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INLEIDING 
 

Het jaarplan geeft handen en voeten aan meerjarenplan oftewel het schoolplan. In het jaarplan 

evalueren we het afgelopen jaar waarna de nieuwe plannen en voornemens worden beschreven. 

Een jaarplan is geen vereiste, maar wel een handig document omdat het concrete plannen bevat, 

waarmee het team, directie en bestuur aan de slag kunnen.  Aangezien het begin van het schooljaar 

een hectische tijd is waarin wij ons richten op een goed en soepel verloop van de lessen, het 

informeren van de ouders en de hele organisatie daaromheen, komt dit definitieve jaarplan pas in 

december uit. Echter ligt het plan van aanpak al voor het begin van de zomer klaar, zodat we al 

gericht aan de slag kunnen met onze speerpunten voor dit schooljaar.   

 

Het jaarplan wordt ter informatie gepubliceerd op onze schoolsite, waarbij ouders van deze update 

op de hoogte worden gebracht. Het bestuur en het team geven graag uitgebreider uitleg waar 

gewenst en zij staan open voor feedback. 

 

Team en bestuur de Taaltoekel 

Juni 2017 
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EVALUATIE SCHOOLJAAR 2016-2017 
 

LEERLINGAANTALLEN 
 

In het schema hieronder staan de stand van zaken rondom aantallen van het begin en het einde van 

het schooljaar opgesomd.  

 

 

 Oktober 2016 Juni 2017 

Leerlingen 

Peuters 

Basisonderwijs 

Voortgezet onderwijs 

Totaal 

 

4 

39 

4 

47 

 

8 

35* 

4 

47 

Zorgleerlingen  4 

Personeel 

Assistenten 

Leerkrachten 

 

1 (tevens leerkracht) 

5 

 

 

1 

5 

Lesuren (PO min. = 120. VO min. = 

120, incl. huiswerk) 

Groep 1 en 2 

Groep 3 t/m 8 

VO 1,2 en 3 

VO 4,5 en 6 

 

 

120 (excl. Huiswerk) (incl. thema- en cultuurdagen)** 

120 (excl. Huiswerk) (incl. thema- en cultuurdagen) 

115,5 (excl. Huiswerk) (incl. thema- en cultuurdagen) 

115,5(excl. Huiswerk) (incl. thema- en cultuurdagen) 

Leerlingen doublure/ klas 

overgeslagen 

0 

 

Uitleg 

*De daling van het aantal leerlingen komt doordat 7 leerlingen zijn verhuisd en er maar 3 nieuwe leerlingen bij 

zijn gekomen 

** 4 Themadagen van 6 uur, waarvan 3 themadagen dit schooljaar vervangen zijn door een themaweekeinde 

van 18 uur. Voor PO cultuurdagen sint (2uur), kerst(2uur), koningsdag (2,5 uur) en slotfeest (2uur) Voor VO 

kerst (2 uur) en slotfeest(2 uur) 

 

Net als in het vorige jaarverslag genoemd lijkt de laatste paar schooljaren de trend te ontstaan dat 

meer en meer gezinnen tijdens het schooljaar verhuizen, zodat de school gedurende het schooljaar 

leerlingen verliest en erbij krijgt. Dit zorgt niet alleen voor extra administratief werk, maar ook extra 

aanpassing van het team en de leerlingen zelf gedurende het schooljaar.  

 

DE EXAMENKANDIDATEN 
 

Het afgelopen jaar legde een leerling een Nederlands examen af. Door de goede samenwerking 

tussen de Taaltoekel en Sandford kon deze leerling van een andere internationale school in Addis 

het IGCSE examen afleggen op Sandford. De gehele voorbereiding voor de examens is verzorgd door 

de Taaltoekel.  
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HET LEERLINGVOLGSYSTEEM BASISONDERWIJS EN VO 
Elke leerling in het basisonderwijs wordt gevolgd in het leerlingvolgsysteem, met de resultaten van 

de CITO-toetsen. Het heeft voor een NTC-school als de onze geen meerwaarde om 

klassengemiddelden te publiceren aangezien onze klassen klein zijn, onze leerlingen allerlei 

verschillende achtergronden hebben en onze leerlingen komen en gaan.  

 

Wel kunnen wij aangeven dat de resultaten van CITO en onze methode gebonden toetsen naar 

tevredenheid zijn. Leerlingen die op de leerlijn achterlopen ten opzichte van leeftijdgenoten hebben 

een handelingsplan en ouders en leerkrachten werken samen om de achterstand gering te houden 

of te verminderen. We bekijken op welk leesniveau een leerling opereert en zien lezen als een vast 

onderdeel van het huiswerk. Door leeshuiswerk en goede communicatie met ouders waren de 

resultaten van de AVI-leestoets aan het eind van het schooljaar zoals verwacht. 

 

 Leespromotie en informatie aan ouders blijven een belangrijk aandachtspunt. Ook dit jaar kwam uit 

de evaluatie naar voren dat de informatie aan ouders (m.n. over huiswerk en de verwachte 

begeleiding) voor verbetering vatbaar is. Ook krijgen we signalen dat het thuis lezen en aandacht 

besteden aan het Nederlands best lastig is. Het is logisch dat kinderen die Engels of Frans 

dagonderwijs krijgen en thuis niet altijd NL spreken, te weinig woordenschataanbod krijgen. Het 

blijft van belang dat wij ouders adviseren om veel te lezen en voor te lezen, filmpjes te kijken, 

luisterboeken te luisteren, Nederlandse televisie te kijken en zoveel mogelijk thuis Nederlands te 

spreken.  

 

Als NTC-school kijken wij vooral naar onze eigen leerlingen. Hun woordenschatkennis groeit dan wel, 

maar niet genoeg om voldoende te scoren maar wel genoeg om hun eigen groeilijn te volgen. Onze 

leerlingen hebben allemaal progressie geboekt op hun eigen leerlijn. 

 

 

De prioriteit van onze lessen ligt niet bij spelling. Spreken, technisch lezen, begrijpend lezen en 

woordenschat hebben de eerste prioriteit. Dit is in overeenstemming met het advies van de 

onderwijsinspectie. Met meer lestijd is het bijspijkeren en bijhouden van de spelling goed te doen. 

Communicatie met ouders hierover blijft belangrijk, omdat deze oefening (huiswerk) vanuit thuis 

moet komen. 

 

 

Ook het VO is dit jaar gestart met een volgsysteem : DiaTaal. Een programma waarmee 

woordenschat, spelling en tekst verklaren worden getoetst. De eerste klas van het VO maakt twee 

keer per jaar een toets (in oktober en mei) en de overige klassen maken de toetsen één maal per 

jaar (in mei). De resultaten van de toetsen worden vergeleken met de Nederlandse resultaten 

(ondergemiddeld, gemiddeld, bovengemiddeld). 

 

EXTRA ZORG 
In verband met de achterstand en de daardoor extra benodigde aandacht is in het afgelopen 

schooljaar voor twee leerlingen een individueel handelingsplan geschreven en uitgevoerd. Bij de 

handelingsplannen worden ook de ouders betrokken, omdat deze kinderen extra ondersteuning 

nodig hebben.  

 

ICT 
De netwerkkoppeling werkt en samen met de ambassade maken we gebruik van internet van 

EthioTelecom. De leerkrachten hebben de computer met programma’s als Taalactief zoveel mogelijk 
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ingezet tijdens de lessen. Toch werkte dit niet altijd naar behoren, omdat er geen netwerksignaal of 

internetsignaal was. Daarom heeft de school een dongel aangeschaft, voor het geval het internet 

van de ambassade niet werkt.  

De school heeft in schooljaar 2016-2017 drie nieuwe computers aangeschaft, die lang niet 

operationeel zijn geweest, vanwege het feit dat deze computers op windows 10 draaien en onze 

methode dvd’s bevat met windows 7. Drie enthousiaste ICT-ers  hebben vele avonden op school 

doorgebracht om dit probleem te verhelpen; de computers zijn nu operationeel. 

Een van de speerpunten op ICT gebied was het digitaliseren van de communicatie aan ouders en 

externe betrokkenen. De website helpt daarbij, maar moet nog verder geoptimaliseerd worden. De 

nieuwsbrief moet regelmatiger op de website worden geplaatst.  

De peuters, de administratie en de school (info) hebben een eigen e-mailadres. De overige groepen 

en bestuur (nog) niet. De groepen van het basisonderwijs en voortgezet onderwijs hebben deze 

behoefte dit jaar niet gehad. Komend schooljaar krijgt iedere groep een eigen e-mailadres om de 

communicatie met de ouders te verbeteren en de ouders aan het begin van een nieuw thema te 

informeren over de onderwerpen die aan bod komen in het nieuwe thema. Zo hopen we de ouders 

beter op de hoogte te houden en meer te betrekken bij het onderwijs. Bovendien kunnen ouders 

directer communiceren met de leerkracht van hun kinderen (vragen stellen, afmelden bij ziekte etc). 

De NAS wordt nog niet voldoende door de teamleden gebruikt. Dat komt doordat veel voorbereiding 

thuis wordt gedaan. Bovendien is de toegankelijkheid van de NAS regelmatig een probleem. Door 

het hoge verloop van leerkrachten en door de wens het onderwijs te digitaliseren is dit al jaren een 

aandachtspunt. Juist omdat dit al jaren terugkeert in het jaarplan en van groot belang wordt geacht  

vanwege het grote verloop binnen de school wordt de NAS dit komend jaar een speerpunt. 

Ook de bibliotheek zal volgend jaar verder gedigitaliseerd worden, zodat ouders meer gebruik 

kunnen maken van de faciliteiten als films en digitale (luister)boeken die de school heeft. Zie 

hieronder.  

 

DE BIBLIOTHEEK 
De bieb is het afgelopen jaar weer verder opgeschoond en aangevuld. De administratie rondom het 

uitlenen van de boeken is nog niet optimaal. Alle leerkrachten houden van de leerlingen bij welke 

boeken ze meenemen, maar wat er daarnaast wordt uitgeleend is niet altijd vastgelegd.  

De school heeft van verschillende ouders boeken gekregen, daarvoor zijn we ze erg dankbaar. De 

boeken zijn inmiddels in de bibliotheek verwerkt en het digitale systeem verder bijgewerkt.  

Er zijn 4 USB sticks (32 GB) door de school aangeschaft, waar films op gezet zijn die door leerlingen 

geleend kunnen worden. Deze sticks hangen aan een rekje in de bibliotheek. 

 

CULTUURPROGRAMMA BASISONDERWIJS EN VOORTGEZET ONDERWIJS 
Het team heeft dit jaar in plaats van drie afzonderlijke themadagen in februari een themaweekeinde 

georganiseerd (18 uur) voor leerlingen van het PO en VO. Voor groep 1 t/m 4 was er alleen het 

dagprogramma, leerlingen van groep 5 t/m 8 en het VO hebben in de tuin van de school overnacht. 

Voor deze leerlingen was er ook een avondprogramma. Gedurende dit weekeinde is er door alle 

leerlingen een musical ingestudeerd met thema geschiedenis, aardrijkskunde en sport in België en 

Nederland. Het is een groot succes geworden, leerlingen en ouders waren erg enthousiast.  

De overige thema – en cultuurdagen zijn wederom als zeer positief ervaren. Voor het PO was de 

themadag in het kader van de Kinderboekenweek een succes. 

De samenwerking met de NVE tijdens het Sintfeest en koningsdag was geslaagd. Het kerstdiner, dit 

jaar in aangepaste versie, is door iedereen goed ontvangen. De opmerkingen die ouders hierover 

gemaakt hebben in schooljaar 2015-2016 (te veel eten, iets meer muziek) zijn bij de organisatie van 

het kerstdiner meegenomen. 
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DE OUDERS 
De communicatie met ouders blijft een belangrijk aandachtspunt, want we kunnen als 

onderwijsteam de verantwoordelijkheid van het Nederlands taalonderwijs niet alleen dragen, daar 

hebben wij de ouders hard bij nodig. Wij waren dan ook erg tevreden met de bijna 100% opkomst bij 

de twee ouderavonden, in een enkel geval was het contact telefonisch. Via de schoolsite en via e-

mail worden regelmatig berichten geplaatst zoals reminders voor schoolactiviteiten. Dit is wel veel 

werk, dus we hopen met een duidelijke kalender volgend jaar minder reminders te sturen. Ouders 

en potentiële ouders weten ons goed te vinden via e-mail en telefoon. De ALV is beter bezocht dan 

afgelopen jaar, maar kan nog veel beter. Wij zullen komend schooljaar de ALV een week eerder 

plannen, zodat deze niet samenvalt met alle slotactiviteiten op de dagscholen en meer ouders in de 

gelegenheid zullen zijn om te komen. Wij begrijpen dat de Taaltoekel geen dagschool is en dat de 

meeste ouders drukke banen hebben, toch zullen wij ook het volgend jaar weer ons best doen om 

zoveel mogelijk contact te houden met de ouders van onze leerlingen.  

 

Het afgelopen schooljaar is een leerling- en ouder-enquête afgenomen. De zaken die daaruit 

voortgekomen zijn, zoals betere informatieverstrekking, betere communicatie, verouderd 

lesmateriaal etc. zijn door het team serieus genomen en omgezet in een actieplan. De resultaten van 

de enquêtes en het actieplan zijn naar de ouders gemaild en worden ook in dit jaarplan 

meegenomen. De school heeft nieuw lesmateriaal voor het VO aangeschaft en een nieuwe 

lesmethode (Lijn 3) voor groep 3. 

 

 

HET TEAM 

SAMENSTELLING  

Het team begon dit schooljaar met een directeur, 5 leerkrachten en 1 assistent (tevens leerkracht) 

Drie van de vijf leerkrachten waren nieuw en geen van de leerkrachten was in het bezit van een 

PABO-diploma. Om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen zijn de nieuwe leerkrachten 

geobserveerd door een onderwijskundige (in februari ). Daarvan zijn verslagen geschreven , die de 

onderwijskundige besproken heeft met de leerkrachten en van waaruit zij advies heeft gegeven. In 

mei is deze cyclus herhaald. De resultaten waren heel positief. Helaas zijn twee leerkrachten 

vertrokken vanwege een nieuwe baan. Voor komend schooljaar hebben we een zeer ervaren PABO 

leerkracht aan kunnen trekken, die les gaat geven aan groep 3. Zij is acht jaar geleden directeur van 

de Taaltoekel geweest, dus zij kent de school goed. Komend schooljaar bestaat het team uit vier 

docenten en de directeur. Het team is kleiner dan afgelopen jaren, maar wij verwachten daar geen 

problemen door wat betreft overname van lessen bij ziekte e.d. Wel zullen wij met themadagen een 

groter beroep moeten doen op de hulp van ouders. 

 

VERGADERINGEN / DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING 

Het team heeft 10 teamvergaderingen gehouden, verspreid over het schooljaar. Daarnaast is er een 

teambuilding geweest, waarbij de informatie en oefeningen gericht waren op kennis van elkaar en 

verbeteren van de samenwerking binnen het team.  

 

Deze zomer nemen drie docenten en de directeur deel aan de jaarlijkse driedaagse NOB conferentie 

in juli. Tijdens deze conferentie nemen de leerkrachten deel aan verschillende workshops en kunnen 

ze met leerkrachten van NTC scholen van over de hele wereld informatie uitwisselen. Daarnaast gaat 

een docent deelnemen aan de cursus deskundigheidsbevordering van het NOB. Deze cursus duurt 

anderhalf jaar en leidt op tot bevoegd docent Nederlands voor het BO. De school hoopt op deze 

wijze een bevoegde leerkracht voor langere tijd aan de school te verbinden. 
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In juli wordt met het NOB bekeken of er komend schooljaar een cursus in Addis over het gebruik van  

digiborden gegeven kan worden door het NOB aan het team van de Taaltoekel. 

 

In maart zijn het team en het bestuur samen gaan lunchen om elkaar te leren kennen. Een 

gezamenlijke vergadering is dit jaar niet gelukt, vanwege ziekte, afwezigheid en wisselingen in het 

bestuur. Voor komend jaar plannen we twee vergaderingen (november en mei) om elkaar te leren 

kennen en verwachtingen, benodigdheden en dergelijke naar elkaar toe te kunnen uitspreken. 

Dergelijke vergaderingen dragen bij tot meer wederzijds begrip en een betere samenwerking tussen 

team en bestuur en zijn dus van belang. 

 

In september zullen de directie en het bestuur een kalender opstellen met teamvergaderingen en 

bestuursvergaderingen, zodat er een goede afstemming kan plaatsvinden tussen het team en het 

bestuur. 

 

FUNCTIONERINGSGESPREKKEN 

De directeur heeft in maart gesprekken gevoerd met de drie nieuwe leerkrachten. Door ziekte en 

het uiteindelijk vertrek van twee leerkrachten zijn er dit jaar geen functioneringsgesprekken gevoerd 

met medewerkers. Ook heeft er geen functioneringsgesprek plaatsgevonden met de directeur. 

Komend jaar worden deze in april gepland. 

Er hebben geen exitgesprekken plaats gevonden met de twee leerkrachten, die vertrokken zijn. 

 

 

TEAMJAARTAKEN 

Ook dit jaar zijn er verschillende taken binnen school verdeeld onder de teamleden. De school is erg 

blij met drie vrijwilligers die het computerbeheer doen.  

Alle taken zijn uitgevoerd en uitbetaald.  

 

Taak Totaal aantal uren per jaar Verantwoordelijke Bedrag 

coördinatie huishoudelijk 

zaken 

35 x 1 uur 35 uur Ellen € 175,-- 

coördinatie voortgezet 

onderwijs 

n.v.t  Ineke  

coördinatie computers   Jos/ Robert en Maurice  

coördinatie computers  32 uur Ineke € 160,-- 

coördinatie bestellingen 4 x 8 uur 32 uur Inge € 160,-- 

coördinatie bibliotheek 35 x 1 uur 35 uur Eden/Marieke € 175,-- 

coördinatie thema- en 

cultuurdagen 

  Hele team  

 Totaal 134  €670,-- 

 

 

HET BESTUUR 
Het bestuur is 10 keer bijeen geweest om te vergaderen. Halverwege het jaar is de voorzitter 

overgeplaatst naar een ander land en is de functie overgenomen door een nieuwe voorzitter, die 

vier jaar in Addis blijft. Zij is ook voorzitter van de NVA, wat goed is voor de samenwerking tussen 

beiden. Aan het einde van het schooljaar heeft een bestuurslid haar functie neergelegd, zij zal in de 

toekomst wel beschikbaar blijven voor advies. Het bestuur telt nu vijf leden; de voorzitter (ouder 

VO), de penningmeester (ouder BO), de secretaris (ouder BO), de H&R verantwoordelijke (ouder 

peuters) en 1 algemeen lid (ouder VO). De school is erg blij met het bestuur omdat er nu ouders over 
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de hele breedte van de school actief zijn in het bestuur. Er is momenteel 1 vacature en daar is een 

ouder voor gevraagd, die aangegeven heeft interesse te hebben.  

 

In tegenstelling tot alle voorgaande jaren hebben alle teamleden hun contract voor komend 

schooljaar aan het einde van dit schooljaar ontvangen en ondertekend. De huidige H&R 

verantwoordelijke heeft ook een personeelsbestand opgezet. Dit is in alle voorafgaande jaren nooit 

gelukt, bravo bestuurslid!! 

 

Het bestuur heeft de ABC-bestuursmap goed kunnen gebruiken. Het voornemen is er voor de 

toekomst om deze map verder aan te vullen, zodat het overdragen van bestuursfuncties soepeler en 

zonder verlies van kennis kan verlopen. 

 

Het directiereglement en het bestuursreglement hebben gezorgd voor een duidelijk overzicht van 

afspraken tussen de directeur en het bestuur. De samenwerking tussen het bestuur en het team van 

de school is uitstekend verlopen het afgelopen jaar. 
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PLANNING SCHOOLJAAR 2017-2018  

INLEIDING 
In het schema ‘beleidsvoornemens schoolplan 2017-2018’ in de bijlage is te zien welke onderdelen 

van het meerjarenplan 2013-2017 tot nu toe zijn uitgevoerd, welke in uitvoering zijn en welke nog 

niet zijn opgepakt. Het afgelopen schooljaar was het laatste jaar van het vierjarenplan 2013-2017, 

vandaar dat dit overzicht nog toegevoegd is aan dit jaarplan. Het nieuwe vierjarenplan 2017-2021 

staat op de website.  

Hieronder staat een korte uiteenzetting van de voornemens voor volgend jaar in de vorm van een 

plan van aanpak.  

 

 

Voornemen Uitvoerende Tijdsplanning 

2017-2018 

Resultaat 

Aandachtsgebied – onderwijs 

Het onderwijsaanbod op onze school 

Planning en uitwerking 

leespromotie bo/vo 

• Plan van aanpak om lezen 

meer te promoten (PvA) 

• Uitvoeren PvA (met 

beschrijvend document 

met visie lezen en 

leespromotie TT) 

Duo van twee 

leerkrachten 

 

 

 

September 

Oktober – april  

Een uitvoering van 

leespromotie volgens 

plan waarbij 

gestructureerde en 

creatieve aandacht is 

voor lezen, leesplezier 

en betrokkenheid van 

ouders.  

Verbetering technisch 

leesniveau bo 

Team Doorlopend Het leesniveau is op het 

door het team bepaalde 

niveau. 

Verbetering woordenschat 

niveau PO/VO 

Team Doorlopend Het leesniveau is op het 

door het team bepaalde 

niveau. 

Opzetten en uitvoeren 

literatuuropdrachten vo 

• Document vo onderwijs 

opstellen met vaste 

onderdelen, waaronder 

literatuur.  

Leerkracht vo .  September Beschrijvend document 

over vo van de TT met 

vaste onderdelen die 

ieder jaar worden 

uitgevoerd.  

Verder verbeteren computer- 

en internetgebruik in de lessen 

ICT-ers, 

directeur en 

team 

Doorlopend De computer wordt 

tijdens de lessen ingezet 

voor remediëring van 

woordenschat, spelling 

en grammatica.  

Didactisch handelen en pedagogisch klimaat 

Continuering aanpak en 

aandacht voor begrijpend lezen 

PO/VO 

Plan van aanpak met team 

opzetten 

Team September/ oktober Begrijpend lezen is 

onderdeel van de 

wekelijkse lessen en het 

is duidelijk hoe het team 

aandacht besteed aan 

begrijpend lezen. 
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Continuering aanpak en 

stimulering Actief Leren 

Directeur en 

team  

Doorlopend De teamleden kennen 

het begrip en weten het 

toe te passen.  

Verbeteren computernetwerk 

en internetontvangst op school 

Hierbij zijn wij 

afhankelijk van 

het systeem in 

Ethiopie. 

Inventariseren 

andere 

mogelijkheden 

Doorlopend Directeur/TJT 

Onderzoeken mogelijkheid 

welk digibord geschikt voor 

Taaltoekel 

Directeur en 

teamlid 

Juli Digibord geschikt voor 

situatie Taaltoekel 

Mogelijkheden onderzoeken en 

afspraken maken met NOB 

over Cursus: werken met 

digibord door NOB voor hele 

team 

Directeur  Juli Cursus voor het hele 

team dit schooljaar, 

waarna teamleden 

kunnen werken met een 

digibord 

Het volgen van de ontwikkeling 

Voortzetten van gebruik van 

CITO en resultaten standaard 

op de NAS 

Leerkrachten 

BO 

Hele jaar Er is van iedere leerling 

een dossier op de NAS 

met alle resultaten en 

grafieken van de CITO 

toetsen. 

Voortzetten van gebruik van de 

Dia Taal toetsen  

VO leerkracht  Volgens 

toetskalender 

De leerlingen maken de 

toetsen van DiaTaal  en 

leerkrachten gebruiken 

de resultaten bij het 

bepalen van de 

leerbehoeften.  

Personeelsbeleid 

Beleid opzetten voor 

continuering van goed 

onderwijskundig team 

• Behoeften leerkrachten 

peilen 

• Door externe PABO 

leerkracht lessen 

teamleden laten 

observeren waarvan een 

verslag geschreven wordt 

met tips en tops (2x per 

jaar) 

• Trainingsprogramma 

opstellen  

• Uitvoeren programma 

Directeur   

 

 

Oktober 

 

Eind november en 

mei 

 

 

 

 

 

 

November  

De leerkrachten hebben 

voldoende kennis van 

differentiatie zodat zij 

de lesplanning zo 

kunnen invullen dat aan 

iedere individuele 

behoefte wordt 

voldaan. 

Door externe observatie 

goed beeld van kwaliteit  

van leerkrachten.  

Goed fuctionerend team 

Goed H&R beleid 

 

Continuering coaching team 

• Behoeften peilen 

Directeur en 

bestuur 

 

 

 

Hele jaar 

 

September 

Team is tevreden over 

het beleid 

Leerkrachten voelen 

zich ondersteund en 
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tijdens eerste gesprek 

• Teamcoachingsplan 

opstellen om sfeer en 

samenwerking te 

bevorderen 

• Uitvoering 

teamcoachingsplan 

Directeur  

 

Oktober 

 

 

November 

  

geholpen.   

Contacten 

Planning en uitwerking 

ouderparticipatie 

• Opstellen beschrijvend 

document 

ouderparticipatie met 

visie en plan v aanpak.  

Directeur en 

twee 

teamleden.  

Oktober Een schooljaar waarin 

ouders op verschillende 

manieren en met 

regelmaat worden 

betrokken bij de school. 

Ouders voelen zich 

betrokken 

Onderwijs- en 

ontwikkelingsgerichte 

informatiebijeenkomsten voor 

ouders aanbieden 

Directeur en 

team 

Augustus en tweede 

helft van het 

schooljaar 

afhankelijk van 

behoefte ouders 

Ouders voelen zich goed 

geïnformeerd over het 

onderwijsaanbod 

Communicatieplan (website, 

schoolkrant etc) 

Directeur en 

teamlid 

Augustus/september Een communicatieplan 

Continueren reclame voor ons 

onderwijs. 

Stukje schrijven voor 

welkomstmap Nederlandse en 

Belgische ambassade. Doorklik 

op website Belgische 

ambassade naar Taaltoekel. 

Directeur en 

teamlid 

communicatie 

December Er is een stuk in 

welkomstmap en een 

doorklik naar onze 

website 

Plan voor nieuwe 

inkomstenbronnen 

(sponsoring) voor de school. 

Om kwetsbaarheid door 

fluctuering leerlingaantal op te 

kunnen vangen 

Directeur en 

bestuur 

Gehele jaar Een plan voor 

sponsoring school 

Aandachtsgebied – kwaliteitszorg 

Evaluatiepunten 

Tweejaarlijkse zelfevaluatie Bestuur april Bestuur heeft een 

evaluatieverslag met 

een actieplan van de 

verbeterpunten op basis 

van goede weergave 

van de doelgroep.  

Tweejaarlijkse leerling-enquête Bestuur, 

leerlingen, 

directie 

Maart 2019   

Bijhouden ABC-schoolmap Directeur Doorlopend ABC map met actuele 

informatie, inclusief 

overdrachtsdocumenten 

zoals bestellingen, een 
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overzicht van de 

boodschappen en 

wachtwoorden.  
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BIJLAGE 1. SCHEMA BELEIDSVOORNEMENS SCHOOLPLAN 2013-2017 

 

 

 

Uitgevoerd  -  in uitvoering -  nog niet opgepakt Acties Tijdsplanning 

2016-2017 
Uitvoerenden 

Aandachtsgebied – onderwijs   

Het onderwijsaanbod op onze school   

   

Planning en uitwerking leespromotie PO/VO 
Per groep wordt dit op ieder individuele 

leerling afgestemd.  

Doorlopend Directeur/team 

Verbetering technisch leesniveau PO Per leerling wordt dit afgestemd. Doorlopend Directeur/team 

Verbetering woordenschat niveau PO/VO Per leerling wordt dit afgestemd. Doorlopend Directeur/team 

Opzetten en uitvoeren literatuuropdrachten VO 
Voor iedere groep wordt een 

literatuurles georganiseerd 

2 keer per jaar Directeur/VO 

team 

Verder verbeteren computer- en internetgebruik in de lessen 
Per groep wordt bekeken wat haalbaar 

is 

Doorlopend Directeur/TJT 

Continuering tweejarig cultuurschema PO 

Deze cultuurdagen zijn ingepland en 

mappen met informatie per onderwerp 

zijn beschikbaar 

Doorlopend Directeur/TJT 

Didactisch handelen en pedagogisch klimaat   

Continuering aanpak en aandacht voor begrijpend lezen PO/VO 

Voor iedere leerkracht is dit een 

aandachtspunt, dat ook tijdens 

oudergesprekken terugkomt 

Doorlopend Directeur/team 

Continuering aanpak en stimulering Actief Leren 

Tijdens de coachingsgesprekken komt 

dit aan de orde en tijdens 

teamtrainingen.  

Doorlopend Directeur/team 

Verbeteren computernetwerk en internetontvangst op school 

 

Hierbij zijn wij afhankelijk van het 

systeem in Ethiopië. De school heeft de 

capaciteit verhoogd 

Doorlopend Directeur/TJT 
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Het volgen van de ontwikkeling   

Beleid opzetten methode onafhankelijke toetsen VO 

Uitwerking van informatie over 

beschikbare toetsen in samenwerking 

met NOB 

Februari 2015 Directeur/TJT 

VO 

leerkrachten 

Continuering digitaal leerlingvolgsysteem 

Alle CITO testen gerelateerd aan taal 

worden volgens een vastgesteld schema 

afgenomen 

Doorlopend Directeur/TJT / 

team 

Aandachtsgebied – bestuur en management   

Juridische organisatie   

WA-verzekering peuters afsluiten Dit was niet mogelijk September 2014 Bestuur 

Goed contact opbouwen met bank in Nederland 

Daar wordt door de nieuwe 

penningmeester in samenwerking met 

fin/admin assistent aan gewerkt 

Doorlopend Bestuur / 

fin.admin. 

Statuten verduidelijken  Doorlopend Bestuur 

Bestuurlijke organisatie   

Beleid opzetten voor continuering van de bestuurlijke organisatie 

De aanstelling van de financieel 

administratieve ondersteuner in 2013 

heeft gezorgd voor een verlichting van 

de werkdruk van het bestuur. Daarnaast 

heeft het bestuur  bepaalde processen 

en procedures schriftelijk vast gelegd 

zodat continuïteit, zelfs bij 

bestuurswisselingen, beter gewaarborgd 

is. Het is tevens de bedoeling elk jaar 1 

of 2 specifieke thema's op te pakken. In 

2013/14 heeft prioriteit gelegen bij het 

duurzaam  laten functioneren van de 

school in een context waarin de 

jaarlijkse subsidie van het NOB is 

afgeschaft. Een van de maatregelen is 

verhoging van het schoolgeld naar €850  

Doorlopend Bestuur 

Beleid opzetten voor continuering van de praktische sturing Dit punt zal zijdelings worden opgepakt. Doorlopend Bestuur 



 

14 

 

 

Schooljaar 2016-2017                                                     JAARPLAN 

Prioriteit in 2013/14 is om de school 

duurzaam te laten functioneren in een 

context waarin de jaarlijkse subsidie van 

het NOB is afgeschaft, 

Jaarlijks vastleggen afspraken in bestuurs- en directiereglement Aanpassen contactpersonen 
November 2016 Bestuur / 

directeur 

Taakverdeling bestuur verbeteren 

Met de aanstelling van de financieel 

administratief medewerker en een 

verdeling van een aantal vaste taken 

binnen het bestuur (financieel, 

personeel, secretarieel) is hiermee een 

start gemaakt 

Doorlopend Bestuur 

Afspraken en bestuur procedures bijhouden in ABC-bestuur map 
Het bestuur continueert deze methode 

van goed bestuur 

Doorlopend Bestuur 

Stimuleren continuering bestuursleden 

Bij het intakegesprek voor nieuwe 

ouders wordt gevraagd of er interesse is 

voor aanvullende taken 

Doorlopend Bestuur / 

directeur 

Financieel beleid   

Uitwerking mogelijkheid tot gereduceerd tarief schoolgeld 

Schoolgeld is verhoogd tot €850. 

Sommige gezinnen kunnen aanspraken 

maken op korting  van schoolgeld 

afhankelijk van hun financiële situatie. 

Gespreide betaling is geaccepteerd. 

November 2014 Bestuur 

Uitwerken taken penningmeester en fin./admin. medewerker 

Er is een duidelijke functie omschrijving 

opgesteld voor de fin/admin 

medewerker, waarbij 

evaluatiemomenten zijn afgesproken 

November 2014 Bestuur / 

directeur 

Het salaris van de directeur verhogen 
Er is een vaste vergoeding voor 10 

maanden afgesproken 

September 2014 Bestuur / 

directeur 

Alternatieve financiering zoeken als leerlingaantal daalt 

Leerlingen aantal groeit, echter door 

subsidie afbouwregeling is alternatieve 

financiering wel belangrijk. Plannen 

worden uitgewerkt voor sponsoring van 

November 2014 Bestuur / 

directeur/ team 
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het bedrijfsleven. 

    

Behouden huidige teamsalarissen 
Teamsalarissen zijn conform cao 

verhoogd 

Augustus2016  

Personeelsbeleid   

Beleid opzetten voor continuering van goed onderwijskundig team 

Dit blijft afhankelijk van de individuele 

kwaliteiten van beschikbare 

medewerkers.  

Doorlopend Directeur 

Inzetten assistenten ten behoeve van kwaliteit 
Dit wordt in de loop van het jaar 

besproken 

December 2014 Directeur/ 

team 

Aannemen financieel/administratief medewerker 

Het opstellen van een duidelijke 

taakomschrijving met input van de 

nieuwe directeur 

September 2014 Bestuur/ 

directeur 

Training computer- en internetgebruik in de les 
Per leerkracht/groep wordt gekeken wat 

mogelijk is en haalbaar 

Doorlopend Directeur/ TJT/ 

team 

Continuering coaching team 

Naar aanleiding van individuele 

gesprekken met de leerkrachten wordt 

gekeken waar de aandachtspunten 

liggen 

Doorlopend Directeur 

Het zoeken naar paboleraar beter adverteren 
Ook tijdens intake gesprekken wordt 

hier naar gevraagd 

Doorlopend Directeur/ 

bestuur 

Contacten   

Planning en uitwerking ouderparticipatie 
Naar aanleiding van de input van de 

onderwijsinspecteur 

Doorlopend Directeur/team 

Onderwijs- en ontwikkelingsgerichte informatiebijeenkomsten voor 

ouders aanbieden 

 Door middel van oudergesprekken twee 

keer per jaar. Voor het VO is er een 

aparte informatie bijeenkomst voor de 

examenmogelijkheden. In bijzondere 

situaties worden extra gesprekken 

gepland met ouders, waarin een 

handelingsplan wordt besproken.  

 Directeur/team 

Vastleggen afspraken over examens met de internationale scholen  Afhankelijk van de internationale Doorlopend Directeur/Bestu
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scholen. Contact in de afgelopen jaren 

verloopt zeer stroef, hier is blijvend 

aandacht voor.  

ur 

Continueren reclame voor ons peuteronderwijs 

 De website wordt bijgehouden, nieuwe 

ouders worden op de hoogte gebracht 

via een ieder van ons bestaan.  

Contact via NVE, met stukje in de 

maandelijkse brief. Stukje schrijven voor 

welkomstmap Nederlandse en Belgische 

ambassade. Doorklik op website 

Belgische ambassade naar Taaltoekel 

Doorlopend Allen 

Carpoolen consolideren en stimuleren 

 Ouders regelen dit onderling, in 

verschillende documenten aan het begin 

van het jaar wordt dit aangegeven. 

Tweemaal per jaar wordt een lijst 

gedistribueerd waarin ouders de 

telefoonnummers kunnen vinden van 

andere ouders.  

 Directeur/oude

rs 

Aandachtsgebied – kwaliteitszorg   

Evaluatiepunten    

Tweejaarlijkse zelfevaluatie nog in te vullen 2014 – 2015  
Bestuur/directe

ur 

Tweejaarlijkse ouderenquête 
geen: tweejaarlijks -> laatste 

ouderenquête maart 2013 
maart 2016 

Bestuur/directe

ur 

Tweejaarlijkse leerlingenquête nog in te vullen  Directeur/team 

Bijhouden ABC-schoolmap Doorlopend Doorlopend directeur 
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