
DIT ZIJN WIJ
EN DIT IS WAT WE DOEN

Laten we kennismaken



Wie zijn wij? Huis Communicatie is thuis in het onderwijs. 
Wij zijn het enige communicatie- en adviesbureau dat 
zich specifiek op deze sector richt. Met onze brede 
ervaring in communicatie, advisering, marketing én 
organisatieontwikkeling hebben we al voor tal van 
scholen, besturen, samenwerkingsverbanden en 
onderwijsorganisaties in heel Nederland mogen werken.

Wij werken vanuit onze kernwaarden  
Moed, Compassie, Succes en Sprankelend.  
Deze waarden houden ons scherp en geven ons richting. 
We varen onze eigen koers. We denken mee, en denken 
verder. Samen gaan we doelgericht te werk.  
Elke dag verrassend. 

Neem gerust contact met ons op

 info@huiscommunicatie.nl
 0252 34 36 48

MEESTERS IN 
ONDERWIJSCOMMUNICATIE

Judith
                  Talitha

              
   

 Te
ss

a

      G

ra
da

Suzanne

Lé
onie

Ja
nn

eke

             
   

 E
lle

n

Ma
ri

ek
e

Redactie
Jaarverslag • Nieuwsbrief • Schoolgids • Schoolkalender • Schoolplan • 
Koersplan •  Webteksten • Wervingsmiddelen • Beeldredactie

Digitaal
Website • Video en animatie •  Infographic • 
Virtuele tour in 3D • Webinar • Schoolapp

Trainingen
Training Kort en bondig schrijven • Training Werving en profilering • 
Mediatraining • Interviewtraining • Training Integraal communiceren 
als IKC • Communicatietraining op maat

Strategie
Fusietrajecten • Scholenpalet • Nieuwe 
onderwijsconcepten • Ontwikkeling koers •
Bijeenkomsten voor team en ouders • Procesmanagement • 
Missie, visie en kernwaarden • Cultuurverandering

Profilering
Arbeidsmarktcommunicatie • Imago en identiteit • 
Leerlingenwerving • Logo en huisstijl • Social media •
Vormgeving

Communicatie
Onderwijscommunicatie • Interne communicatie •  
Ontwikkeling integraal kindcentrum (IKC) • Oudercommunicatie • 
(Pers)woordvoering • Crisiscommunicatie

Het jaar 2020 in beeld

20
OPENBARE BASISSCHOLEN 

5
BIJZONDER NEUTRALE BASISSCHOLEN 5.000

LEERLINGEN 

500+
ONDERWIJSPROFESSIONALS 

Talent Primair kijkt terug op een extra bijzonder jaar. Het was een jaar waarin zorgen om 
gezondheid en veiligheid voorop stonden vanwege de globale coronapandemie. 

Trots zijn we dan ook op de veerkracht en de digitale ontwikkeling die onze scholen hebben 
laten zien. Het was een jaar waarin we ons verbonden voelden met elkaar, we deelden de 
verantwoordelijkheid om het onderwijs door te laten gaan. Dat de leerresultaten amper 

achterstanden laten zien is een groot compliment aan ouders, leerlingen en medewerkers. 

Wij ontwikkelen talent met uitdagend onderwijs en zorgen ervoor dat onze kinderen de 
beste versie van zichzelf ontdekken. Passievol stimuleren wij een actief lerende houding 
en leren we kinderen dat leren leuk is en dat ze dit hun hele leven mogen blijven doen. 

Wij doen dit samen, met enthousiasme en verantwoordelijkheid. Ons complete jaarverslag over 2020 is hier te lezen

JAARVERSLAG 2020

KWALITEITSZORG EN KWALITEITSCULTUUR GELD EN GEBOUWEN

TOEKOMSTGERICHT ONDERWIJS 

6%
hoger advies voor middelbare school dan landelijk gemiddelde

35,9% 
van onze leerlingen 
gaat naar het vwo 

We gaan voor scholen met een gezond binnenklimaat, duurzame, toekomstgerichte en flexibele gebouwen. In 2020 stelden we een eigen Strategisch Integraal Huisvestingsplan op. 

Talent Primair investeert eigen vermogen in het onderwijs: € 1.260.843 in 2020 en in 2021:

€ 502.596Talent Primair is financieel gezond. 

51,9% 
krijgt advies voor 

mavo of havo 

Vanuit een positief zelfbeeld en autonomie ontwikkelt ieder kind de eigen talenten. Talent Primair biedt daarvoor de juiste pedagogische mix van autonomie, relatie en competentie. Leerlingen worden uitgedaagd met onderwijs dat boeit. Dat maakt leren leuk. Hierdoor wordt bij kinderen de passie voor levenslangs leren gestimuleerd. 

COMMUNICATIE 

Alles wat we doen, doen we vanuit onze vijf kernwaarden

Verantwoordelijkheid 

Vertrouwen 
Samenwerking 

Creatief en nieuwsgierig

Enthousiasme

ICT

ICT is een katalysator bij het geven van uitdagend, aantrekkelijk, effectief, toekomstgericht onderwijs. We blijven investeren in hardware, software en ICT-vaardigheden van onze medewerkers. Het jaar 2020 bewijst dat we hiermee onverminderd door moeten gaan. 

Amper 
corona-achterstanden 

Inspectie beoordeelt Talent Primair op alle 
punten voldoende

Zij-instroom 

ONDERDEEL VAN DE KETEN
We hechten grote waarde aan samenwerking op alle niveaus. In 2020 waren dit onze betrokken partners.

Samenwerkings-verband Passenderwijs 

Samenwerkings-
verband Unita 

Tien 
gemeenten 

Regionale Aanpak 
Personeelstekort 

Hogeschool 
Utrecht 

Leerling Ouders

School 

Werken bij Talent Primair!

Zo zijn ze klaar voor hun toekomst. 

PASSEND ONDERWIJS 
Alle leerlingen krijgen onderwijs dat past bij hun kwaliteiten en hun mogellijkheden. 

Verwijspercentage naar het speciaal (basis-) onderwijs in 2020:  

0,4%

2%
0,4%  Talent Primair   2%     Nederland     

Talent staat bij ons primair

In 2020 gingen we aan de slag met acht thema’s uit onze Koers 2020-2024. Hierin staat beschreven waar we de komende 
vier jaar aan willen werken. Dit is onze gedurfde en gedroomde werkelijkheid.in onze nieuwe koers hebben we onze doelen scherp

ZORGEN VOOR ONS PERSONEEL

Bij ons staat de leerkracht én het kind centraal.

Vergroten 
professionele aandacht

Begeleiding 
startende leerkrachten 

Professionalisering 

Opleiden
in school 

Duurzame inzetbaarheid

In 2020 werkten we aan onderstaande thema’s. 

We do more

Effectief leren 
en werken met 

Janneke
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IKC WATERRIJK  
“De grootste winst van de samenwerking met Huis Communicatie? Ouders geven aan dat ons 
verhaal klopt met de goede indruk die ze op onze website krijgen. Daardoor kiezen ze bewust 
voor ons. Als directeur ben je inhoudelijk met het onderwijsvak bezig. Het is fijn om een 
sparringpartner te hebben die kennis heeft van onderwijs én communicatie, en goed doorvraagt. 
Huis Communicatie hielp met de nieuwe naam, persberichten, brieven aan ouders en schoolgids, 
en ontwikkelde onze huisstijl. Het logo weerspiegelt echt wie wij zijn: het bubbelt en bruist, is 
vloeibaar en krachtig. Voor mij als schoolleider is dit partnerschap heel veel waard.”

Monique Froeling
Directeur IKC Waterrijk, Noord-Scharwoude    
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ALMEERSE SCHOLEN GROEP  
“ASG kan altijd op Huis Communicatie rekenen. Of het nu gaat om het verzorgen van ons 
jaarverslag en de publieksversie, ons koersplan of onze tweewekelijkse nieuwsbrief: het is to the 
point en ziet er altijd goed uit. Bij het formuleren van de visie op Passend Onderwijs en onze 
communicatie over ons innovatiebeleid denkt Huis Communicatie sterk mee. Brieven aan ouders 
en medewerkers raken de juiste snaar. Ook bij woordvoering kunnen we een beroep op hen doen. 
Dankzij Huis Communicatie beschikken we over veelzijdige communicatie van hoog niveau. Dit 
kun je als onderwijsorganisatie niet allemaal zelf in huis hebben.” 

Herbert Griffioen
Voorzitter College van Bestuur Almeerse Scholen Groep, Almere

   

Almeerse Scholen Groep

ZO ZIET DOELGERICHTE ONDERWIJSCOMMUNICATIE ERUIT
Onze klanten aan het woord

Toekomstbestendig  

onderwijs

ASG staat midden in de samenleving. Wij nemen maatschappelijke 

ontwikkelingen en innovaties serieus en vragen ons telkens af  

wat de betekenis hiervan is voor onze leerlingen. Zo zorgen wij voor  

toekomstbestendig onderwijs. Onze leerlingen ontwikkelen kennis  

en vaardigheden die ze nodig hebben, nu en in de toekomst. 

Medewerkers gaan flexibel met veranderingen in de samenleving  

om, en blijven leren. 

Hoe zie je ontwikkelingen en  

uitdagingen terug in ons onderwijs?

Globalisering:

wereldburgerschap en 

culturele diversiteit

Technologische  

ontwikkelingen: 

gepersonaliseerd leren, 

onderzoekend leren en 

mediawijsheid

Individualisering:

zelfstandig werken én 

samenwerken

Afnemende groei  

in Almere:

goed onderwijs, ook in 

kwetsbare wijken

Kansengelijkheid: 

 
optimale kansen voor elk 

kind

Lerarentekort: 

 
actieplan met partners 

binnen Flevoland én een 

aantrekkelijke werkgever

Onderwijs- 

innovatie: 

ruimte voor innovatieve 

ideeën
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RIJNLANDS LYCEUM SASSENHEIM
“Op het gebied van imago en profilering was voor het Rijnlands Lyceum nog wel wat winst te 
behalen. Daarom hebben we de hulp van Huis Communicatie ingeroepen. Dankzij hun expertise 
hebben we echt een vernieuwingsslag gemaakt en gewerkt aan onze kernwaarden, profilering en 
positionering. Dit heeft zich vertaald in een nieuwe naam, nieuwe huisstijl en in sterke teksten en 
vormgeving. De adviseurs van Huis Communicatie weten waar ze het over hebben, ze denken echt 
met je mee. Wij zijn ontzettend blij met het eindresultaat. Het past bij de school die we zijn en 
die we willen zijn.”  

Irma Raadgeep
Conrector Rijnlands Lyceum, Sassenheim

    

Op het RLS zijn we nieuwsgierig 

naar onszelf, elkaar en de wereld. 

We stimuleren uw kind om te denken 

in mogelijkheden en zelf op zoek te 

gaan naar antwoorden. We bereiden 

leerlingen met ons onderwijs voor om 

verantwoordelijk en vol vertrouwen 

de maatschappij in te gaan Iedere 

leerling wordt uitgedaagd te werken 

aan zijn of haar toekomst. 

Oftewel: Open your future!

01 Missie

We leiden leerlingen op om als wereldburgers res-

pectvol, betrokken, verantwoordelijk en vol vertrouwen 

de maatschappij in te gaan. We bereiden ze optimaal 

voor op de volgende fase in hun persoonlijke ontwik-

keling qua leren en werken en bieden de leerlingen 

meer dan ‘slechts’ de funderende kennis die tot het 

diploma leidt. Daarbij is onze kapstok de domeinen 

van de pedagoog Gert Biesta:

• Kwalificatie: het opdoen van kennis en  

vaardigheden.

• Socialisatie: het leren kennen van de ander  

en je omgeving.

• Subjectificatie: de ontwikkeling tot vrije, 

 verantwoordelijke wereldburger.

Onze plannen voor de komende jaren zijn beschreven 

in het ‘Schoolplan 2020-2024’ dat op onze website staat.

Visie 

Onze slogan Open your future sluit aan bij onze visie 

en strategie. We leiden leerlingen op en rusten hen toe 

om volwaardig deel te nemen aan een samenleving 

die multicultureel is en zich - met name op het gebied 

van informatietechnologie - snel ontwikkelt en con-

tinue aanpassing vraagt. Onze leerlingen voelen zich 

gezien en worden uitgedaagd op hun eigen niveau.  

Om dat laatste te bereiken spelen we in op verschillen 

tussen leerlingen in leerstijl en capaciteiten, zodat de 

intrinsieke motivatie van de leerlingen wordt versterkt. 

In ons totale onderwijsaanbod richten we ons op de 

brede talentontwikkeling van leerlingen.

Het RLS leidt leerlingen op om als wereldburgers res-

pectvol, betrokken, verantwoordelijk en vol vertrouwen 

de maatschappij in te gaan en daaraan deelnemen.

 
Kernwaarden

We hebben een aantal belangrijke kernwaarden gefor-

muleerd die aansluiten bij waar wij in geloven en hoe 

we in de dagelijkse praktijk ons onderwijs inrichten. 

Onze kernwaarden zijn: Nieuwsgierig, Met elkaar en 

In beweging. Hieronder leest u meer over deze drie 

kernwaarden.   

Nieuwsgierig

Op het RLS zijn we nieuwsgierig naar onszelf en naar 

de wereld om ons heen, dichtbij en ver weg. We willen 

weten welke mogelijkheden er zijn, welke mogelijkhe-

den we hebben en hoe we onszelf zo goed mogelijk 

kunnen ontwikkelen. We vinden antwoorden op vragen 

en ontdekken wat we nog niet weten. 

Met elkaar 

Op het RLS hoort iedereen erbij, ongeacht cultuur, re-

ligie en overtuiging. We leren samen en leven samen, 

met elkaar. Ons onderwijs is voor iedereen toegankelijk. 

Wij bieden een compleet onderwijsaanbod voor alle 

leerlingen.

In beweging

Leerlingen op het RLS ontwikkelen een actieve 

leerhouding. Dat brengt de leerlingen en de docen-

ten in beweging. Leerlingen willen vooruit, ze willen 

groeien en zich ontwikkelen. Ook als school zijn we 

Open your future
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MEER PRIMAIR
“Huis Communicatie en Meer Primair werken al jaren naar volle tevredenheid samen. Het 
bestuursabonnement heeft voor ons de juiste mix tussen een externe professional en een 
betrokken ‘eigen’ communicatiemedewerker. De samenhang tussen alle communicatie-uitingen 
wordt bewaakt en de doelen uit ons strategisch beleid zijn hierbij leidend. Huis Communicatie 
ondersteunt ons op allerlei vlakken: arbeidsmarktcommunicatie, interne communicatie, 
schoolprofilering, trainingen, website, sociale media en calamiteiten. We kunnen snel schakelen 
met Huis Communicatie; de medewerkers hebben verstand van onderwijs en kennen ons en onze 
scholen goed. Ze hebben aan een half woord genoeg. Dat is prettig samenwerken.”   

Eef Niezing 
Voorzitter College van Bestuur Meer Primair, Hoofddorp

      



Huis Communicatie
Madame Curiestraat 24 B-2
2171 TW Sassenheim

0252 34 36 48
info@huiscommunicatie.nl
www.huiscommunicatie.nl

COMMUNICATIE 
VERBETEREN?

Bel Huis Communicatie

Samen op weg naar goed onderwijs 
voor ieder kind. Dat is onze missie, 
onze drijfveer. Dit is niet voor ieder 
communicatiebureau vanzelfsprekend, 
maar voor ons wel. Laten we 
kennismaken, je bent van harte 
welkom bij Huis Communicatie.


