
 

 

 

Jaarplan 2022-2023 
 

Onderstaand vindt u het jaarplan 2022-2023 van de Willibrordusschool. In dit jaarplan staan in hoofdlijnen de doelen waar wij dit schooljaar aan 
gaan werken. Het jaarplan is tot stand gekomen in samenspraak met het team, bestuur, en de medezeggenschapsraad van onze school. Het is 
in lijn met onze visie en het strategisch beleidsplan.  
 

Onderwerp Doel Acties (PDCA) Betrokkenen 

Identiteit 
SKA1, OP1 

De Willibrordusschool draagt haar katholieke identiteit uit 
passend bij onze populatie in de veelkleurige samenleving.  

Externe begeleiding 
PDCA: plan, do 

Aanjagers: directie 
Betrokken: team, bestuur 

Sociale veiligheid 
VS1, VS2, OP3 

a. De duidelijke en breed gedragen gedragsregels worden 
voor en door iedereen gehanteerd, en ondersteund door 
onderliggende geüpdatete documenten (veiligheidsbeleid, 
gedragsprotocol). De Willibrordusschool is en blijft een 
sociaal veilige school voor iedereen. 

b. We oriënteren ons op een nieuwe methodiek of 
leerlingvolgsysteem om de sociaal-emotionele ontwikkeling 
te volgen. 

PDCA: check, act 
 
 
 
 
PDCA: plan, do 

Aanjagers: directie 
Betrokken: team 
 
 
 
Aanjager: intern 
begeleider 
Betrokken: team 

Motorische 
ontwikkeling 
OP2 
 

Het schoolpersoneel heeft kennis van de motorische 
ontwikkeling van kinderen en de positieve effecten van 
bewegen en handelt hiernaar. In schooljaar 22-23 maken we 
een verdiepingsslag hierin. 

Scholing 
PDCA: plan 

Aanjagers: Martine 
Betrokken: team 

Middagvakken 
OP1, OR2 

De planning en inhoud van de middagvakken - 
wereldoriëntatie, bewegingsonderwijs, cultuur, burgerschap en 
creatieve vorming – krijgen aandacht teneinde het onderwijs te 
optimaliseren. 

PDCA: plan, do, check 
Verschillende fases 
voor verschillende 
thema’s 

Aanjager: Marianne 
Betrokken: team 
 
 

 



 

 

 

 

Ouderbetrokkenheid 
 

School en ouders werken efficiënt en effectief samen ten 
behoeve van de ontwikkeling van hun kind / hun leerling. De 
positie van ouders binnen de school is helder en passend bij 
onze populatie.  
We ondernemen hiervoor acties op beleidsniveau, 
leerkrachtniveau en ouderniveau. 

Scholing 
PDCA: do 

Aanjagers: directie 
Betrokken: team, MR 
oudergeleding 

Nationaal 
Programma 
Onderwijs 

Naar aanleiding van de schoolscan zetten wij gerichte acties 
en middelen in om de ontwikkeling van onze leerlingen te 
stimuleren en eventuele achterstanden weg te werken die 
opgelopen zijn door corona en de scholensluiting. Zie 
schoolprogramma NPO. 

Zie schoolprogramma  Zie schoolprogramma 
NPO 

 

 


