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Inleiding 
In dit jaarplan wil het bestuur u deelgenoot maken van de zaken die dit jaar van belang zijn voor de DSV. 

Missie en visie 

 

De DSV wil elk kind binnen zijn mogelijkheden maximaal voorbereiden, op het verantwoord kunnen innemen van een 

zelfstandige positie in de samenleving van de 21e eeuw.  We zetten in op het behalen van optimale resultaten, 

dankzij onderwijsleersituaties van hoge kwaliteit en richten ons daarom op de ontwikkeling van vaardigheden die 

nodig zijn in de 21e eeuw.  Hierbij hechten we veel waarde aan:   

• een stevige basis voor de cognitieve vakken   

• samenwerken  

• aanspreken van probleemoplossend vermogen  

• kritisch denken   

• creativiteit   

• ICT-geletterdheid   

• communiceren   

• sociale en culturele vaardigheden  

 

Doelstelling 

Het bestuur stelt zich in 2018/2019 ten doel om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van onderwijs zo snel mogelijk op 

een niveau is, zodat kinderen optimaal kunnen presteren, met gemotiveerde leerkrachten die met plezier voor de 

klas staan en die uitgedaagd worden om leerlingen op hun eigen niveau Leerstof aan te bieden. Leerlingen ervaren 

dat ze meer verantwoordelijkheid krijgen voor hun eigen leerproces. Waarbij we de aandacht voor goede 

leeropbrengsten niet uit het oog verliezen. We streven ernaar dat de onderwijsinspectie de kwaliteitsverbeteringen 

met een voldoende beoordeelt.  

 

Dit willen wij bereiken met hulp van een bekwame directie- en management team dat werkt aan de hand van een  

goed kwaliteitssysteem. Het bestuur stuurt op de doelstellingen die vooraf gedefinieerd zijn. Dit moet leiden tot 

onderwijsverbeteringen teneinde de kinderen zo goed mogelijk onderwijs te kunnen bieden.  

 

Als onderdeel van het kwaliteitszorgsysteem heeft het bestuur het jaarplan van 2017/2018 geëvalueerd en diverse 

kwaliteitsinstrumenten gehanteerd om een aangepast jaarplan voor 2018/2019 te formuleren. Uit de zelfevaluatie 

kwam dat de volgende onderwerpen het komende jaar voor de DSV van belang zijn: 

1. Kwaliteitszorgsysteem 

2. Organisatiestructuur 

3. Personeelsbeleid 

4. Onderwijsaanbod 

5. Veiligheid 

6. Onderhoudsplan 

7. Financiën 

8. Communicatie  

9. Overig 

 

Alle onderwerpen in het kwaliteitssysteem zijn van elkaar afhankelijk en allemaal belangrijk.  In de volgende 

hoofdstukken benoemen we de resultaatsgebieden. In het directiejaarplan komen de onderwerpen uit dit 

bestuursplan terug en dienen als leidraad voor de directeur om de doelstellingen te verwezenlijken. Voor sommige 
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van deze resultaatsgebieden zal een gedetailleerdere opdracht met kaders verschijnen, andere spreken meer voor 

zich en zullen als zodanig blijven staan. In een viertal ouderbijeenkomsten (twee  informatieavonden en twee ALV’s) 

worden de ouders op de hoogte gehouden van de voortgang op het jaarplan. 

 

Leeswijzer 

• In hoofdstuk 1 vindt u de evaluatie op hoofdlijnen van de plannen van 2017/2018. 

• In hoofdstuk 2 vindt u de hoofdpunten voor 2018/2019. 

• In de bijlage vindt u een toelichting op de kwaliteitsprincipes die gebruikt zijn bij de totstandkoming van dit plan. 

 

Evaluatie 2017/2018 
 

In het jaarplan van 2018/2019 stonden veel onderwerpen. We hebben ervoor gekozen de resultaten te evalueren 

aan de hand van de volgende categorieën: 

 

• Kwaliteitssysteem  

• Personeelsbeleid  

• Onderwijsvernieuwingen 

• Financiën 

• Veiligheid 

• Onderhoud 

• Communicatie 

 

Dit zijn de resultaten over 2017/2018 per deelgebied: 

 

 

1. Kwaliteitssysteem 

• Er is een update van het managementstatuut op basis van het model van AVS waarin taken van bestuur en 

directie verhelderd zijn. 

• Er is een update van het MR Statuut op basis van het model van de PO Raad. De grootste wijziging is het aantal 

MR-leden dat teruggebracht is van 8 naar 6, aangezien dit beter paste bij de omvang van onze school. 

• Er is een schoolplan (waarin een meerjarenbeleidsplan en een jaarplan is opgenomen).  

• In het jaarverslag staat een evaluatie van het jaar 2017/2018. 

• Er is een aantal evaluatie instrumenten afgenomen: RI&E incl. medewerkerstevredenheidsonderzoek en een 

veiligheidsmonitor onder leerlingen, personeelsleden en ouders.  

 

2. Personeelsbeleid 

• Scholingsbudget vrijgemaakt (collectief en individueel) 

• Individuele scholingsprogramma’s gestart 

• Studiedagen team gestart olv externe begeleiding (HCO) 

• Nieuwe ARBO-dienst 

• HR tool (C007) aangeschaft en grotendeels geïmplementeerd 

• Taakbeleid geïntroduceerd 

• Medewerkerstevredenheid gemeten en geanalyseerd 
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3. Onderwijsvernieuwingen 

• Voorbereiding & ontwerp verrijkingsonderwijs, aanschaf instrumenten  

• Inzet chromebooks: ICT in de klas  

• Aanschaf nieuwe lesmethodes voor SEO, lees- en schrijfonderwijs  

• Implementatie Nederlands als tweede taal (NT 2) onderwijs  

• Vernieuwing kleuteronderwijs adhv thema’s 

• Werken in verschillende niveaus / Handelingsgericht werken (HGW) en meer ondersteuning in de klas in plaats 

van erbuiten 

• Zicht op ontwikkeling: analyse CITO’s inclusief analyse en verbeterplanning 

• Inzet dramadocent en danslessen groep 1-2  

• Benoeming specialisten per vakgebied 

 

 

4. Financiën 

Extra gelden n.a.v. werdrukakkoord. Gereserveerd voor: 

• Kleutermethode 

• NT 2 onderwijs (waarvoor subsidie eerder was ingetrokken) 

• Parnassys als administratietool 

• Extra tijd om administratie te doen  

• Inzet gelden professionalisering team 

 

5. Veiligheid en schoolklimaat 

• Keuze lesmethode sociaal-emotionele ontwikkeling 

• Inspectie brandweer 

• Afname veiligheidsmonitor 

• Preventiemedewerker opgeleid en plan van aanpak gemaakt 

• Aandachtsfunctionarissen opgeleid en beleid geschreven 

 

6. Onderhoud 

• Zonwering 

• Dak fietsenstalling 

• Radiatoren gymzaal 

• Vloeren 

• Noodreparatie na lekkage 

 

7. Communicatie 

• Intern communicatieplan geïmplementeerd (team + directie) 

• Tweemaal per week een briefing met directeur en het team 

• Wekelijkse schriftelijke mededelingen aan het team 

• Tweewekelijkse nieuwsbrief DSV nieuws  

• Via communicatietool MSI ad hoc berichtgeving rondom actuele onderwerpen  

• Jaarkalander met alle activiteiten 

• Twee informatieavonden en twee ALV’s voor ouders 
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Reflectie 

Na evaluatie van het jaarplan als onderdeel van het schoolplan is besloten de volgende wijzigingen aan te brengen 

in het kwaliteitssysteem: 

• Jaarplannen met minder doelen (SMART): overzichtelijk en stuurbaar: keuzes maken op bestuursniveau die 

leidend zijn als input voor het jaarplan op schoolniveau  

• Zorgen voor samenhang tussen de plannen op bestuursniveau en op schoolniveau 

• Onderwijsbeleid zichtbaar in groepsplannen 

• Onderwerpen structureel agenderen om bij te kunnen sturen op bestuursniveau  

• Getalsmatige indicatoren structureel agenderen om bij te kunnen sturen  

• Terugkoppeling van resultaten cyclus van klassenbezoeken en voorstel voor bijsturing vanuit directie zodat 

bestuur in gelegenheid is om bij te kunnen sturen  

• Eindevaluatie van alle doelen aan het eind van het schooljaar  

  



 

7 
 

Hoofdpunten bestuursplan 2018-2019 
 

1. Kwaliteitszorgsysteem 

Evaluatie: 

+ Er is een schoolplan met meerjarenbeleid en jaarplan geschreven 

+ Het jaarplan is door de directeur periodiek gecontroleerd op voortgang 

+ Maandelijks heeft het bestuur overleg gevoerd met de directeur 

+ Er zijn enquêtes uitgevoerd om medewerkerstevredenheid en welbevinden van leerlingen, ouders en leerkrachten 

te meten. 

- De veelheid aan doelen maakte dat het voor het bestuur moeilijk was te sturen.  

- (De besturing van) het systeem – in opbouw - heeft ons niet in staat gesteld tijdig te voldoen aan alle geldende 

wet- en regelgeving,  

- Als éénpitter school was er geen systeem en staf om voor de borging van wet- en regelgeving te zorgen.  

Doel van het kwaliteitssysteem is:  

Vastleggen wat de DSV zichzelf ten doel stelt, zodat je kunt sturen in de richting waar je heen zegt te willen gaan, 

waarbij je houdt aan de kaders van  wet-en regelgeving (zeg wat je doet en doe wat je zegt en houd je aan de 

wet). 

Resultaat:  

• Jaarplan 

• Jaarverslag 

• Kwaliteitshandboek met alle procedures die vanuit de wet vereist zijn 

• Indicatoren / management dashboard 

• Enquêtes 

• Klachtenregistratie 

• Plan van aanpak inspectie 

• Mondeling verslag van klassenbezoeken 

 

 

2. Organisatiestructuur 

Evaluatie: 

+ Het managementstatuut is herzien. De taakverdeling tussen bestuur en directie is hierdoor inzichtelijk gemaakt.  

+ Het MR-statuut is herzien en aangepast. 

- De governance verdient een herziening welke vastgelegd moet worden in de statuten. De omgevingsfactoren 

zijn zodanig veranderd, dat we onszelf opnieuw de vraag stellen of wij als eenpitter, met vrijwillig bestuur en 

als vereniging deze vorm willen blijven houden. 

- De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden moeten opnieuw vastgelegd worden in een organogram, 

functiehuis en vernieuwde functiebeschrijvingen.  

- De directeur heeft het kwaliteitsbeleid in 2017/2018 nagenoeg geheel zelf ontworpen en uitgevoerd met 

ondersteuning van het HCO.  De beperkte inzetbaarheid van de adjunct-directeur betekende dat de directeur 

hard moest werken om zo’n grote klus op te starten. Het bestuur heeft in overleg met de directeur besloten om 

per schooljaar 2018-2019 de organisatiestructuur anders op te zetten.  
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Doel: 

Inzichtelijk maken welke rollen en taken diverse functionarissen binnen de DSV hebben en zorg te dragen dat er 

voldoende capaciteit is om de doelen te behalen. 

 

Resultaat: 

• Nieuw organogram  

• Herziene statuten o.b.v. herziene governance structuur. 

• Inhuren/aannemen van (tijdelijke en structurele) ondersteuning van de directeur 

• Managementstatuut nogmaals evalueren met de directeur obv nieuwe inzichten en wijzigingen management.  

 

 

 

3. Personeelsbeleid 

Evaluatie: 

+ Er is veel aandacht geweest voor de ontwikkeling van het personeel. In samenwerking met HCO zijn zes 

studiedagen georganiseerd, met als doel te oefenen met nieuwe werkwijzen. Daarnaast was teamvorming een 

belangrijk doel. 

+ Er is geld gereserveerd voor collectieve en individuele nascholing en ontwikkeling. 

+ Er is een nieuwe ARBO partner geselecteerd en actief. 

+ Er is een personeelssysteem (COO7) aangeschaft en bijna volledig ingericht en werkend. 

+ Er is gestart met een jaar-en beoordelingssystematiek, waaronder het maken van een  Persoonlijk OntwikkelPlan 

(POP) valt. 

- Het personeelsbeleid is niet helemaal af. 

o Er wordt op individueel niveau gekeken naar wensen en noodzaak tot nascholing. Een structureel 

nascholingsplan is nog in ontwikkeling (concept). 

o Er is geen volledig beschreven functiehuis met actuele functiebeschrijvingen.  

- De krapte op de arbeidsmarkt voor leerkrachten in het primair onderwijs komt tot uiting in een teruglopend 

aantal sollicitaties op vacatures. Het is steeds moeilijker om goede docenten te werven en het is belangrijk om 

de huidige teamleden een aantrekkelijke werkomgeving te bieden. Alle opties worden zorgvuldig overwogen, 

van stagiaires, zijinstromers totonderwijsassistenten, waarbij extra aandacht is voor begeleiding. 

Doel:  

Het zijn van een aantrekkelijke werkgever, die zorgt dat alle medewerkers weten wat hun rol en taak is, die 

ontwikkeling in vooraf vastgelegde vakgebieden mogelijk maakt en zorgt dat iedereen met plezier zijn taak 

uitvoert. 

Resultaat:  

• Vernieuwd Personeelsbeleid,  

• Nascholingsbeleid,  

• Functiehuis,  

• Bestuursformatieplan (jaarlijks),  

• Herzien ARBO-beleid,  

• Vernieuwd Medewerkerstevredenheidsonderzoek,  

• Personeelsdossier met POP,  

• Overzicht met verzuim- en verloopcijfers. 
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4. Onderwijsaanbod 

Evaluatie: 

+ Er zijn nieuwe lesmethoden geselecteerd voor lezen, taal en sociaal emotionele ontwikkeling. 

+ Er wordt op drie niveaus lesgegeven in de klas. 

+ Naast de leerlijnen in de klas, is er onderwijsaanbod ontwikkeld voor verrijking, verbreding en verdieping. 

+ Er is een methode van overdracht afgesproken om de continuïteit van onderwijs tussen de leerjaren te faciliteren.   

+ Er zijn chromebooks (laptops) aangeschaft om digitaal onderwijs te faciliteren. 

- De inspectie heeft geconstateerd dat de doorlopende leerlijn onvoldoende ontwikkeld is binnen de DSV (KA1 in 

samenhang met OP1). 

- De inspectie heeft geconstateerd dat de DSV nog onvoldoende werkt met kerndoelen en referenties op het 

niveau van de DSV populatie (voor de kenner: kinderen met veel potentie krijgen les op gemiddeld niveau met 

referentie F1, dit moet meer naar S1 om beter aan te sluiten op het niveau van de leerlingen). (OP1) 

- De inspectie geeft aan dat het didactisch handelen onvoldoende is afgestemd op de individuele behoeftes van 

het kind (OP3) 

- Er is een groeiend aantal kinderen met internationale achtergrond (terugkerende expats/ kinderen met 

anderstalige ouders). We vragen ons af hoe we deze multiculturele instromers kunnen verwelkomen en hun 

ervaringen en kennis ten positieve kunnen benutten. We zouden graag een aanbod ontwikkelen dat inspeelt op 

deze multiculturele klassen. 

- De toekomstvisie op het onderwijs van de DSV is (nog) in ontwikkeling. In de vorige enquête onder ouders 

hebben ouders  gevraagd om meer gebruik van ICT,  het geven van Engels in alle groepen op school en meer 

aandacht te schenken aan sociaal emotionele ontwikkeling. Hier zijn verbeteringen in aangebracht, maar deze 

mogen nog verder worden ontwikkeld. Het realiseren van Engels in alle groepen is inmiddels gerealiseerd.  

 

Doel 

De DSV heeft een toekomstbestendige visie op onderwijs, waarbij het aanbod niet alleen voldoet aan de basiseisen 

aan scholen gesteld in de wet, waarop de inspectie toeziet, maar een aanbod dat zodanig aantrekkelijk is voor 

ouders dat zij bereid zijn hier een extra hoge ouderbijdrage voor te betalen. Het aanbod is gedifferentieerd en 

wordt zodanig aangeboden dat het is toegespitst op de populatie van de DSV (kinderen van bovengemiddeld hoog 

opgeleide ouders), waarbij speciale aandacht is voor de verhoogde internationale instroom.  

 

Resultaat 

• Een onderwijskundig strategisch plan dat elk jaar herzien wordt obv PDCA,  

• Een gezamenlijke jaarplanning voor de parallelklassen (doorlopende leerlijn) 

• Overdracht tussen leerjaren (doorlopende leerlijn) 

• Analyse CITO- en methodegebonden toetsresultaten (zicht op ontwikkeling) 

• Voorstel voor verbreding aanbod DSV (extra activiteiten, de hoge ouderbijdrage waardig, activiteiten gericht 

op het verwerven van sociaal/maatschappelijke competenties), later te implementeren. 

• Implementatie en borging van verrijkings-, verbredings- en verdiepingsonderwijs. 
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5. Veiligheid en schoolklimaat 

Evaluatie: 

+ Er is gestart met het herzien van het veiligheidsbeleid. 

+ Er is een vacature uitgezet voor een pest-coördinator. 

+ Er is een methode voor sociaal emotionele ontwikkeling geselecteerd. 

+ Er is een veiligheidsonderzoek gehouden onder de leerlingen. 

- De inspectie heeft geconstateerd dat het veiligheidsbeleid nog niet af of geïmplementeerd is (SK1). 

Doel 

Het bieden van een veilige leeromgeving, die beschreven staat in een plan en dat voldoet aan de norm SK1 van het 

toetsingskader van de inspectie. 

Resultaat 

• Veiligheidsplan 

• Pestcoördinator 

• Afgenomen veiligheidsmonitor (jaarlijks) 

 

 

6. Onderhoud 

Evaluatie: 

+ Er is een aantal onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. 

- In mei 2017 was er een na een hoosbui een grote lekkage waarna de school anderhalve dag gesloten was.  

- Vanuit de gemeente zijn verscherpte eisen gesteld aan de duurzaamheid van bepaalde faciliteiten in het pand 

(verlichting bijvoorbeeld/ cv ketels). 

Doel 

Zorgen voor een continu onderhoud van het gebouw, zodanig dat het gebouw aan alle eisen vanuit de gemeente 

voldoet en als zodanig een fijne leeromgeving maakt en een aantrekkelijke werkomgeving.  

 

Resultaat 

• Een vernieuwd meerjarenonderhoudsplan (MOP) voor de periode 2018-2022. 

• Een raamcontract met een partij die de uitvoer van het onderhoudsplan voor rekening zal nemen. 

 

7. Financiën 

Evaluatie: 

+ De DSV voerde een gezonde financiële bedrijfsvoering met voldoende reserves en weerstandsvermogen.  

- Een aantal ouders is gestopt met betalen van de ouderbijdrage. Onvoldoende transparante besteding van deze 

bijdrage is als een van de oorzaken genoemd. 

- Eind schooljaar 2017-2018 zijn er ca. 25 leerlingen minder dan het jaar ervoor. Het komende jaar wordt 

geanticipeerd op lagere rijksbijdragen.  Er wordt een terugloop van de baten van c.a. 6% verwacht. Aangezien 

de kosten grotendeels vast zijn, zal er moeten worden bijgestuurd om in  2019/2020 de begroting sluitend te 

krijgen. 
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Doel 

Een financieel gezonde school zijn, die werkt op basis van een door de ALV goedgekeurde begroting en exploitatie, 

die de financiële situatie van de DSV transparant maakt en waarbij de meerwaarde van de ouderbijdrage 

inzichtelijk is, waarbij er financiële ruimte is voor extra activiteiten door betaling van een relatief hoge 

ouderbijdrage. 

 

Resultaat 

• Voorleggen van opties en advies hoe om te gaan met de teruglopende baten d.m.v. de begroting 2019/2020 

• Door de accountant goedgekeurd jaarverslag 2018 

 

8. Communicatie 

Evaluatie: 

- Hoewel er met zorg gecommuniceerd vanuit zowel bestuur als directie, is dit niet door alle ouders als zodanig 

ontvangen. Het is voor ouders niet altijd duidelijk welke vernieuwingen gerealiseerd zijn. Zij waarderen het 

wanneer hier plenair een presentatie over gegeven wordt. 

- Er is een groeiend aantal kinderen dat Nederlands niet als enige taal spreekt thuis. Sommige van de ouders 

spreken geen of beperkt Nederlands. We vragen ons af of alle informatie hen bereikt. 

Doel 

De interne belanghebbenden tijdig, juist en volledig geïnformeerd houden over de voortgang van de jaarplannen en 

eventuele ongeplande ontwikkelingen.  

Resultaat 

• Een communicatieplan 

• Extra informatiebijeenkomsten 

• Tijdig verstuurde stukken ALV 

 

9. Overig 

Evaluatie: 

- De onvoldoende in het inspectierapport is beschreven in twee kranten. Dat draagt niet bij aan de goede 

reputatie van de DSV. Er zijn signalen dat er ouders ontevreden zijn over de cultuur  

Doel 

Reputatie van de DSV herstellen. Zorgen dat ouders, leerlingen en leraren weer respectvol met elkaar omgaan, trots 

zijn op hun school en dit naar buiten toe uitdragen. Zo mogelijk de publiciteit opzoeken wanneer er positieve 

ontwikkelingen zijn. 

Resultaat 

• Een herzien gedragsprotocol 

• Accurate berichtgeving over geboekte resultaten en belangrijke regelgeving 
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Bijlage: Kwaliteitszorgsysteem DSV 
 

Definitie kwaliteit 

 

Onder kwaliteit verstaan we: 

1. Zeggen wat je doet 

2. Doen wat je zegt 

3. Continuverbeteren 

 

Binnen het kwaliteitszorgsysteem wordt gewerkt met de PDCA cyclus: 

 

Plan 

Zeggen wat je doet 

 

Do 

Doen wat je zegt 

 

Check 

Controleren of je nog op de goede weg zit 

 

Act 

Bijsturen in een nieuw plan waarin je zegt wat je gaat doen 

 

 

 

Samenhang plannen 

We maken plannen in ons schoolplan. Dat omvat het bestuursplan, waarin de kaders voor het beleid staan en een 

jaarplan op directieniveau, waaruit moet blijken hoe deze worden ingevuld.  

 

Meetinstrumenten kwaliteitssysteem 

Naast de evaluatie van het jaarplan en de begroting in een jaarverslag zijn de volgende middelen gebruikt: 

 

Medewerkerstevredenheidsonderzoek: 

• Men ervaart voldoende gelegenheid om scholing en opleiding te volgen.  

• Er is voldoende pauze en voldoende tijd voor de lunch.  

• Men ervaart voldoende mogelijkheden om het werk zelfstandig te kunnen uitvoeren  

• De werkdruk wordt als hoog ervaren 

• De samenwerking/sfeer kan beter 

 

Onderzoek naar veiligheidsbeleving: 

Onderzoek is in juni afgerond. De rapportage wordt nog gemaakt.  

Inspectierapport: 

• Vastleggen OPP’s moet structureel gebeuren. 

• De RvT moet verantwoording afleggen over de uitoefening van haar bevoegdheden in het bestuursverslag. 

• De school moet toezien op ononderbroken ontwikkeling van de leerlingen. 

plan

do

check

act
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• Er moet professionele ruimte zijn voor het personeel. 

• Het onderwijsaanbod moet voldoen aan de kerndoelen en referentieniveaus. 

• Er moet zicht komen op de ontwikkeling, zodanig dat leerlingen een ononderbroken leerlijn doorlopen. 

• De school moet zorgen dat het didactisch handelen van docenten de leerlingen in staat stelt tot leren en 

ontwikkelen. 

• Het veiligheidsbeleid moet aangevuld en geïmplementeerd worden. 

 

 

SWOT-analyse zomer 2018 

 

  Strengths 

  Leerlingen met veel potentie  

  Hoge ouderbetrokkenheid  

 

  Weaknesses 

  Onvoldoende op inspectierapport  

  Relatief nieuw managementteam 

(bestuur/directie/MT) 

 

  Opportunities 

  Integratie anderstaligen  

  Uitbreiding aanbod (sociaal maatschappelijk) 

  Samenwerking Uilenest  

   

  Threats 

  Krapte arbeidsmarkt  

  Reputatieschade  

  Concurrentie hoogbegaafdenonderwijs  

  Lagere rijksbijdrage  

 

 

 

 

 

 

 


