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1. Samenhang en overzicht

1.1 Input jaarplan: strategische beleidsplannen, schoolplannen, zelfevaluaties

Beschrijf de samenhang van dit jaarplan met:
- Het beleidsplan ‘VIER’,
- De GSF zelfevaluatie ZIEN
- Eventueel Q2 20 - 21

‘Om echt vooruitgang te boeken moet je soms terug naar de basis’

De Gooise Praktijkschool is één van de negen scholen die onderdeel uitmaken van de Gooise
Scholen Federatie.
VIER is het strategisch beleidsplan waaruit we gezamenlijk inspiratie en commitment uithalen. Het
is een doorvertaling van onze liefde en passie voor het onderwijs met de ambitie om iedere dag
een beetje beter te worden.  ‘Het best mogelijke onderwijs bieden’ wordt visueel gemaakt door de
drie beloftes die we doen aan onze leerlingen.

We werken vanuit de bedoeling en niet vanuit een systeemwereld. Dit kenmerkt zich vooral in de
simplificering bij ingewikkelde processen en materie. Elkaar de vraag stellen of we de juiste dingen
nog steeds goed doen is een uitstekend voorbeeld van een professionele lerende organisatie die in
beweging is.
Dit gebeurt zowel op bestuurlijk niveau als ook op de verschillende locaties waar het in de praktijk
dagelijks wordt toegepast. Dit sluit naadloos aan op de visie die we op locatie niveau (GPS)
hebben ten opzichte van de manier hoe we onderwijs het beste kunnen aanbieden.
“De leerling is de maat” is een slogan die reeds een aantal jaar wordt toegepast op de GPS, maar
dit is wel een goede concrete samenvatting hoe we het onderwijs persoonlijk, gepersonaliseerd en
verbindend zo goed mogelijk willen aanbieden.
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Doelstellingen:

● Een duidelijke structuur bieden voor de onderwijskwaliteit die meer verbonden is
met het hoofddoel: aansluiten bij de interesse en passie van de leerling.

● Een versterking in de samenwerking tussen alle verschillende fasen, praktijk- en
AVOdocenten, ondersteuningsteam en werkgroepen met een duidelijke
doelstelling en rolverdeling.

● Duidelijke kaders stellen en borging van Big Picture Learning, waardoor de
leerlingen vanuit hun interesse en talent zich kunnen blijven ontwikkelen en de
docenten vraaggericht en gepersonaliseerd onderwijs bieden.

● Leerlingen ook na de wettelijke 2 jaar nazorg in beeld blijven houden om de
jeugdwerkloosheid en verborgen kansenongelijkheid terug te dringen.

● De lesbezoeken en waarderingsgesprekken zullen een prominente rol blijven
spelen in het kader van kwaliteitsverbetering en kwaliteitsborging van de lessen,
alsmede ook het intensief en persoonlijk personeelsbeleid.

2. (Onderwijskundige) ambities

In dit hoofdstuk ga je in op ambities, resultaten en acties m.b.t. het onderwijs van je school.
Het vormt daarmee een nadere uitwerking van de ambities zoals geformuleerd in hoofdstuk 1.

2.1 Ambities

2.1.1 ambitie 1
Leerlingen het best mogelijke gepersonaliseerde onderwijs bieden dat recht doet aan de
verschillen en ambities van de leerlingen.
Dat betekent dat vraaggestuurd onderwijs dmv Big Picture Learning voor zowel de advisors
alsook de praktijk vakdocenten beter gekaderd dient te worden. Een duidelijke opbouw en
structuur in de leerlijnen en projecten schept hierin duidelijkheid. (zie voorbeeld onder 2.1.3)

2.1.2 ambitie 2
Leerlingen zo goed mogelijk begeleiden naar een passende baan, zei het door een
vervolgopleiding zei het door een geschikte arbeidsplek te vinden na de GPS. De ambitie om
in deze onzekere tijden een passende plek te vinden voor al onze uitstroom-leerlingen is een
uitdaging. Een goed onderbouwd ontwikkel perspectief plan met een professionele en
adequate verslaglegging in het LVS (presentis) is hierin van groot belang.

2.1.3 ambitie 3
In een gecompliceerde onderwijsvorm en onderwijsfilosofie met kwetsbare leerlingen is het
van groot belang dat we het zo simpel mogelijk maken. De ambitie is dat er heldere
verwachtingen, doelen en afspraken gemaakt worden waarbij de lijnen goed uitgezet zijn en
bewandeld worden. (rolduidelijkheid)
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2.2 Onderwijsresultaten

De leerlingen die de Gooise Praktijkschool verlaten worden opgenomen in de
Uitstroommonitor. Via volg modules worden de leerlingen die de school verlaten hebben
twee jaar gevolgd.
Hieronder een overzicht van de uitstroom, afkomstig uit de Uitstroommonitor, van schooljaar
2015-2016 tot en met schooljaar 2019-2020.

uitstroom
‘15 - ‘16

uitstroom
’16 – ‘17

uitstroom
’17 – ‘18

uitstroom
’18 – ‘19

uitstroom
’19 – ‘20

Percentage plaatsing /
bestendige uitstroom

100,0 % 100,0% 98,9% 100,0% 98,3%

Aantal leerlingen geplaatst / met
bestendige uitstroom

47 64 60 56 57

Aantal leerlingen niet geplaatst /
onbestendige uitstroom

1 1 1

Aantal leerlingen dat niet meer
gevolgd hoeft te worden

2 1 1

Aantal leerlingen dat om andere
redenen niet meetellen in de
berekening

10 4 4 3 1

2.3 Onderwijsproces

Naast input uit de bovenstaande beleidsdocumenten etc. ga je in dit hoofdstuk in op onderwijstijd
en innovatieprojecten

2.3.1 Onderwijstijd (en lesuitval)

Geprogrammeerde onderwijstijd schooljaar 2021-2022

afdeling lesuren lesweken
lestijd

klokuren
verkort
rooster

activiteiten
buiten

rooster in
klokuren

netto
lesuitval totaal

PO-fase 32,4 37,8 919 0 95 9 1.005

SV-fase 32,4 37,8 919 0 105 9 1.015

BO-fase 35,1 37,8 995 0 82 21 1.056

U-fase - opl. 39,0 37,0 1.082 0 42 23 1.101

U-fase - 40,3 37,0 1.118 0 42 24 1.136
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maatw.

PrO

norm: 5000 5.313

verschil: 313

De Gooise Praktijkschool moet in ieder leerjaar minimaal 1000 klokuren onderwijstijd
realiseren. We gaan bij de geprogrammeerde onderwijstijd uit van een netto lesuitval van 1%.
De afgelopen schooljaren bedroeg de gerealiseerde netto lesuitval gemiddeld minder dan
1%.
Het uitgangspunt van de Gooise Praktijkschool is dat lesuitval voor de leerlingen nadelig is
en zoveel mogelijk voorkomen dient te worden.
Of we de geprogrammeerde onderwijstijd ook daadwerkelijk kunnen realiseren hangt af van
de situatie met betrekking tot de Corona pandemie. Als we weer onderwijs kunnen verzorgen
zonder rekening te moeten houden met Corona maatregelen zullen we de geprogrammeerde
onderwijstijd realiseren.

2.3.2 Innovatieprojecten en prioriteiten ten aanzien van onderwijsontwikkelingen

Verlenging aangevraagd van het nazorg innovatieproject zoals beschreven in jaarplan ‘20/’21

Leerlingen die de Gooise Praktijkschool verlaten hebben in steeds grotere mate onvoldoende
kennis en (sociaal) netwerk om zelfstandig te kunnen wonen, werken en te recreëren.
Deze leerlingen kunnen officieel nog 2 jaar gebruik maken van de nazorg-avonden, verzorgd door
de Gooise Praktijkschool. Tijdens deze avonden wordt oa theorie voor het autorijbewijs gegeven,
het invullen van formulieren, aanvraag van DigiD aangeboden.
Wij merken dat de leerlingen hier onvoldoende bij geholpen zijn, dat deze avond niet voldoende
tegemoet komt aan de hulpvraag van de leerlingen.

----------

De ambitie zoals die beschreven is bij hoofdstuk 1.1 heeft in schooljaar ‘20/’21 geleid tot een
aanvraag om de extra nazorg structureel te bekostigen. Tevens hebben er meerdere
gesprekken plaatsgevonden met de Gemeente Hilversum. Helaas tot op heden zonder
concreet succes. We hebben inmiddels ook gesprekken gehad met het MBO Hilversum (niveau
1 en 2) die hieraan mee willen werken. Het zou dan gaan om oud GPS leerlingen die tussen
wal en schip dreigen te vallen zonder werk en zonder diploma.
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2.4 Schoolklimaat en veiligheid

Op de Gooise Praktijkschool werken we voor het creëren van een veilig schoolklimaat vanuit
het principe van herstelrecht. Dit houdt in dat elke leerling altijd een nieuwe kans krijgt als er
iets is voorgevallen.
Jaarlijks nemen we bij de leerlingen de PrOZo! enquête af. In deze enquête meten we de
tevredenheid van de leerlingen met de school. Ook de Sociale Veiligheidsbeleving wordt met
de PrOZo! enquête gemeten. Als school willen we voor onze leerlingen het allerbeste. Ons
streefdoel in deze is hoger te scoren dan het landelijk gemiddelde.
Hieronder een overzicht van de resultaten van de afgelopen jaren.

Sociale Veiligheid 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

NL GPS NL GPS NL GPS NL GPS

1. Voel jij je veilig op school? 7,9 7,9 8,0 8,1 8,0 8,1 8,1 8,0

2. Is het veilig op school? 9,6 9,6 9,6 9,7 9,6 9,5 9,7 9,7

3. Vind je het fijn op school? 7,7 7,5 7,7 7,8 7,7 7,8 7,9 7,6

4. Wat doen leraren voor mij? 7,6 7,7 7,7 7,8 7,7 7,9 7,8 7,5

Gemiddelde score 8,2 8,1 8,2 8,3 8,2 8,3 8,3 8,3

De uitkomsten van de PrOZo! enquête slingeren de afgelopen jaren steeds rond ongeveer
dezelfde waarden. De veiligheidsbeleving, gemeten met “Is het veilig op school?” scoort
onverminderd hoog.
Hieronder de score op Sociale Veiligheid per kernteam waarin de leerlingen onderwijs volgen.

Sociale Veiligheid PO PO/SV SV/BO BO2-3 U

1. Voel jij je veilig op school? 9,2 7,6 8,2 7,7 8,0

2. Is het veilig op school? 9,8 9,4 9,9 9,8 10

3. Vind je het fijn op school? 9,2 7,1 7,4 7,2 7,9

4. Wat doen leraren voor mij? 9,2 7,2 7,0 7, 6 7,4

Gemiddelde score 9,2 7,8 8,1 8,0 8,3

Opvallend is de hoge score van de leerlingen uit het kernteam PO.
De scores kunnen beinvloed zijn door de lockdowns, de onlinelessen en de gedeeltelijke
lessen op school waardoor van een normaal leerjaar tot nu toe geen sprake is.
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2.5 Kwaliteit

We gaan ons in schooljaar 2021-2022 focussen op twee zaken.

Ten eerste Big Picture Learning.
Big Picture Learning (BPL) is de filosofie waarop ons onderwijs is gestoeld. Volgens de
filosofie van BPL is de onderwijswens en -behoefte van de individuele leerling het
uitgangspunt. In het onderwijs volgens BPL is de relatie tussen docent en leerling belangrijk.
Het geboden onderwijs moet voor de leerling relevant en duurzaam zijn. Het werken volgens
de principes van Big Picture Learning is voor nieuwe docenten een uitdaging. We merken dat
voor een aantal collega’s dat de afgelopen jaren als advisor gestart is, het werken in de
praktijk volgens de principes van BPL lastig uitvoerbaar is. Het vraagt heel veel van het
klassenmanagement. Daarnaast is het moeilijk de hele lijn die een leerling binnen de school
qua onderwijs zou kunnen volgen op elk moment te overzien.
Met trainingen, collegiale visitaties en ondersteund door de Big Picture Academy willen we
het werken volgens de principes van BPL weer in de haarvaten van alle asdvisors krijgen. De
werkgroep BPL en de werkgroep AVO worden hiertoe samengevoegd. Ook wordt de
overlegstructuur aangepast waardoor de overleggen breder gevoerd kunnen worden en het
hele onderwijs van PO t/m BO betrokken is. Tevens ligt er een mooie kansrijke uitdaging om
de praktijkvak-docenten meer vraaggestuurd onderwijs te laten geven waarbij de leerlingen
vanuit hun interesse en vaardigheden werken. Dit is reeds in het verleden getracht te
bewerkstelligen door de skilltree op te laten stellen door de verschillende vakgroepen. Het
‘leeft’ echter nog onvoldoende waardoor er een groot verschil tussen de lessen in de advisory
(avo vakken) en de praktijklessen zit voor de leerlingen.

Ten tweede het werken volgens herstelrecht waarbij leerlingen altijd een nieuwe kans krijgen
en dagelijks met een schone lei aan de onderwijsdag kunnen beginnen. De werkgroep
herstelrecht (met oa de twee teamleiders) wordt hiertoe nieuw leven ingeblazen en is
geschoold en getraind. Een onderliggende factor waarom de werkgroep tot op heden er niet
in geslaagd is het beter in de organisatie in te bedden is dat er te weinig aandacht besteed is
voor herstelrecht onder het personeel. Als er zaken niet uitgesproken worden of als er geen
ruimte geboden wordt voor een professionele dialoog dan geven we als personeel niet een
goed voorbeeld richting de jeugd.  Een ‘secure base’ is een voorwaarde om herstelrecht toe te
passen. Hier zal extra aandacht aan gegeven worden vanuit het MT en de werkgroep
herstelrecht.

3. Personeel

3.1 Scholing en professionalisering, gesprekkencyclus

Reflectie en toelichting scholing professsionalisering
Toelichting scholing / professionalisering eigen personeel, zo mogelijk a.d.h.v. eigen
trendrapportage / scholingsplan en t.b.v. cursusaanbod GSF-Academie.

Afgelopen jaar zijn er een aantal mooie stappen gezet naar de professionalisering van het
personeel en de organisatie. De ingeslagen weg gaan we continueren door sterk in te zetten
op:
❏ Pedagogisch handelen en weerbaarheid van medewerkers (ROLL trainingen)
❏ De inhoud van het vraaggestuurd onderwijs (BPL academy)
❏ Herstelgericht handelen en werken (werkgroep o.a.v. Jan Ruigrok)
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Met de 5,5 ontwikkelingsdagen die de GPS in het schooljaar wederom inzet om medewerkers
de kans te geven om (zichzelf) te ontwikkelen zijn we vooruitstrevend in facilitering.
Anderzijds kan dit ook leiden tot een mogelijke werkdrukvermindering. Gedurende het
schooljaar kan en wordt er naar de invulling en opbrengst van de ontwikkelingsdagen
gevraagd in de waarderingsgesprekken.

Daarbuiten gaat volgend jaar door interne verschuivingen ten minste één persoon zich
omscholen voor een ander vak binnen de GPS. Dit stimuleren we zeer om de passie voor het
praktijkonderwijs te blijven houden in wellicht een ander vak of werkzaamheden.

De Gooise Praktijkschool wil jaarlijks personeelsleden in de gelegenheid stellen zich verder te
bekwamen in het werken volgens de BPL filosofie door een studiereis naar de Verenigde
Staten te vergoeden. De voor schooljaar 2020-2021 geplande studiereis is helaas komen te
vervallen door de pandemie en de reis in komend schooljaar is op het moment van schrijven
nog onzeker.

Reflectie en toelichting gesprekkencyclus
De school reflecteert op de resultaten van de gesprekkencyclus (bijvoorbeeld aan de hand van
een trendrapportage) en geeft o.a. op basis hiervan aan waar de school zich in 2021-2022 op
richt

De gesprekscyclus in de vorm van waarderingsgesprekken is in schooljaar volledig doorlopen
en geïmplementeerd.  Dat betekent dat alle medewerkers tenminste één waarderingsgesprek
hebben gehad, een gespreksverslag hebben ontvangen en door zowel de medewerker als
leidinggevende getekend in HR2Day is geüpload.
We hebben als MT hier extra aandacht voor gehad omdat we streven naar een professionele
organisatie waarbij individuele en collectieve ontwikkelbehoefte als motor dienen voor goed
onderwijs. Hierbij maken we geen onderscheid tussen OP en OOP omdat iedereen het recht
heeft zich te ontwikkelen of verder te bekwamen.
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3.2 Bevoegd en bekwaam

3.2.1 Bevoegd en onbevoegd

Reflectie en toelichting
Alle medewerkers van de Gooise Praktijkschool zijn bevoegd voor de het werk dat zij
verrichten.
Met een blik op de toekomst en met de NPO gelden kunnen we wel (nog) onbevoegd
onderwijstalent een kans bieden op de GPS. Dat kan betekenen dat we studenten in school
halen voor extra handen in de klassen of ondersteuning van de docenten.
We willen onder andere omgangskunden op het rooster geplaatst hebben om hierdoor ook
voor studenten van omgangskunde een LIO stage plek te kunnen bieden. (op het moment van
schrijven is de MR mondeling van dit voornemen al op te hoogte gebracht, maar zal dit nog
ter instemming voorgelegd worden op de volgende vergadering)

3.2.2 Bekwaamheidsdossiers
Reflectie en toelichting
In het afgelopen cursusjaar zijn er 5,5 ontwikkeldagen ingeroosterd geweest waarbij het
personeel zich heeft kunnen ontwikkelen. Het personeel kan gevraagd worden om hier
verantwoording over de bestede ontwikkeltijd te geven aan het MT. Dit zal onder andere als
een standaard vraag in de waarderingsgesprekken naar voren komen.
Het personeel dient hun bekwaamheidsdossier up te date te houden en wordt opgenomen in
HR2day. Het (laten)bijhouden van de bekwaamheidsdossiers verdient eerlijkheidshalve wel
onze aandacht. Het wordt vaak gezien als een extra administratieve handeling terwijl er
weldegelijk veel wordt geschoold, getraind en studies worden gevolgd.
We zullen hier als MT komend schooljaar actiever mee aan de slag gaan.
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3.3 Medewerkersonderzoek

Reflectie en toelichting
In november - december 2020 is door bureau Motivaction een medewerkersonderzoek
uitgevoerd onder de medewerkers van de GSF.
De belangrijkste resultaten uit dit onderzoek voor de medewerkers van de Gooise
Praktijkschool zijn:
● Medewerkers van de GPS zijn positief over het leiderschap: bijna iedereen is tevreden

over de informatievoorziening van de (school)leiding en voelt zich gewaardeerd en
gesteund door de leidinggevende.

● De meeste medewerkers van de GPS hebben energie en voelen zich vitaal en gezond.
● De werkdruk lijkt bij de GPS meer in balans dan op andere scholen: meer medewerkers

geven aan dat de werkdruk op hetzelfde niveau is als een jaar geleden en minder
medewerkers ervaren de werkdruk als veel hoger. Medewerkers hebben tevens minder
(sterke) stressklachten. Om stress te verminderen heeft men met name behoefte aan meer
rustmomenten en, vaker dan gemiddeld, meer contact met collega's.

3.4 Ziekteverzuim

Reflectie op ziekteverzuim en doelstelling komend jaar
Het ziekteverzuim ligt dit schooljaar lager dan de afgelopen jaren. Ten tijde van het online
onderwijs was het ziekteverzuim zelfs 0.
Wel zijn we geconfronteerd met verzuim dat veroorzaakt is doordat collega’s zich op Corona
lieten testen als zij klachten hadden. Ook verzuim als gevolg van eigen kinderen die thuis
zaten vanwege quarantaine voortvloeiend uit Corona besmettingen op de basisschool.

In schooljaar 2021-2022 streven we ernaar het ziekteverzuim op een laag niveau, < 4%, te
houden.
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3.5 Formatie en functiemix

3.5.1 Formatie en functiemix
3.5.1.1 Formatie

Toelichting bij formatie

In deze paragraaf besteedt je ook aandacht aan de omvang van de flexibele schil die is
ingebouwd om kleine schommelingen in leerlingaantallen e.d. te kunnen opvangen, zonder
de formatiebegroting te hoeven wijzigen.
NB: op deze paragraaf heeft de MR instemmingsrecht.
Ook in deze paragraaf aandacht voor strategische meerjaren formatieplanning. Zoals
informatie t.a.v. verwachte uitstroom resp. knelpunten in formatie / vakken

De schoolleiding van de Gooise Praktijkschool bestaat momenteel uit één directeur (man) en
twee teamleiders (beiden vrouw).

Naar verwachting starten we in schooljaar 2021-2022 met 2,2 fte minder aan personeelsinzet
dan in schooljaar 2020-2021. Een aantal collega’s dat vertrekt wordt niet dan wel deels
vervangen. Vertrekken er nog meer collega’s dan zullen deze wel volledig vervangen moeten
worden.
De beslissingen die we vorig jaar hebben genomen, hebben positief uitgepakt zonder afbreuk
te doen aan de onderwijskwaliteit. Het effectiever inzetten van kennis, talent en taakuren zal
ook voor komend schooljaar een belangrijk onderdeel zijn van het personeelsbeleid. Hierdoor
bestaat er echter nog wel een ruime flexibele schil waardoor we lessen en taken van
afwezige collega’s in voldoende mate kunnen opvangen.

In de bijlagen is een overzicht van de ratio’s FTE inzet - aantal leerlingen opgenomen
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3.5.1.2 Functiemix

Nadere toelichting functiemix
Op basis van de bovenstaande tabellen geef je een nadere toelichting en analyse op de verschillen
tussen de werkelijke percentuele verdeling / aantallen tussen de schalen en de normen/afspraken.
Daarbij dienen de doelstellingen van de maatwerkafspraak terug te komen in schooljaar
2021/2022.

Afgelopen schooljaar hebben we op basis van de maatwerkafspraak een LC
benoemingsprocedure samen met de PMR opgesteld. De sollicitanten hebben op basis van
een gesprek aangetoond dat zij binnen de GPS van meerwaarde zijn voor de organisatie.

Volgens bovenstaande tabel voldoen we niet aan de doelstellingsafspraak van de functiemix.
De verwachting is echter dat door het vertrek van twee docenten LC en één docent LB we bij
de start van schooljaar 2021-2022 wel aan de afspraken voldoen.
Mocht dit in de praktijk echter niet het geval blijken te zijn, dan zal een
benoemingsprocedure LC functies gestart worden.
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3.6 Leerlingparticipatie en personeelsbeleid

De leerlingenraad is ondanks de gevolgen van de Corona pandemie toch redelijk in actie geweest. In
de MR heeft één leerling zitting.
De wens en ambitie is wel dat de leerlingbetrokkenheid beter en meer in organisatie ingebed zit. We
spreken leerlingen incidenteel over beleidsvraagstukken die direct van toepassing zijn op hun
leefwereld. De wensen die uit de leerlingenraad zijn gekomen, waaronder een pinautomaat, hebben
we kunnen honoreren. Om vanuit het MT de leerlingbetrokkenheid aan te moedigen hebben we
besloten meer tijd vrij te maken voor het opstellen van het schoolplan 2021-2024 van de GPS. We
hebben externe expertise ingehuurd (Bureau de Bedoeling) om samen met leerlingen en collega’s in
gesprek te gaan over het te vormen schoolplan. Deze feedback gaan we als input gebruiken bij de
realisatie ervan.

3.7 Overige

Reflectie en toelichting

O.a. stagiaires e.d. waaronder OIDS hier opnemen, zowel het aantal
stagiaires dat de school wil inzetten als eventuele vakken/secties (bijv beta richting)

Bij de GPS staan we open voor stagiaires en LIO stages. Afgelopen schooljaar hebben meer
dan 12 stagiaires voor een bepaalde tijd in de organisatie gehad. Dit geeft buiten een goede
lerende dynamiek in de school ook een goed blik op de kwaliteit van de toekomstige
docenten die over een aantal jaar op de arbeidsmarkt komen. Talent dien je te koesteren en
mogelijkheden te bieden.
Het OIDS heeft zich afgelopen schooljaar als zeer effectief en kundig bewezen en zal ook in
schooljaar 2021/2022 een belangrijke rol spelen in het vinden (en houden) van talentvolle
docenten. De schoolopleider die dit jaar gestart is heeft zijn opleiding met succes behaald en
daarmee zijn we op volle sterkte om te voldoen aan een sterke opleidingsschool.

Buiten alle onderwijskundige thema’s die waarmee we verder aan de slag gaan zijn er ook
een aantal positieve ontwikkelingen op het gebied van communicatie en ouderbetrokkenheid.

Vanuit de oudergeleding van de MR hebben we afgelopen schooljaar vragen gekregen over
de wijze van communiceren en de kanalen die gebruikt worden.
Dit hebben we ter harte genomen en we gaan als GPS een pilot draaien met een
communicatieplatform (Hoy app) waarbij zowel school, leerlingen en ouders zeer eenvoudig
met elkaar kunnen communiceren zonder gebruik te maken van een telefoonnummer. De
implementatie is op het moment van schrijven in volle gang en de verwachting is dat we na
de meivakantie van 2021 kunnen proefdraaien. De ambitie is dat we begin schooljaar ‘21/ ‘22
volledig starten met het gebruik van de Hoy-app.

Met een unanieme instemming van de MR is het voorstel ter afschaffing van de vrijwillige
ouderbijdrage aangenomen voor komend schooljaar.
Dit draagt bij aan een school die werkt vanuit gelijke kansen en inclusiviteit. Een
ouderbijdrage voor onderwijs draagt hier niet aan bij en is derhalve afgeschaft. In het nieuwe
schoolplan zullen we hier verder over uitweiden hoe we een duurzame en excellente school
zullen blijven.
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4. Financiën, continuïteit en bedrijfsvoering

4.1 Leerlingaantallen, marktaandeel

4.1.1 Leerling ontwikkeling
Tabel ontwikkeling aantal leerlingen:

Toelichting op ontwikkeling leerlingaantal (instroom, uitstroom, doorstroom) en prognose

In deze paragraaf ga je in op de verwachte leerlingontwikkeling, in- en uitstroom e.d. daarvoor kun
je gebruik maken van de grafiek waarin opgenomen de aantallen leerlingen per jaarlaag in het
lopend schooljaar.
De verwachting voor schooljaar 2021-2022 is dat we 45 leerlingen voor de PO-fase,
onder-instroom, krijgen. Daarnaast reken we op 10 zij-instromers voor de SV- t/m U-fase. De
verwachting is dat de uitstroom iets lager is dan de afgelopen jaren doordat een iets groter
aantal leerlingen onderwijstijdverlenging krijgt. We verwachten uit te komen op 287
leerlingen op de teldatum van 1 oktober 2021.

4.1.2 Marktaandeel, demografische ontwikkelingen
Toelichting op marktaandeel en demografische ontwikkelingen (regionaal / lokaal)

Gezien de regiofunctie die de Gooise Praktijkschool heeft hebben we slechts in zeer beperkte
mate te maken met concurrentie. Het marktaandeel komt voor het grootste gedeelte overeen
met de toelaatbaarheidsverklaringen PrO beschikkingen die voor de leerlingen worden
aangevraagd en aan de leerlingen toegekend. Er is tevens een demografische krimp in de
regio.
We zien wel een toename in het aantal zij-instromers van oa. College de Brink. Dit wordt
hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door het sluiten van College de Opmaat en de zeer beperkte
ruimte die VSO Elan heeft. Iedere leerling heeft recht op goed passend onderwijs.  In de vo-vo
transitie is het van groot belang wat de leerling nodig heeft en wat wij als school kunnen
bieden. De plaatsingsprocedure d.m.v. een gedegen overdracht, intakegesprek en een juiste
verslaglegging is essentieel voor een goede doorstart van de leerlingen. Dit gaat onder
leiding van onze school psycholoog en teamleider goed en gedegen, echter zal het volgend
jaar wederom veel tijd en aandacht gaan kosten met de ‘kansrijke advisering’ vanuit het
primair onderwijs.
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4.1.3 Overige (facultatief )
Toelichting op overige ontwikkelingen

De vereenvoudiging van de bekostiging van het Voortgezet Onderwijs zorgt er voor de Gooise
Praktijkschool voor dat wij de extra vaste voet die wij hebben, verliezen. De nadelige
financiële, en daardoor formatieve, gevolgen daarvan gaan spelen vanaf 2022.
Het ligt in de lijn der verwachtingen dat we een (groot) deel hiervan kunnen opvangen door
natuurlijk verloop. Of dit geheel afdoende zal zijn is nu echter nog niet met zekerheid te
zeggen. Dit zal mede afhangen van het ingroeimodel en -tempo dat afgesproken gaat
worden.

4.2 Financiën

4.2.1 Doelmatigheid en rechtmatigheid

OOD komt voor deze paragraaf met aanvullende informatie

4.2.2 Exploitatie 2021 - 2022 en meerjarenbegroting

Toelichting

Toelichting exploitatieverloop t.a.v.:
consequenties gemaakte beleidskeuzes
bijzonderheden

In schooljaar 2020-2021 hebben we ongeveer € 12.000,- uitgegeven aan maatregelen in verband met
de Corona Pandemie. Voor schooljaar 2021-2022 gaan we er vanuit dat deze maatregelen niet meer
nodig zullen zijn.
Bij de exploitatie is er onzekerheid met betrekking tot mogelijke ESF middelen dan wel
impulsgelden. Het is bekend dat er een nieuwe ESF subsidieronde gaat komen, maar met het
Nationaal Programma Onderwijs (NPO) wordt de start van deze ronde zoals het er nu naar
uitziet naar achteren verschoven. Of in dat geval de impulsgelden alsnog worden verstrekt of
dat dit onderdeel gaat uitmaken van het NPO is nog niet bekend.
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De post educatieve software is verhoogd omdat we gaan starten met de Hoy app. Een app
voor het versoepelen en vereenvoudigen van de communicatie tussen school, leerlingen en
ouders/verzorgers.
De verwachting is dat we in schooljaar 2021-2022 een positief resultaat zullen behalen.

Door de vereenvoudiging van de bekostiging en het daaraan verbonden wegvallen van de
extra vaste voet zijn de verwachte exploitatieresultaten voor de schooljaren 2023-2024 en
2024-2025 bij ongewijzigd beleid negatief.
Voor de doorvoering van de vereenvoudigde bekostiging zal een ingroeimodel en -tempo
afgesproken moeten worden.

Toelichting mogelijke projecten bij voordelige exploitatie uitkomsten
Hier geef je mogelijke projecten aan die je wilt inzetten mocht de exploitatie een gunstiger
dan begroot verloop kennen. Bij het project vermeld je kort wat je wilt bereiken, welke
activiteiten / inzet je daarvoor nodig hebt en hoeveel dat kost.

In de bijlagen zijn opgenomen:
- een gedetailleerde exploitatiebegroting
- een overzicht van de geraamde subsidies

4.2.3 Reserves en risico’s

4.2.3.1 Reserves en Voorzieningen

Tabel reserves en voorzieningen:

Toelichting reserves en voorzieningen
Toelichting op status en ontwikkeling:
- omvang van de reserve, de comfortreserve en beleidsreserve
- reeds gevormde en nog te vormen bestemmingsreserve(s)
- omvang voorzieningen
- financiële continuïteit school

In de bijlage is een gedetailleerde tabel m.b.t. positie en geraamde ontwikkeling reserves en
voorzieningen opgenomen.

Eventuele inzet van de overreserve (zie tabel in de bijlagen)
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Risicoanalyse en weerstandsvermogen
Reflectie en toelichting
In deze paragraaf geef je aan de hand van het financiële risicoprofiel zoals opgesteld in het najaar
2020 aan welke ontwikkelingen er zijn, welke risico’s zich hebben voorgedaan, al dan niet
voorzien, of risico’s wel / niet zijn toegenomen en hoe zich dit verhoudt tot de beschikbare vrije
reserve
Doordat we naar verwachting een positief resultaat zullen halen in schooljaar 2021-2022 zal
de reservepositie van de Gooise Praktijkschool gelijk blijven.
Een deel van de reserves zullen we naar alle waarschijnlijkheid aan (moeten) wenden voor
het ingroeien in de gevolgen van de vereenvoudiging van de bekostiging.

4.2.4 Investeringen en onderhoud

Toelichting investeringen en groot onderhoud

Voor de detailinvesteringsbegroting verwijzen wij naar de bijlagen
Na de revitalisering van de aula afgelopen zomer is deze zomer dec revitalisering van de
personeelskamer aan de beurt. Ook hier hebben we gekozen voor een duurzame benadering
en uitstraling. Hierbij worden natuurlijk producten gebruikt en krijgt groen en prominente
plaats in de revitalisering.
In de afgelopen jaren is er reeds veel (groot)onderhoud gepleegd en zien we geen grote
kostenposten hier ontstaan.
Ook de herinrichting van de schooltuin tussen de beide gebouw vleugels staat op het
verlanglijstje. Het idee bestaat hier een rustplek voor medewerkers te creëren.
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4.3 Ouderbijdragen en sponsorbeleid

Toelichting beleid en hoogte ouderbijdrage
De Gooise Praktijkschool heeft besloten met ingang van schooljaar 2021-2022 de vrijwillige
ouderbijdrage af te schaffen. De eigen bijdrage die gevraagd wordt voor cursussen zoals VCA,
Vorkheftruck e.d. blijft ongewijzigd met een aandeel van 20%.
De bijdrage voor de werkweken zijn op basis van de minimale kostprijs en ook hier wordt
maatwerk geleverd indien de ouders/verzorgers dit niet kunnen betalen.

Toelichting beleid en hoogte sponsorbeleid
Is er sprake van aanvaarding van materiële en/of geldelijke bijdragen anders dan de
vrijwillige ouderbijdragen en, zo ja, hoe wordt daar mee omgegaan?

Voor het overzicht inkomsten en uitgaven verwijzen wij naar de bijlagen

4.4 ICT

Toelichting op ICT beleid algemeen:
In schooljaar 2020-2021 hebben we deels digitaal afstandsonderwijs verzorgd. De noodzaak
van het verzorgen van deze vorm van onderwijs heeft de digitale vaardigheden van veel
collega’s een boost gegeven. Ook het digitaal in plaats van fysiek overleggen heeft z’n plek in
de organisatie gevonden.
Via stichting Sivon hebben we 125 nieuwe Chromebooks ontvangen waarvoor we een eigen
bijdrage van 25% betaald hebben. De Chromebooks die we vanuit de GSF in huis hebben
worden opgenomen in uitleen sets. De chromebooks die reeds over hun
“houdbaarheidsdatum” heen zijn zullen slechts deels vervangen worden. De Chromebooks die
in bruikleen zijn bij de docenten zullen met ingang van schooljaar 2021-2022 vervangen
worden door gelijkwaardige exemplaren omdat hun gebruikstermijn van vier jaar dan voorbij
is.

Toelichting op gemaakte keuzes a.g.v. vervanging van ICT apparatuur
In deze paragraaf ga je in welke keuzes je hebt gemaakt t.a.v. de te vervangen apparatuur. Die
keuzes komen vervolgens tot uiting in de te ramen aantallen apparatuur, die in tabel in de
bijlagen wordt weergegeven.
LET OP: de ICT-afdeling zal de in deze tabel genoemde getallen gebruiken voor het plaatsen van
de bestelling van ICT-apparatuur per start schooljaar!

In de bijlage D staan overzichten die gedetailleerd inzicht geven in de vervanging van apparatuur
in de komende begrotingsjaren en in de begrote  ICT doorbelastingen.
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4.5 Huisvesting en facilitair, verduurzaming

Duurzaamheidsdoelstellingen

Toelichting duurzaamheidsdoelstellingen
Bij deze paragraaf ga je in op je te ontwikkelen visie op duurzaamheid  activiteiten die je wilt
ontplooien en resultaten die je het komend jaar resp. de komende jaren wilt bereiken die zien
op duurzaamheid.

De school kenmerkt zich door een open en vriendelijke uitstraling waarbij de prioriteit de
leerlingen en hun ‘leefwereld’ zijn. Dit heeft zich geuit met de totstandkoming van de
vernieuwing van de aula. We willen graag zien dat de school netje en opgeruimd is en blijft.
Dat betekent ook dat de lokalen hier en daar een opfrisbeurt dienen te krijgen, al dan niet
door het her en der vervangen van klein meubilair en aankleding.
Rond de school is er een groot ‘buitenlokaal’ voor de leerlingen die het vak groen uitoefenen.
Dit wordt op een duurzame en creatieve manier tot uiting gebracht die we graag verder
willen uitbouwen.
Buiten alle prullenbakken vervangen te hebben door aluminium GFT bakken hebben we ook
alle LED verlichting uitgebreid gedurende het schooljaar. Na nader onderzoek bleek dat de
verlichting in de toiletten en in de hal dan wel aan vervanging toe was of nog geen led was.

De ambitie om twee extra parkeerplaatsen te creëren voor elektrische auto’s en fietsen aan de
achterkant van het gebouw is wel een grote wens. Tot op heden hebben we hier nog geen
vraag naar gehad, maar het is met zekerheid te zeggen dat dit in de nabije toekomst wel gaat
gebeuren. De kosten voor één laadpaal die twee auto’s kan bedienen zullen om en nabij de
10k bedragen. Deze investering kunnen we na toelichting en het bespreken van de
voorwaarden ook in de exploitatie van komend schooljaar evt meenemen.
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Bijlage 1 strategisch beleid, zelfevaluatie (A3)

Onderstaande tabel is nog van het ARHC …..
De link verwijst wel naar de GPS

Zelfevaluatie A3

Klik op de tabel voor een leesbare A3.
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Bijlage 2 onderwijs

Tabel onderwijstijd 2021-2022 (door school aan te leveren, komt uit format)

Geprogrammeerde onderwijstijd schooljaar 2021-2022

afdeling lesuren lesweken
lestijd

klokuren
verkort
rooster

activiteiten
buiten

rooster in
klokuren

netto
lesuitval totaal

PO-fase 32,4 37,8 919 0 95 9 1.005

SV-fase 32,4 37,8 919 0 105 9 1.015

BO-fase 35,1 37,8 995 0 82 21 1.056

U-fase - opl. 39,0 37,0 1.082 0 42 23 1.101

U-fase -
maatw. 40,3 37,0 1.118 0 42 24 1.136

PrO

norm: 5000 5.313

verschil: 313
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Bijlage 3 Personeel

Tabel doelstelling maatwerkafspraak Functiemix:

Toelichting functiemix:
In het personeelsformatieplan is rekening gehouden met de maatwerkafspraken die in  2014
zijn gemaakt. In bovenstaande tabel zijn de doelstellingen opgenomen, die voor 2021-2022
gelden.

Tabel Kengetallen en ratio’s Formatie:
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Bijlage 4 leerlingen, financiën, beheer, ICT

tabel leerlingen per jaarlaag

Grafiek aantal leerlingen per jaarlaag in schooljaar 20-21:

Tabel Detailbegroting

tabel positie en ontwikkeling reserves en voorzieningen
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Tabel subsidies
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Tabel ouderbijdragen en sponsorbeleid (evt uitgewerkte(re) detailtabel opnemen)

Tabel Investerings- en onderhoudsplan (MIP), facilitair

Evt uitgewerkte(re) detailtabel opnemen
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Tabel project inzet overreserve:
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Tabel ICT vervangingen en doorbelastingen
Geen juiste tabel voorhanden
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Bijlage 5 Toelichting behandeling MR:

MR instemmingsrecht op volgende onderdelen:
Onderwijstijd
Formatie en functiemix

MR advies op de volgende onderdelen:
Begroting, inclusief ouderbijdrage, sponsorbeleid
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