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Inleiding 
Dit jaar is een nieuw schoolplan opgesteld voor 2021-2025 
Vanuit het schoolplan en evaluaties hiervan is het jaarplan opgesteld. De doelen en activiteiten zijn ingedeeld per beleidsgebied (gebaseerd op de domeinen van 
het Onderzoekskader 2020). In dit jaarplan zijn tevens de acties die voortkomen uit het NPO opgenomen. 
Zwart gedrukte onderdelen zijn de hoofdonderdelen, waar de focus op ligt. 
 

Onderwijsproces (OP) 
 

OP1 Aanbod  

OP2 Zicht op ontwikkeling  

OP3 Didactisch handelen OP4 (Extra) ondersteuning  

OP6 Samenwerking  

OP8 Toetsing en afsluiting 

 Ambitie? 
Doel/beoogd resultaat 

Activiteiten 

Wie verantwoordelijk 

Monitoring, borging 
normen/indicatoren 

Procesgang/planning en 
evaluatiemomenten 

 

Opbreng-
sten/realisatie 

Kosten 

Rekenen en wis-
kunde 

De aangeboden leerinhouden 
ten aanzien van rekenen zijn 
dekkend voor de kerndoelen, 
worden in principe aan alle 
leerlingen aangeboden, slui-
ten in de verschillende leerja-
ren op elkaar aan en zijn afge-
stemd op de verschillende on-
derwijsbehoeften van indivi-
duele leerlingen 
 

Keuze en invoering van 
een nieuwe rekenmethode 
voor groep 3 
Snappet wordt gebruikt 
als verwerkingsmiddel op 
verschillende niveaus. In-
structie blijft bestaan. 
Groep 1-2 Leerlijnen reke-
nen vaststellen en imple-
menteren 
 

Resultaten worden in 
beeld gebracht door de 
doelenmap, groeigrafiek 
en rapport. 
Indicatoren opnemen in 
kwaliteitskaart en moni-
toren via evaluatie en 
CITO toetsen 
 

Inventarisatie huidige 
werkwijze. Vast leggen in 
kwaliteitskaart. 
Cursus verdieping werken 
met Snappet in relatie tot 
directe instructie (6 fasen 
model). 
Afspraken maken en kwa-
liteitskaart aanvullen. 
Terugkoppeling op studie-
dagen en tijdens vergade-
ringen. 

 Professio-
nalisering 
Snappet 



Leerlijnen koppelen aan refe-
rentieniveaus 

Van tevoren wordt de les 
bestudeerd en de resulta-
ten worden gebruikt om te 
zien wie er meedoen met 
de les. Afstemmen op leer-
lingen door instructie 
waar nodig en bekijken 
wie zelfstandig adaptief 
kan werken. 
Invoeren van een doelen-
mapje en een datamuur. 
Leerkracht voert kindge-
sprekken aan de hand van 
het doelenblad. 
De leerlijnen worden ge-
koppeld aan de referentie-
niveaus 
 

Leerteam rekenmethode 
voor groep 3 instellen 
Leerteam rekenen groep 
1-2 instellen 

Rekenen groep 4 In de afname van januari 
2022 is de vaardigheidsgroei 
van deze groep t.o.v. zichzelf 
gestegen tot het landelijk ge-
middelde 

Visuele ondersteuning en 
aandacht voor deelgebie-
den: automatiseren van 
vermenigvuldigen en de-
len. 
Ondersteuning bij Snappet 
met concrete materialen: 
kladblokken, wisbordjes 
Professionalisering van 
leerkrachten 
Gebruik van directe in-
structie 

Indicatoren directe in-
structie opstellen. 
Monitoren via kwali-
teitskaarten. 
Opbrengsten monitoren 
via CITO toetsen 

Nieuwe inzichten verwer-
ken in kwaliteitskaart di-
recte instructie/rekenen. 
Afspraken maken over 
evaluatie nieuwe kwali-
teitskaarten. 
Eerste evaluatie februari 
2022 

 Professio-
nalisering  
Snappet/di-
recte 
instsruc-
tie(6 fasen 
model) 

Rekenen groep 5 Zelfregulering verhogen – 
Kanvas mei 2022 
Alle leerlingen hebben vaar-
digheidsgroei behaald con-
form landelijk gemiddelde 
 

Verrijkingsopdrachten A 
leerlingen 
Executieve functies: meta-
cognitie en zelfregulerend 
leren 
Samenwerkend leren 
Digitale technologie 

Monitoren via kwali-
teitskaarten. 
Opbrengsten monitoren 
via CITO toetsen 
Klassenbezoeken 
Collegiale consultatie 

Activiteiten inzetten van 
september, evaluatie in fe-
bruari. 
Ten behoeve van klassen-
bezoeken/collegiale con-
sultatie interne coach aan-
wijzen. 

 Professio-
nalisering  
Snappet/di-
recte 



Aanvullende leermiddelen 
Professionalisering leer-
krachten Snappet 

instsruc-
tie/execu-
tieve func-
ties 
Aanschaf 
extra leer-
middelen 

Rekenen groep 6 1 leerling meer op A/B niveau, 
1 leerling meer op C niveau 
Totale vaardigheidsgroei con-
form landelijk gemiddelde 

Begeleiding leerlingen met 
ernstige rekenproblemen 
Onderwijstijd rekenen 
verlengen 
Digitale technologie 
Individuele instructie en 
instructie in kleine groe-
pen 
Groeps – of individuele 
ondersteuning onderwijs-
assistent 
Directe instructie 
Professionalisering leer-
krachten Snappet 

Monitoren via kwali-
teitskaarten. 
Opbrengsten monitoren 
via CITO toetsen 
Klassenbezoeken 
Collegiale consultatie 

Activiteiten inzetten van 
september, evaluatie in fe-
bruari. 
Ten behoeve van klassen-
bezoeken/collegiale con-
sultatie interne coach aan-
wijzen. 

 Professio-
nalisering  
Snappet/di-
recte 
instsruc-
tie/execu-
tieve func-
ties 
Aanschaf 
extra leer-
middelen 

Rekenen groep 7 Alle leerlingen hebben in ja-
nuari 2022 een vaardigheids-
groei behaald conform lande-
lijk gemiddelde 

Verrijkingsopdrachten A 
leerlingen 
Executieve functies: meta-
cognitie en zelfregulerend 
leren 
Samenwerkend leren 
Digitale technologie 
Aanvullende leermiddelen 
Professionalisering leer-
krachten Snappet 
 

Monitoren via kwali-
teitskaarten. 
Opbrengsten monitoren 
via CITO toetsen 
Klassenbezoeken 
Collegiale consultatie 

Activiteiten inzetten van 
september, evaluatie in fe-
bruari. 
Ten behoeve van klassen-
bezoeken/collegiale con-
sultatie interne coach aan-
wijzen. 
 

 Professio-
nalisering  
Snappet/di-
recte 
instsruc-
tie/execu-
tieve func-
ties 
Aanschaf 
extra leer-
middelen 

Begrijpend le-
zen 

De aangeboden leerinhouden 
ten aanzien van Begrijpend le-
zen zijn dekkend voor de 
kerndoelen, worden in prin-
cipe aan alle leerlingen 

Implementatie nieuwe me-
thode begrijpend lezen 
Onderdeel is in ieder ge-
val: beheersen strategieën 
Analyseren toetsen 

Bij start implementatie-
traject worden indicato-
ren gezamenlijk bepaald 
en vastgelegd.  
 

Leerteam zoek in overleg 
met de directeur begelei-
der voor het implementa-
tie traject. Terugkoppeling 

 Kosten im-
plementa-
tietraject 



aangeboden, sluiten in de ver-
schillende leerjaren op elkaar 
aan en zijn afgestemd op de 
verschillende onderwijsbe-
hoeften van individuele leer-
lingen 

Er wordt gewerkt aan: 
leesplezier bevorderen,  
doelenmuur uitsplitsen 
 

vindt plaats tijdens verga-
deringen 

Technisch en Be-
grijpend lezen 
groep 5-7 
 

Begrijpend lezen: 
A-scorende leerlingen laten 
een bovengemiddelde vaar-
digheidsscore zien ten op-
zichte van zichzelf 
Groep 6: leerlingen met B- ni-
veau groeit met minimaal 5% 
Groep 7: het percentage A/B  
niveau stijgt naar 50% 
 
Behouden hoge resultaten 
technisch lezen 
 

Nieuwe methode begrij-
pend lezen, meer onder-
wijstijd. 
Technieken voor begrij-
pend lezen 
Implementatietraject be-
grijpend lezen voor leer-
krachten 
 
 
Op individueel niveau 
leesbegeleiding inzetten in 
de klas en thuis. 
Individuele instructie 
Instructie in kleine groep 
1 op 1 begeleiding indien 
nodig 

Bij start implementatie-
traject worden indicato-
ren gezamenlijk bepaald 
en vastgelegd.  
Monitoring tevens via 
CITO toetsen 
 
 
 
 
Monitoren via kwali-
teitskaarten. 
Opbrengsten monitoren 
via CITO toetsen 
 

Augustus start training en 
starten met vullen kwali-
teitskaart 
Evaluatie in februari 
 
 
 
 
 
 
Activiteiten inzetten van 
september, evaluatie in fe-
bruari. 
 

 Kosten im-
plementa-
tietraject 
 
 
 
 
 
 
 
Geen 

Spelling groep 3 Behouden resultaten De begeleiding in deze 
groep blijft onverminderd 
intensief, waarbij er extra 
ondersteuning komt van-
uit thuis, i.v.m. TOS pro-
blematiek en ernstige be-
kende leesproblemen 
Individuele instructie 
Instructie in kleine groep 

1 op 1 begeleiding 
 

Monitoren via kwali-
teitskaarten. 
Opbrengsten monitoren 
via CITO toetsen 
 

Activiteiten inzetten van 
september, evaluatie in fe-
bruari. 
 

 Geen 

Spelling groep 4 Behouden  bovengemiddelde 
score CITO 

Er wordt veel  aandacht 
gegeven aan aanbod en in-
oefening van 

Monitoren via kwali-
teitskaarten. 

Activiteiten inzetten van 
september, evaluatie in fe-
bruari. 

 Geen 



regelwoorden die in groep 
4 aan bod komen 
Op individueel niveau is 
het nodig dat er naast ex-
tra interventie op school, 
ook ondersteuning thuis 
wordt geboden, aangezien 
deze vorm van ondersteu-
ning wetenschappelijk be-
wezen effect heeft bo-
venop het aanbod op 
school 
Individuele instructie 
Instructie in kleine groep 
1 op 1 begeleiding 
 

Opbrengsten monitoren 
via CITO toetsen 
 

 

Spelling groep 5 Percentage leerlingen met A 
niveau verhogen met 6% 

Op individueel niveau 
wordt o.a. een leerling ge-
toetst m.b.v. PI-dic-
tee/ZISB-dictee en visuele 
discriminatie, om een ge-
degen begeleidingsplan op 
te stellen voor ontwikke-
ling op spellingsniveau. 
Ook worden thuisonder-
steuning ingeschakeld bij 
een aantal leerlingen 
Individuele instructie 
Instructie in kleine groep 
1 op 1 begeleiding 
 

Monitoren via kwali-
teitskaarten. 
Opbrengsten monitoren 
via CITO toetsen 
 

Activiteiten inzetten van 
september, evaluatie in fe-
bruari. 
 

 Geen 

Spelling groep 6 Percentage leerlingen met C 
niveau verhogen met 2% 

Intensieve begeleiding 
leerlingen die op C niveau 
scoren: taal in blokjes 
Individuele instructie 
Instructie in kleine groep 
1 op 1 begeleiding 

Monitoren via kwali-
teitskaarten. 
Opbrengsten monitoren 
via CITO toetsen 
 

Activiteiten inzetten van 
september, evaluatie in fe-
bruari. 
 

 Geen 



Spelling groep 7 Percentage B/C scorende 
leerlingen verhogen met 1% 

Intensieve begeleiding 
binnen de groep en be-
wuste inoefening van de 
basisregels. Focus op B/C 
en E leerlingen 
Op individueel niveau is er 
bij nog een leerling een 
dyslexie-onderzoek inge-
zet met een nader te bepa-
len conclusie en behande-
ling. 
Individuele instructie 
Instructie in kleine groep 
1 op 1 begeleiding 
 

Monitoren via kwali-
teitskaarten. 
Opbrengsten monitoren 
via CITO toetsen 
 

Activiteiten inzetten van 
september, evaluatie in fe-
bruari. 
 

 Geen 

Opbrengstge-
richt werken 

Leerkrachten analyseren de 
groepsresultaten, analyseren 
waarop een leerling uitvalt en 
kiest de beste aanpak om de 
leerling te helpen/ formatief 
evalueren 
Doelen zijn zichtbaar voor 
leerkrachten en leerlingen in 
de school middels een groeps-
muur 
 
Laatste fase instructiemodel: 
evaluatie wordt nader uitge-
werkt 
 
Uitdagende doelen & effec-
tieve feedback 
Leerlingen leren presenteren, 
opdat zij meer plezier in het 
leerproces ervaren 
De leraren stemmen de on-
derwijstijd af op de behoeften 

Formatief evalueren. 
Leerkrachten en leer-
lingen zorgen voor het 
stellen van heldere doelen 
die gevisualiseerd worden. 
De betrokkenheid wordt 
hierdoor vergroot. 
Door leervragen op te 
stellen en de reflectie 
daarop door middel van 
gesprekken realiseren ze 
zich dat zij eigenaar zijn 
van hun eigen leerproces. 
Doelen worden voor de 
leerling zichtbaar gemaakt 
d.m.v. product, evaluatie 
en presentatie. Voor leer-
krachten worden deze 
zichtbaar door collegiale 
consultatie en intervisie. 
Betrokkenheid wordt bij 
kinderen gemeten aan de 

Indicatoren formatief 
evalueren opstellen. 
Leerdoelen inzichtelijk 
maken en voortgang 
wordt bijgehouden in 
ParnasSys, in gesprek-
ken met leerlingen en 
ouders over rapporten 
en portfolio’s. 
Leerteam formuleert in-
dicatoren tbv rapport 
/formatief evalueren en 
koppelt dit terug in ver-
gaderingen 

Activiteiten opstarten in 
februari tot aan de zomer-
vakantie 
Evaluatie in juni 

 Professio-
nalisering 
formatief 
evalueren 



van de groep en de individu-
ele leerlingen 
 
Doelen van leerlijnen koppe-
len aan referentieniveaus 
 
Zelfregulering 
 
Goede leerlingen beter ma-
ken 
 
Komen tot een nieuw rapport 
op basis van visie 
 

hand van sociogram en so-
ciale vaardigheidspro-
gramma. Inzichtelijk ma-
ken van doelen d.m.v. 
dag/weektaak, picto’s, 
dagplanning op het bord, 
boekje beoordeling 
Werken aan doelen door 
gebruik te maken van co-
operatief leren, schouder-
maatjes/groepsdoorbre-
kende maatjes. 
Daarna reflectie op doelen 
door gesprekken met kin-
deren, poster in de klas, in-
dividuele picto’s 
Eigenaarschap van kin-
deren bevorderen door 
zelf nakijken, eigen talen-
ten benutten, eigen werk-
plek verzorgen en vragen 
stellen door de leerkracht 
over eigenaarschap van de 
leerling 
Kinderen leren oefenen in 
het spreken in het open-
baar door modellen, 
spreekbeurten, boekbe-
sprekingen, filmpjes,pre-
sentatie van portfolio’s, 
het helpen van andere 
leerlingen en het werken 
in groepjes en tweetallen. 
Leerteam rapport instel-
len. 
 

 



SchoolKlimaat (SK) 
 

SK1 Veiligheid  

SK2 Pedagogisch klimaat 

 Ambitie? 
Doel/beoogd resultaat 

Activiteiten 

Wie verantwoordelijk 

Monitoring, borging 
normen/indicatoren 

Procesgang/planning en 
evaluatiemomenten 

 

Opbreng-
sten/reali-
satie 

Kosten 

Veiligheidsbe-
leid 

Aan het eind van het school-
jaar is er een inventarisatie 
van het veiligheidsbeleid en 
een plan van aanpak gemaakt 
om te voldoen aan de wetge-
ving rondom sociale veilig-
heid 

Directeur in samenwer-
king met de veiligheidsco-
ordinator zorgen voor een 
inventarisatie van het vei-
ligheidsbeleid en maken 
een plan van aanpak. 

Indicatoren en borging 
worden door de direc-
teur en de veiligheidsco-
ordinator bij het begin 
van het proces opge-
steld, zodat zij eigenaar 
van het proces zelf wor-
den. 

Veiligheidscoördinator is 
verantwoordelijke en 
koppelt maandelijks re-
sultaten terug aan de di-
recteur. 
In de periode januari tot 
en met juni wordt een in-
ventarisatie uitgevoerd 
ten aanzien van het vei-
ligheidsbeleid en een 
plan van aanpak gemaakt 
voor de komende jaren 

 Geen, 
wordt van-
uit taak-
uren inge-
vuld. 

 
 

Onderwijsresultaten (OR) OR1 Resultaten  

OR2 Sociale en maatschappelijke competenties  

OR3 Vervolgsucces 

 Ambitie? 
Doel/beoogd resultaat 

Activiteiten 

Wie verantwoordelijk 

Monitoring, borging 
normen/indicatoren 

Procesgang en evalua-
tiemomenten 

 

Opbreng-
sten/reali-
satie 

Kosten 

Nationaal Pro-
gramma Onder-
wijs 
 

Er worden ambitieuze doelen 
gesteld om ontwikkelingsver-
traging zo snel mogelijk te 
verminderen 
 
 
Er zijn ambitieuze doelen ge-
steld om de referentie 

Stellen en volgen van am-
bitieuze doelen op voor-
noemde terreinen. 
Zie aanbod onderwijspro-
ces. 
 

Zie aanbod onderwijs-
proces 

Zie aanbod onderwijs-
proces 

Zie aanbod 
onderwijs-
proces 

Zie aanbod 
onderwijs-
proces 



niveaus te behalen, passen bij 
de schoolweging 
 

 
 

Kwaliteitszorg en ambities (KA) 

 

KA1 Kwaliteitszorg  
KA2 Kwaliteitscultuur  
KA3 Verantwoording en dialoog 

  

 Ambitie? 
Doel/beoogd resultaat 

Activiteiten 

Wie verantwoordelijk 

Monitoring, borging 
normen/indicatoren 

Procesgang en evalua-
tiemomenten 

 

Opbreng-
sten/reali-
satie 

Kosten 

Kwaliteitszorg Werken met kwaliteitskaar-
ten weer invoeren 

IB/directie initiëren wer-
ken met kwaliteitskaarten 
Eerst bekende kwaliteits-
kaarten bespreken en 
daarna nieuwe samenstel-
len 
 

Elke vergadering opha-
len bekende kwaliteits-
kaarten en tijdens wer-
ken aan nieuwe onder-
werpen direct kwaliteits-
kaart ontwerpen 

Elke vergadering mini-
maal 1 kwaliteitskaart 
bespreken, nieuwe on-
derwerpen direct in 
nieuwe kwaliteitskaar-
ten verwerken. 
Evaluatie in februari 

 Geen 

Organisatie Duidelijke gestructureerde 
organisatie, waarbij eigenaar-
schap van leerkrachten een 
rol speelt. 
Daarnaast moet de organisa-
tie collectief leren in een le-
rende organisatie mogelijk 
maken 

Directeur initieert 
Structuur aanbrengen in 
de organisatie in overleg 
met het team. 

Naar aanleiding van een 
studiedag uitgangspun-
ten vastleggen. Met een 
werkgroep uitwerken 
hoe de uitgangspunten 
vorm gegeven kunnen 
worden. 
Uitgangspunten vormen 
de indicatoren: 
Structurele overlegmo-
menten 

Evaluatie na een half jaar  Afhanke-
lijk van de 
wensen 
van het 
team 

 
 
 
 

Financieel beheer (FB) 
 

 



 Ambitie? 
Doel/beoogd resultaat 

Activiteiten 

Wie verantwoordelijk 

Monitoring, borging 
normen/indicatoren 

Procesgang en evalua-
tiemomenten 

 

Opbreng-
sten/reali-
satie 

Kosten 

Sluitende begro-
ting 

Voor het jaar 2022 wordt een 
sluitende begroting opge-
steld. 

Directeur vertaalt inhou-
delijke ontwikkelingen 
naar financieel beleid. 
Overleg met de penning-
meester en overleg met de 
controller van bureau 
Groenendijk. 
Ten behoeve van een slui-
tende begroting tevens 
personele financiële be-
groting meenemen. 

Directeur monitort het 
proces in samenwerking 
met de penningmeester 
van het bestuur. 
Beleidsrijke begroting 
samenstellen op basis 
van schoolplanontwikke-
ling en personele forma-
tie. 
 

Na 1 oktober doorreke-
nen financiële conse-
quenties personele for-
matie. 
Vanuit schoolplanont-
wikkeling beleidsrijk be-
groten, uiterlijk okto-
ber/november 
Oktober/november 
overleg met betrokke-
nen. December/januari 
bespreking en vaststel-
ling in bestuur/MR 

 Geen 

Aanbestedings-
beleid 

Opstellen van aanbestedings-
beleid 

Directeur stelt aanbeste-
dingsbeleid op 

Huidige aanbestedings-
wet is uitgangspunt 

Na opstellen beleid over-
leg met bestuur en MR 
Klaar voor oktober 2021 

 geen 

Meerjarenon-
derhoudspro-
gramma gebouw 

Actualiseren Directeur in overleg met 
Dyade 

Indicator is bekostiging + 
% 

Oktober 2021 bijstellen  Kosten 
Dyade? 

VVE Afspraken omtrent beheer 
binnen de VVE worden vast-
gesteld in een beheerover-
eenkomst VVE 

Beheerafspraken vastleg-
gen in overeenkomst. 
 
 

 

Splitsingsakte is uit-
gangspunt voor beheer.  
Kosten relateren aan 
normvergoeding.  

In september eerste con-
cept beheerovereen-
komst bij de VVE. 
 

 Geen 

 
 
 

Personeel (PS) 
 

PB1 De wijze waarop de bekwaamheid wordt onderhouden 

PB2 De maatregelen die bijdragen aan de ontwikkeling en de uitvoering van het onderwijskundig beleid 

PB3 Het pedagogisch-didactisch handelen van het onderwijspersoneel 



 Ambitie? 
Doel/beoogd resultaat 

Activiteiten 

Wie verantwoordelijk 

Monitoring, borging 
normen/indicatoren 

Procesgang en evalua-
tiemomenten 

 

Opbreng-
sten/reali-
satie 

Kosten 

Vakmanschap en 
professionalise-
ring 

Professionele ontwikkeling 
koppelen aan schoolontwik-
keling 
Gesprekkencyclus weer op-
starten 
 
Professionalisering bestuur 

Professionaliseren dor 
middel van literatuur le-
zen, studiedagen, cursus-
sen volgen aan de hand 
van de te ontwikkelen 
punten vanuit het school-
plan 
Gesprekkencyclus 
Klassenbezoeken 
Delen van kennis 
Collegiale consultatie 
Leerkracht als vakleer-
kracht inzetten 
 

HBO werk en denkni-
veau 
Lerende/onderzoekende 
houding 
Open blik 
Reflecterend vermogen 
Zorgen voor voldoende 
faciliteiten t.b.v. collegi-
ale consultatie 

Delen van inhoud op stu-
diedagen en vergaderin-
gen 
In een commissie plaats-
nemen op basis van op-
leiding/cursus/interesse 

 Zie na-
scholings-
plan 

Samenwer-
kingscultuur 

Realiseren van een professio-
nele cultuur: collectief leren 
in een lerende organisatie 
 
 
 
 
 
 
 
Feedback geven 
Kennis delen met Federatie-
scholen 
Collegiale consultatie 

Werkgroep samen stellen-
Leren met en van elkaar. 
Benutten van elkaars 
vaardigheden en talenten. 
Inhoud van de doelen voor 
de aankomende jaren hel-
der hebben 
Zicht krijgen op goede en 
te ontwikkelen punten 
door middel van collegiale 
consultatie en intervisie. 
Sturen op inhoudelijke dia-
loog met reflectie en feed-
back. 
Samenwerking met Fede-
ratiescholen op diverse 
terreinen 

Indicatoren samenstel-
len in een kwaliteitskaart 
ten behoeve van collec-
tief leren in een lerende 
organisatie. 
Belangrijke voorwaar-
den hierbij zijn: 
Respect tonen voor el-
kaars mening 
Feedback geven en ont-
vangen 

Werkgroep samenstel-
len ten behoeve van col-
lectief leren in een le-
rende organisatie. 
Terugkoppeling op stu-
diedagen en tijdens ver-
gaderingen 

 Afhanke-
lijk van 
wens team 

 
 



Overig (OV) 
 

OV1 Leerlingen- ouderpopulatie 

OV2 Ouders 

OV3 Leiderschap 

OV4 Communicatie  

OV5 Jaarplan 

OV6 Missie en visie 

 Ambitie? 
Doel/beoogd resultaat 

Activiteiten 

Wie verantwoordelijk 

Monitoring, borging 
normen/indicatoren 

Procesgang en evalua-
tiemomenten 

 

Opbreng-
sten/reali-
satie 

Kosten 

AVG Binnen twee jaar is het be-
stuur “in control”. 

Directeur is verantwoor-
delijke: 
Verzamelen: 

• Checklist kennis-
net uitvoeren 

• Inventarisatie be-
leidsstukken 

• Auditgegevens 
Analyse gegevens en ma-
ken plan van aanpak. 
Bewustwordingstraining 
uitvoeren 

Als indicator wordt ISO 
27001 gebruikt. 

Voor de herfstvakantie 
verzamelen, analyseren 
gegevens en maken plan 
van aanpak. 
Januari/februari: be-
wustwordingstraining 
uitvoeren 
Overleg met FG 1x per 2 
maanden. 
Afhankelijk van de ana-
lyse in de tweede helft 
van het jaar beleidsstuk-
ken bijwerken aanvullen. 

 Geen, be-
houdens 
de kosten 
die nu al 
opgeno-
men zijn 
voor de 
FG. 

Visie Visie uitwerken tot duidelijke 
profilering 
Onderwijskundige visie op 
toekomstgericht leren bijstel-
len en uitdragen 

Bijeenkomst actualiseren 
visie op toekomstgericht 
leren 

Indicatoren opstellen 
t.b.v. kwaliteitskaart 

Augustus: bijeenkomst 
September: formuleren 
visie 
Tot Juni: in praktijk bren-
gen visie en evaluatie 

 Geen 

Fusie Verstevigen samenwerking 
scholen Federatie tot bestu-
renfusie 

Komen tot een fusie van 
vier besturen 

Eindrapport onderzoek 
Stuurgroep zorgt voor 
monitoring 

Oktober/november defi-
nitief besluit 

 Bestuurs-
niveau 

Ouders Stimuleren meedenken ou-
ders over schoolzaken 
Activiteiten voor ouders or-
ganiseren 

Meer gebruik maken van 
deskundigheid ouders bij 
beleid en uitvoering 
 

Werkgroep: 
Kwaliteitskaart ouders 
opstellen. 
Klankbordgroep instel-
len van ouders 

Start: oktober/november 
Evaluatie: juni 

 Geen 



Ouders goed inzicht geven in 
onderwijskundig ontwikkelin-
gen 
Beleid code rood 

Bij organisatie meer af-
stemming tussen leer-
krachten 

(afhankelijk van fusie). 
Deze ouders mee laten 
denken over de kwali-
teitskaart 

Communicatie 
ouders 

De schoolwebsite is up-to-
date en heeft een duidelijke 
profilering 
De school informeert ouders 
efficiënt dmv SS en nieuws-
brief 
Successen worden gedeeld 
met de ouders 

Kwaliteitskaart communi-
catie opstellen met het 
team 

Indicatoren vastleggen 
in kwaliteitskaart 
Bespreken met klank-
borgroep ouders 

Januari – juni 2022 
Tussenevaluatie: juni 
2022 

 Geen 

Continurooster 
evalueren 

Evaluatie van het continu-
rooster en borging afspraken 
en uitvoering. 

Evaluatie onder ouders, 
bestuur, MR en teamleden 
over het continurooster. 
Bijstellen afspraken en uit-
voeren van wijzigingen 

Kwaliteitskaart continu-
rooster opstellen. Op ba-
sis daarvan enquêtes uit-
zetten. 

In oktober samenstellen 
enquêtes. Direct na de 
herfstvakantie enquêtes 
uitzetten. 
Resultaten en analyses in 
januari bespreken bij be-
stuur MR en team. 
Maart eventuele nadere 
acties uitzetten. 

 Geen 

 
 
 


