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Jaarplan De Rungraaf 2020 
 

Van 2020 tot 2024 voert de Aloysius Stichting de koers “Sterk onderwijs voor een betekenisvolle 

toekomst” uit. We werken aan een sterke basis en aan vier koersthema’s die door onze school 

vertaald zijn in ons schoolplan 2020-2024. Van daaruit maken wij als team elk jaar een jaarplan 

waarin staat hoe wij aan onze koersdoelen werken en welke resultaten wij willen bereiken. 
 
Sterke basis 
Kinderen en jongeren die vanwege hun vaak kwetsbare positie op onze expertise zijn aangewezen, 

moeten kunnen rekenen op goed onderwijs. Voorwaarde voor betekenisvol onderwijs is een sterke 
basis. Die staat voorop en blijft de komende vier jaar op onze school aandacht en onderhoud vragen. 

Voor ons is die sterke basis: een ijzersterk pedagogisch klimaat, de onderwijsvisie zichtbaar  

op de werkvloer, minimaal basiskwaliteit (inspectie), voldoende goed opgeleide medewerkers die 

vanuit de kernwaarden werken, een kwaliteitscultuur van planmatig verbeteren en een financieel 

gezonde school. 

 

Onze schoolambitie richting 2024 
Personeel: 

- Werving en selectie van nieuw personeel 

- Opleiding en begeleiding van nieuw personeel 

- Binden en boeien van zittend personeel 

- Professionalisering op primaire proces en ouders 

- Ontwikkelings- en popgesprekken  

Nieuwbouw: transitie vormgeven. 

- Vooraf tot 2021:  

o Pedagogische en didactische visie uitwerken 

o Uitwerken concept één organisatie 

o Samenwerking organiseren 

o Organisatiestructuur opzetten 

o Werkprocessen op elkaar afstemmen 

o Ontmoeting en draagvlak creëren 

o Logistieke organisatie voorbereiden 

- Vanaf 2021 

o “Landen” op de nieuwe locaties 

o Kinderziekten eruit organiseren 

o Borgen en verder ontwikkelen 

Onderwijs: 

- Uitwerken nieuwe concepten op de gebieden: ICT, bewegend leren, eigenaarschap, 

betekenisvol leren 

- Methodevernieuwing 

- Opzetten cultuuronderwijs 
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Jaarplan 2020 

 
Resultaten Toelichting Eigenaar Einddatum Middelen Stand van 

zaken 

Kwaliteit  Verder 

implementeren 

van 4D 

Werkgroep 4D Oktober 2020 Budgetneutraal  

Kwaliteit Routing 

aannamebeleid en 

TLV-aanvragen 

verbeteren 

Orthopedagogen Juni 2020 Budgetneutraal  

Onderwijsvisie Bewegend leren 

uitwerken in visie 

Werkgroep 

bewegend leren 

Oktober 2020 Investeren in digitale 

ondersteuning €24000 

 

 Muziekonderwijs 

in beleid 

uitwerken 

Coördinatoren 

muziek 

Oktober 2020 Aanschaf instrumenten  

€2000 

 

Pedagogisch klimaat Beleid 

formaliseren en 

effectueren 

rondom breed en 

smal pedagogisch 

handelen 

Werkgroep 

“straffen en 

belonen” 

Maart 2020 Budgetneutraal  

Personeelsbeleid Actieve werving 

nieuw personeel 

en begeleiding 

nieuwe 

medewerkers 

Werkgroep 

personeel 

Juni 2020 Budgetneutraal  

Professionalisering Nieuwe 

medewerkers 

DDG 

Ouders 

Intervisie opzet 

Directie Juni 2020 Zie 

professionaliseringsplan 

 

Rungraaf S&A Nieuwe producten 

ontwikkelen. 

Contacten met 

veld onderhouden 

In-company 

opleiden binnen 

Rungraaf 

Nieuwe 

doelgroepen 

verkennen 

Team S&A Maart 2020 Budgetneutraal  
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Koersthema 1 Onderwijsconcept voor nu en straks 

Koersdoel 
Elke school heeft een toekomstgericht onderwijsconcept dat leerlingen toerust op wat zij straks 

nodig hebben in onze samenleving en dat hun eigenaarschap versterkt. 

Onze schoolambitie richting 2024 
We gaan het onderwijsconcept bewegend leren en de gezonde school verder uitdiepen en 

ontwikkelen totdat er uiteindelijk een staand beleid is. 

Jaarplan 2020 
Meer aandacht voor, en het verder uitwerken van uitdagende leeromgeving en betekenisvol leren en 

cultuur. 

 

Resultaten Toelichting Eigenaar Einddatum Middelen Stand van 
zaken 

Bewegend leren Beleid ontwikkelen 

op het nieuwe 

onderwijsconcept 

Werkgroep 

bewegend leren 

Juni 2020 Voorstel vanuit 

werkgroep 

 

Eigenaarschap 

leerlingen 

Portfolio’s Werkgroep Juni 2020 Budgetneutraal  

 Leerlingen betrekken 

bij OPP 

Werkgroep 

leerlingen 

betrekken bij OPP 

Juni 2020 Budgetneutraal  

Betekenisvol leren Techniek Coördinatoren 

techniek 

Juni 2020 Voorstel vanuit 

werkgroep 

 

 ICT/robotica/VR Werkgroep ICT Juni 2020 Voorstel vanuit 

werkgroep 

 

Gezonde school Gezondheidsbeleid 

ontwikkelen 

Werkgroep 

gezonde school 

Oktober 2020 Budgetneutraal  

Cultuur Muziekonderwijs en 

cultuuronderwijs 

structureel 

vormgeven 

Coördinatoren 

muziek 

Werkgroep 

cultuuronderwijs 

Oktober 2020 €1000  

Dyslexie en 

leesbeleid 

Dyslexie/dyscalculie 

en leesbeleid 

ontwikkelen 

Werkgroep 

dyslexie/dyscalculie 

en leesbeleid 

Juni 2020 Budgetneutraal  

Hoogbegaafdheid Beleid op 

hoogbegaafdheid 

verder door 

ontwikkelen 

Werkgroep 

hoogbegaafdheid 

Juni 2020 Voorstel vanuit 

werkgroep 

 

Mediawijsheid Mediawijsheid 

structureel 

implementeren 

Werkgroep 

mediawijsheid 

Oktober 2020 Voorstel vanuit 

werkgroep 
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Taal Taalbeleid vastleggen Werkgroep 

taalbeleid 

Juni 2020 Budgetneutraal  
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Koersthema 2 Cultuurgestuurd werken 

Koersdoel 
Medewerkers geven vanuit hun professionele ruimte waardengericht vorm aan sterk onderwijs voor 

onze leerlingen en onderzoeken en vernieuwen hun praktijk samen, voor steeds beter onderwijs aan 

onze leerlingen. 

 

Onze schoolambitie richting 2024 
In 2024 werken we samen in de nieuwbouw Eindhoven in een professionele leergemeenschap 

waarin van en met elkaar geleerd wordt. Informatie en vaardigheden worden op een professionele 

manier met elkaar gedeeld en successen worden gemeenschappelijk gevierd. Er heerst een open 

cultuur waarin de vrijheid er is om met elkaar te werken en van elkaar te leren. Medewerkers 

hebben een hoge mate van betrokkenheid bij de doelgroep en bij elkaar. Ze binden en boeien elkaar 

door het vormen van goed samenwerkende kleine units die onderdeel uitmaken van een 

gemeenschappelijk groter team waarin dezelfde visie en ambitie gedeeld wordt. Er vindt spontane 

en georganiseerde ontmoeting plaats om relatie op te bouwen en te onderhouden en constructief 

samen te werken. 

Daarvoor hebben we een effectieve communicatie en vergaderopzet waarbij efficiënt en slagvaardig 

gehandeld kan worden binnen de kaders van het geheel van de organisatie. 

De organisatie is faciliterend en de werkprocessen zijn op elkaar afgestemd. 

Jaarplan 2020 

 
Resultaten Toelichting Eigenaar Einddatum Middelen Stand van 

zaken 

Van en met elkaar 

leren 

Intervisie structureel 

opzetten 

Werkgroep 

intervisie 

Juni 2020 Budgetneutraal  

 Interne scholing Werkgroep 

interne 

scholing 

Juni 2020 Budgetneutraal  

Inwerkprogramma 

nieuwe medewerkers 

Inwerkprogramma 

opzetten en 

visualiseren 

HRM en 

directie 

Juni 2020 Budgetneutraal  

Scholing & Advies 

werken vanuit visie 

Ontwikkelen van een 

gezamenlijk 

gedragen visie van 

waaruit gewerkt 

wordt 

Team S&A Juni 2020 Budgetneutraal  
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Koersthema 3 Educatief partnerschap met ouders 

Koersdoel 
Ouders zijn zoveel mogelijk actief betrokken als partners in opvoeding en onderwijs. 
 

Onze schoolambitie richting 2024 
De samenwerking volgens de vijf ouderpartnerschappen is uitgewerkt en geïmplementeerd in de 

hele organisatie van de nieuwbouw Eindhoven.  

 

Jaarplan 2020 

 

Resultaten Toelichting Eigenaar Einddatum Middelen Stand van 
zaken 

Ouderparticipatie Professionalisering 

personeel m.b.t. 

oudercontacten 

Werkgroep 

ouders en 

school 

Juni 2020 Zie 

professionaliseringsplan 

 

 Verdere 

doorontwikkeling 

concept de vijf 

ouderpartnerschappen 

Werkgroep 

ouders en 

school 

Juni 2020 Budgetneutraal  
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Koersthema 4 Samenwerking met netwerkpartners 

Koersdoel 
Samen met onze netwerkpartners bieden wij kinderen en jongeren een betekenisvol 

toekomstperspectief. 
 
Onze schoolambitie richting 2024 

In 2024 hebben we een georganiseerde samenwerking tussen de nieuwbouw Eindhoven en een 

aantal netwerkpartners om samen voor de jongeren en kinderen een dekkend netwerk aan 

voorzieningen te treffen die hen ondersteunen in het leren en opgroeien. 

- Samenwerkende jeugdzorgpartners 

- Gemeenten 

- SWV’en 

- Sport- en cultuurinstellingen 

Resultaten: 

- Gezins- en opvoedondersteuning vanuit de driehoek, ouders/kind-school-hulpverlening 

- Onderwijszorgarrangementen 

- Onderwijs-onderwijsarrangementen 

- Sport en cultuurvoorzieningen en aansluiting bij bestaande voorzieningen in de wijk van 

het kind/jongere 

 

Jaarplan 2020 
De belangrijkste items op dit gebied worden gevormd door de nieuwbouw Eindhoven en de daarmee 

samenhangende integratie van de Rungraaf locaties en de Korenaer locaties. Er worden 

voorbereidingen getroffen om op alle vlakken de samenwerking uit te werken met als doel om een 

eenduidige aanpak in de nieuwbouw te hebben en een doorgaande ontwikkellijn voor alle leerlingen. 

Daarnaast moeten bedrijfsprocessen op elkaar afgestemd worden en moeten er facilitaire en 

organisatorische kwesties geregeld worden. 
 

Resultaten Toelichting Eigenaar Einddatum Middelen Stand van 
zaken 

Nieuwbouw 

Eindhoven 

Samenwerking met 

Korenaerscholen op 

alle vlakken 

uitwerken 

Diverse 

werkgroepen 

2021 Reservering is 

opgenomen in 

de begrotingen 

van alle 

scholen 

Facilitering van 

medewerkers 
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Samenwerking 

Combinatie en 

Zorgokee 

Structurele 

samenwerking 

uitwerken de 

nieuwbouw 

Directie  Budgetneutraal  

Expertise 

overdracht 

Scholing & Advies 

voor externe 

partners. 

Productontwikkeling 

Afdeling 

Scholing & 

Advies 

Juni 2020 Budgetneutraal 

 

€1000 

 

Samenwerking 

gemeenten 

Samenwerking met 

diverse gemeenten 

in het kader van 

aansluiting 

onderwijs-jeugdhulp 

Directie en 

maatschappelijk 

werk 

Oktober 

2020 

Budgetneutraal  

 


