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Stichting Monton 

Handboek kwaliteitszorg 2019-2023 

                             

 
Het makkelijke of moeilijke der dingen laat zich niet beoordelen volgens een vooropgezette 

mening, maar doch door een rechtstreekse ervaring, nadat de moeilijkheden elk afzonderlijk 

zijn ontleed. (Maria Montessori, de Methode) 
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Inleiding  
Monton wil kinderen ontwikkelingsgericht onderwijs geven in de 21e eeuw en heeft daarbij de missie 

om kinderen naar een nieuwe wereld te begeleiden vanuit het montessorionderwijs. De scholen 

streven ernaar om in samenwerking effectief af te stemmen in het weten, het doen, het samenleven 

en het ‘Zijn’ van kinderen. Daarbij hoort een goed stelsel van kwaliteitszorg. De scholen van Monton 

zien het als een opdracht om kinderen te helpen, te leren leren en te laten leren, zodanig dat zij zich 

ontwikkelen en met succes kunnen doorstromen naar het voortgezet onderwijs als zelfstandige en 

zelfsturende jongeren. 

   

Dit handboek is een vervolg op het kwaliteitsbeleidsplan 2016-2019. Door nieuwe inzichten en 

ontwikkelingen binnen de organisatie is een vervolg hierop noodzakelijk. Dit handboek maakt de 

vertaalslag van het strategische niveau naar het tactisch en operationele niveau. Om die reden 

hanteren we nu de term handboek.  

 

Binnen de kwaliteitszorg gaat het om de interne en externe kwaliteitszorg en daar maken wij in dit 

handboek ook een duidelijke onderverdeling tussen. Bij de interne kwaliteitszorg beschrijven wij de 

wijze waarop het kwaliteitszorgstelsel binnen Monton is ingericht en welke randvoorwaarden er zijn 

gesteld aan de kwaliteitscultuur zowel op stichtings- als op schoolniveau. Daarna volgt een 

beschrijving hoe de wijze van verantwoording en dialoog is ingericht.  

Wanneer je kijkt naar de externe kwaliteitszorg dan volgt een beschrijving over hoe de 

verantwoording en beoordeling van de inspectie verloopt en hoe de erkenning van de Nederlandse 

Montessori Vereniging verloopt. 

De concrete uitwerking van dit handboek is te vinden in het strategisch beleidsplan van de stichting 

en de schoolplannen van de scholen. 

Interne kwaliteitszorg 

BKA1: Kwaliteitszorg 

De inspectie vraagt van ons het volgende: 

Het bestuur en zijn scholen hebben een stelsel van kwaliteitszorg ingericht en verbeteren op basis 

daarvan het onderwijs.  

 

Stichting Monton 

Elke vier jaar stelt het bestuur een nieuw koersplan op, gebaseerd op al dan niet gerealiseerde 

doelen in de afgelopen strategisch beleid periode en doelen voor de toekomst. Deze worden via het 

kwaliteitssysteem doorgegeven als input voor de schoolplannen en het strategisch beleidsplan van 

de stichting.  Monton stelt jaarlijks doelen voor de kwaliteit van het onderwijs, personeel en 

bedrijfsvoering en evalueert deze regelmatig.  

De onderwijsopbrengsten worden 2 x per jaar geanalyseerd en geduid in een bestuursrapportage. 

Wanneer blijkt dat het onderwijs tekortschiet, wordt gezocht naar verklaringen en worden 

verbeteringen doorgevoerd door de scholen en gemonitord door de kwaliteitsmedewerker. 
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Directeuren verantwoorden zich naar het bestuur via de jaarlijkse schoolrapportage van de M en E 

toetsen, de meting van basiskwaliteit binnen WMK en door het jaarverslag. Zie de kwaliteitscyclus.  

Daarnaast worden er volgens een vastgestelde kwaliteitscyclus op diverse momenten in het jaar 

vragenlijsten afgenomen onder medewerkers, ouders en leerlingen. Het betreft dan metingen 

omtrent de tevredenheid en de sociale veiligheid. De uitkomsten hiervan worden zowel op 

stichtingsniveau als op schoolniveau geanalyseerd, waaruit mogelijk aandachtspunten voortkomen. 

Deze vragenlijsten zijn tevens opgenomen in de bestuurs- en schoolrapportages. 

De aandachtspunten worden binnen de cyclus van kwaliteitszorg, die gebaseerd is op het INK model 

planmatig meegenomen.  

 

Scholen van Monton 

Het stelsel van kwaliteitszorg is bij Monton ingericht binnen de structuur van 

WMK/Parnassys/Schoolplan. Binnen de omgeving van mijnschoolplan worden de schoolplannen 

opgesteld op basis van aandachtspunten vanuit het bestuur en de scholen. Hieruit komen de 

jaarplannen voort. Deze jaarplannen worden 2x per jaar geëvalueerd in januari en in juni. Het team 

vormt een belangrijke spil in de uitvoering van de jaarplannen doormiddel van ontwikkel- of 

leerteams. Een belangrijk onderdeel van de kwaliteitsbewaking is de basiskwaliteit. 

De basiskwaliteit van de scholen wordt regulier afgenomen binnen de cyclus van kwaliteitszorg (zie 

planning). Op schoolniveau worden er quickscans per jaar afgenomen. Het onderwerp is afhankelijk 

van het jaarplan van de school. De quickscan kan gebruikt worden als nulmeting, maar ook als middel 

om te evalueren en te borgen. Scholen zetten op deze wijze de eigen kwaliteit neer.  

 

De schoolopbrengsten worden 2x per jaar geanalyseerd en geduid in de schoolrapportage, waarbij 

de school de resultaten legt naast de vastgestelde schoolnorm. De school bepaalt haar eigen 

schoolnorm/ ambitie van de opbrengsten, passend bij de schoolweging en het spreidingsgetal. De 

school voldoet hiermee aan de basiskwaliteit en stelt doelen voor eigen kwaliteit. Teambreed 
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worden deze opbrengsten besproken en waar nodig worden er aandachtspunten uit geformuleerd, 

welke dan worden weggezet in het jaarplan.  

 

Binnen de scholen van Monton kijken wij niet alleen naar leeropbrengsten. Wij vinden de sociaal 

emotionele ontwikkeling en de persoonswording van een kind zeker zo belangrijk. Het gaat immers 

om het geheel van weten, doen, samenleven en zijn van kinderen. Om dit in kaart te brengen is het 

stelsel van onderwijskwaliteit van Monton, uitgewerkt via Triband verantwoording.   

 Kwalificatie Socialisatie Persoonsvorming 

Golflengte 1: 

Externe standaard 

 

      

 

 

Golflengte 2: 

School/groep 

 

   

Golflengte 3: 

Kind 

 

   

 

Drie golflengtes: omgeving 

Bij Triband Verantwoorden vindt de verantwoording van leeropbrengsten op drie golflengtes plaats 

(vandaar de naam Triband): 

1. De golflengte van de externe standaarden. Dit betreft hetgeen alle kinderen in Nederland 

(wettelijk) moeten kennen en kunnen. De scores en metingen kunnen landelijk worden 

vergeleken. 

2. De golflengte van de eigen school of de eigen groep. Wat kun je zeggen over de ontwikkeling van 

een kind ten opzichte van leeftijdgenootjes of kinderen met dezelfde interesse binnen de eigen 

school? Zijn er trends waar te nemen en hoe zijn data te verklaren vanuit het gevoerde 

onderwijsconcept? 

3. De golflengte van het individuele kind. Wat kun je zeggen over de ontwikkeling van het unieke 

kind ten opzichte van zichzelf? Wat laat deze zien als het gaat om weten, doen, samenleven en 

zijn? 

 

BKA2: Kwaliteitscultuur 

De inspectie vraagt van ons het volgende: 

Het bestuur en de scholen kennen een professionele kwaliteitscultuur en functioneren transparant 

en integer. 

 

Stichting Monton 

Medewerkers van Monton zijn bevlogen onderwijsprofessionals. Ze hebben een proactieve houding, 

zijn onderzoekend, willen en kunnen constructief samenwerken en zijn zich bewust van hun 

pedagogische voorbeeldrol. Bovenschools wordt er gewerkt aan een voortdurende verbetering van 

de professionaliteit. Dit gebeurt o.a. door het Leerplein Monton, gestart in september 2020, waarbij 

medewerkers zich kunnen inschrijven voor cursussen passend binnen de ontwikkeldoelen van de 
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stichting en de school en de persoonlijke doelen van de medewerker. De medewerkers houden hun 

eigen bekwaamheidsdossier bij. Er is een gesprekscyclus vastgesteld welke op de scholen wordt 

uitgevoerd. Hierbij werken de medewerkers vanuit doelen aan zijn/haar ontwikkeling. Het 

personeelsbeleid van Monton is erop gericht om onderwijsgevenden in een continu proces van 

professionele ontwikkeling te brengen, vanuit de overtuiging dat wanneer zij zich ontwikkelen in hun 

vakbekwaamheid als leerkracht, dat kinderen zich dan mee ontwikkelen. Zie hiervoor het IPB plan. 

 

Scholen van Monton 

Leerkrachten zijn zich bewust van hun pedagogische en didactische opdracht en volgen en 

analyseren leeropbrengsten langs de afgesproken doelen en stellen hun onderwijs tijdig bij op het 

inzicht dat zij daarbij opdoen. Leerkrachten reflecteren op het eigen functioneren en vinden het 

vanzelfsprekend zich daarover te verantwoorden. De directeur en de intern begeleider kijken 

structureel naar de kwaliteit van leerkrachten die via vakinhoudelijke, didactische en pedagogische 

bekwaamheden een grote invloed hebben op de onderwijskwaliteit van de school. Hiervoor 

gebruiken de scholen binnen de Parnassys omgeving mijnschoolteam. Middels kijkwijzers worden 

observaties vastgelegd welke helpen om de juiste initiatieven te nemen, zodat leerkrachten en team 

zich ontwikkelen. Dit zijn naast gestandaardiseerde kijkwijzers, ook eigen kijkwijzers. Waarin scholen 

hun eigen indicatoren hebben vastgesteld. 

In de schoolplannen en jaarplannen worden de specialismen van medewerkers ingezet om de 

voorgenomen doelen te behalen. Hierbij worden de medewerkers in hun kracht gezet en komt ook 

een stuk eigenaarschap bij de medewerker te liggen. Het jaarplan is een teambrede opdracht om de 

ontwikkeling op de school mogelijk te maken.  

BKA3: Verantwoording en dialoog 

De inspectie vraagt van ons het volgende: 

Het bestuur en de scholen leggen intern en extern toegankelijk en betrouwbaar verantwoording af 

over doelen en resultaten en voeren daarover actief een dialoog.  

Stichting Monton 

Het bestuur heeft tegenspraak intern georganiseerd door de Raad van Toezicht. Het bestuur 

verantwoordt zich via rapportages over processen, resultaten en kwaliteit van de scholen. Daarnaast 

laat de RvT zich ook informeren via schoolbezoeken, bijeenkomsten met de GMR en 

stafmedewerkers. De GMR wordt tevens meegenomen als interne stakeholder. Zij geeft advies en/of 

instemming op beleidsstukken die voor alle scholen gelden. Het bestuur brengt jaarlijks verslag uit 

over haar doelen en de resultaten daarvan in het bestuurlijk jaarverslag. Tussentijds worden doelen 

gemonitord via drie managementrapportages door het jaar heen. 

 

Scholen van Monton 

Langs de inrichting van de Triband (zie schema kwaliteitszorgstelsel) legt de school verantwoording af 

naar ouders, MR en het bestuur. Op de scholen zijn er 3x per jaar MARAP besprekingen en 2x per jaar 

een kwaliteitsgesprek. 

 

Scholen maken jaarlijks een evaluatie n.a.v. het jaarplan. Daarnaast worden 2x per jaar de 

onderwijsresultaten van de M en E toetsen geanalyseerd volgens het 4D model in de 

schoolrapportage.  
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Op de scholen wordt de gesprekscyclus van Monton uitgevoerd voor alle medewerkers. Hierbij 

verantwoorden medewerkers zich over hun persoonlijke ontwikkelen en geven zij ook aan wat ze 

nodig hebben om een volgende stap te maken in hun ontwikkeling. 

 

Rollen, taken en bevoegdheden bij de voering van de interne kwaliteitszorg 

Binnen de stichting en de scholen zijn we gezamenlijk verantwoordelijk voor een goede kwaliteit van 

onderwijs, veiligheid en organisatie. In de uitvoering van de kwaliteitszorg hebben verschillende 

geledingen verschillende rollen en bevoegdheden. In onderstaand schema is beschreven hoe dit 

binnen Monton is georganiseerd.  

Orgaan Beschrijving 

Raad van Toezicht (RvT) In 2015 is het two-tier bestuursmodel binnen Monton ingevoerd. Dit 

model zorgt voor de scheiding van bestuur en toezicht. De taken, 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de RvT zijn vastgelegd 

in het toezichtkader. Het toezichtkader beschrijft de wijze waarop 

de Raad toezicht houdt op de uitvoering van de taken van het 

bestuur op diverse bestuurlijke domeinen. Naast de verantwoording 

van het bestuur via rapportages over processen, resultaten en 

kwaliteit van de scholen, laat de RvT zich ook informeren via 

schoolbezoeken, bijeenkomsten met de GMR en stafmedewerkers.  

College van bestuur (CvB) De voorzitter College van Bestuur heeft de dagelijkse leiding over de 

stichting en is eindverantwoordelijk m.b.t. de kwaliteit van het 

onderwijs en de kwaliteitszorg binnen de stichting. Het bestuur zorgt 

voor de inrichting, uitvoering en monitoring van het 

kwaliteitszorgsysteem. De bestuurder stelt doelen voor de scholen 

en de staf en zorgt ervoor dat er verbeteringen worden ingezet op 

schoolniveau of stafniveau, waar dat nodig is. Van het bestuur mag 

verwacht worden dat zij adequaat stuurt op risico’s in de kwaliteit 

van de scholen, die leiden tot verbetering van de kwaliteit.  Het 

bestuur verantwoordt zich over de kwaliteit aan de RvT. 

Kwaliteitsmedewerker De kwaliteitsmedewerker is binnen de stichting verantwoordelijk 

voor de tactische uitvoering van het kwaliteitsbeleid binnen de 

stichting en in de scholen. Zij richt kwaliteitssystemen in en zorgt 

voor de uitvoering hiervan door de scholen. Zij begeleidt de 

directeuren en de intern begeleiders bij het uitvoeren van de 

kwaliteitszorg in de school en zorgt voor analyses van de kwaliteit op 

stichtingsniveau. Daarnaast monitort zij de uitvoering van de 

kwaliteitsdoelen in het jaarplan van de staf. Zij verantwoordt zich 

over de uitvoering van het kwaliteitsbeleid aan het bestuur. 

Directeuren Directeuren bij Monton zijn integraal schoolleider. De taken, 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden van directeuren zijn 

vastgelegd in het managementstatuut. Directeuren zijn 

verantwoordelijk voor de planmatige uitvoering en of verbetering 

van het onderwijsproces, ontwikkeling van bekwaamheden van 

leerkrachten en de organisatie in de school. Zij gebruiken hiervoor 
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de door Monton ingerichte kwaliteitssystemen en volgen de jaarlijks 

afgesproken planning. Daarnaast zijn zij verantwoordelijk voor 

uitvoering van de doelen die vanuit het samenwerkingsverband voor 

passend onderwijs met de school zijn afgesproken. Directeuren 

verantwoorden zich over de kwaliteitszorg naar het CvB. 

Intern begeleiders De intern begeleider van de school speelt een belangrijke rol in de 

kwaliteitszorg binnen de school. Zij trekt samen op met de directeur 

alsof zij samen op een tandem zitten, als het gaat om het planmatig 

inzetten, evalueren en bijstellen van de kwaliteitszorg ten aanzien 

van onderwijskwaliteit, leerlingenzorg en veiligheid. De intern 

begeleider verantwoordt zich over haar taken naar de directeur en 

neemt deel aan netwerkbijeenkomsten binnen de stichting die voor 

intern begeleiders worden georganiseerd. Daarnaast is de intern 

begeleider verantwoordelijk voor de tactische uitvoering in de 

school van doelen die door het samenwerkingsverband voor 

passend onderwijs met de scholen zijn afgesproken.  

(Gemeenschappelijke ) 

medezeggenschapsraad 

GMR en MR 

De GMR heeft als taak advies uit te brengen of instemming te geven 

op beleid dat voor alle scholen wordt ontwikkeld. Als interne 

stakeholder wordt zij door het bestuur geïnformeerd over de 

kwaliteit van alle scholen. De MR heeft dezelfde taken als de GMR, 

maar dan op schoolniveau. Zij wordt door de directeur geïnformeerd 

(soms namens het bestuur) over de kwaliteit van de school.  

Staf De stafmedewerkers ondersteunen de interne kwaliteitszorg door 

ondersteunende of voorbereidende advies- of beleidstaken. Zij 

werken actief aan doelen uit het kwaliteitsbeleid en het jaarplan van 

de stichting op diverse beleidsterreinen zoals onderwijskwaliteit, 

ontwikkeling bekwaamheid personeel, financiën, huisvesting of ICT 

en organisatie. 

Externe kwaliteitszorg             

Het bestuur legt extern verantwoording af over de 

onderwijskwaliteit naar de inspectie. Elke vier jaar onderzoekt 

de inspectie op bestuursniveau of het bestuur de kwaliteit van 

de scholen voldoende monitort en verbetert, daar waar dat noodzakelijk blijkt. Het meest recente 

onderzoekskader van de inspectie is hierbij leidend.  Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de 

kwaliteit en de continuïteit van het onderwijs. Het bestuur toont aan dat zij werkt aan een 

kwaliteitscultuur waarbij het voor alle partijen vanzelfsprekend is om continu verbetering na te 

streven, ook als de kwaliteit op orde is. 

De inspectie richt zich ten aanzien van de onderwijskwaliteit op de basiskwaliteit van de scholen. 

Daarnaast kijkt zij naar de afstemming op verschillen, gekoppeld aan de wet op het passend 

onderwijs (extra kwaliteit). De inspectie stimuleert scholen om eigen kwaliteitsnormen te stellen en 

zich hierover te verantwoorden. Eigen aspecten van kwaliteit hebben betrekking op de ambities en 

doelen die het bestuur/school aan zichzelf stelt en die verder reiken dan de basiskwaliteit. Daarnaast 
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controleert zij of de scholen voldoen aan wettelijke kaders zoals verplichte documenten of de 

monitoring van veiligheid.  

In onderstaand schema is aangegeven wat de hoofdcategorieën zijn die ervoor zorgen dat de scholen 

zeer zwak worden. Het is belangrijk om hier goed zicht op te hebben en tijdig en preventief in te 

grijpen wanneer dit noodzakelijk is. Dit komt dan ook terug bij de interne kwaliteitszorg.  

                        

Op bestuursniveau kijkt de inspectie naast de uitvoering van kwaliteitszorg, veiligheid en monitoring 

van bekwaamheidseisen, naar het financieel beheer. Voor de waarborgfunctie is het voor de 

inspectie belangrijk dat het bestuur zicht heeft op de financiële continuïteit van het bestuur en de 

risico’s bij de scholen ten aanzien van de onderwijskwaliteit. Als bij het bestuur en scholen een 

professionele cultuur kwaliteitsdenken aanwezig is, ontstaat er ruimte om de onderwijskwaliteit op 

een hoger plan te brengen.      

 Naast de inspectie is er de Nederlandse Montessori Vereniging (NMV) die alle 

Montessorischolen in Nederland eens in de vier jaar auditeert. De audits van de NMV 

vinden op schoolniveau waarderend plaats. 

De NMV streeft ernaar de basiskwaliteit bij de montessori-instellingen omhoog te 

krijgen waarbij recht wordt gedaan aan de uitgangspunten van Maria Montessori. De 

audit is een middel om de kwaliteit te constateren en ontwikkelpunten vast stellen. 

Hierbij is het motto: we zijn lerend, we waarderen wel, we beoordelen niet. De NMV 

auditoren spiegelen de organisatie. Het eindverslag is een reflectieve notitie: een beschrijven en 

constaterend document, met daarin advies over ontwikkelpunten van de instelling. Op basis hiervan 

stelt de school een ontwikkelplan op. Dit is voorwaardelijk om tot een NMV erkenning te komen. 

Als Montessoristichting hechten wij veel waarde aan deze erkenning.   
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Kwaliteitscyclus binnen Monton 

In dit handboek is beschreven hoe de interne en externe kwaliteitszorg binnen Monton is 

vormgegeven. Dit alles is schematisch samengevat in drie kwaliteitscyclussen op bestuur-, school-en 

stafniveau, welke te vinden zijn onder de kop kwaliteitscyclus Monton 2019-2023. Sommige 

onderdelen zijn al gerealiseerd en anderen zijn nog in ontwikkeling, deze punten zijn dan ook 

opgenomen in het strategisch beleidsplan van de stichting en in de schoolplannen van de scholen.  
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Kwaliteitscyclus Monton 2019-2023 
Scholen (dit loopt per schooljaar) 

Cyclus 2019-2020  2020-2021 
 

2021-2022 
 

2022-2023 

Onderwijs 
Parnassys 
CITO 

Opbrengsten  
Schoolrapportage  
M toetsen februari 2020 
Schoolrapportage 
E toetsen juni 2020 
Eindtoets 2020 (geen 
afname) 

Opbrengsten  
Schoolrapportage 
M toetsen februari 2021 
Schoolrapportage 
E toetsen juni 2021 
Eindtoets 2021  

Opbrengsten  
Schoolrapportage  
M toetsen februari 2022 
Schoolrapportage 
E toetsen juni 2022 
Eindtoets 2022 

Opbrengsten  
Schoolrapportage  
M toetsen februari 2023 
Schoolrapportage 
E toetsen juni 2023 
Eindtoets 2023 

Tevredenheid  
Bovenschools uitgezet 

Tevredenheid: 
ouders 
leerlingen 
medewerkers 
Afname feb/maart 2020 

Tevredenheid: 
staf 
schoolleider 
bevoegd gezag 
Afname feb/maart 2021 

Tevredenheid: 
ouders 
leerlingen 
medewerkers 
Afname feb/maart 2022 

Tevredenheid: 
staf 
schoolleider 
bevoegd gezag 
Afname feb/maart 2023 

Veiligheid  
Bovenschools uitgezet 
 

Sociale veiligheid: 
Leerlingen 
Afname november 2019 
 

Sociale veiligheid: 
Leerlingen  
Afname november 2020 
 

Sociale veiligheid: 
Leerlingen 
Ouders 
Medewerkers 
Afname november 2021 
Ouders/medewerkers vanwege 
lage opkomst evt. nogmaals mei 
Afname mei 2021 - n.n.b. 

Sociale veiligheid: 
Leerlingen 
Afname november 2022 
Ouders 
Medewerkers 
Afname mei 2023 

Quick Scan scoren/Schoolniveau 1.   
 

1.   
 

1.   
 

1.   
 

Basiskwaliteit WMK  Basiskwaliteit middels WMK  Basiskwaliteit middels WMK 

Jaarplan Onderwijskundig 
jaarplan  
Sept 2019 
Jaarverslag 
Febr 2020 en Juni 2020 

Onderwijskundig jaarplan  
Sept 2020 
Jaarverslag  
Febr 2021 en Juni 2021 

Onderwijskundig jaarplan  
Sept 2021 
Jaarverslag  
Febr 2022 en Juni 2022 

Onderwijskundig jaarplan  
Sept 2022 
Jaarverslag  
Febr 2023 en Juni 2023 
Schoolplan 2023-2027Mei 2023 
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Kwaliteitscyclus Monton 2019-2023: Bestuur en staf 

Bestuur (dit loopt per kalenderjaar) 

Cyclus 2019-2020 2020-2021 
 

2021-2022 
 

2022-2023 
 

Jan-april 
Mei/juni gesprek 
 

MARAP-1 
● Financiën 
● Personeel/mobiliteit 
● Basis-Onderwijskwaliteit 

(M) 
● Huisvesting/ICT 
● Verzuimanalyse 

 

MARAP-1 
● Jaarplan/strategische punten 
● Bespreking met team 
● Personeel/mobiliteit/verzuim

/gesprekcyclus 
● Financiën/Huisvesting/ICT 

MARAP-1 
● Jaarplan/strategische punten 
● Bespreking met team 
● Personeel/mobiliteit/verzuim/

gesprekcyclus 
● Financiën/Huisvesting/ICT 

MARAP-1 
● Jaarplan/strategische punten 
● Bespreking met team 
● Personeel/mobiliteit/verzuim/

gesprekcyclus 
● Financiën/Huisvesting/ICT 

Jan-juli  
Okt  gesprek 
 
 
Oktober/november 
Kwaliteitsgesprek met 
kwaliteitsmedewerker  

MARAP-2 
● Financiën 
● Personeel/mobiliteit 
● Basis-Onderwijskwaliteit  

(E) 
● Huisvesting 
● ICT 
● Verzuimanalyse 

 

MARAP-2 
● Jaarplan/Strategische punten 
● Basis en Onderwijskwaliteit (E) 
● Personeel/mobiliteit/verzuim

/gesprekcyclus 
● Financiën/huisvesting/ICT 
● Leerlingtelling, 1 oktober 

MARAP-2 
● Jaarplan/Strategische punten 
● Basis en Onderwijskwaliteit (E) 
● Personeel/mobiliteit/verzuim/

gesprekcyclus 
● Financiën/Huisvesting/ICT 
● Leerlingtelling, 1 oktober 

MARAP-2 
● Jaarplan/Strategische punten 
● Basis en Onderwijskwaliteit (E) 
● Personeel/mobiliteit/verzuim/

gesprekcyclus 
● Financiën/Huisvesting/ICT 
● Leerlingtelling, 1 februari 

Jan-dec 
Februari gesprek  
Extra aandacht voor 
kwaliteit 
Bestuurder samen met 
kwaliteitsmedewerker 

MARAP-3 
● Financiën 
● Leerlingtelling, 1 oktober 

 

MARAP-3 
● Jaarplan/strategische punten 
● Basis-Onderwijskwaliteit M 
● Personeel/mobiliteit/verzuim

/gesprekcyclus 
● Financiën/huisvesting/ICT 

 

MARAP-3 
● Jaarplan/strategische punten 
● Basis-Onderwijskwaliteit M 
● Personeel/mobiliteit/verzuim/

gesprekcyclus 
● Financiën/huisvesting/ICT 

MARAP-3 
● Jaarplan/strategische punten 
● Basis-Onderwijskwaliteit M 
● Personeel/mobiliteit/verzuim/

gesprekcyclus 
● Financiën/huisvesting/ICT 

Oktober (P&F) 
April/mei(P&F) 
 

 Begroting incl. MIP, formatie  
Formatie 

Begroting incl. MIP, formatie  
Formatie 

Begroting incl. MIP, formatie  
Formatie 
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Staf (dit loopt per schooljaar) 

Cyclus 2019-2020 2020-2021 
 

2021-2022 
 

2022-2023 
 

Jaarplan Jaarplan stafbureau 
Sept 2019 
Jaarverslag stafbureau 
Juni 2020 

Jaarplan stafbureau 
Sept 2020 
Jaarverslag stafbureau 
Juni 2021 

Jaarplan stafbureau 
Sept 2021 
Jaarverslag stafbureau 
Juni 2022 

Jaarplan stafbureau 
Sept 2022 
Jaarverslag stafbureau 
Juni 2023 

 

 

 

 

 


