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Voor u ligt het jaarplan 2022 van De Ladder in Maarn wat gecheckt is met de vervolgstappen. In dit jaarplan wordt beschreven welke doelen de school stelt 
voor het kalenderjaar 2022.  
Het jaarplan is tot stand gekomen op basis van de streefdoelen van het schoolplan 2020-2024. De streefdoelen zijn in dit jaarplan geconcretiseerd, 
aangevuld en waar nodig aangepast met input vanuit de evaluatie van het jaarplan 2020. Dit jaarplan is opgesteld door de directeur, inhoudelijk besproken 
met het schoolmanagement team, MR en toezichthoudend bestuur in december 2021. In juni 2022 wordt dit plan tussentijds geëvalueerd en in december 
2022 wordt de eindevaluatie geschreven.  
De doelen zijn uitgewerkt in een PDCA- format (plan, do, check, act) met als doel de kwaliteit van verandering en verbetering goed te kunnen bewaken.  
Het jaarplan 2022 is onderverdeeld in de volgende aandachtsgebieden: 
 

Aandachtsgebieden 
 

1. Identiteit 

2. Onderwijskundig beleid 

3. Personeelsbeleid 

4. Kwaliteitszorg 

5. Verantwoording en dialoog 

6. Huisvesting 

7. Financiën  

 
Simone van Delft    

Jaarplan 2022 
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1. Identiteit 
Plan 
Waarom en wat willen we bereiken 

Do 
Activiteiten 

Check 
Meten, evalueren en concluderen. Link als bewijs 

Act 
Borgen en/of vervolg 

Oecumenische visie 
 
Oecumenische visie gestalte 
geven waarbij leerlingen hun 
maatschappelijke 
betrokkenheid tonen en 
ervaren wat dit inhoud.  
 
 

Doel voor 2022 is om 2 fysieke 
schoolprojectvieringen te houden 
op het moment dat de corona 
maatregelen dit toelaten. 
 
Doel voor 2022 om een 
bijeenkomst te plannen met 
Marielle Jochemsen om de 
oecumenische visie van De Ladder 
verder vorm te geven in de 
praktijk.   
 
Taakbeleid: Mieke, Iris 
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2. Onderwijskundig beleid 
Speerpunten schoolplan 2020-2024 
 

Plan 
Waarom en wat willen we bereiken 

Do 
Activiteiten 

Check 
Meten, evalueren en concluderen 

Act 
Borgen en/of vervolg 

Ontwikkelingsgericht 
onderwijs 
 
Uitdiepen van 
ontwikkelingsgericht onderwijs 
passend bij de visie van De 
Ladder, waardoor de visie 
verdiept wordt.  

Uitwerken hoe taalonderwijs kan 
worden geïntegreerd bij het 
projectonderwijs om betekenisvol 
onderwijs vorm te geven.   
 
Wijze van vastleggen opbrengsten 
projectonderwijs en taaldoelen  in 
MijnRapportfolio ontwikkelen. 
 
Taakbeleid: Timon, Iris, Mirjam 

  

Leerlingenzorg en rapportage 
 
Brede persoonlijke 
ontwikkeling in kaart brengen 
met behulp van 
MijnRapportfolio. 
 
Driehoeksgesprekken voeren 
met ouders, kind en leerkracht. 
 
Bewustwording en 
verantwoordelijkheid 
bijbrengen bij leerlingen over 
de eigen ontwikkeling. 
 

Het werken met MijnRapportfolio 
verder implementeren.  
 
Communicatie met ouders over de 
ontwikkeling van MijnRapportfolio.  
 
Koppeling tussen ontwikkeling en 
voortgang van het kind duidelijker 
maken voor kind, ouder en 
leerkracht door:  

- het voeren van kind- en 
driehoeksgesprekken 

- ontwikkeling borgen in 
rapportfolio 

 
Ontwikkeling van het voeren van 
kindgesprekken voortzetten en 
vastleggen door cyclisch te gaan 
werken.  
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Taak beleid: Esther, Timon, 
Henrike 

Leesonderwijs 
 
Leesonderwijs op peil houden 
Het lesaanbod van technisch 
lezen verbeteren  
 

Aanbod bibliotheek bekijken, 
saneren en nieuwe boeken 
aanschaffen aansluitend bij de 
behoefte van de kinderen. 
 
Verder implementeren werkwijze 
LIST. Waarbij de doorgaande lijn 
wordt bewaakt. De werkwijze van 
LIST wordt vastgelegd.  
 
Er worden nog twee dagdelen 
onder begeleiding van Michelle 
Bervoets georganiseerd, om het 
implementatie traject van LIST af 
te ronden.  
 
Taakbeleid: Bianca, Esther, 
Willianne, Mirjam 

  

Didactisch handelen 
 
Werken volgens het directe 
instructie model.  
Betekenis van het onderwijs 
helder maken voor een kind, 
waardoor een kind optimaal 
kan ontwikkeling. 
 

Kijkwijzer didactisch handelen 
m.b.t. de basisvakken vernieuwen 
a.d.h.v. het nieuwe inspectiekader.  
 
Kijkwijzer OGO ontwikkelen. 
Beide kijkwijzers gaan gebruiken 
tijdens observaties. 
 
Het verder ontwikkelen van de 
visie van De Ladder met elementen 
van OGO. 
 
Taakbeleid: Simone 
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ICT-onderwijs 
 
Werken in de klas met 
hulpmiddelen die een 
toegevoegde waarde hebben 
bij de ontwikkeling van de 
leerlingen en leerkrachten. 
Werken op school met een 
optimale ICT structuur. 

De leerlijn ICT wordt verfijnd en 
verder uitgebreid naar groep 1 t/m 
8. 
 
Binnen Snappet wordt gekeken 
naar de methode van rekenen die 
wij nu aanbieden, sluit deze nog 
voldoende aan bij onze doelen. 
 
Taakbeleid ICT: Arjan, Timon, 
Henrike 
Taakbeleid Snappet: Arjan, Timon, 
Elise 

  
 
 
 
 

Borging onderwijs op De Ladder 

Pedagogogisch klimaat en 
veiligheid 
 
Er is een optimaal pedagogisch 
klimaat in alle klassen 

WB opleiding licentie B. Nieuwe 
leerkrachten inwerken in de 
werkwijze Kanjer, zij worden 
opgegeven voor basis training 
licentie A. 
 
Onderhouden en aandacht blijven 
geven. 
 
Taakbeleid: Marcha en Willianne 

  

Meerbegaafdheid 
 
Vervolg ontwikkeling beleid 
meerbegaafdheid 
 
 

Ontwikkelingen bij ZOUT worden 
gevolgd. Interventies die passend 
lijken voor De Ladder worden 
uitgeprobeerd. Evaluatie verslag 
wordt geschreven. 
 
Huidige werkwijze RT extra in juni 
2022 evalueren. 
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Beleid verder ontwikkelen aanbod 
in de klas.  
 
SiDi PO verder implementeren en 
werkafspraken maken. 
 
Taakbeleid: Danielle, Pia en Sophie 

Project 
Onderwijs 
(= onderwijsaanbod) 
Borging van projectonderwijs 
afspraken. 

Doorzetten van deze wijze van 
voorbereiding, door ruimte te 
behouden op studiedagen. 
 
Benutten van de digitale 
leeromgeving GO voor groep 1 t/m 
8.  
 
Koppeling maken met OGO en het 
onderzoek dat voor OGO 
uitgevoerd gaat worden. 
 
Taakbeleid: Arjan, Danielle, Pia, 
Marcha 

  

Creatieve vakken 
 
Vervolg implementatie 
creatieve ontwikkeling 
(= onderwijsaanbod) 
 

Naar de mogelijkheden kijken met 
Kunst Centraal om aanbod te laten 
aansluiten op de thema’s van het 
projectonderwijs. 
 
Creatieve specialist voor De Ladder 
zoeken. 
 
Leerlijn creatieve vakken 
implementeren en toepassen bij 
projectonderwijs. 
 
Taakbeleid: Mieke, Jaap, Simone 

  

 



7 

  



8 

3. Personeelsbeleid  

Speerpunten integraal personeelsbeleid 2020-2024 

Plan 
Waarom en wat willen we bereiken 

Do 
Activiteiten 

Check 
Meten, evalueren, concluderen 

Act 
Bijstellen, vervolg, borgen 

Deskundigheid  
Leerkrachten 
 
Bevordering persoonlijke 
ontwikkeling leerkrachten en 
schoolontwikkeling. 
 
Feedback en feedforward geven. 

Begin 2021 worden 
ontwikkelingsgesprekken 
gevoerd n.a.v. lesobservaties en 
wordt een doel opgesteld om te 
ontwikkelen. 
 
Er wordt een teammatrix 
opgesteld om het didactisch 
handelen van het team in kaart te 
brengen, waaruit teamdoelen 
ontstaan. 
 
Er wordt een plan gemaakt om 
de collegiale consultatie op te 
pakken en vorm te geven. 
Taak: directeur 

  

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

Doorzetten uitvoering 
scholingsplan 2020-2024 en 
bijstellen in juni 2022. 
 
In ontwikkelgesprekken wensen 
voor scholing meenemen. 
Directeur 

  

Begeleiding nieuwe 
leerkrachten 
Nieuwe leerkrachten goed 
begeleiden bij het onderwijs dat 
op De Ladder gegeven wordt en 
voorkoming van uitval in eerste 
drie jaar. 

Plan nieuwe medewerkers 
opstellen om hen de werkwijze 
van De Ladder eigen te maken.  
Directeur 
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Personeelsbeleid 
Tevreden personeel. 
Duidelijkheid over 
functieprofielen, regelingen, 
taken, scholingsmogelijkheden, 
beoordelingscriteria, etc. 

Het integraal personeelsbeleid 
wordt uitgevoerd en tussentijds 
bijgesteld.  
 
Directeur 
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4. Kwaliteitszorg 

Plan 
Waarom en wat willen we 
bereiken 

Do 
Activiteiten 

Check 
Meten, evalueren, concluderen 

Act 
Bijstellen, vervolg, borgen 

Kwaliteitszorg 
 
Nastreven kwaliteit in de 
onderwijsorganisatie door 
systematisch werken aan 
kwaliteit 
 

Op basis van de evaluatie en 
ontwikkelingen in onderwijsland 
wordt het jaarplan 2022 
opgesteld passend bij de ambities 
2020-2024.  
 
In het voorjaar van 2022 vindt 
een tevredenheidsonderzoek 
plaats. Uitkomsten worden met 
de verschillende stakeholders 
besproken. 
 
Werkwijze van De Ladder vast 
leggen door middel van 
kwaliteitskaarten die periodiek 
worden geëvalueerd en 
bijgesteld. 
Directeur 

  

Passend onderwijs 
 
Ieder kind passend onderwijs 
geven waarbij een kind 
voldoende tot leren komt door 
middel van kleine groepen 
 
Oordeel inspectie  
extra ondersteuning : V 
 

Behouden van de gemiddelde 
groepsgrootte van 22 leerlingen 
in 2022-2023. 
 
Groepsplannen en individuele 
plannen worden opgesteld 
passend bij de groep of het 
individu. 
 
Opstellen trendanalyse passend 
bij schoolweging, spreidingsgetal 
en referentieniveaus.  
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Leerkrachten evalueren de 
resultaten aan de hand van 
schoolweging, spreidingsgetal en 
refentieniveaus.  
Intern begeleider en directeur 
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5. Verantwoording en dialoog 

Plan 
Waarom en wat willen we 
bereiken 

Do 
Activiteiten 

Check 
Meten, evalueren, concluderen 

Act 
Bijstellen, vervolg, borgen 

Interne communicatie 
 
Verbeteren van de communicatie 
intern voor een professioneel 
lerende organisatie. 

Overlegstructuur analyseren en 
aanpassen bij werkwijze 
kwaliteitssysteem. 
 
 
Directeur 

  

Externe communicatie 
 
Verbeteren van de communicatie 
met ouders en eventueel andere 
stakeholders. 
 
 

Tevredenheid bij ouders over de 
communicatie onderzoeken en 
eventueel aanpassen op basis 
van de uitkomsten in 
samenspraak met de MR. 
 
Duidelijkheid over welk 
communicatiekanaal welk doel 
heeft.  
 
Directeur 

  

Verantwoording 
 
Verantwoording afleggen over 
de resultaten van gevoerde 
beleid naar personeel, bestuur, 
MR, inspectie en leden.  
 

Jaarverslag over 2021 opstellen 
en terugkoppeling geven aan 
verschillende stakeholders. 
 
Doorzetten van de gezamenlijke 
vergadering 2x per jaar. 
 
Directeur 
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6. Huisvesting 

Plan Do Check Act 
 

Gebouw 
 
Noodzakelijk onderhoud gebouw 
en schoolpleinen. 
 

In begroting van 2022 kosten 
voor onderhoud gebouw 
opnemen.  
 
Uitvoeren werkzaamheden voor 
brandveiligheid. 
 
Directeur 

  

Nieuwbouw 
 
Nieuwe huisvesting voor De Ladder 
aangezien het schoolgebouw is 
afgeschreven.  
 

Gesprekken met WereldKidz & 
Kind&Co en de gemeente of Doe 
Maarn Mee voortzetten. 
 
Ondersteuning vanuit ObT waar 
3 scenario’s worden onderzocht 
passend bij de visie van De 
Ladder. 
Directeur 
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7. Financiën  

Speerpunten op basis van meerjarenbegroting 2021 - 2024 

Plan Do Check Act 
 

Continuïteit 
Financieel gezonde 
bedrijfsvoering. Op korte en 
langere termijn voldoen aan 
financiële verplichtingen.  

Sturen op baten en lasten. Deze  
moeten in evenwicht zijn in 2022.  
 
Sturen op alle uitgaven passend 
binnen de begroting. 
 
Opstellen van financieel verslag per 
kwartaal door ObT.  
 

  

Doelmatigheid 
Efficiënt gebruik maken van 
onderwijsbekostiging 

Doelmatige besteding gelden; swv, 
ZOUT, passend onderwijs om 
leerkrachten verder te ontwikkelen 
in het aanbieden van passend 
onderwijs. 
 
Verantwoording ouderbijdragen 
opmaken door penningmeester OC 
en delen met ouders De Ladder. 
 

  

Rechtmatigheid 
Verwerving en besteding van 
onderwijsbekostiging conform 
wet- en regelgeving 

Verantwoording in het jaarverslag 
2021 met goedkeurende verklaring 
van de accountant. 

  

 


