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Onderwerp Beginsituatie Doelen 2019-2020 Acties Planning Aandachtspunten 

Basisondersteuning
-algemene kwaliteit 
 Zelfevaluatie 

 

Ook in 2018-2019 is dit 
gemonitord is. Dit heeft 
niet geleid tot 
aanbevelingen om het 
beleid aan te passen. Wel 
worden er acties ingezet 

vanuit de analyse van de 

SOP’s, nl. aandacht voor 
ouderbetrokkenheid en 
HGW. 
 

- Het scholenoverzicht is 
geactualiseerd. 
- De resultaten zijn 
besproken binnen het 
samenwerkingsverband. 
- Er zijn afspraken in het 

afdelingsbestuur 

gemaakt over eventuele 
vervolgacties. 
-aandacht format SOP 
 

- De gegevens worden 
opgevraagd middels een 
vragenlijst. 
- SOP’ s voor 1-12 
actualiseren 
- studieochtend directie en 

IB-ers over 

ouderbetrokkenheid 
- leren van elkaar m.b.t. 
HGW tijdens IB-
bijeenkomsten beleggen 
 

- Scholen-
overzichten gereed 
op 1 februari. 
- Bespreking 
binnen centraal 
Bestuur in maart. 

- Bespreking in MT. 

 

 

Basisondersteuning
-algemene kwaliteit 
 Gegevens 

inspectiebezoek 
-Op indicatoren 
Ondersteuning en 

begeleiding 
minimaal een 3-
score 

Er heeft in 2018-2019 
inspectiebezoek 
plaatsgevonden. De 
bevindingen van het 
bezoek zijn besproken en 
gedeeld binnen de 
afdeling, het 
afdelingsbestuur en het 
centrale Bestuur en de 
algemene 
ledenvergadering van het 
Samenwerkingsverband. 
Een aantal aanbevelingen 
zijn direct overgenomen, 
een aantal zullen in de 
beleidsplanning worden 
overgenomen. Deze 
doelen zijn bereikt. 

- Iedere bezochte school 
heeft minimaal 
voldoende beoordelingen 
op deze indicatoren. 
Indien onvoldoende 
gescoord wordt neemt de 

school de betreffende 
onderdelen op in een 
ontwikkelplan. 
- Het scholenoverzicht is 
geactualiseerd. 
- Er zijn afspraken 
gemaakt over eventuele 

vervolgacties. 

- De gegevens worden 
opgevraagd middels de site 
van de inspectie. 
- Het scholenoverzicht wordt 
geactualiseerd. 

-Inspectieoverzicht 
gereed op 1 
februari. 
-Bespreking binnen 
centraal Bestuur in 
maart. 

 

Basisondersteuning
-algemene kwaliteit 
 Bewaking acties 

op niveau afdeling 
 

In 2018-2019 zijn de 
doelen behaald. Er is 
geen aanleiding om het 
beleid bij te stellen.  

- Het bestuur van de 
afdeling heeft zicht op de 
plannen die worden 
uitgevoerd. 

-De coördinator neemt de 
voorgenomen activiteiten op 
in het jaarplan (en de in het 
vorige jaar bereikte 
resultaten) 
 

-Bespreking 
centraal Bestuur 
november 2019 
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Basisondersteuning 

– 
ontwikkelingspersp
ectieven 

In 2018-2019 is 

geconstateerd dat de 
eisen die het SWV stelt 
aan OPP’s nog actueel 
zijn. De kwaliteit van de 
OPP’s is over het 
algemeen op orde. Het 
opstellen van een 

kwalitatief goed OPP blijft 

echter een uitdaging. Dit 
is de reden om hier 
aandacht aan te blijven 
besteden. 

-De OPP’s voldoen aan 

de door het swv 
opgestelde 
kwaliteitseisen. 
 

-De IB-ers bespreken en 

beoordelen onderling de 
door hen opgestelde opp’s. 
- De uitkomsten van deze 
bespreking worden nodig 
vertaald in aangepast beleid 
(zoals bv. aanvullende 
scholing) 

-MT bespreekt uitkomsten IB-

bijeenkomsten en maakt zo 
nodig aanvullende 
beleidsafspraken 
 

-IB-bijeenkomsten 

worden op 
afdelingsniveau 
gepland. Er is 
behoefte aan 
nadere 
afstemming. Dit 
behoeft aandacht. 

 

-Wordt dit jaar 

onderhouden. We 
zullen dit jaar 
anoniem gemaakte 
OPP’s uit CAT 
bespreken. 

Verwijzing naar sbo 
en so 
-Jaarlijks max. 0,7% 
naar s(b)o 
 

De verwijzingsdoelen zijn 
in 2018-2019 
gemonitord; dit blijft 
gecontinueerd. 

-De verwijzingsdoelen 
worden 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 beslist op basis 

hiervan zo nodig over 
beleidswijzigingen 

-Bespreking in MT 
in november, 
februari en mei. 
-Bespreking 
centraal Bestuur in 
januari en juni. 

 

Thuiszitters 
-Geen thuiszitters 

Het aantal thuiszitters is 
zeer klein of nul. 
Dreigende thuiszitsituaties 
zijn in beeld en de 
afdeling weet de 
coördinator hierin goed te 
vinden. 
Ook de soms noodzakelijk 
lijnen met de 
leerplichtambtenaar zijn 
open.Doel is bereikt. 

- 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 coördinator monitort en 
initieert actie waar nodig. 
- De gemeenten (leerplicht) 
nemen contact op met de 
afdeling indien er sprake is 
van thuiszitten. 

- MT en bestuur bespreken de 
gegevens. Zo nodig worden 
aanvullend beleidsafspraken 
opgesteld. 
 

-Vast agendapunt 
tijdens 
bijeenkomsten MT 
en 

bestuursvergaderin
gen 
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Inzet 

ondersteuningsgeld
en 
-Gelden worden 
volledig ingezet tbv 
leerlingen met extra 
onderwijsbehoeften 

2018-2019:Zoals blijkt 

uit  de verantwoording 
door de schoolbesturen 
zijn de gelden ingezet 
zoals bedoeld. 

De gelden die de 

schoolbesturen van het 
regulier onderwijs 
ontvangen, worden 
ingezet t.b.v. leerlingen 
met extra 
onderwijsbehoeften 

-Van de schoolbesturen wordt 

een verantwoording gevraagd 
van de ontvangen gelden. 
-De verantwoording betreft 
een kalenderjaar. 

-Juni 2020 

bespreking centraal 
Bestuur. 

Verantwoording 

wordt doorgevoerd 
tot op 
schoolniveau. 

Toeleiding naar 
s(b)o 

Dossiers 

In 2018-2019 zijn de 
doelen wat betreft 

kwaliteit van de dossiers 
behaald. 

-De aangeleverde 
informatie is van 

voldoende kwaliteit 
-De beschikbare 
ondersteuningsmogelijkh
eden zijn voldoende 

benut. 

- CAT’s vullen bij ieder 
dossier een feedbackformulier 

in voor de school. 
- De feedbackgegevens 
worden op het niveau van 
afdeling en SWV 

geregistreerd. 
-Op basis van patronen in de 
feedbackgegevens worden zo 
nodig acties uitgezet. 
-De verzamelde gegevens 
worden besproken in het MT 
en zo nodig voorzien van 

adviezen voor het bestuur. 
Bestuur formuleert eventueel 
aanvullend beleid. 
 

-Maart 2020 
bespreking in MT. 

- April bespreking 
Centraal Bestuur. 

 

Toeleiding naar 
s(b)o 

Tevredenheid 
betrokkenen 

In 2018-2019 zijn de 
doelen niet behaald 

gehaald. 86% heeft het 
contact als ‘prettig’ 
ervaren en 14% als ‘niet 
prettig’. Doel blijft 
gehandhaafd. 
 

-Ouders en school zijn in 
90% van de gevallen 

tevreden over de gang 
van zaken 

- Ouders en school ontvangen 
een digitaal 

tevredenheidsformulier 
-MT bespreekt gegevens en 
voorziet ze van advies. 
- Het centraal Bestuur 
bespreekt  
de gegevens en de adviezen 

en formuleert eventueel 
aanvullend beleid. 
 

-Maart 2020 
bespreking MT. 

- In april 2020 
bespreekt het 
centraal Bestuur 
deze gegevens. 
 

 

Toeleiding naar 
s(b)o 
Termijnen 

2018-2019: Deze doelen 
zijn bereikt, In specifieke 
situaties soms (net) niet. 
Belang van het kind is 

-Er zit maximaal 5 weken 
tussen aanmelding CAT 
en afgifte TLV (indien 

toegekend) 

- Monitoring a.d.h.v. 
overzichten CAT’s 

- Bespreking MT  
maart 2020  
- Bespreking 

centraal Bestuur  
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dan de reden van een 
langer gehanteerde 
termijn. 

-Er zit maximaal 6 weken 

tussen afgifte TLV en 
plaatsing s(b)o – geen 
wachtlijsten. 

april 2020. 

Toeleiding naar 
s(b)o 
De juiste plek? 

In 2018-2019 zijn de 
doelen behaald. 

-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 
 

-In juni 2020 
bespreking in MT. 
-September 2020 

bespreking centraal 
Bestuur 

 

TLV’s voor bepaalde 
tijd 
Tevredenheid 

betrokkenen 

Terugplaatsing heeft in 
het cursusjaar 2018-2019 
niet plaatsgevonden. 
Er kan niet bepaald 
worden of het doel is 
bereikt. 

-Alle betrokkenen zijn 
tevreden over een 
terugplaatsingstraject. 

-Ouders en school ontvangen 
een maand na de volledige 
terugplaatsing een digitale 

vragenlijst. 

-Bespreking gegevens binnen 
MT en (voorzien van adviezen 
MT) in het centraal Bestuur 
 

-In juni 2020 
bespreking MT. 
-In september 

2020 

bespreking 
Centraal bestuur. 
 

We gaan 
percentage van 
tevredenheid 

bepalen. En een 

streefnorm 
vaststellen. 

TLV’s voor bepaalde 

tijd 
Leerling ontwikkelt 
zich succesvol 

In 2018-2019 waren er 

geen leerlingen die zijn 
terug geplaatst. 

-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 
-Bespreking van de gegevens 
in MT en Bestuur. 

 

-In juni 2020 

bespreking MT. 
-In september 
2020 
bespreking centraal 
Bestuur. 

  

  
  
  
  
  
  

Financiële cyclus 2018-2019: de financiële 
cyclus is gevolgd. Bestuur 
en afdelingsbestuur zijn 
geïnformeerd over de 
financiële situatie en 
sturen zo nodig bij. 

-Het bestuur voert een 
degelijk financieel beleid 
-Het bestuur heeft een 
goed zicht op de stand 

van zaken van / de 

-Bespreking binnen het 
(afdelings)bestuur 
-Meerjarenbegroting die 
jaarlijks wordt bijgesteld 

-Financieel jaarverslag 

-November:  
vaststellen 
begroting. 
-December:  

Door wisseling in 
coördinatoren is 
planning niet 
geheel gehaald. 
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ontwikkelingen rond de 

financiën 
- Het bestuur stuurt zo 
nodig tijdig bij 

- Drie maandelijkse financiële 

rapportages 
 

goedkeuren 

begroting 2020 
door ALV. 
-Maart: opstellen 
afdelingsbegroting 
2020-2021. 
Jaarverslag 
(inclusief 

jaarrekening) 

-Maart: aanleveren 
verantwoording op 
school- en 
bestuursniveau. 
 

Scholing In 2018-2019 is op basis 
van vraag en aanbod 
scholing georganiseerd 
voor de scholen van de 

afdeling. Er is een 
scholingsbrochure 
verspreid waar 
leerkrachten op hebben 
ingeschreven. Er hebben 
60 mensen deelgenomen 
aan diverse cursussen. 

De afdeling organiseert 
op basis van vraag en 
aanbod diverse 
scholingsbijeenkomsten 
voor de afdelingsscholen 

Vanaf september loopt het 
programma op diverse 
locaties (zie 
scholingsoverzicht) 

-Cursus Het 
lerende brein, 
Coöperatieve 
Leerstrategieën, 
Close Reading en 
Kiene Kleuters 

wordt uitgevoerd. 
-Het autisme 
belevingscircuit 
wordt uitgevoerd. 
-Diverse individuele 
inschrijvingen. 
 

 

 

Hoogbegaafdheid In 2018-2019 is een 
aanvraag ingediend voor 
de subsidieregeling van 
het ministerie. 

Wordt nader ingevuld 
zodra er meer 
duidelijkheid is over de 
toekenning van de 

subsidie. 

Concretiseren/ uitwerken plan 
van aanpak op 
afdelingsniveau 

  

 


