Onze school en ATO-Scholenkring
(naam school) valt onder het schoolbestuur van ATO-Scholenkring. ATO-Scholenkring staat voor
Algemeen Toegankelijk Onderwijs ’s-Hertogenbosch en omstreken. Alle ATO-scholen bieden eigentijds
basisonderwijs voor ieder kind, op korte afstand van thuis. Samen met de partners van de kinderopvang
bieden we een doorgaande lijn aan voor kinderopvang, onderwijs, peuterarrangement, buitenschoolseen naschoolse opvang. ATO-scholenkring werkt actief aan het realiseren van Passend onderwijs en de
vorming van Kindcentra van 0 tot 13 jaar.
ATO-scholenkring is in 2008 ontstaan vanuit een fusie tussen het openbaar- en nutsonderwijs in de
gemeente ’s-Hertogenbosch en omstreken. De scholen die tot ATO behoren, kenmerken zich door de
volgende uitgangspunten:
ieder kind is welkom, ongeacht afkomst, godsdienst of levensbeschouwing,
in het onderwijs wordt rekening gehouden met de verschillen tussen kinderen,;
de omgang met elkaar wordt gekenmerkt door respect en openheid,
de school biedt een fysieke en sociaal veilige omgeving.
ATO-scholenkring wil een lerende organisatie zijn en dat betekent dat we steeds in ontwikkeling zijn om
het onderwijs aan de kinderen te verbeteren. In ons strategisch beleidsplan 2015-2019 beschrijven we
de koers voor het onderwijs op de scholen. Naast het bieden van Algemeen Toegankelijk Onderwijs zijn
de speerpunten: Talentontwikkeling door uitdagend onderwijs, Duurzame onderwijsverbetering,
Professionele leergemeenschap en De school als onderdeel van de samenleving. Het Strategisch
Beleidsplan 2015-2019 kunt u vinden op de website: www.ato-scholenkring.nl
Elke ATO-school geeft op een eigen wijze invulling aan de uitgangspunten van ATO en de speerpunten
uit het strategisch beleidsplan. Hoe het onderwijs op een bepaalde ATO-school vorm krijgt wordt
grotendeels bepaald door de directie, het team en de ouders (medezeggenschapsraad) van de
betreffende school.
In 2018 vallen er 16 scholen voor basisonderwijs onder de stichting ATO-scholenkring. ATOscholenkring biedt verschillende onderwijsconcepten aan zoals Montessori, Ervaringsgericht Onderwijs,
Jenaplan, Ontwikkelingsgericht Onderwijs en gedifferentieerd klassikaal onderwijs. ATO wordt bestuurd
door een College van Bestuur (CvB). De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het CvB
zijn vastgelegd in een reglement. ATO-scholenkring heeft een stafbureau, bestaande uit
beleidsmedewerkers, een secretariaat, en medewerkers voor de salarisadministratie, personeelszaken,
financiën, huisvesting en beheer.
De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het bestuur. In het statuut van het bestuur is de
verhouding tussen de Raad van Toezicht en het College van Bestuur vastgelegd. In het reglement voor
de RvT zijn de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de RvT vastgelegd. De
verantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding van de scholen is ondergebracht bij de schooldirecties.
De directeuren zijn verantwoordelijk voor hun school en de ATO-scholen in gezamenlijkheid. In het
managementstatuut is de verhouding tussen het College van Bestuur en de schooldirecties vastgelegd.

