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Inleiding In ons jaarplan geven we aan:

1. welke voornemens we hebben i.r.t. het schoolplan
2. welke actuele ontwikkelingen van belang zijn

Er zijn voor komend schooljaar geen zelf evaluaties of vragenlijsten gepland
omdat in de aanloop naar dit jaarplan en ten behoeve van het opstellen van het
schoolplan 2019-2023 de volgende vragenlijsten zijn afgenomen in de periode
tussen januari en mei 2019: - Quickscan basis kwaliteit - vragenlijst leraren (uit
WMK) - vragenlijst ouders (uit WMK) - vragenlijst leerlingen (uit WMK) Er zal
komende periode een 4- jaren planning worden opgesteld voor het formuleren
en evalueren van kwaliteitskaarten op diverse beleidsthema's. Vanuit deze 4
jaren plannen komen dit schooljaar 2 beleidsthema's aan bod voor uitwerking in
een school eigen kwaliteitskaart en evaluatie van de praktijk.

Streefbeelden

1. Binnen onze school heerst een professionele cultuur. Er is sprake van open en transparante communicatie en is er
helderheid over de besluitvormingsprocedures. Gemaakte afspraken worden nagekomen.

2. Onze school is bekend om haar kwaliteit bij ouders en partners in zorg, onderwijs, bedrijfsleven en gemeente.

3. Er is school breed inzicht in de opbrengsten en resultaten van het onderwijs en het daaraan gekoppelde
onderwijsaanbod. Vanuit dit inzicht wordt op basis van de cyclus van opbrengst- en handelingsgericht werken de
kwaliteit van het onderwijs steeds verder verbeterd. Met specifieke aandacht voor DGA leerlijnen op de vakgebieden
mondelinge taal, schriftelijke taal, rekenen, leren-leren en bewegen en sport.

4. De school is gevestigd in een modern en eigentijds gebouw, passend bij de onderwijskundige visie.
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School & omgeving

Formatieve inzet directie, Zorg en begeleiding
leraren

Formatieve inzet totaal 32,9 fte 
Directie (inclusief bouwcoordinatie & AD): 2,2 
zorg en begeleiding 2,1 
OP: 12 
OOP klasgebonden 13 
OOP niet klasgebonden 3,2

Groepen Groepen SO 1, SO 2 en SO3 
VSO onderbouw 1, 2, 3 en 4 
VSO BB D 
VSO BB A

Functies [namen / taken] Directeur, Adjunct Directeur, 3 bouw coördinatoren, IB-er, coördinator
pedagogisch handelen, logopediste, psychodiagnostisch medewerker,
Orthopedagoog (ingehuurd), leerkracht, arbeidstoeleider, onderwijs assistent,
administratief medewerker, huismeester en conciërge,

Twee sterke kanten Pedagogisch klimaat en handelen 
Groepsoverstijgend onderwijs op maat

Twee zwakke kanten Samenwerking en Interne communicatie 
Systematische kwaliteitszorg

Twee kansen Benutting kwaliteiten personeel 
Samenwerking met andere scholen en netwerkpartners

Twee bedreigingen Onvoldoende bekendheid van de school in de directe omgeving 
Leraren tekort

Opbrengsten [beleidsvoornemens] Transparante communicatie en goede onderlinge samenwerking 
Kwalitatief goed personeel 
Inzicht in opbrengsten en daaraan gekoppelde verbeteracties 
Beheersbare werkdruk

De Groote Aard SO-VSO

Jaarplan 2019 - 2020 3



Leerlingenaantallen per 1 oktober

1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Opmerkingen en consequenties n.a.v. de leerlingenaantallen:

Leerling aantallen niet weergegeven in leerjaar 1 tm 8 ivm SO én VSO 
1-10-2019 
SO < 8 jaar laag 15 
SO < 8 jaar midden 1 
SO < 8 jaar hoog 1 
SO > 8 jaar laag 15 
SO > 8 jaar midden 6 
SO > 8 jaar hoog 4 
VSO, laag 45 
VSO, midden 11 
VSO, hoog 19 
Totaal 117

Kwantitatieve gegevens personeel

Aantal medewerkers OP 20 (6 mannen en 14 vrouwen)

Aantal medewerkers OOP 32 (3 mannen en 29 vrouwen)

Aantal uitstromers 2

Aantal nieuwkomers 1

Aantal BHV-ers 9

Aantal geplande FG's 0

Aantal geplande BG's 0

Aantal geplande POP's 0
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Gekozen aandachtspunten naar aanleiding van het schoolplan

Thema Aandachtspunt Omvang

GD1 Beleidsplan 2019
t/m 2022:
Personeel

Zorgen voor kwalitatief goed personeel. groot

GD2 Beleidsplan 2019
t/m 2022:
Personeel

De scholen zorgen voor een goede implementatie van het HRM-
beleid.

groot

GD3 Beleidsplan 2019
t/m 2022:
Kwaliteitszorg

De scholen plegen systematisch kwaliteitszorg. groot

GD4 Streefbeeld Binnen onze school heerst een professionele cultuur. Er is sprake
van open en transparante communicatie en is er helderheid over de
besluitvormingsprocedures. Gemaakte afspraken worden
nagekomen.

groot

GD5 Streefbeeld Er is school breed inzicht in de opbrengsten en resultaten van het
onderwijs en het daaraan gekoppelde onderwijsaanbod. Vanuit dit
inzicht wordt op basis van de cyclus van opbrengst- en
handelingsgericht werken de kwaliteit van het onderwijs steeds
verder verbeterd. Met specifieke aandacht voor DGA leerlijnen op
de vakgebieden mondelinge taal, schriftelijke taal, rekenen, leren-
leren en bewegen en sport.

groot

GD6 PCA
Onderwijskundig
beleid

Beleid op pedagogisch en didactisch handelen wordt doorvertaald
in kwaliteitskaarten, competenties per functie en
observatie/kijkwijzers

groot

GD7 PCA
Onderwijskundig
beleid

Herijken leerlijnen en aanbod VSO. UItwerken aanbod per
uitstroombestemming.

groot

GD8 PCA
Personeelsbeleid

Verbeteren samenwerking binnen het team en professionele
cultuur waarin collega's elkaar feedback geven en aanspreken op
verantwoordelijkheden

groot

KD1 PCA
Onderwijskundig
beleid

Het SOP van het VSO zal komende periode worden geactualiseerd klein

KD2 PCA
Onderwijskundig
beleid

Eventuele onderschreiding van onderwijstijd ten gevolge van
therapie of ivm beperkte belastbaarheid is goed gedocumenteerd in
het OPP van de leerling

klein

KD3 PCA
Personeelsbeleid

Gerichte acties uitzetten om de werkdruk binnen het team
bespreekbaar te maken en te reduceren (in aansluiting op plan van
aanpak RI&E)

klein

KD4 PCA Financieel
beleid

Vergroten van inzicht in oorzaken van begrotingstekorten en
opstellen plan aanpak voor reduceren van dit tekort op de langere
termijn

klein

KD5 PCA
Kwaliteitszorg

Medewerkers beter informeren over de schoolontwikkeling klein

KD6 PCA
Kwaliteitszorg

Opstellen meerjarenplanning voor kwaliteitskaarten klein
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Uitwerking GD1: Zorgen voor kwalitatief goed personeel.

Thema Beleidsplan 2019 t/m 2022: Personeel

Resultaatgebied Personeel

Huidige situatie + aanleiding Dit verbeterpunt wordt opgepakt in samenhang met 'zorgen voor een goede
implementatie van HRM- beleid. 
Aangevuld met stichtingsbrede acties gericht op werving van kwalitatief goed
personeel.

Gewenste situatie (doel) Kwalitatief goede instroom van eventueel nieuw te werven personeel en
kwalitatief goed totaal personeelsbestand.

Plan periode wk
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Uitwerking GD2: De scholen zorgen voor een goede implementatie van het HRM-beleid.

Thema Beleidsplan 2019 t/m 2022: Personeel

Gerelateerde verbeterpunten Creëren van rol duidelijkheid en concrete afspraken maken over te behalen
resultaten per functie en bijbehorende competenties
Voeren van effectieve gesprekkencyclus en verslaglegging hierover
Ontwikkelen en implementeren van een duidelijke structuur waarbinnen de
bekwaamheid van personeel wordt vastgelegd en gemonitoord

Resultaatgebied Personeel

Huidige situatie + aanleiding Er is onvoldoende duidelijkheid over de verschillende rollen binnen de
organisatie. Waar liggen welke verantwoordelijkheden en dus ook: wie mag
waarop aangesproken worden. Vervolgens heeft reeds geruime tijd geen
gesprekken cyclus meer plaatsgevonden. Een cyclus van afspraken maken en
doelen stellen, coaching en ontwikkeling en beoordeling op functioneren. 
Er is momenteel geen structuur waarin gevolgde opleidingen en functie
bekwaamheid zijn gedocumenteerd.

Gewenste situatie (doel) Rolduidelijkheid en afspraken over te behalen resultaten per functie. 
Effectieve gesprekken cyclus en verslaglegging hierover. 
Structuur voor vastleggen en monitoren van bekwaamheid van personeel.

Plan periode wk
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Uitwerking GD3: De scholen plegen systematisch kwaliteitszorg.

Thema Beleidsplan 2019 t/m 2022: Kwaliteitszorg

Gerelateerde verbeterpunten De leraren vergelijken de behaalde resultaten met de verwachte
ontwikkeling
Wij evalueren stelselmatig of onze verbeterplannen zijn gerealiseerd
De analyse van de leerresulaten wordt verdiept en waar nodig worden
vervolg acties geformuleerd. Dit geldt voor de kernvakken en de leergebied
overstijgende kerndoelen.
Op basis van een analyse van de toetsgegevens wordt het onderwijs
afgestemd op de onderwijsbehoefte van de groep als geheel
De school evalueert regelmatig of de extra ondersteuning het gewenste
effect heeft en stelt de extra ondersteuning zonodig bij
De oorzaken van tekortschietende onderwijskwaliteit worden geanalyseerd
Op basis van analyses worden waar nodig verbeteringen doelgericht
doorgevoerd

Resultaatgebied Kwaliteitszorg

Huidige situatie + aanleiding Over de breedte van het kwaliteitszorg systeem binnen de school dient een
verdiepingsslag te worden gemaakt op de analyse en evaluatie van het aanbod.
En het koppelen van gepaste vervolg acties op basis van deze analyse en
evaluatie.

Gewenste situatie (doel) Genoemde aandachtspunten zijn gerealiseerd.

Plan periode wk
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Uitwerking GD4: Binnen onze school heerst een professionele cultuur. Er is sprake van open en transparante
communicatie en is er helderheid over de besluitvormingsprocedures. Gemaakte afspraken worden
nagekomen.

Thema Streefbeeld

Resultaatgebied Personeelsbeleid

Huidige situatie + aanleiding Teamontwikkelingstraject

Gewenste situatie (doel) Professionele cultuur. Open en transparante communicatie. Duidelijke
besluitvormingsprocedures. Gemaakte afspraken worden nagekomen.

Plan periode wk
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Uitwerking GD5: Er is school breed inzicht in de opbrengsten en resultaten van het onderwijs en het daaraan
gekoppelde onderwijsaanbod. Vanuit dit inzicht wordt op basis van de cyclus van opbrengst- en
handelingsgericht werken de kwaliteit van het onderwijs steeds verder verbeterd. Met specifieke aandacht
voor DGA leerlijnen op de vakgebieden mondelinge taal, schriftelijke taal, rekenen, leren-leren en bewegen en
sport.

Thema Streefbeeld

Resultaatgebied Kwaliteitszorg en onderwijs aanbod

Huidige situatie + aanleiding Er is onvoldoende (diepgaand) inzicht in de opbrengsten en resultaten van het
geboden onderwijs. Waardoor er in het verlengde van deze analyse
onvoldoende gerichte acties worden gekoppeld om de onderwijskwaliteit te
verbeteren. Generieke ZML leerlijnen blijken niet altijd passend.

Gewenste situatie (doel) Inzicht in opbrengsten en resultaten en van daaruit gekoppelde verbeteracties. 
Passende leerlijnen.

Plan periode wk
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Uitwerking GD6: Beleid op pedagogisch en didactisch handelen wordt doorvertaald in kwaliteitskaarten,
competenties per functie en observatie/kijkwijzers

Thema PCA Onderwijskundig beleid

Resultaatgebied Onderwijskundig beleid

Huidige situatie + aanleiding Beleid nog niet voldoende doorvertaald in wat dat concreet betekent in
zichtbaarheid in de school en in de klassen. En vervolgens ook wat dat
betekent voor het handelen van de professionals.

Gewenste situatie (doel) Cyclische sturing op pedagogisch en didactisch handelen. Door het
gezamenlijk maken van afspraken over wat wordt verstaan onder pedagogisch
en didactisch handelen binnen De Groote Aard. En dit door te vertalen in
kijkwijzers (als basis voor observatie en coaching) en competenties per functie
(als basis voor de gesprekken cyclus)

Plan periode wk
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Uitwerking GD7: Herijken leerlijnen en aanbod VSO. UItwerken aanbod per uitstroombestemming.

Thema PCA Onderwijskundig beleid

Resultaatgebied Onderwijskundig beleid

Huidige situatie + aanleiding Leerlijnen in het VSO zijn onvoldoende passend. Belangrijk om verdere
aanscherping aan te brengen in streefniveau per uitstroom bestemming en
vervolgens een passend aanbod per leerroute (toewerkend naar niveau bij
uitstroom per uitstroom bestemming).

Gewenste situatie (doel) Passende leerlijnen voor het VSO. Met een duidelijk en onderscheidend
aanbod per leerroute. Waarmee wordt toegewerkt naar het niveau dat de
maatschappij vraagt van leerlingen per uitstroom bestemming. Hierin wordt
meegenomen het opstellen van een loopbaan oriëntatie en begeleidingsplan en
het uitwerken van een curriculum voor persoonlijke ontwikkeling
(werknemersvaardigheden en attitude).

Plan periode wk
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Uitwerking GD8: Verbeteren samenwerking binnen het team en professionele cultuur waarin collega's elkaar
feedback geven en aanspreken op verantwoordelijkheden

Thema PCA Personeelsbeleid

Resultaatgebied Personeelsbeleid

Huidige situatie + aanleiding Wordt opgepakt in samenhang met de actie 'professionele cultuur en open en
transparante communicatie en besluitvorming'.

Plan periode wk
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Uitwerking KD1: Het SOP van het VSO zal komende periode worden geactualiseerd

Thema PCA Onderwijskundig beleid

Uitwerking KD2: Eventuele onderschreiding van onderwijstijd ten gevolge van therapie of ivm beperkte
belastbaarheid is goed gedocumenteerd in het OPP van de leerling

Thema PCA Onderwijskundig beleid

Uitwerking KD3: Gerichte acties uitzetten om de werkdruk binnen het team bespreekbaar te maken en te
reduceren (in aansluiting op plan van aanpak RI&E)

Thema PCA Personeelsbeleid

Uitwerking KD4: Vergroten van inzicht in oorzaken van begrotingstekorten en opstellen plan aanpak voor
reduceren van dit tekort op de langere termijn

Thema PCA Financieel beleid

Uitwerking KD5: Medewerkers beter informeren over de schoolontwikkeling

Thema PCA Kwaliteitszorg

Uitwerking KD6: Opstellen meerjarenplanning voor kwaliteitskaarten

Thema PCA Kwaliteitszorg
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