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 Voor u ligt het schoolplan voor de jaren 2015-2019 van De Josephschool. Hierin beschrijven 

 wij waar De Josephschool nu staat en wat onze ambities en doelen voor de komende vier jaar 

 zijn. Dit schoolplan geeft weer hoe wij naar onze kwaliteit en onderwijskundig beleid kijken en 

 hoe wij ons de komende jaren verder willen gaan ontwikkelen.

 Onze samenleving blijft veranderen, nieuwe inzichten over het onderwijs en opvoeding worden 

 ontwikkeld. Het schoolplan en het afgeleide jaarplan zijn dynamisch; tussentijdse  

 koerswijzigingen zijn altijd mogelijk. Uiteraard met instemming van alle betrokkenen zoals 

 ons team, de MR en het bestuur. Dit schoolplan is een leidraad waarop de koers wordt 

 uitgezet en biedt inspiratie voor lerende cycli tussen jaarlijkse en meerjaren plannen. 

Doelen van het schoolplan
De doelen van dit wettelijk verplichte schoolplan zijn:
•	 als	school	(bestuur,	directie,	team	en	medezeggenschapsraad)	vaststellen	wat	voor
de periode van 1 augustus 2015 t/m 31 juli 2019 voor De Josephschool het samenhangend geheel van onderwijs-
kundig, personeels-, financieel, materieel beleid en het beleid ten aanzien van de kwaliteitszorg is.
•	 dit	beleid	zo	vast	te	stellen	dat	het	gebruikt	kan	worden	voor	planmatige	schoolontwikkeling.

Functies van het plan
Dit schoolplan vormt:
•	 een	uitgangspunt	voor	de	planning	per	schooljaar
•	 doelen	voor	het	team,	delen	daarvan	en	als	geheel
•	 een	verantwoordingsdocument	naar	bestuur	en	inspectie.

Opbouw van het plan
In het eerste hoofdstuk schetsen we een overzicht van onze school, onze leerlingen en ouders, de waarden waar wij 
vanuit werken en onze identiteit. In de hierop volgende hoofdstukken wordt aan de hand van de pijlers Kwaliteit, 
Mensen, Omgeving en Bedrijfsvoering verder uit de doeken gedaan waar we staan en de komende jaren naar toe 
willen werken. In hoofdstuk 6 staat een schematische samenvatting van de ambities voor onze kwaliteit, mensen, 
omgeving en bedrijfsvoering voor de schooljaren 2015-2016 tot en met 2018-2019. Hoofdstuk 8 biedt de ko-
mende vier schooljaren ruimte aan de jaarlijkse evaluaties. Als bijlagen worden toegevoegd de meerjarenbegroting 
en het onderwijsprofiel.

Evaluatie van het plan
Bij het evalueren van de jaarplanning zal steeds bekeken worden of de planning in hoofdstuk 6 van het schoolplan 
bijgesteld moet worden. Evaluatiegegevens die bij het opstellen van het volgende schoolplan verwerkt zullen wor-
den, zullen als aantekening in hoofdstuk 8 worden genoteerd.
 

INLEIDING
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Stichting Kopad
De Josephschool is een eenpitter; één ouderbestuur is 
verantwoordelijk voor één basisschool.
De Josephschool valt als enige school onder de stich-
ting KOPAD.Het schoolbestuur bestaat uit vijf tot zes 
leden; allen ouders van kinderen die leerling of oud-
leerling van De Josephschool zijn. Er is binnen het 
bestuur een taakverdeling voor de aandachtsgebieden 
ICT/communicatie, huisvesting, personeelszaken en fi-
nanciën. De bestuursleden met de aandachtsgebieden 
personeelszaken en financiën hebben een uitvoerende 
rol. De voorzitter, secretaris en de bestuursleden met 
de aandachtsgebieden ICT/communicatie en huisves-
ting hebben een toezichthoudende rol. 

Het bestuur van de stichting vormt het bevoegd gezag 
van De Josephschool. Dit betekent dat zij de eindver-
antwoordelijkheid dragen voor de gehele gang van zaken 
op school. Het beleid van het bestuur richt zich op het 
scheppen van voorwaarden en omstandigheden die het 
mogelijk maken dat De Josephschool haar kerntaken - 
het aanbieden van goed onderwijs en goede zorg voor 
de leerlingen - optimaal kan uitoefenen en daarin tevens 
een eigen identiteit kan ontwikkelen en uitdragen. 

Het bestuur geeft de directeur van de Josephschool 
mandaat tot het uitvoeren van taken en uitoefenen van 
bevoegdheden zoals deze zijn vastgelegd in het be-
stuursreglement en het directiestatuut. De directeur is 
belast met het voorbereiden van het beleid en zorgt dat 
het aansluit op de missie van de stichting en past bin-
nen de vastgestelde kaders. De directeur wordt hierbij 
ondersteund door een managementteam. 

De Josephschool 
De Josephschool is een moderne katholieke basisschool 
met ongeveer 225 leerlingen in het hart van Bloe-
mendaal. De school is rustig gelegen in het centrum 
van Bloemendaal in een lommerrijke omgeving. Onze 
school wordt gekenmerkt door een warme sfeer waar het 
team, kinderen en hun ouders elkaar kennen en er een 
hoge mate van onderlinge verbondenheid is. Er heerst 
een professionele schoolcultuur waarbij de motivatie en 
de kunde aanwezig is om nieuwe ontwikkelingen in een 
vroeg stadium te omarmen. 

Wij zijn een echte buurtschool; onze leerlingen komen 
voor 80% uit de gemeente Bloemendaal en voor 20% 
uit de gemeente Haarlem. Bijna al onze leerlingen heb-
ben een Nederlandse achtergrond en krijgen al vroeg 
een stevige basis mee. De ouders van de school zijn 
veelal hoogopgeleid en zijn actief betrokken bij de 
schoolactiviteiten en de ondersteuning van de ontwik-
keling van hun kind thuis.

Wij hebben op school in totaal negen groepen waarvan 

drie kleutergroepen en van de groep 3 tot en met 8 een 
groep. Ons team bestaat uit zo’n 20 collega’s waarvan 
het merendeel voor de klas staat. Zij worden onder-
steund door de conciërge, de administratief medewer-
ker, de onderwijsassistent, de leerling ondersteuner, de 
vakleerkracht bewegingsonderwijs, de intern begeleider 
en de directeur.
De dagelijkse leiding van De Josephschool wordt ge-
vormd door een managementteam bestaande uit de di-
recteur, intern begeleider en twee bouwcoördinatoren. 

Kernwaarden
Op de Josephschool kan ieder kind zich optimaal ont-
plooien en is extra aandacht voor normen en waarden. 
Wij streven ernaar dat leerlingen en ouders zich verbon-
den voelen met school.De Josephschool gaat in het wer-
ken in brede zin uit van de volgende waarden: balans, 
saamhorigheid en kwaliteit.

Balans
Wij weten de balans te vinden tussen de cognitieve en 
sociaal emotionele ontwikkeling van een kind. Hierdoor 
kan ieder kind uitgedaagd worden en bieden wij onder-
wijs dat het beste past. Behalve het CITO leerlingvolg-
systeem voor de cognitieve ontwikkeling gebruiken we 
de	 SCOL	 (Sociale	 Competenties	 Observatie	 Lijst)	 om	
het sociale welzijn van kinderen te volgen en hen waar 
nodig te begeleiden. Wij bieden kwalitatief hoogwaardig 
onderwijs en de gebalanceerde aanpak bereidt het kind 
optimaal voor op de toekomst.

Saamhorigheid
Het “Josephschoolgevoel” is een uniek kenmerk van 
onze school. Het valt te omschrijven als saamhorigheid 
waarbij iedereen zichzelf mag zijn, respect heeft voor 
een ander en er zelden wordt gepest. Mensen die de 
sfeer op De Josephschool kennen, beschrijven deze als 
warm, aangenaam en positief. Dat geldt zowel voor de 
leerlingen en het team als voor de ouders en de lokale 
omgeving. Deze eigenheid van gemeenschappelijk-
heid voor en met elkaar heeft zich gedurende een groot 
aantal jaren ontwikkeld en is terug te vinden in onze 
activiteiten	 zoals	 het	 tutorlezen	 (bovenbouwleerlingen	
ondersteunen	daarbij	de	onderbouwleerlingen),	de	au-
laochtenden, de Josephdag en de vieringen in de kerk. 
Wij zijn er trots op dat de kinderen elkaar kennen; er 
is een stevig verticaal verband tussen de groepen. Van 
groep 1 tot en met groep 8.
Alle groepen werken samen, bijvoorbeeld tijdens crea-
tieve ateliers, de Josephdag en op sportdagen. De socia-
le interactie in en rond de school behoort tot de cultuur. 
Onze school staat erom bekend dat er weinig agressie 
is, daar werken wij bewust aan. Respect hebben voor 
elkaar zien we als basis voor een leefbare samenleving. 
Bestuur, directie en team vinden het ook belangrijk dat 
kinderen school ervaren als een plek waar je met plezier 

1. DE JosEphschooL
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naar toe gaat. Ouders worden actief betrokken bij al-
lerlei activiteiten. Zowel zij als de kinderen vinden dat 
prettig en de school vaart er wel bij.

Kwaliteit
Wij willen voortdurend blijven verbeteren. Dit uit zich 
in de middelen en methoden die we gebruiken, in een 
gemotiveerd, goed geschoold en capabel team en in 
aandacht voor continue kwaliteitsverbetering.

Identiteit
Onze katholieke herkomst is een belangrijk element van 
onze identiteit. Veel van onze kinderen zijn niet katho-
liek. Dit deel van de identiteit houden wij levend door 
aandacht te geven aan het kerkelijk jaar en door de kin-
deren catecheseprojecten aan te bieden die gaan over 
wat mensen voor elkaar kunnen betekenen. De school 
probeert de kinderen bij te brengen dat het leven niet 
alleen draait om materiële zaken, maar dat het immate-
riële zeker zo belangrijk is. Vieringen met elkaar zijn op 
De Josephschool tot een instrument gemaakt waar de 
kinderen saamhorigheid en samenwerking op natuur-
lijke wijze leren kennen.
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2.1 Visie op kwaliteit
Wij willen kinderen voorbereiden op een succesvolle 
deelname aan de maatschappij door hen kennis, vaar-
digheden en een onderzoekende houding aan te leren. 
Om dat zo goed mogelijk te doen, heeft de zorg voor de 
kwaliteit van ons onderwijs de hoogste prioriteit. Kwa-
liteitszorg moet leiden tot aantoonbaar beter onderwijs 
op onze school. Dit doen wij door systematisch ons han-
delen en onze opbrengsten te evalueren om zo tot conti-
nue kwaliteitsverbetering te kunnen komen. 
Onze zorg voor kwaliteit op school wordt gevormd door 
onze werkwijze en randvoorwaardelijke aspecten:

1. Systematisch werken, borgen en verbeteren van onze 
kwaliteit
■  Inzicht in de onderwijsbehoeften van onze leerlin-

gen
■  Planmatig werken
■  Uitdagend onderwijsaanbod en een rijke leeromge-

ving
■  Structureel overleg over en evaluatie van ons hande-

len en onze opbrengsten
■  Gedeelde zorg met alle stakeholders over ontwikke-

ling in brede zin

2. Kwaliteitsvoorwaarden
■  Professionele schoolcultuur en eigenaarschap op 

alle lagen
■  Continue professionalisering
■  Positiviteit, hoge verwachtingen en wederkerige re-

laties
■  Motivatie en kunde om nieuwe ontwikkelingen te in-

tegreren
■  Aansturing door schoolleiding
■  Actieve betrokkenheid van alle stakeholders

De evaluatie van onze kwaliteitszorg is gericht op de 
kwaliteit en opbrengsten van het onderwijs, zowel op 
niveau van de school als geheel, groepsniveau als op 
individueel leerlingenniveau en de vakbekwaamheid/ 
didactische niveau van de leerkrachten. De kwaliteits-
zorg wordt zowel intern als extern uitgevoerd :

1. Intern middels:
■  Methodetoetsen, CITO toetsen, SCOL, PRAVOO en 

andere	(diagnostische)	toetsen
■  Groepsbespreking
■  Zelfevaluaties op groep en schoolniveau
■  Personeelsbeleid; functioneringsgesprekken, klas-

senbezoeken, intervisie en overleg
■  Tevredenheidspeilingen onder leerlingen, ouders en 

team.

2. Extern middels:
■  Kwaliteitsonderzoek door de Inspectie van het on-

derwijs

■	 	Kwaliteitskaart	van	scholenopdekaart.nl	(	PO-raad)
■  Audit van een andere school op verzoek
De intern begeleider bespreekt met de groepsleerkrach-
ten tijdens de leerlingbespreking de samenhang en de 
consequenties van de resultaten. Het aanbod van de les-
stof, de aanpak en de organisatie in de klas en de bouw 
worden uitgewerkt en vastgelegd in een groepsplan voor 
de komende periode tot de volgende groepsbespreking. 
Dan vindt evaluatie en bijstelling plaats. Voor sommige 
kinderen, die naast de aanpak van het groepsplan een 
speciale individuele aanpak nodig hebben, wordt een 
individueel plan gemaakt. Evaluatie hiervan vindt even-
eens plaats tijdens de volgende groepsbespreking.

Vakbekwaamheid leerkrachten
De kwaliteit van onderwijs wordt voor een belangrijk 
deel bepaald door de vakbekwaamheid van het team 
van leraren. De gesprekscyclus van het personeelsbe-
leid	(zie	§	3.2.)	speelt	hierbij	een	belangrijke	rol.	Dit	is	
een driejarige cyclus van functioneringsgesprek, voort-
gangsgesprek en eens per drie jaar een beoordelingsge-
sprek door de directie met elke leraar c.q. medewerker. 
Leraren ontwikkelen aan de hand van deze gesprekken 
een competentiegericht persoonlijk ontwikkelingsplan. 
Tijdens deze gesprekken worden afspraken gemaakt 
m.b.t. aandachtspunten voor verdere persoonlijke pro-
fessionele ontwikkeling. Persoonlijke nascholing en 
werkbegeleiding kunnen daar deel van uitmaken.

Wij beschikken over meerdere instrumenten om de 
ontwikkeling en kwaliteit in kaart te brengen. Om te 
weten hoe het gesteld is met de kwaliteit van ons on-
derwijs, verzamelen we gegevens over onze school. Op 
basis daarvan maken we analyses van onderdelen die 
goed gaan of extra aandacht behoeven en kunnen we 
actiepunten voor de komende jaren bepalen. Voor het 
verzamelen van gegevens gebruiken we de volgende in-
strumenten:
 

2. kwaLItEIt
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  INSTRUMENTEN EN WERWIJZE BETROKKENEN FREQUENTIE

Jaarlijkse evaluatie
Om de kwaliteit van onze school te garanderen en waar 
nodig te verbeteren, moeten we zicht hebben op alle 
aspecten ervan. Het verzamelen van gegevens op zich is 
nog geen kwaliteitszorg. We zullen de gegevens hiervoor 
moeten analyseren en interpreteren. De verbeteringen 
die we vervolgens willen bereiken zullen we moeten 
plannen en realiseren, waarna we na verloop van tijd 
weer opnieuw zullen moeten verzamelen, analyseren, 
enz. Kwaliteitszorg is een cyclisch proces van plannen 
opstellen, plannen uitvoeren, de resultaten bestuderen/
evalueren en weer actie ondernemen op basis van de 
waargenomen resultaten. De instrumenten die zojuist 
zijn beschreven vormen een beginpunt van dit proces. 
Deze instrumenten dienen dan ook cyclisch te worden 
ingezet. 

2.2 Stand van zaken
In ons streven naar kwaliteitsverbetering hebben wij als 
missie opbrengstgericht en thematisch onderwijs. On-
der opbrengstgericht werken verstaan we het bewust, 
systematisch en cyclisch werken aan het streven naar 
maximale opbrengsten.

Bij opbrengsten gaat het om:
■  Cognitieve resultaten van leerlingen;
■  Sociaal-emotionele ontwikkeling;
■  Tevredenheid van leerlingen, ouders en vervolgon-

derwijs

Voor aanvullende informatie over de cognitieve resul-
taten van onze leerlingen verwijzen we naar de website 
www.scholenopdekaart.nl

Basisvakken als taal, lezen en rekenen zijn verankerd in 
het ochtendprogramma. Wij bieden deze vakken aan op 
minimaal drie niveaus en wij werken met groepsplan-
nen om de leerprestaties te maximaliseren. Leerlingen 
die de reguliere leerlijnen niet kunnen volgen, werken 
op een eigen niveau dat is afgestemd op hun persoon-
lijke onderwijsbehoeften. Dat geldt voor kinderen die 
extra ondersteuning nodig hebben omdat zij zich de 
lesstof niet eigen kunnen maken en voor leerlingen de 
lesstof in een versneld tempo doorlopen.

Thematisch en geïntegreerd onderwijs
In ons middagprogramma bieden wij thematisch en ge-
integreerd onderwijs met aandacht voor de ontwikkeling 
van het individuele kind. Daarbij hanteren we de kern-
doelen als uitgangspunt. We streven ernaar het onder-
wijs in een breder perspectief te plaatsen. Dat doen we 
door vakgebieden te integreren. Dit geldt vooral voor de 
vakken in de domeinen “Oriëntatie op jezelf en de we-
reld” en kunstzinnige oriëntatie die we in ons middag-
programma behandelen. Hierbij dienen de methoden 
als bronnenboeken. Via het werken in ateliers ontwikke-
len de kinderen hun kunstzinnige en creatieve talenten. 

Een belangrijke verandering is dat de leerkracht zijn 
creativiteit inzet op onderwijskundig niveau. 
De methode wordt gebruikt als bron en de kerndoelen 
als leidraad, de leerkracht richt in en begeleidt de leer-
processen. Dit komt ten goede aan de behoeften en cre-
ativiteit van de kinderen en de leerkrachten.
Wij zijn ervan overtuigd dat een thematisch en geïnte-
greerd aanbod van ons onderwijs goed past bij onze po-
pulatie en dat het de mogelijkheden van kinderen nog 
meer naar boven haalt. Het thematisch werken spreekt 

Toetsing, analyse en planning Afspraken over CITO toetsen en data afname zijn vastgesteld Intern begeleider Jaarlijks bij de start van het schooljaar
 Afname CITO toetsen Leerkrachten en IB Twee maal per jaar
 Analyse van de tussen- en eindopbrengsten Leerkrachten, IB en directie  CITO twee maal per jaar, methodegebonden toetsen na elke afname
 Groepsplannen opstellen en evalueren Leerkrachten en IB Vier keer per jaar
 Diagnostische toetsen Leerkrachten en IB Afname bij behoefte 
Professionalisering	en	personeelsbeleid	 Vaste	cyclus	in	de	gesprekken	voor	het	personeelsbeleid.	(Zie	§	3.2)	 Team	en	directeur	 Driejarige	cyclus
 Functioneringsgesprek Team en directeur Jaarlijks
 Beoordelingsgesprek Team en directeur Eens per drie jaar
 Klassenbezoeken en evaluatie directeur Groepsleerkrachten en directeur Minimaal twee keer per jaar
 Klassenbezoeken interne begeleider Groepsleerkrachten en interne begeleider Minimaal twee keer per jaar
 Terugkoppeling oudergesprekken aan directie  Leerkrachten en intern begeleider Na elke gespreksronde en bij bijzondere situaties
 a. Voortgangsgesprekken en b. functioneringsgesprek  Directie en bestuur a. Vier maal per jaar b. Jaarlijks
 Collegiale consultatie en visitatie Gehele team Maandelijks
Schoolontwikkeling, onderzoek Schoolzelfevaluatie LOVS  IB, directie, bestuur, team en MR Jaarlijks na de twee CITO ronde
en verslaglegging Tevredenheidspeiling leerlingen, ouders en team Directie en bestuur Eens per twee jaar
 Jaarplan Team, directie, bestuur en MR Jaarlijks
 Schoolplan Team, directie, bestuur en MR Eens per vier jaar
 Onderwijsprofiel Team, directie, bestuur en MR Jaarlijks
 Inspectieonderzoek Bestuur, directie en team Eens per vier jaar
	 Risico	inventarisatie	en	evaluatie	(RIE)	 	 Eens	per	vier	jaar	afname
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  INSTRUMENTEN EN WERWIJZE BETROKKENEN FREQUENTIE

de kinderen meer aan, waardoor de intrinsieke motiva-
tie van kinderen toeneemt. Bovendien beklijft leerstof 
beter als het geïntegreerd wordt aangeboden. Daarnaast 
wordt ook de creativiteit van de leerkracht aangespro-
ken. Dit heeft als gevolg dat zowel de kinderen als de 
leerkrachten zichzelf optimaal kunnen ontwikkelen.

Expressie: Ateliers en Aulaochtenden
We vinden het belangrijk dat kinderen op een plezierige 
manier invulling geven aan hun creatieve talenten. We 
laten de kinderen met allerlei vormen van expressie in 
contact komen in onze ateliers. Op de donderdag- en 
vrijdagmiddag werken de kinderen groepsdoorbroken in 
ateliers aan hun talenten op het creatieve vlak: hand-
vaardigheid, tekenen, drama en dans en muziek. Bij 
deze ateliers willen we als team optimaal gebruik ma-
ken van elkaars talenten. Cultuur wordt zo veel als mo-
gelijk aan de thema’s gekoppeld en zal in een cyclus 
aangeboden worden.
Daarnaast organiseren wij met veel succes diverse au-
laochtenden en thema-afsluitingen, waar kinderen uit 
elke groep hun kunsten vertonen aan elkaar, de ouders 
en de leerkrachten. Hierdoor kunnen zij groeien in hun 
presentatievaardigheden, podiumervaringen opdoen 
en draagt het bij aan de onderlinge verbondenheid op 
school.

Onderwijs op maat
De kinderen van de Josephschool hebben veelal hoog-
opgeleide ouders. Hierdoor is de kans groot dat zij veel 
randvoorwaarden voor ontwikkeling snel en goed aan-
geboden krijgen. Dit heeft als gevolg dat er op De Jo-
sephschool een vrij grote groep kinderen zit die meer 
aankan dan alleen de basisstof. In de groepen worden 

de kinderen voor de cognitieve vakken ingedeeld in mi-
nimaal drie niveaugroepen. Zo krijgt elk kind instruc-
tie en oefenstof op maat. Kinderen die de oefenstof 
makkelijk doorlopen, maken de moeilijkere opgaven en 
slaan de herhalingsopgaven over. Zij krijgen de leerlij-
nen en de oefenstof compact aangeboden en krijgen 
daarnaast verdiepende en verrijkende oefenstof aange-
boden. Deze stof werken ze zelfstandig door. In de klas 
wordt regelmatig gesproken met deze kinderen over hun 
ontwikkelingen.
De kinderen leren werken met dag- en weektaken. 
Door vooruit te werken hebben kinderen tijd over om 
gedurende een langere periode aan meer uitgebreide 
opdrachten te werken. Het samenwerken ook wel  
coöperatief leren is belangrijk omdat kinderen ook door 
te overleggen en samen de oplossingen te zoeken veel 
kunnen leren. In elke klas zijn extra materialen aanwe-
zig om kinderen uit te dagen en afwisselende werkvor-
men aan te bieden. Ook het gebruik van de Ipads en de 
chromebooks wordt in de weektaken opgenomen.
Op de Josephschool is veel aandacht voor kinderen die 
de reguliere leerstof gemakkelijk verwerken. Zij komen, 
in overleg met de leerkracht en de ouders, in aanmer-
king	voor	een	(intensief)	compacte	leerlijn	met	daarbij	
verrijkende en verdiepende leerstof. Voor deze leerstof 
worden zowel de gehanteerde methodes als andere 
bronnen gebruikt. Binnen het schoolteam is de deskun-
digheid op dit gebied de laatste jaren toegenomen en er 
is beleid ontwikkeld voor zeer makkelijk lerende kinde-
ren. Ook is er vanaf groep 4 vanaf maart/april een Maat-
klas waar deze kinderen extra worden begeleid door een 
interne meer- en hoogbegaafdheidsspecialist. Mede in 
het kader van Passend Onderwijs is het onderwijs voor 
makkelijk lerende kinderen een speerpunt voor de ko-

Toetsing, analyse en planning Afspraken over CITO toetsen en data afname zijn vastgesteld Intern begeleider Jaarlijks bij de start van het schooljaar
 Afname CITO toetsen Leerkrachten en IB Twee maal per jaar
 Analyse van de tussen- en eindopbrengsten Leerkrachten, IB en directie  CITO twee maal per jaar, methodegebonden toetsen na elke afname
 Groepsplannen opstellen en evalueren Leerkrachten en IB Vier keer per jaar
 Diagnostische toetsen Leerkrachten en IB Afname bij behoefte 
Professionalisering	en	personeelsbeleid	 Vaste	cyclus	in	de	gesprekken	voor	het	personeelsbeleid.	(Zie	§	3.2)	 Team	en	directeur	 Driejarige	cyclus
 Functioneringsgesprek Team en directeur Jaarlijks
 Beoordelingsgesprek Team en directeur Eens per drie jaar
 Klassenbezoeken en evaluatie directeur Groepsleerkrachten en directeur Minimaal twee keer per jaar
 Klassenbezoeken interne begeleider Groepsleerkrachten en interne begeleider Minimaal twee keer per jaar
 Terugkoppeling oudergesprekken aan directie  Leerkrachten en intern begeleider Na elke gespreksronde en bij bijzondere situaties
 a. Voortgangsgesprekken en b. functioneringsgesprek  Directie en bestuur a. Vier maal per jaar b. Jaarlijks
 Collegiale consultatie en visitatie Gehele team Maandelijks
Schoolontwikkeling, onderzoek Schoolzelfevaluatie LOVS  IB, directie, bestuur, team en MR Jaarlijks na de twee CITO ronde
en verslaglegging Tevredenheidspeiling leerlingen, ouders en team Directie en bestuur Eens per twee jaar
 Jaarplan Team, directie, bestuur en MR Jaarlijks
 Schoolplan Team, directie, bestuur en MR Eens per vier jaar
 Onderwijsprofiel Team, directie, bestuur en MR Jaarlijks
 Inspectieonderzoek Bestuur, directie en team Eens per vier jaar
	 Risico	inventarisatie	en	evaluatie	(RIE)	 	 Eens	per	vier	jaar	afname
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VAKGEBIED METHODE/ InGEVOERD 12 3 4 5  6 7 8 DIGITAAl?
 MATERIAlEn VERVAnGEn
Aanvankelijk lezen Veilig leren lezen 2008-2009 x x      b/d*
  ingevoerd
Voortgezet lezen Lekker lezen  2008-2009
 + ABCDE ingevoerd   x x x x x -
Begrijpend lezen Overal Tekst  2011-2012   x x x x x a/d
Rekenen WereldIn Getallen 2010-2011  x x x x x x x b/d
  ingevoerd
Taal Taal Verhaal 2006-2007   x x x x x x a
  ingevoerd
	 	 (leverbaar	tot	2018)
  Opvolger: Taal 
  op Maat en 
  Spellling op Maat
  Vervangen ‘14-’15 
Schrijven Zwart op Wit  Ingevoerd in  X x x x x x x d
	 (groepen	1/2)	 schooljaar
 Schrijven in de  2012-2013 
 basisschool 
	 (groepen	3	t/m	8)	 	
Engels Take it easy 2013-2014       x x b/c/d
  ingevoerd
Verkeer Rondje verkeer+ 2005-2006  x x x x x x x a/d
 Verkeerskrant VVN ingevoerd
Aardrijksk. Geobas 2008-2009    x x x x a/d
  ingevoerd
Geschiedenis Speurtocht 2007-2008     x x x x a/d
  ingevoerd
Natuur Natuur  In 2015-2016  x x x x x x -
 buitengewoon vervangen
 2006-2007 
 Ingevoerd  
Culturele vorming Moet je doen 2003-2004  x x x x x x x -
  ingevoerd
  Oriëntatie in 
  2015-2016
Catechese Tijdschrift Abonnement X x x x x x x -
 Hemel en aarde 
Ontwikkelings-  2005-2006 x       -
materialen 1-2  2008-2009 x x 
ICT AaBeeCee 2003-2004    x x x x x a
  ingevoerd
  2007-2008 
  digitale versie 
  ingevoerd
  Oriëntatie 
  in 2015-2016 
Soc. Em. Ontw. Kinderen en  2007-2008 ingevoerd X x x x x x -
 hun sociale 
 talenten *  

 METhOdES EN MaTERIalEN

a)	Software	op	PC	-	b)	Software	via	Basispoort	-	c)	IPad	-	d)	Digibord
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mende jaren. Naast een uitdagend en verrijkend onder-
wijsaanbod heeft het “leren leren” van deze kinderen 
onze nadrukkelijke aandacht. 
Naast de aandacht voor de makkelijk lerende kinderen 
is er ook veel aandacht voor kinderen die minder mak-
kelijk leren. Dit wordt voor een groot deel ondervan-
gen door onze manier van werken; op minimaal drie 
niveaus. Mocht er meer nodig zijn kan er een beroep 
worden gedaan op extra inzet vanuit ons team. 
In het schooljaar 2014-2015 is gestart met een pilot 
voor zorgarrangementen. Leerlingen die extra begelei-
ding nodig hebben worden hierbij voor een korte pe-
riode in kleine groepjes ondersteund, door een gespe-
cialiseerde leerkracht. De intern begeleider bespreekt 
met de groepsleerkrachten en de gespecialiseerde leer-
kracht welke kinderen hiervoor in aanmerking komen. 
Dit wordt besproken in een didactisch overleg met het 
zorgteam; dit zorgteam bestaat uit verschillende disci-
plines.
Daarnaast werken we samen met verschillende partners 
zoals het Dyslexie Collectief, CJG, Opvoedpoli en OOK 
om daar waar nodig extra hulp en ondersteuning te re-
gelen.

Doorgaande lijn 1 tot en met 8
De overgang van groep 2 naar groep 3 is een proces dat 
wij de afgelopen jaren goed hebben begeleid. Zo heb-
ben we bepaalde werkvormen uit de groepen 1/2 over-
genomen in groep 3, zoals het werken vanuit een kleine 
en grote kring, het keuzebord, gedifferentieerd werken, 
het werken in circuitvorm of hoeken. Daarnaast worden 
in groep 3 bewust speel-leermomenten gecreëerd die 
de overgang van groep 2 naar 3 moeten versoepelen. 
Ook loopt het PRAVOO leerlingvolgsysteem, dat start in 
groep 1/2, door naar groep 3. De doorgaande lijn voor 
groep 1 tot en met 8 heeft onze blijvende aandacht. Dit 
is onder meer onderwerp van gesprek en afstemming in 
de bouwoverleggen en tijdens de verschillende groeps-
bezoeken.
 
2.3 ambities 
De Josephschool heeft de volgende ambities voor het 
leveren van kwalitatief hoogwaardig onderwijs en op het 
gebied van kwaliteit in brede zin: 

Thematisch werken
■  Verdere implementatie van de structuur en het sy-

steem van het thematisch werken
■  Verdere integratie van techniek, natuur en oriëntatie 

op de wereld en jezelf in het thematisch werken.
■  Uitbreiden van de koppeling talentontwikkeling op 

creatief en expressief vlak in de brede school.
■  Benutten talenten van het team voor thematisch 

werken en de ateliers

Passend onderwijs
■  Didactische lijn in school herijken 
■  Afspraken voor de pedagogische, didactische en or-

ganisatorische lijn evalueren, bijstellen en borgen
■  Pedagogische beleidsplan herzien en meenemen 

van pestprotocol
■  Doorontwikkeling van de breedtezorg
■  Het onderwijs aan meerbegaafde leerlingen intern 

uitvoeren en beter laten aansluiten bij het onderwijs 
in de groepen.

■  Structurele inzet van zorgarrangementen voor leer-
lingen die leerachterstanden hebben

■  De samenwerking met externe specialisten intensi-
veren(	Dyslexie	Collectief,	OOK,	CJG,	Opvoedpoli	

Kwaliteitszorg
■  Onderwijsprofiel jaarlijks bijstellen
■	 	Zorgplan	 (	 structuur	 van	 zorg	 en	 onderwijs,	 com-

municatie	en	rollen	van	verschillende	actoren)	her-
schreven in 2015 voor 2015-2019

■  Werken met een Jaarplan, afgeleid van dit school-
plan, waarin beschreven de doelen en speerpunten 
voor de duur van 1 tot anderhalf jaar

■  Jaarlijkse evaluatie van het Jaarplan en verwerking 
in het schoolplan
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3.1 Visie op mensen
Voor ons hele team willen we een prettige en stimu-
lerende werkomgeving vormen. Een werkplek waar je 
kunt terugvallen op je collega’s, samen met elkaar het 
onderwijs kan geven en blijven verbeteren. Een school 
waar de deuren voor elkaar open staan om van en met 
elkaar te leren; elkaars kwaliteiten te benutten en el-
kaar aan te vullen waar dat mogelijk is. 
Voor al onze collega’s willen wij een goed personeels-
beleid, zodat zij zich gesteund voelen en daardoor in 
staat zijn om hun ingewikkelde taak goed, gezond, met 
plezier en voldoening uit te kunnen voeren.
De gesprekkencyclus is een essentieel onderdeel van 
de kwaliteit die wij als school leveren en van het per-
soneelsbeleid. In de gesprekkencyclus zijn persoonlijke 
ontwikkeldoelen in combinatie met de doelen in dit 
schoolplan het uitgangspunt voor het persoonlijk ont-
wikkelingsplan.

3.2 Stand van zaken
Voor personeel in vaste dienst geldt een driejarige cy-
clus. Jaarlijks heeft de medewerker een gesprek met de 
leidinggevende waarin zijn of haar professionele ont-
wikkeling besproken wordt.

Periode Soort gesprek Kenmerk
1e jaar POP gesprek c.q. Tweezijdig
  loopbaangesprek 
  d.m.v. zelfevaluatie 
2e jaar Functioneringsgesprek Tweezijdig
  en klassenbezoek
  Voortgangsgesprek 
  over persoonlijke 
  ontwikkeling 
3e jaar Beoordelingsgesprek  Eenzijdig
  a.d.h.v de functie-
  beschrijving en de 
  daarbij behorende 
  competenties 

De uitkomsten van de competentiemeting, de per-
soonlijke ontwikkelwensen en de doelstellingen van de 
school zijn het vertrekpunt voor het opstellen van het 
persoonlijk ontwikkelingsplan. De medewerker vult voor 
zichzelf de competentielijst in en tijdens een gesprek 
met	de	(direct)	leidinggevende	bespreekt	de	medewer-
ker wat in zijn/haar POP aan de orde zou kunnen en 
moeten komen. In het POP geeft de medewerker aan 
waar hij of zij de komende periode aan wil gaan wer-
ken, welke activiteiten de medewerker daarvoor wil on-
dernemen, welke afspraken met de leidinggevende zijn 
gemaakt over de noodzakelijke ondersteuning en de te 
maken kosten en op welk moment de medewerker de 
doelen wil realiseren. 
De afspraken in het POP gesprek zijn één van de ge-

spreksonderwerpen tijdens een functioneringsgesprek.
In een functioneringsgesprek is het functioneren van 
de medewerker in relatie tot de doelstellingen van de 
school onderwerp van gesprek. Het gesprek is tweezij-
dig, d.w.z. dat ook het functioneren van de direct lei-
dinggevende in relatie tot de betreffende medewerker 
onderwerp is van gesprek.
Tijdens het jaarlijkse functioneringsgesprek komen in 
ieder geval minimaal onderstaande punten ter sprake. 
Deze dienen in de verslaglegging duidelijk herkenbaar 
terug te komen.
De onderwerpen zijn:
■  het functioneren van de medewerker
■  de samenwerking met het team
■  de samenwerking tussen de medewerker en de 
 direct leidinggevende
■  de voortgang van de persoonlijke ontwikkeling van 

de medewerker, waarbij het Persoonlijk ontwikke-
lingsplan	(POP)	desgewenst	kan	worden	bijgesteld

■  de taken uit het taakbeleid
■  het welbevinden, w.o. het arbeid-, c.q. 
 ziekteverzuim

In een voortgangs- en functioneringsgesprek wordt, 
naast de punten zoals vastgelegd in de regeling functi-
oneringsgesprekken, nagegaan of de in het POP vastge-
legde afspraken op schema zitten en/of wordt het POP 
bijgesteld.
Een beoordelingsgesprek is gericht op het vastleggen 
van het oordeel van de direct leidinggevende over de 
wijze waarop de medewerker zijn functie heeft vervuld. 
Een beoordelingsgesprek is de basis voor rechtspositio-
nele besluiten en vindt plaats in vijf situaties:
1.  Wanneer sprake is van een tijdelijke aanstelling, an-

ders	dan	wegens	vervanging	of	een	proeftijd	(komt	
de medewerker wel of niet in aanmerking voor een 
vaste	aanstelling);

2.  Wanneer de medewerker in aanmerking komt voor 
een overgang naar een hogere functie of schaal;

3.  Wanneer het functioneren van de medewerker daar-
toe	aanleiding	geeft	(gekoppeld	aan	concrete	loop-
baanafspraken dan wel concrete afspraken ter ver-
betering	van	het	functioneren);

4.  Als onderdeel van de gesprekkencyclus waarin na 
twee functioneringsgesprekken een beoordelingsge-
sprek plaatsvindt;

5. Wanneer de medewerker hierom vraagt.

3. mENsEN
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Het bekwaamheidsdossier is de informatieverzameling 
op basis waarvan de medewerker en de leidinggevende 
het	 gesprek	 aan	 gaan	 over	 competenties	 (bekwaamhe-
den).	De	Wet	Beroepen	in	het	Onderwijs	(wet	BIO)	stelt	
dat iedere medewerker waarvoor bekwaamheidseisen zijn 
geformuleerd een bekwaamheidsdossier moet hebben. 
Vooralsnog geldt dat voor de functie van leraar en leiding-
gevende in het primair onderwijs. Met de Wet BIO is de 
medewerker verantwoordelijk gesteld haar bekwaamheid 
te onderhouden en kan door de werkgever daarop wor-
den aangesproken. De werkgever is verantwoordelijk voor 
de inzet van gekwalificeerd personeel en voor het inzet-
ten van middelen en faciliteiten om het personeel ook in 
staat te stellen hun bekwaamheden te onderhouden en 
te ontwikkelen. Werkgevers moeten het personeel in staat 
stellen hun bekwaamheid te onderhouden en hebben de 
plicht voor iedere medewerker een bekwaamheidsdossier 
aan te leggen. Het bekwaamheidsdossier zien wij als een 
groeidocument en in de totstandkoming hebben zowel de 
leidinggevende als de medewerker een belangrijke stem. 

Professionalisering
Elke collega krijgt de ruimte en de tijd om zich verder 
te ontwikkelen. Elke collega heeft minimaal een budget 
van €500,- naar rato van zijn aanstelling voor professio-
nalisering conform de geldende CAO. Er worden tussen 
collega’s en de directeur over de professionalisering en 
persoonlijke ontwikkeling afspraken gemaakt in het POP 
en tijdens het functionerings- of beoordelingsgesprek.

Elke collega heeft een urenbudget voor duurzame in-
zetbaarheid deze is inzetbaar voor consultatie, visitatie, 
studieverlof, coaching en stage. Er wordt jaarlijks de 
mogelijkheid geboden bij elkaar in de groep te gaan 
kijken en van elkaar te leren middels de collegiale con-
sultatie en visitatie.

Jaarlijks zijn er minimaal vier studiedagen voor het on-
derwijzend personeel. Onze studiedagen hebben een 
verplicht karakter voor onderwijzend personeel; uitzon-
deringen hierop kunnen in onderling overleg worden 
gemaakt. 

Functiemix
Op onze school zijn diverse functies te vervullen binnen 
onderwijzend en ondersteunend personeel. Vanaf 2010 

is de mogelijkheid ontstaan om de LB-functie aan het 
functiebouwwerk toe te voegen. Inmiddels zijn er zes 
collega’s als LB-er op school werkzaam. De totale be-
trekkingsomvang van de LB functies komt neer op 4,5 
FTE. De LB collega’s zijn aangesteld op basis van het 
profiel excellente leerkracht.

Ziekteverzuimbeleid
De Josephschool heeft de afgelopen jaren een zeer laag 
ziekteverzuim gehad. Bij ziekte houden we goed con-
tact met de collega en maken waar nodig gebruik van 
de ondersteuning van de ARBO- arts. Tijdens gesprek-
ken in het kader van IPB staat welbevinden en taakbe-
lasting op de agenda.

3.3 ambities
De Josephschool heeft de volgende ambities voor het 
leveren van kwalitatief hoogwaardig onderwijs en op het 
gebied van mensen in brede zin: 
■ Digitaal personeelssysteem
■ Mogelijkheden 360 graden feedback inzetten
■  Vertaling van de CAO PO verder uitwerken en 

inzetten ter bevordering van werkdrukverlaging en 
professionalisering

■  Verbetering van het planmatig werken aan de 
persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers

■  Opstellen beleid professionalisering: betere 
facilitering van medewerkers voor scholing en 
professionalisering

■  IPB en klassenbezoeken als integraal onderdeel van 
de jaarplanning.

■  Het herzien van de afspraken rond het 
bekwaamheidsdossier.

■  Een evenwichtige verdeling van de schooltaken en 
niet-lesgebonden taken; goed Taakbeleid.

■  Het streven van de school is er op gericht om het 
lage ziekteverzuimpercentage te handhaven.

■  Benutten talenten teamleden en onderlinge 
samenwerking en verbondenheid vergroten

■  Structurele inzet van intervisie, collegiale 
consultatie en visitatie

Deze ambities zijn terug te vinden in het overzicht voor 
de schooljaren 2015-2019 in hoofdstuk 6.

Functioneringsgesprek
■  Geen rechtspositionele gevolgen 

mogelijk
■  Gelijkwaardige gesprekspartners
■  Wederzijdse inbreng
■  Toekomstgericht
■  Oplossingsgericht
■  Geen Bezwaarprocedure

Voortgangsgesprek/POP 
■  Voortgang POP staat centraal
■  Geen rechtspositionele gevolgen 

mogelijk
■  Gelijkwaardige gesprekspartners
■  Wederzijdse inbreng
■  Oplossingsgericht
■  Geen bezwaarprocedure

Beoordelingsgesprek 
■  Rechtspositionele gevolgen zijn 

mogelijk
■  Hiërarchische verhouding
■  Eenzijdige waardering
■  Op het verleden gericht
■  Er is een bezwaarschrift proce-

dure



18

S
C

H
O

O
LP

LA
N

 -
 D

e
 J

o
s

e
p

h
s

c
h

o
o

l
 2

0
1

5
 -

 2
0

1
6

www.dejosephschool.nl



19

S
C

H
O

O
LP

LA
N

 -
 D

e
 J

o
s

e
p

h
s

c
h

o
o

l
 2

0
1

5
 -

 2
0

1
6

Voor ons onderwijs zijn de pijlers kwaliteit, mensen, 
omgeving en bedrijfsvoering onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. Bij de pijler omgeving richten wij ons op de 
gebieden communicatie, ICT, de Brede school, burger-
schap, educatief partnerschap en schooltijden. Omwille 
van de leesbaarheid wordt in dit hoofdstuk per gebied 
aangeven wat de visie en de stand van zaken is en waar 
ambities liggen.

4.1 Communicatie

4.1. 1 Visie 
De Josephschool zet communicatiemiddelen actief in 
om een herkenbare en zichtbare school te blijven en 
relaties te versterken met ouders en de omgeving van 
de school. Onze communicatiestrategie is vastgelegd in 
een communicatieplan. Dit plan zorgt ervoor dat:
■  De school juiste, tijdige informatie biedt: Alle 

doelgroepen ontvangen die relevante informatie die 
zij nodig hebben voor een goede samenwerking met 
de school en bij het maken van keuzes.

■  De positieve houding t.a.v. De Josephschool wordt 
versterkt: Alle doelgroepen hebben een goed gevoel 
over De Josephschool dat past bij het beeld dat wij 
neer neerzetten. Ouders worden bevestigd in hun 
keuze voor De Josephschool.

■  De naambekendheid toeneemt bij ouders en 
stakeholders.

■  Ouders kiezen voor De Josephschool: Als er keuzes 
gemaakt moeten worden tussen scholen, dan is het 
van belang dat de keuze op De Josephschool valt. 
Bijvoorbeeld bij het toekennen van subsidies door 
de Gemeente, het doorschuiven van een leerling 
via een andere school of bij de schoolkeuze voor 
een kind door ouders. Het versterken van relaties is 
hierbij belangrijk.

■  De ouders tevreden zijn over De Josephschool.
■  De Josephschool een serieuze partner is bij 

relevante initiatieven in de omgeving

4.1.2 Stand van zaken 
Wij hebben een vernieuwde website die goed up to 
date wordt gehouden en een eerste bron van informatie 
vormt voor potentiele nieuwe ouders en voor bestaande 
ouders.

De lijn die in gang gezet is met de inhoudelijke balans 
in de Bijblijver wordt gehandhaafd. Extra informatie 
voor ouders gaat via email, inmiddels ons gebruikelijke 
medium. 

Alle teamleden informeren ouders per half jaar over de 
activiteiten waarvoor hulpouders worden gevraagd. Op 
deze wijze is voor ouders duidelijk hoe de schoolkalen-
der eruit ziet en is de mogelijkheid tot het organiseren 
van deelname makkelijker en voor iedereen gelijk.

Inmiddels is De Josephschool ervaren in het betrekken 
van professionele ouders in projectvorm. 
Omdat het ontwikkelen van acties en middelen tijdro-
vend werk is en De Josephschool een professioneel kwa-
liteitsniveau hanteert, is dit een goed werkbare vorm. 
De interne communicatie wordt aangestuurd door de 
directeur en maakt onderdeel uit van de reguliere pro-
cessen binnen de school. De interne communicatie 
binnen de school is belangrijk voor het behouden van 
de cultuur en identiteit. Dit is geborgd binnen de aan-
wezige overlegstructuren en/of projectgroepen. Er blijft 
aandacht nodig voor de ontwikkelingen binnen het 
team. De directeur zal bewaken dat het team aange-
haakt blijft bij de identiteit. Daarnaast worden ouders 
en kinderen rust en veiligheid geboden, ondanks ver-
anderingen. Veranderingen worden proactief en vooraf 
gecommuniceerd. De bewaking van de kwaliteit van de 
communicatie wordt gedaan door de directeur en porte-
feuillehouder communicatie in het bestuur.

4.1.3 ambities 
De Josephschool heeft de volgende ambities op het ge-
bied van de communicatie: 
Gericht op ouders:
■  Informatievoorziening aan ouders in huisstijl
■  Welkomstpakket voor nieuwe ouders
■  Ouderportal leervorderingen instellen

Gericht op omgeving:
■  Gerichte communicatie naar betrokken in en om de 

school
■  Samenwerking en overleg scholen in de omgeving 

intensiveren

4.2 ICT

4.2.1 Visie
Het gebruik en de inzet van ICT is niet meer weg te 
denken uit ons dagelijks leven en in ons onderwijs. We 
vinden het belangrijk om kinderen toe te rusten voor 
een succesvolle deelname aan de maatschappij en de 
arbeidsmarkt. De wereld om ons heen is mede door ICT 
spectaculair veranderd en zal dat blijven doen. 
De Josephschool heeft de wil en wens nieuwe ontwik-
kelingen op ICT vlak vroegtijdig te onderzoeken en te 
omarmen als dat een meerwaarde met zich meebrengt.

4.2.2 Stand van zaken
De school beschikt over een up to date netwerk, zes 
digitale schoolborden en zestig Ipads. . In alle groepen 
worden de Ipads en de chromebooks, een nieuw type 
computer waar we sneller mee kunnen werken,ingezet. 
In iedere groep staan minimaal vier chromebooks en 
zijn er aanvullend 12 chromebooks die flexibel ingezet 
kunnen worden Wij werken voortdurend aan het verder 
verhogen van de effectiviteit van ons onderwijs via in-

4. DE omGEvING
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vesteringen in ICT. We volgen scherp de ontwikkelingen 
op dit gebied en hebben de wens en de wil om nieuwe 
ontwikkelingen te integreren in ons onderwijs.

Wij maken veelvuldig gebruik van digitale leermiddelen 
en maken onze groepsplannen en de dag- en weekta-
ken voor onze leerlingen via een digitaal systeem. Ons 
leerlingvolgsysteem gaan we uitbreiden in 2015-2016.

ICT wordt volledig geïntegreerd in onze onderwijskun-
dige visie en wordt dagelijks toegepast in ons onderwijs. 
We onderscheiden hierbij:

1. ICT als leerdoel
Hierbij gaat het om het leren over en gebruiken van ICT. 
Tegenwoordig is het zo dat leerlingen al weten hoe zij 
de computer moeten gebruiken omdat zij in zeer veel 
verschillende omgevingen geconfronteerd worden met 
de computer. Het optimaal gebruiken van de mogelijk-
heden die ICT biedt, hoort bij het voorbereiden van de 
leerlingen op de toekomst. De inzet van ICT is één van 
de vaardigheden van de 21e eeuwse vaardigheden, die 
de leerlingen van nu nodig hebben om te functioneren 
in beroepen van de toekomst.

2. ICT als hulpmiddel
ICT is een hulpmiddel in de onderwijssituatie. Hierbij 
kan gedacht worden aan het gebruik van de computer 
voor het uitwerken van een verslag, het gebruik van in-
ternet als bron van informatie, het gebruik van e-mail 
voor communicatie, etc. De computer / iPad kan wor-
den ingezet zodat leerlingen nieuwe informatie en in-
zichten kunnen combineren met wat ze al weten. Daar-
naast kan ICT gebruikt worden voor vaardigheden die 
leerlingen zonder ICT vrijwel niet kunnen ontwikkelen. 
Te denken valt aan opzoeken, analyseren, interpreteren 
en synthetiseren van informatie, bijv. van het internet. 
Het digibord is ook een hulpmiddel voor de leerkrach-
ten, waardoor de instructie effectief en aantrekkelijk 
gegeven kan worden. Door het gebruik van ICT kan de 
papierstroom verminderd worden. 

3. ICT als leermiddel
Voordeel van ICT als leermiddel is dat het onderwijs 
recht kan doen aan de verschillende mogelijkheden en 
interesses van individuele leerlingen. De computer zal 
activiteiten die nu door andere middelen en/of personen 
worden uitgevoerd, gaan vervangen. De leerlingen maken 
gebruik van de computers om zich de lesstof eigen te 
maken. Vanuit de huidige methodes wordt deze lesstof 
gedeeltelijk of geheel digitaal aangeboden. Via de com-
puter kan elke leerling oefenen op zijn eigen niveau en 
wordt het uitgedaagd om een niveau hoger te bereiken. 

4. ICT ter ondersteuning van de schoolorganisatie en het 
team

Deze functie geeft aan dat ICT een rol speelt ten be-
hoeve van de bedrijfsvoering en het management van 
het onderwijsproces. Dus hier vervult ICT een rol die 
vergelijkbaar is met de automatisering in het bedrijfsle-
ven. Voor het onderwijs vallen hierbinnen aspecten als 
het maken van het lesrooster, de leerlingenadministra-
tie, financiën, leerlingvolgsystemen, digitale registratie 
en rapporten, klassenmanagement.

4.2.3. ambities
De Josephschool heeft de volgende ambities op het ge-
bied van de ICT: 
■  Gehele onderwijs inrichten met behulp van 

inzichten rondom 21e eeuwse vaardigheden
■  Inzet van Ipads en chromebooks in de hele school
■  Doorgaande lijn ICT borgen
■  Verdere professionalisering van het team voor de 

inzet en het gebruik van ICT 
■  Er wordt een leerlingvolg- en administratiesysteem 

ingevoerd
■  Opstellen van een ontwikkelingsperspectief voor 

alle leerlingen vanaf groep 5.

4.3 Brede school

4.3.1 Visie
Onze opdracht is het verzorgen van hoogwaardig onder-
wijs; daarbij zoeken wij de verbinding met onze omge-
ving.We zien onze school als integraal onderdeel van de 
wijk en van het dorp Bloemendaal. Een actieve samen-
werking met verschillende partners hebben wij dan ook 
voor ogen op het gebied van onderwijs, talentontwik-
keling, zorg en opvang. Ook buiten schooltijd kan de 
Josephschool een plek zijn om te leren, te spelen en 
te ontspannen. De komende jaren zullen in het teken 
staan van de verdere ontwikkeling van de brede school.

4.3.2 Stand van zaken
In ons pand wordt de tussenschoolse en naschoolse op-
vang gerealiseerd en is er een peuterspeelzaal aanwe-
zig. Daarnaast maken diverse specialisten medegebruik 
van ons pand. Zo bieden wij naast onderwijs ook aanvul-
lende remediërende en ondersteunde activiteiten.Voor 
wat betreft de naschoolse opvang als onderdeel van de 
brede school heeft het bestuur van de Josephschool na 
instemming van de MR, gekozen voor het makelaars-
model. Dit houdt in dat we de organisatie van de BSO 
uitbesteden aan een professionele partij. In Les Petits 
heeft het bestuur die professionele partner gevonden. 
In hun aanpak heeft het bestuur de Josephschoolsfeer 
herkend.

4.3.3 ambities
De Josephschool heeft de volgende ambities op het 
gebied van de brede school: 
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■  Kwalitatief hoogwaardige opvang realiseren in de 
TSO	(en	in	de	BSO	behouden)	

■  Een warm pedagogisch sterk klimaat over de hele 
breedte	(school,	TSO,	BSO)

■  De behoefte aan voorschoolse opvang nader 
onderzoeken

■  Talentenontwikkeling in doorgaande lijn gekoppeld 
aan onze thema’s

■  Het ontwikkelen van naschoolse activiteiten voor 
alle leeftijdsgroepen met specifieke aandacht voor 
zowel jongens als meisjes

■  Kennismaking met nieuwe dingen; vernieuwende 
activiteiten

■  Meer partners in de school
■  Samenwerking met andere scholen onderzoeken
■  Buurtfunctie en hart van de wijk zijn 

4.4 actief burgerschap en 
sociale integratie

4.4.1 Visie
Burgerschapsvorming brengt jonge burgers de basis-
kennis, vaardigheden en houding bij die nodig zijn om 
een actieve rol te kunnen spelen in de eigen leefom-
geving en in de samenleving. Ze maken kennis met 
begrippen als democratie, grond- en mensenrechten, 
duurzame ontwikkeling, conflicthantering, sociale ver-
antwoordelijkheid, gelijkwaardigheid en het omgaan 
met maatschappelijke diversiteit. Die kennis komt niet 
alleen uit het boekje, maar wordt ook geleerd door te 
oefenen in de praktijk. Dit komt onder meer aan bod in 
ons thematisch werken en in de wijze waarop wij met 
elkaar omgaan op school.

Actief burgerschap verwijst naar de bereidheid en het 
vermogen deel uit te maken van een gemeenschap en 
daar een actieve bijdrage aan te leveren. Sociale inte-
gratie betreft de deelname van burgers ongeacht hun 
etnische of culturele achtergrond aan de samenleving. 

4.4.2 Stand van zaken 
Wij laten onze leerlingen kennis met begrippen als de-
mocratie, grond- en mensenrechten, duurzame ontwik-
keling, conflicthantering, sociale verantwoordelijkheid, 
gelijkwaardigheid en het omgaan met maatschappelijke 
diversiteit. Dit komt onder meer aan bod in ons the-
matisch werken en in de wijze waarop wij met elkaar 
omgaan op school.

Gezien de weinig pluriforme bevolkingsopbouw in Bloe-
mendaal ligt hier voor ons de uitdaging om de kijk van 
onze leerlingen op de sociale omgeving te verbreden.

4.4.3 ambities
De Josephschool heeft de volgende ambities op het ge-

bied van actief burgerschap en sociale integratie:
■  Visie op burgerschap en sociale integratie nader ont-

wikkelen
■  Les en activiteitenaanbod inzichtelijk maken

4.5 Educatief partnerschap

4.5.1 Visie
Onze ouders willen wij actief betrekken bij onze school. 
Zodat zij goed op de hoogte zijn van het onderwijs en de 
zorg voor hun kind en wij hier gezamenlijk aan werken. 
Ouders zien we graag in de school; hun hulp en aanwe-
zigheid worden zeer op prijs gesteld. 

4.5.2 Stand van zaken
Het “Josephschoolgevoel” is een uniek kenmerk van 
onze school; warm, aangenaam en positief. Dit is terug 
te zien in de sfeer en de verbinding onder leerlingen, 
het team en de ouders. Er is een hoge mate van be-
trokkenheid bij het merendeel van de ouders van onze 
school. Bij activiteiten in en om de school helpen veel 
ouders: o.a. de avondvierdaagse en de ouder bedank 
BBQ wordt volledig door ouders georganiseerd. Elke 
klas heeft klassenouders die een dragende kracht zijn 
voor verschillende feestelijke activiteiten. In het school-
jaar 2015-2016 wordt er samen met het team en de 
ouders gekeken hoe we als partners een zo sterk moge-
lijke school kunnen zijn. Om zo educatief partnerschap 
in combinatie met de brede school nog meer inhoud en 
structuur te geven.

4.5.3 ambities
De Josephschool heeft de volgende ambities op het ge-
bied van educatief partnerschap: 
■  Visie op educatief partnerschap vormgeven
■  Oriëntatie op vernieuwing van de structuur van 

gesprekken en informatie aan ouders
■  Gespreksfrequentie en gespreksduur bijv.:

-  Jaarlijks een startgesprek aan het begin van 
ieder schooljaar

-   Van 10 minutengesprekken naar 15/20 
minutengesprekken

-	 		Individuele	gespreksarrangementen	(naar	
behoefte	in	gesprek)

■  Verticale verbindingen onder ouders versterken door 
informele momenten

■  Ouders toegang geven tot leerlingvolgsysteem
■  Informatievoorziening en uitwisseling door middel 

van LVS of bijv. Digiduif

4.6 Schooltijden

4.6.1 Visie
Onze schooltijden sluiten aan bij de huidige inzichten 



22

S
C

H
O

O
LP

LA
N

 -
 D

e
 J

o
s

e
p

h
s

c
h

o
o

l
 2

0
1

5
 -

 2
0

1
6

www.dejosephschool.nl

op goed onderwijs en de behoefte van ouders en de om-
geving qua schooltijden. Veranderingen in schooltijden 
worden vooraf uitgebreid gewogen op nut, noodzaak, 
meerwaarde en aansluiting op onze bredere omgeving.

4.6.2 Stand van zaken
De schooltijden staan geruime tijd landelijk ter discus-
sie. In de omliggende steden zijn scholen overgestapt 
naar andere wijze van het inrichten van hun onderwijs. 
Zoals het vijf gelijke dagen model of een continurooster. 
Wij hebben voorbereidingen getroffen om in 2018 ons 
onderwijs anders in te richten. Dit is afhankelijk van 
meerdere factoren. Zoals de wensen en behoeften van 
onze ouders, de meerwaarde die een verandering met 
zich meebrengt, aansluiting bij andere scholen, sport 
etc.

4.6.3 ambities
De Josephschool heeft de volgende ambities op het ge-
bied van schooltijden:
■  Ontwikkelingen omgeving volgen
■  Traject naar mogelijk andere schooltijden verder 

vormgeven
■  Visieontwikkeling
■  Behoeftebepaling
■  Randvoorwaarden inzichtelijk maken
■  Wisselwerking met cao ontwikkelingen

Alle ambities uit dit hoofdstukzijn terug te vinden 
in het overzicht voor de schooljaren 2015-2019 in 
hoofdstuk 6.



23

S
C

H
O

O
LP

LA
N

 -
 D

e
 J

o
s

e
p

h
s

c
h

o
o

l
 2

0
1

5
 -

 2
0

1
6

5.1 Visie op bedrijfsvoering
De kwaliteit van het onderwijs hangt in hoge mate sa-
men met een goede bedrijfsvoering. Hieronder behoren 
onder meer het financiële beleid dat de school voert, de 
wijze waarop een school is gehuisvest, hoe de school 
wordt ingericht qua mensen en middelen en hoe de ad-
ministratieve processen zijn ingericht.
De Josephschool is een eenpitter met een onbezoldigd 
ouderbestuur. Dat heeft als voordeel dat alle financie-
ring ingezet kan worden voor het primaire proces. Wan-
neer er ondersteuning benodigd is op het gebied van 
wet en regelgeving, administratie of een andere vorm 
van deskundigheid kan dit extern worden aangetrokken 
en ingehuurd waar nodig.
Het financieel beleid omvat het beleid en de inzet van 
de beschikbare middelen van de stichting KOPAD. 
Hiervoor wordt door De Josephschool meerjarenbeleid 
gevoerd, dat jaarlijks in een begroting wordt uitgewerkt. 
De Josephschool ontvangt hiervoor de middelen vanuit 
het rijk op basis van de leerlingenaantallen voor het 
personeel, het bestuur en de schoolgebouwen. Vanuit 
de	gemeente	Bloemendaal	voor	de	huisvesting	(bouw-
zaken),	gymnastiekonderwijs,	schade	en	enkele	speci-
fieke subsidies. De overige baten komen vanuit andere 
organisaties of bijvoorbeeld uit verhuur van schoolge-
bouwen.
Een veilige school voor leerlingen en personeel vinden 
wij van groot belang. Hierbij horen gezonde werkplek-
ken, voldoende rust- en pauzetijd, momenten van ge-
zamenlijke ontspanning op de werkdag met een kopje 
thee of koffie voor het personeel. Voor de leerlingen is 
van belang dat zij veilig kunnen leren en spelen in een 
uitdagende omgeving op de school en op het speelter-
rein.
Onze school is een brede school waarbij wij met ver-
schillende partners samenwerken om zo goed mogelijk 
onderwijs, zorg en opvang te kunnen bieden. 
De directeur draagt zorg voor de ontwikkeling en de uit-
voering van de bedrijfsvoering. De directeur is onder 
meer verantwoordelijk voor:
■  Uitvoering en ontwikkeling van het onderwijskundig 

beleid.
■  Ontwikkeling en uitvoering van het integraal 

personeelsbeleid
■  Voorbereiden en uitvoeren van het financieel beleid 

van de stichting
■  Dagelijks beheer van de huisvesting

5.2 Stand van zaken bedrijfsvoering

Financieel beleid
Het financieel beleid van de school is vastgelegd in de 
meerjarenbegroting, de hiervan afgeleide jaarbegro-
ting, het meerjaren investeringsplan en het meerjaren 
onderhoudsplan voor ons gebouw en schoolterrein. Om 

een consistente bedrijfsvoering te kunnen blijven voe-
ren is de een begroting gemaakt op de huidige school-
organisatie. Als we in een jaar een bepaald budget niet 
volledig aanspreken, reserveren we dat voor een jaar 
waarin we iets te kort komen. Alleen als de inkomsten 
een te grote afwijking gaan vertonen of de tendens een 
duidelijke afwijking gaat vertonen met de begrootte 
schoolorganisatie voeren we hierin veranderingen door.

Baten bestaande uit:
■  Rijksbijdragen 
■	 	Personele	Lumpsum	(Lumpsum	financiering:	een	

vergoeding o.b.v. het aantal ingeschreven leerlingen 
op 1 oktober rekening houdend met de leeftijdsop-
bouw	van	het	team)

■  P&A Budget
■  Prestatiebox
■  Overig zoals impulsgelden, incidentele subsidies
■  Leerlinggebonden financiering uit cluster 2
■  Materiele Instandhouding
■  Gebouw
■  Niet-gebouw gebonden
■  Overige baten 
■  Ondersteuningsbudget SWV Passend Onderwijs
■  Subsidies Gemeente
■  Ouderbijdragen

Lasten bestaande uit:
■  Personele Lasten; maken ca. 85 % uit van het to-

taal
■  Toelagen, gratificaties en extra periodieke verhogin-

gen
■  Kosten voor nascholing en deskundigheidsbevorde-

ring van personeel en management
■  Kosten in verband met arbeidsomstandigheden en 

Arbo- zorg
■  Kosten van arbeidsmarktbeleid
■  Integraal personeelsbeleid
■  Kosten i.v.m. kwaliteitsverbetering en innovatie
■	 	Materiele	Lasten	voor	huisvesting	(onderhoud,	

energie,	water)
■	 	Overige	materiele	lasten	(jaarlijkse	leermiddelen,	

kopieerkosten)
■  Afschrijvingen

Materieel beleid
Het materieel beleid omvat het beheer en de exploi-
tatie van het schoolgebouwen en schoolterrein van De 
Josephschool. Het doel is zo efficiënt als mogelijk met 
de beschikbare middelen om te gaan. In verband met 
de	 wettelijke	 eisen	 ten	 aanzien	 van	 veiligheid	 (Arbo,	
brand,	legionella,	speeltoestellen,	alarm,	etc.)	hebben	
wij servicecontracten afgesloten. 
Voor het meerjaren onderhoud wordt gewerkt met een 
meerjaren	 onderhoudsplan(MJOP)	 dat	 jaarlijks	 bij	 de	
begroting wordt uitgewerkt in een jaarplan. De Joseph-

5. bEDrIJfsvoErING
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school werkt verder aan energiebeheer en –besparing 
en heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. 

Huisvestingsbeleid
Onderwijshuisvesting is meer dan de zorg voor het ge-
bouw waarin het onderwijs wordt gegeven.
De wijze waarop een school wordt ontworpen, gebouwd, 
aangepast en onderhouden en de plek in de wijk, be-
paalt in sterke mate het leer- en ontwikkelingklimaat 
voor de kinderen, de onderwijsgevenden en de omwo-
nenden. De Josephschool heeft een schoolgebouw uit 
1957 dat in de loop der jaren is gemoderniseerd en 
aangepast. Het gebouw verkeert in een goede bouwkun-
dige staat en er zijn aanpassingen gedaan voor het bin-
nenklimaat en energiebesparing zoals dubbel glas, Hr-
ketels en het aanbrengen van zonnepanelen. De school 
krijgt de komende jaren een interne opfrisbeurt en er 
wordt gezocht naar een herschikking dan wel uitbrei-
ding van de ruimte om tegemoet te komen aan onze 
wensen voor het vormgeven van onderwijs op maat.

Vanaf 1 januari ’15 valt de verantwoordelijkheid en de 
bijbehorende vergoeding voor het buitenonderhoud van 
de school rechtstreeks onder de school zelf. Hiervoor 
krijgt de school eenmalig een vergoeding vanuit het rijk 
euro gestort als overgang. Dit bedrag zal worden op-
genomen als reservering voor groot beheer onderhoud 
op de begroting. Binnen de gemeente Bloemendaal en 
in overleg met de schoolbesturen is afgesproken dat 
er een nulmeting komt op alle scholen over de staat 
van onderhoud en er binnen max. 3 jaar afspraken zijn 
gemaakt tussen gemeente en schoolbesturen tot een 
regeling op punt van de bekostiging van renovaties. De 
veranderingen worden inzichtelijk gemaakt in het meer-
jaren	onderhoudsplan	(MJOP)	en	gekoppeld	aan	de	fi-
nanciële uitwerking in de meerjarenbegroting.

ARBO beleid en veiligheid op De Josephschool
De Josephschool heeft een contract met de bedrijfsge-
zondheidsdienst van de MKbasics. Op De Josephschool 
zijn	 er	 meerdere	 bedrijfshulpverleners	 (BHV’ers)	 die	
jaarlijks getraind worden. In samenwerking met onze 
huurders voeren we onder leiding van een BHV-er jaar-
lijks aangekondigde en onaangekondigde ontruimings-
oefeningen uit. In het schooljaar 2015-2016 zal er een 
preventiemedewerker worden aangesteld die naast BHV 
taken ook een actieve rol op zich neemt voor het evalu-
eren en opstellen van de Risico Inventarisatie en Evalu-
atie	(RIE).
Eens in de vier jaar nemen we de RIE af en stellen naar 
aanleiding hiervan een plan van aanpak op. Jaarlijks 
evalueert de directie het plan van aanpak met alle be-
trokkenen in de school.

5.3 ambities
De Josephschool heeft de volgende ambities voor het 
leveren van kwalitatief hoogwaardig onderwijs en op 
het gebied van de bedrijfsvoering in brede zin: 
■  De overheveling van het buitenonderhoud vanuit de 

gemeente naar school verwerken in ons MJOP
■  MIP actualiseren In 2015-2016 wordt het 

meerjareninvesteringsplan geactualiseerd
■  Vervanging aan het meubilair en de inrichting 

worden in de actualisatie van de MIP meegenomen 
■  Er wordt in 2015-2016 een taakomschrijving 

preventiemedewerkers opgesteld.
■  Er worden in 2015-2016 zijn 

preventiemedewerkers aangesteld.
■  Onze incidentenregistratie nemen we in 2015-

2016 op in ons administratiesysteem.
■  Ontruimingsoefeningen en BHV overleg nemen we 

op in de jaarplanning
■  Voor het veiligheidsbeleid de protocollen voor 

overlijden, rouw, nazorg, omgang met de media 
evalueren en bijstellen.

■  Samenwerking en mogelijkheden voor verdere 
samenwerking met naschoolse opvang, naschoolse 
activiteiten, verhuur accommodatie, specialisten 
voor dyslexie, gedrag etc. in kaart brengen

■  faciliteiten en het binnenklimaat.
■  Onze school is toegerust voor “Passend Onderwijs” 

in de brede zin van het woord; Dat kan binnen 
daarvoor aangepaste basisschoolgebouwen en 
binnen onze schoolgebouwen voor speciaal 
onderwijs waar alle voorzieningen voor het 
kwetsbare kind beschikbaar zijn en gericht op de 
(ontwikkeling)	van	de	behoeften;

■  De Josephschool staat voor balans, 
saamhorigheid, kwaliteit en haar maatschappelijke 
verantwoordelijkheid. De uitstraling van ons 
gebouw ondersteunt deze ambitie.

■  De RIE nemen wij opnieuw af in 2018 .

Deze ambities zijn terug te vinden in het overzicht voor 
de schooljaren 2015-2019 in hoofdstuk 6.
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dOElEN EN aCTIVITEITEN SChOOlJaaR 2015-2016

Jaarplan opstellen met doelen, speerpunten, rollen en verantwoordelijkheden voor de duur van 1 tot 1,5 jaar
Jaarlijkse evaluatie van het Jaarplan en verwerking in het schoolplan
Zorgplan	(structuur	van	onderwijs,	zorg,	communicatie,	rollen	en	verantwoordelijkheden)	herschreven	in	
2015 voor duur 2015-2019
Afspraken voor de pedagogische, didactische en organisatorische lijn evalueren, bijstellen en borgen
Pedagogische beleidsplan herzien en meenemen van pestprotocol
Implementatie Taal op Maat en spelling op Maat
Oriëntatie en keuze methode voor aanvankelijk en voortgezet lezen
Oriëntatie en keuze methode voor Oriëntatie op de wereld en jezelf
Oriëntatie en keuze methode voor culturele vorming
Oriëntatie en keuze methode ICT
Verdere implementatie structuur en systeem van thematisch werken
Integratie van techniek, natuur en oriëntatie op de wereld en jezelf in thematisch werken.
Uitbreiden van de koppeling talentontwikkeling op creatief en expressief vlak in de brede school.
Benutten talenten van het team voor thematisch werken en de ateliers
Doorontwikkeling van de breedtezorg
Onderwijsprofiel bijstellen

Oriëntatie op digitaal personeelssysteem +360 graden feedback 
Herzien afspraken bekwaamheidsdossier.
Implementatie	en	doorontwikkeling	personeelsbeleid(CAO,	Taakbeleid,	professionalisering,	
scholing,	talentontwikkeling)
IPB, klassenbezoeken, intervisie, collegiale consultatie en visitatie in de jaarplanning

Samenwerking met externe specialisten intensiveren
Brede school: samenwerking met andere scholen onderzoeken , buurtfunctie / hart van de wijk.
Informatie en communicatie in huisstijl
Welkomstpakket nieuwe ouders
Oriëntatie op ouderportal voor communicatie enleervorderingen
Informatievoorziening en uitwisseling middels LVS of bijv. Digiduif
ICT beleid borgen: 21e eeuwse vaardigheden, inzet Ipads en chromebooks, professionalisering
Invoering leerlingvolg- en administratiesysteem 
Opstellen van een ontwikkelingsperspectief voor alle leerlingen vanaf groep 5.
Kwalitatief hoogwaardige TSO en BSO; doorgaande lijn pedagogisch klimaat, talentontwikkeling 
en activiteitenaanbod. 
Behoefte voorschoolse opvang onderzoeken
Visieontwikkeling schooltijden
Visie op educatief partnerschap vormgeven
Oriëntatie op nieuwe gespreksstructuur en informatie aan ouders

Protocollen	veiligheidsbeleid	(overlijden,	rouw,	nazorg,	omgang	met	de	media)	evalueren	en	bijstellen.
Actualiseren MIP en MJOP; vervangingen methodes en meubilair plannen en verwerken in MIP
Taakomschrijving preventiemedewerker opstellen en aanstellen preventiemedewerkers
Ontruimingsoefeningen en BHV-overleg vast in de jaarplanning
Beleid opstellen medegebruik en verhuur 

6. ambItIEs
K

W
a

l
IT

E
IT

M
E

N
S

E
N

O
M

g
E

V
IN

g
B

E
d

R
IJ

F
S

V
O

E
R

IN
g



26

S
C

H
O

O
LP

LA
N

 -
 D

e
 J

o
s

e
p

h
s

c
h

o
o

l
 2

0
1

5
 -

 2
0

1
6

www.dejosephschool.nl

dOElEN EN aCTIVITEITEN SChOOlJaaR 2016-1017

Jaarplan opstellen met doelen, speerpunten, rollen en verantwoordelijkheden 
voor de duur van 1 tot 1,5 jaar
Jaarlijkse evaluatie van het Jaarplan en verwerking in het schoolplan
Zorgplan evalueren en aanpassen
Afspraken voor de pedagogische, didactische en organisatorische lijn borgen
Implementatie methode voor aanvankelijk en voortgezet lezen
Implementatie methode voor Oriëntatie op de wereld en jezelf
Implementatie methode voor culturele vorming
Implementatie methode ICT
Borging Taal op Maat en Spelling op Maat
Systeem	thematisch	werken	borgen	(	incl.	integratie	diverse	vakken)
Benutten talenten van het team voor thematisch werken en de ateliers
Breedtezorg evalueren
Onderwijsprofiel bijstellen

Evaluatie aangepast personeelsbeleid
Borging aangepast personeelsbeleid 
Implementatie digitaal personeelssysteem
IPB, klassenbezoeken, intervisie, collegiale consultatie en visitatie in de jaarplanning

Brede	school:	evaluatie	en	bijstellen	PVA.	(incl	samenwerking,	TSO	etc.)
Gebruik ouderportal en informatievoorziening borgen
ICT beleid evalueren en bijstellen 
Borging gebruik leerlingvolg- en administratiesysteem 
Opstellen van een ontwikkelingsperspectief voor alle leerlingen vanaf groep 5.
Traject schooltijden inrichten
Beleid educatief partnerschap implementeren
Visie op burgerschap en sociale integratie nader ontwikkelen en activiteitenaanbod expliciteren 
Vernieuwen van de gespreksstructuur en informatie aan ouders

Actualiseren MIP en MJOP
Vervanging meubilair 
Ontruimingsoefeningen en BHV-overleg vast in de jaarplanning
Borging beleid medegebruik en verhuur
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dOElEN EN aCTIVITEITEN SChOOlJaaR 2017-1018

Jaarplan opstellen met doelen ,speerpunten, rollen en verantwoordelijkheden voor de duur van 1 tot 1,5 jaar
Jaarlijkse evaluatie van het Jaarplan en verwerking in het schoolplan
Zorgplan evalueren en aanpassen
Afspraken voor de pedagogische, didactische en organisatorische lijn borgen
Borging methode voor aanvankelijk en voortgezet lezen
Borging methode voor Oriëntatie op de wereld en jezelf
Borging methode voor culturele vorming
Borging methodeICT
Evaluatie methode culturele vorming
Evaluatie methode oriëntatie op de wereld en jezelf
Systeem	thematisch	werken	borgen	(	incl.	integratie	diverse	vakken)
Doorontwikkeling van de breedtezorg
Onderwijsprofiel bijstellen

Borging aangepast personeelsbeleid 
Inzet digitaal personeelssysteem borgen
IPB, klassenbezoeken, intervisie, collegiale consultatie 
en visitatie in de jaarplanning

Brede	school:	evaluatie	en	bijstellen	PVA.	(incl	samenwerking,	TSO	etc.)
Communicatieplan borgen 
ICT beleid borgen 
Borging gebruik leerlingvolg- en administratiesysteem 
Traject schooltijden uitvoeren
Beleid educatief partnerschap evalueren 
Borging visie op burgerschap en sociale integratie 

Actualiseren MIP en MJOP
Ontruimingsoefeningen en BHV-overleg vast in de jaarplanning
De RIE afnemen in 2018 .

7. DE oUDErs
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dOElEN EN aCTIVITEITEN SChOOlJaaR 2018-2019

Jaarplan opstellen met doelen, speerpunten, rollen en verantwoordelijkheden 
voor de duur van 1 tot 1,5 jaar
Jaarlijkse evaluatie van het Jaarplan en verwerking in het schoolplan
Zorgplan evalueren en aanpassen
Afspraken voor de pedagogische, didactische en organisatorische lijn evalueren 
Implementatie methode voor rekenen en wiskunde
Implementatie methode voor rekenen en wiskunde
Evaluatie thematisch werken 
Doorontwikkeling van de breedtezorg
Onderwijsprofiel bijstellen

Studiereis naar nader te bepalen locatie
Borging aangepast personeelsbeleid 
Inzet digitaal personeelssysteem borgen
IPB, klassenbezoeken, intervisie, collegiale consultatie en visitatie in de jaarplanning

Samenwerking met externe specialisten intensiveren
Brede	school:	evaluatie	en	bijstellen	PVA.	(incl.	samenwerking,	TSO	etc.)
Gebruik ouderportal en informatievoorziening borgen
ICT beleid evalueren en bijstellen 
Borging gebruik leerlingvolg- en administratiesysteem 
Traject schooltijdenuitvoeren
Beleid educatief partnerschap borgen
Borging visie op burgerschap en sociale integratie 
Evaluatie nieuwe gespreksstructuur en informatie aan ouders

Actualiseren MIP en MJOP
Ontruimingsoefeningen en BHV-overleg vast in de jaarplanning
De RIE afnemen in 2018
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Hierbij verklaart de medezeggenschapsraad van de 
school in te stemmen met het schoolplan 2015-2019

Schoolplan 2015 – 2019
Plaats Bloemendaal

Datum 24-6-2015

Naam Joris Brüggen
Functie Voorzitter MR

Handtekening 

Het bevoegd gezag heeft het schoolplan van de school 
vastgesteld.

Schoolplan 2015 – 2019
Plaats Bloemendaal

Datum 24-6-2015

Naam Michiel Stange
Functie Voorzitter bestuur stichting Kopad

Handtekening 

 

7. vaststELLING bEstUUr 
EN INstEmmING mr
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8. JaarLIJksE EvaLUatIEs Door 
hEt tEam EN hEt bEstUUr



De Josephschool

Bispinckpark 31
2061 SG Bloemendaal
Telefoon 023-5255589

administratie@dejosephschool.nl
www.dejosephschool.nl


