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Jaarplan Latasteschool 2021 
 

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. 
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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 

  

§ Iedere leerling heeft een passend, uitdagend en integraal onderwijs (zorg)aanbod.  
§ Iedere leerling is zoveel mogelijk mede-eigenaar van zijn eigen ontwikkeling.  
§ Bij ons kun je leren met hoofd, hart en handen in een betekenisvolle leeromgeving. Wij 

ontwikkelen nieuwe onderwijs (zorg)arrangementen, ook voor nieuwe doelgroepen. 
  
Positief in Balans is zichtbaar en wordt verder binnen en buiten de schoolorganisatie 
geïmplementeerd. 

§ In 2021 wordt Positief in Balans schoolbreed geborgd. 
§ In 2021 is Positief in Balans geïntegreerd in het onderwijsprogramma en wordt verder 

uitgebouwd.  
§ In 2021 hebben alle leerkrachten de basiscursus Rots & Water gevolgd.  
§ In 2021 heeft 1 medewerker, aanvullend op de 2 medewerkers die reeds de master hebben 

behaald, de teamscholing Ervaringsleer gevolgd en afgerond. 
§ In 2021 hebben 4 workshops plaatsgevonden voor ouders met kinderen "koken met de schijf van 

5".  
§ Het speelleerbos is verder uitgebreid met een fietscrossbaan ten behoeve van de algehele 

motorische ontwikkeling. 
§ In 2021 hebben wij een droombeeld gecreëerd gericht op het kindgeluk betreffende Positief in 

Balans. 
§ In 2021 wordt middels een gerichte aanpak elke afzonderlijke doelgroep door de ‘customer 

journey’ heengeleid, met als doel de realisatie van de gewenste interne - / externe positionering. 
§ In 2021 worden middels assessments de kwaliteiten van het team zichtbaar gemaakt waardoor 

iedereen in zijn kracht komt te staan. 
 

 
Werkgroep: Charlotte, Nicole I, Abigail, Laura, Roy, Cherrylee, Francine, Nicole L en Chantal. 
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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. 

§ In 2021 zijn 21e -eeuwse vaardigheden en cultuureducatie een onderdeel van ons onderwijs. "We 
werken vanuit de bedoeling." 

§ In 2021 worden leerlingen mede-eigenaar gemaakt van hun eigen ontwikkeling door het 
bespreken van de PO-planner en het omschrijven van doelen in het OPP middels Positieve 
gezondheid en Ervaringsleer.  

§ In 2021 voldoen alle methodes aan actief burgerschap en de 21e -eeuwse vaardigheden. 
§ In 2021 is de nieuwe verkeersmethode Wijzer! Verkeer geïmplementeerd en geborgd. 
§ In 2021 is de nieuwe kleutermethode Onderbouwd geïmplementeerd en geborgd. 
§ In 2021 is de nieuwe leesmethode Veilig Leren Lezen KIM-versie geïmplementeerd en geborgd.   
§ In 2021 is de leesmethode Estafette groep 7-8 geïmplementeerd en geborgd. 
§ In 2021 is de nieuwe schrijfmethode Pennenstreken geïmplementeerd en geborgd. 
§ In 2021 heeft er een methodeonderzoek plaatsgevonden met betrekking tot het vak begrijpend 

lezen. 
§ In 2021 heeft er een methodeonderzoek plaatsgevonden met betrekking tot het vak muziek. 
§ In 2021 is het didactisch overleg geïmplementeerd en geborgd.  
§ In 2021 krijgt de school de erkenning “goed” van de inspectie. 
§ In 2021 vindt teamscholing plaats op het gebied van expliciete directe instructie. 
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Koersthema 3 Educatief partnerschap met ouders 

 

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

§ In 2021 worden jaarlijks vier kookworkshops "Gezond koken met de schijf van vijf" georganiseerd 
voor ouders en hun kinderen als onderdeel van Positief in Balans. 

§ In 2021 kunnen ouders met het hele gezin deelnemen aan een training "Ervaringsleer" als 
onderdeel van Positief in Balans mits de richtlijnen van het RIVM dit toelaten. 

§ In 2021 gaan ouders ingezet worden voor de projectlessen die op dinsdagmiddag plaatsvinden. In 
deze projectlessen komen cultuur/muziek, 21e -eeuwse vaardigheden, etc. aan bod mits de 
richtlijnen van het RIVM dit toelaten. 

§ In 2021 zetten wij, aansluitend op de richtlijnen van het RIVM, maximaal in op oudercommunicatie 
en oudertevredenheid door middel van de inzet van digitale communicatiemiddelen. 

 
Koersthema 4 Samenwerking met netwerkpartners 

 
Koersdoel 
Samen met onze netwerkpartners bieden wij kinderen en jongeren een betekenisvol 
toekomstperspectief. 
 
Ouders zijn zoveel mogelijk actief betrokken als partners in opvoeding, onderwijs, ondersteuning en 
zorg. Wij werken vraaggericht en integraal samen met onze netwerkpartners. 
  
Schrijfonderwijs/ Ergotherapie Midden-Limburg: 

§ In 2021 is het plan van aanpak gericht op de ontwikkeling van de fijne motoriek/ lateralisatie 
geïmplementeerd en geborgd binnen de schoolorganisatie in samenwerking met Ergotherapie 
Midden-Limburg. 

§ In 2021 zijn de praktijkopdrachten met betrekking tot het stimuleren van de fijne 
motoriek/lateralisatie geïmplementeerd en geborgd binnen de schoolorganisatie. 

§ In 2021 vindt er begeleiding vanuit de ergotherapie plaats gevonden met betrekking tot de 
implementatie van de nieuwe methode met als doel om volgend jaar te starten op het juiste 
niveau per jaargroep. 

§ Het onderzoeksrapport m.b.t. ouderbetrokkenheid en bijbehorende aanbevelingen wordt in 2021 
verder geïmplementeerd binnen de schoolorganisatie. 

 

Rubicon Jeugdzorg: 

§ In 2021 wordt de samenwerking geïntensiveerd ter ondersteuning van kinderen die belast zijn met 
heftige life-events (op basis van de rode driehoek/integrale aanpak). Er zal gebruik gemaakt 
worden van de expertise op het gebied van traumatherapie.  
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Zorgverlening PGZ: 
§ In 2021 wordt de samenwerking geïntensiveerd ter ondersteuning van kinderen die belast zijn met 

heftige life-events (op basis van de rode driehoek/integrale aanpak). Er zal gebruik gemaakt 
worden van de expertise op het gebied van traumatherapie.  

§ In 2021 wordt de samenwerking geïntensiveerd ter ondersteuning van kinderen uit de 
Praktijkgroepen de Vlinders. 

 
Heppie Deejs: 
§ In 2021 vindt er een analyse plaats met als doel om criteria op te stellen gericht op het vaststellen 

van de haalbaarheid op volledig terugkeren in het onderwijs.  
 
Profilering: 
§ In 2021 zullen we samen met al onze netwerkpartners ons presenteren tijdens de open dag als 

expertisecentrum voor de regio.  
 

 


