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Jaarplan 2017-2018 afdeling Ommen 

 
Onderwerp Doelen 17-18 Acties Betrokkenen Planning Aandachtspunten 
Basisondersteuning-
algemene kwaliteit 
• Zelfevaluatie 
• Zorgscans 

 

- Het scholenoverzicht is 
geactualiseerd. 
- De resultaten zijn 
besproken binnen het 
samenwerkingsverband. 
- Er zijn afspraken in het 
afdelingsbestuur gemaakt 
over eventuele 
vervolgacties. 
- Zorgscans worden 
afgenomen 

- De gegevens worden 
opgevraagd middels de 
geactualiseerde 
schoolondersteunings-
profielen. 
- SOP’ s na 1-10 
actualiseren 
- Afspraken zorgscans 
worden op maat 
gemaakt 

Afdelingscoördinator 
(verantwoordelijk voor 
actualiseren 
scholenoverzichten) 
- Bestuur beslist zo 
nodig over aanvullend 
beleid. 

- Scholenoverzichten 
gereed op 1 februari 2018 
- Bespreking binnen 
bestuur op maart 2018 
- Zorgscans in mei 2018 
gereed 

 

Basisondersteuning-
algemene kwaliteit 
• Gegevens 

inspectiebezoek 
-Op indicatoren 
Ondersteuning en 
begeleiding 
minimaal een 3-
score 

- Het scholenoverzicht is 
geactualiseerd. 
- Er zijn afspraken gemaakt 
over eventuele 
vervolgacties. 

- De gegevens worden 
opgevraagd middels de 
geactualiseerde 
schoolondersteunings-
profielen en/of 
middels de site van de 
inspectie. 

-Afdelingscoördinator 
(verantwoorde- 
lijk voor actualiseren 
scholenoverzichten) 
- Bestuur afdeling  
beslist zo nodig over 
aanvullend beleid. 

- Inspectieoverzicht 
gereed op 1 februari 2018 
- Bespreking binnen 
bestuur op maart 2018 

 

Basisondersteuning-
algemene kwaliteit 
• Bewaking acties 

op niveau afdeling 
 

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

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

Afdelingscoördinatoren 
(verantwoorde- 
lijk voor opstellen 
jaarplan) 
- Bestuur bespreekt de 
jaarplannen in 
september 
 

Bespreking Bestuur 9 
oktober 
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Onderwerp Doelen 17-18 Acties Betrokkenen Planning Aandachtspunten 
Basisondersteuning – 
ontwikkelingsperspectieven 

-De ib’ers hebben onderling  
door hen opgestelde opp’s 
besproken en beoordeeld. 
- De uitkomsten van deze 
bespreking worden nodig 
vertaald in aangepast 
beleid (zoals bv. 
aanvullende scholing) 

Zorgscan 
(onderdeel) 

Afdelingscoördinatoren 
(organiseren ib-
bijeenkomst) 
Externe adviseur 
analyseert 
documenten. 
 

- Ib-bijeenkomsten 
worden op 
afdelingsniveau 
gepland. 
 

 

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

-De verwijzingsdoelen 
worden gemonitord op het 
niveau van afdeling en 
samenwerkingsverband 

-Monitoring 
gedurende het 
schooljaar 

Afdelingsbestuur 
bespreekt de analyses 
en formuleert 
conclusies.  
Conclusies worden 
gedeeld in MT 

-Bespreking in MT 
op 14 december 
2017, 26 maart 
2018, 11 juni 2018 
- Bespreking 
Centraal Bestuur 
op 18 januari 2018, 
14 juni 2018 

 

Thuiszitters 
-Geen thuiszitters 

- Geen thuiszitters 
- Indien sprake is van 
(gedeeltelijk) thuiszitten, 
is de leerling in beeld bij 
de afdeling en bewaakt de 
afdeling dat er adequate 
acties worden ingezet. 
 

- Indien een leerling 
thuis dreigt te 
komen zitten, wordt 
dit door de school 
doorgegeven aan de 
afdeling. 
- De gemeenten 
(leerplicht) nemen 
contact op met de 
afdeling indien er 
sprake is van 
thuiszitten. 
-  

- Coördinator monitort 
en initieert actie waar 
nodig. 
- MT en bestuur 
bespreken de 
gegevens. Zo nodig 
worden aanvullend 
beleidsafspraken 
opgesteld. 

- Vast agendapunt 
tijdens 
bijeenkomsten MT.  
 
- Bespreking 
Centraal Bestuur 
wanneer relevant + 
op 8 maart 2018  
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Onderwerp Doelen 17-18 Acties Betrokkenen Planning Aandachtspunten 
Inzet 
ondersteuningsgelden 
-Gelden worden 
volledig ingezet tbv lln 
met extra 
onderwijsbehoeften 

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

- Coördinator met 
portefeuille 
Financiën stuurt aan. 
- Bestuur bespreekt 
de gegevens en past 
zo nodig het beleid 
aan. 

-14 juni 2018 
bespreking Bestuur 

 

Toeleiding naar s(b)o 
• Dossiers 

-De aangeleverde info is van 
voldoende kwaliteit 
-De beschikbare 
ondersteuningsmogelijkheden 
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. 
 

-De verzamelde 
gegevens worden 
besproken in het 
afdelingsbestuur, MT 
en Centraal bestuur. 

- 25 januari 2018 
bespreking MT 
- 8 maart 2018 
bespreking Centraal 
Bestuur 

 

Toeleiding naar s(b)o 
• Tevredenheid 

betrokkenen 

-Ouders en school zijn in 90% 
van de gevallen tevreden 
over de gang van zaken 

- Ouders en school 
ontvangen een digitaal 
tevredenheidsformulier 

 Het 
afdelingsbestuur 
bespreekt de 
gegevens + de 
adviezen en 
formuleert 
eventueel 
aanvullend beleid. 

-25 januari 2018 
bespreking MT 
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Onderwerp Doelen 17-18 Acties Betrokkenen Planning Aandachtspunten 
Toeleiding naar s(b)o 
• Termijnen 

-Er zit maximaal 5 weken 
tussen aanmelding CAT en 
afgifte TLV (indien 
toegekend) 
-Er zit maximaal 6 weken 
tussen afgifte TLV en 
plaatsing s(b)o – geen 
wachtlijsten. 

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

 -25 januari 2018 
bespreking MT 
- 8 maart 2018 
bespreking Bestuur 

 

Toeleiding naar s(b)o 
• De juiste plek? 

-Bij 80% van de in het s(b)o 
geplaatste leerlingen worden 
de in het OPP gestelde 
doelen voor het eerste jaar 
van plaatsing gerealiseerd 

- Toetsing gebeurt bij 
het aflopen van de 
TLV, wanneer een 
verlenging wordt 
aangevraagd of 
besloten wordt tot een 
terugplaatsing 
- Toetsing gebeurt door 
de CAT 

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

-5 juli 2018 
bespreking MT 
 
-september 2018 
bespreking Bestuur 

 

TLV’s v. bepaalde tijd 
• Tevredenheid 

betrokkenen 

-Alle betrokkenen zijn 
tevreden over een 
terugplaatsingstraject. 

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

-Aansturing door 
afdelingscoördinator. 
-Jaarlijkse 
bespreking van de 
gegevens in MT en 
Bestuur. 

-25 januari 2018 
bespreking MT 
-8 maart 2018 
bespreking Bestuur 
 

 

TLV’s v. bepaalde tijd 
• Leerling ontwikkelt 

zich succesvol 

-80% van de teruggeplaatste 
kinderen ontwikkelt zich het 
eerste jaar volgens het OPP 
-100% van de teruggeplaatste 
kinderen blijft op de 
basisschool tot einde 
basisschoolleeftijd 

-School vult na een 
jaar een vragenlijst in 
- Teruggeplaatste 
leerling worden 
gevolgd middels CAT-
overzicht 

-Aansturing door 
afdelingscoördinator. 
-Jaarlijkse 
bespreking van de 
gegevens in MT en 
Bestuur. 

- 12 oktober 2017 
bespreking MT 
- 23 november 2017 
bespreking Bestuur 
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Onderwerp Doelen 17-18 Acties Betrokkenen Planning Aandachtspunten 
Financiële cyclus -Het bestuur voert een 

degelijk financieel beleid 
-Het bestuur heeft een goed 
zicht op de stand van zaken 
van / de ontwikkelingen rond 
de financiën 
- Het bestuur stuurt zo nodig 
tijdig bij 

-Bespreking binnen het 
(afdelings)bestuur 
-Meerjarenbegroting 
die jaarlijks wordt 
bijgesteld 
-Financieel jaarverslag 
- Halfjaarlijkse 
financiële rapportages 
 

-Bestuur 
- Coördinator(en) 
met portefeuille 
verantwoordelijkheid 
(financiën) 
- Financiële 
administratie 
(medewerkers 
Arcade) 
-Schoolbesturen 

MJB 
-november:  
Vaststellen begroting 
2018 
-december:  
goedkeuren begroting 
2018 door ALV 
-jan: opstellen 
afdelingsbegroting 
18-19 
Jaarverslag (inclusief 
jaarrekening) 
-maart: aanleveren 
verantwoording op 
school- en 
bestuursniveau 
-juni: vaststellen door 
bestuur 
-juni: goedkeuren 
door ALV 
Marap 
-november + juni: 
bespreking binnen 
bestuur 

 

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

In mei is de brochure 
vastgesteld en zijn de 
trainingen aanbesteed. 
Vanaf september loopt 
het programma op 
diverse locaties (zie 
scholingsoverzicht) 

Coördinator 
Directeuren 
Intern begeleiders 
Leerkrachten  

Zie rooster Planning met 
locaties checken per 
bijeenkomst 

 

 


