
Tijdens de inspiratiedag op 25 augustus 2021 zijn er met alle leidinggevenden prioriteiten geformuleerd voor dit 
schooljaar. Deze prioriteiten zijn gebaseerd op het GSR Schoolplan 2021-2025 (in wording). 

We richten ons dit cursusjaar op zes thema’s.

1. Identiteit en vorming: werken vanuit onze missie
• We geven dit schooljaar actief invulling aan onze kernwaarde Geloof delen door:

 τ minstens vijf ouderavonden over de christelijke identiteit van de GSR;
 τ groepsgesprekken over de christelijke identiteit met alle medewerkers;
 τ viering van de christelijke feestdagen met leerlingen en personeel en identiteitsmomenten voor het 

personeel op biddag en dankdag;
 τ duidelijke afweging van de identiteit bij de acceptatie van nieuwe leerlingen en bij de benoeming van 

medewerkers;
 τ evaluatie (en eventueel bijstelling) van de bestaande identiteitsverklaring;
 τ nieuwe afspraken over de externe samenwerking op dit terrein (GRIP, I&K en Verus).

• We hebben aan het eind van dit schooljaar burgerschapsvorming een zichtbare plek gegeven door:
 τ gemeenschappelijke visie op burgerschapsvorming;
 τ programma met lesonderdelen en activiteiten tijdens inspiratiedagen hieraan gekoppeld.

• We hebben aan het eind van dit schooljaar samen met de leerlingen onze kernwaarden vertaald in een nieuw 
leerlingenstatuut.

2. Onderwijs: het hart van onze organisatie
• We vervolgen de borging en verbetering van het flexonderwijs door:

 τ gezamenlijk ontwikkelen van kwaliteitskaarten (bijvoorbeeld voor invulling van de vakles) en instrumenten 
voor formatief handelen (gericht op het leren leren);

 τ formuleren van een gedragen visie op invulling van mentoraat in alle groepen;
 τ ontwikkelen van vakwerkplannen voor alle vaksecties;
 τ als docenten bij elkaar in de klas te kijken en elkaar effectieve feedback te geven (minimaal tweemaal per 

jaar);
 τ een soepel lopende invulling van het open leercentrum (bij tussenuren en lesuitval);
 τ een inspirerend aanbod van verrijkende vaklessen (ambitie 5% van het aantal vaklessen);
 τ vernieuwde programma’s voor toetsing en afsluiting en examenreglementen.

• We doen voor de nieuwe leerweg vmbo de eerste ervaringen op met het praktijkgerichte programma Zorg & 
Welzijn.

• We helpen met de extra subsidie van het Nationaal Programma Onderwijs leerlingen en leraren om 
leervertragingen en andere problemen door corona aan te pakken. We gebruiken de extra subsidie onder meer voor 
meer persoonlijke begeleiding en kleinere klassen.

3. Professionalisering: lerende organisatie
• We ontwikkelen een programma voor de collectieve professionaliseringsruimte en bieden een handreiking voor de 

invulling van de individuele professionaliseringsruimte.
• We gaan participeren in een nieuwe opleidingsschool (met andere scholen met vergelijkbare identiteit als de GSR 

en Driestar Educatief) en verbinden dit aan ons programma voor startende docenten.
• We hanteren de regeling gesprekkencyclus: De doelstelling om met elke medewerker minimaal twee gesprekken op 

jaarbasis te houden en hiervan verslag te leggen, wordt voor minstens 90% gehaald.

GSR Jaarplan 2021-2022



Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? 
Neem contact op met Melle de Vries (bestuurder) via: vsm@gsr.nl of 010 2862 934.

4. Communicatie: op de juiste manier in verbinding 
• We maken vóór de kerstvakantie een communicatieplan met daarin duidelijke afspraken over wie wanneer welke 

boodschappen via welke middelen (externe website, Sharepoint, SOM, Teams, Whatsapp, Zermelo, portalen, 
etc.) communiceert, zowel intern (onder personeel en richting leerlingen) als extern (richting ouders en andere 
doelgroepen).

• We ontwikkelen voor de profilering van de GSR en de werving van nieuwe leerlingen een nieuwe externe website.

5. Organisatie: samen aan de slag voor een professionele cultuur
• We maken werk van een transparante invulling van onze rollen op basis van het vastgestelde managementstatuut 

en zorgen voor duidelijke taakbeschrijvingen (docenttaken), ambitiekaarten en kwaliteitskaarten.
• We werken volgens de integriteitscode van de GSR en het vernieuwde veiligheidsplan en spreken elkaar daar ook op 

aan.
• We werken op beide vestigingen van de GSR en op alle terreinen op een goede manier samen.
• We formuleren objectieve criteria voor de docentschalen (LB, LC en LD) en een transparante procedure voor 

doorgroei in deze schalen.
• We professionaliseren het formatiebeheer en hebben uiterlijk in april een nieuw formatieplan.
• We voltooien in juli de implementatie van het verbeterplan ondersteunende diensten.
• Als leidinggevenden van de GSR stemmen we elke maand de invulling van deze prioriteiten af.

6. Huisvesting: plannen maken voor nieuwe schoolgebouwen in Rotterdam en Rijswijk
• Aan het eind van het schooljaar hebben we een gedragen visie op onderwijshuisvesting en – afhankelijk van de 

planning in de gemeentes – een business case voor de nieuwbouwplannen in zowel Rijswijk als Rotterdam.
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