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Jaarplan 2018-2019, Samenwerkingsverband PO Veld, Vaart & Vecht - afdeling Mariënberg  

Onderwerp Doelen 2018-2019 Acties Betrokkenen Planning Aandachtspunten 

Basisondersteuning-

algemene kwaliteit 

 Zelfevaluatie 

 

- Het scholenoverzicht wordt jaarlijks 

vgl afspraken geactualiseerd. 

- De resultaten zijn besproken binnen 

het samenwerkingsverband (SWV). 

- Er zijn afspraken gemaakt over 

eventuele vervolgacties. 

- scholen nemen ook op leerkracht 

niveau de zelfevaluatie af 

- De gegevens worden per afdeling 

opgevraagd middels de 

geactualiseerde 

schoolondersteuningsprofielen (SOP) 

vgl de eigen instrumenten: binnen 

Werken Met Kwaliteit (WMK) 

- SOP’s per 1-10 actualiseren 

-Afdelingscoördinator 

(verantwoordelijk voor 

actualisatie 

scholenoverzicht) 

- Afdelingscoördinator 

bespreekt en rapporteert 

hierover aan de besturen. 

- Bestuur beslist zo nodig 

over aanvullend beleid 

binnen de afdeling.  

-Actualisatie van de SOP 

eind oktober 2018 

-Bespreking van 

samenvatting SOP in 

directeurenoverleg 

december 2018 en netwerk 

IB januari 2018 

-Scholenoverzichten gereed 

op 1 februari 2019. 

-Bespreking in MT op 7 febr 

2019 

-Bespreking binnen bestuur 

SWV op 14 februari 2019 

-Bespreking in het 

afdelingbestuursvergadering  

 

Basisondersteuning-

algemene kwaliteit 

 Gegevens 

inspectiebezoek 

-Op indicatoren 

Ondersteuning en 

begeleiding 

minimaal een 3-

score 

- Het scholenoverzicht is 

geactualiseerd. 

- Er zijn afspraken gemaakt over 

eventuele vervolgacties. 

- De gegevens worden opgevraagd 

middels de geactualiseerde 

schoolondersteunings-profielen en/of 

middels de site van de inspectie. 

-Afdelingscoördinator  

(verantwoordelijk voor 

actualisatie 

scholenoverzicht) 

- Bestuur afdeling beslist 

zo nodig over aanvullend 

beleid. 

-Inspectieoverzicht gereed 

op 1 februari 2019 

-Bespreking in MT op 7 feb 

2019 

-Bespreking binnen SWV 

bestuur op 14 feb 2019 

-Bespreking in 

directeurenoverleg maart 

2019 

 

Basisondersteuning-

algemene kwaliteit 

 Bewaking acties 

op niveau afdeling 

-Iedere afdeling 

onderneemt 

jaarlijks acties ter 

versterking van de 

basisondersteuning 

- Het bestuur van de afdeling heeft 

zicht op de plannen die hiertoe binnen 

de afdeling worden uitgevoerd. 

 

 

 

 

 

 

 

-Iedere afdeling neemt de 

voorgenomen activiteiten op in het 

jaarplan (en de het vorige jaar bereikte 

resultaten) 

- De jaarplannen worden binnen het 

swv besproken en van collegiaal 

commentaar voorzien 

- Afdelingscoördinator 

(verantwoordelijk voor 

opstellen jaarplan) 

- MT bespreekt 

jaarplannen en levert coll. 

commentaar. 

- Bestuur SWV bespreekt 

van commentaar 

voorziene overzichten en 

beslist zo nodig over 

aanpassingen in het 

beleid. 

-Bespreking MT op 

juli 2018 

-Bespreking bestuur 27 nov 

2018 

-Bespreking evaluatie MT 27 

juni 2019 

-bespreking bestuur 

september 2019 

 

Volgens de categorieën: 

onderwerp, doelen, 

acties, betrokkenen, 

planning en 

aandachtspunten  
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Basisondersteuning – 

ontwikkelings-

perspectieven 

-De intern begeleiders (ib’ers) hebben 

onderling (op afdelingsniveau)  

door hen opgestelde 

Ontwikkelingsperspectieven (OPP) 

besproken en beoordeeld. 

- De uitkomsten van deze bespreking 

worden nodig vertaald in  aangepast 

beleid (zoals bv. aanvullende scholing) 

Dit wordt geagendeerd op de agenda 

in het IB-netwerk. 

- Afdelingscoördinatoren 

(organiseren ib-

bijeenkomst) 

- MT bespreekt 

uitkomsten ib-

bijeenkomsten en maakt 

zo nodig aanvullende 

beleidsafspraken 

-IB-bijeenkomsten worden 

op afdelingsniveau gepland, 

uiterlijk in mei 2019, 

bespreking in de afdeling 

Mariënberg op IB-netwerk 

in januari 2019 

-Bespreking in MT  op 23 

mei 2019 

 

Bespreking van 

casuïstiek  

Basisondersteuning – 

Onze scholen hebben 

een planmatige  

cyclus van 

kwaliteitszorg 

-Binnen De Oosthoek hebben we een 

cyclus van monitoring en evaluatie van 

proces en kwaliteitszorg binnen de 

organisatie.  

  

Doorontwikkeling van het 

management-team als professionele 

leer-gemeenschap met leer-

werkbezoeken.  Het moet leiden tot 

een onderzoekende en 

ontwikkelgerichte wijze om de kwaliteit 

van onderwijs en schoolorganisatie te 

borgen en stimuleren.  

Directeuren scholen afd. 

Mariënberg, bestuurder, 

coördinator, IB-ers, 

kerngroep kwaliteit. 

 

Directieteam geeft vervolg 

aan de uitwerking van 

minimaal 3 leer-

werkbezoeken in het 

schooljaar 2018-2019.  

Hierbij worden de rapporten 

van de audits van Bureau 

Meesterschap (oa. Zicht op 

zorg) meegenomen.  

 

 

 

 

Basisondersteuning – 

op onze scholen 

voldoet het personeel 

aan de SBL 

competenties.  

-Ons personeel is bekwaam en 

ontwikkelt zich voortdurend. 

-Ons personeel is gezond en tevreden 

-Directeur verantwoording afleggen 

aan bestuurder. 

-Kerngroep Personeel komt met 

voorstellen voor nascholing. (Elke 

school heeft eigen traject, wat 

gezamenlijk kan via kerngroep ook 

gezamenlijk oppakken. 

-Databank van coaches, co-teachers en 

interne expertise afd. Mariënberg. 

-Databank ontwikkelen van specifieke 

expertise in teams bij individuen of qua 

schoolontwikkeling.  

-Duurzame inzetbaarheid van 

personeel versterken 

 

-Invullen scan Vitaal in je werk 

-Organiseren Onderwijs Leerplekken 

op woensdagmiddagen:  

-Voor leerkrachten minimaal 

voldoende scores Startbekw tot 

Masterbekw 

-30%  van het lesgevend personeel, 

uitgedrukt in fte, is in het bezit van een 

wo-bachelor of een hbo-/universitaire 

master. 

-Elke school heeft een 

professionaliseringsplan .  

-Bekwaamheidsdossier van 

leerkrachten zijn 100% op orde. 

-directeuren voldoen aan de 

registratie-eisen 

-Afname van assessment directeuren 

en leerkrachten (CT-meter) 

-begeleiden van startende leerkrachten 

(planmatig van aard) die in maximaal 

drie jaar basisbekwaam zijn. 

Kerngroep personeel,  

bestuurder, IB-ers, 

directeuren, coördinator,  

-Kerngroep Personeel 

agendeert en zorgt voor 

verbinding. 

-Objectieve scan door elk 

personeelslid in laten vullen: 

Vitaal in je werk, van Loyalis. 

-Stimuleren deelname 

masteropleidingen; 

Stimuleren permanente 

educatie via POP’s 

Stimuleren informele leren 

-Professionaliseringsplan: 

elk jaar beschreven in het 

jaarplan van elke school. 

 

Stimuleren van 

permanente educatie is 

onderdeel van de 

gesprekscyclus. 

Daarnaast wordt er 

nascholing aangeboden 

op basis van de 

behoefte binnen 

passend onderwijs.  

De voorbereidingen 

voor de vitaliteitsscan 

zijn klaar. Deze kan in 

het schooljaar 2018-

2019 worden uitgerold.  
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Onderwerp Doelen 2018-2019 Acties Betrokkenen Planning Aandachtspunten 

Scholen kenmerken 

zich door hun 

realistisch inclusief 

onderwijs – IB-netwerk 

-Leerlingen die meer dan gemiddeld 

een specifieke onderwijsbehoefte 

hebben weten we binnen het regulier 

onderwijs te bedienen  

-praktisch vertalen van realistisch 

inclusief onderwijs:  middels 

deskundigheidsbevordering /scholing 

bijdragen aan de kwaliteit 

van onderwijs 

-uitwisseling van expertise; het ib-

netwerk vervult een belangrijke rol ten 

aanzien van 

-kennisdeling tussen de scholen 

-samenwerking met interne en 

externe partners 

 

Cyclus van overleg tussen intern 

begeleiders; Inhouden 18-19 wat 

betreft deskundigheidsbevordering en 

kennisdeling worden bepaald op de 

eerste vergadering, onderwerpen zijn 

het afgelopen jaar geïnventariseerd en 

worden gedurende het jaar aangevuld. 

IB'ers zijn zelf verantwoordelijk voor 

het bijwonen van bijeenkomsten, ieder 

bepaalt zelf of de bijeenkomst relevant 

is en meerwaarde heeft. 

-IB 

-Directeuren 

-Coördinator 

  

IB-netwerkvergaderingen: 

oktober, januari, april, juni 

Bespreking in directieoverleg 

februari 2019 

 

Ouderavond voor ouders 

met Colette de Bruin 

 

Directeur en de IB’er op 

de school vormt een 

tandem met de 

directeur, ze hebben 

structureel overleg.  

 

Samenwerking school – 

wijkteams SMW, JGZ 

(Samen Doen) – 

gemeente  

-Optimaliseren van de samenwerking 

tussen onderwijs, wijkteams en 

jeugdhulp 

-Afstemming wat betreft visie en 

werkwijzen 

-Maken van werkafspraken 

 

In de gemeente Hardenberg, worden in 

18-19 regionale ontmoetingen 

georganiseerd voor intern begeleiders 

en medewerkers van de wijkteams. 

Deze netwerkbijeenkomsten 

overstijgen de afdeling van het SWV en 

worden belegd per postcodegebied en 

vinden plaats op locaties in 

Dedemsvaart, Hardenberg, 

Gramsbergen en Bergentheim. 

 

Daarnaast vindt er onder de noemer 

‘Ontmoeting Onderwijs en 

Ondersteuning’ een mini-conferentie 

plaats voor VO/PO en eerstelijns-zorg 

 

-IB 

-

Jeugdverpleegkundigen 

-Schoolmaatschappelijk 

werkers 

-(Andere bij jeugd 

betrokken) Medewerkers 

wijkteams 

-Coördinatoren 

Slagharen, Hardenberg, 

Ommen en Mariënberg 

-leerplicht 

-gemeentelijke 

beleidsmedewerker 

onderwijs 

 

Ontmoeting Onderwijs & 

Ondersteuning 

09 okt. 2018 09:00 – 17:00u 

(locatie De Baron D’vaart) 

 

Netwerkbijeenkomsten 

09 mei 2019 15:45 – 17:00u 

(locatie Langewieke D’vaart) 

16 mei 2019 15:45 – 17:00u 

(locatie Casper Diemer 

Bergentheim) 

23 mei 2019 15:45 – 17:00u 

(locatie De Akker 

Gramsbergen) 

06 juni 2019 15:45 – 17:00u 

(locatie Marsweijde 

Hardenberg) 
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Verwijzing naar sbo en 

so 

-Jaarlijks max. 0,7 %  naar 

s(b)o 

-De verwijzingsdoelen worden 

gehaald op het niveau van afdeling. 

Dit wordt gemonitord op het niveau 

van afdeling en 

samenwerkingsverband. 

 

-Monitoring gedurende het schooljaar. -MT bespreekt en 

analyseert de gegevens 

+ stelt zo nodig een 

advies op t.a.v. 

beleidswijzigingen 

-Bestuur SWV beslist op 

basis hiervan zo nodig 

over beleids-wijzigingen 

-Bespreking in MT op 29 nov 

2018, 7 febr 2019, 23 mei 

2019 

-Bespreking bestuur SWV 

10 januari 2019, 13 juni 2019 

-Bespreking van 

samenvatting SOP / 

Kengetallen in 

directeurenoverleg 

december 2018 en netwerk 

IB januari 2019 

-Op schoolniveau en 

uitwisseling via ib-werkgroep 

en kenniskring(en).  

-Leerkrachten werken aan 

verbeteren competenties 

Voortzetting of 

verlaging van huidige 

verwijzingspercentage 

van 0,6%.  

Thuiszitters 

-Geen thuiszitters 

- Geen thuiszitters 

- Indien sprake is van (gedeeltelijk) 

thuiszitten, is de leerling in beeld bij 

de afdeling en bewaakt de afdeling 

dat er adequate acties worden 

ingezet. 

 

-Indien een leerling thuis dreigt te 

komen zitten, wordt dit door de school 

doorgegeven aan de afdeling. 

-De gemeenten (leerplicht) nemen 

contact op met de afdeling indien er 

sprake is van thuiszitten.  

-Coördinator monitort 

en initieert actie waar 

nodig. 

-MT en bestuur SWV 

bespreken de gegevens. 

Zo nodig wordt 

aanvullend 

beleidsafspraken 

opgesteld. 

-Vast agendapunt tijdens 

bijeenkomsten MT.  

 

-Bespreking bestuur SWV 

wanneer relevant op 11 april 

2019  

 

 

Inzet 

ondersteuningsgelden 

-Gelden worden volledig 

ingezet tbv lln met extra 

onderwijsbehoeften 

 -Van alle scholen én van de 

schoolbesturen wordt een verantwoor-

ding gevraagd van de ontvangen 

gelden. 

-De verantwoording betreft een 

kalenderjaar; de scholen doen dat 

volgens een door het swv aangereikt 

format. 

-Coördinator met 

portefeuille ‘financiën’ 

stuurt aan. 

-Bestuur SWV bespreekt 

de gegevens en past zo 

nodig het beleid aan. 

 

-Bespreking 

afdelingsbestuursvergaderin

g oktober 2018 

-Op juni 2019 bespreking 

bestuur SWV. 
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Onderwerp Doelen 2018-2019 Acties Betrokkenen Planning Aandachtspunten 

Toeleiding naar s(b)o 

 Dossiers 

- De aangeleverde info is van 

voldoende kwaliteit 

- Uit het dossier wordt duidelijk dat de 

school de beschikbare 

ondersteuningsmogelijkheden 

adequaat heeft ingezet 

- De Commissie Advisering en 

Toewijzing (CAT) toetst 

bovengenoemde zaken en registreert 

haar bevindingen 

 

 

- Het beoordelen van de dossiers gebeurt 

tijdens een CAT-bespreking; CAT-leden 

vullen bij ieder dossier een 

feedbackformulier in voor de school. 

- De feedbackgegevens worden op het 

niveau van afdeling en SWV 

geregistreerd. 

 

-Evaluatie van het 

afgelopen schooljaar 

door CAT 

De verzamelde 

gegevens worden 

teruggekoppeld aan 

het IB-netwerk en zo 

nodig voorzien van 

adviezen voor het 

bestuur SWV. 

-Bestuur SWV 

bespreekt de 

gegevens + de 

adviezen en 

formuleert eventueel 

aanvullend beleid. 

-De resultaten mbt de 

kwaliteit van de 

dossier worden 

besproken binnen de 

afdeling met 

kerngroep kwaliteit. 

-Bespreking in 

afdelingsbestuursvergadering 

oktober 2018 

-Bespreking in 

directeurenoverleg maart 

2019 

-Bespreking MT op 14 maart 

2019  

-Bespreking bestuur SWV 11 

april 2019 

 

Terug koppeling naar 

de scholen gebeurt na 

iedere CAT. 

Toeleiding naar s(b)o 

 Tevredenheid 

betrokkenen 

- Ouders en school zijn in 90% van de 

gevallen tevreden over de gang van 

zaken 

- Ouders en school ontvangen een 

digitaal tevredenheidsformulier 

- Het uitzetten van de vragenlijsten en het 

registreren van de respons is opgenomen 

in de administratieve procedures. 

 

MT bespreekt 

gegevens en voorziet 

ze van advies. 

-Bestuur SWV 

bespreekt de 

gegevens + de 

adviezen en 

formuleert eventueel 

aanvullend beleid. 

De resultaten mbt de 

tevredenheid 

betrokkenen worden 

besproken binnen de 

afdeling met 

kerngroep kwaliteit. 

-Bespreking in 

afdelingsbestuursvergadering 

oktober 2018 

-Bespreking in 

directeurenoverleg maart 

2019 

-Bespreking MT op 14 maart 

2019  

-Bespreking bestuur SWV 11 

april 2019 
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Toeleiding naar s(b)o 

 Termijnen 

-Max. 5 weken tussen aanmelding 

CAT en afgifte 

Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) - bij 

toekenning 

-Er zit maximaal 6 schoolweken 

tussen afgifte TLV en plaatsing s(b)o, 

tenzij i.o.m.  betrokkenen anders 

besloten wordt – geen wachtlijsten 

- Monitoring a.h.v. overzichten CAT; De 

monitoring van termijnen vormt 

onderdeel van de administratieve 

procedures. 

 

Coördinator SWV / 

voorzitter CAT 

-Bespreking in 

afdelingsbestuursvergadering 

oktober 2018 

-Bespreking in 

directeurenoverleg maart 

2019 

-Bespreking MT op 27 juni 

2019  

-Bespreking bestuur SWV 

september 2019 

 

Toeleiding naar s(b)o 

 De juiste plek? 

-Bij 80% van de in het s(b)o 

geplaatste leerlingen worden de in 

het OPP gestelde doelen voor het 

eerste jaar van plaatsing gerealiseerd 

-Toetsing gebeurt bij het aflopen van de 

TLV, wanneer een verlenging wordt 

aangevraagd of besloten wordt tot een 

terugplaatsing 

-Toetsing gebeurt door de CAT 

-Bespreking van deze 

gegevens in het MT 

en (voorzien van 

adviezen MT) in het 

Bestuur 

-Bespreking in 

afdelingsbestuursvergadering 

oktober 2018 

-Bespreking in 

directeurenoverleg maart 

2019 

-Bespreking MT op 27 juni 

2019  

-Bespreking bestuur SWV 

september 2019 

 

TLV’s v. bepaalde tijd 

 Tevredenheid 

betrokkenen 

-Alle betrokkenen zijn tevreden over 

een terugplaatsingstraject. 

-Ouders en school ontvangen een 

maand na de volledige terugplaatsing 

een digitale vragenlijst. 

-Aansturing door 

afdelingscoördinator. 

-Jaarlijkse bespreking 

van de gegevens in 

MT en bestuur SWV.  

-De resultaten mbt de 

tevredenheid 

betrokkenen worden 

besproken binnen de 

afdeling met 

kerngroep kwaliteit. 

-Bespreking in 

afdelingsbestuursvergadering 

oktober 2018 

-Bespreking in 

directeurenoverleg maart 

2019 

-Bespreking MT op 27 juni 

2019  

-Bespreking bestuur SWV 

september 2019 

 

TLV’s v. bepaalde tijd 

 Leerling ontwikkelt 

zich succesvol 

-80% van de teruggeplaatste 

kinderen ontwikkelt zich het eerste 

jaar volgens het OPP 

-100% van de teruggeplaatste 

kinderen blijft op de basisschool tot 

einde basisschoolleeftijd 

-School vult na een jaar een vragenlijst 

in 

-Teruggeplaatste leerling worden 

gevolgd middels CAT-overzicht 

-Aansturing door 

afdelingscoördinator. 

-Jaarlijkse bespreking 

van de gegevens in 

MT en bestuur SWV. 

-Bespreking in 

afdelingsbestuursvergadering 

oktober 2018 

-Bespreking in 

directeurenoverleg maart 

2019 

-Bespreking MT op 27 juni 

2019  

-Bespreking bestuur SWV 

september 2019 
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Onderwerp Doelen 2018-2019 Acties Betrokkenen Planning Evaluatie 

Financiële cyclus SWV -Het bestuur SWV voert een degelijk 

financieel beleid 

-Het bestuur SWV heeft een goed 

zicht op de stand van zaken van / de 

ontwikkelingen rond de financiën 

- Het bestuur SWV stuurt zo nodig 

tijdig bij 

 

 

 

 

-MJ-begroting met jaarlijkse bijstelling 

-Jaarresultaten conform begroting 

-financiële verantwoording op 

afdelingsniveau en schoolniveau 

-Financieel jaarverslag 

- Halfjaarlijkse financiële rapportages 

 

 

 

 

-Bestuur 

-

Afdelingscoördinatore

n 

-Coördinator(en) met 

portefeuilleverantwoor

delijkheid (financiën) 

-Financiële 

administratie 

(medewerkers Arcade) 

-Schoolbesturen; 

binnen de afdeling 

Mariënberg ook de 

financieel controller 

van VGPO De 

Oosthoek.  

 

MJB 

-november: Vaststellen 

begroting 2019 

-december: goedkeuren 

begroting 2019 door ALV 

-febr.: opstellen 

afdelingsbegroting 19-20 

Jaarverslag (incl 

jaarrekening) 

-maart: aanleveren verantw. 

op school- en 

bestuursniveau 

-juni: vaststellen door 

bestuur 

-juni: goedkeuren door ALV 

Marap:  

-november + juni: 

bespreking bestuur SWV 

-oktober Bespreking 

afdelingsbestuursvergaderin

g  

 

Financiële cyclus 

scholen 

Onze scholen zijn aantrekkelijk 

ingericht passend bij hun visie 

-Visie zichtbaar mbt inrichting/uitstraling 

- Meubilair, leermiddelen, ict middelen, 

gebouwen zijn van goede kwaliteit en 

passend bij de onderwijsvisie.  

-Afname kwaliteitskaart WMK 

schoolgebouwen/meubilair/leermiddele

n 

score >3 

-Directeur Op schoolniveau verwerkt in 

de meerjarenbegroting en 

het investeringsplan.  

Bespreking tijdens 

directieoverleg november 

2018 

Bij 2 scholen sprake van 

nieuwbouw en worden 

zaken mbt exterieur en 

interieur meegenomen 

in de realisatie van die 

plannen. 

Invoering AVG -Alle procedures en processen 

voldoen aan de Algemene 

Verordering Gegevensbescherming 

(AVG) 

 

-De Functionaris Gegevensbescherming 

(FG) 

-Herzien en vastleggen van procedures 

volgens de AVG 

-onderzoek naar het systeem van Grippa 

-Bestuur 

-MT 

-1 november 2018 toetsing 

door FG bekend 

-29 november 2018 

bespreking in MT 

-10 januari 2019 bespreking 

bestuur 

-1 juni 2019 besproken 

acties zijn uitgevoerd 
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