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 SCHOOLJAAR 2016-2017 
 Ambitie 

 
 

Doel  Strategie Metingen Begroting  
Dashboard Actieplan  

(wie, wanneer) 
 

1. SP H 1.4. en 2.1 
(gesprekken met 
ouders en kinderen) 

De leerkrachten kennen hun 
competenties en 
ontwikkeldoelen en 
ontwikkelen zich  op de 
gebieden van:  
-GIP,  
- DIM, 
- inspelen op de behoefte van 
de  
  leerlingen, - 
- vorm geven van zelf 
ontdekken  

Leerkrachten 
ontvangen hun 
feedback op basis van 
collegiale consultatie, 
feedback van intern 
begeleider, directeur 
en specialisten 
binnen de school die 
klassenbezoeken 
doen.  
Leidend in de 
bezoeken zijn: de 
afspraken 
klassenmanagement; 
Dim, 

- Elke leerkracht heeft een 
eigen concrete 
ontwikkeldoelen 
vastgesteld en de 
directeur heeft voor elke 
medewerker een 
ontwikkeldoel gekozen. 

- Elke medewerker heeft 
een onwikkelgesprek en 
een beoordelingsgespek 
gevoerd.  

- Elke leerkracht heeft 2 
keer een collegiaal 
bezoek gedaan bij een 
collega op basis van de 

- Leerkrachten plannen zelf 
een collegiaal bezoek en 
feedbackgesprek in de 
periode voor de 
kerstvakantie en één in de 
periode kerstvakantie einde 
schooljaar. 

- De directeur maakt een 
schema voor het 
ontwikkelgesprek en het 
beoordelingsgesprek. 

- Specialisten, intern 
begeleider bezoeken 
regelmatig de groepen en 
geven feedback.  

Geen kosten  
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  en zelfstandig leren, 
 
- van samenwerkend leren 
- en vaardigheden om 
leerlingen 
  te coachen en begeleiden.  
 
 

beoordelingsformulie
r leerkrachten en 
compentieprofiel LA 
(geprekkencyclus en 
persoonlijke 
ontwikkeling) 

gekozen 
ontwikkelpunten.  

- Alle leerkrachten hebben 
de training “gesprekken 
met ouders” gevolgd. 

- Alle leerkrachten hebben 
de training 
“begeleidingsgesprekken 
met kinderen” gevolgd. 

2. SP H 1.4  
Doel: heldere organisatie met 
beschreven TBV. 
Het organisatiemodel is 
beschreven; er wordt 
conform het model gewerkt.  

  - Er is een volledig 
organogram van de 
school.  

September-oktober 2016: TBV van 
kernteam is vastgelegd; voorstel aan 
TV wordt gedaan.  
 

Geen extra kosten 

3. SP H 1.4 
Er is een door team en MR 
vastgesteld ICT beleidsplan 
 

Direct na de 
zomervakantie wordt 
de feedback van MR 
en team verwerkt en 
de definitieve versie 
voorgelegd aan team 
en MR. 

- Er is een door team en 
MR vastgesteld ICT  
beleidsplan  

- Snappets zijn ingevoerd in 
de groepen 4 tot en met 
8 voor de vakken rekenen 
en spelling.  

Augustus/september: ICT coördinator 
past beleidsplan aan.  
Eind september voorleggen aan team 
en MR.  

 

4. SP H 1.4 
1. De “pluscriteria” 
zijn voor de 
Carolusschool 
vastgesteld. 
2. Er is een 

Het beleidsplan 
“meer en 
hoogbegaafden” 
heeft voor de 
zomervakantie 

- De pluscriteria zijn 
vastgesteld.  

- Beleidsplan is vastgesteld 
door team en MR 

 
 

Augustus 2016: Han en Dick passen 
het beleidsstuk aan. 
September: team en MR spreken zich 
uit over het beleidsplan. 
Oktober start met de uitvoering van 
het plan.   

Kosten: geen  
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beleidsplan 
“plusbeleid” 
vastgesteld. 

feedback gekregen 
van team en MR.  
Deze feedback wordt 
verwerkt waarna 
team en MR zich over 
het beleidsstuk 
kunnen uitspreken. 

5. SP H 1.4 
 

1. Partnerschap van 
ouders. 
School en ouders, 
werken intensief, op 
basis van 
gelijkwaardigheid, 
samen aan de 
ontwikkeling van de 
kinderen op de 
Carolusschool. Ieder 
vanuit zijn eigen 
verantwoordelijkheid
.  

 
 
 
 
 
 

 
 
Voor de 
zomervakantie heeft 
het team ingestemd 
met 
“ouderbetrokkenheid 
3.0”van het CPS. De 
MR is geïnformeerd 
en zal na de 
zomervakantie 
officieel om 
instemming worden 
gevraagd. 
Met het CPS worden 
afspraken gemaakt 
over de training en 
het vervolg. 
Met de MR wordt de 
communicatie 

 
 
De verwachtingen van ouders en 
leerkrachten aangaande 
school/omgang met elkaar zijn 
helder en beschreven. 
Er zijn doelstellingen en een plan 
van aanpak om de samenwerking 
tussen ouders en school te 
verbeteren  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- Juli 2016 team heeft 
ingestemd met 
Ouderbetrokkenheid 3.0. 

- September 2016: instemming 
MR 

- Augustus/september: 
afspraken maken met CPS 
over training en vervolg. 

- Team en ouders informeren 
over training en vervolg. 

- Uitvoering geven aan de 
afspraken die gemaakt zijn 
met CPS. 

 
 
2.September-oktober: Han 
aanvragen subsidie na overleg met 
Zebra. 
november/december concretiseren 

 
 
€ 15.000,00 als 
aanvraag 
HEA/aanvraag 3SO 
en als laatste uit de 
eigen begroting 
mochten de 
subsidieaanvragen 
niet gehonoreerd 
worden. 
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2. Er is een cursus omgaan 
met pubers, kindersymfonie 
en opvoeden zo gegeven om 
ouders te ondersteunen in de 
moeilijke taak van het 
opvoeden.  
 
 

richting ouders 
afgestemd.  
 
 
 
2. Aan de ouders van 
de leerlingen van de 
Carolus worden de 
genoemde cursussen 
aangeboden in 
samenwerking met 
de Stichting 
jeugdwerk.  
3. In gesprek met OC, 
oudergeleding MR en 
eventueel een thema 
avond: ouders als 
partner komen tot 
input voor het 
opstellen van een 
plan van aanpak 
“ouders als partner” 
 

2. 90 % van de deelnemers aan de 
cursus beoordeelt de gegeven 
cursus positief; kan aangeven 
welke positieve veranderingen er 
door de cursus zijn opgetreden.  
 
 

van de uitvoering van de cursussen 
samen met jeugdwerk.  

2.€ 9890,00 
subsidie 
ouderbetrokkenhei
d 
Budget wordt 
besteed in 2e helft 
2016. 

7. SP H 2.2. 
Het woordenschat 
onderwijs wordt in 
één doorgaande lijn 
aangeboden. De 

Via observatie en 
feedback; het 
uitvoeren van 
opdrachten en het 
bestuderen van de 

- Er is een 
borgingsdocument 
woordenschat. 

- De taalcoach bezoekt de 
groepen en controleert 

13 september: observatieronde door 
taalcoach ondersteund door 
medewerkers van Sardes. 
19 september; studieochtend van 
Sardes met gehele team waarin de 

€ 26.000,00 
(gemeentelijke 
subsidie) 
Budget wordt in 
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resultaten zijn 
zichtbaar. 
De leerkrachten 
beheersen de theorie 
en de vaardigheden 
om, conform 
afspraken, 
woordenschat 
onderwijs te geven.  
De resultaten op de 
CITO woordenschat 
laat een continue 
groei zien; passend 
bij de populatie.  

theorie wordt het 
woordenschat 
onderwijs verbeterd.  
Tijdens 
studiemiddagen 
wordt kennis 
opgedaan en kennis 
gedeeld. De taalcoach 
begeleidt het proces.   
Taalcoach heeft dit 
schooljaar 1 dagdeel 
per week 
beschikbaar.  

en geeft feedback op het 
woordenschat aanbod. 

- De CITO toetsen 
woordenschat worden 
geanalyseerd en leiden, 
waar nodig, tot 
aanpassingen in het 
aanbod. 

opbrengsten worden besproken en 
afspraken gemaakt worden over het 
vervolg. 
Uitvoering geven aan de 
vervolgafspraken.  
 

2016 volledig 
besteed. 

8. SP H 2.2. 
Er wordt in de 
groepen 3 tot en met 
8 gewerkt met 
groepsplannen 
rekenen en wiskunde 
en technisch lezen en 
spelling  om daarmee 
op CITO LVS het 
voldoende niveau te 
behalen dat op grond 
van de 
leerlingpopulatie 

De directeur en de 
specialisten binnen 
de school bespreken 
de opbrengsten van 
de E toetsen in 
augustus 2016. 
De leerkrachten en 
specialisten maken 
een analyse van de 
resultaten op 
groepsniveau. Zij 
bespreken gewenste 
aanpassingen in de 
aanpak.   

CITO E toetsen zijn op niveau op 
de DMT en RenW 2012 en SP. 

Augustus:  
bespreken E toetsen op 
schoolniveau. 
datamuren maken en opstellen 
groepsplannen TV 25-08) 
Tussentijds groepsbezoeken 
specialisten en feedback 
Januari: CITO afname 
februari: evalueren schoolbreed en 
op groepsniveau. 
februari: opstellen nieuwe 
groepsplannen.  
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mag worden 
verwacht. 
Voor rekenen en 
wiskunde en 
technisch lezen zijn 
schooldoelen 
vastgesteld.  

Reken 
coördinator/lee 
coördinator houden 
toezicht en 
ondersteunen het 
opstellen, uitvoeren 
en evalueren van de 
groepsplannen. Zij 
doen beiden 
klassenbezoeken om 
de leerkrachten 
feedback te geven. 

Juni afname CITO toetsen en 
evalueren opbrengsten op school- en 
groepsniveau.  
Juni: vaststellen schooldoelen op M 
en E toetsen op voorstel van de lees-
/reken coördinator. 
 
 
 

9. SP H 2.2  
KIJK is geborgd in de 
kleuterbouw. De 
afspraken zijn 
vastgelegd.  
De leerkrachten zijn 
in staat uitvoering te 
geven aan de 
“kleine” kring als 
middel voor het 
beredeneerd aanbod. 

Studiebijeenkomsten, 
coaching op de 
werkvloer, interne 
overleg en scholing  

Alle ouders hebben twee keer 
een “KIJK” rapport ontvangen en 
uitgelegd gekregen. 
De registratiemomenten zijn 
conform afspraken uitgevoerd. 
Op basis van de registraties zijn 
groepsplannen gemaakt. 
De leerkracht is in staat op basis 
van de groepsanalyse en 
beredeneerd aanbod op te stellen 
en uit te voeren.  
Er is een borgingsdocument KIJK 
vastgesteld 

Een begeleider van het HCO is op 
afroep beschikbaar. 
Tijdens het reguliere kleuteroverleg 
wordt standaard gesproken over 
KIJK; opstellen beredeneerd aanbod 
en evalueren daarvan.  
De leerkrachten geven uitvoering aan 
het observatie en 
registratiedocument. 
De registraties worden twee keer per 
jaar door leerkracht en intern 
begeleider besproken. 

 

7. SP H 2.4. 
Er is voor iedereen 

Op basis van 
bestaande stukken 
binnen de school en 

Er is een, door team en MR, 
vastgesteld “verzuimbeleid” 

Oktober: De directeur oriënteert zich 
op bestaande documenten. 
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bekend en inzichtelijk 
verzuimbeleid 

 

binnen het bestuur 
zal de directeur, in 
gesprek met 
medewerkers, een 
voorstel doen tot 
verzuimbeleid 

De directeur maakt een voorstel voor 
verzuimbeleid.  
Voorstel wordt besproken in 
kernteam 
Na bespreking kernteam en 
verwerking van de feedback 
bespreking in team en MR.  

8. H 3.5 (p19-20 van het 
schoolplan) 
Van de vaardigheden 
van de 21th century 
skills is beschreven 
wat we nu al doen en 
zijn de doelen voor 
2018 geformuleerd.   

Via bestudering van 
theorie, gesprekken 
met leerkrachten, 
observaties wordt het 
schema ingevuld.  

Er is een, voor iedereen 
herkenbaar, ingevuld schema met 
vaardigheden, wat we nu al doen 
en wat willen we doen in 2018. 

Op initiatief van de ICT coördinator 
gaat de werkgroep ICT gedurende dit 
schooljaar zich werpen op het 
invullen van het schema. Een eerste 
aanzet is gereed op 1 december 
2016. Een definitieve versie op 1 april 
2017. 

 

9. SP H 3.6 
Kwaliteitszorg 
leerlingen vragenlijst 
(groepen 4 tot en 
met 8) is afgenomen 
en de sociale 
veiligheid vragenlijst 
voor leerlingen is 
afgenomen  

De WMKPO 
vragenlijst wordt 
gespecificeerd voor 
de Carolus. Hierbij 
wordt de PMR 
betrokken. Op basis 
van de uitkomsten 
maken de directeur 
en gedragsspecialist 
een pva en 
communiceren de 
resultaten met team 
en ouders.  

De enquête is gehouden. 
Op basis van de resultaten van de 
enquête is een pva beschikbaar 
dat instemming heeft van team 
en PMR. 

01-2017: opstellen vragenlijst 
(directeur/gedragsspecialist) 
03-2017  afnemen vragenlijsten  
04-2017  analyseren van de 
resultaten en presenteren van de 
resultaten 
05-2017: opstellen doelen en pva 
(directeur/gedragsspecialist/werkgro
ep gedrag) 
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10. SP 4.3 
PSZ medewerkers en 
school medewerkers 
kennen elkaars 
werkwijzen. 

Er is een doorgaande lijn 
ontwikkeld op reken gebied. 
Er zijn afspraken gemaakt en 
uitgevoerd over de 
doorgaande lijn van KIJK 
Er is een overdrachtsprotocol 
vastgesteld en een KIJK 
protocol 

Via collegiale 
bezoeken met 
kijkwijzers, geplande 
overleggen van 
peuters-kleuters. 
Evalueren van de 
bestaande 
protocollen  

De overdracht wordt conform 
afspraken uitgevoerd. 
De thema’s van de peuters en 
kleuters zijn hetzelfde. 
Er is een doorgaande lijn “KIJK” 
van peuters naar kleuters. 
Er is een doorgaande lijn: 
deelvaardigheden rekenen en 
wiskunde. 
 

 In januari en juni evalueren van de 
afspraken in het KIJK- en het 
overdracht protocol. 
in de geplande kleuter-
peuteroverleggen evalueren en 
plannen van ontwikkelingen. 

 

11. SP2.2. Taal 100 
doel: woordenschat 
te verbeteren;  
 

Door feedback tijdens 
klassenbezoeken, 
analyses van 
woordenschattoetsen 
en controleren van de 
borgingsafspraken  

Er is een taalbeleidsplan met 
daarin doelstellingen; de wijze 
waarop deze gerealiseerd 
worden, de evaluatiemomenten 
en evaluatiecriteria en de 
opgenomen de borgingsafspraken 

De taalcoordinator stelt, samen met 
de werkgroep en ondersteund door 
de medewerkers van Sardes, in uren 
gefaciliteerd door de directeur een 
beleidsplan op. Dit beleidsplan met 
klaar zijn op 1-2-2017 waarna de 
feedback ronde in team/mr begint en 
daarna definitieve vaststelling in 
team en MR.  

Uren opgenomen in 
formatieplaatje. 
Uren Sardes reeds 
betaald uit de 
subsidie. 

 


