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Jaarplan  

 
Jaar  2021 (periode mei 2021-juli 2022) 

School  De Muze 

Schoolleider   Dominique Janssen  

Datum  Mei 2021  

 

Inleiding  
 

In dit jaarplan 2021-2022 is een vertaling van het verbeterplan (april 
2021). In ons jaarplan geven we per onderdeel aan welke 
verbeterpunten we hebben gekozen als team en wat we wanneer gaan 
doen. Daarbij dient vermeld te worden dat het verbeterplan de leidraad 
is op dit moment voor de kwaliteitsverbetering van de school. Het 
verbeterplan zal worden geïntegreerd in het schoolplan. 

 
 

Gekozen verbeterpunten (globaal) 

 Beleidsterrein –Thema  Gekozen verbeterpunten 

1 Onderwijsresultaten De resultaten van de leerlingen voor taal en rekenen liggen 
tenminste op het ambitieniveau van de school. 

  Systematische analyse tonen d.m.v. datamuur 2x per jaar 
op schoolniveau. 

  Systematische analyse op groepsniveau (groepsbespreking) 
en op leerling niveau (leerlingbespreking) 2x per jaar en 
voor zorgleerlingen 4x per jaar. 

  Start opstellen kwaliteitskaarten opbrengsten, doelen en 
normen. 

  Overgang van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar 
groep 3. 

  Volgen van de leerlingen in de eerste drie jaren van het 
voortgezet onderwijs en evaluatie van de gegevens in 
beleidsmatige zin en advies hierop aanpassen. 

  Plan op maat voor cluster 5/6 om de opbrengsten te 
verhogen. 

  Systematische analyse van opbrengsten groep 6 en groep 7 
en deze vertalen naar een specifiek plan van aanpak. 

  Sociale competenties: uitslag van genormeerd instrument 
(WMK of SCOL) ligt op het niveau dat mag worden 
verwacht. 

  Introduceren van klassenbezoeken, collegiale consultatie 
e.d. met behulp van kijkwijzers. 
Opstellen van kijkwijzers. 

2 Onderwijsproces Effectieve lestijd (in orde maken van lesrooster). 
Er is sprake van efficiënte inzet van de geplande 
onderwijstijd. 

  Doorgaande lijn klassenmanagement. De leerkrachten 

realiseren een taakgerichte werksfeer. 

  Vakbekwame leerkrachten. 

  Leerkrachten stellen hoge verwachtingen aan de 
leerlingen. 

  Effectief onderwijs, zorg en ondersteuning. Doorgaande lijn 
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t/m groep 8. Vanaf groep 6 leerlingen met een OPP. 

  Een duidelijke aanpak voor leerlingen die meer aankunnen 
(Hoog) begaafdheid. 

3 Schoolklimaat Het schoolklimaat en de veiligheid voldoet de door de 
school gestelde norm (75%) en is gericht op het behalen 
(en evalueren) van school specifieke doelstellingen. 

  De school heeft een sociaal veiligheidsplan gericht op het 
voorkomen, registreren en afhandelen van incidenten. 

  Meting van de beleving van sociale veiligheid van het 
personeel. 

4 Didactisch handelen Op de Muze geven wij les volgens principes uit het EDI -
model die essentieel zijn voor onze leerlingen. 

  De leerkrachten kunnen: de lesfases en technieken van het 
EDI-lesmodel omschrijven en toepassen in hun lessen. 

  Op de Muze geven wij les volgens EDI en behouden de 
kwaliteit voor de toekomst. 

5 Zicht op ontwikkeling Op basis van planmatige analyse van de verzamelde 
gegevens het stellen van adequate concrete doelen, het 
planmatig werken middels periodeplannen en het 
(tussentijds) evalueren daarvan op schoolniveau, 
groepsniveau en leerling niveau, waardoor zicht op 
ontwikkeling verbetert.  
 
Hierdoor wordt tevens gesignaleerd of er voldoende groei 
is in kennis en vaardigheden. 

  Optimaliseren van de HGW-cyclus binnen de huidige 
zorgstructuur. 

6 Kwaliteitszorg De leidinggevende spreekt collega’s aan op ongewenst 
gedrag, toont voorbeeldgedrag en biedt ondersteuning aan 
de medewerkers.   

  Er wordt voldoende tijd en ondersteuning geboden aan de 
huidige Intern begeleiders om kwaliteit op orde te kunnen 
brengen. Het inzetten van experts op dit gebied moet 
leiden tot vaardigheidsgroei. 

  De verbeteractiviteiten van de school worden systematisch 
d.w.z. PDCA opgezet, uitgevoerd, gemeten, bijgesteld en 
geborgd in een jaarplan. De school borgt de kwaliteit van 
het onderwijsleerproces a.d.h.v. kwaliteitskaarten. 

  De leraren administreren de resultaten van methode 
gebonden toetsen op overzichtelijke wijze in basispoort en 
maken foutenanalyses op een eenduidige manier. De 
leraren trekken aantoonbaar conclusies uit deze analyses 
ten behoeve van de afstemming van het onderwijs aan 
individuele leerlingen of groepen lln. In het dynamisch 
periodeplan is deze verbinding zichtbaar. 

  De taakverdeling tussen leerkrachten, Boco en IB-er is 
helder beschreven. Ouders, leerkrachten en leerlingen 
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weten voor welke vraag ze bij wie moeten zijn en hoe de 
diverse bevoegdheden zijn geregeld. 

7 Professioneel handelen en 
communicatie 

Introduceren Stuurteam. 

  Er bestaan binnen de school heldere procedures en 
besluitvormen betreft besluitvorming. 

  Cultuurverandering op de Muze. De schoolcultuur wordt 
gekenmerkt door professionaliteit. Dit betekent een 
voortdurende drang tot professionele verbetering van alle 
medewerkers. Negatieve afwijkingen worden gecorrigeerd. 
De onderwijsdoelen, het onderwijsproces vormen de 
kerntaak van de school. 

  De directeur draagt zorg voor een doelbewuste 
schoolgemeenschap en stuurt het team daarop aan. 

  Open communicatie binnen het team als onderdeel van 
een doelbewuste gemeenschap. Borgen van afspraken. 

7 Wettelijke eisen Zijn voldaan. 

   

8 Vragenlijsten  Af te nemen voor de zomervakantie. 

   

9 [3] Schoolplan, deelplan 21-22 Aanpassen schoolplan voor januari 2022 (met ingrediënten 
uit het verbeterplan). 

   

10 [4] Divers  Goede overdracht bij terugkeer van directeur met als 
leidraad de koers van het verbeterplan. 

 
 

 

Uitwerking van de verbeterpunten per beleidsterrein – thema – aspect  

Beleidsterrein Onderwijsresultaten 

Verbeterpunt (wat)  De resultaten van de leerlingen voor taal en rekenen liggen tenminste 
op het ambitieniveau van de school. 

Gewenste situatie (doel)  Leerkrachten zijn op de hoogte van de norm voor de Muze (wat willen 
we bereiken (ambitie) met onze school/leerlingen?). 

Activiteiten (hoe) Informatie over de norm en referenties (het WAT en het HOE) wordt 
verduidelijkt. 
In de diverse besprekingen(analyse) op schoolniveau, groepsniveau en 
leerling niveau worden nieuwe doelen gesteld om het ambitieniveau te 
bereiken. 
 
Taal: 
Uitbreiding effectieve lestijd technisch lezen en voortgezet technisch 
lezen. 
Notatie uitval vaardigheidsgroei van leerlingen. 
Tempolezen m.b.v. teksten. 
Lesfasen van het EDI-model toepassen (Korte, bondige, doelgerichte 



 4 

instructie). 
Half uur per dag in heterogene groep technisch lezen voor koor door. 
Modellen door leerkracht of goede lezer die feedback kan geven. 
1 uur per week stillezen in eigen boek. Voor zwakke lezers ongeveer half 
uur van dat uur weer hardop lezen met leerkracht of goede lezer. (mag 
verdeeld over de week in bv 15 minuten). 
Voor zwakke lezers ook nog 1 uur per week gerichte interventie 
(woordrijtjes, flitsen, etc). 
 
Aanpak beschrijven in een kwaliteitskaart. 
 
Rekenen 
Korte, bondige, doelgerichte instructie. Daarna controle van begrip 
vragen (bewerking proces). 
Bij goed begrip kunnen kinderen zelfstandig aan de gang. 
De andere kinderen gaan dan door met leerkracht door: samen kort 
inoefenen door te modellen, feedback geven…zo nog een of twee keer. 
Daarna weer controle van begrip. 
De kinderen die nu nog “overblijven” in 2 groepen/delen: 

• Aan de instructietafel nabij modellen en kind zelf opgaven laten 
maken. Indien akkoord, verder. 

• Kinderen die het nog niet kunnen moeten wellicht verder terug. 
Dus wel binnen het doel (bijvoorbeeld aftrekken) maar met 
andere getallen (tot 20 ipv tot 100 of 1000). 
Dit kan op inhoud en in handelingsmodel (formeel, abstract, 
concreet). 
 

Aanpak beschrijven in een kwaliteitskaart. 

Betrokkenen  Team 

Periode (wanneer)  Norm wordt vastgesteld op 25 mei 2021. 
Aanpak te behalen ambitieniveaus en aanpak schooljaar 2021-2022. 

Eigenaar (wie) Stuurteam 

Kosten Geen 

Evaluatie (wanneer) Na elke bespreking 

Borging (hoe) Kwaliteitskaart doelen en normen 

 

Beleidsterrein Onderwijsresultaten  

Verbeterpunt (wat)  Systematische analyse tonen d.mv. datamuur 2x per schooljaar op 

schoolniveau. 

Systematische analyse op groepsniveau (groepsbespreking) en op 

leerling niveau (leerlingbespreking) 2x per jaar en voor zorgleerlingen 4x 

per jaar. 

Gewenste situatie (doel)  Leerkrachten hebben inzicht in de cyclische en systematische werkwijze 
op schoolniveau, groepsniveau en leerling niveau. 

Activiteiten (hoe) Scholing OGW/HGW 
Datamuur analyse op schoolniveau met het gehele team. Output 
meenemen in bestaande jaarplan en bijstellen. 
Groepsbespreking met de leerkracht. Op welke wijze voer je een 
groepsbespreking? Welke vragen stel je etc. Output analyse meenemen 
in dynamisch periodeplan. 
Leerlingbespreking met de leerkracht. Analyse op leerling niveau door 
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leerkracht en I.B. Op welke wijze analyseer je trends/ Welke vragen stel 
je etc? Output meenemen en bijstellen in dynamisch periodeplan. 
Afspraken noteren in verslag groepsbespreking. 
Alle besprekingen van de metingen en besprekingen vastleggen in 
jaarplanner 2021-2022. 

Betrokkenen  Team 

Periode (wanneer)  Mei 2021 t/m augustus 2022. 

Eigenaar (wie) Directeur en Intern begeleider. 

Kosten Geen. 

Evaluatie (wanneer) Na elke bespreking met team en groepen. 
Bijstelling in jaarplan halverwege schooljaar. 

Borging (hoe) Cyclische wijze van werken in Handboek de Muze 
Bijstelling en borging opbrengsten in jaarplan. 

 
 
 

Beleidsterrein Onderwijsresultaten 

Verbeterpunt (wat)  Start opstellen kwaliteitskaarten opbrengsten, doelen en normen. 

Gewenste situatie (doel)  Leerkrachten hebben inzicht in het opstellen van kwaliteitskaarten. Een 
eerste kwaliteitskaart (met standaard) wordt gemaakt. 

Activiteiten (hoe) 1. Opzet maken format kwaliteitskaart. 
2. Opstellen kwaliteitskaart opbrengsten, doelen en normen na 

scholing OGW door adviseur. 
3. Uitleggen: nut en noodzaak aan het team. 
4. Bespreken, vaststellen en borgen in bouw en/of team. 

Betrokkenen  Team. 

Periode (wanneer)  Mei en juni 2021. 

Eigenaar (wie) Stuurteam. 

Kosten Geen. 

Evaluatie (wanneer) 17 juni teamvergadering. 

Borging (hoe) Kwaliteitskaart doelen en normen. 

 
 
 

Beleidsterrein Onderwijsresultaten 

Verbeterpunt (wat)  Overgang van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 2 en naar 
groep 3. 

Gewenste situatie (doel)  Inzicht krijgen op welke voorwaarden een leerling wel/niet doorgaat 
naar een volgende groep 2 en een groep 3. 
Aanschaf nieuw gestandaardiseerd instrument voor kleuters. 
Het uitwerken van de 8 doelen highlights uit KIJK. 
Bespreking met groep 3 voor aansluiting doorgaande lijn. 

Activiteiten (hoe) Afstemmingsoverleg leerkrachten en I.B.  
Tevens mogelijke ondersteuning bieden door adviseur/coach. 

Betrokkenen  Team. 

Periode (wanneer)  Mei en juni 2021. 

Eigenaar (wie) Stuurteam. 

Kosten Geen. 

Evaluatie (wanneer) Augustus 2021 

Borging (hoe) Kwaliteitskaart of beleidsplan overgang groep 1, 2 en 3. 

 
 

Beleidsterrein Onderwijsresultaten 

Verbeterpunt (wat)  Volgen van de leerlingen in de eerste drie jaren van het voortgezet 
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onderwijs en evaluatie van de gegevens in beleidsmatige zin en advies 
hierop aanpassen. 

Gewenste situatie (doel)  Inzicht in de ontwikkeling van leerlingen op het VO, analyse en bijstellen 
mogelijke advisering. 

Activiteiten (hoe) Bijhouden en noteren. Tevens opnemen in jaarplan. 

Betrokkenen  Stuurteam. 

Periode (wanneer)  Jaarlijks. 

Eigenaar (wie) Directeur. 

Kosten Geen. 

Evaluatie (wanneer) 1e evaluatie juli/augustus 2021. 

Borging (hoe) Jaarplan en in handboek de Muze. 

 
 

Beleidsterrein Onderwijsresultaten 

Verbeterpunt (wat)  Plan op maat voor cluster 5/6 om de opbrengsten te verhogen. 

Gewenste situatie (doel)  Het technisch lezen en rekenen in de groepen 5 en 6 voldoen aan de 
gestelde norm. 

Activiteiten (hoe) N.a.v. meting maart en juni opstellen gerichte interventies voor 
leerlingen die uitvallen en voor de gehele groep. 

Betrokkenen  Leerkrachten cluster 5 en 6, overdracht en nieuwe leerkrachten 
groepen 6 en 7 (zie verder opstellen plan van aanpak). 

Periode (wanneer)  Mei-Juli 2021. 

Eigenaar (wie) Stuurteam. 

Kosten In begroting opgenomen scholing bureau Wolters. 

Evaluatie (wanneer) Juli 2021, oktober 2021, februari 2022, april 2022 en juni 2022. 

Borging (hoe) Kwaliteitskaart in handboek de Muze. 

 
 
 
 
 
 
 

Beleidsterrein Onderwijsresultaten 

Verbeterpunt (wat)  Systematische analyse van opbrengsten groep 6 en groep 7en deze 
vertalen naar een specifiek plan van aanpak volgend schooljaar. 
 

Gewenste situatie (doel)  Leerkrachten van huidige groep 6 en 7 zijn in staat tot systematische 
vertaling van de analyse in de verbeteracties om tot hogere groeps-
opbrengsten voor groep 7 en 8 te komen schooljaar 2021-2022. 

Activiteiten (hoe) Opstellen van een plan van aanpak voor de huidige groep 6 en 7 die de 
leerkrachten van groep 7 en 8 in schooljaar 2021-2022 ten uitvoer 
brengen. 

Betrokkenen  Leerkrachten huidige groepen 6 en 7, leerkrachten groepen 7 en 8 en 
I.B. 

Periode (wanneer)  Juni-juli 2021 en schooljaar 2021-2022. 

Eigenaar (wie) Leerkrachten groep 7 en 8 en I.B (onder aansturing directeur). 

Kosten Geen. 

Evaluatie (wanneer) Juli 2022. 

Borging (hoe) Verbeteracties borgen (wat werkt?) naar volgend schooljaar en plan van 
aanpak groep 8 standaardiseren. 

 
 

Beleidsterrein Onderwijsresultaten 
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Verbeterpunt (wat)  Sociale competenties: uitslag van genormeerd instrument (WMK of 
SCOL) ligt op het niveau dat mag worden verwacht. 

Gewenste situatie (doel)  Systematische analyse van de sociaal-emotionele ontwikkeling op 
schoolniveau, groepsniveau en leerling niveau. 

Activiteiten (hoe) Afname SCOL. 

Betrokkenen  Team. 

Periode (wanneer)  2x per jaar. 

Eigenaar (wie) Stuurteam. 

Kosten Geen. 

.Evaluatie (wanneer) Juli 2022. 

Borging (hoe) Handboek de Muze. 

 
 

Beleidsterrein Onderwijsresultaten 

Verbeterpunt (wat)  Introduceren van klassenbezoeken, collegiale consultatie e.d. met 
behulp van kijkwijzers. 
Opstellen van kijkwijzers. 

Gewenste situatie (doel)  Standaard kijkwijzers opstellen en introduceren. 
Leren van en met elkaar. Kennis X vaardigheden = gedrag. Gedrag 
bespreken en bijstellen a.d.h.v. kijkwijzers. 

Activiteiten (hoe) Door het houden van klassenbezoeken, flitsbezoeken en collegiale 
consultatie. 
Opstellen kijkwijzer. 

Betrokkenen  Team. 

Periode (wanneer)  Augustus-september 2021 opstellen kijkwijzer klassenmanagement 
Kijkwijzer EDI volgt ten tijde van de scholing. 

Eigenaar (wie) Stuurteam. 

Kosten Geen. 

Evaluatie (wanneer) Juli 2022. 

Borging (hoe) Handboek de Muze. 

 
 
 

Beleidsterrein Onderwijsproces 

Verbeterpunt (wat)  Effectieve lestijd (in orde maken van lesrooster). 

Er is sprake van efficiënte inzet van de geplande onderwijstijd. 

Gewenste situatie (doel)  Leerkrachten besteden voldoende onderwijstijd aan de kernvakken. 

Activiteiten (hoe) 1. Vergelijking lesroosters met ‘minimale’ tijd technisch/begrijpend        
lezen en rekenen.  

2. Monitoren op zichtbaarheid d.m.v. weekplanning en uitvoering 
door flitsbezoeken. 

Betrokkenen  Team. 

Periode (wanneer)  Juni-september 2021. 

Eigenaar (wie) Directeur en Bouwcoördinatoren. 

Kosten Geen. 

Evaluatie (wanneer) December 2021 en juli 2022. 

Borging (hoe) Lesuren tabel en handboek de Muze. 

 
 

Beleidsterrein Onderwijsproces 

Verbeterpunt (wat)  De leerkrachten realiseren een taakgericht werksfeer (doorgaande lijn 
klassenmanagement). 

Gewenste situatie (doel)  Leerkrachten creëren een ondersteunende en ordelijke omgeving voor 
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de leerlingen, die voorwaardelijk is voor goed functioneren en leren. 

Activiteiten (hoe) Bestaande kwaliteitskaart doorlopen, checken op uniformiteit en 
aanvullen. Uitvoering op basis van afspraak=afspraak. 

Betrokkenen  Team. 

Periode (wanneer)  Mei-Juni 2021. 

Eigenaar (wie) Stuurteam 
Opstellen kwaliteitskaart met het team. 

Kosten Geen. 

Evaluatie (wanneer) Juli 2021. 

Borging (hoe) Kwaliteitskaart klassenmanagement. 

 
 

Beleidsterrein Onderwijsproces 

Verbeterpunt (wat)  Vakbekwame leerkrachten. 

Gewenste situatie (doel)  Leerkrachten zijn in staat sterke instructies uit te voeren. (Leerlingen 
leren en ontwikkelen zich optimaal). 

Activiteiten (hoe) EDI-Training op maat. 
Klassenbezoeken en collegiale consultatie. 
Inhoudelijke vraagstukken bespreken op bouwvergaderingen. 
‘Coaching on the job’ individuele leerkrachten. 

Betrokkenen  Team. 

Periode (wanneer)  Schooljaar 2021-2022. 

Eigenaar (wie) Stuurteam. 

Kosten €17.000,- scholing EDI. 

Evaluatie (wanneer) Juli 2022. 

Borging (hoe) Handboek de Muze. 

 
 
 
 
 
 
 

Beleidsterrein Onderwijsproces 

Verbeterpunt (wat)  Leerkrachten stellen hoge verwachtingen aan de leerlingen. 

Gewenste situatie (doel)  Iedere leerling op de Muze behaald minimaal de afgesproken 
normering. 

Activiteiten (hoe) Na Check, Analyse en opstellen Plan vindt de Uitvoering plaats d.m.v. 
basisinstructie, begeleide inoefening, verlengde en/of intensieve 
instructie en verrijkte instructie. 

Betrokkenen  Team. 

Periode (wanneer)  Schooljaar 2021-2022. 

Eigenaar (wie) Stuurteam. 

Kosten €17.000,- scholing EDI. 

Evaluatie (wanneer) Juli 2022. 

Borging (hoe) Handboek de Muze. 

 
 

Beleidsterrein Onderwijsproces 

Verbeterpunt (wat)  Effectief onderwijs, zorg en ondersteuning. Doorgaande lijn t/m groep 
8. Vanaf groep 6 opstellen van ontwikkelingsperspectieven (=OPP) voor 
leerlingen die het niveau van rekenen en begrijpend lezen van E8 niet 
zullen halen. Tot groep 5 geen eigen leerlijnen! 
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Gewenste situatie (doel)  Leerkrachten zijn in staat voor leerlingen met een sterk afwijkende 
leertrajecten te werken met ontwikkelingsperspectieven 

Activiteiten (hoe) 1. Zorgbehoeften in kaart brengen. 
1. Opstellen van een eigen leerlijn. 

Betrokkenen  Leerkrachten en I.B. 

Periode (wanneer)  Juni-Augustus 2021 

Eigenaar (wie) Leerkrachten en I.B. onder aansturing van directeur. 
Wie behoeft een OPP en/of eigen leerlijn? Hoeveel in een groep etc. 

Kosten Geen. 

Evaluatie (wanneer) Oktober 2021 (zorgleerlingen nieuwe meting). 

Borging (hoe) Format OPP en de routing is gestandaardiseerd (opgenomen in SOP en 
handboek de Muze). 

 
 

Beleidsterrein Onderwijsproces 

Verbeterpunt (wat)  Een duidelijke aanpak voor leerlingen die meer aankunnen 
(Hoog)begaafdheid. 

Gewenste situatie (doel)  Voor (hoog)begaafde leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte 
(boven I-niveau) worden adequate leerdoelen opgesteld en uitgevoerd. 

Activiteiten (hoe) Afname quickscan op schoolniveau. 
Afname observatie instrument signalering (kleuters, groep 3 en groep 6) 
en handelingsprotocol op individueel leerling niveau (kant en klare 
aanpak). 
Aanpak op verbreding en verdieping (b.v. Tasc-model). 
Scholing op teamniveau (signalering, diagnose en aanpak). 
Opstellen Ontwikkelingsplan voor begaafdheid (komen tot beleidsplan). 

Betrokkenen  Team. 

Periode (wanneer)  Schooljaar 2021-2022 (2e helft schooljaar). 

Eigenaar (wie) Stuurteam. 

Kosten €2500,- 

Evaluatie (wanneer) Juli 2022. 

Borging (hoe) Handboek de Muze. 

 
 
 

Beleidsterrein Schoolklimaat 

Verbeterpunt (wat)  Het schoolklimaat en de veiligheid voldoet de door de school gestelde 
norm (75%) en is gericht op het behalen (en evalueren) van school 
specifieke doelstellingen. 

Gewenste situatie (doel)  Een daadwerkelijk veiligheidsbeleid, gericht op het behalen (en 
evalueren) van school specifieke doelstellingen. 

Activiteiten (hoe) Na meting veiligheid onder leerlingen leerkrachten en ouders 
(veiligheidsmonitor OCW) aanscherping veiligheidsplan en uitvoering 
hiervan. 

Betrokkenen  Team. 

Periode (wanneer)  Mei-juli 2021. 

Eigenaar (wie) Stuurteam onder aansturing van de directeur. 

Kosten Geen. 

Evaluatie (wanneer) Juli 2021, december 2021, juli 2022. 

Borging (hoe) Handboek de Muze. 

 
 

Beleidsterrein Schoolklimaat 

Verbeterpunt (wat)  De school heeft een sociaal veiligheidsplan gericht op het voorkomen, 
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registreren en afhandelen van incidenten. 

Gewenste situatie (doel)  De school heeft een up to date sociaal veiligheidsplan dat op de website 
is geplaatst. 

Activiteiten (hoe) Na meting update van het veiligheidsplan. Plaatsing op de website. 

Betrokkenen  Team. 

Periode (wanneer)  Juni-Augustus 2021. 

Eigenaar (wie) Directeur. 

Kosten Geen. 

Evaluatie (wanneer) Juli 2022. 

Borging (hoe) Veiligheidsplan de Muze. 

 
 

Beleidsterrein Schoolklimaat 

Verbeterpunt (wat)  Meting van de beleving van sociale veiligheid van het personeel m.b.v. 
veiligheidsmonitor OCW. 

Gewenste situatie (doel)  Iedere leerkracht voelt zich veilig op de Muze waardoor samenwerking 
en eigenaarschap, het laten zien van eigen talenten worden gedeeld en 
hierdoor samenwerking en invloed willen uitoefenen wordt 
geoptimaliseerd. 

Activiteiten (hoe) Meting veiligheid personeel. 

Betrokkenen  Team. 

Periode (wanneer)  Juni 201-Juli 2022. 

Eigenaar (wie) Stuurteam. 

Kosten Geen. 

Evaluatie (wanneer) Juli 2022. 

Borging (hoe) Handboek de Muze. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Beleidsterrein Didactisch handelen 

Verbeterpunt (wat)  Op de Muze geven wij les volgens principes uit het EDI -model die 
essentieel zijn voor onze leerlingen. 

Gewenste situatie (doel)  Leerkrachten omarmen de principes van EDI en delen deze met elkaar 

Activiteiten (hoe) Commitment aan voorgestelde scholing. 
Scholing en klassenbezoeken. 
Opstellen kijkwijzer EDI. 

Betrokkenen  Team. 

Periode (wanneer)  Schooljaar 2021-2022. 

Eigenaar (wie) Stuurteam. 

Kosten (Zie eerder). 

Evaluatie (wanneer) Juli 2022. 

Borging (hoe) Schooljaar 2021-2022. 

 

Beleidsterrein Didactisch handelen 

Verbeterpunt (wat)  De leerkrachten kunnen: de lesfases en technieken van het EDI-
lesmodel omschrijven en toepassen in hun lessen. 

Gewenste situatie (doel)  De leerkrachten kunnen de verschillende lesfases en technieken van het 
EDI-model omschrijven en toepassen in hun lessen (leerdoel formuleren 
met concept en vaardigheid; een instructie ontwerpen bij procedurele- 
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en feitenkennis. 

Activiteiten (hoe) Scholing en klassenbezoeken door adviseur samen met het stuurteam. 

Betrokkenen  Team 

Periode (wanneer)  Schooljaar 2021-2022 

Eigenaar (wie) Stuurteam 

Kosten Zie eerder 

Evaluatie (wanneer) Juli 2022 

Borging (hoe) Schooljaar 2021-2022 

 
 

Beleidsterrein Didactisch handelen 

Verbeterpunt (wat)  Op de Muze geven wij les volgens EDI en behouden de kwaliteit voor de 
toekomst. 

Gewenste situatie (doel)  Er worden kwalitatief hoogwaardige lessen gegeven met een concreet 
lesdoel, kraakheldere instructie en actieve leerlingen. We controleren 
voortdurend of de leerlingen de instructie begrijpen en nemen op basis 
hiervan beslissingen voor het vervolg van de les. 

Activiteiten (hoe) Wij borgen het EDI-model in een kwaliteitskaart. 
We nemen het EDI-model vast op in onze gesprekken -en 
observatiecycli. 

Betrokkenen  Team. 

Periode (wanneer)  Schooljaar 2021-2022. 

Eigenaar (wie) Stuurteam. 

Kosten Zie eerder 

Evaluatie (wanneer) Juli 2022. 

Borging (hoe) Schooljaar 2021-2022. 

 
 

Beleidsterrein Zicht op ontwikkeling 

Verbeterpunt (wat)  Op basis van planmatige analyse van de verzamelde gegevens het 
stellen van adequate concrete doelen, het planmatig werken middels 
periodeplannen en het (tussentijds) evalueren daarvan op schoolniveau, 
groepsniveau en leerling niveau, waardoor zicht op ontwikkeling 
verbetert. 

Gewenste situatie (doel)  Iedere groep heeft een dynamisch periodeplan dat zichtbaar aanwezig 
is en wordt uitgevoerd. 

Activiteiten (hoe) Opstellen van een dynamisch plan met alleen gegevens die voor leerling 
van belang zijn en onderwijsdoelen die buiten de standaard 
methodeaanpak vallen. (Wekelijks of twee wekelijks aanpassen). 

Betrokkenen  Team 

Periode (wanneer)  Juli-september 2021 

Eigenaar (wie) Stuurteam 

Kosten N.t.b.  

Evaluatie (wanneer) December 2021. 

Borging (hoe) Handboek de Muze. 

 
 

Beleidsterrein Zicht op ontwikkeling 

Verbeterpunt (wat)  Het optimaliseren van de HGW-cyclus binnen de huidige zorgstructuur. 

Gewenste situatie (doel)  Het team heeft inzicht in de wijze waarop de route werkzaam is in het 
kader van de zorg en handelt hiernaar. 

Activiteiten (hoe) Korte scholing aan het team over zorgarrangementen. 
2x per jaar afname tussentoetsen zorgleerlingen. 

Betrokkenen  Leerkrachten en I.B. 
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Periode (wanneer)  In oktober en april  

Eigenaar (wie) I.B. onder aansturing van de directeur. 

Kosten Geen 

Evaluatie (wanneer) Juli 2022 

Borging (hoe) Handboek de Muze. 
 

Beleidsterrein Kwaliteitszorg 

Verbeterpunt (wat)  De leidinggevende spreekt collega’s aan op ongewenst gedrag, toont 
voorbeeldgedrag en biedt ondersteuning aan de medewerkers. 

Gewenste situatie (doel)  De leidinggevende draagt zorg voor een systematische toepassing van 
de PDCA- cyclus in alle plannen. Data-analyse wordt gebruikt om waar 
nodig onderwijs bij te stellen, zodat doelen worden gehaald. Borging 
van afspraken vindt continue plaats evenals monitoring. Indien 
afspraken niet worden nagekomen worden leerkrachten hierop 
aangesproken door de directeur. 

Activiteiten (hoe) Ondersteuning en coaching on the job van de leidinggevende bij 
Uitvoering van het verbeterplan.  

Betrokkenen  Team. 
Coach/Adviseur. 

Periode (wanneer)  Schooljaar 2021-2022. 

Eigenaar (wie) Directeur. 

Kosten n.t.b. 

Evaluatie (wanneer) 1e evaluatie december 2021. 

Borging (hoe) Verbeterplan en jaarplan.  

 
 
 
 

Beleidsterrein Kwaliteitszorg 

Verbeterpunt (wat)  Er wordt voldoende tijd en ondersteuning geboden aan de huidige 
intern begeleiders om kwaliteit op orde te kunnen brengen. 

Gewenste situatie (doel)  De intern begeleiders hebben voldoende kennis en vaardigheden in de 
talken die intern begeleider kan vervullen in het kader van 
opbrengstgericht werken (data benutten voor het verbeteren van het 
onderwijs). 

Activiteiten (hoe) Coaching on the job. 

Betrokkenen  Door (interim) Intern Begeleider. 

Periode (wanneer)  z.s.m. 

Eigenaar (wie) Directeur 

Kosten N.t.b. 

Evaluatie (wanneer) December 2021 

Borging (hoe) Verbeterplan en jaarplan. 

 
 

Beleidsterrein Kwaliteitszorg 

Verbeterpunt (wat)  De verbeteractiviteiten van de school worden systematisch d.w.z. PDCA 
opgezet, uitgevoerd, gemeten, bijgesteld en geborgd in een jaarplan. De 
school borgt de kwaliteit van het onderwijsleerproces a.d.h.v. 
kwaliteitskaarten. 

Gewenste situatie (doel)  Er ligt een zichtbaar operationeel jaarplan. 

Activiteiten (hoe) Het opstellen van een operationeel jaarplan. 

Betrokkenen  Stuurteam. 
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Periode (wanneer)  Mei 2021. 

Eigenaar (wie) Directeur. 

Kosten N.t.b. 

Evaluatie (wanneer) December 2021. 

Borging (hoe) Jaarplan. 

 
 

Beleidsterrein Kwaliteitszorg 

Verbeterpunt (wat)  De leraren administreren de resultaten van methode gebonden toetsen 
op overzichtelijke wijze in Basispoort en maken foutenanalyses op een 
eenduidige manier. 

Gewenste situatie (doel)  De leerkrachten monitoren de leerlingen door formatieve toetsing en 
analyse van het dagelijks werk 

Activiteiten (hoe) De leerkrachten noteren uniform methode gebonden toetsen in 
Basispoort. 

Betrokkenen  Team. 

Periode (wanneer)  Doorlopend. 

Eigenaar (wie) Stuurteam. 
Monitoring Intern begeleiders. 

Kosten Geen. 

Evaluatie (wanneer) Juli 2021. 

Borging (hoe) Zichtbaar in Basispoort. 

 
 
 
 
 
 

Beleidsterrein Kwaliteitszorg 

Verbeterpunt (wat)  De taakverdeling bouwcoördinator schap, Interne begeleiding en 
stuurteam verduidelijken.  

Gewenste situatie (doel)  Er is een heldere functieomschrijving van een bouwcoördinator en 
Interne begeleiding. De taakverdeling is voor het team helder en 
inzichtelijk. Ouders, leerkrachten en leerlingen weten voor welke vraag 
ze bij wie moeten zijn en hoe diverse bevoegdheden zijn geregeld. 

Activiteiten (hoe) 1. Opstellen functieomschrijving. 
2. Taken verdelen (taken behorend bij stuurteam). 
3. Informatie aan het team. 

Betrokkenen  Stuurteam. 

Periode (wanneer)  Mei-juli 2021. 

Eigenaar (wie) Directeur. 
Functieomschrijvingen in handboek. 

Kosten Geen. 

Evaluatie (wanneer) Juli 2021 en december 2021 (functiehuis Conexus). 

Borging (hoe) Handboek de Muze. 

 
 

Beleidsterrein Professioneel handelen en communicatie 

Verbeterpunt (wat)  Introduceren Stuurteam. 

Gewenste situatie (doel)  Er vindt een herijking plaats met het team over de 
managementstructuur die nodig is binnen de Muze.  
Het MT/IB is het nieuwe stuurteam. Er wordt planmatig gewerkt aan het 
verbeteren van de onderwijskwaliteit, het creëren van draagvlak voor 
beleidsvoornemens en veranderings-trajecten.  
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(Een professionele leergemeenschap).  

Activiteiten (hoe) Er vindt transparantie en duidelijkheid bij alle teamleden plaats. De 
analyses dienen hierbij als uitgangspunt.  
Taken en functies stuurteamleden zijn omschreven en liggen vast  
Er is duidelijkheid bij het team bij wie moet ik terecht met welke vraag . 

Betrokkenen  Team. 

Periode (wanneer)  Mei 2021. 

Eigenaar (wie) Stuurteam. 
Protocol wordt teruggekoppeld aan het team. 

Kosten Geen. 

Evaluatie (wanneer)  Juli 2021. 

Borging (hoe) Handboek de Muze. 

 
 

Beleidsterrein Professioneel handelen en communicatie 

Verbeterpunt (wat)  Cultuurverandering op de Muze.  

Gewenste situatie (doel)  De schoolcultuur wordt gekenmerkt door professionaliteit. Dit betekent 
een voortdurende drang tot professionele verbetering van alle 
medewerkers. Negatieve afwijkingen worden gecorrigeerd. De 
onderwijsdoelen, het onderwijsproces vormen de corebusiness van de 
school. 

Activiteiten (hoe) Verhoging frequentie team-en bouwvergaderingen. 
Sturing en ondersteuning door de directeur. 
Feedback /feedforward geven aan elkaar. 

Betrokkenen  Team 

Periode (wanneer)  Vanaf mei 2021-Julki 2022 

Eigenaar (wie) Stuurteam 

Kosten Geen 

Evaluatie (wanneer) Juli 2021 

Borging (hoe) Jaarplanner 

 
 

Beleidsterrein Professioneel handelen en communicatie 

Verbeterpunt (wat)  Heldere procedures en besluitvormen betreft besluitvorming 

Gewenste situatie (doel)  Het team zijn in staat om efficiënt en effectief te komen tot 
besluitvorming waardoor eigenaarschap ontstaat 

Activiteiten (hoe) Een andere werkwijze van besluitvorming (b.v. sociocratie). Korte  
‘coaching on the job’van het team (evt. met spel Sociocratie). 
Scholing in besluitvorming kan nadien volgen (stappen en werkwijze en 
gedachtegoed). 
Opstellen van heldere routes en procedures die vastliggen. 

Betrokkenen  Team. 

Periode (wanneer)  Mei 2021-Juli 2022. 

Eigenaar (wie) Directeur/stuurteam. 

Kosten Geen. 

Evaluatie (wanneer) Juli 2022. 

Borging (hoe) Handboek de Muze. 

 
 

Beleidsterrein Professioneel handelen en communicatie 

Verbeterpunt (wat)  Open communicatie binnen het team als onderdeel van een 
doelbewuste gemeenschap. Borgen van afspraken. 

Tevens draagt de directeur zorg voor een doelbewuste 
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schoolgemeenschap en stuurt het team daarop aan. 

Gewenste situatie (doel)  Een duidelijke visie waarbij alle betrokkenen gestimuleerd worden om 
op een verbindende manier te communiceren. Verbindende 
Communicatie maakt diegenen die ermee aan de slag gaan bewuster 
van de eigen behoeftewereld. Ze geeft perspectief in de eigen 
emotionele ontwikkeling. Ze verbetert de relaties met anderen en zorgt 
ervoor dat essentiële dingen bespreekbaar worden. De intentie van 
Verbindende Communicatie is, een relatie op te bouwen - of te 
behouden- waarbij er wederzijds respect is. 

Activiteiten (hoe) Trainingen op teamniveau. 

Betrokkenen  Team. 

Periode (wanneer)  Schooljaar 2021-2022. 

Eigenaar (wie) Directeur. 

Kosten €10.000,- 

Evaluatie (wanneer) Jaarlijks . 

Borging (hoe) Handboek de Muze (zo gaan wij met elkaar om op de Muze). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Te volgen scholing 2021-2022 

 Wat? Wie? Wanneer?  Kosten? 

1 Scholing EDI Team Zie jaarplanner €17.000,- 

3 Scholing Communicatie Team Zie jaarplanner €10.000,- 

4 Scholing (hoog)begaafdheid Team Zie jaarplanner €10.000,- 

 Coaching directeur Directeur n.t.b. n.t.b. 

 Coaching Interne begeleiders Intern 
begeleiders 

n.t.b. n.t.b. 

 Coaching op maat 
leerkracht(en) 

N.t.b n.t.b. n.t.b 

 
 

Geplande vragenlijsten [in 2021] 

 
 

Vragenlijst  Wanneer 
uitvoeren 

Eigenaar Uitslagen 
bespreken  
Wie – Wanneer? 

1 Sociale veiligheid leerlingen Juni 2021 Directeur Juni 2021 

2 Sociale veiligheid leraren Juni 2021 Directeur Juni 2021 

3 Sociale veiligheid ouders  Juni 2021 Directeur Juni 2021 

 

Beleidsterreinen die we gaan beoordelen (evalueren)  

 Beleidsterrein Directie  Team  Anderen 

1 Voortgang operationeel 
jaarplan 

X X x 

2 Opbrengsten datamuur X X x 

3 Koers verbeterplan x x x 

 

Algemene werkzaamheden  

 Wat? Wie? Wanneer?  Kosten? 
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1 Opstellen schoolgids 
(verantwoording eindscores) 

Directeur Dec  2021 n.v.t. 

2 Opstellen jaarplan 2021-2022 Adviseur/team Mei 2021 n.v.t. 

3 Aanpassen schoolplan Directeur  Voor februari 
2022 

n.v.t. 

4 Update 
Schoolondersteuningsprofiel 
 

Directeur en 
Interne 
begeleiding 

Voor september 
2021 

n.v.t. 

 


