulp is betrokken zodat
kinderen een aanbod voor de hele dag krijgen.

De kwaliteitszorg tussen de stichting en de
scholen is op elkaar afgestemd

7. Het bestaande arrangement voor de Speedboot op de Pionier is nancieel rendabel.
8. We beschikken over twee nieuwe arrangementen die we met onze samenwerkingspartners uitvoeren
(met name Levvel).

