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Jaarplan 2019 

1. Onderwijskundig beleid 

Onderwerp Beschrijving Doel Plan
ning 

Wie Evaluatie  
 

Rapportage/ 
portfolio 
 

 Opstellen van nieuw 
rapportagesysteem. 

Nieuwe rapportage/ 
portfolio opstellen. 

Jan- 
juli 

Portfolio 
groep 

 
 

 

Creatieve 
vakken 

Creatieve vakken muziek, tekenen, 
drama, handvaardigheid inpassen 
binnen het projectonderwijs. 

Leerlingen beter laten 
toekomen aan de 
creatieve ontwikkeling 

April- 
dec 

Project 
groep 

 

Project 
Onderwijs 

 Evaluatie curriculum P4L 
klassenbezoeken doen gericht op 
waar de school nu staat. Afleggen 
klassenbezoeken. 

 Oriëntatie vervolgstap 
projectonderwijs met P4L 

 Oriëntatie werkbezoek 
buitenland in combinatie 
met visieontwikkeling. 

Leerlingen laten werken 
volgens de 21e eeuwse 
vaardigheden  

Jan  
 
 
 
Mei 
 
Mei  

Project-
groep 
 
Team 
 
Directeur 

 

Meerbegaafd 
Heid 

 Beleid meerbegaafdheid 
opnemen in 
Ladderhandleiding 
‘onderwijs op De Ladder’ 

 Afspraken op papier zetten 
rondom Sidi. 

 Beschrijving stappen SIDI 
compacten/verrijken/ 
doortoetsen/ vragenlijsten 
in SOP voor meerbegaafden  

 Richtlijnen  schrijven en 

Doorontwikkelen beleid 
meerbegaadheid  

April 
 
 
 
Febr 
 
Febr  
 
 
 
Mrt 

MB groep 
 
Team 
 
Directeur 
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afspraken maken m.b.t. 
voortoetsen voor 3 ster 
kinderen binnen de 
verschillende vakgebieden 
en de uitdaging in de klas. 

 

 

Didactisch en 
pedagogisch 
handelen 
 

 Richtlijnen mbt zelfstandig 
werken en coöperatief leren 
opnemen in 
Ladderhandleiding. 

 Behoefte aan visuele 
ondersteuning 

 Executieve functies bij 
kinderen stimuleren. 

Eenduidige wijze in het 
consequent handhaven 
van de afspraken mbt 
zelfstandig en 
coöperatief werken en 
visuele ondersteuning 
bieden. 

Mrt 
– 
juni 

Directeur  
IB’er  
Team 
 
IB’er 

 

Kanjertraining  Nieuwe leerkrachten ronden 
de basistraining van de 
Kanjer af. 

 Mogelijkheden van Kanvas 
benutten. 

Sociaal- emotionele 
ontwikkeling blijven 
volgen. 

mei 5 nieuwe 
team 
leden 

 

Leesonderwijs 
 

Observaties Nieuwsbegrip in de 
groepen 4 t/m 8 met nagesprekken  
De leesmonitor wordt wederom 
uitgevoerd in de groepen 4 t/m 8 
door de leescoordinatoren. Dit 
wordt teruggekoppeld in het team.  

Lesaanbod van 
(begrijpend) lezen 
verbeteren. De band 
met Boek en Koek warm 
houden.  

Jan – 
juni 

Lees- 
Coordina- 
Toren 
 
Directeur 

 

ICT onderwijs 
 

Evaluatie nieuwe digiborden 
Evaluatie nieuwe chromebooks 
Evaluatie systeem Skool en 
oriëntatie werken zonder server in 
the cloud. Programma’s op tablets. 

ICT moet 
ondersteunend zijn om 
de leerlingen tegemoet 
te laten komen aan 
onderwijsbehoeften. 

 
 
 
 

ICT 
coordina 
toren 

 

Visie 
ontwikkeling 

Visie opnieuw bekijken en uitdiepen 
van ontwikkelingsgericht onderwijs. 

  SMT 
Team 
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2. Personeelsbeleid  

Onderwerp Beschrijving Doel Plan
ning 

Wie Eind evaluatie  

Deskundig-
heid  
leerkrachten 

•Feedback en feedforward binnen 
het leerkrachten gedrag bij 
collegiale consultaties. 
•Klassenbezoeken afleggen en 
ontwikkelingsgesprekken voor alle 
leerkrachten met de directeur. 
•Rust inplannen bij collegiale 
consultaties waarbij ruimte is voor 
overleg met duo’s. 

Bevordering 
persoonlijke 
ontwikkeling 
leerkrachten. 

5x 
per 
jaar 
 
Febr  
Okt 
 
mrt 

Directeur 
 
Team 

 

Scholing 
 
 
 
 

Scholing muziekspecialist. 
Scholing specialist psycho motoriek 
Scholing reken coördinator 
 
 
 

Verbreden van primaire 
kennis en op de hoogte 
blijven van 
ontwikkelingen in het 
onderwijs. 
 
 
 

Jan – 
dec 
 
 
 
 
 

3 Team- 
leden 
 
 
 

 

Begeleiding 
nieuwe 
leerkrachten 

 Vervolgstap: In 2019 invoeren 
Ladderhandleiding schoolbreed 
als kwaliteitsinstrument met 
toevoeging zelfstandig werken 
en coöperatief leren. Bijstelling 
jaarlijks. 

 Vervolgstap: evaluatie 
inwerkplan nieuwe 
leerkrachten. 

 

Nieuwe leerkrachten 
goed begeleiden bij het 
onderwijs dat op De 
Ladder gegeven wordt. 

 Directeur 
+ 
ICT C 
Kanjer C 
Project C 
IB’er. 

 

RI&E Beleid risico inventarisatie en 
evaluatie 

Risico’s op het gebied 
veiligheid evalueren 

 Directeur  
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3. Kwaliteitszorg 

Onderwerp Beschrijving Doel Plan
ning 

Wie Evaluatie  
 

SOP 
Schoolonder-
steunings 
Profiel  
Ondersteunings 
plan 

SOP 2019-2020 wordt in juni 
gereed gemaakt. Verder 
uitdiepen SOP door vergelijking 
andere scholen. 
Ondersteuningsplan opstellen 
 

Informeren ouders, 
omgeving 
SWV ZOUT en inspectie. 

Jan 
-juni 
 
 
Jan - 
mrt 

IB’ers 
Directeur  
 
 
 
IB’ers 

 

Trendanalyses  
Groepskaart  
Groepsplannen 

Trendanalyses gebruiken bij het 
opstellen van de groepsplannen 
en in Parnassys gezet wordt.  
Vervolgstap: evalueren van 
(groeps)plannen. 

Volgen van de 
zorgleerlingen. 

Febr- 
mrt 

IB’ers 
Team 
 

  

Begeleiding 
groepen 

Groepsbesprekingen op basis 
van groepskaart, groepsplannen 
en individuele plannen 
Leerkrachten leggen daarmee 
verantwoording over hun groep 
af aan de IB’ers. Directeur kan 
alles vanaf Parnassys volgen en 
bespreekt met de IB’er de 
analyse tijdens zorgoverleg. 
Toevoeging Kanvas en 
meerbegaafdheid aan de 
groepsbesprekingen. IB’er 
verwijst door naar MB- en 
Kanjer- specialisten. 
 

Tijdig ingrijpen bij 
groepscultuur die dreigt 
te ontsporen.  

Febr 
Mei 
Nov 

IB’er met 
leerkracht
en 

 

Schoolgids •Updaten van schoolgids 2019- Actuele versie op de  Juni Directeur   
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2020 met alle nieuwe 
informatie. Het drukken van de 
gidsen voor nieuwe ouders in 
nieuwe huisstijl. 
 

website 

Communicatie  
 
en PR 
 

 Vervolgstap 2019: verder 
implementeren Parro  

 Aanstelling functionaris 
gegevensbescherming FG 

Beleid opstellen AVG 

 Nieuwe huisstijl 
ontwikkelen voor flyer, 
folder, schoolgids, logo 
passend bij visie. 

 Informatiebeleid/ 
communicatie opstellen 

 Profileren in Ladderkrant 
etc wat de school doet. 

Communicatie ouders 
verder uitdiepen. 
Beleid AVG 

Febr 
 
Jan 
 
 
Jan-
mrt 
 
 
 
Febr 

Directeur 
ICT’er 
 
 
 
 
 
 
 
Directeur 
 
PR groep 
 

  
 

Tevredenheids 
onderzoek 
 

Vervolgstappen n.a.v. 
tevredenheidsonderzoek 
evalueren en bijstellen.   
 

Beleid creatieve vakken 
en sfeer + inrichting 
afstemmen op op- en 
aanmerkingen wat 
leerlingen, ouders en 
personeel aangeven. 

Jan   

Ladderhand 
leiding 

Ladderhandleiding aanvullen 
met de onderdelen 
Handelingsgericht werken 
Meerbegaafdheid 
Zelfstandig werken 
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4. Huisvesting 

Onderwerp Beschrijving Doel Plan
ning 

Wie Evaluatie  
 

Gebouw  Investeringsplan nieuw 
schoolmeubilair/ moodbord 

 Bestelling nieuw 
schoolmeubilair en 
beoordeling offertes 

 Inrichting lokalen en ruimtes. 

 Groot onderhoud aan het 
gebouw: 

Vervanging linoleum in gangen 
Vervangen vloerbedekking entree 
en teamkamer 
Schilderwerk deuren 
Schilderwerk vitrines 
Verwijderen primaire kleuren 
raamfoli’s 
Inrichten BSO lokaal 

Opfrisbeurt voor de 
school, zodat de 
uitstraling van het 
gebouw meer passend 
is bij deze tijd.  
Inrichting school aan 
laten sluiten bij het 
onderwijs dat gegeven 
wordt. 

Jan  
 
Jan 
 
 
April 

Directeur 
en werk 
groep 
inrichting 
+ 
Leerling-
en 
raad 
 

 

Herhuisvesting •In 2018 moet de beeldvorming, 
oordeelvorming en 
besluitvorming bij de 
gemeenteraad helder zijn voor de 
geplande nieuwbouw van de MFA 
in raad  
 

Schoolgebouw 
ontwerpen met 
architect passend bij de 
visie en missie van de 
school 

Jan - 
Dec 

Directeur 
 
Bestuur 
 
Team 
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5. Financiën en bestuur 

Onderwerp Beschrijving Doel Plan
ning 

Wie Evaluatie  
 

Jaarverslag en 
jaarrekening 

•Het opstellen van het 
jaarverslag met toelichting op 
onderwijs, personeel, huisvesting 
en financiën. Onderdeel van het 
jaarverslag is de jaarrekening. 
•Verantwoording afleggen aan de 
leden van de schoolt tijdens de  
ALV. 

Verantwoording 
afleggen oer de 
ontwikkelingen en 
resultaten over 2016 
aan personeel, 
toezichthoudend 
bestuur, MR en leden 
van de vereniging.  

Mrt - 
juni 

Directeur  
Penning 
meester 

 

Meerjaren 
begroting 
 

•Evaluatie begroting 2018, 
•Monitoren begroting 2019  
•Opstellen begroting 2020 

Zorgen dat de school 
financieel gezond blijft. 
Geen uitschieters boven 
de 5% voor positief of 
negatief resultaat. Een 
resultaat dat rond de 0 
zit. 

Jan- 
dec 

Directeur  
 
Penning 
Meester 
 
 

 

Exploitatie Tweemaandelijks volgen van de 
exploitatie 

Tijdig anticiperen in de 
exploitatie waar nodig  

Jan - 
dec 

Directeur  
Penning 
meester 

 

Bestuurlijke 
ontwikkeling 

Wijziging statuten (versie 1984) 
Wijziging Management Statuut 
versie 2013 one tier model. 
ALV stemming wijziging statuten. 

Statuten aan laten 
sluiten bij de huidige 
werkwijze met 
directeur-bestuurder en 
toezichthoudend 
bestuur om te voldoen 
aan de code goed 
bestuur. 

Jan- 
juni 

  

Bestuursregle 
ment 

Huishoudelijk reglement voor 
besturen 

 Febr Voorzitter 
bestuur 

 

 


