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Dit is het jaarplan 2020/2021. Het jaarplan is onderverdeeld in de aandachtsgebieden: 
1. Identiteit; 
2. Onderwijs; 

a. Pedagogisch klimaat 
b. Didactisch handelen 
c. Leerstofaanbod 
d. Ondersteuningsstructuur 

 
3. Personeel; 
4. Kwaliteit; 
5.Communicatie; 
6. Financiën; 
7. Huisvesting en Materiële middelen. 
 
Per aandachtsgebied staat beschreven wat we het komende jaar gaan doen. De input voor 
het jaarplan komt voort uit het schoolplan 2019-2023. Daarnaast is de evaluatie van het 
schooljaar 2019/2020 meegenomen. Naast de reguliere punten zal in dit schooljaar de focus 
liggen op punt 2 en 3 van de beschreven ambitie. Punt 2 is een vervolg op wat we afgelopen 
schooljaar al hebben gedaan, de audit die er is geweest en de acties die daaruit 
voortkomen.  
Punt 3 is toekomstgericht onderwijs. Dit zal komend schooljaar aandacht krijgen. Met een 
speciale werkgroep gaan we hier aandacht aan besteden tijdens studiedagen. Punt 1 uit de 
ambitie (terug naar Comenius) heeft blijvend aandacht en komt ook specifiek terug in het 
stuk over toekomstgericht onderwijs. Het “? “ van ambitie 4: dingen die op ons pad komen 
en aandacht nodig zullen hebben hebben we afgelopen schooljaar ervaren met de 
schoolsluiting. De ervaringen hiervan nemen we mee in het punt over toekomstgericht 
onderwijs.  
 

 
 2 Aandacht voor de basis in de klas, kwaliteit van lesgeven 
Het draait in een school om onderwijs aan leerlingen. Logisch dat dit onderwerp dan altijd 
een belangrijke pijler vormt voor de komende jaren. We gaan wat dit onderwerp betreft 
verder op de huidige weg met de volgende specifieke aandachtspunten: 

● ICT verder uitbouwen als ondersteuning van ons onderwijs; 
● Basisafspraken op orde; 
● Het werken met  Expliciete Directe Instructie model (EDI) verder uitwerken; 
● Focus op de leerdoelen en feedback op deze doelen;  
● Aandachtspunten om mee te nemen zijn bewegend leren en coöperatieve 

werkvormen. 
 
3. Toekomstgericht onderwijs 
De vraag waar we onze leerlingen voor moeten opleiden is moeilijk te beantwoorden. Dit 
neemt niet weg dat weg dat we veel dingen ook al wel weten en daar ons onderwijs op 
afstemmen. We focussen vooral op vaardigheden waarvan we zeker weten dat die nodig 
zijn. Die vaardigheden komen terug in de omschreven 21e eeuwse vaardigheden en ook in 



de dingen die we ze leren vanuit The Leader In Me. Er zijn 3 wensen om in ieder geval in dit 
kader te onderzoeken. 

● Thematisch (vakoverstijgend werken); 
● Specifieke aandacht voor digitale communicatie en ICT vaardigheden; 
● Bewustwording van je plek in de wereld en het creëren van een visie op de wereld 

om je heen. In het algemeen en in het “klein” de voorbereiding op het Voortgezet 
Onderwijs. 

● Aanvulling na schooljaar 2019/2020; ervaringen vanuit de schoolsluiting; 
● Wens nieuw meubilair; 
● Werken vanuit doelen; 
● Invulling Passend onderwijs (oa SOP, link dyslexieprotocol/HB beleid); 
● aanbevelingen vanuit het inspectiebezoek in oktober 2020. 

 
Op 4 januari zal er een tussentijdse evaluatie plaatsvinden en aan het einde van het 
schooljaar zal er een eindevaluatie zijn. Deze evaluatie zal mede met het schoolplan 
2019-2023 de basis vormen voor het jaarplan 2021-2022.  



1. Identiteit; 
 

Plan 
Wat willen we 
bereiken 

Do 
Activiteiten 

Check 
Meten en evalueren 

Act 
Verbeteren en borgen 

Identiteit blijvend 
aandacht geven. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op vrijdag 11 
december 
studiemiddag in 
samenwerking met P. 
Kalkman van Verus 

In project 
toekomstgericht 
onderwijs is ook de 
vaststelling van de 
visie opgenomen en 
hierin zal ook 
specifiek aandacht 
zijn voor onze 
identiteit. 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluatie op de 
activiteiten en 
aandachtspunten 
meenemen naar de 
volgende keer 
 
 
 

Verdieping TLIM Terug laten komen in 
dagelijks handelen, 
voorbeeldgedrag 
directieteam. 
 
Gepland 
studiemomenten ONS. 
dinsdag 13 oktober 
woensdag 13 januari  
 
Big rocks: 
1.Ouderavond 
2. Zichtbaarheid 
personeelskamer 
3.Portfolio 
4. Leiderschapsdag 
 

Het team en de 
leerlingen laten steeds 
meer leiderschap 
zien. 
 
Op 
bouwvergaderingen 
en 
teamvergaderingen/st
udiedagen. 
 
Leiderschapsdag is 
gepland op: 
 
 
 
 
 

Tussentijdse en 
eindevaluatie met het 
team. 
 
Tijdens de jaarlijkse 
evaluatie met 
begeleider A. Arink en 
directie/ONS. 
 

Verbondenheid EBG Comenius Week 8-12 
maart en vieringen 
 
Afscheid ds Gill 
 

Week en vieringen 
uitgevoerd 

Evaluatie in team  

Visie en Missie 
herijken 

Onderdeel/startpunt 
van Toekomstgericht 
onderwijs.  
Eerste afspraak 
hierover 
(voorbereiding) op 4/9. 

Visie opnieuw 
vastgesteld 

Aanpassen in alle 
documenten 

 
  



 
2. Onderwijs; 
Pedagogisch klimaat 
Didactisch handelen 
Leerstofaanbod 
Ondersteuningsstructuur 
Vanuit de ambitie  

Terug naar Comenius 
Aandacht voor basis in de klas, kwaliteit van lesgeven 
Toekomstgericht onderwijs 

 

Plan 
Wat willen we 
bereiken 

Do 
Activiteiten 

Check 
Meten en evalueren 

Act 
Verbeteren en borgen 

Veilig pedagogisch 
klimaat 

Gouden/zilveren 
weken en daarna 
blijvend aandacht in 
de groepen. 
 
 
Het toepassen van de 
7 gewoonten. 
Portfolio voor 
leerlingen en 
leerkrachten. 
Nieuwe lk volgen de 
opstartcursus in 
augustus. 
 
 
Voorstelronde Interne 
vertrouwenspersoon 
(jaarlijks 
bekendmaken) 
 
 
 
Invoeren ZIEN als 
vervanger van SCOL 
(link TLIM) 
 
 
Veiligheidsplan 
volgen, communicatie 
op specifieke 
onderwerpen 
uitwerken 

Groepsklimaat heeft 
aandacht, kinderen 
voelen zich veilig op 
school. 
 
 
Leerkrachten en 
leerlingen werken 
volgens TLIM 
 
 
 
 
 
 
 
De leerlingen weten 
waar ze terecht 
kunnen als ze er met 
hun groepsleerkracht 
niet uitkomen. 
 
 
Het blijvend volgen 
van de leerlingen. 
Afname 5/10 en 19/4. 
 
 
Proces helder voor 
alle partijen mocht het 
nodig zijn. 

Tevredenheids- 
onderzoek 
Bouwoverleg 
IB overleg 
 
 
Ontwikkeling in 
persoonlijk 
leiderschap. 
 
Leerlingen voelen 
zich veilig op school. 
 
 
 
 
Bespreken en zo 
nodig actie in de 
groep nemen. 
 
 
 
 
Rapportage ZIEN 
 
 
 
 
Zichtbaar op website 

Leeruniek optimaal 
gebruiken als 
ondersteunend middel 

De 
onderwijsbehoeften, 
stimulerende- en 
belemmerende 
factoren zijn 
aangevuld/bijgesteld 

Duidelijk overzicht van 
wat groepen en 
individuele leerlingen 
nodig hebben 
 
 

Professioneel 
taalgebruik bij het 
formuleren van 
onderwijsbehoeften 
etc. 
 



bij de overdracht. 
 
 
Maken van 
groepsplannen op de 
manier zoals we zijn 
gestart in 2020. 
 
 

 
 
Controle en 
begeleiding bij het 
maken van 
groepsplannen 
rekenen en spelling 
door IB 

 
 
Leerkrachtgedrag is 
nog beter afgestemd 
op de behoefte van 
de leerlingen. 

ICT verder uitbouwen 
als ondersteuning van 
ons onderwijs 
 
 
 

Beleidsplan ICT 
opstellen. Jaarplan 
ICT hieruit destilleren. 
Dit punt ook 
meenemen in 
Toekomstgericht 
onderwijs. 
 
Structurele support 
voor de uitvoering van 
bovenstaande 
(woensdagochtend). 
 
 
 

Specifieke aandacht 
voor digitale 
communicatie en ICT 
vaardigheden 
 
 
 
In de formatie is een 
dagdeel een collega 
als ICT coördinator 
aangesteld. 

Met een doorlopende 
leerlijn de ICT 
vaardigheden op orde 
van leerkrachten en 
leerlingen. 
 
 
 
Blijvend opnemen in 
formatie. 

Aanschaf nieuwe 
methodes 

Invoering nieuwe 
methode rekenen 
Alles telt Q 
 

Aandacht voor 
begeleiding en 
introductie en 
evaluatie. 

Tijdens 
bouw/teamvergaderin
g/studiedag. 

Terug naar 
Comenius:  
 
Meer naar buiten 
(letterlijk frisse lucht) 
en kennis in de 
praktijk brengen; 
 
 
 
 
 
Bewegen; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Gebruik blijven maken 
van aanbod Cultuur. 
Waar het kan af en toe 
letterlijk buiten les 
geven. 
Gebruik maken van 
expertise van bijv. 
ouders. 
 
 
Blijvend gymuren 
uitbreiden mbv 
werkdrukgelden. 
Meedoen aan 
sporttoernooien. 
Gebruik maken van 
bewegend leren 
(uitproberen). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inschrijving en 
stimuleren 
Vakleerkracht. 
Sporttoernooien 
inschrijven. 
Uitproberen en van 
elkaar leren, 
stimuleren 
 
 
 
 

 
 
 
 
Evalueren 
Bouw, Jaarplan 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evalueren  
Bouw 
Jaarplan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Talentontwikkeling; 
Creatief, muziek, 
natuur, techniek, 
filosofie. 

 
 
 
 
Meenemen in 
toekomstgericht 
onderwijs. In  

 
 
 
 
 
Beeldend een dagdeel 
in de week 
Muziek weer inzetten 
met externe docent 
(5a). 
In groep 8 test met 
..als aanvullend 
middel. 

 
 
 
 
Uitvoeren wat we al 
doen en naar 
aanleiding van visie 
verder uitbouwen. 

Aandacht voor basis 
in de klas, kwaliteit 
van lesgeven 
 
Basisafspraken op 
orde (schoollijn). 
Uitkomsten Audit & 
Inspectie meenemen. 
 
 
Ondersteuning in de 
klas 
 
 
 
 
 
 
Het werken met EDI 
verstevigen. 
 
Focus op de 
leerdoelen en 
feedback op deze 
doelen (link EDI) 
 

 
 
 
 
Eenheid (in 
verscheidenheid). 
 
 
 
 
 
Ondersteuning waar 
mogelijk in de groep 
door OA. 
Combigroepen 
hebben een LIO 
stagiaire op ma/di. 
 
 
 
Studiedag Marcel 
Schmeier op 22/9 
 
Bij iedere les doel 
helder voor ogen en 
verwoorden. 
 

 
 
 
 
Onderwerp in de bouw 
Input van IB en 
directie bij 
klassenbezoeken.  
 
 
 
 
Werkwijze begeleiden 
door IB. 
 
 
 
Opnemen in kijkwijzer 
directie en IB. 
 
 
 
 
 
Opnemen in kijkwijzer 
directie en IB. 

 
 
 
 
Evalueren in jaarplan. 
 
 
 
 
 
 
Evalueren met IB 
 
 
 
 
Evalueren in 
bouw/studiedag. 
 
 
 
 
 
Evalueren in 
bouw/studiedag. 
Leerlingenenquête op 
dit punt verbeterd? 

Toekomstgericht 
onderwijs 
Ambitie van dit 
schooljaar om dit 
onderwerp verder uit 
te werken. In 
voorbereiding met de 
projectgroep terug 
laten komen op de 
studiedagen/team 
middagen. 

 
 
OA: 
 
Visie 
vaststellen(identiteit/ 
onderwijskundig/TLIM) 
 
Passend onderwijs 
 
Curriculum 
 
Meubilair 

 
 
Een plan met plan met 
implementatie eind 
van het schooljaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Burgerschap: 
Bewustwording van je 
plek in de wereld en 
het creëren van een 
visie op de wereld om 
je heen. In het 
algemeen en in het 
“klein” de 
voorbereiding op het 
Voortgezet Onderwijs. 
 

 
Ervaring schoolsluiting 
 
Bevindingen inspectie 
In alle groepen bewust 
toepassen door 
bijvoorbeeld trefwoord, 
het jeugdjournaal, 
actuele onderwerpen, 
inhoudelijke lessen bij 
de zaakvakken 

 
 
 
 
 
 
Opnemen in het 
curriculum 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Er is structureel 
aandacht in alle 
groepen voor op 
verschillende 
manieren. 

 
 

  



 
 
3. Personeel; 
 
 

Plan 
Wat willen we bereiken 

Do 
Activiteiten 

Check 
Meten en evalueren 

Act 
Verbeteren en borgen 

Een team dat 
leiderschap laat zien  
 
 

Voorbeeldgedrag, 
verdieping TLIM 
 
 
 
Feedback geven aan 
elkaar en elkaar 
ondersteunen. 
 
Intervisie op eigen 
initiatief binnen bouw  
 
Mee organiseren 
studiedagen/middagen 
 
Portfolio opbouwen 

Inplannen 
studiemoment team 
vanuit ONS. 
 
 

Evaluatie jaarplan 

Uitvoeren 
gesprekscyclus 
 
 

Jaarlijks een 
klassenbezoek door 
directie. 
 
 
 
Jaarlijkse een 
functionerings-of 
beoordelings 
gesprek 
 
Iedereen stelt een 
POP op en dat wordt 
besproken. 

Gesprekken worden 
vastgelegd, door 
beide getekend en 
gearchiveerd. 

Iedereen stelt een 
POP op dat wordt 
besproken en neemt 
actief deel aan de 
gesprekken. 

Individuele scholing 
van teamleden wordt 
gestimuleerd. 
Er is een actieve 
houding bij alle 
teamleden. 
 
 
 

Inventarisatie tijdens 
het functionerings 
gesprek is gedaan. 
 
De collega’s die niet 
werken aan hun eigen 
professionalisering 
hierop aanspreken en 
afspraken maken over  
verandering hierin. 
 

Opnemen begroting 
en jaarlijks 
scholingsoverzicht. 

De kennis en 
vaardigheden in de 
school nemen toe en 
worden gedeeld 
binnen het team. 

De nieuwe 
competenties voor 
directie en OOP 
vaststellen samen met 

Deze vastgestelde 
competenties 
bespreken met 
eventuele gevolgen. 

Er worden afspraken 
gemaakt en deze 
komen terug in de 
gesprekscyclus 

 Met terugwerkende 
kracht geldig vanaf 
1/8/2020. 



het bestuur 
(aandachtsgebied 
personeel) 
 
De functiemix 
behouden. 
40 % L11 
 
 

Ziekteverzuim 
percentage minder 
dan 4% 

Aandacht voor 
werkdruk 
Contact onderhouden 
met Ardente en 
Arbodienst. 
 
Gesprekken met zieke 
medewerkers. 

Aandachtspunten 
werkdrukscan 
meenemen en 
Werkdrukspel spelen 

Het ziekteverzuim 
percentage opnemen 
in de MARAP 
algemeen bij het 
bestuur en een keer 
per jaar bij de MR. 

Vaststellen van het 
concept IPB 

Directie heeft een 
Integraal 
Personeelsbeleidsplan 
geschreven. Dit is 
afgestemd met het 
bestuur 
(aandachtsgebied 
Personeel) 

Bespreken in het 
team, bestuur en MR 
ter informatie. 

Het IPB wordt 
nageleefd. 

 
 
 
  



 
4. Kwaliteit; 
 

Plan 
Wat willen we 
bereiken 

Do 
Activiteiten 

Check 
Meten en evalueren 

Act 
Verbeteren en borgen 

Een kwalitatief goede 
school die steeds wil 
verbeteren en 
systematisch werkt 
aan evaluatie op de 
doelen. 
 

Aan de hand van het 
schoolplan wordt een 
jaarplan opgesteld 

Tussentijds evalueren 
op 4 januari en aan 
het eindevaluatie op 
4/6 met het team. 
Op 16/6 ter informatie 
op de agenda van het 
bestuur en de MR. 

Naar aanleiding van 
de evaluatie en het 
schoolplan het 
jaarplan voor 
2021/2022. 

Het basisarrangement 
van de inspectie 
behouden 
 

Voorbereiden en 
ontvangen van de 
inspectie 5 en 12 
oktober. 

Aan de hand van het 
inspectierapport waar 
nodig actie 
ondernemen tot 
verbetering 

Actiepunten opnemen 
in jaarplan en waar 
nodig aanpassen in 
schoolplan 

Werken aan 
verbetering van het 
onderwijs in brede zin. 
 

In het schoolplan en 
jaarplan beschreven 
werkzaamheden en 
ambitie aandacht 
geven o.a. tijdens de 
studiedagen. 
Uitkomsten van 
enquêtes vertalen in 
actiepunten. 
Terugkoppelen van de 
strategische avond. 

Jaarlijks met het team 
en waar mogelijk ook 
op de strategische 
bijeenkomst 
terugkoppelen. 

Voortdurend werken 
aan het versterken 
van het onderwijs. 

Concrete acties dit jaar algemeen: 
 

● gesprekscyclus continueren;  
● ZIEN 2x afnemen; 
● Sociale veiligheidsenquête 5-8 afnemen; 
● Tevredenheidsonderzoek afnemen leerlingen/ouders en team  
● Analyse LOVS met hele team 
● Organiseren strategische avond op 7/4 

 
 
Specifiek IB: 

● Jaarlijkse update SOP; 
● Flitsbezoeken; 
● Groepsbesprekingen; 
● Leerlingbesprekingen; 
● Coaching leerkrachten. 

 
  



 
 

5.Communicatie; 
 

Plan 
Wat willen we 
bereiken 

Do 
Activiteiten 

Check 
Meten en evalueren 

Act 
Verbeteren en borgen 

Communicatie 
onderling binnen het 
team  
 

Feedback geven aan 
elkaar en elkaar 
ondersteunen. 
 
Een kwalitatief goede 
overdracht 
 
 
 
 
 
 
 
Goede communicatie 
tussen 
groepsleerkracht, IB, 
plusklas, RT, 
ondersteuning  
 
Wekelijks op maandag 
Interne mededelingen 
vanuit de directie 

Behoeft voortdurend 
aandacht 
 
 
Door IB/ directie 
aangeven wat dat is 
 
 
 
 
 
 
 
Ruimte naast dagelijks 
werken met elkaar op 
studiedagen/ 
teammiddagen 
gecreëerd 
 
Op een vast moment 
de week 
mededelingen delen. 
Dit zorgt voor een 
heldere, eenduidige 
communicatie  

Evalueren in alle 
soorten overleg. 
 
 
Evalueren of het 
gegaan is zoals 
afgesproken en waar 
verbeterpunten zijn in 
startvergadering en in 
eerste 
bouwvergadering 
 
 
Evalueren in alle 
soorten overleg maar 
in ieder geval in de 
evaluatiemomenten 
van het jaarplan 

Educatief 
partnerschap met 
ouders 

Na de zeer intensieve, 
wekelijkse update 
vanaf maart kijken hoe 
we dit moeten 
continueren. 
 
 
Startbijeenkomsten, 
kijken naar de 
evaluatie van vorig 
jaar en afhankelijk van 
de mogelijkheden 
opzetten. Alternatief is 
digitaal. 
 
Bewerkstelligen van 
een goede 
communicatie met 
ouders voor algemene 
schoolzaken, vanuit 
de groep of specifiek 
over de leerling zelf 

Naast de nieuwsbrief 
praktische informatie. 
 
 
 
 
 
Uitvoeren in passende 
vorm op 15 en 17 
september. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Korte lijnen met 
ouders 
 
 
 
 
 
 
Evaluatie meenemen 
naar volgend jaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



door: 
 
1.Maandelijks een 
inhoudelijke mail 
vanuit de groep. 
2.Klassenpagina op 
de website up to date 
houden 
 
Deze communicatie 
gaan we wat 
specifieker beschrijven 
ook in relatie tot 
contact met leerlingen. 
 
3. Gesprekscyclus: 
 
Kennismakings 
gesprekken in oktober 
met ouders 
nav vorig jaar kijken 
naar: 

● de tijd 10 min 
of 15 minuten  

● geen 3 maar 2 
weken om in 
te tekenen.  

● mogelijkheid 
om tijden 
meer te 
clusteren en 
de zo de 
mogelijkheid 
te bieden dat 
ouders op 1 
avond 
meerdere 
gesprekken 
doen. 

 
Rapportgesprekken 
(met kind) in feb/juni 
 
 
Invoering andere 
gesprekscyclus in 
groep 8 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evalueren met team 
en ouders 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluatie op avond 
zelf (digitaal of op 
formulier) 
 
Besproken op 21 juli 
met directie/groep 8.  
Let op aansluiting 
groep 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eventuele 
aanpassingen 
meenemen voor 
schooljaar 2020/2021, 
zie opmerkingen. 
Eventuele 
aanpassingen 
evalueren voor 
februari gesprekken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kindgesprekken 
behouden/uitbreiden? 
 
 
Evalueren en mogelijk 
aanpassen voor 
2021/2022 

Communicatie 
algemeen 

7x per jaar een 
nieuwsbrief 
 
Documenten op de 
website plaatsen 
 

26/8, 7/10, 9/12,10/2, 
21/4, 7/7 
 
Schoolgids 2020/2021 
Jaarplan 2020/2021 
Rapport inspectie 
(nov) 
Aangepaste 

 



documenten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuwe ouders 6 x per jaar een 
kennismakings 
ochtend. Deze zijn 
gepland en digitaal of 
op school als het weer 
kan.  

Nieuwe ouders krijgen 
de gelegenheid om 
een beeld te vormen 
van de school. Ze 
spreken met ouders, 
leerlingen en directie. 
- donderdag 1 oktober 
- dinsdag 1 december  
- woensdag 3 februari  
- dinsdag 30 maart  
- donderdag 3 juni  

Behoud leerlingaantal. 

Extern Communicatie met 
externe partijen  
 

Voortdurend met 
verschillende partijen. 

Werken aan een 
positieve relatie met 
alle betrokkenen. 

Bestuur Bestuurs 
vergadering volgens 
vastgestelde 
jaarkalender: 
16/9, 4/11,9/12*, 3/2, 
17/3, 16/6*  
 
2x per jaar met de MR 
* 
 
28/10 
bestuursevaluatie 
 
4/1 
Nieuwjaarsbijeenkoms
t 
 
7/4 Strategische 
avond 
 
19/5 ALV met de 
oudstenraad op  
 
 
 

Een goedgekeurd 
bestuursjaarverslag. 
We werken volgens de 
statuten en het 
managementstatuut. 

Code goed bestuur 
wordt nageleefd. 

MR vergadering MR 
vergadering volgens 
vastgestelde 
jaarkalender: 

Er is een MR statuut, 
MR reglement en 
huishoudelijk 
reglement 

Alle zaken die 
voorgelegd moeten 
worden aan de MR ter 
informatie/instem 



14/9, 12/10, 9/12*, 
22/3, 17/5, 16/6* 
  
2x per jaar met het 
bestuur*  
 
4/1 
Nieuwjaarsbijeenkoms
t 
 
7/4 Strategische 
avond 

ming/advies) worden 
door de directie 
voorgelegd.  

 
 
6. Financiën; 
 

Plan 
Wat willen we 
bereiken 

Do 
Activiteiten 

Check 
Meten en evalueren 

Act 
Verbeteren en borgen 

Begroting Opstellen in oktober in 
nauwe samenwerking 
met OBM. 
 

Instemming bestuur, 
advies MR. 

Middels het monitoren 
van de MARAP. In de 
ALV wordt decharge 
verleend aan het 
bestuur. 

Marap 4x per jaar  
bespreken met OBM 
 

Bespreken met 
bestuur en MR 

Zo nodig bijsturen. 

Bestuursjaarverslag 
en jaarrekening 

Opstellen door directie 
in nauwe 
samenwerking met het 
OBM in januari 
Vaststellen van de 
accountant door het 
bestuur in september. 

Na goedkeuring intern 
(bestuur) naar 
accountant. 

Op website plaatsen 
en uploaden bij 
inspectie 

Naleving 
Treasurystatuut 

1x per jaar bespreken 
in bestuur (vooraf 
penningmeester en 
directeur). Dit jaar is er 
een nieuwe versie in 
concept gereed. Deze 
staat op de agenda in 
september. 
 

Tijdens 
bestuursvergadering  

Aanpassen waar 
nodig 

Meer zicht op uitgaven Facturen checken 
waar nodig en kijken 
of het op de juiste 
manier geboekt wordt. 
 
Intern Budget 
toekennen aan bouw 

Overleg met OBM 
 
 
 
 
Eigen 
verantwoordelijkheid 

Kosten mogelijk iets 
omlaag en meer 
inzicht 



en plusklas over uitgaven. 

 

  



7. Huisvesting en Materiële middelen. 
 

Plan 
Wat willen we 
bereiken 

Do 
Activiteiten 

Check 
Meten en evalueren 

Act 
Verbeteren en borgen 

Het schoolgebouw 
wordt blijvend goed 
onderhouden 
 
 
 
 

Overleg met directie, 
adviseur huisvesting 
en de bouwkundig 
medewerker op 29/9 
en 15/12 (data 2021 
volgen nog) 
 
Veelvuldig contact met 
de bouwkundig 
medewerker over 
allerhande activiteiten 
 
Er is een MOP 
Er is een Jaarplan 
Er is aandacht voor 
verduurzaming 
 
In de zomervakantie is 
led verlichting 
aangebracht in de 
lokalen, gangen en 
bergingen. 

Er vindt een jaarlijkse 
schouw plaats. 
 
 
 
 
 
De kosten zijn 
opgenomen in de 
meerjarenbegroting. 

Het gebouw wordt 
goed onderhouden, 
schoongemaakt, 
contracten zijn helder. 

Materiële middelen Binnen de begroting 
aanschaffen van 
leermiddelen, 
meubilair en ICT 
middelen 
 
Het onderdeel 
meubilair wordt 
specifiek 
meegenomen bij de 
begroting in 
combinatie met het 
onderwerp 
“toekomstgericht 
onderwijs”  

Past het binnen het 
schoolplan/jaarplan en 
de begroting 

Ondersteunende 
zaken voor het leveren 
van goed onderwijs 
zijn geregeld 

 
 


