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MEMO    
 
Aan  : Leden RvT 
Van  : John van Dijen 
Datum  : december 2019 
Betreft : management analyse resultaten jaarplan 2019 
 
Vooraf: 

 
In 2019 is het jaarplan aangepast ten opzichte van de versies van eerdere jaren.  
De Raad van Toezicht stelde bij de eerdere plannen de vraag naar de onderbouwing van de voortgangsrapportages. De voortgangrapportages maakten onvoldoende duidelijk 
op basis waarvan conclusies over het behalen van doelen werden getrokken. Afgesproken werd om op dat punt het jaarplan en de voortgangrapportages inzichtelijker te 
maken. Vanzelfsprekend is het ook de eigen wens van bestuur en management om transparant en inzichtelijk te rapporteren. 
 
Naar aanleiding van bezoek van de onderwijsinspectie zijn vanaf 2019 verbeterplannen doorgevoerd die moeten leiden tot een hoger aggregatieniveau van onze kwaliteitszorg. 
De onderdelen van deze verbeterplannen zijn ook opgenomen in het vernieuwde jaarplan. 
 
Een belangrijk onderdeel van het doorontwikkelde kwaliteitsbeleid is de samenstelling van het Handboek Kwaliteit. Afgesproken is dat dit Handboek zich vult in 2019 en 2020. 
Alhoewel een eerste concept versie beschikbaar is, moet vastgesteld worden dat de vorderingen op dit gebied niet overeenkomen met vastgestelde planning volgens hoofdstuk 
2.4 van het jaarplan 2019.  
De reden daarvoor is dat onze deelname aan het project ‘Goed worden-Goed blijven’ een eigen dynamiek en bijbehorende tijdsplanning kent, die niet overeenstemt met de 
tijdsplanning die eerder in het jaarplan 2019 was opgenomen. 
Binnen de context van dit project zijn goede vorderingen gemaakt, maar de samenstelling van het beoogde Handboek Kwaliteit kan pas voltooid worden, aan het einde van de 
projectperiode. Het nu voorliggende concept is nog niet voor publicatie geschikt. 
 
Gedurende het jaar 2019 is gebleken dat het jaarplan zeer volledig is en dat de gestelde doelen grotendeels concreet en toetsbaar zijn geformuleerd. Dat is een positief 
gegeven. 
Ook is gebleken dat het jaarplan zeer uitgebreid is.  
Dat heeft, in het kader van het samenstellen van het Handboek Kwaliteit, geleid tot de gedachte om toekomstige jaarplannen op te delen in twee onderdelen:  
 

 een deel dat gezien kan worden als de inhoudelijke ‘ontwikkelagenda’ voor het betreffende jaar, én  

 een deel met jaarlijks terugkerende, soms routinematige handelingen. Hoewel dit deel voor de kwaliteit van werken op de Emiliusschool ook belangrijk is, wordt dit over het 
algemeen niet benoemd als onderdeel van het kwaliteitsbeleid. We zullen die onderdelen opnemen in de ‘jaarkalender’. 

 
Vooruitlopend op deze tweedeling worden in deze analyse van de resultaten de toekomstige onderdelen van de ontwikkelagenda (huidige resultaatvelden 1 en 2) uitgebreid 
beschreven en de resultaten van toekomstige onderdelen van de jaarkalender (huidige resultaatvelden 3 t/m 6s) gegroepeerd beschreven. 
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Managementanalyse: 

 
Resultaatveld 1: Onderwijs en Leren 
 
 
1.1. Kwaliteit: Opbrengst Onderwijsdoelen 
De Emiliusschool brengt het percentage van het aantal behaalde doelen in beeld. 
 
Het gaat hier om een hoger aggregatieniveau dan de individuele leerling. De I.B.’ers hebben de ‘harde’ data behaald of niet 
behaald geïnventariseerd van 16 klassen, 1 leerling per klas. Het gemiddelde percentage bedraagt 61%.  
Op het niveau van de afdeling SO (67%) is de norm behaald, op het niveau van de afdeling VSO (52%) is de norm van 60% niet 
behaald.  
Deze resultaten zijn met individuele leerkrachten besproken tijdens de leerlingbesprekingen. 
 
De doelen voor 2019 zijn behaald. 
 

 
Wat betreft 2020 
 

Een eerste stap is gezet in 2019. 
In ontwikkelagenda 2020 opnieuw 
opnemen, norm handhaven op 60%. 
Alle klassen inventariseren, alle 
leerlingen per klas. De betrouwbaarheid 
van de uitspraken zal toenemen. 
 
In 2020 nieuwe aggregatieniveaus 
toevoegen: per klas en per stroom. 

 
1.2. Kwaliteit: Opbrengst behaalde ontwikkelingsperspectieven 
De Emiliusschool brengt in beeld of uitstroomniveaus op de vastgestelde ambitieniveaus zijn behaald. 
 
Het gaat hier om een hoger aggregatieniveau dan de individuele leerling.  
 
Wat betreft de SO-afdeling is de gestelde norm van 75% exact behaald (75%) Deze meting betreft slechts 8 leerlingen. Van 1 
leerling is het uitstroomniveau nog onbekend en van 1 leerling is het niet behaald.  
 
Wat betreft de VSO-afdeling is de gestelde norm van 90% ruim behaald (93%). Deze meting betreft 14 leerlingen, waarvan 13 
leerlingen het beoogde uitstroomniveau behaald hebben. 
De gerealiseerde resultaten maken het overbodig om ze op diverse aggregatieniveaus te bezien. 
De resultaten zijn bezien op het niveau van de klas en de afdelingen SO en VSO en besproken met de desbetreffende 
leerkrachten tijdens de leerlingbesprekingen. 
 
De doelen voor 2019 zijn behaald. 
 

 
Wat betreft 2020 
 

In de ontwikkelagenda 2020 opnieuw 
opnemen. 
Norm SO handhaven op 75% 
Norm VSO handhaven op 90% 
 
Een eerste stap is gezet in 2019. 
Vanwege de kleine omvang van de 
steekproef toewerken naar een 
voortschrijdend 3-jarig gemiddelde (vanaf 
2021) waarvoor de vastgestelde norm 
geldt. Dat draagt bij aan een hogere 
betrouwbaarheid van de gegevens. 

 
1.3. Kwaliteit schoolontwikkeling: Taakgroepen 
De Emiliusschool richt ten behoeve van school/onderwijsontwikkeling 10 taakgroepen in. 
 
Centraal staat hier het streven om een ontwikkelingsgerichte school te zijn en te blijven. Taakgroepen stimuleren dit streven. 
Een hoger percentage (88%) dan de gestelde norm van 70% van de taakgroepen werkt aan een smart geformuleerde opdracht. 
Van implementatie kan nog geen sprake zijn, dat volgt rond de zomer van 2020. 
 
De doelen voor 2019 zijn behaald. 

 
Wat betreft 2020 
 
In de ontwikkelagenda 2020 opnieuw 
opnemen, werkwijze handhaven, nadruk 
op de implementatie leggen. 
Ontwikkelingsgericht is en blijft een 
belangrijke drive voor de Emiliusschool. 
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1.4a. Kwaliteit schoolontwikkeling: ondersteunende communicatie (meerjarige opdracht) 
De Emiliusschool bevordert en faciliteert het gebruik van Nederlands met Gebaren (NmG) 
 

Centraal staat hier het grote belang van communicatie in het leven van onze leerlingen en hun directe omgeving. Hiertoe dient de 
Emiliusschool zich optimaal in te richten en te bekwamen. 
Dit onderwerp vraagt blijvende aandacht. De begeleidend logopediste heeft het klassenpersoneel trainingen geboden in het 
gebruik van NmG, de scholing is gerealiseerd. Conform het jaarplan is dit onderwerp tijdens de studiedag aan de orde geweest. 
Tijdens de klassikale logopedielessen is er eveneens aandacht aan besteed. 
 
De doelen voor 2019 zijn bereikt.  
 
Dit betreft echter een jaarlijks terugkerende opdracht. Klassenpersoneel wordt geconfronteerd met meerdere systemen en het 
vraagt veel tijd om zich die systemen eigen te maken.  
 

 
Wat betreft 2020 
 
In de ontwikkelagenda 2020 opnieuw 
opnemen.  
 
Het daadwerkelijk toepassen van de 
ondersteunende communicatie  
onderwerp van gesprek tijdens de 
functioneringsgesprekken van klas 
gebonden personeel maken.  
Logopedisten inschakelen om tijdens 
groepslessen het personeel actief te 
betrekken en uit te dagen. 
 
Een stip op de horizon is dat over 3 jaar 
alle klasgebonden personeel NmG 
vaardig zal hanteren. 

 
1.4b. Kwaliteit schoolontwikkeling: software bij ondersteunende communicatie en communicatiegedrag 
De Emiliusschool oriënteert zich op de wenselijkheid en de haalbaarheid van het gebruik van specifieke communicatie 
ondersteunende software/hardware en het bijbehorende communicatiegedrag van onze personeelsleden.  
 
Centraal staat hier het grote belang van communicatie in het leven van onze leerlingen en hun directe omgeving. Hiertoe dient de 
Emiliusschool zich optimaal in te richten en te bekwamen. 
Er is overzicht verkregen van de veelgebruikte software. Er is een besluit genomen en gecommuniceerd waar iedereen die 
leerlinggebonden werkt van op de hoogte is. 
 
 
De doelen voor 2019 zijn bereikt.  
 
Dit betreft echter een jaarlijks terugkerende opdracht. Er is veel ontwikkeling op het gebied van de software. Klassenpersoneel 
wordt geconfronteerd met meerdere systemen en het vraagt veel tijd om zich die systemen eigen te maken.  
 

 
Wat betreft 2020 

 
In de ontwikkelagenda 2020 opnieuw 
opnemen. Er zijn veel ICT ontwikkelingen 
op dit gebied. Het is belangrijk om goed 
op de hoogte te blijven.  
 
I.B.’er neemt sturende rol. 
 
Het daadwerkelijk ondersteunen van 
leerlingen bij de gebruik communicatie 
software onderwerp van gesprek tijdens 
de functioneringsgesprekken van klas 
gebonden personeel maken. 
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Resultaatveld 2: Kwaliteit, Professionalisering en Opbrengsten 
 
 
2.1. Kwaliteit: Jaarplan 
De Emiliusschool beschikt over een smart geformuleerd en vastgesteld jaarplan 
 
Het betreft hier de systematische inrichting van de kwaliteitszorg. Planmatigheid is daarbij een voorwaarde. 
Het doel voor 2019 is bereikt.  
 

 

Wat betreft 2020 
 
In de ontwikkelagenda 2020 opnieuw 
opnemen, planmatigheid is 
voorwaardelijk. 

 
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) 
 
Het betreft hier de systematische inrichting van de kwaliteitszorg. Planmatigheid is daarbij een voorwaarde. 
Het doel voor 2019 is bereikt. 
 

 

Wat betreft 2020 
 
In de ontwikkelagenda 2020 opnieuw 
opnemen, planmatigheid is 
voorwaardelijk 

 
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 
 

Het betreft hier de systematische inrichting van de kwaliteitszorg. Planmatigheid is daarbij een voorwaarde. 
Het doel voor 2019 is bereikt in die zin dat de plannen gemaakt zijn en de onderdelen die in 2019 gepland stonden zijn allemaal 
uitgevoerd. Het project loopt nog door in 2020 
 

 

Wat betreft 2020 
 
In de ontwikkelagenda 2020 opnemen 
voor het vervolg. 

 
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. 
 
Het betreft hier de systematische inrichting van de kwaliteitszorg.  
Het doel voor 2019 is niet geheel bereikt. Bedoeld was om het Handboek in 2019 te voltooien. Het project ‘Goed worden – Goed 
blijven’, waarvan het Handboek onderdeel uit maakt, kent echter een eigen dynamiek en bijbehorend tijdpad. Er is een concept 
beschikbaar dat echter nog niet voor publicatie in aanmerking komt. 
Voltooiing van het Handboek Kwaliteit is voorzien voor het voorjaar/zomer van 2020. 
 

 
Wat betreft 2020 
 
In de ontwikkelagenda 2020 opnemen 
voor het vervolg. 
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2.5. Kwaliteit: Missie-visie: 
De Emiliusschool actualiseert missie-visie in samenspraak met alle personeelsleden. 
 

Het betreft hier de systematische inrichting van de kwaliteitszorg. Nadenken over de eigen kwaliteit begint bij het vaststellen van 
de missie en visie. Tijdens een studiedag van MT en IB, de Kenniscafé’s, en een studiedag met alle personeelsleden in november 
is gewerkt aan een overzicht van de kernwaarden en missie en visie. Deze activiteiten werden begeleid door CKMZ (Colette 
Dams) en zijn onderdeel van het project ‘Goed worden-Goed blijven’. 
 
Het doel voor 2019 is bereikt. Beschrijving van missie en visie is in concept klaar. 
 

 
Wat betreft 2020 
 
In de ontwikkelagenda 2020 opnemen 
voor het vervolg. 

 
2.6. Schoolplan: 
De Emiliusschool realiseert het Schoolplan 2020-2024 naar de nieuwe kwaliteitsinzichten en de schoolontwikkeling. 
 
Het betreft hier een wettelijke verplichting.  
De systematische kwaliteitszorg is een belangrijk onderdeel van het Schoolplan. Om die reden is het tijdpad voor de ontwikkeling 
van het Schoolplan afgestemd met het tijdpad van het project ‘Goed worden-Goed blijven’. De planning wat betreft het schoolplan 
is derhalve aangepast naar mei 2020 
 
Het doel voor 2019 is niet bereikt omdat de tijdsplanning moest worden aangepast. Werkzaamheden zijn wel opgestart. 
 

 

Wat betreft 2020 
 
In de ontwikkelagenda 2020 opnemen 
voor het vervolg. Tijdsplanning is 
aangepast. 

 
2.7. Schoolgids: 
De Emiliusschool ontwikkelt de Schoolgids 2020-2024. 
 
Het betreft hier een wettelijke verplichting. 
In de schoolgids worden passages over kwaliteitszorg en de behaalde opbrengsten opgenomen. 
Ook hier is derhalve een aanpassing van het tijdpad noodzakelijk en is deze in overeenstemming gebracht met de projectplanning 
zoals vermeld bij 2.3. en 2.6. 
Het doel voor 2019 is niet bereikt omdat de tijdsplanning moest worden aangepast. Werkzaamheden zijn wel van start gegaan. 
 

 
Wat betreft 2020 

 
In de ontwikkelagenda 2020 opnemen 
voor het vervolg. Tijdsplanning is 
aangepast naar maart 2020. 

 
2.8. Kwaliteit: Handboek 
De Emiliusschool beschikt over een jaarlijks geactualiseerd Handboek Toezicht en Bestuur. 
 
Wat betreft het Handboek Toezicht en Bestuur zijn, na controle hierop, in 2019 geen aanpassingen noodzakelijk gebleken. 
 
Het doel voor 2019 is bereikt. 
 

 
Wat betreft 2020 
 
In de ontwikkelagenda 2020 opnemen. 
Nu al is bekend dat de Code Goed 
Onderwijs in 2020 wordt geactualiseerd. 



6 

 

 
 
2.9. Kwaliteit: Zelfevaluatie leerlingdossiers 
De Emiliusschool neemt jaarlijks een steekproef/screent 10 leerlingdossiers op juistheid van de inhoud en volledigheid. 
 
De screening heeft plaatsgevonden en er is verslag van gedaan. In tegenstelling tot voorgaande jaren bleek dat op alle dossiers 
iets aan te merken viel. 
Gebleken is dat ten onrechte (AVG) identiteitsbewijzen nog onderdeel uitmaken van de leerlingdossiers. Dat is slechts in enkele 
gevallen toegestaan (cumi).  
Ook zijn vragen gerezen over het tabblad ‘protocollen’. De werkwijze t.a.v. protocollen is gewijzigd. Niet het leerlingdossier maar 
het dossier bij de assistent verpleegkundige taken is leidend voor de protocollen. Daardoor kan het risico ontstaan dat in het 
centrale leerlingdossier verouderde protocollen gearchiveerd blijven. Is het raadzaam de protocollen uit de centrale 
leerlingdossiers te verwijderen? 
 
 
De doelen voor 2019 zijn niet behaald. 

 
Wat betreft 2020 
 
In de ontwikkelagenda 2020 opnemen.  
Alle leerlingdossiers worden eenmalig 
gecontroleerd op de onterechte 
aanwezigheid van identiteitsbewijzen en 
verouderde protocollen. Deze worden 
verwijderd. 
 
In het MT bediscussiëren of het tabblad 
protocollen gehandhaafd moet worden en 
naar aanleiding van de uitkomsten van 
de discussie administratieve afspraken 
aanscherpen. 
 
Wat betreft de centrale leerlingdossiers 
wordt de administratieve verwerking 
verbeterd door duidelijke werkafspraken 
te maken met de schooladministratie. 
 

 
2.10. Kwaliteit: Zelfevaluatie personeelsdossiers 
De Emiliusschool neemt jaarlijks een steekproef/screent 10 personeelsdossiers op juistheid van de inhoud en 
volledigheid. 
 
De screening heeft plaatsgevonden en er is verslag van gedaan. 
Aan de gestelde normen is voldaan: wat betreft alle 10 de dossiers is er sprake van 100% volledigheid en 100% correcte/juiste 
informatie. 
 
De doelen voor 2019 zijn behaald. 
 

 
Wat betreft 2020 
 
In de ontwikkelagenda 2020 opnemen. 
Dit is een jaarlijkse kwaliteit inspanning. 

 
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. 
 
In 2019 hebben (tot november) 15 ouders de vragenlijst aangeboden gekregen. Van 8 ouders is een reactie ontvangen. De 
respons bedraagt derhalve 53%. De overige ouders zijn nog tweemaal gevraagd om te reageren. Daarna vragen we het niet 
nogmaals. 
De gemiddelde waardering door de ouders die wel gereageerd hebben bedraagt 8,8. 
 

 
Wat betreft 2020 
 
In de ontwikkelagenda 2020 opnemen. 
 
Gestelde normen handhaven. 
Het streven blijft een deelname 
percentage van 70%. Een wijziging in de 
vorm van aanbieden zal zijn dat de 
ouders voorafgaand aan verzending 
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Wat betreft de doelen voor 2019 voldoet de respons (53%) niet aan de gestelde norm (70%). Een belangrijke reden kan zijn dat 
het in 5 gevallen van de niet reagerende ouders om anderstalige ouders gaat. Enquêtemoeheid kan ook een reden zijn. 
De norm wat betreft het behaalde cijfer is ruimschoots behaald. 
 

telefonisch benaderd zullen worden met 
het verzoek om deelname aan deze 
enquête.  

 
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. 
 
De betreffende ouders hebben de lijst aangeboden gekregen.  
De respons van 70% is niet behaald, ouders benoemen enquête moeheid. 
Van de wél ingevulde vragenlijsten geldt, dat er sprake is van een hoge waardering (gemiddeld 8,9) voor de sociale veiligheid. 
Het doel voor 2019 is derhalve niet gehaald. 
 

 
Wat betreft 2020 
 
In de ontwikkelagenda 2020 opnemen. 
Dit is een jaarlijkse kwaliteit inspanning.  
 
Nadenken over een andere manier om 
de informatie te verzamelen. 

 
2.12b. Kwaliteit: Zelfevaluatie Veiligheid en Sociale Veiligheid 
De Emiliusschool actualiseert jaarlijks het digitaal school veiligheidsplan (DSV). 
 
De actualisatie heeft online plaatsgevonden, het MT heeft ingestemd. 
Doel voor 2019 is bereikt. 
 

 

Wat betreft 2020 
 
In de ontwikkelagenda 2020 opnemen. 
Dit is een jaarlijkse kwaliteit inspanning. 

 
2.13a. Kwaliteit: Tevredenheidsonderzoek ouders 
De Emiliusschool biedt eenmaal per 4 jaar de vragenlijst oudertevredenheid aan de ouders aan 
 
De vragenlijst is in het voorjaar van 2019 aan de ouders aangeboden. 
Alle gestelde normen werden gerealiseerd of  in positieve zin overtroffen. 
Het deelname percentage lag op 70% (norm= 70%) 
De scores bij de individuele vragen waren tussen 8,1 en 9 (norm = 7,5) 
De overall score was 8,3 (norm=7,5) 
De ouders zijn hierover geïnformeerd 
 
De doelen voor 2019 zijn bereikt. 
 

 
Wat betreft 2020 

 
Geen activiteit in 2020.  
Dit komt weer op de ontwikkelagenda in 
2023 

 
2.13b. Kwaliteit: Tevredenheidsonderzoek ouders 
De Emiliusschool vraagt bij iedere Persoonlijk Plan bespreking naar oudertevredenheid. 
 
De betreffende ouders hebben de lijst aangeboden gekregen.  
De respons van 70% is niet behaald, ouders benoemen enquête moeheid. 
Van de wél ingevulde vragenlijsten geldt, dat er sprake is van een hoge waardering (gemiddeld 8,7) voor de Emiliusschool. 
Het doel voor 2019 is derhalve niet gehaald. 
 

 
Wat betreft 2020 
 
In de ontwikkelagenda 2020 opnemen. 
Dit is een jaarlijkse kwaliteit inspanning. 
 
Nadenken over een andere manier om 
de jaarlijkse tevredenheidsgegevens te 
bevragen. 
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2.14. Kwaliteit: Tevredenheidsonderzoek personeel 
De Emiliusschool biedt eenmaal per 4 jaar de vragenlijst personeelstevredenheid aan de personeelsleden aan. 
 

Deze activiteit staat gepland voor uitvoering in voorjaar 2020. 
In 2019 hebben voorbereidingen plaatsgevonden en zijn de inzichten gewijzigd. Dit is besproken met de PMR. 
De standaard vragenlijst komt te vervallen. Daarvoor inde plaats komt een PMO: een preventief medisch onderzoek, inclusief een 
gedeelte tevredenheid. Naar huidige inzichten is dit een veel zinvollere inspanning dan de vragenlijst. 
 

 
Wat betreft 2020 
 
In de ontwikkelagenda 2020 opnemen, 
uitvoering is conform de eerder 
vastgesteld planning, geagendeerd 
voorjaar 2020. 

 
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. 
 
Deze gesprekken hebben alle (4x) plaatsgevonden. De bestuurder/directeur of de beleidsmedewerker was de gesprekspartner. Er 
zijn geen indringende aandachtspunten uit naar voren gekomen. 
 
Doel voor 2019 is behaald  
 

 
Wat betreft 2020 
 
In de ontwikkelagenda 2020 opnemen. 
Dit is een jaarlijkse kwaliteit inspanning. 

 
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 
 
Deze gesprekken hebben alle 16 plaats gevonden. Gespreksleider waren de directeur bestuurder en/of een afdelingsleider, 
De gesprekken waren zonder uitzonder bijzonder positief van aard. Indien er een verbetersuggestie t.a.v. een individuele collega 
door de ouders werd gedaan, is dat met de betreffende collega besproken. 
De gespreksaantekeningen zijn in het MT besproken. Ze bieden geen ‘rode draad’ ter verbetering. 
Alle ouders hebben getekend voor de ontvangst van het overgangsdocument en het getuigschrift speciaal onderwijs (wettelijke 
verplichting). 
 

 

Wat betreft 2020 
 
In de ontwikkelagenda 2020 opnemen. 
Dit is een jaarlijkse kwaliteit inspanning 
en een wettelijke verplichting. 

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 360 graden feedback. 
 
De directeur/bestuurder heeft hiervan verslag gedaan tijdens zijn jaarlijks functioneringsgesprek aan de RvT. Vanwege het 

vertrouwelijke karakter hier slechts aangegeven dat de activiteit heeft plaatsgevonden. 

Het doel voor 2019 is behaald 

 

Wat betreft 2020 
 
In de ontwikkelagenda 2020 opnemen. 
Dit is een jaarlijkse kwaliteit inspanning. 
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2.18. Kwaliteit: Leerling besprekingen en klasbesprekingen: 
De gesprekstechniek die toegepast wordt is te typeren als ‘reflectieve dialoog’. 
 
Hiermee is een begin gemaakt. De adjunct-directeur heeft een scholing gevolgd. I.B.’ers zijn er mee aan de slag in de 
klasbesprekingen. Verdere uitrol moet vanaf 2020 plaatsvinden. 
Het doel voor 2019 is deels behaald. 
 

 

 
Wat betreft 2020 
 
In de ontwikkelagenda 2020 opnemen. 
Dit blijft de komende jaren een  jaarlijkse 
kwaliteit inspanning. 
Deze gesprekstechniek ook onderwerp 
van de gesprekkencyclus maken. 

 
Resultaatveld 3: Financiën en Bedrijfsvoering (opnemen in de jaarkalender vanaf 2020) 
 
Alle doelen voor 2019 zijn behaald. De Emiliusschool is goed ‘in control’ en de bedrijfsvoering is als professioneel te typeren.  
De bevestiging daarvan is o.a. te herleiden uit de diverse goedkeuringen van de verschillende onderwerpen door RvT en MR en de goedkeurende verslaglegging door de 
accountant. 
 
3.1.  Er zijn conform afspraak drie Marap’s opgeleverd en deze zijn goedgekeurd door de RvT en voor overleg aan de MR aangeboden.. 
3.2  Het jaarverslag over 2018 is tijdig opgesteld, goedgekeurd door de RvT en vervolgens vastgesteld en aan DUO aangeboden. De MR heeft positief geadviseerd. De 

accountant heeft een positieve beschikking afgegeven.  
3.3 De begroting voor 2020 en latere jaren is opgesteld, goedgekeurd en vastgesteld. Dit document wordt in december aan de MR toegestuurd voor advisering en 

goedkeuring. 
3.4. Het gestelde bij 3.3. geldt onverkort voor de meerjarenbegroting 2020-2024.  
3.5. Alle financiële processen zijn adequaat beschreven en door de accountant geaccordeerd. 
3.6 De accountantsopdracht voor 2020 is ondertekend en verstrekt. De eerste controle werkzaamheden over boekjaar 2019 hebben in november 2019 plaatsgevonden. 

Beoogd is om de jaarstukken tijdens de RvT vergadering op 6 april in aanwezigheid van de accountant te bespreken en vast te stellen. 
3.7. De aanpassing van de meerjaren onderhoudsplanning vanwege nieuwe regelgeving is door OCW een jaar vooruitgeschoven. Emiliusschool heeft in samenwerking 

met Driessen de dotatie berekend indien de regelgeving daadwerkelijk wijzigt. Dat nieuwe en hogere bedrag is opgenomen in de begroting 2020. De aanpassing van 
het onderhoudsplan zal plaatsvinden, conform planning, in 2020. Met name de zwembadrenovatie en de installatie van de zonnepanelen en Ledverlichting zal tot 
actualiseringen leiden. 

 

Resultaatveld 4: Personeelsbeleid (opnemen in de jaarkalender vanaf 2020) 
 
Veel, maar niet alle doelen voor 2019 zijn behaald. Van enkele doelen is de tijdsplanning aangepast, deels omdat de planning als gevolg van drukke agenda’s van collega’s 
niet gehaald werd (te ambitieus?) en deels omdat sommige doelen samenhangen met de ontwikkeling van het Handboek Kwaliteit. 
Het MT is onverkort van mening dat aan de ambitie van de Emiliusschool om een goede werkgever te zijn prima voldaan is. 
 
4.1. Het personeelsbezettingsplan is volgens planning gereed gekomen. Daartoe zijn de wensen van alle collega’s geïnventariseerd en is dit volgens de beschreven 

stappen met individuele klasgebonden personeelsleden doorgesproken. Ieder personeelslid heeft een schriftelijke bevestiging ontvangen. 
4.2. Alle personeelsleden hebben op basis van de met hen gemaakte afspraken een individueel normjaartaak overzicht ontvangen en ondertekend. 
4.3. Het formatieplan voor schooljaar 2019-2020 en het meerjarenformatieplan zijn vóór 1 mei opgesteld en aan de MR aangeboden voor instemming. De MR heeft de 

instemming daarbij verleend.(beide plannen zijn gerelateerd aan de jaarbegroting en meerjarenbegroting.) 
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4.4. De nascholing enquête is uitgezet en op basis daarvan is het nascholingsplan opgesteld en aan de MR aangeboden. Nascholingsactiviteiten zijn ingekocht of er is op 
ingeschreven. 

4.5. Een werkwijze om met collega’s het gesprek te voeren over de relatie tussen nascholingsactiviteiten en hun deskundigheid is nog niet vastgesteld. Het gesprek er over 
wordt wel gevoerd, maar heeft nog niet tot keuzes geleid. Het is duidelijk dat dit onderwerp in ieder geval tijdens de gesprekkencyclus aan de orde zal gaan komen. Dit 
wordt een onderdeel van het Handboek Kwaliteit (in ontwikkeling). 

4.6. De procesbeschrijving van de personeelsadministratie is in ontwikkeling maar nog niet gereed. De drukke werkagenda en aangepaste werkafspraken/werktijden zijn 
hiervoor de reden. Afgesproken is dat deze procesbeschrijving binnen de kaders van de accountantscontrole over 2019 zal zijn afgerond. 

4.7. De heroriëntatie op de systematiek van gesprekkencyclus is nog niet uit de steigers gekomen. Dit betreft eveneens een onderwerp voor het Handboek Kwaliteit. 
4.8a. Alle werkzaamheden in het kader van de bedrijfsgezondheidzorg zijn volgens de gemaakte afspraken uitgevoerd. 
4.8b. Bij alle medewerkers behorende tot de doelgroep 45-plus is het project ‘ontwikkeladvies’ onder de aandacht gebracht. Hoeveel collega’s daarvan gebruik hebben 

gemaakt, weten wij niet omdat de deelname anoniem is geweest. We weten het wél van de collega’s die daar zelf over hebben verteld. Dat betreft een tiental 
collega’s. 

4.9. Alle notities en protocollen zijn na controle daarop weer actueel en voor alle collega’s (digitaal) beschikbaar. 
 

Resultaatveld 5: Organisatie, Veiligheid en Arbo/Gebouw 
 
Aan de ambitie van de Emiliusschool om een veilige schoolomgeving te bieden aan alle gebruikers is goed voldaan. 
In 2019 is aan bijna alle resultaatafspraken voldaan. Enkele resultaatafspraken vallen in deze periode van het jaar en zijn derhalve que doelstelling nog niet afgewikkeld. 
 
5.1.  Het ontruimingsplan is geactualiseerd en vastgesteld. Controle hierop heeft plaatsgevonden door de Brandweer Zuidoost Brabant en van een positief advies voorzien. 

Tijdens een studiedag zijn alle collega’s geïnformeerd over de nieuwe wijze van ontruimen en is er geoefend. De grote ontruimingsoefening zal niet in het najaar, maar 
aan het begin 2020 gepland worden. De drukke decemberperiode is daarvoor ongeschikt. 

5.2. De Emiliusschool is (bijna) ‘AVG-proof’. Alle AVG gerelateerde documenten zijn gereed en door de MR beoordeeld. De externe AVG audit is positief verlopen en de 
adviezen uit het verslag daarvan zijn ter harte genomen.  

5.2a. De AVG-gedragscode is beschreven en geïmplementeerd en door de MR positief beoordeeld.  Aanvullend is besloten een handboek AVG samen te stellen. Dit is 
onlangs besproken met alle werknemers. 

5.2b. De beveiligde toegang tot de leerling gegevens is gerealiseerd. De migratie van deze gegevens naar de cloud is onder begeleiding van de ICT-coördinator 
gerealiseerd. Alle leerkrachten zijn hierin begeleid. Een toegangsmatrix voor de diverse disciplines voor toegang tot de leerling gegevens is vastgesteld en 
geïmplementeerd. 

5.2c. Er zijn afspraken gemaakt wat betreft het beheer van fotomateriaal. Dit is in termen van AVG een ingewikkeld vraagstuk, we zijn van mening dat dit nu goed 
ingeregeld is. Aan dit onderwerp wordt in het handboek specifiek aandacht besteed. Het blijvend beïnvloeden van gedrag is de komende jaren aan de orde. 

5.2d. Beveiligd mailen binnen Office 365 is geïntroduceerd. Afspraken zijn gemaakt. 
5.3. Alle eerdere actiepunten zijn afgewikkeld en een nieuwe RI&E is samengesteld op basis van het format van de Arbomeester. Vanwege een misverstand tussen de 

Emiliusschool en de Arbodienst, heeft de toets door de Arbo dienst nog niet plaatsgevonden.  Het beoogde actieplan voor de komende periode is derhalve nog niet 
vastgesteld. Dit wordt in de jaarkalender voor 2020 opgenomen. 

5.4. De controles en analyses van de kwaliteit van het zwemwater zijn conform regelgeving uitgevoerd. De door de school gehanteerde protocollen zijn correct gehanteerd. 
Voortgang hiervan is regelmatig onderwerp van gesprek tussen bestuur en conciërges. 

5.5. De controles en analyses van de kwaliteit van het drinkwater (prioritair) in het zwembadcomplex zijn volgens regelgeving uitgevoerd. De door de school gehanteerde 
protocollen zijn correct gehanteerd. Overleg met de ODZOB vindt plaats zoals gewenst door de ODZOB. Voortgang hiervan is regelmatig onderwerp van gesprek 
tussen bestuur en conciërges. 

5.6. Wat betreft de controles en analyses van de kwaliteit van het drinkwater van het schoolgebouw (zorgplicht)  zijn de afgesproken protocollen correct gehanteerd. Het 
verslag daarvan is opgenomen in het digitaal protocol dat door de conciërge wordt beheerd. Bespreking met Hydroscope van de drinkwateranalyse (schoolgebouw) 
heeft nog niets plaatsgevonden. 
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5.7. Alle benodigde controle- en (preventieve) onderhoudswerkzaamheden zijn conform de planning gerealiseerd. De BMI is van het jaarcertificaat voorzien. Brandweer 
controle hierop heeft plaatsgevonden. 

5.8 Liftonderhoud heeft conform de planning (2x per jaar) plaatsgevonden en een certificaat van goedkeuring is door het Liftinstituut verstrekt. 
5.9. De verduurzamingsplanning is in 2019 uitgevoerd. Dit betrof het installeren van 538 zonnepanelen, het vervangen van alle verlichting en een bewustwording 

campagne voor (een gedeelte van) de leerlingen en het personeel. Wat de financiën betreft is de SDE+ subsidie op gang gekomen en is een bijdrage van de 
Gemeente Son en Breugel ontvangen. 

 

Resultaatveld 6: Samenwerking en Communicatie met de belangenhouders (steekhouders) 
 
In het kader van de ontwikkeling van het Handboek Kwaliteit is in 2019 het besef van het belang van goede communicatie met onze belangenhouders sterk toegenomen.  
Een ‘stakeholderanalyse’ heeft plaatsgevonden onder begeleiding van een extern deskundige en voor iedere belangenhouder is vastgesteld hoe deze zich tot de school  
verhoudt en hoe de communicatie daarover ingericht moet zijn.  
Het gaat te ver om te zeggen dat alle doelen voor 2019 op dit gebied behaald zijn. Er zijn zeker verbeter punten te beschrijven. Met name het structureel maken van het  
‘belangenhouderdenken’ is nog onvoldoende geworteld in ons doen en laten.  
 
6.1. Er is een goede start gemaakt met het informeren van de ‘buitenwereld’ zoals in het jaarplan vermeld staat. Wat betreft het resultaat hiervan moet vermeld worden dat 

dit soms nog te incidenteel van aard is, we doen dit ‘erbij’ en nog niet structureel. De gremia die van oudsher door ons worden betrokken, zoals RvT en MR worden 
goed en regelmatig geïnformeerd. Voor de jaarkalender 2020 moet opgenomen worden dat dit ook voor andere belangenhouders moet gelden. 

 Het gebruik van de website als middel hiervoor kan beter. In het jaarplan onder 6.1. staan met name de gebruikelijke belangenhouders benoemd. De overige 
belangenhouders uit de ‘stakeholderanalyse’ moeten worden ingepast in de jaarkalender van 2020. 

6.2. De evaluatie van de samenwerking met Zonhove heeft zich met name toegespitst op het onderdeel zorgassistentie. Nieuwe afspraken over de inzet zijn noodzakelijk 
in relatie tot continuïteit en kwaliteit van de inzet van de zorgassistentie. Afspraken zijn ook gemaakt wat betreft het begeleiden door SWZ van ouders bij het indienen 
van een indicatieaanvraag voor de Jeugdwet. Voor 2020 is er alle reden om in de jaarkalender de monitoring van de zorgassistentie op te nemen. 

6.3. De Emiliusschool is lid van de Landelijke Klachtencommissie en hanteert de afgesproken procedure. Er zijn geen situaties geweest die hebben geleid tot een klacht in 
de zin van de klachtenprocedure. 

6.4. De Emiliusschool heeft een samenwerking met de Schoonmaakcoöperatie. De intentie van deze samenwerking is tweeledig. Allereerst stelt deze samenwerking de 
Emiliusschool in staat om te voldoen aan de verplichtingen uit de Banenwet betreffende de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot regulier werk. Die norm 
is gesteld op 5% van het personeelsbestand (=4,2Fte). Vanuit de Schoonmaakcoöperatie is 5,2 fte werkzaam binnen de Emiliusschool. Aan de wettelijke norm voldoet 
onze samenwerking ruimschoots. De Schoonmaakcoöperatie doet hier jaarlijks verslag van. 

 De samenwerking is voor de Emiliusschool ook belangrijk, omdat hiermee als het ware een legitimering zichtbaar wordt bij de vraag waarom ‘zijn wij op aarde’? Wat 
ons betreft heeft ieder kind recht op onderwijs. Wat de Schoonmaakcoöperatie betreft heeft ieder mens recht op arbeid. Wat fantastisch dat we elkaar daarbij vinden. 

 Bovendien: we zijn tevreden over de kwaliteit van het schoonmaakwerk en van onze samenwerking. 
6.5. De Emiliusschool is op allerlei fronten een actieve deelnemer aan diverse samenwerkingsverbanden voor Passend onderwijs. Dit betreft onze bovenregionale positie. 


