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Voorwoord 

In dit ondernemingsplan laten wij  zien waar  de  Katholieke Daltonschool Sint Walfridus  in  gelooft,  

voor staat  en hoe de school zich zal ontwikkelen met  Walfridus, de naamgever van onze school als 

voorbeeld.  

Walfridus  leert ons elke dag vorm te geven aan ons onderwijs. De speerpunten van onze school, de 

katholieke identiteit en het Daltonconcept zijn niet uit de lucht gegrepen. 

Walfridus was een boer uit deze streek.  Een 

gedreven man. Hij werkte met overtuiging 

en kracht op het land, maar ook aan zijn 

geloof. Hij geloofde in zichzelf en in het 

kunnen van andere mensen. Hij ging uit van 

wederzijds vertrouwen en hechtte veel 

waarde aan de gemeenschapszin. Hij nam 

daarin zijn verantwoordelijkheid en 

probeerde een voorbeeld te zijn voor zijn 

medemensen.  

Geloof in God, geloof in jezelf en in de 

ander, zorg voor gemeenschapszin, 

gedrevenheid, vrijheid, zelfstandigheid en 

verantwoordelijkheid. 

Hier staat de Katholieke Daltonschool Sint 

Walfridus  voor en zal hieraan  voortdurend 

blijven werken. 

 

Namens het team,  

Margreet de Boer, directeur 
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Inleiding 

1.1  Waarom een ondernemingsplan? 
 

       Dit schoolondernemingsplan is onze leidraad  voor de schoolontwikkeling en de 
kwaliteitsverbetering. Het geeft de richting aan voor de keuzes die onze school maakt, waarin 
onze school gelooft. Het geeft sturing aan de uitwerking in concrete activiteiten die per 
schooljaar  beschreven en uitgewerkt worden in het schooljaarplan en verantwoord in het 
schooljaarverslag en (deels) in de schoolgids voor de ouders. 

       Het schoolondernemingsplan geeft de kaders aan waarbinnen onze  school werkt aan     
       schoolverbetering en ontwikkeling. 

                            

       1.2  Voor wie is dit plan? 
  

Dit schoolondernemingsplan is  een beleidsdocument voor leerkrachten, stichting Fidarda, 
ouders, overkoepelend bestuur en de inspectie van  het onderwijs. In dit plan beschrijven wij de 
koers en plannen met betrekking tot de gewenste ontwikkelingen voor de komende vier jaren. Er 
kan door middel van dit plan kennis  worden genomen van de gestelde doelen en worden  
nagegaan of deze doelen ook gehaald worden.   
 
In dit schoolondernemingsplan zit ook het stichtingsbeleid verweven. Samen, bestuur en 
directeuren, hebben we aangegeven welke doelen wij binnen onze stichting willen nastreven. 
Het beleid van de Katholieke Daltonschool Sint Walfridus sluit hierbij naadloos aan. 
 
 
1.3  Procedure totstandkoming ondernemingsplan 
 
 

  StichtingsOndernemingsPlan 
”Ieder kind verdient innovatie en 
kwaliteit’’ 

  

  Centrale doelen en resultaten 
 

 

      

  Schoolondernemingsplan per school   

  School specifieke doelen en resultaten   

      

 
 
 
De centrale doelstellingen zijn algemeen geformuleerd en worden steeds zoveel mogelijk 
geconcretiseerd in te realiseren resultaten. Deze resultaten zijn de basis voor de 
schooljaarplannen die jaarlijks door de directeur worden opgesteld en die goedkeuring behoeven 
van de voorzitter van het College van Bestuur. Waar mogelijk zijn bij de resultaten concrete 
indicatoren en criteria geformuleerd. Over de uitvoering van de jaarplannen rapporteren de 
scholen door middel van managementrapportages. Deze kunnen leiden tot een bijstelling van de 
schooljaarplannen. 
Op deze manier ontstaat een jaarlijkse planning- en controlecyclus die gericht is op voortdurende 
verbetering in alle lagen van de organisatie.  
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       De centrale doelstellingen uit het stichtings-ondernemingsplan vormen de basis voor de 
specifieke resultaten die iedere school in enig jaar wil realiseren. Deze worden in een 
schoolondernemingsplan vastgelegd en met de voorzitter van het College van Bestuur 
geëvalueerd aan de hand van managementrapportages. Refererend aan het bestuursakkoord 
moet opgemerkt worden dat Fidarda lid van de PO-raad. In die hoedanigheid heeft het bestuur  
zich geconformeerd aan de bestuursafspraken met het ministerie van OC&W.  
 
De PO-Raad en OCW komen de volgende doelstellingen overeen: 
• In 2015 hebben de schoolbesturen een implementatie- en investeringsplan voor onderwijs 

en 
 ICT, gebaseerd op hun visie op onderwijs. 
•  90% van de scholen gebruikt in 2020 dagelijks digitaal leermateriaal in het primair proces. 
•  Daartoe hebben de leraren voldoende ICT-basisvaardigheden en zetten ze deze in hun       
       lespraktijk in. 
       (zie bestuursakkoord – bijlage 1) 

 
 

1.4  Karakteristiek  van onze school 
         

      Wij zijn een katholieke Daltonschool, die warm en sfeervol is en rust uitstraalt. 
       Een school om van te houden als een stevige basis voor de toekomst. 
       Een school die vertrouwen geeft en een veilig schoolklimaat biedt. 
       Een school die zorgt voor optimale prestaties en groei van elk kind. 

Een school die kinderen leert om het zelf te doen. 
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Strategisch deel 

2.1. Wat vraagt de toekomst van school en onderwijs 
 

2.1.1.   Missie  
 

Onze missie is onderwijs aan 4 – 12 jarigen in Bedum e.o. geven met een katholieke 
grondslag en een Daltonconcept.  
We geven een stevige basis  voor de toekomst en bieden onderwijs dat zorgt  
voor optimale prestaties en kinderen leert om het zelf te doen. 
 
 
2.1.2.   Visie  
 

Veiligheid en vertrouwen bieden leidt tot GROEI. 
 
Onze pedagogische en didactische visie is gebaseerd op de uitgangspunten van onze 
katholieke identiteit en de kenmerken van het Daltonconcept.  Dalton is het instrument wat leidt tot 
deze visie. 
 

 
2.1.3. Sterkte / zwakte analyse 
 
Het team, de medezeggenschapsraad en de ouderadviescommissie hebben een zogenaamde SWOT 
analyse gemaakt.  Dit is een instrument  waarmee de sterke punten en de zwakke punten, de kansen 
en de bedreigingen van de school in kaart  worden gebracht. Deze is tot stand gekomen door het 
gebruik van tevredenheidsonderzoeken  van Scholen met Succes gericht aan ouders, leerlingen en 
team. Vanuit deze SWOT  hebben we conclusies  getrokken, die de koers van de school goeddeels 
bepalen. 
(zie bijlage  2) 
 
 
2.1.4. Confrontatiematrix 
 
In de confrontatiematrix  zijn de zwakten en sterkten én de bedreigingen en kansen uit de SWOT 
analyse met elkaar verbonden. Hierbij is  er van buiten naar binnen gekeken. M.a.w.: wat is de 
werking van de sterkten en zwakten op de kansen en bedreigingen. De gedachte hierbij is dat er geen 
invloed uitgeoefend kan worden op de situatie en ontwikkelingen om ons heen, maar dat we wel 
kunnen aangeven welke effecten deze ontwikkelingen hebben op onze interne omgeving. 
 
 
(Zie  bijlage  3 voor de verwerking  in strategische doelen vanuit onze SWOT d.m.v. de 
confrontatiematrix verkregen .)
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2.2. Strategische doelen en ambities 
 
 

2.2.1 Strategische doelstellingen 
 

1. Wij willen met ons Daltonconcept als sterk punt  onze doorgaande lijn en structuur 

versterken en vergroten, zo ook inspelend op passend onderwijs. 

- Het team kent het Daltonboek. 

- Het team handelt vanuit de Daltonvisie. 

- Het team draagt dit over aan elkaar en aan de leerlingen en ouders. 

- Daltonafspraken zijn schoolbreed levendig en zichtbaar. 
 

2. Binnen onze school willen we ons pedagogisch/didactisch  handelen richten op 
gepersonaliseerd leren.   

- Het team kan een goed pedagogisch klimaat scheppen waarbij de groep gaat 
sprankelen en in zijn kracht komt en blijft. 

- Het team voert startgesprekken, kindgesprekken en voortgangsgesprekken met 
de kinderen om de leerling eigenaarschap te stimuleren. 

- Het team kan los van een methode doelgericht lesgeven en een gerichte leerlijn 
uitwerken. 

- Het team verdiept zich in leerlijnen, ontwikkelingslijnen  en eigenaarschap  van 
de leerlingen. En oriënteert zich op de drie rollen van de leerkracht: coach, 
friendly mediator en teacher.  

- Kinderen ontdekken zoveel mogelijk via concrete materialen  en oefenen 
digitaal. 
 
 

3. Op basis van de professionele cultuur  willen we groeien naar een  sterke teamgeest  en 
hiermee de  interne en externe communicatie verbeteren en versterken. 

 

- Het team kan en durft zich te uiten in positieve en negatieve feedback. 

- Het team kan feedback verwoorden. 

- Het team kan feedback ontvangen. 

- Het team kan feedback omzetten naar handelen. 
 

4. Wij willen een Rots en Waterschool worden om zodoende  de positieve attitudes  te 
bevorderen en het  grensoverschrijdende gedrag  te verminderen om een veilig en 
pestvrij leer- en leefklimaat te waarborgen. 

 

- Het team kent het Rots en Water basisboek en kan hiermee werken. 

- Het team gaat gefaseerd  op training om geschoold les te geven. 

- Het team handelt vanuit een Rots en Watervisie. 

- Het team draagt dit over aan elkaar en aan leerlingen en ouders. 

- Rots en Waterafspraken zijn schoolbreed levendig en hoorbaar in gesprekken. 
 

5. Techniek en digitalisering hebben de toekomst en zullen een ruimere  plek binnen ons 
onderwijs krijgen.  
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- Het team geeft techniekles vanuit de theorie met het uitgangspunt  “Wijzer door 
de Natuur en Techniek”. 

- Het team geeft techniekles vanuit de praktijk met het uitgangspunt  “De  
techniektorens”.  

- Het team is eigengemaakt met de IPads. 

- Het team kan de IPad inzetten in ons concept van onderwijs. 
 
    

Bij het formuleren van de strategische doelstellingen van Katholieke Daltonschool Sint  Walfridus 
houden we rekening met de strategische doelstellingen van onze stichting Primenius. Onze 
doelstellingen liggen in de lijn van de doelstellingen van de stichting.  

De stichtingsdoelstellingen zijn voor ons het referentiekader. 
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2.3. Onze positionering 

 
2.3.1. Ons onderscheidend onderwijsconcept binnen de stichting en in Bedum. 

 
Op onze school wordt Daltononderwijs gegeven. 
 
2.3.2. Onze positionering 
 
Op onze Katholieke Daltonschool wordt  onderwijs  volgens  het Daltonconcept   gegeven. 
Leerlijnen  en ontwikkelingslijnen vormen hierbij  de leidraad voor ons pedagogisch en didactisch 
handelen.   
Het eigenaarschap van het leren ligt bij de leerlingen. 
De rol van de leerkracht wordt steeds meer het begeleiden bij het maken van keuzes door kinderen, 
het stimuleren van diverse samenwerkingsvormen en het toezien op de ontwikkeling van de 
zelfstandigheid van kinderen. 
 
Naast  Daltononderwijs  leggen wij de volgende accenten: 

 Rots en Waterlessen  voor een veilig klimaat   

 Verbinding door  vieringen 

 Kunst en cultuur  

 Sport 

 Transparantie (open weken voor ouders, wekelijks inloopspreekuur) 

 Social Media Wijs  

 Techniek 

 Digitalisering van de onderwijsmethoden (werken met IPad) 
 
 
2.3.3. Stichting  
 
De Katholieke Daltonschool Sint Walfridus maakt deel uit van de stichting Primenius, 
een stichting die met 34 scholen, 500 personeelsleden (vast en tijdelijk) onderwijs verzorgt aan 
ongeveer 5000 kinderen in de provincies Groningen en Drenthe. 
 
De stichting Primenius staat voor eigentijds onderwijs en opvoeding op basis van de katholieke 
identiteit. 
 
De verdere uitwerking van dit mission statement is te vinden in het eerste deel van onze schoolgids. 
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2.3.4. Identiteit 
 
De katholieke levensovertuiging,  met  Sint Walfridus als onze inspiratiebron,  is ons fundament.  
‘Wij gaan op reis langs de weg van Walfridus’ . 
Walfridus leert ons elke dag vorm te geven aan ons onderwijs. De speerpunten van onze 
school, de katholieke identiteit en het Daltonconcept zijn niet uit de lucht gegrepen: 
Geloof in God, geloof in jezelf en in de ander, zorg voor gemeenschapszin, gedrevenheid, 
vrijheid, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. 
 
De vieringen op de Katholieke Daltonschool  Sint Walfridus zijn  belangrijk. 
We willen de bijzondere momenten gedurende het jaar en de bijzondere momenten in het leven 
samen beleven.    
Op onze school leren de kinderen over de wereld van geloven en over wat we vanuit de traditie   
willen doorgeven. Daarbij spelen de verhalen en gebruiken uit de Bijbel en de kerkelijke traditie  een  
centrale rol.  
Als school stellen wij aandacht en zorg voor elkaar centraal, zowel voor elkaar binnen de school als  
voor de omgeving waarin de school staat. Als katholieke school spelen daarbij belangrijke waarden  
en normen - zoals een positieve kijk op de samenleving, verantwoordelijkheid en zorg voor elkaar  
een rol. 
We vinden het belangrijk dat de school een echte gemeenschap is. Een 
gemeenschap waar kinderen, leerkrachten, ouders en schoolgeledingen  elkaar kennen; 
waar we samen kunnen werken, leren en vieren; waar we samen vreugde en verdriet en ons 
onderwijsconcept kunnen delen.  
Samen, met de steun en het vertrouwen van ouders, omdat het alleen maar samen kan. 
 
2.3.5.  Imago 
 
Als Katholieke Daltonschool Sint  Walfridus  bieden  we voor de kinderen een veilig  werk- en 
leerklimaat.  
Een plek die warmte, rust en gezelligheid uitstraalt. Een plek waar elk kind er mag zijn. Een plek ook 
waar we vertrouwen hebben in de mogelijkheden van elk kind, waardoor het kind kan groeien, 
passend bij ieder niveau. 
Rust, structuur en onze kapstokregels  zijn hierbij van groot belang. Voor ieder kind proberen we een 
goede verhouding te vinden tussen aandacht geven en ruimte bieden. 
 

 

 

              Veiligheid 
                                             en  vertrouwen bieden 
                                                      leidt tot          

                                                        groei. 
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Tactisch deel 
 
Onderwijs 
3.1  Onderwijsconcept 
 
Op onze school willen wij de kinderen opvoeden tot zelfstandige, zelfbewuste en sociale 
mensen. Hierbij maken we gebruik van ICT in het onderwijs, goed ingepast in de onderwijskundige 
visie en uitvoering daarvan. 
Wij willen hen leren dat zij ook zelf medeverantwoordelijk zijn voor hun eigen 
handelen. Wij geven de kinderen daarom gelegenheid om te oefenen in zelfstandigheid en 
verantwoordelijkheid. We geven hen stapje voor stapje steeds meer vrijheid en eigen 
verantwoordelijkheid voor zijn/haar leerproces. 
 
Dit doen we door onze kinderen volgens het Daltonconcept  te laten werken, waarbij er een opbouw 
zichtbaar is van groep 1 t/m groep 8. Wij hanteren een doorgaande lijn voor o.a.: 
- Dag kleuren 
- Dagritmepakket/agendaborden 
- Takenbord/Taakwerk 
- Omgaan met uitgestelde aandacht                                                  
- Zelfstandig administreren en zelfcorrectie 
- Keuzewerk  
- Coöperatief  leren /maatjeswerk /tutorleren 
                                                                                                                                 
Ten aanzien van het leren samenwerken hanteren we een  doorgaande 
lijn van groep 1 t/m 8 voor o.a.: 
 - De kring 
 - Samenwerkingsopdrachten in de taak 
 - Maatjeswerk 
 - Tutorleren 
 - Samenwerkend (of coöperatief) leren 
Voor de uitwerking van bovengenoemde aspecten verwijzen wij naar  ons Daltonboek. 
 
 
 
Met dit concept dragen wij zorg voor de brede ontwikkeling van leerlingen , waarbij leerlingen zich 
optimaal kunnen ontplooien op cognitief, sociaal-emotioneel, cultureel en motorisch gebied. 
 
Onze ontwikkeling brengt met zich mee dat we steeds onze doelen en werkwijze evalueren en 
aanpassingen doorvoeren om de gestelde doelen te halen. 
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Op onze school bieden wij alle vakken aan die beschreven staan in de door het ministerie van OCW 
beschreven “kerndoelen” .  
 
Technologie heeft de manier waarop we samen werken en leven enorm veranderd. 
Nieuwe functies ontstaan en vragen om andere of nieuwe competenties, de zogenaamde 21st 
century skills. 
 
Naast taal, rekenen en de kernvakken, zijn de competenties samenwerken, creativiteit, ict-
geletterdheid, communiceren, probleemoplossend vermogen, kritisch denken en sociale en culturele 
vaardigheden van belang. Ook een betrokken, ondernemende en nieuwsgierige houding komen van 
pas in de 21e eeuw. 
 

 
 
Aan de hand van een meerjarenbegroting zorgen wij er voor dat de methodes, die wij in de  
verschillende vakgebieden  hanteren, actueel zijn  met  functionele leermiddelen. 
Bij alle vakken houden we de doorgaande leerlijn goed in de gaten. De leerkracht voert als coach 
leergesprekken met alle leerlingen om samen het leerproces vorm te geven. De focus ligt op het 
proces . De leerling wordt medeverantwoordelijk.  
Wij zorgen voor een activerende instructie en leren kinderen te reflecteren op eigen werk 
(eigenaarschap). 
Bij kinderen die ondersteuning nodig hebben, volgen wij het handboek kwaliteitszorg van de 
stichting Primenius.  
We maken deel uit van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs. In dit  verband zijn afspraken  
gemaakt over wat ouders mogen verwachten van het onderwijs van de school.   
Goede kwaliteit van onderwijs is voor ons vanzelfsprekend. 
Kinderen hebben recht op het beste onderwijs.  
In het handboek Onderwijsondersteuning en het bijbehorende schoolprofiel is te lezen over onze 
mogelijkheden om leerlingen te ondersteunen. 
 
We willen een school zijn waarin kinderen zich gewaardeerd weten om wat ze kunnen. Daarom  
sporen we de kinderen aan om prestaties te leveren die afgestemd zijn op hun talenten.  
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3.2. Onderwijskundige vormgeving 
 

3.2.1. De kerndoelen 

 

Voor het overdragen van kennis en aanleren van de basisvaardigheden hanteren we actuele 

methodes, die voldoen aan de kerndoelen. We maken hierbij gebruik van  moderne en functionele 

leermiddelen (zie bijlage 4). 

 

3.2.2. Onderwijskundige vormgeving en burgerschap 

 

Het onderwijs op onze school is niet eenzijdig gericht op kennisoverdracht. Wij streven een brede 

ontwikkeling na waarbij verstandelijke ontwikkeling zoveel mogelijk hand in hand gaat met de 

emotionele ontwikkeling, de ontwikkeling van de creativiteit, de ontwikkeling van sociale, culturele 

en lichamelijke vaardigheden en de 21st century skills.  Ook willen we onze leerlingen in aanraking 

brengen met  een grote verscheidenheid aan culturele uitingen en cultureel erfgoed op literair, 

beeldend en musisch gebied.  

We gebruiken daarbij de kracht van ons Daltonconcept, o.a.: 

 Kinderen kunnen zelf ontdekkend bezig zijn 

 Kinderen worden aangemoedigd initiatieven te ontwikkelen 

 Kinderen leren verantwoordelijkheid te dragen 

 Kinderen leren “plannen” doordat zij hun werk zelf mogen indelen 

 Kinderen gaan zelf aan de slag vanuit eigen interesse en motivatie 

 

 

3.2.3. Onderwijs Ondersteuningstructuur 

 

Het spreekt vanzelf dat we het belangrijk vinden om de leerlingen nauwgezet te volgen in hun 
ontwikkeling. Daartoe hanteren wij het  leerlingvolgsysteem Parnassys, waarin wij al onze 
bevindingen vastleggen. In dit leerlingvolgsysteem leggen we ook vast wat onze plannen en doelen 
zijn. Na uitvoering en registratie bespreken we de resultaten  met elkaar(leerkracht, MIB-er en 
directeur)  en stellen nieuwe plannen op (of stellen we de plannen bij).  
Op deze manier is ons onderwijsaanbod  op het onderwijsleerproces  afgestemd. 
 
In het handboek Onderwijsondersteuning is te lezen over onze mogelijkheden om leerlingen te 
ondersteunen en ook waar onze grenzen liggen. 
 
Passend onderwijs 
 

      Alle leerlingen moeten een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en hun 
mogelijkheden. Dit is het uitgangspunt van passend onderwijs. Doel is om elk kind uit te dagen het 
beste uit zichzelf te halen.  
 
Doelen passend onderwijs 
Met de invoering van passend onderwijs wil de overheid bereiken dat: 
 Alle kinderen een passende plek in het onderwijs krijgen. 
 Als het kan gaat het kind naar een reguliere school. Als dat niet kan, in het speciaal onderwijs.  
 Scholen meer mogelijkheden krijgen voor ondersteuning op maat. 
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 De mogelijkheden en de onderwijsbehoefte van kind bepalend zijn, niet de beperkingen. 
 Kinderen niet meer langdurig thuis komen te zitten. 
 
Zorgplicht: altijd een passende plek voor een leerling 

       Sinds 1 augustus 2014 hebben scholen een zorgplicht. Dit houdt in dat de school een passende plek 
moet zoeken, als een kind extra ondersteuning nodig heeft. Er zijn 3 mogelijkheden: 
- een aanbod op de eigen school (de school van aanmelding); 
- een aanbod op een andere reguliere school; 
- een aanbod op een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs. 
 

       Met de zorgplicht wil de overheid voorkomen dat kinderen thuis komen te zitten, omdat er geen 
passend onderwijsaanbod voor ze is. 

 
      Basisondersteuning: begeleiding op elke school 
       Scholen moeten in ieder geval de basisondersteuning bieden. Dit is de ondersteuning die alle 

scholen binnen het samenwerkingsverband (in de regio) bieden. De scholen in het 
samenwerkingsverband maken hierover onderling afspraken. Het gaat bijvoorbeeld om hulp voor 
leerlingen met dyslexie, aanpak (ter voorkoming van) gedragsproblemen en extra begeleiding aan 
leerlingen die een meer of minder dan gemiddelde intelligentie hebben. De kwaliteit moet voldoen 
aan de normen van de onderwijsinspectie. 

 
       Extra begeleiding en ontwikkelingsperspectief 
       Naast de basisondersteuning bieden sommige scholen extra begeleiding aan leerlingen. Het is ook 

mogelijk dat er een aparte voorziening in de school wordt ingericht. Denk bijvoorbeeld aan een 
speciale klas voor leerlingen met autisme. 

 
        De school maakt een ontwikkelingsperspectief voor alle leerlingen die begeleiding krijgen bovenop 

de basisondersteuning. Hierin beschrijft de school de onderwijsdoelen voor die leerling. Welk 
niveau kan uw kind behalen en welke ondersteuning heeft hij of zij daarbij nodig? De school 
overlegt met u over de invulling van het ontwikkelingsperspectief. 

 
       Met de invoering van het ontwikkelingsperspectief wil de overheid de kwaliteit van de extra 

begeleiding in het onderwijs waarborgen. 
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3.3. Doelstellingen beleidsterrein Onderwijs 
 
Onderwijs 

 
1. In 2016 wordt het Daltononderwijs  uitgevoerd zoals  beschreven in het Daltonboek. 

 
      2.    In 2018  is de digitalisering  en het personaliseren van het onderwijs  volledig gerealiseerd.    

 
      3.    In 2018 handelen wij  als een Rots en Waterschool.    
 
      4     In 2019 werkt iedere leerkracht met digitale methodieken, gebaseerd op doorlopende 
             leerlijnen. 
                              

5.    In 2019 zijn  onze leerlingen  eigenaar van hun eigen leerproces.  
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Personeel 
 
4.1.  Algemene doelstellingen van ons personeelsbeleid 
 
Om optimale ontwikkelkansen voor onze leerlingen te creëren, stellen wij hoge eisen aan onze 
leerkrachten. Op onze school is iedereen aanspreekbaar op een professionele houding: 
We zorgen voor een permanente ontwikkeling van onze eigen deskundigheid en werken 
resultaatgericht.  
We leren van onze praktijk en voelen ons gezamenlijk verantwoordelijk voor de resultaten van ons 
onderwijs. Mensen worden ingezet op posities en taken waar ze goed in zijn en waarbij ze zich 
prettig voelen, waar ze zich voortdurend kunnen ontwikkelen en daartoe uitgedaagd worden. 
Professionele groei is voor ons uitgangspunt. 
 
Op stichtingsniveau is integraal  personeelsbeleid ontwikkeld en dit wordt op schoolniveau 
uitgevoerd. De kenmerken hiervan zijn: 
- van ieder personeelslid is er een bekwaamheidsdossier 
- ieder personeelslid is verantwoordelijk voor de eigen ontwikkeling 
De gesprekscyclus (functioneringsgesprekken, beoordelingsgesprekken, ontwikkelgesprekken) is erop 
gericht het beste uit mensen te halen. 
Collegiale consultaties,  coaching en klassenbezoeken door directeur , IB-er en/of  Dalton coördinator 
zijn gericht op versterking van het pedagogisch didactisch  handelen  van de leerkrachten  in de klas 
en het optimaliseren van leerresultaten bij de leerlingen professionele cultuur. 
 
Het personeelsbeleid  is er op gericht om aan ons strategische beleid uitvoering te geven en onze  
school binnen Bedum nog steviger te positioneren. 
 
Op stichtingsniveau wordt getracht naar een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en 
vrouwen in het onderwijs. Waar mogelijk,  streven wij als school ook meer mannen voor de groepen  
na. 
 
4.2. Uitgangspunten formatie 
 
Het formatiebeleid is  vastgelegd  in een  formatieplan dat ieder schooljaar opnieuw wordt 
vastgesteld. 
De belangen van de leerlingen staan voorop.  
De school is gehouden aan de afspraken met het College van Bestuur, de zgn. taakstelling, die 
aangeeft hoeveel fte’s in een schooljaar besteed kunnen worden. 
Bij het opstellen van het formatieplan zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de wensen 
van het personeel. De directeur neemt gemotiveerd een besluit met betrekking tot het honoreren 
van deze wensen. 
Bij zwaarwegend bezwaar van de ouders wordt het plan bijgesteld. 
 
Ieder jaar opnieuw wordt het formatieplan opgesteld aan de hand van de stand van zaken op dat 
moment; aantal leerlingen, GLE budget, inzetbaarheid personeel. 
Het aantal uren en/of deeltijdbanen wordt telkens opnieuw bekeken. Bij gebleken geschiktheid 
kiezen we bij een vacature voor een mannelijke leerkracht. 
 
Het formatieplan  is een voorlopig plan. In verband met veranderingen van groepsgrootte, wettelijke 
maatregelen en/of onvoorziene omstandigheden gedurende het schooljaar kunnen er wijzigingen in 
het plan aangebracht worden.  
 



 

19 
 

 
4.3. Uitgangspunten taakbeleid 
 
Ieder personeelslid heeft onderwijstaken, onderwijs gerelateerde taken en algemene schooltaken. In 
de evaluatievergadering aan het eind  van het schooljaar  worden de taken voor het nieuwe 
schooljaar verdeeld binnen het team. Hierbij wordt getracht zoveel mogelijk de taken evenredig te 
verdelen over de teamleden en passend bij hun eigen voorkeuren en kwaliteiten. Ook de voorlopige 
agenda wordt besproken en vastgelegd. 
 
 
4.4. Nascholing 
 
Op onze school maken we onderscheid tussen teamscholing en individuele scholing. Beide vormen 
van scholing  zijn gericht op deskundigheidsbevordering van de leerkrachten  binnen het  onderwijs 
op Katholieke Daltonschool Sint Walfridus.   
Beleid en budget bepalen welke scholing er gevolgd wordt. 
 
Ons Integraal Personeelsbeleid houdt in dat wij de competenties van de personeelsleden afstemmen 
met de doelen van de school. Onder die competenties vallen kennis, houding en vaardigheden. 
IPB is gericht op resultaten en op de toekomst. Het effectief benutten van de kwaliteiten heeft een 
positief effect op het onderwijskundig proces en draagt zo bij aan kwaliteitsverbetering van het 
onderwijs op onze school. 
 
Werknemers hebben recht op een veilige en gezonde werkplek. Dit recht is verankerd in de 
Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). De wettelijke doelvoorschriften worden beschreven  en 
nageleefd in Arbo meester 2. 
 
 
4.5. Doelstellingen beleidsterrein Personeel 
 

1    In 2016 kunnen alle personeelsleden  feedback geven en ontvangen volgens de principes  
      van de professionele cultuur. 

 
2. Vanaf augustus  2016 is ons pedagogisch en didactisch handelen gericht op het eigenaarschap 

van de leerlingen. 
 

3. In augustus  2017 zijn alle leerkrachten geschoold in het werken met  digitale methodieken 
die gebaseerd zijn op doorlopende leerlijnen die volop ruimte laten voor individuele keuzes 
en ontwikkeling. 

 
4. In augustus  2017 werken alle leerkrachten met digitale leermiddelen. 

 
5. In schooljaar 2017-2018 zijn alle medewerkers vanuit hun intrinsieke motivatie actief en 

zichtbaar bezig met zich verder te bekwamen en dit wordt vastgelegd met (de 
observatielijsten en de klok in)  COO7.  

 
6. In 2018 is de Rots en Watertraining schoolbreed geïmplementeerd en zijn wij gecertificeerd 

als  Rots en Water school. 
 

7. In  2019 zijn alle leerkrachten Dalton gecertificeerd  en handelen volgens het Daltonboek. 
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Marketing 
 
Waar wij als Katholieke Daltonschool  ons in onderscheiden t.o.v. andere scholen in Bedum, is: 

 Het Daltonconcept  

 Een “warme” school  

 Katholieke identiteit 

 Rots en Watertraining 

 Een uitgebreide informatievoorziening voor de ouders, variërend van maand- en 
groepsberichten, inloopspreekuren, informatieavonden tot  website en  “Open week”. ( In 
deze week kunnen ouders aanschuiven in de groep van hun kind(eren)) . 

 Een aandeel in duurzaamheid met Energy Challenge 

 Een bijdrage leveren aan een onderzoek m.b.t. zelfsturend onderwijs (Dalton – Saxion). 
 
 
5.1.  Onze doelgroep  
 

 De ouders van de leerlingen van Katholieke Daltonschool Sint Walfridus. 

 Katholieke ouders van kinderen tussen de 0 en 12 jaar. 

 Niet religieuze ouders en/of ouders met een andere religie  van kinderen tussen de 0 en 12 
jaar in de omtrek van Katholieke Daltonschool Sint Walfridus  en Bedum en omstreken. 

 
5.2. Onze marktpositie 
 
5.2.1.    Leerling prognose 
 
Door de goede naam, ons Daltonconcept  en scholensluiting in de omliggende gemeenten is ons                                      
leerlingenaantal  stabiel tot groeiende. 
 
5.2.2.   Marktonderzoek 
 
De  Ouderpeiling, Leerling peiling en Personeelspeiling  van Scholen met Succes zijn afgenomen in 
juni 2014  om een gerichte bijdrage te leveren aan: 
 

 Het kwaliteitsbeleid van de schoolorganisatie 

 De ouderbetrokkenheid 

 De marktpositie van de school 
 
5.3.  Doelstellingen beleidsterrein Marketing 
 

1.  In 2017 is de verkeerssituatie rondom de St. Walfridusschool verbeterd in overleg met de 
gemeente.  
 

2. In 2017 geven wij IPad onderwijs wat het ontdekkend leren ondersteunt. 
 

3. Vanaf 2015 werken  wij samen met de NAM aan een veilige  en aardbevingsbestendige 
school d.m.v. inspecties en bouwkundige rapporten. 
 

4. In 2016 werken wij aan onze naamsbekendheid door de lokale media min. 2x per jaar  te 
voorzien van  artikelen betreffende activiteiten op school.   
 

http://www.scholenmetsucces.nl/onderzoek-en-analyse/tevredenheidsonderzoek-po/ouderpeiling
http://www.scholenmetsucces.nl/onderzoek-en-analyse/tevredenheidsonderzoek-po/leerlingpeiling
http://www.scholenmetsucces.nl/onderzoek-en-analyse/tevredenheidsonderzoek-po/personeelspeiling
http://www.scholenmetsucces.nl/onderzoek-en-analyse
http://www.scholenmetsucces.nl/informatiecentrum/o/ouderbetrokkenheid
http://www.scholenmetsucces.nl/onderzoek-en-analyse/strategisch-onderzoek
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Communicatie 
 
6.1. Uitgangspunten voor communicatie 
 
Communicatie is het middel om je doel te bereiken. Door communicatie (intern en extern) worden    
verschillende groepen met elkaar verbonden. We vinden het belangrijk dat team, kinderen, ouders   
en omgeving weten waar we als school voor staan en waar we op school mee bezig zijn. 
 
 
6.2. Algemene communicatiedoelen 
 
Wij willen een open en transparante communicatie met onze ouders en omgeving. 
Wij beschouwen ouders als onze partners. Partners  vertrouwen elkaar, houden elkaar op de hoogte 
van de ontwikkelingen op school en maken zaken bespreekbaar. 
 
6.2.1. Voorwaarden communicatiedoelen 
 

 De school is gemakkelijk toegankelijk. 

 Communicatie op basis  van gelijkwaardigheid, wederzijds respect en openheid. 

 De school legt verantwoording af met betrekking tot haar beleid en handelen. 

 De school verstrekt  relevante informatie aan de ouders over hun kinderen. 

 De school is uitnodigend richting ouders om specifieke kennis en kwaliteiten in te zetten. 

 Actieve belangstelling voor iedereen die bij school betrokken is. 
 
 
6.3. Communicatiemiddelen in relatie tot communicatiedoelen 
 
Persoonlijke ontmoetingen staan bij ons op de eerste plaats. Wij leven echter in een steeds verder 
digitaliserende maatschappij. Daar spelen wij op in door meer en meer gebruik te maken van ICT bij 
de communicatie tussen alle bij de school betrokkenen. 
 
 
6.4. Doelstellingen beleidsterrein Communicatie 
 

1     Vanaf augustus 2015 zorgen wij voor een brede profilering en informatieverstrekking  ( o.a. in   
       PO Vensters / Scholen op de Kaart). 

 
2     In 2016 zijn de ouder-kind-leerkracht gesprekken (start – en voortgangsgesprekken)  

             geïmplementeerd . 
 
 
             
 
 
 
 
 Overzicht tactische doelen  (zie bijlage 5) 
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Operationeel deel 

7.1. Kwaliteitszorg 
 

 
 
7.1.1.  De ordening van de kwaliteitscyclus 
 
Binnen onze stichting hanteren wij de zgn. PDCA-cyclus. De cirkel beschrijft vier activiteiten die op  
alle verbeteringen in onze organisatie van toepassing zijn. De vier activiteiten zorgen voor een betere  
kwaliteit. Het cyclische karakter garandeert dat de kwaliteitsverbetering continu onder de aandacht  
is. De vier activiteiten in de kwaliteitscirkel van zijn: 

- PLAN: Kijk naar huidige werkzaamheden en ontwerp een plan voor de verbetering van deze 
werkzaamheden. Stel voor deze verbetering doelstellingen vast. 

- DO: Voer de geplande verbetering uit in een gecontroleerde proefopstelling. 

- CHECK: Meet het resultaat van de verbetering en vergelijk deze met de oorspronkelijke situatie 
en toets deze aan de vastgestelde doelstellingen. 

- ACT: Bijstellen en borgen  aan de hand van de gevonden resultaten bij CHECK. 
Kern van deze visie is dat elke medewerker aan een proces op deze manier in staat is om zijn eigen. 
werkwijze te beoordelen en te verbeteren. Dit is een altijd voortdurend proces. 
 
7.1.2.  Het instrumentarium 
 
In ParnasSys is een kwaliteitscontrole systeem ingebouwd, ParnasSys Integraal.  
Dit instrument gaan we vanaf 2015 gebruiken.  
 
 
7.2.  Uitwerking doelen PDCA-cyclus 
 
Zie bijlage 6 
 
 
 
 
 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Organisatie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kwaliteit_(eigenschap)
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Bijlage 1 



 

24 
 

Bijlage 2 
 

SWOT 
Uit de SWOT-analyse komen de volgende sterke  punten naar voren:  

 Het onderwijsconcept  (Dalton) t.o.v. andere scholen in de omgeving.  

 Er wordt steeds gewerkt aan de kennis en vaardigheden van de leerkrachten:  een lerende organisatie.  

 Het schoolteam werkt met plezier en is betrokken; leerkrachten met een “drive”.  

 Er is sprake van openheid, zowel in pedagogisch als in menselijk opzicht. Hierdoor is er een grote inzet van alle betrokkenen als een soort gemeenschap 
waardoor weer emotionele binding met school ontstaat.  

 Een veilige, toegankelijke en  kleinschalige (positief) school met duidelijkheid. 

 Een goed ondersteuningsconcept, stichtingsbreed opgezet in samenwerking met Kompas en het SWV. 
 
De zwakten liggen in : 

 Communicatie en rapportage. 

 Het imago van een Katholieke school.  

 Ruimtegebrek.  

 ICT competenties. 

 
De kansen liggen in : 

 Groei 

 ICT 

 Nieuwe lesmethoden  

 Passend  onderwijs    

 Identiteit 
 
De bedreigingen hebben te maken met  

 Het gebouw 

 Groei 

 Aardbevingen  

 Snel veranderende maatschappij 
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Bijlage  3: 
 
CONFRONTATIEMATRIX 
 
In de confrontatiematrix geven we zwakten en bedreigingen een positieve impuls door ze te koppelen aan onze sterke punten van de school en het team.  
Wij werken hieronder drie punten uit die verder beschreven staan in het Schooljaarplan.  
 
Communicatie: 
Alles valt of staat bij communicatie. De lijnen moeten duidelijk zijn, de communicatie open en helder. De voorwaarden communicatiedoelen staan in 6.2.1  
beschreven.  
 
o Schoolbreed:  
Naar ouders toe hebben we hiermee grote stappen gemaakt. De lijnen zijn duidelijk neergezet. De communicatie zo transparant mogelijk. De grenzen worden  
steeds beter neergezet en bewaakt. De rapportage is in ontwikkeling en gedeeltelijk gedigitaliseerd. Dit bouwen we verder uit door ons gedreven en kwalitatief  
sterke team. Ons doel blijft: duidelijke transparante communicatie, grenzen helder stellen en bewaken. 
 
o Teambreed:  
Binnen het team zijn de lijnen uitgezet. Persoonlijk waarderen wij elkaar. Dit zit de communicatie voor sommige teamleden in de weg. Willen wij ons als school  
blijven ontwikkelen moet je werk en werkhouding met elkaar kunnen bespreken. Dit moeten we aanpakken door de emoties die hierbij vrijkomen te  
accepteren en daar doelgericht mee aan het werk te gaan. Ons doel is: persoonlijk vertrouwen in elkaar doortrekken naar het zakelijk vertrouwen in elkaar. 
Hierdoor de communicatie stroom open zetten. Door te oefenen, de lerende organisatie worden die we pretenderen te zijn. 
 
ICT competenties: 
In deze snel veranderende maatschappij zijn de ICT competenties voor een ieder van groot belang.  
Zie bijlage 1, een bestuursakkoord tussen de OCW en de PO-Raad, waarin doelstellingen en afspraken staan.  
 
o Schoolbreed: 
 We zijn actief bezig met de digitalisering van documenten, leerling dossiers, groepsplannen. Onze website is in ontwikkeling en moet verder worden  
uitgebouwd. 
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o Teambreed:  
Binnen het team wordt ernaar gestreefd dat iedereen kan werken met een IPad, computer en digitale leerborden. Het doel is om op school gebruik te kunnen  
maken van IPads tijdens de lessen. Voor kinderen in deze tijd, zijn deze niet meer weg te denken. Ook maakt dit, dat de leermogelijkheden vergroot worden.  
De leerkrachten in ons team blijven zich op dit gebied ontwikkelen d.m.v. cursussen en trainingen om de ICT competenties te vergroten. Dit is nooit klaar en  
blijft altijd in ontwikkeling. 
 
Externe factoren: 
 In een gebied met aardbevingen en terugloop van leerlingen(krimp) is het belangrijk dat je als school inspeelt op deze externe factoren. Ook in het belang van   
de  toekomstbestendigheid van de school.  
Er staat een toegankelijke en kleinschalige school met duidelijkheid. Een Daltonschool met een goede naam. Hierdoor neemt ons leerlingenaantal toe.  
 
o Schoolbreed:  
Om de kwaliteit te blijven waarborgen, kijken we naar kansen en mogelijkheden om onze groei op te vangen.  
Inspelend op het onderwijs voor de toekomst en de nieuwe vaardigheden, werken wij toe naar zelfsturend en gepersonaliseerd leren met digitale  
instrumenten. 
 
o Teambreed:  
Onze leerkrachten zijn of worden Dalton geschoold. En blijven zich ontwikkelen om in te spelen op de veranderingen die gepersonaliseerd, gedigitaliseerd  
onderwijs en zelfsturend leren meebrengen. 
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Bijlage 4 

Lijst leermiddelen. 

Vak-/ 

vormingsgebied 

Methode(s) 

Materiaal 
Specifieke werkwijze(n) 

Dekkend 

voor 

kerndoelen 

Vindplaats 

Afspraken 

NEDERLANDS 

- mondeling 

- schriftelijk 

- taalbeschouwing, 

  waaronder 
  strategieën 

O. Bouw Schatkist, VLL,  ja  Klassenmap 

PC/DORR 

M.Bouw Taal op maat, 

nieuwsbegrip XL, 

Tekstverwerken 

ja  klassenmap 

B. Bouw Taal op maat, 

nieuwsbegrip XL, 

tekstverwerken 

ja   klassenmap 

ENGELS 

 

O. Bouw ---------------------- ------ ------ ----------------- 

M. 

Bouw 

Groove me ja  klassenmap 

B. Bouw Groove me ja   Klassenmap 

REKENEN/WISK.  

 

O. Bouw Schatkist/ Rekenrijk ja  klassenmap 

M. 

Bouw 

Rekenrijk ja  klassenmap 



 

28 
 

B. Bouw Rekenrijk ja   klassenmap 

ORIËNTATIE OP 

JEZELF EN DE 

WERELD 

(burgerschap) 

- mens  en  

  samenleving  

- natuur en  

  techniek 

- ruimte  

- tijd 

O. Bouw Wijzer door:  wereld, 

tijd en 

natuur/techniek 

Goed gedaan 

ja  klassenmap 

M.Bouw Wijzer door:  wereld, 

tijd en 
natuur/techniek 

Goed gedaan 

ja  klassenmap 

B. Bouw Wijzer door:  wereld, 

tijd en 
natuur/techniek 

Goed gedaan 

ja   klassenmap 

Handvaardigheid/ 

tekenen/muziek 

O. Bouw Moet je doen ja  klassenmap 

M.Bouw Moet je doen ja  klassenmap 

B. Bouw Moet je doen ja  klassenmap 
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BEWEGINGS-

ONDERWIJS 

O. Bouw Bewegingsonderwijs 

speellokaal 

Basislessen 

bewegingsonderwijs 

1/2 

ja  beweging smap 

M.Bouw Basislessen 

bewegingsonderwijs 

1/2 

ja  bewegingsmap 

B. Bouw Basislessen 

bewegingsonderwijs 

1/2 

ja   bewegingsmap 

SOCIAAL-

EMOTIONELE 

ONTWIKKELING   

O. Bouw ZIEN 

Goed gedaan. 

ja   

M.Bouw ZIEN 

 Goed gedaan. 

ja   

B. Bouw ZIEN 

Goed gedaan. 

ja    

 O. Bouw     

M.Bouw     

B. Bouw     
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Bijlage 5: overzicht tactische doelen 

Doelen 2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

Het Daltononderwijs  wordt  
uitgevoerd zoals beschreven in  
het Daltonboek. 

 
   

In 2018 is de digitalisering van het 
onderwijs volledig gerealiseerd 

 

 
   

In 2018 handelen we als Rots en 
Waterschool 

    

In 2019 werkt iedere leerkracht 
volgens  de cognitieve en 
methodische  leerlijnen. 

    

In 2019 kunnen onze leerlingen  
hun eigen leerproces vorm geven.  

    

Vanaf 2015 profileren wij ons met 
onze informatievoorziening,  
intern als extern 

    

Er heerst een professionele 
cultuur.  

    

In 2017 is elke leerkracht vanuit 
zijn/haar intrinsieke motivatie 
actief en zichtbaar bezig met zich 
verder te bekwamen en dit wordt 
vastgelegd in COO7. 
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Bijlage 6 : uitwerking doelen PDCA-cyclus 

 
 

DOMEIN  ONDERWIJS   

PLAN DO CHECK en Act 

Indicatoren Norm Activiteiten Planning Middelen Verantw. Financiën Instrument Evaluatie en actie 

Daltonboek 
 

Aanpassen op 
nieuwe visitatie 

Vernieuwen en 
herschrijven 

2015 -
2016 

 Dir. en Dalton 
coördinator 

 NDV Jaarlijks  
Visitatie 

Digitalisering 80%  - 100% 
 

Informatieverstrekking 
en scholing 

juli 2018 IPads 
Digitale methoden 

ICT 
Team en dir. 

Ouders,  
bestuur 

Infoavonden  
Cursussen 

December 2016/ 
Juli 2017/2018 

Implementatie 
Rots en Water 
 

Rots en 
Waterschool 

Trainingen leerlingen 
en leerkrachten 

Aug. 
2015- 
Juli 2017 

Facilitering / 
vervanging 

Rots en Water 
leerkrachten 

schoolbudget Speellokaal/ 
gymzaal/klas 
schoolplein 

Juli 2016 
Juli 2017 

Dalton 
gecertificeerd 
 

Alle 
leerkrachten 
gecertificeerd 

Cursussen volgen 
Klassenconsultaties 
Collegiale visitaties 

Juli 2017- 
Juli 2018 

Facilitering / 
vervanging 

Dir, team, 
Daltoncoordinat
or 

scholingsgeld NDV Juli 2017 
Juli 2018 
Juli 2019 

Werken 
volgens de 
methodische 
en cognitieve 
leerlijnen 
 

100 % Studiemiddagen 
Werkmiddagen 
 

Juli 2018 Scholing 
Referentiekaders 
Leerlijnen 
 

Dir. IB , team scholingsgeld Methoden 
literatuur 

Juli 2016 
Juli 2017 
Juli 2018 
Juli 2019 

Vormgeven 
leerproces 

 

80%  van de 
leerlingen 

Voeren leergesprekken 
Bepalen eigen 
leerdoelen 

Aug. 
2015 – 
juli 2019 

Facilitering/ plan 
leergesprekken 

Dir, MIB, team   Jan. 2016 en 
jaarlijks 
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DOMEIN: PERSONEEL 

PLAN DO CHECK en ACT 
Indicatoren Norm Activiteiten Planning Middelen Verantw. Financiën Instrument Evaluatie en actie 
Feedback geven en 
ontvangen 

Min. 90 % voldoet 
aan de 
schoolspecifieke 
eisen van de prof. 
cultuur 

Scholing 
Intervisie 
Collegiale consultatie 

Juli 2016 Facilitering 
Training 
 

Dir. en 
team 

Team 
Scholings 
gelden 

OINO 
 

Dec. 2015 
Juli 2016 

Dalton gecertificeerd 
handelen 
 

Alle leerkrachten 
gecertificeerd en 
werken volgens 
Daltonboek 

Cursussen volgen 
Klassenconsultaties 
Collegiale visitaties 
Leergesprekken 
voeren 

Juli 2017- 
Juli 2018 

Facilitering / 
vervanging 

Dir, team, 
Daltoncoo
rdinator 

Scholings- 
geld 

NDV Juli 2017 
Juli 2018 
Juli 2019 

Digitale scholing Alle leerkrachten 
hebben zich het 

werken met de 
IPad eigen 
gemaakt. 

Cursussen 
Collegiale maatjes 

Gebruik maken van 
elkaars kwaliteiten 

Aug. 2015 
–  

juli 2017 

IPads 
 

training 

Dir. en 
team 

Scholings 
gelden 

Talentenlink 
academie 

Juli 2016 
Juli 2017 
 

Invoering Rots en 
Water 

In 2018 
gecertificeerd 

R&Wschool 

Plan van Aanpak 
Lessen aanbieden 

2015-
2018 

Scholing 
Facilitering 

Dir.\ 
R&W- 

trainers 

Scholings 
plan 

 jaarlijks 

Bekwamen 
leerkrachten 

In 2017 is elke 
leerkracht vanuit 
zijn/haar 
intrinsieke 
motivatie actief en 
zichtbaar bezig  

Leerkracht 
ontwikkeling  
vastgelegd in COO7. 

2017-
2018 

COO7/  klok 
 

Dir. en IB Boven 
schools 

COO7 Klok 
Evaluatielijsten 
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DOMEIN: MARKETING 

PLAN DO CHECK en ACT 

Indicatoren Norm Activiteiten Planning Middelen Verantw. Financiën Instrument Evaluatie en actie 
Website  Flexibel en 

eenvoudig te 
beheren 

Up-to-date houden 
 

2015- Ict kennis Dir./  ICT Boven 
schools 

 jaarlijks 

Investeren in 
Informatie 

voorziening 

Open 
communicatie 

Maand- en 
groepsberichten 

Inloopspreekuren 

Info avonden 
Website 
Open week 
PO vensters 
 

2015- Internet 
Ouder 

portaal 

 

Dir.  
Team 

ICT 

 Ouderportaal 
Site Scholen 

op de kaart 

periodiek 

DOMEIN: COMMUNICATIE 

PLAN DO CHECK en ACT 

Indicatoren Norm Activiteiten Planning Middelen Verantw. Financiën Instrument Evaluatie en actie 
Profilering Schoolgids – 

schoolfolder en 
website actueel 

Actueel houden van 
site, folder en gids 

2015- Site 
Folder 
gids 

Dir. en 
team 

 internet Jaarlijks 
actualiseren 

Nieuwsverstrekking Groepsberichten 

Walfridus- 
Berichten 
Media 

Actueel houden en 

maandelijks 
versturen 

10x per 

schooljaar 
 
2 x per 
jaar 

Ouder 

portaal en 
site 
Regiokrant 

Team, dir.  Pc 

 
 
media 

Jaarlijks bijstellen 

Informatie 

voorziening IPads + 
invoering  

 

in aug. 2015 
in aug. 2016 

Infoavonden 

nieuwsbrieven 

Aug. 2015 IPads Team, dir.  Ouders, 

boven- 
schools 

 Jaarlijks bijstellen 

Schoolbrede 
communicatie Dalton 

In 2016 wordt 
Dalton goed 
uitgedragen naar 
buiten. 

Walfridusberichten 
met Dalton items 

Maande- 
lijks 

Ouder- 
portaal 

Dir. en 
Dalton 
coordinator 
 

 pc Jaarlijks evalueren 

 
 
 

 


