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De Piet Hein vindt het belangrijk dat de professional (in het verband van dit statuut wordt daar vooral de 
groepsleerkracht mee bedoeld) eigenaarschap krijgt en neemt. Wij denken niet dat we dit bevorderen door 
uitgebreide protocollen, procedures en statuten op te stellen. Het gaat veel meer om een vanzelfsprekende 
houding en cultuur om op de scholen als teams gezamenlijk vorm geven aan de manier waarop de professional 
zijn of haar vak uitoefent. In dit professioneel Statuut beperken wij ons dan ook tot een aantal elementaire 
uitspraken om dit te waarborgen. Het bestuur en de directie beloven zich te houden aan deze uitspraken en 
mogen daar ook op aangesproken worden. Bij het nemen van beslissingen houden Amstelwijs en de school zich 
vanzelfsprekend aan de “Wet op de Medezeggenschap” en andere wet- en regelgeving, zoals de Cao PO. De 
bepalingen uit deze wet- en regelgeving worden in dit statuut niet herhaald. 
 

 Conform het gedachtengoed van het ‘Rijnlands Denken’, handelen wij vanuit o.a. de volgende 
principes: ‘Wie het weet mag het zeggen’, ‘Het primaire proces staat centraal’, Vakmanschap is de 
basis. 

 Iedere school mag zijn eigen invulling geven aan de richtinggevende visie van Amstelwijs. Deze visie is 
niet voorschrijvend. Schoolteams mogen eigen keuzes maken, niet alleen over de manier waarop de 
diverse onderdelen van de visie concreet worden uitgewerkt, maar ook welke onderdelen er wel of 
niet uit de visie worden gekozen. Uiteraard wordt er geen beleid gemaakt dat haaks staat op deze 
visie. 

 Jaarlijks wordt het schoolbeleid (zowel onderwijskundig als pedagogisch) herijkt door het vaststellen 
van het zogenoemde school(jaar)plan. Dat is een samenvoeging van het wettelijk verplichte 
schoolplan en de concrete uitwerking daarvan in het jaarplan. De Medezeggenschapsraad van de 
school heeft daardoor ieder schooljaar weer opnieuw de formele mogelijkheid om het schoolbeleid te 
beïnvloeden door al dan niet in te stemmen met het school(jaar)plan c.q. wijzigingsvoorstellen te 
doen. 

 Bij het opstellen van het school(jaar)plan wordt door de directie van de school de zgn. 
‘vakspecialisten’ betrokken. Vakspecialisten zijn leerkrachten die specifieke kennis op een bepaald 
gebied hebben, bijvoorbeeld de rekenspecialist, ICT-specialist, gedragsspecialist, etc. Amstelwijs 
nodigt onze vakspecialisten daarnaast uit om ook pro-actief ongevraagd advies aan de directie geven 
over het te voeren schoolbeleid.  
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Aldus, na raadpleging van het team,  met instemming van de PMR vastgesteld op _______________________ 
 
 

 

M. Houttuin , directeur 


