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Algemeen 

 

Voor u ligt het schoolplan 2018-2022 van de Stichting Sint Jozef M.A.V.O. (in het kort: de St.-

Jozefmavo).  

In dit schoolplan wordt het strategisch beleid voor de komende jaren uitgezet. Hieronder 

volgt allereerst een korte inleiding. 

 

De St.-Jozefmavo: 

- is de enige zelfstandige categorale mavoschool in de regio Vlaardingen; 

- kent een signatuur op katholieke/algemene grondslag; 

- bestaat dit het schooljaar (2017-2018) 95 jaar; 

- heeft 857 leerlingen. 

 

De leerlingen zijn afkomstig uit leerlingen uit Vlaardingen, Schiedam, Maassluis en 

Maasland. De afgelopen jaren is het leerlingenaantal licht gedaald, maar voor het schooljaar 

2017-2018 is er weer een lichte stijging te zien.  

De volgende vakken worden aangeboden: Nederlands, Engels, Frans, Duits, Wiskunde, 

Biologie, Economie, Natuurkunde, Scheikunde, Aardrijkskunde, Geschiedenis, 

Maatschappijleer, Muziek, ITTL, Beeldende vorming, Digital Science, Levensbeschouwing, 

CKV, Lichamelijk opvoeding, Loopbaanoriëntatie, Mentoruur, Rekenen. Voor een cohort 

wordt minimaal 3700 klokuren gehaald. 

 

De school heeft zo’n 80 medewerkers in dienst waarvan ca. 65 docenten. In totaal 57,20 fte. 

Het managementteam van de St.-Jozefmavo bestaat uit een algemeen directeur, vier 

teamleiders en twee management ondersteuners. Eén voor de teamleiders leerlingen en één 

voor de algemeen directeur. 

Het bestuur is een vrijwilligersbestuur en wil vooral ‘op afstand’ (op hoofdlijnen) sturen. De 

algemeen directeur treedt daarom tevens op als gedelegeerd bestuurder. In het kalenderjaar 

2018 zal er overgegaan worden op een Raad van Toezicht model. 
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Organisatiestructuur 

 

 
 

      

 

Prognose 

 

Uit de leerlingenprognose van 5 oktober 2017 blijkt dat de instroom van het aantal leerlingen 

in 2018 zal stabiliseren. De instroom van de afgelopen drie jaar kende na een krimp weer 

een regelmatige stijging: in 2015 betrof de instroom in de brugklas 175 leerlingen, in 2016 

was dit 186 en afgelopen jaar - in 2017 - was dit 207. Deze terugkerende stijging is een 

gevolg van de populatie van basisschoolleerlingen, de zuigkracht van de speerpunten en de 

positief tendens in de school. 

De directie gaat er in de meerjarenplanning vanuit dat de instroom van 2017 ook de 

komende jaren gehandhaafd zal blijven en rekent op zo’n 205 brugklas leerlingen voor 2018. 

Voor de instroom in leerjaar 2, 3 en 4 hanteren we de instroom die in schooljaar 2017-2018 

gerealiseerd is. Voor de uitstroom en het percentage schoolverlaters hanteren we het 

hinkelpad van de onderwijsinspectie. 

 

Bovenstaande uitgangspunten leiden tot de volgende aannames per leerjaar over de 

instroom en de uitstroom van de St.-Jozefmavo.  

 De instroom in klas 1 is de komende jaren 205 leerlingen 

 De instroom in klas 2, 3 en 4 schatten we in op 55 leerlingen. 
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Deze gegevens leiden tot onderstaande prognose van de leerlingaantallen voor de komende 

jaren. 

 

 

GEGEVENS PROGNOSE EN MEERJARENBEGROTING 

 
 

Kalenderjaar 

Realisatie 

2016 

Realisatie 

2017 

Begroting 

2018 

Begroting 

2019 

Begroting 

2020 

Begroting 

2021 

Begroting 

2022 

Teldatum 1 

oktober 

 

1-10-2016 

 

1-10-2017 

 

1-10-2018 

 

1-10-2019 

 

1-10-2020 

 

1-10-2021 

 

1-10-2022 

Totaal 

aantal 

leerlingen 

881 866 857 863 886 886 

 

886 

 

 

 

De school zal hiermee rekening dienen te houden bij de meerjarige prognoses en bij alle 

beleidsvraagstukken op het gebied van onderwijs, personeel & organisatie en financiën. Als 

éénpitter is de St.-Jozefmavo extra kwetsbaar voor een dalend leerlingenaantal. Bij het 

signaleren van naderende krimp dient de school direct de personele formatie daarop aan te 

passen. De prognoses geven onverminderd aan dat het aantal leerlingen na een stijging 

stabiliseert. 

 

Schoolplan 

 

Op 3 oktober 2016 heeft een audit plaatsgevonden, dit is de aanzet geweest tot het 

schoolplan 2018-2022. 

De input voor het schoolplan is ook gehaald uit de resultaten van de 

tevredenheidonderzoeken van ouders, leerlingen en personeel. Over de uitkomsten van de 

audit en de tevredenheidsonderzoeken zijn diverse geledingen in school geïnformeerd. Er 

hebben gesprekken plaatsgevonden met de sectievoorzitters, de medezeggenschapsraad 

en de ouderraad. Ook met alle medewerkers zijn individuele gesprekken gevoerd. Deze 

gesprekken hebben de volgende aandachtspunten opgeleverd: mentoraat, de pedagogische 

conciërge, de ideale les, gesprekkencyclus, vaksecties en de PDCA cyclus. Deze 

aandachtpunten zijn ondergebracht in werkgroepen. Alle docenten en enkele onderwijs 

ondersteunende collega’s maken deel uit van deze werkgroepen. 

 

Het schooljaar 2016-2017 hebben we gewerkt met werkgroepen vanuit het idee Teach & 

Learn waar docenten worden opgeleid om “leiding te geven zonder strepen”, waar de theorie 

en de praktijk gekoppeld worden. De docenten die hieraan meedoen hebben leiding gegeven 

aan de werkgroepen. De werkgroepen zijn geformeerd naar aanleiding van alle input en als 

voorloper voor het schoolplan 2018-2022. De werkgroepen hebben een tweeledig karakter; 

werken aan verbeterpunten en draagvlak creëren van deze verbeterpunten door het hele 

team erbij te betrekken.  

Vanuit de werkgroepen zijn verbeterproducten en -processen gekomen die schooljaar 2017-

2018 geïmplementeerd worden, volgens het principe “tijdelijke werk overeenkomst” (zie 

bijlage A). De werkgroepen hebben in het teken gestaan van onderwijskwaliteit, 

medewerkers en organisatie.   
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Proces Teach & Learn 

 

 
 

Proces schoolplan 

 

In het najaar van 2017 is door middel van de werkgroepen, een SWOT analyse en een finish 

foto dit schoolplan ontstaan.  

We hebben samen met een werkgroep schoolplan het volgende proces doorlopen: 

 

 

Voor workshop 3 heeft er nog een sessie plaatsgevonden met het hele team (OOP en OP) 

om te klankborden, voor feedback en input voor de missie, SWOT, speerpunten en finish 

foto. 

 

De onderwerpen naar aanleiding van deze sessies en de uitkomsten van de werkgroepen 

die u terug kunt vinden in dit schoolplan zijn: 

- onderwijs en zorg   

- medewerkers 

- omgeving/partners 

- profilering  

- kwaliteitszorg  
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Kernwaarden, Missie en Visie 

 

Ons schoolplan is opgebouwd uit 3 lagen en een check: 

 

  
 

De WHY/missie wordt gesymboliseerd door de wortels van de boom. De WHAT/visie wordt 

gesymboliseerd door de stam van de boom. De HOW/actie wordt gesymboliseerd door de 

bladeren van de boom. De PDCA/check wordt gesymboliseerd door de lucht. 

 

Missie (Why): 

 

Wij willen hoogwaardig en gedifferentieerd onderwijs aanbieden in een veilige omgeving 

waarbij je examen doet in 7 (i.p.v. 6) vakken.  

Wij zijn er voor de ‘brede middengroep’  (*mavo leerlingen die doorstromen naar mbo4 of 

havo). 

Deze mavoleerling laten we een diploma behalen waarmee de leerling later een zelfstandige, 

zelfbewuste en betrokken positie in de samenleving inneemt. 

 

    Kernwoorden (WHY): 

 

Volgens ons, onze ouders en leerlingen zijn onze kernwoorden: 

• Plezier (We werken met plezier) 

• Betrokkenheid (We doen het samen) 

• Kwaliteit (We scholen continue en leren van en met elkaar) 

• Structuur (We organiseren om onze doelen te bereiken) 

• Daardoor creëren we Veiligheid  
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Visie (What): 

 

De school wil bovenomschreven doel bereiken door zich de komende jaren te ontwikkelen 

aan de hand van de volgende speerpunten: 

1. ONDERWIJS EN ZORG: Gedifferentieerd, motiverend en toekomstbestendig 

onderwijs realiseren;  

2. MEDEWERKERS: Versterken van competenties (inhoud en proces/gedrag) van 

medewerkers in relatie tot onze ambities;  

3. OMGEVING/PARTNERS: Netwerkrelaties op alle niveaus bouwen en versterken; 

4. PROFILERING: Het merk “St.-Jozefmavo” sterker profileren; 

5. KWALITEITSZORG: Stelsel kwaliteitszorg. 

 

Wij zetten in op een stabiel werkgelegenheidsbeleid. De school is zich ook bewust van de 
kwetsbare positie als éénpitter, met een nog onzekere markt. Speerpunt 3 
omgeving/partners en 4 profilering hebben dan ook een hoge prioriteit.  
De flexibele schil is de komende twee jaren groot genoeg om een niet voorziene daling van 
leerlingenaantallen op te vangen.  
 

Om te werken aan de speerpunten onderwijs en zorg en medewerkers is er de keuze 

gemaakt om te bezuinigen bij het OOP en de directie en te investeren in de 

managementlaag. De structuur van de teamleiders laag is aangepast. Er is een verdeling 

gemaakt tussen leerling zaken en het aansturen van docenten. Er zijn twee teamleiders en 

een assistent teamleider voor de leerlingen en twee teamleiders docenten. De teamleiders 

docenten hebben een gesprekkencyclus met de docenten waarin gedifferentieerd, 

motiverend en toekomstbestendig onderwijs centraal staat. In de gesprekken komt ook de 

scholingsvraag aan bod om de competenties van de medewerkers te versterken.  

 

Voor het realiseren van het speerpunt onderwijs en zorg is de keuze gemaakt om het 

mentoruur te faciliteren als contactuur om leerlingen ook klassikaal te kunnen begeleiden. De 

afgelopen jaren zat het mentoruur in het taakplaatje van de mentoren in de overige taken. 

  

Klas 2 en 3 hebben op het rooster een uur erbij gekregen in de vorm van een 

loopbaanbegeleidingsuur. Deze uren zijn bedoeld om leerlingen beter voor te bereiden op de 

keuzes voor de toekomst.   

Het vak Nederlands heeft er in leerjaar 3 een uur per week extra bij gekregen om leerlingen 

beter voor te bereiden op het eindexamen en het mbo of doorstroming naar de havo.  

Er is ook de keuze gemaakt om een studieplein op te starten. Leerlingen van de onderbouw 

kunnen na schooltijd, onder begeleiding van tutoren of docenten, werken aan hun huiswerk 

of bijles volgen.  

 

Met ingang van cursusjaar 2016-2017 biedt de school eersteklassers de mogelijkheid deel te 

nemen aan het in 2015 ontwikkelde Talentontwikkelingsprogramma, het TOP. De nieuwe 

leerlingen kunnen kiezen uit de Talentgroepen Digital Science, Art, Anglia en Dans. Het 

programma voor Dans wordt verzorgd door een externe partner, dat van de overige 

talentgroepen door de eigen docenten. De kosten van de extra lessen en workshops worden 

grotendeels gedekt uit een bijdrage van de ouders van de deelnemers.  

Met ingang van schooljaar 2017-2018 is het Talentontwikkelingsprogramma uitgebreid naar 

leerjaar 2 en met een Sportklas in leerjaar 1. 

 



9 
Schoolplan 2018-2022   Jaarplan 2018 

Voor leerlingen met een sterk mavo-advies is er de mogelijkheid plaats te nemen in een klas 

waarin ze via extra leerstof en een hoger tempo de kans krijgen te laten zien dat ze na het 

eerste jaar kansrijk over kunnen stappen naar het 2de leerjaar havo op een van de scholen 

waarmee de St.-Jozefmavo samenwerkt. Voor deze “kansklas havo” is grote belangstelling. 

 

In het schooljaar 2016-2017 is de school gestart met een scholingstraject voor docenten die 

scholing willen volgen op het gebied van leiding geven. De scholing heet “Leiding geven 

zonder strepen”. In het schooljaar 2017-2018 is deze scholing uitgebreid met individuele 

opdrachten voor deze docenten en zijn zij hiervoor gefaciliteerd. Twee van deze individuele 

opdrachten zijn er om de speerpunten omgeving/partners en profilering te realiseren. 

 

Alle speerpunten komen ook terug in de werkgroepen waarin alle personeelsleden zitten. De 

opdrachten van de werkgroepen zijn gekoppeld aan het realiseren van de speerpunten.  

 
Acties: 
Het realiseren van onze speerpunten doen we door middel van: 

• 6 werkgroepen (5+1 extra) 
• 7 individuele opdrachten en 1 persoonlijk doel 
• Sectie opdrachten  
• Teamleiders docenten (gesprekken cyclus) 
• TWO’s (Tijdelijke Werkovereenkomsten) 
• Scholing MT en T&L-ers  
• Gedeeld leiderschap van ALLEMAAL! 

 
We werken aan de volgende cultuuraspecten: 

 Verantwoordelijkheid nemen/krijgen 
Geen toeschouwer maar speler zijn 

 Reageren op wat iemand doet, niet op wat iemand is  
Benoemen van gedrag en helpen 

 Leren van fouten door reflectie 
Formele en informele pdca 

 Complimenten geven 
en kunnen ontvangen 
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Finishfoto 
 
1.ONDERWIJS EN ZORG: Gedifferentieerd, motiverend en toekomstbestendig onderwijs 
realiseren;  
 

ONDERWIJS EN ZORG 
Gedifferentieerd, motiverend en toekomstbestendig onderwijs realiseren.      
 

2018  2019  2020  
Implementeren  

2021  Uitvoeren 2022: Finishfoto Evalueren 

 Scholingsvragen 
inventariseren en 
structureren, 
bijsturen  

        
+uitvoeringsscholing  
 Bewustwording 

eigen onderwijs 
door collegiale 
consultatie mede 
uitgebreid LTO 

 Vaststellen wat 
een goede 
les/goede docent 
is a.d.h.v. 
indicatoren en 
kenmerken 

 Goede ICT/soft- 
en hardware  

 Leer je leerlingen 
kennen, relatie 
boven prestatie  

 Op onderwerpen 
training/scholing: 

 differentiëren 
 motivatie 
 media & innovatie 
 Pestprotocol 

evalueren en 
bijstellen 

 Bijstellen en op peil houden + uitvoeren 
van wat op de scholing is geleerd.  

 School waar in balans 
gevonden is tussen 
vrijheid, 
verantwoordelijkheid 
v.h. leerproces binnen 
en buiten de les door 
leerlingen, personeel en 
ouders. 

 Minder bus-opstelling 
 Mede bereikt door 

convergent 
differentiatieniveau 

 Waar werkvormen 
gebaseerd zijn op 
leerstijlen en 
leerstrategieën.  

 Leerling heeft een 
actievere rol m.b.t. 
voortgang 
(rapportgesprek)  

 Leerlingen zijn actiever, 
zelfstandiger aan het 
werk (meer 
projectmatig?) 

 Gewaarborgd door de 
PDCA-cyclus waaruit 
blijkt dat resultaten 
minimaal 1%  boven het 
landelijk gemiddelde 
zitten en leerlingen in 
het LTO tevredenheid 
laten zien.’ 

 Frisse klasklokalen waar 
heel veel gebeurt  

 We investeren in de 
zelfstandigheid van de 
brugklasleerlingen 

 Verschil in denkniveau 
tussen klas 1 en 4 is 
geminimaliseerd 
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2.MEDEWERKERS: Versterken van competenties (inhoud en proces/gedrag) van 
medewerkers in relatie tot onze ambities; 
 

Medewerkers  
Versterken van competenties (inhoud en proces/gedrag) van medewerkers in relatie tot onze ambities                        
 

2018 2019 2020 2021 2022: Finishfoto 
 

 Inventarisatie van 
competenties die 
nodig zijn als St.-
Jozef docent 
(2017 – 2018) 

 A.d.h.v. de 
gesprekkencyclus 
een pop maken, 
op zoek gaan naar 
nieuwe 
werkvormen/les- 
vormen 

 Scholingsplan 
Plan van aanpak, 
scholing en 
ontwikkeling. 
Intern en extern, 
persoonlijk en 
groepsgewijs. De 
scholing moet een 
doorlopend 
proces zijn. 

 Cursussen en 
trainingen, ‘train 
de trainer’- 
principe.  

 

 Visie 
ontwikkelingen 
t.a.v. 21 st century 
skills: - > Wat 
betekent voor onze 
lessen, ons 
gebouw, docenten, 
aanbod, inrichting 

 Werving en 
selectie: procedure 
aanpassen 

 Onderzoeken weer 
opnieuw 
opleidingsschool 
zijn 

 andere/nieuwe 
lestijden/rooster, 
zodat er ruimte is 
voor intervisie 

 TWO jaar, PDCA 
toepassen 

 Definitieve keuze 
maken voor 
lestijden/rooster  

  Voor leerling, personeel 
en MT: motivatie en 
uitdaging  

 Voorbeeldfunctie voor 
iedereen 

 Personeel heeft meer 
scholing buiten de deur 

 Personeel voert meer 
netwerkbezoeken uit 

 Beter afgestemd 
onderwijs door 
verschillende secties. 

 Er is een 
aanspreekcultuur 

 Personeel voert taken 
uit op basis van 
kwaliteiten + interesse 

 Leerling = Personeel = 
MT; alles is op iedereen 
van toepassing. 
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3.OMGEVING/PARTNERS: Netwerkrelaties op alle niveaus bouwen en versterken; 
 

OMGEVING/PARTNERS 
Netwerkrelaties op alle niveaus bouwen en versterken      
 

2018 2019 2020 2021 2022: Finishfoto 
 

 Oud lln in kaart 
brengen 

 Ouders met 
bedrijf (in kaart 
brengen bij 
inschrijving) 

 Functie BOS 
iemand 
benoemen 

 Politiek 
benaderen 

 Contact mbo 
 

 Netwerkdag lln 
 Opleiden voor 

regio 
 Proef studeren bij 

talentengroep 
 Bezoek andere 

scholen 

 Overzicht alle 
stageplekken. 
Ook bedrijven 
(sponsoren van 
de Jozefdag) 

 Onderzoeken 
opleidingsschool 
beginnen BOS 

 Gastlessen 
basisscholen 

 Onderzoek 
(buitenlandse 
scholen) 
uitwisseling 

 Opleidingsschool 
verbeteren 

 Secties contact 
vakgroep 

 We zijn een 
opleidingsschool. De 
BOS is terug, leraren 
opleiding + nieuwe 
docenten. 

 Contacten met 
lerarenopleidingen om 
goede kwalitatieve 
docenten aan te 
trekken 

 Contacten met po-, 
mbo- en havo-
opleidingen om 
doorlopende leerlijn te 
garanderen 

 Relaties met 
bedrijfsleven 

 De belangen van de 
school 
vertegenwoordigen op 
lokaal en landelijk 
politiek niveau om de 
positie van éénpitters of 
categorale scholen te 
versterken 

 Lid worden van 
landelijke vakgroepen 
om inspraak te krijgen 
en vakkennis te 
vergroten 

 Landelijke netwerken 
regelmatig bezoeken 

 Met “Best practices” 
samenwerken (vak, 
klassenmanagement, 
etc.) 

 Aanhaken bij landelijk 
curriculum netwerk 
(platform 2032) 
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4.PROFILERING: Het merk “St.-Jozefmavo” sterker profileren. 
 

PROFILERING   
Het merk “St.-Jozefmavo” sterker profileren      
 

2018 2019 2020 2021 2022: Finishfoto 
 

 De website 
verbeteren 

 ‘Bedrijfskleding’ 
eenduidig 

 Op de basisdag of 
BOVO plan 
voorleggen 
leerlingen, terug 
naar basisschool 

 Netwerkborrel 
met oud 
leerlingen 

 Inventariseren 
wie wil komen 
vertellen over zijn 
beroep of 
opleiding. En/ of 
ouders 
inschakelen.  

 Nog meer met 
sociale media 
werken 

 Leerkrachten 
basisscholen 
verhaal van April 
en leerlingen 

 Vloggen per 
leerjaar 

 Leerlingen terug 
naar basisscholen 
om te spreken over 
Jozefmavo 

 Oud leerlingen in 
de les laten 
vertellen (LOB) 

 Onderzoek en wat 
levert het meeste 
rendement -> 
reclameborden en 
reclamekrant 

 Onderzoek naar 
moderne 
digiborden 

 onderzoek wat je 
wilt in de klas met 
je sectie 
(whiteborden, 
krijtborden, 
digiborden) 

 Multimediaal 
voorlopen/mode
rne ingerichte 
lokalen 

 Leerlingen vullen 
de sociale media  

 Scholing voor 
docenten 
waardoor 
onderwijs beter 
tot uiting kan 
worden gebracht 

 Per leerjaar voor 
lln een 
klankbordgroep 
opzetten 

 Multimediaal 
voorlopen/ 
modern 
ingerichte 
lokalen 

 Bij advisering binnen PO 
staat SJM op plek 1 

 Multimediaal voorloper 
/ modern ingerichte 
lokalen 

 Professionele uitstraling 
 Creatieve leerlingen 
 Medewerkers met 

passie 
 Ouders hebben 

vertrouwen 
 Herkenbaar 
 Positief gevoel naar 

boven halen 
 ‘Je wordt gezien / 

gehoord’ 
 Leerlingen zijn trots op 

hun school en uiten dit 
op sociale media 
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Onderwijsprestaties en kwaliteitskaart 
 

In 2016 is verder gewerkt met het onderwijsverbeterplan. Alle indicatoren van de 
onderwijsinspectie staan op groen.  
Er zijn 4 indicatoren die gemeten worden door de onderwijsinspectie: 
• Onderwijspositie in leerjaar 3 t.o.v. het advies van de basisschool; 0,5 % (-7,6 % is de 

norm) 
• Onderbouwsnelheid: Percentage onvertraagd studievoortgang in leerjaar 1 en 2; 95.3 

% (94,95 is de norm) 
• Bovenbouwsucces: Percentage onvertraagd studievoortgang vanaf leerjaar 3 per 

afdeling; 87,62 % (85,61 % is de norm) 
• Examencijfers: gemiddeld cijfer Centraal Examen van alle vakken per afdeling; 6,28 

(6,15 is de norm) 
 

Kijk voor meer informatie op: https://www.onderwijsinspectie.nl/ 
 

 
 

Kwaliteitszorg 
 
Elk jaar vindt onderhoud van het schoolplan plaats. Door middel van deze strategische 

jaarplanning worden alle onderliggende activiteiten voor een periode van vier jaar inzichtelijk 

gemaakt. De set van activiteiten voor een periode van 1 jaar wordt vastgesteld in een 

jaarplan. De strategische jaarplanning wordt elk jaar geëvalueerd. Op basis van die evaluatie 

wordt het volgende jaarplan samengesteld en vastgesteld. Voor deze ‘onderhoudsdag’ wordt 

de werkgroep PDCA ingeschakeld. Het evalueren van de TWO’s gebeurt aan het einde van 

het schooljaar door het voltallige personeel. Naast het jaarplan wordt ook ieder jaar een 

jaarverslag gemaakt. Jaarlijks worden er tevredenheidsonderzoeken afgenomen waaruit de 

aanbevelingen en adviezen worden opgenomen in het jaarplan. De HRM cyclus zorgt voor 

borging van de onderwijskwaliteit, deze cyclus is dan ook weer opgenomen in het jaarplan.  

Een werkgroep schoolplan heeft meegewerkt aan het formuleren van onze strategische 

doelen de komende jaren. De doelen zijn gedeeld met het hele team en daarna geprioriteerd 

en aangescherpt. Het schoolplan is goedgekeurd door de medezeggenschapsraad en het 

bestuur.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.onderwijsinspectie.nl/
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Stelsel kwaliteitszorg: 
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Hoe Frequentie Eigenaar/uitvoerder 

KPI’s  
Accountantscontrole  
TVO 
Evalueren TWO’s  
Extern toezicht  

1 keer in de 6 weken 
Jaarlijks 
Jaarlijks  
Jaarlijks  
1 keer per 4 jaar  

Directeur 
Accountantskantoor 
Werkgroep PDCA 
Werkgroep PDCA 
Directeur  
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De werkgroep PDCA Op basis van de 
verkregen informatie 
onderzoeken 
waarom doelstelling 
niet behaald worden. 
Uitbrengen 
aanbevelingen en 
adviezen 

Voorzitter 
werkgroep PDCA 

Uitgangspunten bedrijfsvoering  

Tevredenheidsonderzoeken (TVO) 

Schoolplan proces/finish foto 

Audit 

Inspectierapport  

Toezicht kader VO 

Bestuursverslag 
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Medezeggenschap 

 

 

Leerlingenraad 

De leerlingenraad denkt en helpt mee bij verschillende activiteiten binnen de school. 
Daarnaast is de leerlingenraad een spreekbuis naar docenten en schoolleiding, die waar 
mogelijk, de initiatieven van de raad ondersteunen. 
Deze leerlingen zijn ook met veel animo actief bij de voorbereiding en uitvoering van PR 
activiteiten. Deze activiteiten zijn onder andere de basismiddag, voorlichtingsavonden en 
open dag. 
 

 

Ouderraad 

Zij bespreken problemen die ouders hebben of voorstellen waarmee ouders komen met de 
schoolleiding. Ook denkt de raad mee over allerlei zaken, die het schoolleven betreffen. 
Daarnaast is de raad actief betrokken bij allerlei (buitenschoolse) activiteiten. 
 

 

Medezeggenschapsraad 

De MR houdt toezicht op het beleid van de school en heeft instemming- of adviesrecht bij 
belangrijke beslissingen van het schoolbestuur en de schoolleiding. Ouders, personeel en 
leerlingen werken in de MR nauw samen om te zorgen voor kwalitatief goed onderwijs en 
een fijn werkklimaat. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


