
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Succes Bepalende Factoren Kleuren geven de 
stakeholders aan 

 

A. Kwaliteit onderwijs en ondersteuning    [] = Leerlingen, ouders  

B. Goede verbinding onderwijs en jeugdhulp   

C. Veilige werkomgeving met mogelijkheden voor ontwikkeling  [] = Medewerkers AR en   
scholen 

D.    Herkenbaar en professioneel imago    [] = Maatschappij   
E.    Snel en flexibel aansluiten bij de behoefte stakeholders      

F.    Optimale inzet mensen en middelen t.b.v. primair proces, 
rechtmatigheid [] = Financiers 

schoolbesturen en  

gemeenten   
G. Gezonde financiële huishouding       
H.    Optimale bedrijfsvoering / organisatie 

       
    

  

 

 
 

 

1. 

Leiderschap 
 

 
 

 

Verbinden, vertrouwen en 
vakmanschap: 

 Onderwijs en ondersteuning 
organiseren we zo thuisnabij als 
mogelijk 

 We gaan uit van de kracht en het 
zelf-organiserend vermogen van 
ouder-leerling-leerkrachten, 
scholen en kernen 

 We brengen het onderwijs naar het 
kind. 

 Het belangrijkste werk vindt plaats 
in de klas, dat ondersteunen we. 

 We gaan arrangeren. 

 We bieden ondersteuning op basis 
van vragen en evalueren de 
resultaten 

 We bieden hulp gericht op de 
organisatie en het systeem van 
het kind 

 We nemen niet over 

 We helpen bij het importeren van 
expertise 

 We hoeven niet alles zelf te kunnen 
maar hebben wel een hoge 
ambitie op het realiseren van 
passend onderwijs 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
5. Management 

van processen 
 

versterken van de basisondersteuning:  

 SOP is onderdeel van planverplichting. Staat 
in schoolgids en schoolplan 

 Evalueren inzet Orion Expertisecentrum 
 
versterken extra ondersteuning m.b.v.  
arrangementen en symbiose-trajecten. 

 Evalueren inzet Orion Expertisecentrum 

 Observatiearrangementen SBO  

 Versterken samenwerking BAO-SBO, S(B)O 
expertise op de basisschool 

 Uitvoeren pilot met Lotusbloem en 
Aloysiusstichting 
 

versterken Ondersteuningsteam 

 Evalueren Ondersteuningsteam 

 Versterken zorgstructuur basisscholen 
 

Thuiszitters 
 uitvoeren verzuimprotocol 

 plan ‘op weg naar 0 thuiszitters’ uitvoeren 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Management van medewerkers 
Verbeteren van de samenwerking 

 Verbinding binnen en tussen de kernen 

 Vergroten samenwerking besturen 

 Versterken samenwerking met gemeenten, naast reguliere 
LEA en OOGO. 
 

Professionalisering  
 Scholingsaanbod voor intern begeleiders en Leerkrachten 

verzorgen 
 Verdiepingsslag  onderwijskundig leiderschap maken 
 Implementatie digitale GD en aanvraag TLV 

4. Management van middelen 
 

 MJB afstemmen op nieuwe Ondersteuningsplan 
 Evalueren verrekening systematiek in relatie tot schoolmodel 

 

 

7. Medewerkers  
 
Deelname aan intervisiebijeenkomsten IB    90% 
Deelname aan IB/netwerkbijeenkomst  75% 
Deelname directeuren aan kernoverleggen  100% 
Deelname Deelnemersraad   100% 
Deelnemende scholen aan scholingsprogramma  90%    
    
Waarderingscijfer scholingsaanbod AR          8 
 
Tevredenheid inzet Amstelrondespecialisten goed 
    
 
 

2. Strategie & beleid 
Bijstellen en vaststellen ondersteuningsplan 2016-2020 

 Plan voor bespreking met scholen 

 Plan voor bespreking met OPR en ouders 

 Plan voor bespreking in Kernoverleggen 

 Plan voor bespreking met bestuurders 

 Plan voor bespreking met wethouders 
Versterken van Amstelronde, 1 samenwerkingsverband 

 Gezamenlijk nieuwe SOP opstellen 

 Samenwerking tussen scholen bevorderen, onderwijskundig 
leiderschap centraal stellen. 

 Plan opstellen met scholen over versterken samenwerking BAO-
SBO-SO 

Versterken en ondersteunen LK. 

 Professionalisering.  

 Plan voor ondersteuning van leerkrachten 
Versterken extra ondersteuning voor HB leerlingen en leerlingen met 
extreem gedrag 

 Plan opstellen om scholen te ondersteunen bij vormgeven en 
uitvoeren van deze extra ondersteuning 

 Doorontwikkeling SBO naar GO 
Samenwerking met gemeenten 

 Doorontwikkeling hulpverlener in de school. 

 Multifocale zorg op het SBO  
 Zorgplicht in relatie tot zorg voor alle leerlingen 

 Zorgplicht Amstelronde uitwerken in beleidsnotitie 

 

 

 
 

6. Cliënten 
 
 
Amstelronde heeft geen thuiszitters.                                    < 1 
 
Alle leerlingen krijgen passend onderwijs                            100% 
                  28 plekken 
Deelnamepercentage SBO                                                      2,3 % 
Deelnamepercentage SO                                                        <1 % 
 
Leerlingen met HB krijgen passend aanbod                        100% 
Leerlingen met extreem gedrag krijgen passend aanbod 100% 
 
Waarderingcijfer ouders voor OT is                                       goed 
Waarderingcijfer ouders voor Passend onderwijs is           goed 
  
  
 
   
 
 
   
  

8. Maatschappij 
De website van Amstelronde is actueel                              maandelijks 
Start publicatie succesvol Passend arrangeren. Per schooljaar iedere school 
>1 bijdrage. 
Optimale bedrijfsvoering  en lage uitvoeringskosten 

 

 

 
 

9. Financiers 

 
 
Amstelronde heeft kwaliteitsonderzoek 
onderwijsinspectie doorstaan.  V. 
 
Kwaliteitsaudits score  > G 
 
Amstelronde  beschikt over een adequate 
plancyclus: 

 Jaarverslag                                  mrt 

 Evaluatie Ondersteuningsplan   mei 

 Bijstelling meerjarenbegroting              jun 

 Jaarplan                                       jul 
 
OOGO ipv 4 jaarlijks naar jaarlijks. 
 
Financieel is AR op orde: 

 Weerstandsvermogen AR   5% 

 Sluitende begroting 
 
  
 
 
 
 

 

ORGANISATIE RESULTAAT 

Verbeteren en vernieuwen 

A3-Jaarplan Amstelronde schooljaar 2017-2018 

Visie 
 Een dekkend netwerk van onderwijsvoorzieningen waarbij goed onderwijs de basale voorwaarde 

is. 

 Kwaliteit doet ertoe: de leerkracht maakt het verschil door goed om te gaan met de verschillen in 
de klas 

 Ondersteuning van het dagelijkse systeem: door snel signaleren van hulpvragen ten aanzien van de 
ontwikkeling van kinderen. 

 Verbinding met de maatschappelijke context, een  noodzakelijke cultuuromslag: door samen te 
werken aan het perspectief van de leerlingen de huidige schotten doen verdwijnen. 

Missie 
Goed onderwijs bieden aan alle leerlingen 
waarbij ondersteuning en begeleiding voor 
leerlingen, leerkrachten beschikbaar is en 
hulp voor leerlingen en ouders zo snel 
mogelijk, in zo licht mogelijke vorm, zo dicht 
mogelijk bij huis en school en op de meest 
adequate wijze wordt gegeven. 


