
 

 
De Dorendal, meerjarenplan 2019 - 2023 

 
Motto: wij zijn creatief en ambitieus en wij leren samen. 

Ons doel het kort:  
Ons aanbod en resultaten zijn passend bij onze schoolpopulatie. 
Hoe bereiken we dat? 
Wij formuleren en monitoren ambitieuze doelen met behulp van Focus PO. 
Hoe halen we die doelen?  
Door lekker goed les te geven! Daarvoor zetten wij EDI als instructiemodel in.  
Hoe leren wij dat? 
Door samen te onderzoeken, leren en oefenen in de vorm van leerteams binnen onze PLG. 
Tegelijkertijd geven wij onze leerlingen de gelegenheid zich te ontwikkelen op het gebied van creativiteit en zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en 
samenwerken. 

1 Onderwijsinhoudelijk beleid 

Schooljaar  
2019-2020 

Schooljaar 
2020-2021 

 Schooljaar  
2021-2022 

Schooljaar  
2022-2023 

EDI: eerste jaar. 
externe begeleiding, studiedagen, 
lesbezoeken, onderwerp in 
leerteams 
spelling instructies  

EDI: tweede jaar 
externe begeleiding, lesbezoeken, 
onderwerp in leerteams,  
spelling- en rekeninstructies 

EDI: derde jaar 
externe begeleiding, lesbezoeken, 
leerteams, 
spelling-, reken- en leesinstructies 

EDI: vierde jaar 
lesbezoeken, leerteams, 
spelling-, reken- en leesinstructies 
en….  
 

Spelling 
- opstellen onderwijsplan 
- werkgroep formuleren voor 

komend schooljaar 
- Ambitie: VIX 45-75 

 
 

Spelling 
- werkgroep neemt opdracht 

vanuit de evaluatie op. 
- maakt onderwijsplan af 
- stelt leerlijn ‘ stellen’ op. 

 

-  - 

Rekenen: 
we kiezen een nieuwe lesmethode 
onder leiding van onze 
rekenspecialist. 

Rekenen: 
- Implementatie WIG5 

groepen 3 t/m 8 
- opstellen onderwijsplan 
- Ambitie: VIX 45-75 

- - 



- - Lezen: 
- Implementatie Estafette 3 

groepen 4 t/m 8 
- opstellen onderwijsplan 
- Ambitie: VIX  

- 

Eigentijds thematisch onderwijs in 
de groepen 1,2 beredeneerd aanbod 
op de einddoelen. Start voorjaar 
2020 

Eigentijds thematisch onderwijs in 
de groepen 1,2 beredeneerd aanbod 
op de einddoelen voortzetten. Dit 
jaar 5 thema’s uitvoeren.  

Eigentijds thematisch onderwijs in 
de groepen 1,2 en eventueel 3. 
Beredeneerd aanbod op de 
einddoelen voortzetten. Leerkrachten 
van groep 3 sluiten aan bij externe 
begeleiding in het geval we kiezen 
voor een groep minder in de 
onderbouw 

Eigentijds thematisch onderwijs in 
de groepen 1,2 en eventueel 3. 
Beredeneerd aanbod op de 
einddoelen voortzetten.  Begeleiding 
wordt voortgezet. 

Cultuur onderwijs 
- CMK: muziek 
- Cultuurmenu Renkum 

Beeldend bovenbouw: 
Tijdsbeeld 

 

Cultuur onderwijs 
- CMK: muziek 
- CMK: subsidieaanvraag en 

plan schrijven 
- Cultuurmenu Renkum 

Beeldend bovenbouw: 
Tijdsbeeld 

Cultuur onderwijs 
- CMK plan volgen 
- Cultuurmenu Renkum  

Cultuur onderwijs 
- CMK plan volgen 
- Cultuurmenu Renkum  

Engels: lesmethode vervangen    

Begrijpend lezen: Nieuwsbegrip 
goud 

   

 Vreedzame school: 
- Communicatie verbeteren 
- Nieuwe versie? 

  

- Gezonde school; in samenwerking 
met de gemeente Renkum dmv 
programma B-Fit. 
Doelen: gymlessen op hoger plan; 
pauzesport geïmplementeerd, team 
heeft repertoire op gebied van 
bewegend leren  

Gezonde school; in samenwerking 
met de gemeente Renkum dmv 
programma B-Fit  
Doelen: gymlessen op hoger plan; 
pauzesport geïmplementeerd, team 
heeft repertoire op gebied van 
bewegend leren  
 

- 



2. Kwaliteitszorg 

Schooljaar  
2019-2020 

Schooljaar 
2020-2021 

 Schooljaar  
2021-2022 

Schooljaar  
2022-2023 

Focus PO eerste jaar. 
Werkwijze implementeren, ambities 
formuleren 
Leren omgaan met cyclus. 
Eigen evaluatieformulier ontwikkelen. 
Gericht op spelling. 

Focus PO tweede jaar 
 
Systematiek verder eigen maken, 
uitbreiden naar vakgebied rekenen.  
 
Referentieniveaus: 
voor kerst: ambities formuleren 
voor zomer: vierde ambitie 

Focus PO derde  jaar. 
 
Systematiek verder eigen maken, 
uitbreiden naar vakgebied lezen 
 
 

Focus PO vierde jaar. 
 

Kindvolgsysteem 0-6 jarigen KIJK! 
op onderdelen toepassen. 
Afstemmen met de Kanjergroep 

Kindvolgsysteem 0-6 jarigen KIJK!  
op onderdelen toepassen. 
Afstemmen met de Kanjergroep 

- - 

 Vierde ambitie: 
voor einde schooljaar formuleren 
plus pva schrijven  

werken naar behalen van vierde 
ambitie 

werken naar behalen van vierde 
ambitie 

3. Professionele organisatie 

Schooljaar  
2019-2020 

Schooljaar 
2020-2021 

 Schooljaar  
2021-2022 

Schooljaar  
2022-2023 

PLG; professionele leercultuur, 
werken in leerteams, scenario’s PLG 
uitwerken en toepassen, 
samenwerken. Ambitie formuleren 
mbv roadmap 

PLG; professionele leercultuur, 
werken in leerteams, scenario’s PLG 
uitwerken en toepassen, 
samenwerken. Ambitie volgen  

PLG; professionele leercultuur, 
werken in leerteams, scenario’s PLG 
uitwerken en toepassen, 
samenwerken. Ambitie volgen 

PLG; professionele leercultuur, 
werken in leerteams, scenario’s PLG 
uitwerken en toepassen, 
samenwerken.  Ambitie volgen 

DLK 
Verkenning. Bij gebrek aan 
benoemde directies op Marienborn 
en Bernulphus nog niet de diepte in. 

DLK 
In augustus echt van start.  
Begroting, Marap gezamenlijk 
voorbereiden. Ervaringen uitwisselen 
en ondersteuning van starters. 
 
 

DLK DLK 



4. Personeelsontwikkeling 

Schooljaar  
2019-2020 

Schooljaar 
2020-2021 

 Schooljaar  
2021-2022 

Schooljaar  
2022-2023 

Gesprekkencyclus: 
ontwerpen en opstarten 

Gesprekkencyclus: 
implementeren vanuit Afas, iedereen 
een R&O gesprek. 

Gesprekkencyclus: 
uitleg en in praktijk brengen van 
beoordelingsgesprekken 

Gesprekkencyclus 
Ontwerp voor de komende jaren 

Scholing onderbouw onderwijs: 
groepen 1,2 starten in mei 

Scholing onderbouw onderwijs:  
groepen 1 en 2 

Scholing onderbouw onderwijs:  
groepen 1, 2 en 3 

Scholing onderbouw onderwijs 
groepen 1, 2 en 3 

Flores academie: 
- Onderzoek begrijpend lezen 
- Geletterdheid voor 

onderbouw  
- Google expert 

 

Flores academie: 
- Coöperatieve werkvormen, 
- Flitsbezoeken 

Flores academie: Flores academie: 

Directeur verlengt registratie in 
schoolleidersregister 
opleiding via CBE 
 

Directeur verlengt registratie in 
schoolleidersregister 
- 

Directeur verlengt registratie in 
schoolleidersregister 
gezamenlijke scholing met 
directieraad 

Directeur verlengt registratie in 
schoolleidersregister 
gezamenlijke scholing met 
directieraad 

Dalton 
Visie op ons netvlies tijdens scholing 
EDI, voor het herkennen van kansen 
en uitdagingen. 
 
Team Dalton gecertificeerd: Astrid 
doet opleiding 

Dalton 
Andere aanpak nodig: onze twee 
dalton ambassadeurs bereiden 
onderdelen voor, voor elke 
studiedag. 

Dalton 
Onze twee dalton ambassadeurs 
bereiden onderdelen voor, voor elke 
studiedag. 
 
Team Dalton gecertificeerd: Wieke 
doet opleiding 

Dalton 
Accreditatie bezoek door 
Daltonvereniging. 

Startersbegeleiding 
1e jaar: naar basisbekwaam 

Startersbegeleiding 
2e jaar: naar basisbekwaam 

  

Procesbegeleiding leerteams 
Procesbegeleiders nemen deel aan 
PLG ontmoetingen 
Procesbegeleiders worden begeleid 
door M. Warmenhoven 
 

Procesbegeleiding leerteams 
Nieuwe procesbegeleider erbij. 
Procesbegeleiders nemen deel aan 
PLG ontmoetingen 
Procesbegeleiders worden begeleid 
door M. Warmenhoven 

Procesbegeleiding leerteams Procesbegeleiding leerteams 



Digitale vaardigheden 
team olv ICT coördinator 
(ICTheemomentjes) 
Classroom en Teams 

Digitale vaardigheden 
team olv ICT coördinator 
(ICTheemomentjes) 
Onderwijs op afstand 

Digitale vaardigheden 
team olv ICT coördinator 
(ICTheemomentjes) 

Digitale vaardigheden 
team olv ICT coördinator 
(ICTheemomentjes) 

BHV BHV 
Wieke gecertificeerd BHV-er 

BHV BHV 

Team duurzaam inzetbaar 
 

Team duurzaam inzetbaar Team duurzaam inzetbaar 
Nieuwe IBer wordt opgeleid 

Team duurzaam inzetbaar 
Nieuwe IBer in functie 
 

5. Schoolorganisatie 

Schooljaar  
2019-2020 

Schooljaar 
2020-2021 

 Schooljaar  
2021-2022 

Schooljaar  
2022-2023 

TSO 
Pauze knelpunt oplossen 
stichting TSO de Dorendal oprichten, 
tweede ouderbijdrage heffen en 
samenwerking starten met 
vrijwilligers. 

TSO 
Systeem van overleg en 
verantwoording aan MR krijgt meer 
routine. 
Onverminderd vrijwilligers werven 

TSO 
Onverminderd vrijwilligers werven 

TSO 
Onverminderd vrijwilligers werven 

Schoolorganisatie: lestijden 
Voorbereiding groep 1 vrij op 
woensdag in plaats van vrijdag 

Schoolorganisatie: lestijden 
Met ingang van dit schooljaar heeft 
groep 1 vrij op woensdag in plaats 
van op vrijdag. 
 

- - 

Beleid 

Schooljaar  
2019-2020 

Schooljaar 
2020-2021 

 Schooljaar  
2021-2022 

Schooljaar  
2022-2023 

Schoolplan  
Plannen uitwerken naar perspectief 
en de praktijk van de komende vier 
jaar. 

Schoolplan 
Vertraging van vorig jaar inlopen 
door het plan in grote lijnen af te 
hebben voor MR 29-10-2020 

Schoolplan 
aanvullen naar de actualiteit 

Schoolplan 
aanvullen naar de actualiteit en 
nieuw plan opzetten voor de 
komende vier jaar. 



 

Op basis van strategisch beleid van 
de stichting, vanuit de specifieke 
doelen van de Dorendal. 

 

Veiligheidsplan 
Naar aanleiding van RI&E  de 
documenten en beleid op orde. 

Veiligheidsplan 
verder nav overleg externe partners 

Veiligheidsplan Veiligheidsplan 

Beheer 

Schooljaar  
2019-2020 

Schooljaar 
2020-2021 

 Schooljaar  
2021-2022 

Schooljaar  
2022-2023 

Nieuwbouw 
toewerken naar goedkeuring 
financiering door de gemeente plus 
kaderdocument 

Nieuwbouw 
Herijking PVE, keuze voor architect, 
samenwerking met Atlas en 
kindvoorzieningen in de plannen. 

Nieuwbouw 
proces naar nieuwbouw olv Hevo. 
Actieve deelname, inbreng en 
wanneer mogelijk sturing in het 
proces naar nieuwbouw. 

Nieuwbouw 
proces naar nieuwbouw olv Hevo. 
Actieve deelname, inbreng en 
wanneer mogelijk sturing in het 
proces naar nieuwbouw. 
Verhuizing rond de zomervakantie? 


