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Voorwoord 

 

Voor u ligt het schoolondernemingsplan van de H. Gerardus voor de periode 2015-2019. In dit 
ondernemingsplan zetten wij uiteen wat wij willen en wat wij belangrijk vinden in ons onderwijs. Dit 
ondernemingsplan helpt ons de ontwikkelingen in ons onderwijs gestructureerd in te voeren en te 
borgen.   
 
Met het ´schrijven´ van dit ondernemingsplan hebben wij opnieuw nagedacht over wat wij belangrijk 
vinden in het onderwijs aan onze leerlingen. De leerlingen staan centraal en wij willen ze de juiste 
tools meegeven voor hun toekomst.  Dat deze toekomst nog niet geheel helder is mag duidelijk zijn. 
Onze omgeving en de huidige maatschappij zijn immers, net als wij, continu in ontwikkeling. Wat 
vandaag nieuw en modern is, kan morgen alweer achterhaald zijn. Wij vinden het belangrijk om onze 
normen en waarden vast te verstevigen in ons dagelijks handelen en ieder kind te laten schitteren  
op zijn eigen manier.  
 
 
Ramona van der Velde 
Locatieleider  
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Inleiding 
 
1.1 Waarom een ondernemingsplan? 

 
Om aan onze ambitie te kunnen voldoen gaan we regelmatig en systematisch na of we de dingen die 
we zeggen ook doen én of we die dingen goed doen. Sluiten we aan bij de eisen die toekomstgericht 
onderwijs vraagt? Klopt onze visie en missie? Waar moeten we bijstellen, verbeteren, vernieuwen? 
Leggen we onze lat hoog genoeg? 
In het ondernemingsplan laten we zien dat we deze vragen serieus nemen en geven we aan welke 
antwoorden wij de komende vier jaren gaan geven. 
 
1.2 Voor wie is dit plan? 
 
Het ondernemingsplan is gericht op te realiseren doelen voor de komende vier jaren. Het is een 
leidraad voor te ontwikkelen beleid. 
 
Dit beleid zal niet los staan van het stichtingsbeleid. Samen, bestuur en directeuren, hebben we 
vastgesteld welke doelen wij binnen onze stichting willen nastreven. Het beleid van KBS H. Gerardus  
sluit hierbij naadloos aan. 
 
Het ondernemingsplan bepaalt de koers die de directie met het team en de school gaat varen. 
Daarnaast is het ondernemingsplan ook bedoeld voor het overkoepelend bestuur en de ouders. Zij 
kunnen kennis nemen van de gestelde doelen en nagaan of deze doelen ook gehaald worden. 
 
1.3 Procedure totstandkoming ondernemingsplan 
 
Het ondernemingsplan is tot stand gekomen na de evaluatie van het schoolondernemingsplan 2011- 
2015, middels brainstormsessies met collega-directeuren, het team, de MR en de OAC.   
 
In het plan worden doelen gesteld voor de komende vier jaar (2015-2019). In jaarplannen worde  
aangegeven welke doelen er in welk kalenderjaar gerealiseerd zullen worden.  
 
In onderstaand schema is te zien hoe dit ondernemingsplan is ingebed in de planning van de Stichting  
Fidarda: 
 

  Stichtingsondernemingsplan 
”Ieder kind verdient innovatie en kwaliteit’’ 

  

  Centrale doelen en resultaten   

      

  Schoolondernemingsplan per school   

  School specifieke doelen en resultaten   

      

  Managementrapportages en jaarverslag    

  Algemeen kader strategisch beleid Stichting Fidarda 
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De centrale doelstellingen zijn algemeen geformuleerd en worden steeds zoveel mogelijk 
geconcretiseerd in te realiseren resultaten. Deze resultaten zijn de basis voor de schooljaarplannen  
die jaarlijks door de directeur worden opgesteld en die goedkeuring behoeven van de voorzitter van  
het College van Bestuur. Waar mogelijk zijn bij de resultaten concrete indicatoren en criteria  
geformuleerd. Over de uitvoering van de jaarplannen rapporteren de scholen door middel van  
managementrapportages. Deze kunnen leiden tot een bijstelling van de schooljaarplannen. 
Op deze manier ontstaat een jaarlijkse planning- en controlecyclus die gericht is op voortdurende  
verbetering in alle lagen van de organisatie. 
 
 De centrale doelstellingen uit het stichtingsondernemingsplan vormen de basis voor de specifieke  
resultaten die iedere school in enig jaar wil realiseren. Deze worden in een schoolondernemingsplan 
vastgelegd en met de voorzitter van het College van Bestuur geëvalueerd aan de hand van  
managementrapportages. Refererend aan het  bestuursakkoord  (zie bijlage) moet opgemerkt  
worden dat Fidarda lid is van de PO-raad. In die hoedanigheid heeft  
het bestuur  zich geconformeerd aan de bestuursafspraken met het ministerie van OC&W.  
 
De PO-Raad en OCW komen de volgende doelstellingen overeen: 
• In 2015 hebben de schoolbesturen een implementatie- en investeringsplan voor onderwijs en 
 ICT, gebaseerd op hun visie op onderwijs. 
•  90% van de scholen gebruikt in 2020 dagelijks digitaal leermateriaal in het primair proces. 
•  Daartoe hebben de leraren voldoende ICT-basisvaardigheden en zetten ze deze in hun lespraktijk 

in. 
 
1.4 Karakteristiek van onze school 
 
KBS H. Gerardus is een basisschool die zich in de omgang met elkaar en anderen laat inspireren door  
haar katholieke identiteit.  
Wij geloven in ieder kind. Wij willen ieder kind een kans geven om het beste uit zichzelf te halen.  
Wij zijn ambitieus en willen goed onderwijs geven aan onze leerlingen.  
De kinderen op onze school voelen zich veilig, prettig en uitgedaagd. Zij hebben recht op goed 
opgeleide leerkrachten die goed onderwijs geven met moderne, eigentijdse onderwijsmaterialen. De 
kinderen op onze school leren op basis van eigenaarschap.  
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Strategisch deel 
 

2.1   Wat vraagt de toekomst van school en onderwijs 
 
Strategisch management heeft betrekking op het zorg dragen voor een juiste afstemming op de  
omgeving en het permanent op peil houden en ontwikkelen van bekwaamheden die nodig zijn om  
eventueel noodzakelijke wijzigingen in de strategie te verwezenlijken.  
Strategie is een plan waarin staat aangegeven wat een organisatie wil doen om zijn doelstellingen te  
realiseren. Plannen is één van de belangrijkste taken van het management.  
 
2.2 Missie 
 
Wij willen het maximale uit ieder kind halen op zowel onderwijskundig als sociaal emotioneel gebied  
door kwalitatief goed onderwijs te bieden en, mede, vanuit onze katholieke identiteit veel aandacht 
te schenken aan de totale ontwikkeling van het kind.  
 

2.3 Visie 

           
De visie van onze school kan worden omschreven in een vijftal kernwaarden die richtinggevend  
zijn voor het dagelijks handelen in onze school. 
 
Katholieke identiteit        
Wij zijn een katholieke school waar leerlingen met verschillende achtergronden zich thuis voelen en  
leren hun weg in het leven te vinden. Onze identiteit komt tot uiting in onze dagopeningen en  
vieringen, maar vooral in de manier waarop we met elkaar omgaan. Wij staan positief in het leven en  
respect, samen en openheid zijn sleutelwoorden binnen onze school. 
 
Ieder kind zijn eigen plek 
De basis voor leren is een fijne leefomgeving. Wij gaan uit van verschillen en willen daarom een  
school zijn waar ieder kind zichzelf mag en kan zijn en zich veilig en geborgen voelt. In onze school  
heerst een prettige sfeer waarin we respectvol met elkaar en onze omgeving omgaan en we  
veel plezier met en aandacht voor elkaar hebben.   
 
Onderwijs 
We bieden kwalitatief goed, uitdagend en eigentijds onderwijs om zo het maximale uit ieder kind te  
halen. Het team blijft zich derhalve continu ontwikkelen en verbeteren.  
Door een sterke onderwijsondersteuningsstructuur en een goed leerlingvolgsysteem kunnen wij de  
resultaten van onze leerlingen goed volgen en bewaken en hierop anticiperen.  
 
Toekomstperspectief 
We willen ieder kind de gelegenheid geven zich toe te rusten met voldoende kennis en vaardigheden  
om zich te ontwikkelen tot een waardevol mens binnen de samenleving. Het leren zelfstandig  
worden en verantwoordelijkheid krijgen, kortom mede-eigenaar zijn van het eigen leerproces is 
daarbij voor ons van groot belang. Tijdens het leerproces ligt er veel nadruk op samenwerken,  
omdat wij er van overtuigd zijn dat samenwerken een belangrijke vaardigheid is voor de toekomst.  
 
Partnerschap 
We vinden het belangrijk zowel pedagogisch als educatief partnerschap aan te gaan met ouders.  
Door een goede samenwerking tussen ouders, team en kinderen kunnen we de ontwikkeling  van  
kinderen positief beïnvloeden.  Ouders zijn voor de school een belangrijke gesprekspartner zowel  
informeel als formeel.  
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2.7 Sterkte / zwakte analyse 
 
Om een helder beeld te krijgen van hetgeen de komende jaren moet worden veranderd / verbeterd 
is er een SWOT analyse gemaakt. Voor deze analyse is gebruik gemaakt van de enquête van Scholen 
met Succes (ouder-, personeel- en leerling-enquête). Deze analyse is besproken met het team. 
Tevens zijn in dit schoolondernemingsplan punten opgenomen die vanuit de ouderadviescommissie 
en de medezeggenschapsraad zijn aangedragen tijdens overlegmomenten.  
 
SWOT analyse  
 

Sterktes  

 Sfeer (ouders + team) 

 Zorg en aandacht voor leerlingen 
(ouders) 

 Duidelijke regels (team + leerlingen) 

 Contacten ouders 

 BSO  

 Professionele cultuur (team) 

 Coöperatieve werkvormen (leerlingen) 
 
 

Zwaktes 

 Netheid school (ouders) 

 Hygiëne school (ouders + team) 

 Inrichting school (leerlingen)  

 Rust in de groep (leerlingen + ouders) 

 Welbevinden / pesten (leerlingen + 
team) 

 Schoolimago (team) 

 Kwaliteit leermiddelen (team) 

 Inzet/benutten  capaciteiten (team)  

 Opbrengsten  

Kansen 

 Schoolplein  

 Werken met individuele werkstations 
(tablets, laptops) (leerlingen) 

 Eigentijds onderwijs  

 Werken vanuit leerlijnen  

 Kinderopvang vanaf 2 jaar 

 Buitenschoolse activiteiten  
 

Bedreigingen 

 Veiligheid op weg naar school 

 Krimp 
 

 
2.8 Strategische doelen en ambities 
 
Bij het formuleren van strategische doelen is rekening gehouden met de strategische doelen vanuit  
het stichtingsondernemingsplan van Fidarda. De strategische doelen van de school liggen dan ook in  
lijn met de doelen van de stichting.   
 

 Teneinde ons schoolimago te versterken  dragen wij onze zorg en aandacht voor de 

leerlingen uit, zetten wij onze ouders in als ambassadeurs van de school en betrekken wij 

onze omgeving (de buurtbewoners) bij onze activiteiten om ze zo de sfeer in de school te 

laten proeven en tevens meer leerlingen te werven.  

 

 De interne en externe communicatie is proactief en helder.  
 

 Door het bieden van eigentijds, passend onderwijs ondersteund met moderne devices 

verbeteren we de kwaliteit van de leermiddelen en verhogen we de opbrengsten. 

 

 Wij richten ons pedagogisch en didactisch handelen op (digitale) leerlijnen, activerende 

didactiek en het eigenaarschap bij leerlingen. 
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 Vanuit een toekomstgerichte houding zorgen we er voor dat de school er zowel van binnen 

als van buiten aantrekkelijk uitziet passend bij het eigentijdse onderwijs.   

 
2.9 Onze positionering  
 
2.9.1 Ons onderscheidend onderwijsconcept 
 
Onze leerlingen zijn in doorlopende, gecombineerde leeftijdsgroepen  ingedeeld om zich te kunnen  
identificeren met groepsgenoten. Daarbij vormen activerende didactiek en (digitale) leerlijnen de  
leidraad voor ons pedagogisch en didactisch handelen. De leerlingen zijn eigenaar van hun eigen  
leerproces. Betrokkenheid, samenwerken, zelfstandigheid en uitdaging zijn  vaste criteria van waaruit  
gewerkt wordt.  
 
Binnen ons onderwijs leggen wij de volgende accenten: 
- Sociale vaardigheden ( o.a. het omgaan met sociale media)  
- Digitalisering van de onderwijsmethodieken (werken met moderne devices) 
- Nadruk op basisvaardigheden, in het bijzonder voor taal/leesonderwijs 
- Eigenaarschap en zelfstandigheid leerlingen en ontwikkeling op eigen niveau  
- Samenwerken (o.a. coöperatieve werkvormen en structuren)  
- Projectmatige aanpak van zaakvakken (inclusief wetenschap en techniek) 
 
Technologische ontwikkelingen helpen ons om deze vorm van leren dichter bij te brengen door de  
pedagogisch-didactische kennis te combineren met de mogelijkheden die de ICT ons biedt.  
Naast taal, rekenen en de kernvakken, zijn de competenties samenwerken, creativiteit, ict-    
geletterdheid, communiceren, probleemoplossend vermogen, kritisch denken en sociale en culturele  
vaardigheden van belang. Ook een betrokken, ondernemende en nieuwsgierige houding komen van 
pas in de 21ste eeuw. De komende jaren zal hiervoor meer aandacht zijn. 
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2.9.2 Onze positionering 
 
Iedere dag opnieuw vertrouwen de ouders hun kind toe aan de school. Binnen onze school draait  
alles om de leerlingen. Wij geloven in hen en wij willen ieder kind de kans geven het beste uit zichzelf  
te halen.  
 
Onze school: 

- gaat ervan uit dat ieder kind uniek is; 

- betrekt ieder kind actief bij de eigen ontwikkeling;  

- werkt aan de algehele ontwikkeling  van kinderen; 

- maakt werk van het leren van kinderen en leraren; 

- zorgt voor een positief schoolklimaat waar opvoeding en onderwijs samengaan; 

- werkt volgens een eigen schoolconcept met de leerlijnen en met eigen doelen en criteria, 

echter binnen de kaders die door de inspectie en b.v. het stichtingsbestuur zijn vastgesteld; 

- maakt gebruik van klassikale activerende instructies en  instructie aan diverse 

niveaugroepen; 

- richt zich op samenwerkend leren, met behulp van coöperatieve werkvormen. 

- beschouwt ouders/verzorgers als partners;  

- zorgt voor eigentijds Katholiek onderwijs, met ruimte voor persoonlijke en school specifieke 

invulling; 

- investeert in nieuwe media en middelen om het didactisch handelen en het leerproces van 

kinderen te ondersteunen. 

 
2.9.3 Stichting  
 
Onze school maakt deel uit van de Stichting Fidarda, een  Stichting die met 20 scholen (18 katholieke 
en 2 algemeen bijzondere), 270 personeelsleden (vast en tijdelijk) onderwijs verzorgt aan 2702 
kinderen in de provincies Groningen en Drenthe. De Stichting Fidarda staat voor eigentijds onderwijs 
en opvoeding op basis van de katholieke identiteit.  
 
De verdere uitwerking van dit mission statement is te vinden in het eerste deel van onze schoolgids. 
 
2.9.4 Identiteit 
 
Onze identiteit, d.w.z. alles wat onze school maakt tot de school die we zijn en willen worden,  
ontlenen wij aan onze katholieke grondslag. In onze missie en visie (zie strategisch beleid) hebben wij  
duidelijk gemaakt wat wij hiermee bedoelen. Onze visie op de katholieke identiteit van de school  
wordt in paragraaf 7.1 nader toegelicht.  
 
2.9.5 Imago 
 
Wij staan bekend om: 
- onze levensbeschouwelijke en onderwijskundige identiteit. 
- de kenmerken van onze school: zorg en aandacht, rust, sfeer, orde en structuur. 
- de zichtbare waarden en normen. 
 
2.10 Motto/slogan 
 

Op de H. Gerardus ‘schittert’ ieder kind op zijn eigen manier! 
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Tactisch deel 

 
Onze ontwikkeling brengt met zich mee dat we steeds onze doelen en werkwijze evalueren en 
aanpassingen doorvoeren om de gestelde doelen te halen.  
 

Onderwijs  
 
3.1 Onderwijsconcept 

 
leder kind is uniek. In onze school doet ieder kind er toe en wordt voor ieder kind bepaald wat het 
nodig heeft om te komen tot maximale zelfontplooiing. Het kind wordt hier actief bij betrokken 
(eigenaarschap). Een kind is meer dan alleen didactische kenmerken, daarom besteden wij evenredig 
veel aandacht aan de algehele ontwikkeling, waarin motivatie, sociaal – emotionele en creatieve 
ontwikkeling en betrokkenheid zijn verankerd. Ieder kind is ingedeeld in een gecombineerde groep 
met leeftijdsgenoten, zodat het zich leert te identificeren.  
 

 Aan de hand van een meerjarenbegroting zorgen wij er voor dat materialen en methodieken 
eigentijds zijn. Op die manier voorkomen wij dat er gewerkt wordt met verouderd materiaal.  

 Bij alle vakken houden wij de doorgaande leerlijn scherp in de gaten. Wij zorgen voor een 
activerende  instructie en leren kinderen te reflecteren op eigen werk (eigenaarschap). 

 Bij kinderen die ondersteuning nodig hebben volgen wij het handboek kwaliteitszorg van de 
stichting Fidarda.  

 We maken deel uit van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs. In dit verband zijn 
afspraken  gemaakt over wat ouders mogen verwachten van het onderwijs van de school.   
Goede kwaliteit van onderwijs is voor ons vanzelfsprekend. Kinderen hebben recht op het 
beste onderwijs.  

 In het handboek Onderwijsondersteuning en het bijbehorende schoolprofiel is te lezen over 
onze mogelijkheden om leerlingen te ondersteunen.  

 
3.2 Onderwijskundige vormgeving 
 
3.2.1. De kerndoelen 
 
Kerndoelen zijn streefdoelen die aangeven waar een school zich op moet richten met zijn onderwijs. 
De kerndoelen zetten de grote lijnen uit. De methodes die wij op school gebruiken voldoen aan de 
kerndoelen. De komende jaren zullen wij ons onderwijs verder gaan inrichten aan de hand van 
leerlijnen. De leerlijnen zijn dan richtinggevend voor het onderwijs dat wij geven. Uiteraard voldoen  
ook deze leerlijnen aan de kerndoelen. 
Een overzicht van alle gebruikte methoden is opgenomen als bijlage evenals een overzicht van de 
verdeling van uren over de verschillende vak- en vormingsgebieden. 
 
3.2.2. Onderwijskundige vormgeving  
 
We geven op een gestructureerde manier, activerend onderwijs waarbij het contact met de 
leerlingen de basis is en de leerlingen mede-eigenaar zijn van hun leerproces. Wij besteden aandacht  
aan de totale ontwikkeling van het kind, niet enkel aan cognitieve vaardigheden.  
 
Ons onderwijs wordt gekenmerkt door het meer centraal stellen van de leerling, het goed monitoren 
van leerresultaten en het daarop aanpassen van het leerproces; kortom het vergroten van de 
keuzevrijheid van de leerkracht en leerling en het maximaal benutten van het geven en ontvangen 
van onderwijs. Daarin nemen we de aspecten van iemands persoonlijkheid en competenties mee om 
na te gaan op welke wijze iemand het beste tot een eindresultaat komt. Binnen het team vindt  
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afstemming plaats om de doorgaande lijn van het onderwijs zeker te stellen.  
 
De leerlingen zijn over het algemeen in homogene groepen gegroepeerd. Regelmatig worden er  
daarnaast andere werk- en groeperingsvormen toegepast. Dit omvat o.a. gedifferentieerde  
instructies, pre- en reteaching en coöperatieve werkvormen. Hierdoor wordt goed tegemoet  
gekomen aan de verschillende onderwijs- en ondersteuningsbehoeftes van de leerlingen.  
 
3.2.3. Onderwijsondersteuningsstructuur 

 
Passend Onderwijs vraagt van scholen dat ze zich helder en transparant positioneren en aangeven op 
welke manier zij tegemoet komen aan de onderwijsbehoefte van kinderen. Maar ook dat ze duidelijk 
aangeven waar hun grenzen liggen en op welk moment de school verwijst naar andere 
onderwijsvormen. 
 
Het schoolprofiel omschrijft de kaders van de wijze waarop inhoud wordt gegeven aan (passend) 
onderwijs, toelating, afwijzing en procedures. Aan de hand hiervan kan de school en kunnen de 
ouders een afweging maken of dit aansluit bij de ontwikkeling en behoeften van het kind. 
 
Goed onderwijs gaat over overdracht, ontplooiing en ontwikkeling. Het draait om de vraag wat 
kinderen nodig hebben om zich te ontwikkelen en voor te bereiden op een zo zelfstandig mogelijke 
plaats in onze samenleving. De leerkracht speelt een sleutelrol en de positie van de ouders is hierbij 
heel belangrijk. Wij investeren daarom in onze leerkrachten en de schoolgemeenschap. Wij gaan er 
van uit dat er verschillen tussen kinderen zijn. Uitgaan van de behoeften en talenten van kinderen 
betekent dat scholen steeds actief zoeken naar passende vormen van onderwijs en leren. 
Uitgangspunt van de werkwijze op onze school is een handelings- en oplossingsgerichte houding 
waarbij gekeken wordt naar de totale ontwikkeling van het kind. Door de draagkracht van leraren te 
vergroten, kan aan de onderwijsbehoeften van meer kinderen tegemoet gekomen worden. Die 
draagkracht wordt vergroot door te investeren in nascholing. Wij gaan uit van de professionele 
kracht van de leerkrachten. Er is binnen de scholen van de stichting een structuur aangebracht in 
werkwijze, planning en ondersteuning gebaseerd op een cyclisch proces. Dit bevordert planmatig 
werken, geeft duidelijkheid in aanpak en vereenvoudigt uitwisseling. Leren van en met elkaar is 
essentieel in onze professionele cultuur.   
 
Onze stichting heeft een eigen ondersteuningsteam; “Kompas”. Deze speelt een grote rol bij de 
invoering en uitvoering van de ondersteuningsstructuur 
 
Op school is een handboek Onderwijsondersteuning Fidarda aanwezig. Dit handboek geeft een beeld 
van hoe het onderwijs er in de praktijk uit ziet. We werken constant aan de verbetering van de 
verschillende aspecten van het onderwijs. Dit document zal dus ook jaarlijks bijgesteld worden, n.a.v. 
bevindingen en ontwikkelingen.  
 
Voor de uitgebreide beschrijving  van de onderwijsondersteuningsstructuur  en de gehanteerde 
werkwijzen en protocollen verwijzen we naar: Het Handboek Onderwijsondersteuning  
 
Passend onderwijs voor elk kind 
Alle leerlingen moeten een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en hun 
mogelijkheden. Dit is het uitgangspunt van passend onderwijs. Doel is om elk kind uit te dagen het  
beste uit zichzelf te halen.  
Doelen passend onderwijs 
Met de invoering van passend onderwijs wil de overheid bereiken dat: 

 Alle kinderen een passende plek in het onderwijs krijgen. 

 Als het kan gaat het kind naar een reguliere school. Als dat niet kan, in het speciaal onderwijs.  
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 Scholen meer mogelijkheden krijgen voor ondersteuning op maat. 

 De mogelijkheden en de onderwijsbehoefte van kind bepalend zijn, niet de beperkingen. 

 Kinderen niet meer langdurig thuis komen te zitten. 

 
Zorgplicht: altijd een passende plek voor een leerling 
Sinds 1 augustus 2014 hebben scholen een zorgplicht. Dit houdt in dat de school een passende plek  
moet zoeken, als een kind extra ondersteuning nodig heeft. Er zijn 3 mogelijkheden: 
- een aanbod op de eigen school (de school van aanmelding); 

- een aanbod op een andere reguliere school; 

- een aanbod op een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs. 

 
Met de zorgplicht wil de overheid voorkomen dat kinderen thuis komen te zitten, omdat er geen 
passend onderwijsaanbod voor ze is. 
 
Basisondersteuning: begeleiding op elke school 
Scholen moeten in ieder geval de basisondersteuning bieden. Dit is de ondersteuning die alle scholen 
binnen het samenwerkingsverband (in de regio) bieden. De scholen in het samenwerkingsverband 
maken hierover onderling afspraken. Het gaat bijvoorbeeld om hulp voor leerlingen met dyslexie, 
aanpak (ter voorkoming van) gedragsproblemen en extra begeleiding aan leerlingen die een meer of 
minder dan gemiddelde intelligentie hebben. De kwaliteit moet voldoen aan de normen van de 
onderwijsinspectie. 
 
Extra begeleiding en ontwikkelingsperspectief 
Naast de basisondersteuning bieden sommige scholen extra begeleiding aan leerlingen. Het is ook 
mogelijk dat er een aparte voorziening in de school wordt ingericht. Denk bijvoorbeeld aan een 
speciale klas voor leerlingen met autisme. 
 
De school maakt een ontwikkelingsperspectief voor alle leerlingen die begeleiding krijgen bovenop 
de basisondersteuning. Hierin beschrijft de school de onderwijsdoelen voor die leerling. Welk niveau 
kan uw kind behalen en welke ondersteuning heeft hij of zij daarbij nodig? De school overlegt met u 
over de invulling van het ontwikkelingsperspectief. 
 
Met de invoering van het ontwikkelingsperspectief wil de overheid de kwaliteit van de extra 
begeleiding in het onderwijs waarborgen. 
 
3.3 Doelstellingen beleidsterrein Onderwijs  

 In 2019 werken wij voor alle basisvakken vanuit (digitale) leerlijnen waardoor leerlingen op 

hun eigen niveau kunnen werken. 

 In 2019 bepaalt 80% van de leerlingen de eigen leerdoelen  voor de basisvaardigheden. 

 In 2019 zijn wij in het bezit van het gezonde school vignet.   

 In 2017 heeft wetenschap en techniek een structurele plaats in ons onderwijs  
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Personeel 
 
4.1  Algemene doelstellingen van ons personeelsbeleid 
 
Om optimale ontwikkelkansen voor onze leerlingen te creëren, stellen wij hoge eisen aan onze 
leerkrachten. Op de H. Gerardus is iedereen aanspreekbaar op een professionele houding: we zorgen 
voor een permanente ontwikkeling van onze eigen deskundigheid en werken resultaatgericht. We 
leren van onze praktijk en voelen ons gezamenlijk verantwoordelijk voor de resultaten van ons 
onderwijs. Mensen worden ingezet op posities en taken waar ze goed in zijn en waarbij ze zich 
prettig voelen, waar ze zich voortdurend kunnen ontwikkelen en daartoe uitgedaagd worden. 
Professionele groei is voor ons uitgangspunt. 
 
Op stichtingsniveau is integraal  personeelsbeleid ontwikkeld en dit wordt op schoolniveau 
uitgevoerd. De kenmerken hiervan zijn: 

- Van ieder personeelslid is er een bekwaamheidsdossier 
- Ieder personeelslid is verantwoordelijk voor de eigen ontwikkeling 
- De gesprekscyclus (functioneringsgesprekken, beoordelingsgesprekken, 

ontwikkelgesprekken) is   erop gericht het beste uit mensen te halen. 
- Collegiale consultaties,  coaching en klassenbezoeken door directeur en IB-er zijn gericht op 

versterking van het pedagogisch didactisch  handelen  van de leerkrachten  in de klas en het 
optimaliseren van leerresultaten bij de leerlingen professionele cultuur 

 
4.2 Uitgangspunten formatie 
 
Het formatiebeleid is  vastgelegd  in een  formatieplan dat ieder schooljaar opnieuw wordt 
vastgesteld. De belangen van de leerlingen van onze school staan voorop.  
De school is gehouden aan de afspraken met het College van Bestuur, de zgn. taakstelling, die 
aangeeft hoeveel fte’s besteed kunnen worden. 
Bij het opstellen van het formatieplan zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de 
wensen van het personeel. De directeur neemt gemotiveerd een besluit met betrekking tot het 
honoreren van deze wensen.  
 
Ieder jaar opnieuw wordt het formatieplan opgesteld aan de hand van de stand van zaken op 
dat moment; aantal leerlingen, GLE budget, inzetbaarheid personeel. 
Het aantal uren en/of deeltijdbanen wordt telkens opnieuw bekeken. 
 
Het formatieplan is een voorlopig plan. In verband met veranderingen van groepsgrootte, 
wettelijke maatregelen en/of onvoorziene omstandigheden gedurende het schooljaar kunnen er 
wijzigingen in het plan aangebracht worden. 
 
4.3 Uitgangspunten taakbeleid 
 
Ieder personeelslid heeft onderwijstaken, onderwijs gerelateerde taken en algemene 
schooltaken. In de jaarvergadering aan het begin van het schooljaar worden de taken verdeeld 
binnen het team. Hierbij wordt getracht zoveel mogelijk de taken evenredig te verdelen over de 
teamleden en passend bij hun eigen voorkeuren en kwaliteiten. De H. Gerardus heeft een klein 
team, daarom wordt er jaarlijks goed gelet op wat er wel en wat er niet gedaan wordt. 
 
4.4 Nascholing 
 
Nascholing omvat alle activiteiten die worden verricht in het kader van inhoud 
deskundigheidsbevordering van het personeel. Hiervoor is vanuit de stichting de 
Talentenlinkacademie opgericht. We maken onderscheid tussen teamscholing en individuele 
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scholing. Beleid en budget bepalen welke scholing er gevolgd wordt. Ieder schooljaar wordt een 
scholingsplan opgesteld dat goedgekeurd dient te worden door het bestuur van de stichting Fidarda.  

 
4.5 Doelstellingen beleidsterrein Personeel 

 Iedere medewerker is proactief en zichtbaar eigenaar van zijn eigen ontwikkelproces. Dit 
wordt vastgelegd in coo7.  

 In 2017 zijn alle leerkrachten competent in het werken vanuit leerlijnen en het inzetten van 
moderne devices ter ondersteuning.  

 

Marketing 
 
5.1  Onze klanten 
 
De leerlingen van onze school komen voornamelijk uit Barnflair en naaste omgeving. Daarnaast 
hebben we enkele Nederlandse leerlingen die in Duitsland wonen.  
Vanaf het eerste moment van kennismaking zetten wij hoog in op een goed contact en een prettige 
samenwerking met ouders. Door educatief partnerschap helpen ouders en school elkaar om het kind 
optimaal te laten ontwikkelen. 
 
5.2 Onze buurscholen 
 
In Barnflair zijn geen andere basisscholen. Wel zijn er in Ter Apel relatief veel basisscholen (1 
openbare school, 1 Protestants-christelijke school, 1 Katholieke school en 1 samenwerkingsschool).  
Wij laten ons niet leiden door eventuele concurrentie. Wij willen uitgaan van onze eigen kracht en 
ons onderscheidend vermogen.   
 
5.2.1. Ons onderscheidend vermogen 
 

 We zijn een katholieke school met leerkrachten die in het bezit zijn van de akte godsdienst. 

 We zijn kleinschalig. 

 De sfeer op school is prettig en positief. 

 Wij bieden eigentijds, kwalitatief goed onderwijs waar mogelijk ondersteund door moderne 
devices. 

 We zetten in op zelfstandigheid en samenwerking.  

 We hebben : “De bibliotheek op school”. 

 We leggen de lat hoog voor onszelf en de kinderen. 

 We bieden voor- en naschoolse opvang in de school. 

 We hebben een peuterspeelzaal naast de school.  

 De school staat in een prachtige, bosrijke omgeving.  

 
5.3 Onze marktpositie 
 
5.3.1. Leerlingprognose 
Onze school is, met ongeveer 65 leerlingen, een kleine school. De scholen in Ter Apel zijn, op de 
Protestants-christelijke school na, groter (vanaf 100 leerlingen).  
 
De gemeente  heeft momenteel geen helder beeld van het leerlingenaantal in de komende jaren, zij  
geven aan dit in het najaar van 2015 weer te onderzoeken.  
Onze verwachting is dat we de komende jaren stabiel blijven.  
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5.3.2.  Marktonderzoek 
 
Het afgelopen schooljaar hebben wij een grote instroom gehad in groep 1. Daarnaast hebben we een 
aantal ‘zij-instromers’ gehad. Ouders van de ‘zij-instromers’ kiezen heel bewust voor de 
kleinschaligheid van onze school en daarmee voor de zorg en aandacht die wij de kinderen bieden.  
 
5.4   Doelstellingen beleidsterrein Marketing 

 Vanaf schooljaar 2015-2016 wordt de samenwerking tussen peuterspeelzaal en groep 1/2 

versterkt. 

 In juni 2016 spreekt 95 % van de ouders positief over de school naar derden. 

 Uiterlijk in 2017 hebben wij een vernieuwd schoolplein.  

Communicatie 
 
6.1 Uitgangspunten voor communicatie 
 
Communicatie is een basisbehoefte voor het goed functioneren van onze organisatie. Door 
communicatie ( intern en extern) worden verschillende groepen met elkaar verbonden. We vinden 
het belangrijk dat het team, kinderen, ouders en omgeving weten waar we als school voor staan en 
waar we op school mee bezig zijn. Communicatie vindt plaats vanuit gedeelde verantwoordelijkheid 
voor de kinderen.  
 
6.2 Algemene communicatiedoelen 
 
We vinden het belangrijk dat we binnen onze school op een professionele, transparante wijze met 
elkaar communiceren. Hiervoor is het belangrijk dat het contact met de school als laagdrempelig 
wordt ervaren. Om doelen te bereiken en informatie te delen is het noodzakelijk proactief te 
communiceren. Communicatie verbindt, informeert en motiveert interne en externe doelgroepen. 
 
6.3 Communicatiemiddelen in relatie tot communicatiedoelen 
 
Persoonlijk contact staat bij ons op de eerste plaats. Wij leven echter in een steeds verder 
digitaliserende maatschappij. Daar spelen wij op in door meer en meer gebruik te maken van ICT bij 
de communicatie richting alle betrokkenen bij de school. Voorbeelden hiervan zijn onze nieuwsbrief, 
de website en het ouderportaal van ons leerlingvolgsysteem Parnassys, waarin ouders de 
ontwikkeling van hun kind(eren) kunnen volgen. 
 
6.4 Doelstellingen beleidsterrein Communicatie 

 

 Vanaf 2015-2016 wordt er in- en extern proactief en helder gecommuniceerd. 

 In 2017  is  80 % van de ouders tevreden over de informatievoorziening over het aanbod van 
de school.  
 

Identiteit 
 
7.1 Onze visie op identiteit 
Wij zijn een katholieke school en levensbeschouwelijke ontwikkeling is wezenlijk en vast onderdeel 
binnen ons onderwijs.  
Levensbeschouwing komt binnen onze school naar voren in de manier waarop wij met elkaar 
omgaan, onze vieringen en de lessen uit onze levensbeschouwelijke methode Trefwoord.  
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Vieren 
De vieringen op de H. Gerardusschool zijn belangrijk. We willen de bijzondere momenten gedurende 
het jaar en de bijzondere momenten in het leven samen beleven/vieren. 
 
Leren 
Op onze school leren de kinderen over de wereld van geloven en over wat we vanuit de traditie 
willen doorgeven. Daarbij spelen de verhalen en gebruiken uit de Bijbel en de kerkelijke traditie een 
centrale rol. De verhalen en gebruiken uit de Bijbel worden vertaald naar het leven in de huidige tijd.  
 
Zorgen 
Als school stellen wij aandacht en zorg voor elkaar centraal, zowel binnen de school als de omgeving 
waarin de school staat. Voor ons spelen waarden en normen als bijvoorbeeld  een positieve kijk op 
de samenleving en zorg voor elkaar een belangrijke rol.  
 
Gemeenschapsvorming 
De H. Gerardus is als school zelf een gemeenschap en staat middenin de maatschappij. Op allerlei 
manieren werken wij er aan om een goede band op te bouwen met mensen binnen en buiten de 
school. Uitgangspunt daarbij is respectvol omgaan met elkaar. Wij zien ouders als partners, waarmee 
we samenwerken op het gebied van onderwijs en opvoeding. 
 
7.2 Doelstellingen beleidsterrein identiteit 

 Bij de enquête van scholen met succes in 2017 beantwoordt minimaal 75 % van de ouders de 

vraag: “Hoe tevreden bent u over de inhoud van het godsdienstonderwijs dat uw kind 

ontvangt op school?” met tevreden. 

 
 
Overzicht tactische doelen  
Zie bijlage 1 
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Operationeel deel 
 
7.1 Kwaliteitszorg 
 
In het operationeel deel van dit SchoolOndernemingsPlan zijn alle tactische doelen uitgewerkt per 
schooljaar. De subdoelen die er uit de tactisch doelen worden afgeleid worden beschreven in 
indicatoren. Deze indicatoren per schooljaar vormen ons SchoolJaarPlan (SJP). Het schooljaarplan is 
richtinggevend voor een schooljaar. Na een schooljaar wordt het schooljaarplan geëvalueerd in het 
SchoolJaarVerslag (SJV). 
 

7.2 De ordening van de kwaliteitscyclus 
 

 
 

Binnen onze stichting hanteren wij de zgn. PDCA-cyclus. De cirkel beschrijft vier activiteiten die op 
alle verbeteringen in onze organisatie van toepassing zijn. De vier activiteiten zorgen voor een betere 
kwaliteit. Het cyclische karakter garandeert dat de kwaliteitsverbetering continu onder de aandacht 
is. We volgen, meten, evalueren en borgen op systematische wijze de kwaliteit van ons onderwijs. 
Binnen de school is er voortdurend aandacht voor kwaliteitsverbetering van onderwijs en opvoeding.  
Vijf aspecten spelen een rol bij het ontwikkelen van onze zorg voor kwaliteit in relatie tot de 
geformuleerde visie, missie en doelstellingen: 
1. Doen we de goede dingen?  PLAN 
2. Doen we de goede dingen ook goed? DO 
3. Hoe weten/meten we dat?  CHECK 
4. Vinden anderen dat ook?  CHECK  
5. Wat doen we met die wetenschap? ACT 
 
8.3 Het instrumentarium 

 

Om onze kwaliteit constant te toetsen, maken we o.a. gebruik van de volgende instrumenten: 
 

 Leerlingvolgsysteem ParnasSys + kwaliteitscontrolesysteem ParnasSys integraal 

 DORR, volgsysteem kleuters 

 Methodetoetsen 

 Cito-toetsen 

 Eindtoets  

 Scholen met Succes Tevredenheidspeilingen 

 Overlegstructuren zoals teamvergaderingen 

 Vergaderingen met ouders (MR / OAC / OV 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Organisatie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kwaliteit_(eigenschap)


 

 
 
 

Doelen 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

In 2019 werken wij voor alle basisvakken vanuit (digitale) 
leerlijnen waardoor leerlingen op hun eigen niveau kunnen 
werken. 

    

 
In 2019 bepaalt 80% van de leerlingen de eigen leerdoelen   
voor de basisvaardigheden. 

    

In 2019 zijn wij in het bezit van het gezonde school vignet.       

 

Bij de enquête van scholen met succes in 2017 beantwoordt 

minimaal 75 % van de ouders de vraag: “Hoe tevreden bent 

u over de inhoud van het godsdienstonderwijs dat uw kind 

ontvangt op school?”.  

    

In 2017 heeft wetenschap en techniek een structurele plaats 

in ons onderwijs.  

 

 

 

 
 
 

 
Iedere medewerker is proactief en zichtbaar eigenaar van 
zijn eigen ontwikkelproces. 
 

    

 
In 2017 zijn alle leerkrachten competent in het werken 
vanuit leerlijnen en het inzetten van moderne devices ter 
ondersteuning.  

 

    

Bijlage 1 Overzicht tactische doelen 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Vanaf schooljaar 2015-2016 wordt de samenwerking tussen 
peuterspeelzaal en groep 1/2 versterkt.  

 

    

 
Vanaf 2015-2016 wordt er in- en extern proactief en helder 
gecommuniceerd. 

    

 
In 2017  is  80 % van de ouders tevreden over de 
informatievoorziening over het aanbod van de school.  
 

    

 

In juni 2016 spreekt 95 % van de ouders positief over de 

school naar derden. 

    

 

Uiterlijk in 2017 hebben wij een vernieuwd schoolplein.      



 

Bijlage 2  Uitwerking doelen PDCA-cyclus  Schooljaarplan 2015-2016 

Domein onderwijs en identiteit 

Doelen: 
 In 2019 werken wij voor alle basisvakken vanuit (digitale) leerlijnen waardoor leerlingen op hun eigen niveau kunnen werken. 

 In 2019 bepaalt 80% van de leerlingen de eigen leerdoelen  voor de basisvaardigheden. 

 In 2019 zijn wij in het bezit van het gezonde school vignet.   

 Bij de enquête van scholen met succes in 2017 beantwoordt minimaal 75 % van de ouders de vraag:  “Hoe tevreden bent u over de inhoud van het 

godsdienstonderwijs dat uw kind ontvangt op school?” met tevreden. 

 In 2017 heeft wetenschap en techniek een structurele plaats in ons onderwijs  

 

 

PLAN  DO     Check en 
Act 

 

Indicatoren Norm  Activiteiten Planning Middelen Verantwoordelijk Financiën Instrument Evaluatie en actie 
Leerlingen bepalen 
eigen leerdoelen in 
Math 

80 % van de leerlingen is in 
staat zelf keuzes te maken in 
leerdoel, uitvoering en 
verantwoording 

  Per dag of week 
zelf een leerdoel 
bepalen 

 Leerdoel 
wegzetten op 
taakbord en/of 
taakbrief 

 Zelf een keuze 
maken in uitvoer 

 Verantwoording 
afleggen in 
leergesprek 

Augustus 
2015-juni 
2016 

 Math 
 

 Team, leerling, 
directie 

 N.v.t  Math  Oktober 2015 

 Januari 2016 

 Maart 2016 

 Juni 2016 



 

 

PLAN  DO     Check en 
Act 

 

Indicatoren Norm  Activiteiten Planning Middelen Verantwoordelijk Financiën Instrument Evaluatie en actie 
In iedere klas een 
ontdekhoek voor 
rekenen 

Leerlingen kunnen handelend 
rekenen met behulp van 
materialen uit de ontdekhoek 

  Structurele inzet 
ontdekhoek 
tijdens de lessen 

Augustus 
2015-juni 
2016 

 Math 
 

 Team, leerling, 
directie 

 € 100,00  Math  Oktober 2015 

 Januari 2016 

 Maart 2016 

 Juni 2016 

 

PLAN  DO     Check en 
Act 

 

Indicatoren Norm  Activiteiten Planning Middelen Verantwoordelijk Financiën Instrument Evaluatie en actie 
Structureel werken 
aan sociaal 
emotionele 
ontwikkeling 

Behalen gezonde school vignet 
voor dit onderwerp 

  Inzet KIVA 

 Actualiseren 
omgangsprotocol 

 Aanvragen 
ondersteuning 
via 
gezondeschool.nl 

Augustus 
2015-juni 
2016 (inzet 
anti-
pestpro-
gramma) 
 
Mei 2016 
aanvraag 
vignet 

 Anti-
pestprogram-
ma 

 Omgangs-
protocol 
 

 Team, directie  €150,00 voor 
vignet 

 Kosten anti-
pestprogram
ma  

 Anti-
pestprogram-
ma 

 September 2015 

 November 2015 

 Februari 2016 

 April 2016 

 Juni 2016 
 
 
 
 
 

 



 

PLAN  DO     Check en 
Act 

 

Indicatoren Norm  Activiteiten Planning Middelen Verantwoordelijk Financiën Instrument Evaluatie en actie 
3 groepen in één 
klas 

Plan van aanpak organisatie 3 
groepen in één klas 

  Gesprek voeren 
met bestuur over 
aantal groepen in 
2016-2017 

 Indien nodig 
(n.a.v. gesprek) 
informatie 
inwinnen bij 
scholen die 
combinatie-
klassen van 3 
groepen hebben. 

 Plan van aanpak 
ontwikkelen  

Oktober 
(begrotings-
gesprek) 
 
Indien nodig 
in 
november 
plan van 
aanpak 
ontwikkelen 
 
 

 Kennis collega-
scholen 
 

 Team, directie n.v.t.    Plan van 
aanpak 

 Oktober 2015 

 November 2015 

 Februari 2016 

 April 2016 

 Juni 2016 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Domein personeel 
 
Doelen: 

 Iedere medewerker is zichtbaar eigenaar van zijn eigen ontwikkelproces. 

 In 2017 zijn alle leerkrachten competent in het werken vanuit leerlijnen en het inzetten van moderne devices ter ondersteuning.  
 
 

PLAN  DO     Check en 
Act 

 

Indicatoren Norm  Activiteiten Planning Middelen Verantwoordelijk Financiën Instrument Evaluatie en actie 
Leerkracht eigenaar 
eigen 
ontwikkelproces 

 Teamleden houden eigen 
ontwikkeling bij in coo7 
met behulp van klok. 

  Voorlichting inzet 
klok coo7 

 Tijdspad 
uitzetten 

Augustus 
2015 – 
februari 
2017 

Teamscholing  
coo7 
 

 Directie, MIB, team    Coo7 Januari 2016 
Juni 2016 
November 2016 
Februari 2017 

 

PLAN  DO     Check en 
Act 

 

Indicatoren Norm  Activiteiten Planning Middelen Verantwoordelijk Financiën Instrument Evaluatie en actie 
Teamleden 
competent in 
werken vanuit 
(digitale) leerlijnen 

 Alle teamleden scoren 
tenminste competent op 
de vaardigheid omgaan 
met meerdere niveaus en 
werkvormen  

 Alle teamleden zetten de 
iPad effectief in tijdens de 
lessen 

  Collegiale 
consultatie (in- 
en extern) 

 Observaties door 
directie/MIB 

 Observaties door 
coach exova 

 Augustus 
2015- juni 
2016 

 

Coaching exova  Directie + team    Coo7 Januari 2016 
Juni 2016 

 
 
Domein marketing  
 

 Vanaf schooljaar 2015-2016 wordt de samenwerking tussen peuterspeelzaal en groep 1/2 versterkt. 

 In juni 2016 spreekt 95 % van de ouders positief over de school naar derden. 

 Uiterlijk in 2017 hebben wij een vernieuwd schoolplein.  



 

 

PLAN  DO     Check en 
Act 

 

Indicatoren Norm  Activiteiten Planning Middelen Verantwoordelijk Financiën Instrument Evaluatie en actie 
Andere 
schooltijden 

 Besluitvorming over wel of 
niet andere schooltijden   

  Verdiepen in 
mogelijke 
alternatieve 
schooltijden 

 Wens team in 
kaart brengen 

 Wens ouders in 
kaart brengen 

 Teamvergadering 

 MR/OAC 
vergadering 

Augustus 
t/m februari 
2016 

Kennis andere 
scholen 
 
Enquête 

 Directie, team, MR 
en OAC 

-  Overzicht 
schooltijden 

 Enquête via 
ParnasSys 

 Oktober 2015 

 Januari 2016 

 Februari 2016 

 

PLAN  DO     Check en 
Act 

 

Indicatoren Norm  Activiteiten Planning Middelen Verantwoordelijk Financiën Instrument Evaluatie en actie 
De school voert 
gericht ouderbeleid 

 Er is een plan voor 
gericht ouderbeleid 

  Huidige 
activiteiten 
inventariseren 

 Gebruik maken 
van 
marketingbureau 

 Activiteiten zo  
nodig aanvullen 
met nieuwe items 

 Financiën 
reserveren voor 
uitvoer van 
profileringsactivi-
teiten 

 Uitvoeren , 
borgen en 
evalueren van 
activiteiten 
 

Augustus 
2015-
december 
2015 

Marketing  
bureau 

 Directie, MR en 
OAC 

 € 500,00   Plan/protocol 
ouderbeleid 

 December 2015 

 Maart 2016 

 Mei 2016 
 



 

 

PLAN  DO     Check en 
Act 

 

Indicatoren Norm  Activiteiten Planning Middelen Verantwoordelijk Financiën Instrument Evaluatie en actie 
Vernieuwing 
schoolplein 

   Werkgroep 
samenstellen 

 Ontwerp 
schoolplein 
maken, evt. met 
behulp van 
deskundige 

 Plan van aanpak 
uitwerken 

 Sponsoren 
benaderen 

 Acties 
organiseren 
i.v.m. financiën 

Augustus 
2015 t/m juli 
2016 (indien 
nodig 
verlengen 
tot 
december 
2016) 

Brochures  
gezonde  
schoolpleinen 
 
 

 Directie, team, 
OAC,MR, 
leerlingen 

 Nog niet 
bekend 
(afhankelijk 
van plan) 

 Plan van 
aanpak 

September 2015 
November 2015  
Januari 2016 
Maart 2016 
Mei 2016 
Juli 2016 

 
 

PLAN  DO     Check en 
Act 

 

Indicatoren Norm  Activiteiten Planning Middelen Verantwoordelijk Financiën Instrument Evaluatie en actie 
Samenwerking 
peuterspeelzaal  

 2 x per jaar organiseren de 
leerkrachten van groep 1/2 
en de leidsters van de 
peuterspeelzaal een 
gezamenlijke activiteit / 
een gezamenlijk project.  

  Overleg 
leerkrachten / 
peuterspeelzaal-
leidsters  

September  
t/m 
december 
2015. 
 
Januari t/m 
juni 2016. 

Materialen 
peuters / 
kleuters (bijv. 
piramide, 
schatkist, etc.) 

 Directie, 
leerkrachten 

 Nog niet 
bekend 

 Draaiboek 
activiteit / 
project 

 December 2015 

 Juni 2016 

 
 
 
 
 
 



 

Domein communicatie 
 

 Vanaf 2015-2016 wordt er in- en extern proactief en helder gecommuniceerd. 

 In 2017  is  80 % van de ouders tevreden over de informatievoorziening over het aanbod van de school.  
 

PLAN  DO     Check en 
Act 

 

Indicatoren Norm  Activiteiten Planning Middelen Verantwoordelijk Financiën Instrument Evaluatie en actie 
Onderwijsinhoude-
lijke informatie 
nieuwsbrief  

Iedere maand wordt in de  
nieuwsbrief inhoudelijke  
informatie over ons  
onderwijs gegeven. 

  Afstemmen in 
het team t.a.v. 
inhoudelijke 
punten. 

 Inhoudelijke 
punten in een 
tijdspad 
zetten. 

 Inhoudelijke 
punten 

uitwerken. 
 

1 x per 
maand 

Nieuwsbrief  Directie, MIB en 
team 

N.v.t.  Nieuwsbrief Tussenevaluatie  
januari 2016 
 
Eindevaluatie mei  
2016 
 

 

PLAN  DO     Check en 
Act 

 

Indicatoren Norm  Activiteiten Planning Middelen Verantwoordelijk Financiën Instrument Evaluatie en actie 
Pro-actief / helder 
communiceren 

De richtlijnen zoals omschreven 
in het communicatieplan 
worden door alle betrokkenen 
nageleefd 

  Communicatie-
plan presenteren 
aan ouders 

 Communicatie-
plan agenderen 
op 
teamvergadering
en en 
vergaderingen 
MR / OAC 

September 
2015 

Informatie- 
avond 
 
 

 Directie, MIB, 
team, MR, OAC 

 N.v.t.  Communicatie 
plan 

 November 2015 

 Maart 2016 

 Juli 2016 
 

 
 


