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Jaarplan 2019: Worden wie je bent: Stand van zaken december 2019 

Elk kind verdient de kans op onderwijs. Erbij horen. Zelf keuzes maken. Ontwikkelen. Elk kind verdient die kans. Een beperking mag dat niet in de weg staan, ook niet als dat 
een ernstige en meervoudige beperking is. De Emiliusschool is dé specialist die ieder ernstig meervoudig beperkte leerling helpt om te worden wie hij/zij is. Gelukkig. 
 
Ieder jaar maken we op de Emiliusschool keuzes met betrekking tot de onderwerpen die er voor dat betreffende jaar voor ons toe doen. Onderwerpen die belangrijk zijn om 
kwalitatief goed onderwijs te kunnen bieden of te kunnen blijven bieden aan onze leerlingen. Onderwerpen die belangrijk zijn om onze ambities waar te maken. Daar gaat ons 
jaarplan voor het jaar 2019 over. 
Dit jaarplan is een belangrijk onderdeel van onze systematiek van kwaliteitszorg en de planmatige invulling van dit jaarplan waarborgt dat we aan onze ambities invulling zullen 
geven in de loop van 2019. Dezelfde planmatigheid is kenmerkend voor onze PDCA cyclus die beschreven staat in het Handboek Kwaliteit Emiliusschool. Daarin beschrijven 
we ook wat volgens ons onderdeel uitmaakt van de kwaliteit van onze school en waarop we ons dan baseren. 
Ieder kwartaal wordt door de MT-leden de balans opgemaakt. De verschillende MT-leden zijn gedurende het kwartaal actief volgend en bijsturend wat betreft de ontwikkeling 
binnen dat kwartaal en sturend in het volgende kwartaal naar aanleiding van de opgestelde kwartaalrapportage. 
 
Dit jaarplan is tot stand gekomen na overleg tussen de MT-leden. Als basis diende de evaluatie van het jaarplan over 2018. Daaraan toegevoegd hebben we enerzijds 
activiteiten die jaarlijks terugkeren en van groot belang zijn om op de kwaliteit van de Emiliusschool te kunnen blijven sturen. Anderzijds zijn nieuwe ambities geformuleerd en in 
concrete doelstellingen vertaald. Dit jaarplan wordt met de leden van ons schoolteam besproken, omdat we het belangrijk vinden dat iedereen op de hoogte is van en actief 
meewerkt aan het realiseren van de doelen en ambities voor 2019. Ieder kwartaal wordt de stand van zaken aan de vergadering van de Raad van Toezicht ter bespreking 
aangeboden. 
 
Dit jaarplan bestaat uit 6 hoofdstukken die we van groot belang vinden voor 2019. We noemen dat Resultaatvelden. Ieder resultaatveld kent verschillende onderdelen. De 
Resultaatvelden zijn 1. Onderwijs en Leren; 2. Kwaliteit, Professionalisering en Opbrengsten; 3. Financiën en Bedrijfsvoering; 4. Personeelsbeleid; 5. Organisatie, Veiligheid en 
Arbo en 6. Samenwerking en Communicatie met steekhouders. Ieder jaar maken we keuzes uit de onderwerpen die wij voor de Emiliusschool van belang vinden. Dit jaarplan 
beschrijft en plant die keuzes voor het jaar 2019. We hebben geprobeerd een groot aantal van die keuzes in samenhang met elkaar te maken, omdat veel keuzes/onderwerpen 
met elkaar samenhangen en om een geïntegreerde aanpak vragen. Soms ook zijn keuzes op zichzelf staand. 
  
Vanwege het feit dat directeur en bestuurder dezelfde persoon zijn binnen onze bestuurlijke éénpitter, is het niet altijd mogelijk of zinvol om de directeurs- en 
bestuurdersverantwoordelijkheid te scheiden. Indien mogelijk en/of zinvol, wordt dit onderscheid in dit document wel gemaakt. 
 
De procedurele borging (proces/planning) is onderdeel van dit document. De inhoud van de borgingsactiviteiten wordt beschreven Handboek Kwaliteit Emiliusschool, dat in de 
loop van 2019 en 2020 wordt gevuld. 
 
 
Betekenis van de kleurvakken: ieder kwartaal wordt de stand van zaken in beeld gebracht. Dat wordt gevisualiseerd door onderstaand kleurgebruik.  
In de jaarlijkse management analyse Indien daar aanleiding voor is, wordt onder het betreffende onderwerp een vak met geschreven toelichting toegevoegd. 
 
 

Niet ingekleurd:  

er is voor dit 
onderwerp nog 
geen of weinig actie 
ondernomen dit 
jaar. 

Geel ingekleurd:  

er is een begin 
gemaakt met deze 
activiteit en de 
vorderingen worden 
gemonitord. 

Groen ingekleurd:  

deze activiteit is 
volledig afgerond. 



2 
 

 

Resultaatveld 1; Onderwijs en Leren 

Op het gebied van Onderwijs en Leren zijn we goed in het begeleiden van individuele leerlingen en in het scheppen van goede pedagogische voorwaarden voor onze 
leerlingen. Dat blijkt uit de hoge oudertevredenheid, maar ook uit een gesprek met de onderwijsinspectie hierover. 
De Emiliusschool heeft nog een ontwikkeling te gaan als het gaat om het op een hoger aggregatieniveau bezien van de behaalde opbrengsten. Dat trachten we te bereiken 
door onderstaande resultaatafspraken 1.1. en 1.2.  
Resultaatafspraak 1.3. vinden we belangrijk om onze ambitie om een ontwikkelingsgerichte school te blijven te kunnen realiseren. Resultaatafspraken 1.4a. en 1.4b. vinden we 
belangrijk vanwege het enorme belang dat communicatie inneemt in het leven van onze leerlingen en hun directe omgeving. 
 

 
1.1. Kwaliteit: Opbrengst Onderwijsdoelen: 
De Emiliusschool brengt het percentage van het aantal behaalde doelen in beeld. 
 

Resultaatafspraak Norm: behaald als… Tijdstip Procedurele borging Kleur 

Schoolniveau  de evaluatie van doelen aan de hand van ‘behaald’ of ‘niet-behaald’ geschiedt. 

 de harde data beschikbaar zijn ter evaluatie (middels I.B.’ers). 

 de norm van 60% behaald is 

september  Deze zelfevaluatie maakt ieder 
jaar deel uit van de 
jaarplanning. 

 Deze zelfevaluatie staat 
inhoudelijk beschreven in het 
Handboek Kwaliteit. 

 Conclusies worden door 
I.B.’ers  besproken met 
leerkrachten tijdens de leerling 
besprekingen. 

 

 
 

Bestuursniveau  de resultaten binnen het MT besproken zijn op verschillende aggregatieniveaus, 
zoals de gehele school, afdeling SO, afdeling VSO, per stroming, per klas. De 
gegevens worden verzameld en geanalyseerd.  

 de conclusies die moeten leiden tot verandering van werkwijze en/of aanpak zijn 
verwerkt in het jaarplan 2020. 

 de gegevens zijn gepubliceerd op de website en in de schoolgids. 
 

december  Rapportage aan RvT 

 Verslag maakt onderdeel uit 
van het bestuursverslag in de 
jaarstukken. 

 Website en de schoolgids. 

 

 
1.2. Kwaliteit: Opbrengst behaalde ontwikkelingsperspectieven 
De Emiliusschool brengt in beeld of de ontwikkelingsperspectieven op het vastgestelde ambitieniveau zijn behaald 
 

Resultaatafspraak Norm: behaald als… Tijdstip Procedurele borging Kleur 

Schoolniveau  75% van de SO-leerlingen het niveau van het afgesproken 
ontwikkelingsperspectief behaalt. Dit betreft de leerlingen die van het SO 
doorstromen naar het VSO. 

september  Deze zelfevaluatie maakt ieder 
jaar deel uit van de 
jaarplanning. 
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 90% van de VSO-leerlingen het niveau van het afgesproken ontwikkelingsniveau 
behaalt. Dit betreft de leerlingen die van het VSO doorstromen naar de 
dagbesteding. 

 Deze zelfevaluatie staat 
inhoudelijk beschreven in het 
Handboek Kwaliteit. 

 Conclusies wat betreft 
behaalde 
ontwikkelingsperspectieven 
worden door I.B.’ers besproken 
met leerkrachten tijdens de 
leerling-besprekingen. 

Bestuursniveau  de resultaten binnen het MT besproken zijn op verschillende aggregatieniveaus: 
gehele school, afdeling SO, afdeling VSO, per stroming, per klas. De gegevens 
worden verzameld. 

 de conclusies die moeten leiden tot verandering van werkwijze en/of aanpak zijn 
verwerkt in het jaarplan 2020. 

 de gegevens zijn gepubliceerd op de website en in de schoolgids. 
 

oktober 
 
 
 
 
december 
 

 Rapportage aan RvT. 

 verslag maakt onderdeel uit 
van het bestuursverslag in de 
jaarstukken. 

 Website en schoolgids. 

 

 
1.3. Kwaliteit schoolontwikkeling: Taakgroepen 
De Emiliusschool richt ten behoeve van school/onderwijsontwikkeling 10 taakgroepen in. 
 

Resultaatafspraak Norm: behaald als… Tijdstip Procedurele borging Kleur 

Schoolniveau  iedere taakgroep een SMART geformuleerde opdracht heeft. 

 halverwege het schooljaar de hiermee belaste L12 leerkracht de voortgang 
bespreekt en bijstuurt. 

 70% van de werkgroepen de afgesproken doelen heeft bereikt. 

 implementatie van de resultaten binnen de afdelingsvergadering heeft 
plaatsgevonden. 

september  L12 leerkracht doet halverwege 
het schooljaar verslag. 

 In het volgend schooljaar 
maken de geïmplementeerde 
onderwerpen deel uit van de 
gesprekkencyclus en de 
klasbesprekingen. 

 Beschrijving in het Handboek 
Kwaliteit 

 

Bestuursniveau  nvt december  Rapportage aan RvT  

 
1.4a. Kwaliteit schoolontwikkeling: ondersteunende communicatie (meerjarige opdracht) 
De Emiliusschool bevordert en faciliteert het gebruik van Nederlands met Gebaren (NmG) 
 

Resultaatafspraak Norm: behaald als… Tijdstip Procedurele borging Kleur 

Schoolniveau  de begeleidende logopediste het klassenpersoneel getraind heeft in het gebruik 
van NmG 

 tijdens de studiedag op 27 juni aan dit onderwerp aandacht is besteed 
 

doorlopend 
en 
meerjarig 

 Agenda voortgangsoverleg 
logopedie met adjunct-
directeur. 

 

Bestuursniveau  nvt december  Rapportage aan RvT  
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1.4b.. Kwaliteit schoolontwikkeling: software/hardware bij ondersteunende communicatie en communicatiegedrag 
De Emiliusschool oriënteert zich op de wenselijkheid en haalbaarheid van het gebruik van specifieke communicatie ondersteunende software/hardware en het 
bijbehorende communicatiegedrag van onze personeelsleden. 
 

Resultaatafspraak Norm: behaald als… Tijdstip Procedurele borging Kleur 

Schoolniveau  er overzicht is verkregen van de veelgebruikte software. 

 in ieder geval de Tobi en Prologo To go daarvan deel uit maken. 

 een besluit is genomen dat kan steunen op de meerderheid van het 
klassenpersoneel, logopedie en MT 

november  agenda MT 

 agenda voortgangsoverleg 
logopedie met adjunct-directeur 

 

Bestuursniveau  nvt december  Rapportage aan RvT   
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Resultaatveld 2; Kwaliteit, Professionalisering en Opbrengsten 

De onderstaande resultaatafspraken 2.1 t/m 2.8 vinden we van belang omdat dit onderdelen zijn die voor een systematische inrichting van onze kwaliteitszorg voorwaardelijk 
zijn. We beschrijven in deze resultaatafspraken wat we belangrijk vinden, waarom we dat vinden en waar we dat op baseren. Om die reden wordt aan al deze onderdelen in 
2019 aandacht besteed. Soms ook omdat er een wettelijke verplichting onderligt, zoals bijvoorbeeld het realiseren van een nieuw schoolplan en een nieuwe schoolgids. 
De resultaatafspraken 2.9 t/m 2.18. betreffen onze wijze van informatieverzameling over de bereikte resultaten op de betreffende onderwerpen. Onze ambities zijn daarin als te 
behalen norm onder woorden gebracht. De resultaten worden, zo mogelijk in samenhang met elkaar, in evaluatieve zin besproken binnen het MT en betrokken bij de opstelling 
van het jaarplan voor 2020. 
Wat betreft de resultaatvelden 2.1. t/m 2.8. is een actualisering of vernieuwing van bestaande teksten aan de orde. Het is onze ambitie om in 2019 de betreffende teksten 
geheel actueel te maken en in lijn te brengen met o.a. het onderzoekskader van de Inspectie van het Onderwijs. 
Wat betreft de resultaatvelden 2.9. t/m 2.18 is het onze ambitie om de verschillende vormen van zelfevaluatie op een hoger niveau te brengen, door ons niet langer te richten 
op de individuele uitkomsten van op individuen gerichte evaluaties. Juist door de resultaten op een hoger aggregatieniveau en ook in relatie met elkaar te interpreteren, kunnen 
we leren van de uitkomsten en onze kwaliteitszorg op een hoger plan brengen. 

 
2.1. Jaarplan 
De Emiliusschool beschikt over een smart geformuleerd en vastgesteld jaarplan 
 

Resultaatafspraak Norm: behaald als… Tijdstip Procedurele borging Kleur 

Schoolniveau  het document in samenspraak met MT- en I.B-leden is opgesteld. 

 het document besproken is met alle teamleden. 
 

In 2019 in 
maart, in 
volgende 
jaren in het 
najaar 

 Het document wordt benoemd 
in het Handboek Kwaliteit. 

 Het document wordt jaarlijks in 
het najaar volgens afgesproken 
procedure opgesteld en 
aangeboden. 

 

Bestuursniveau  het document digitaal beschikbaar is. 

 de RvT dit document heeft goedgekeurd en directeur/bestuurder heeft 
vastgesteld. 

 het document ter advisering is aangeboden aan de MR. 

April  Is vermeld in de jaaragenda 
van de RvT. 

 Wordt ieder kwartaal op 
voortgang geëvalueerd en zo 
nodig bijgestuurd. 

 

 
2.2. Kwaliteit: PDCA-cyclus  
Het MT bespreekt in het kader van de PDCA-cyclus alle afzonderlijke kwaliteitsinstrumenten/resultaten van Resultaatveld 2 (Kwaliteit, Professionalisering en 
Opbrengsten) uit dit jaarplan (indien van toepassing in samenhang met elkaar) 
 

Resultaatafspraak Norm: behaald als… Tijdstip Procedurele borging Kleur 

Schoolniveau  alle instrumenten besproken zijn volgens de procedureel en inhoudelijk 
vastgestelde werkwijze. 

 het verslag hiervan beschikbaar is. 
 

oktober  Deze werkwijze staat 
beschreven in het Handboek 
Kwaliteit 

 

Bestuursniveau  directeur/bestuurder bespreekt met MT-leden de beschreven aggregatie niveaus 

 directeur/bestuurder bespreekt met de MT-leden 
 

november 
 
 

 Verslag aan de MR 
aangeboden. 

 Rapportage aan RVT 
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2.3. Kwaliteit: Verbeteropdracht 
In het kader van de verbeteropdracht n.a.v. het inspectierapport neemt de Emiliusschool deel aan het ontwikkelaanbod ‘Goed worden-Goed blijven’ vanuit de 
PO-Raad. 
 

Resultaatafspraak Norm: behaald als… Tijdstip Procedurele borging Kleur 

Schoolniveau  een oriënterend gesprek met PO-Raad heeft plaatsgevonden. 

 het plan van aanpak is besproken. 
 

voorjaar  Plan van aanpak  

Bestuursniveau  het plan van aanpak is vastgesteld. 

 dit plan is aangeboden aan de MR. 

 dit plan is aan de orde binnen de RvT (bestuurdersbrief en mondeling) 
 

augustus 
december 

 Rapportage aan RvT  

 
2.4.Kwaliteit: Handboek Kwaliteit 
De Emiliusschool verzamelt, ordent en beschrijft alle documenten en activiteiten op het gebied van kwaliteit in een eigen Handboek Kwaliteit. 
 

Resultaatafspraak Norm: behaald als… Tijdstip Procedurele borging Kleur 

Schoolniveau  de MT-leden hun aandeel hebben ‘geleverd’. 

 de MT-leden het Handboek Kwaliteit hebben bediscussieerd en positief besluiten. 

  

najaar 
aangepast 
naar zomer 
2020 

 Op agenda MT 

 Opleveren van het Handboek 

Kwaliteit 

 

Bestuursniveau  de directeur/bestuurder het Handboek Kwaliteit vaststelt. 

 upload heeft plaatsgevonden in Internet Schooldossier 

 vermelding in de schoolgids 2020-2024 plaatsvindt 
 

november 
december 
aangepast 
naar zomer 
2020 

 Op agenda RvT 

 Internet Schooldossier 

 Website 

 Schoolgids 
 

 

 
2.5. Kwaliteit: Missie-visie: 
De Emiliusschool actualiseert missie-visie in samenspraak met alle personeelsleden. 
 

Resultaatafspraak Norm: behaald als… Tijdstip Procedurele borging Kleur 

Schoolniveau  tijdens een studiedag met alle personeelsleden missie en visie zijn besproken. 

 het missie-visie hoofdstuk in het schoolplan is herschreven. 

 identiteitsbewijzen SO en VSO in termen van concreet waarneembaar gedrag 
zijn opgesteld. 

november 
 
december 

 Het onderwerp wordt 
beschreven in het Schoolplan. 
 

 

Bestuursniveau  missie/visie document aan de MR ter instemming is aangeboden. 

  

december  
mogelijk in 
2020 

 Schriftelijke reactie van de MR 
is ontvangen 

 Wordt geagendeerd binnen de 
RvT-vergadering. 
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2.6. Schoolplan: 
De Emiliusschool realiseert het Schoolplan 2020-2024 naar de nieuwe kwaliteitsinzichten en de schoolontwikkeling. 
 

Resultaatafspraak Norm: behaald als… Tijdstip Procedurele borging Kleur 

Schoolniveau  MT-leden hun aandeel ‘leveren’. 

 de Schoolplan teksten besproken zijn binnen de MT-vergadering. 

November 
planning 
aangepast 
naar mei 
2020 
 

 op agenda MT  

Bestuursniveau  directeur/bestuurder het Schoolplan aanbiedt aan de MR. 

 upload heeft plaatsgevonden in Internet Schooldossier. 

mei 2020  Schriftelijke reactie MR. 

 Op agenda RvT 

 Internet Schooldossier 
 

 

 
2.7. Schoolgids: 
De Emiliusschool ontwikkelt de Schoolgids 2020-2024. 
 

Resultaatafspraak Norm: behaald als… Tijdstip Procedurele borging Kleur 

Schoolniveau  MT-leden hun aandeel ‘leveren’. 

 MT-leden de inhoud op ‘verplichte’ onderdelen gecontroleerd hebben. 

 de Schoolgids binnen de MT-vergadering is vastgesteld. 

 opmaak en drukker de Schoolgids opleveren. 

Najaar 
planning 
aangepast 
naar maart 
2020 

 Op agenda MT 

 Papieren versie Schoolgids 

 

Bestuursniveau  de schoolgids geüpload is op de website. 

 binnen de Nieuwsbrief aandacht is gevraagd voor de Schoolgids. 

 upload heeft plaatsgevonden in Internet Schooldossier. 
 

planning 
aangepast 
naar maart 
2020 

 Rapportage aan RvT 
 

 Internet Schooldossier 

 

 
2.8. Kwaliteit: Handboek 
De Emiliusschool beschikt over een jaarlijks geactualiseerd Handboek Toezicht en Bestuur. 
 

Resultaatafspraak Norm: behaald als… Tijdstip Procedurele borging Kleur 

Schoolniveau  nvt   nvt  

Bestuursniveau  het document digitaal beschikbaar is en besproken in de decembervergadering 
van de RvT. 

 de RvT dit document goedkeurt en de bestuurder het vaststelt. 

 het document ter kennisname is aangeboden aan de MR. 
 

december 
 

 Het document wordt benoemd 
in het Handboek Kwaliteit. 

 En is vermeld in de jaaragenda 
van de RvT. 
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2.9. Kwaliteit: Zelfevaluatie leerling dossiers 
De Emiliusschool neemt jaarlijks een steekproef/screent 10 leerlingdossiers op juistheid van de inhoud en volledigheid 
 

Resultaatafspraak Norm: behaald als… Tijdstip Procedurele borging Kleur 

Schoolniveau  10 leerlingdossiers at random door MT-lid aan de hand van een vragenlijst zijn 
gescreend. 

 verslag is gedaan van de resultaten binnen het MT. 

 90% van de gescreende dossiers volledig is.  

 90% van de gescreende dossiers de correcte/juiste informatie bevat. 

 
 
september 

 Deze zelfevaluatie maakt ieder 
jaar deel uit van de 
jaarplanning 

 Deze zelfevaluatie staat 
inhoudelijk beschreven het 
Handboek Kwaliteit. 

 

Bestuursniveau  de gegevens op de website zijn gepubliceerd. 
 

  Rapportage aan RvT 

 website 

 

 
2.10. Kwaliteit: Zelfevaluatie personeelsdossiers 
De Emiliusschool neemt jaarlijks een steekproef/screent 10 personeelsdossiers op juistheid van de inhoud en volledigheid 
 

Resultaatafspraak Norm: behaald als… Tijdstip Procedurele borging Kleur 

Schoolniveau  10 personeelsdossiers at random door MT-lid aan de hand van een vragenlijst 
zijn gescreend. 

 verslag is gedaan van de resultaten binnen het MT. 

 90% van de gescreende dossiers volledig is.  

 90% van de gescreende dossiers correcte/juiste informatie bevat. 

 
 
september 

 Deze zelfevaluatie maakt ieder 
jaar deel uit van de 
jaarplanning 

 Deze zelfevaluatie staat 
inhoudelijk beschreven in het 
Handboek Kwaliteit. 

 

Bestuursniveau  verslag op de website is geplaatst oktober  rapportage aan RvT  

 
2.11. Kwaliteit: Zelfevaluatie trajectbegeleiding 
De Emiliusschool bevraagt alle ouders van aangemelde nieuwe leerlingen betreffende de kwaliteit van de begeleiding die ze ontvangen hebben, van het eerste 
telefoontje tot een maand na plaatsing op Emiliusschool. 
 

Resultaatafspraak Norm: behaald als… Tijdstip Procedurele borging Kleur 

Schoolniveau  iedere ouder de vragenlijst heeft ontvangen, ongeveer een maand na plaatsing 
van de leerling op de Emiliusschool. 

 70% van de ouders de vragenlijst beantwoord heeft. 

 het gemiddelde eindcijfer ten minste een 8 is. 

 
 
doorgaand 

 Deze zelfevaluatie maakt ieder 
jaar deel uit van de 
jaarplanning 

 Deze zelfevaluatie staat 
inhoudelijk beschreven in het 
Handboek Kwaliteit. 

 

Bestuursniveau  De gegevens op de website zijn gepubliceerd. december  Rapportage aan RvT  
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2.12a. Kwaliteit: Zelfevaluatie Veiligheid en Sociale Veiligheid 
De Emiliusschool monitort de veiligheidsbeleving van de individuele leerlingen middels de vragenlijst Sociale Veiligheid die aan alle ouders wordt aangeboden. 
 

Resultaatafspraak Norm: behaald als… Tijdstip Procedurele borging Kleur 

Schoolniveau  vanaf januari 2019 alle ouders de lijst aangeboden krijgen. 

 de scores maandelijks administratief verwerkt worden 

 de resultaten voor de eerste maal over de periode januari tot september zijn 
besproken door het MT. 

 70% van de ouders de vragenlijst heeft ingevuld. 

 de gemiddelde score/waardering 80% /een 8 is. 

doorgaand 
 
 
september 

 Deze actualisatie maakt ieder 
jaar deel uit van de 
jaarplanning. 

 Deze actualisatie staat 
inhoudelijk beschreven in het 
Handboek Kwaliteit. 

 

Bestuursniveau  De gegevens op de website zijn gepubliceerd. december  Rapportage aan RvT  

 
2.12b. Kwaliteit: Zelfevaluatie Veiligheid en Sociale Veiligheid 
De Emiliusschool actualiseert jaarlijks het digitaal school veiligheidsplan (DSV). 
 

Resultaatafspraak Norm: behaald als… Tijdstip Procedurele borging Kleur 

Schoolniveau  de betreffende afdelingsleider het document aanlevert aan het MT. 

 het MT instemt met dit plan.  

januari 
2020 

 Deze actualisatie maakt ieder 
jaar deel uit van de 
jaarplanning 

 Deze actualisatie staat 
inhoudelijk beschreven in het 
Handboek Kwaliteit. 

 

Bestuursniveau  als een verwijzing op de website is gepubliceerd.  
 

Januari 
2020 

 Rapportage aan RvT  

 
2.13a. Kwaliteit: Tevredenheidsonderzoek ouders 
De Emiliusschool biedt eenmaal per 4 jaar de vragenlijst oudertevredenheid aan de ouders aan 
 

Resultaatafspraak Norm: behaald als… Tijdstip Procedurele borging Kleur 

Schoolniveau  het onderzoeksbureau de vragenlijst volgens planning aanbiedt aan alle ouders. 

 tenminste 70% van de ouders de lijst volledig invult.  

 tenminste gemiddeld een score van 7,5 op iedere vraag is behaald. 

 tenminste een score van 7,5 als overall-score is behaald. 

 een nieuwsbrief voor ouders namens het MT is gepubliceerd over de resultaten, 
inclusief een reactie op de ‘vrije’ opmerkingen (Social Schools). 

 
februari en 
maart 

 Deze zelfevaluatie maakt 
vierjaarlijks deel uit van de 
jaarplanning. 

 Deze zelfevaluatie staat 
inhoudelijk beschreven in het 
Schoolplan 

 

Bestuursniveau  de MR de concept-vragenlijst van instemming voorziet. 

 een verslag over de resultaten ter kennisname en advisering aan de MR is 
aangeboden. 

 Een verslag op website is geüpload. 
 

december 
maart 

 Reactie MR 

 Wordt geagendeerd in de RvT 
vergadering 
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2.13b. Kwaliteit: Tevredenheidsonderzoek ouders 
De Emiliusschool vraagt bij iedere Persoonlijk Plan bespreking naar oudertevredenheid. 
 

Resultaatafspraak Norm: behaald als… Tijdstip Procedurele borging Kleur 

Schoolniveau  tenminste 70% van de ouders de vragenlijst volledig invult. 

 tenminste gemiddeld een score van 7,5 op iedere vraag is behaald. 

 tenminste een score van 7,5 als overall-score is behaald. 
 

september 
 
 

 Deze zelfevaluatie maakt deel 
uit van de jaarplanning. 

 Deze zelfevaluatie staat 
inhoudelijk beschreven in het 
Handboek Kwaliteit. 

 

Bestuursniveau  een verslag over de resultaten ter kennisname en advisering aan de MR is 
aangeboden. 

 Een verslag op website is geüpload. 
 

oktober 
 
 

 Rapportage RvT  

 
2.14. Kwaliteit: Tevredenheidsonderzoek personeel 
De Emiliusschool biedt eenmaal per 4 jaar de vragenlijst personeelstevredenheid aan de personeelsleden aan. 
 

Resultaatafspraak Norm: behaald als… Tijdstip Procedurele borging Kleur 

Schoolniveau  het onderzoeksbureau de vragenlijst volgens planning aanbiedt aan de 
personeelsleden. 

 tenminste 70% van de collega’s de lijst volledig invult.  

 tenminste gemiddeld een score van 70% op iedere vraag is behaald. 

 een nieuwsbrief voor de collega’s namens het MT is gepubliceerd over de 
resultaten, inclusief een reactie op de ‘vrije’ opmerkingen. 
 
gewijzigde inzichten: de vragenlijst komt te vervallen en daarvoor in de plaats 
komt een Preventief Medisch Onderzoek (PMO): die aanpak is zinvoller dan 
weer een keer een vragenlijst 

februari 
2020 
 
 
 
 
 
april 2020 

 Deze zelfevaluatie maakt 
vierjaarlijks deel uit van de 
jaarplanning. 

 Deze zelfevaluatie staat 
inhoudelijk beschreven in het 
Schoolplan. 

 

Bestuursniveau  de MR de concept-vragenlijst van instemming voorziet. 

 een verslag over de resultaten ter kennisname en advisering aan de MR is 
aangeboden. 
 

april 2020 
april 2020 

 Schriftelijke reactie van de MR. 

 Rapportage aan RvT. 

 

 
2.15. Kwaliteit: Zelfevaluatie exitgesprek personeelsleden 
De Emiliusschool nodigt bij uit dienst gaan van personeel in vaste dienst de betreffende collega uit voor een exitgesprek 
 

Resultaatafspraak Norm: behaald als… Tijdstip Procedurele borging Kleur 

Schoolniveau  met 90% van de betreffende personeelsleden een gesprek is gevoerd. 

 de gespreksaantekeningen eenmaal per jaar binnen het MT besproken zijn 

doorgaand  Deze zelfevaluatie maakt ieder 
jaar deel uit van de 
jaarplanning. 
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 Deze zelfevaluatie staat 
inhoudelijk beschreven in het 
Schoolplan 

Bestuursniveau  nvt nvt nvt nvt 

 
2.16. Kwaliteit: Zelfevaluatie exitgesprek ouders/leerlingen 
De Emiliusschool nodigt bij het schoolverlaten van een leerling, de ouders en zo mogelijk de leerling zelf ook, uit voor een exitgesprek 
 

Resultaatafspraak Norm: behaald als… Tijdstip Procedurele borging Kleur 

Schoolniveau  met 90% van de betreffende ouders/leerlingen een gesprek is gevoerd. 

 de gespreksaantekeningen binnen het MT besproken zijn. 

 de ouders hebben getekend voor ontvangst van het overgangsdossier en het 
getuigschrift speciaal onderwijs (wettelijke verplichting). 

doorgaand  Deze zelfevaluatie maakt ieder 
jaar deel uit van de 
jaarplanning. 

 Deze zelfevaluatie staat 
inhoudelijk beschreven in het 
Schoolplan. 

 

Bestuursniveau  De gegevens op de website zijn gepubliceerd. december  Rapportage aan RvT.  

 
2.17. Kwaliteit: Zelfevaluatie functioneren directeur/bestuurder 
De directeur/bestuurder van de Emiliusschool organiseert jaarlijks een vorm van zelfevaluatie over zijn eigen functioneren, waarvan  
eenmaal per 4 jaar een (vorm van) 360 graden feedback. 
 

Resultaatafspraak Norm: behaald als… Tijdstip Procedurele borging Kleur 

Schoolniveau  nvt nvt nvt nvt 

Bestuursniveau  de resultaten aan de RvT zijn aangeboden. 

 een terugkoppeling van de resultaten aan de ‘invullers’ heeft plaatsgevonden. 

 de uitkomsten tijdens het beoordelings-functioneringsgesprek met de RvT aan de 
orde zijn geweest en in het gespreksverslag zijn opgenomen. 

November 
2019 

 De zelfevaluatie maakt deel uit 
van de jaarplanning/agendering 
van de RvT. 

 Deze zelfevaluatie staat 
vermeld in het Schoolplan en in 
de CAO Bestuurders PO. 

 

 
2.18. Kwaliteit: Leerling besprekingen en klasbesprekingen: 
De gesprekstechniek die toegepast wordt is te typeren als ‘reflectieve dialoog’. 
 

Resultaatafspraak Norm: behaald als… Tijdstip Procedurele borging Kleur 

Schoolniveau  deze gesprekstechniek is geïntroduceerd en aangeleerd. 

 de afdelingsleiders en I.B.’ers ‘koplopers’ zijn in het toepassen van deze 
gesprekstechniek. 

juni  opgenomen in scholingsplan  

Bestuursniveau  Rapportage aan RvT december  Rapportage aan RvT  
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Resultaatveld 3; Financiën en Bedrijfsvoering 

De Emiliusschool heeft de ambitie om op het gebied van de financiën en de bedrijfsvoering ‘in control’ te zijn. Een professionele financiële bedrijfsvoering is voorwaardelijk om 
nu en in de toekomst goed onderwijs te kunnen (blijven) verzorgen. We zijn niet tevreden met half werk en daarom vinden we dat alle bedrijfsprocessen dik in orde moeten zijn 
en aan alle voorwaarden moeten voldoen die de wetgever daaraan stelt. Dat willen we niet alleen zelf en daarom voorziet onze financiële PDCA-cyclus in een kwartaal 
managementrapportage die ter beoordeling aan de Raad van Toezicht wordt aangeboden. Tevens vinden we het van groot belang dat de accountant jaarlijks onze handelwijze 
en bedrijfsprocessen toetst en in samenhang met de jaarcijfers en bestuursverslag, van een positief accountantsverslag bij de jaarrekening voorziet. 
We zijn van mening dat anno 2019 onze financiën en bedrijfsvoering van heel goede kwaliteit zijn. Dat blijkt ieder jaar uit de goedkeurende accountantscontrole en vorig jaar 
ook uit het feit dat de Inspectie van het Onderwijs het tijdens het inspectiebezoek niet nodig vond om het over de financiën te hebben. Het is onze ambitie om ook in 2019 de 
goede kwaliteit te handhaven. 
 

 
3.1. MaRap 
De Emiliusschool stelt per kwartaal een financiële managementrapportage op. 
 

Resultaatafspraak Norm: behaald als… Tijdstip Procedurele borging Kleur 

Schoolniveau  nvt nvt nvt nvt 

Bestuursniveau  de marap voorafgaand aan elke RvT-vergadering is opgesteld. 

 de marap na goedkeuring door de RvT, binnen het MT-overleg ter kennisname 
wordt besproken. 

 de marap na goedkeuring door de RvT, aan de MR is aangeboden. 

4x per jaar  Voorafgaand aan RvT-
vergadering met en door 
auditcommissie besproken 

 Goedgekeurd door RvT 

 MR 

RvT 1 

RvT 2 

RvT 3 

nvt 

 
3.2. Jaarverslag 2018 
De Emiliusschool stelt het jaarverslag op. 
 

Resultaatafspraak Norm: behaald als… Tijdstip Procedurele borging Kleur 

Schoolniveau  het jaarverslag binnen het MT-overleg is besproken en toegelicht. juni  onderdeel jaarplanning MT  

Bestuursniveau  de concepten van de jaarrekening en het bestuursverslag (in samenwerking met 
Driessen HRM) zijn opgesteld. 

 de concepten van de jaarrekening en het bestuursverslag aan de auditcommissie 
van de RvT zijn aangeboden. 

 de RvT het definitieve jaarverslag goedkeurt. 

 het jaarverslag aan de MR is aangeboden. 

april/mei  RvT keurt goed  

 Accountantsverslag 2018 

 Goedkeurende verklaring 
accountant 

 Publicatie op de website 
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3.3. Begroting  
De Emiliusschool stelt de begroting voor 2020 op. 
 

Resultaatafspraak Norm: behaald als… Tijdstip Procedurele borging Kleur 

Schoolniveau  in het MT-overleg voorbereidende budgetbesprekingen zijn gevoerd, met name 
wat betreft de personele inzet. 

oktober   Onderwerp staat op jaaragenda 
van MT 

 

Bestuursniveau  de concept begroting 2020 (in samenwerking met Driessen HRM)  is opgesteld. 

 de concept begroting aan de auditcommissie van de RvT is aangeboden. 

 de definitieve begroting aan de RvT is aangeboden. 

 de goedgekeurde en vastgestelde begroting aan de MR is aangeboden 

november 
en/of 
december 

 RvT keurt goed 

 Schriftelijke reactie MR 

 

 
3.4. Meerjarenbegroting 
De Emiliusschool stelt de meerjarenbegroting voor 2020 t/m 2024 op (in relatie met de meerjaren formatieplanning) 
 

Resultaatafspraak Norm: behaald als… Tijdstip Procedurele borging Kleur 

Schoolniveau  in het MT-overleg voorbereidende budgetbesprekingen zijn gevoerd, met name 
wat betreft de personele inzet. 

oktober  Onderwerp staat op jaaragenda 
van MT 

 

Bestuursniveau  de concept meerjaren begroting 2020 t/m 2024 (in samenwerking met Driessen 
HRM)  is opgesteld. 

 de concept meerjarenbegroting aan de auditcommissie van de RvT is 
aangeboden. 

 de meerjarenbegroting aan de RvT is aangeboden. 

 de meerjaren begroting aan de MR is aangeboden. 

 
november 
en/of 
december 

 RvT keurt goed 

 Schriftelijke reactie MR 

 

 
3.5. Beschrijving financiële processen en aanbevelingen uit accountantsverslag 2018 
De Emiliusschool actualiseert (indien aan de orde) de procesbeschrijvingen en verwerkt (indien aan de orde) de aanbevelingen uit het accountantsverslag bij de 
jaarstukken over 2018. 
 

Resultaatafspraak Norm: behaald als… Tijdstip Procedurele borging Kleur 

Schoolniveau  nvt nvt nvt nvt 

Bestuursniveau  indien van toepassing mei en juni  aangepaste procesbeschrijving 
aan RvT en accountant 
aangeboden. 
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3.6. Accountantscontrole 2019 
De Emiliusschool verstrekt opdracht aan de accountant voor de controle over 2019 
 

Resultaatafspraak Norm: behaald als… Tijdstip Procedurele borging Kleur 

Schoolniveau  nvt nvt nvt nvt 

Bestuursniveau  directeur/bestuurder opdracht heeft gegeven aan de accountant. augustus  Ondertekende 
opdrachtbevestiging 

 Rapportage aan RvT 

 

 
3.7. Meerjarenonderhoudplanning 
De Emiliusschool actualiseert tweejaarlijks het M.O.P. en stelt op basis hiervan de omvang van de Voorziening Onderhoud vast. 
 

Resultaatafspraak Norm: behaald als… Tijdstip Procedurele borging Kleur 

Schoolniveau  nvt nvt nvt nvt 

Bestuursniveau  het gesprek over de staat van onderhoud is gevoerd met Coresta medewerker. 

 Coresta een geactualiseerd MOP aanlevert. 

 De directeur/bestuurder in overleg met Driessen HRM de doorrekening maakt 
t.a.v. de gewenste omvang van de Voorziening Onderhoud. 

Voorjaar 
2020 

 MOP document 

 Rapportage aan RvT 
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Resultaatveld 4; Personeelsbeleid 

De Emiliusschool heeft de ambitie om een goede werkgever te zijn. Bij een goede werkgever komen de personeelsleden met plezier naar het werk en is er sprake van 

bevlogenheid en ook vitaliteit. De Emiliusschool wil daarom zorgen voor goede begeleiding en iedereen de kans geven om zich blijvend te professionaliseren aan en met 

elkaar. Dat betreft niet alleen de wettelijke verplichtingen waar we vanzelfsprekend aan zullen voldoen, maar ook de verschillende interne procedures en afspraken. Die moeten 

inzichtelijk en transparant zijn voor iedereen. Onderstaande resultaatafspraken geven invulling aan die ambities. 

 
4.1. Personeelsbezettingsplan (verplichting voortkomend uit de CAO-PO) 
De Emiliusschool stelt het personeelsbezettingsplan voor schooljaar 2019-2020 vast. 
 

Resultaatafspraak Norm: behaald als… Tijdstip Procedurele borging Kleur 

Schoolniveau  een inventarisatie van wensen en wijzigingen heeft plaatsgevonden. 

 een concept bezettingsplan voor klasgebonden personeel is opgesteld. 

 het bezettingsplan voor de klassen wordt vastgesteld door MT. 

 het bezettingsplan met ieder klasgebonden personeelslid is doorgesproken. 

 ieder klasgebonden personeelslid een schriftelijke bevestiging heeft ontvangen. 

 de mutaties verwerkt zijn in Afas 

 
 
 
mei 
 

 Deze procedure staat 
beschreven. 

 

Bestuursniveau  de MR geïnformeerd is 
 

juni Rapportage RvT  

 
4.2. Normjaartaakoverzichten (verplichting voortkomend uit de CAO-PO) 
De Emiliusschool stelt voor ieder personeelslid een individueel normjaartaakoverzicht vast. 
 

Resultaatafspraak Norm: behaald als… Tijdstip Procedurele borging Kleur 

Schoolniveau  voor ieder personeelslid een individueel normjaartaakoverzicht is opgesteld. 

 met ieder individueel personeelslid hierover een toelichtend gesprek is gevoerd. 

 ieder personeelslid een handtekening heeft geplaatst. 

juli  Complete set ondertekende 
normjaartaak overzichten 

 

Bestuursniveau  de MR geïnformeerd is. 
 

september  Rapportage aan RvT  

 
4.3. Formatieplanning en Meerjarenformatieplanning (verplichting voortkomend uit de CAO-PO) 
De Emiliusschool stelt het formatieplan voor schooljaar 2019-2020 en de Meerjarenformatieplanning t/m 2024 vast (in relatie met de meerjaren begroting) 
 

Resultaatafspraak Norm: behaald als… Tijdstip Procedurele borging Kleur 

Schoolniveau  de teksten Formatieplan en Meerjaren formatieplan gereed zijn conform 
afspraken binnen het MT. 

april  Is onderdeel van de 
jaarplanning van het MT 

 

Bestuursniveau  vóór 1 mei Formatieplan en Meerjaren formatieplan aan de MR zijn aangeboden. april  Schriftelijke reactie MR 

 Rapportage aan RvT 
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4.4. Kwaliteit: Nascholing en deskundigheidsontwikkeling 
De Emiliusschool stelt een nascholingsplan voor schooljaar 2019-2020 vast. 
 

Resultaatafspraak Norm: behaald als… Tijdstip Procedurele borging Kleur 

Schoolniveau  de nascholingsenquête onder alle personeelsleden is uitgezet en de resultaten 
zijn verwerkt, inclusief de vraag op welke wijze de gevraagde nascholing de 
deskundigheid bevordert. 

 het nascholingsplan door het MT is vastgesteld. 

 de aanbieders van nascholing zijn ingehuurd (indien aan de orde). 

juli  Deze werkwijze staat 
beschreven in het Handboek 
Kwaliteit 

 

Bestuursniveau  het nascholingsplan is aangeboden aan de MR. juli  Schriftelijke reactie MR 

 Rapportage aan RvT 

 

 
4.5. Kwaliteit:  
De Emiliusschool stelt een werkwijze (inhoudelijk en procedureel) vast met als doel een waarneembare relatie aan te brengen tussen ondernomen 
nascholingsactiviteiten en deskundigheid van personeelsleden. 
 

Resultaatafspraak Norm: behaald als… Tijdstip Procedurele borging Kleur 

Schoolniveau  de beoogde werkwijze is ontwikkeld en verwerkt in de opzet van de 
gesprekkencyclus. 

 een onderdeel van de nieuwe werkwijze een eigen observatie door een MT-lid of 
gesprek is. 

november  Werkwijze wordt beschreven   

Bestuursniveau  de beschrijving van de werkwijze aangeboden is aan de MR. november  Schriftelijke reactie  MR.  

 
4.6. Procesbeschrijving Personeelsadministratie 
De Emiliusschool stelt een set procesbeschrijvingen betreffende de inrichting van de personeelsadministratie vast. 
 

Resultaatafspraak Norm: behaald als… Tijdstip Procedurele borging Kleur 

Schoolniveau  de procesbeschrijvingen gereed zijn en besproken zijn binnen het MT.  september 
aangepast 
naar maart 
2020 

 Op jaarplanning 2019 MT  

Bestuursniveau  de procesbeschrijvingen aangeboden zijn aan de MR 
 

september  Schriftelijke reactie MR  

 
4.7. Gesprekkencyclus 
De Emiliusschool start een heroriëntatie op de gevolgde systematiek van de gesprekkencyclus. Is het mogelijk om (indien mogelijk) groepsgesprekken in een 
coachende sfeer te voeren i.p.v. individuele gesprekken en/of  individuele gesprekken indien gewenst? 
 

Resultaatafspraak Norm: behaald als… Tijdstip Procedurele borging Kleur 

Schoolniveau  binnen het MT de discussie is gevoerd. 

 een overzicht van de wettelijke aspecten besproken is. 

oktober  Op jaarplanning 2019 MT  
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 en CAO-technische aspecten zijn besproken 

Bestuursniveau  een overleg met de MR gevoerd is. 

 de MR met het uitgebrachte advies instemt. 

november  Schriftelijke reactie MR 

 Rapportage aan RvT 

 

 
4.8a. Bedrijfsgezondheid 
De Emiliusschool heeft een in het kader van de wettelijke werkgeversverplichting bedrijfsgezondheid een contract met Human Capital Care. 
 

Resultaatafspraak Norm: behaald als… Tijdstip Procedurele borging Kleur 

Schoolniveau  maandelijks het sociaal medisch team overleg is gevoerd. 

 het MT 1x per kwartaal de ziekteverzuimcijfers heeft besproken. 

doorgaand  Resultaat wordt verwerkt in 
individuele personeelsdossiers 

 

Bestuursniveau  de half-jaarlijkse evaluatie met HCC is gevoerd. april 
november 

 Rapportage aan RvT  

 
4.8b. Bedrijfsgezondheid 
De Emiliusschool maakt gebruik van de subsidie ‘Ontwikkeladvies 45 plussers’. 
 

Resultaatafspraak Norm: behaald als… Tijdstip Procedurele borging Kleur 

Schoolniveau  de Emiliusschool het ontwikkeladvies onder de aandacht heeft gebracht van de 
medewerkers die tot de doelgroep behoren. 

 de medewerker (indien van toepassing) de subsidie aangevraagd en verkregen 
heeft bij Focus. 
 

mei  Toekenning deelname 
medewerker 

 Persoonlijk schrijven 
beleidsmedewerker aan 
doelgroep 

 

Bestuursniveau  de MR geïnformeerd is. juni  Rapportage aan RvT  

 
4.9. Jaarlijkse actualisering notities en protocollen 
De Emiliusschool toetst alle bestaande personeel administratieve notities en -protocollen jaarlijks op de actuele status (indien aan de orde) 
 

Resultaatafspraak Norm: behaald als… Tijdstip Procedurele borging Kleur 

Schoolniveau  alle notities en protocollen zijn geactualiseerd (indien aan de orde) februari  Onderdeel jaarplanning MT  

Bestuursniveau  deze zijn aangeboden aan de MR (indien aan de orde) februari  in 2019 geen actualisering aan 
de orde 
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Resultaatveld 5; Organisatie, Veiligheid en Arbo/Gebouw 
De Emiliusschool wil op alle gebied een veilige schoolomgeving bieden aan het personeel, de leerlingen en hun ouders en bezoekers. Daarom zullen we aan alle wettelijke 
eisen die wat betreft het gebruik en de inrichting van het schoolgebouw voldoen. Dat doen we door onze documenten aantoonbaar op orde te hebben en onze gebruikers te 
trainen en/of te ‘ontzorgen’. 
In de achter ons liggende jaren 2019 zien we op genoemde resultaatafspraken binnen de school goede kwaliteit. Ook in 2019 zullen we die veilige schoolomgeving bieden. 
Onderstaande resultaatafspraken geven inhoud aan deze ambitie. 
 

 
5.1. Ontruimingsplan  
De Emiliusschool actualiseert en implementeert het Ontruimingsplan.  
 

Resultaatafspraak Norm: behaald als…  Tijdstip Procedurele borging Kleur 

Schoolniveau  door het MT het Ontruimingsplan wordt vastgesteld. 

 tijdens de studiedag met alle personeelsleden de nieuwe situatie is 
doorgenomen én besproken 
 

 een ontruimingsoefening heeft plaatsgevonden, waarbij volgens de nieuwe 
werkwijze binnen 10 minuten de gehele school werd ontruimd. 

 ontruiming volgens procedure is geëvalueerd. 

 ouders hierover zijn geïnformeerd via ‘Social Schools’. 

 een verslag op de website is geplaatst. 

februari 
26 juni 
 
 
najaar 
 
ontruiming 
aangepast 
naar 
voorjaar 
2020 

 

 Jaarlijkse scholingsdag 
BHV‘ers bij KLS vd Berg 

 Ontruiming volgens 
vastgestelde procedure staat 
jaarlijks op de agenda. 

 

Bestuursniveau  het Ontruimingsplan wordt aangeboden aan Brandweer en/of de Veiligheidsregio 
en een reactie is ontvangen (‘afstempelen’). 

 het Ontruimingsplan ter kennisname is aangeboden aan de MR. 

 
najaar 

 Brandweer is een objectieve 
adviserende partij. 

 

 
5.2. ‘AVG-proof’ 

De Emiliusschool heeft alle AVG gerelateerde documenten gereed. 
 

Resultaatafspraak Norm: behaald als… Tijdstip Procedurele borging Kleur 

Schoolniveau  alle voorbeelddocumenten omgezet zijn naar Emiliusschool documenten. Hiertoe 
wordt de inhoudsopgave van het begeleidingsboek van CED-groep ‘afgevinkt. 

 de betreffende documenten door het MT zijn vastgesteld. 

 
juni 

 Het onderwerp AVG staat 
beschreven in het schoolplan. 

 Emiliusschool heeft een AVG-
coördinator aangesteld. 

 Emiliusschool heeft de 
Functionaris 
Gegevensbescherming extern 
ingehuurd bij CED groep 

 

Bestuursniveau  de betreffende documenten door de MR zijn goedgekeurd. 

 de ‘AVG-audit’ positief wordt beoordeeld (externe auditor). 
 

oktober 
april 
 

 AVG audit is in jaarplanning 
opgenomen, procedure 
afspraak is gemaakt. 
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 ten behoeve van het jaarverslag een AVG jaarverslag is opgesteld 

 
januari 

  Verslag AVG-coördinator 

 
AVG-proof vervolg 
Vanwege de grote impact van onderstaande onderwerpen op het slagen van de AVG-opdracht worden deze vier er uitgelicht en apart vermeld. 
 
5.2.a. De Emiliusschool heeft de AVG-Gedragscode voor het personeel beschreven en geïmplementeerd. 
 

Resultaatafspraak Norm: behaald als… Tijdstip Procedurele borging Kleur 

Schoolniveau  de gedragscode door het MT is vastgesteld. 

 de gedragscode met alle personeelsleden is besproken. 

april  De AVG-coördinator houdt hier 
overzicht op 

 

Bestuursniveau 
 

 de gedragscode door de MR is goedgekeurd. april  De AVG-coördinator doet 
verslag 

 Rapportage aan de RvT 
 

 

 
5.2b. De Emiliusschool heeft de beveiligde toegang tot leerling gegevens geïmplementeerd op individueel personeelsniveau (gerelateerd aan de functie). 
 

Resultaatafspraak Norm: behaald als… Tijdstip Procedurele borging Kleur 

Schoolniveau  de werkwijze beveiligde toegang door het MT is vastgesteld. 

 de beveiligde toegang aan alle personeelsleden is uitgelegd 

 de werkwijze door de systeembeheerder is geïmplementeerd. 

juni 
juni 
september 

 De AVG-coördinator houdt hier 
overzicht op 

 

Bestuursniveau 
 

 de werkwijze beveiligde toegang door de MR is goedgekeurd. september  Schriftelijke reactie van de MR 

 Rapportage aan de RvT 

 

 
5.2c. De Emiliusschool heeft eenduidige werkafspraken over het maken en beheren van fotomateriaal geïmplementeerd. 
  

Resultaatafspraak Norm: behaald als… Tijdstip Procedurele borging Kleur 

Schoolniveau  de werkafspraken door het MT zijn vastgesteld 

 de werkafspraken aan alle personeelsleden zijn uitgelegd 

juni  De AVG-coördinator houdt hier 
overzicht op 

 

Bestuursniveau  de werkafspraken door de MR zijn goedgekeurd 
 

september  Schriftelijke reactie MR 

 Rapportage aan de RvT 

 

 
5.2d. De Emiliusschool heeft het beveiligd mailverkeer van vertrouwelijke leerling- en personeelsgegevens geïmplementeerd. 
 

Resultaatafspraak Norm: behaald als… Tijdstip Procedurele borging Kleur 

Schoolniveau  beveiligd mailen binnen Office 365 is geïntroduceerd. 

 beveiligd mailen bij alle personeelsleden is geïntroduceerd 

juni  De AVG-coördinator houdt hier 
overzicht op 
 

 

Bestuursniveau  de werkafspraken door de MR zijn goedgekeurd 
 

september  Schriftelijke reactie MR 

 Rapportage aan de RvT 
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5.3. De Emiliusschool beschikt over een door een onafhankelijke partij goedgekeurde RI&E 
 

Resultaatafspraak Norm: behaald als… Tijdstip Procedurele borging Kleur 

Schoolniveau  alle actiepunten uit de RI&E uit 2015 zijn afgewikkeld. 

 een nieuwe inventarisatie is gemaakt gebruik makend van de Arbomeester 

 op alle onderdelen een positieve score van 70% is behaald. 

 een nieuw actieplan is vastgesteld door het MT. 

 
juni 

 Een afdelingsleider voert dit uit 

 Actiepunten worden 
opgenomen in het jaarplan 
volgend jaar 

 

Bestuursniveau  De RI&E is getoetst door de Arbodienst aan de Arbo-wetgeving september  Rapportage aan RvT  

 
5.4. Zwemwater 
De Emiliusschool voert dagelijkse en maandelijkse kwaliteitscontroles van het zwemwater uit (prioritaire instelling). 
 

Resultaatafspraak Norm: behaald als… Tijdstip Procedurele borging Kleur 

Schoolniveau  het logboek (technische ruimte) dagelijks tweemaal correct is ingevuld. 

 Waterlab Zuid de maandelijkse controle heeft gedaan. 

 indien de controle daar aanleiding toe geeft, corrigerende maatregelen zijn 
genomen 

dagelijks en  
maandelijks 

 Papieren document 

 Toekomstig digitale monitoring 
onder ‘toezicht’ van 
Hydroscope 

 Analyseresultaat komt in 
Watertotaal Beheer 

 

Bestuursniveau  tijdens een onaangekondigde controle door de Omgevingsdienst ZuidOost 
Brabant het resultaat akkoord bevonden is. 

jaarlijks  Wordt bevestigd in een 
schriftelijke reactie van de 
Omgevingsdienst Z-O Brabant 

 

 
5.5. Drinkwater zwembadcomplex 
Controles/analyses volgens vast terugkerend schema op legionella hebben plaatsgevonden (prioritaire instelling). 
 

Resultaatafspraak Norm: behaald als… Tijdstip Procedurele borging Kleur 

Schoolniveau  Waterlab Zuid halfjaarlijks in samenwerking met Hydroscope dit uitgevoerd heeft. 

 uit de rapportage blijkt dat de analyseresultaten akkoord bevonden zijn. 

 indien niet akkoord de beheersmaatregelen zijn uitgevoerd. 

 uit de ‘her’-analyse blijkt dat de resultaten wél akkoord zijn. 

doorgaand  De analyse resultaten worden 
door Hydroscope besproken 
met de conciërge en digitaal 
verwerkt in het 
Waterbeheerssysteem. 

 

Bestuursniveau  er een voortgangsgesprek heeft plaatsgevonden over de analyseresultaten en 
beheersmaatregelen door bestuurder met de conciërge. 

doorgaand  Schriftelijke rapportage door 
Hydroscope aan Bestuur 

 Jaarlijkse toelichting op 
waterbeheerssysteem 
(WatertotaalBeheer) door de 
conciërge aan de bestuurder. 

 Rapportage aan RvT 
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5.6. Drinkwater schoolgebouw 
Emiliusschool voert in het kader van haar zorgplicht jaarlijks beheersmaatregelen en eenmaal per 5 jaar een risicoanalyse uit (zorgplicht). 
 

Resultaatafspraak Norm: behaald als… Tijdstip Procedurele borging Kleur 

Schoolniveau  installateur R&J de beheersmaatregelen heeft uitgevoerd. 

 Hydroscope de rapportage van de risicoanalyse heeft opgeleverd en deze 
doorgesproken heeft met conciërges en directeur. 

 eventuele actiepunten (technisch) verwerkt zijn. 

september  R&J levert rapportage van de 
werkzaamheden op. 

 Rapportage R&J en 
Hydroscope wordt door 
conciërge en 
directeur/bestuurder 
besproken. 

 

Bestuursniveau  overleg met Hydroscope heeft plaatsgevonden   Directeur/bestuurder meldt aan 
de RvT. 

 

 
5.7. Brandmeldinstallatie, nooduitgang-aanduidingen en vluchtrouteverlichting 
De Emiliusschool laat jaarlijks preventief onderhoud uitvoeren aan de BMI, de nooduitgang-aanduidingen en vluchtrouteverlichting 
 

Resultaatafspraak Norm: behaald als… Tijdstip Procedurele borging Kleur 

Schoolniveau  Fa. Hoppenbrouwers genoemde werkzaamheden heeft uitgevoerd. 

 Fa. Hoppenbrouwers de rapportages heeft opgeleverd. 

 de BMI na keuring een vernieuwd jaarcertificaat heeft verkregen. 

jaarlijks  Fa. Hoppenbrouwers levert 
rapportages op. 

 

Bestuursniveau  opdracht aan Fa. Hoppenbrouwers/ onderhouden contract   Rapportages worden 
besproken door conciërge en 
bestuurder 

 Bestuurder meldt aan de RvT 

 

 
5.8. Onderhoud en keuring lift 
De Emiliusschool laat conform de wettelijke verplichting jaarlijks een keuring van de lift uitvoeren 
 

Resultaatafspraak Norm: behaald als… Tijdstip Procedurele borging Kleur 

Schoolniveau  onderhoud door externe partij heeft plaatsgevonden. voorjaar  Rapportage van het onderhoud  

Bestuursniveau  het Liftinstituut een goedkeuring van de installatie verleend. voorjaar  Goedkeurende rapportage van 
de keuring 

 Rapportage aan de RvT 
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5.9. Verduurzaming 
De Emiliusschool realiseert de plaatsing van ongeveer 550 zonnepanelen en vervangt alle conventionele verlichting door LED-verlichting. 
 

Resultaatafspraak Norm: behaald als… Tijdstip Procedurele borging Kleur 

Schoolniveau  de zonnepanelen geplaatst zijn en de zonnestroominstallatie functioneert. 

 de verlichting door Led is vervangen. 

 Fudura opbrengst bemetert. 

voorjaar  Rapportage van het onderhoud  

Bestuursniveau  Gemeente Son en Breugel een bijdrage toekent 

 SDE+ subsidie tot uitkering komt 

voorjaar  Goedkeurende rapportage van 
de keuring 

 Rapportage aan de RvT 

 

 

 



23 
 

Resultaatveld 6; Samenwerking en communicatie met steekhouders 

De Emiliusschool werkt intentioneel samen met zeer veel partijen. Daarin wil de Emiliusschool een betrouwbare partner zijn. Dat stelt niet alleen eisen aan de kwaliteit van die 
samenwerking, maar ook aan de kwaliteit van onze communicatie daarover. Onze ambitie is om de communicatie en horizontale verantwoording over die samenwerking 
structureel te verbeteren. 
Enkele van onderstaande samenwerkingen en resultaatvelden zijn ontstaan als gevolg van eigen initiatieven van de Emiliusschool, andere zijn ontstaan vanwege een wettelijke 
verplichting daartoe. Onze ambitie is het om iedere samenwerking waarin we ons bevinden op betrouwbare wijze invulling te geven, zoals blijkt uit de manier waarop 
onderstaande resultaatvelden zijn geformuleerd. 
 

 
6.1. In het kader van de horizontale verantwoording informeren van de buitenwereld  
De Emiliusschool zal gedurende het schooljaar met regelmaat de buitenwereld informeren over haar kwaliteit en de behaalde schoolresultaten. 
 

Resultaatafspraak Norm: behaald als… Tijdstip Procedurele borging Kleur 

Schoolniveau  nvt nvt nvt nvt 

Bestuursniveau  voor alle onderdelen in dit jaarplan, waarbij informeren van de buitenwereld aan 
de orde is, publicatie heeft plaatsgevonden. 

 de Medezeggenschapsraad is geïnformeerd over kwaliteit, behaalde 
schoolresultaten en voortgang jaarplanning. 

 de Raad van Toezicht is geïnformeerd over kwaliteit en behaalde 
schoolresultaten. 

 de collega’s zijn geïnformeerd over kwaliteit en behaalde schoolresultaten. 

 de website jaarlijks hierover wordt bijgewerkt. 

 de ouders middels de oudernieuwsbrief (4x per jaar) geïnformeerd zijn. 

 in de schoolgids een passage over kwaliteit en behaalde resultaten is 
opgenomen. 

 In het jaarverslag een passage over kwaliteit en behaalde resultaten is 
opgenomen. 

december website  

reactie van de MR  

rapportage aan RvT  

tijdens een studiedag of 
afdelingsvergadering 

 

website  

oudernieuwsbrief  

schoolgids 2020-2024  

jaarverslag 2019 (verschijnt 2020)  

 
6.2. Samenwerkingsovereenkomst met SWZ/Zonhove 
De Emiliusschool evalueert jaarlijks de bestaande samenwerkingsovereenkomst met SWZ/Zonhove, waarbij tevens de inzet van  
zorgassistentie besproken en geëvalueerd wordt. 
 

Resultaatafspraak Norm: behaald als… Tijdstip Procedurele borging Kleur 

Schoolniveau  binnen het MT de te evalueren onderwerpen zijn geïnventariseerd. augustus  jaaragenda MT  

Bestuursniveau  de directeur/bestuurder het jaargesprek heeft gevoerd met collega van Zonhove 

 en verslag doet aan de MR en de RvT 

september  rapportage aan MR 

 rapportage aan de RvT 
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6.3. Klachten 
De Emiliusschool is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie (wettelijke verplichting) 
 

Resultaatafspraak Norm: behaald als… Tijdstip Procedurele borging Kleur 

Schoolniveau  de Emiliusschool een klachtenprocedure heeft vastgesteld januari  brochure  

Bestuursniveau  een lidmaatschap is aangegaan met de Landelijke Klachtencommissie januari  schriftelijk lidmaatschap en 
jaarfactuur 

 

 
6.4. Participatiewet 
De Emiliusschool heeft ingevolge de Banenafspraak uit de Participatiewet jaarcontracten met de Schoonmaakcoöperatie voor de schoonmaak van het 
schoolgebouw en het zwembad. 
 

Resultaatafspraak Norm: behaald als… Tijdstip Procedurele borging Kleur 

Schoolniveau  de Emiliusschool een gewaardeerde werkomgeving biedt aan het personeel van 
de Schoonmaakcoöperatie. 

zomer  jaargesprek met 
leidinggevenden 

 

Bestuursniveau  de Schoonmaakcoöperatie een jaaroverzicht aanlevert inzake het aantal Fte’s 
werkzaam op de Emiliusschool en behorende tot het Doelgroepenregister. 
 

januari  Rapportage aan RvT  

 
6.5. Vaccinatiezorg 
De Emiliusschool heeft een jaarcontract met Prikpunt. 
 

Resultaatafspraak Norm: behaald als… Tijdstip Procedurele borging Kleur 

Schoolniveau  de Emiliusschool het contract jaarlijks, na evaluatie, verlengt. jaarlijks  contract  

Bestuursniveau  de Emiliusschool het jaarverslag van Prikpunt/incidentenoverzicht ontvangt. 
 

februari  in jaarverslag  

 
6.6. Passend Onderwijs 
De Emiliusschool is (bestuurlijk) een actief deelnemer aan de samenwerkingsverbanden PO en VO in Eindhoven en Helmond 
 

Resultaatafspraak Norm: behaald als… Tijdstip Procedurele borging Kleur 

Schoolniveau  de Emiliusschool deelneemt aan overlegvormen op directieniveau 

 de Emiliusschool het eigen ondersteuningsplan jaarlijks actualiseert. 

doorgaand  Ondersteuningsplan  

Bestuursniveau  de directeur/bestuurder deelneemt aan 80% van de bestuursvergaderingen doorgaand  verslagen swv’en 

 Rapportage aan de RvT 

 

 


