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Inleiding 

 

Voor u ligt het schooljaarplan van obs ….XXX…. In het schoolplan is het beleid van de 

school over een periode van vier schooljaren beschreven. Per schooljaar wordt op basis 

van een evaluatie van het afgelopen schooljaar, het beleid concreet uitgewerkt in het 

schooljaarplan. Hiermee heeft de school enerzijds een instrument in handen om de 

schoolontwikkeling vorm te geven. Anderzijds kan de school zich met het schooljaarplan 

verantwoorden aan medezeggenschapsraad, schoolbestuur en onderwijsinspectie. 

 

De scholen van Plateau werken al sinds vele jaren met een uniform format 

schooljaarplan. Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn: 

- Integraliteit; een sterke samenhang creëren tussen beleid, formatie en financiën. 

- Een duidelijke rol in de kwaliteitscyclus van de school (plan, do, check, act). 

- Een duidelijke rol in de kwaliteitscyclus van Plateau (monitor onderwijskwaliteit en 

schoolontwikkeling). 

- Transparantie naar andere scholen vanuit het doel om van en met elkaar te leren 

en te verbeteren. 

- Transparantie; verantwoording naar medezeggenschapsraad, directeur-bestuurder 

en onderwijsinspectie. 

 

 

Dit schooljaarplan bevat twee soorten tabellen: 

1. Tabellen over de periode vanaf het schooljaar 2009-2010; hierin kunnen ook de 

gegevens voor de komende schooljaren worden ingevoerd. 

2. Tabellen vanaf het schooljaar 2016-2017. Hierin worden de gegevens vanaf het 

schooljaar 2015-2016 verwerkt.  Eventuele aanvullende gegevens zijn terug te vinden 

het schooljaarplan over de periode 2015-2017. 

 

In deel A worden kengetallen weergegeven en wordt een terugblik gedaan op het 

afgelopen schooljaar. Deel B beschrijft de doelen en de acties voor het komende 

schooljaar.  

 

Het schooljaarplan is opgesteld door de directie van de school en besproken met het 

team. Vervolgens is het schooljaarplan ter informatie voorgelegd aan de 

medezeggenschapsraad. Tenslotte is het schooljaarplan vastgesteld door de algemeen 

directeur van Plateau. 

 

Indien gewenst toevoegen schoolspecifieke tekst. 

 

……XXX.., directeur obs …XXX… 
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School 

 

School:  

Brinnr.: 

Adres: 

Telefoon: 

E-mail: 

Website: 

Directeur:  
Bestuur:  Stichting Plateau openbaar onderwijs  
   Postbus 136, 9400 AC Assen, 0592-820500 

Website bestuur: www.plateau-assen.nl 

 

 

Voor een nadere beschrijving van de school wordt verwezen naar de schoolgids, het 

schoolplan en het schoolondersteuningsprofiel. 

 
 

http://www.plateau-assen.nl/
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DEEL A: Terugblik op het afgelopen schooljaar 
 

1. Leerlinggegevens 

 

1.1 Algemene leerlinggegevens 

 

Invoegen tabel 

 

1.2 Leerlinggegevens m.b.t. passend onderwijs 

 

 

De school omschrijft hier de situatie mbt ontwikkelingen in leerlingenaantallen 

De school omschrijft hier kenmerken van de populatie op basis waarvan consequenties 

worden getrokken voor de inrichting van het onderwijs. 

 

 

2. Toezicht onderwijs inspectie 

 

In de tabel hieronder is weergegeven hoe de inspectie de kwaliteit van het onderwijs en 

de naleving van wet- en regelgeving heeft beoordeeld in de afgelopen jaren. Er is een 

nieuw waarderingskader opgesteld en een nieuwe werkwijze: Hóe onderzoekt de 

inspectie? Het waarderingskader en de werkwijze vormen samen het zogeheten 

Onderzoekskader 2017. 

Invoegen tabel met toegekend arrangement 

 
Aandachtspunten naar aanleiding van het laatste inspectiebezoek 

Alleen toevoegen indien inspectiebezoek heeft plaatsgevonden 

In het afgelopen schooljaar heeft er een inspectiebezoek plaatsgevonden. Hieruit kwam 

naar voren dat de kwaliteit naar het oordeel van de inspectie van voldoende niveau is.  

 

Sterke onderdelen zijn: 

- … 

- … 

Aandachtspunten zijn:  

- … 

- … 
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3. Opbrengsten van onderwijs 

 

In het schooljaarplan wordt een korte samenvatting gegeven van de opbrengsten van het 

onderwijs, zowel als het gaat om eindresultaten en de sociale opbrengsten. Eveneens 

worden enkele samenvattende conclusies weergeven die relevant zijn voor het jaarplan 

van het lopende en/of komende schooljaar. Voor een meer gedetailleerd overzicht van 

toetsresultaten, een diepgaande analyse en de conclusies die daaruit worden getrokken 

wordt verwezen naar het document trendanalyse. 

 

 

3.1 Eindresultaten 

 

De inspectie beoordeelt de eindopbrengsten van de school als voldoende, als deze drie 

jaar achtereen boven de norm zijn, die voor de school gesteld is. Met ingang van 2015 

zijn scholen verplicht een centrale eindtoets te gebruiken.  

 

Gebruikte toetsen: 

t/m 20XX: … 

vanaf 20XX: … 

 

 

 

 

3.2 Sociale competenties en welbevinden 

 

Toets: …XXX… 

 

 

 

 

3.3 Samenvattende conclusies uit de trendanalyse 

 

 

3.4 Adviezen vervolgonderwijs  

 

Tabel invoegen adviezen vanaf 2012-2013 

 

Op basis van de Plaatsingswijzer en het oordeel van de school (leerkracht, intern 

begeleider, directie) wordt een advies voor het vervolgonderwijs opgesteld. Hierin 

worden ook persoonlijkheidskenmerken, zoals doorzettingsvermogen en zelfstandigheid 

e.d., meegenomen om de juiste school voor de leerling te adviseren. 

Evt. aanvullen met onderdelen protocol PO-VO 

 

3.5 Functioneren in het vervolgonderwijs 

 

Basisscholen willen graag zicht hebben op de kwaliteit van hun adviezen voor 

vervolgonderwijs. De basisscholen monitoren de resultaten op het voortgezet onderwijs 

via Vensters PO. Naar aanleiding van deze gegevens worden conclusies getrokken over 

de mate waarin het vervolgsucces aansluit bij de gegeven adviezen door de basisschool.   

Dit doen wij door gegevens te  analyseren over het percentage leerlingen dat na drie jaar 

op of boven het advies functioneert in het derde leerjaar, zonder vertraging. 

(Inspectienorm: minimaal 75%).  

 

Tabel invoegen functioneren in VO 
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Kwaliteitszorg 

 

4.1 Waardering en tevredenheid 

 

Een keer per vier jaar, voorafgaand aan het opstellen van het schoolplan, wordt Plateau-

breed de waardering en tevredenheid gemeten van: 

- leerlingen 

- ouders 

- personeel 

De conclusies van de meting van najaar 2014 zijn opgenomen in het schoolplan 2015 -

2019. Op schoolniveau wordt de waardering en tevredenheid van verschillende partners 

vaker gemeten. De belangrijkste uitkomsten van metingen in het afgelopen schooljaar 

worden in deze paragraaf vermeld. (Alleen beschrijven als er een meting is gedaan) 

 

4.1.1 Waardering en tevredenheid van leerlingen 

4.1.2 Waardering en tevredenheid van ouders 

4.1.3 Waardering en tevredenheid van personeel 

4.1.4 Waardering en tevredenheid van overige samenwerkingspartners 

 

 

4.2 Evaluatie van het onderwijsleerproces 

 

Obs …XXX… heeft de afspraken met betrekking tot kwaliteit vastgelegd in 

WMK/handboek /…XXX… Voor de schoolplanperiode 2015 – 2019 is een planning 

gemaakt van de te evalueren onderdelen van het onderwijsleerproces (zie tabel). 

 

Onderdelen 2018-2019 2017-2018 2016-2017 2015-2016 

     

     

     

     

     

     

 

Beschrijving van de aandachtspunten voorkomend uit de geëvalueerde onderdelen van 

het betreffende schooljaar 

 

 

4.3 Overige evaluatie-activiteiten 

 

Beschrijving van de aandachtspunten voortkomend uit een visitatiebezoek 

 

Beschrijving van de aandachtspunten voortkomen uit Risico-inventarisatie en evaluatie 

en andere veiligheidsonderzoeken 

 

Beschrijving van de aandachtspunten voortkomend uit overige (zelf)evaluatie activiteiten 

 

5 Kengetallen Personeel 

 

 

 

6 Resultaten schooljaarplan afgelopen jaar 

 

Doel Beoogde resultaat Actie Resultaat 
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DEEL B:  Doelstellingen & jaarplan 
 

 

7 Jaarplan  

 

Doel Beoogde resultaat Actie Wie Wanneer 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

8 Begroting 
 

 

9 Inzet formatie 

 

 


