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Inleiding  
 
 
Dit communicatieplan wil een inzicht geven in de communicatielijnen op  swbs Pork. Naast dit communicatieplan is 
er ook een plan op Stichtingsniveau.  
 
Communicatie lijkt het sleutelwoord voor een goed werkende schoolorganisatie. Door tijdige en informatieve 
informatie willen wij ons als school onderscheiden. Het functioneren van onze leerkrachten, directie en  
onderwijsondersteunend personeel wordt in sterke mate ondersteund door een goede communicatie.  
Een goed communicatieplan helpt om een goede relatie tussen leerkrachten, directie en onderwijsondersteunend 
personeel tot stand te brengen.  
 
Communicatie is daarnaast van groot belang bij de ontwikkelingen op het gebied van educatief partnerschap. Het is 
een voorwaarde voor de verbondenheid en betrokkenheid tussen ouders en school. De kwaliteit van de 
communicatie doet er toe. Lange tijd lag het accent in het communicatieproces op degene die de boodschap bracht. 
De kwaliteit van de boodschap werd bepalend geacht voor de effectiviteit van de communicatie. Tegenwoordig 
wordt sterker de nadruk gelegd op de interpretatieprocessen die spelen aan de kant van de ontvanger van de 
boodschap.  
 
Ouders en de school vormen een gemeenschap waarvan alle leden de doelen over vorming, opvoeding en identiteit 
delen. Nagenoeg alle communicatie tussen de ouders en de school gaan hier over. De rol  die voor de ouders is 
weggelegd, ligt met name op het gebied van kwaliteit van onderwijs, de onderwijskundige en levensbeschouwelijke 
identiteit van onze school. Op school vinden we dit concreet terug in de rol van de medezeggenschapsraad, de 
schooladviescommissie en de oudervereniging. 
 
 

Schematische weergave van het communicatieplan 
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Interne en externe communicatie 
 
 
We onderscheiden twee soorten communicatie: interne communicatie en externe communicatie.  
Interne communicatie is het overbrengen van boodschappen naar mensen die functioneel deel uit maken van onze 
schoolorganisatie. 
Externe communicatie heeft onder andere betrekking op het onderhouden van een goede relatie met groepen uit 
de omgeving van de school, die geen deel uitmaken van de school, maar die wel een bepaalde betrokkenheid 
hebben, of kunnen gaan hebben, met de school.  
Bij alle informatie is het van belang om aan te geven om wat voor informatie het gaat en om vooraf te bedenken wie 
die informatie moet ontvangen.  
 
 

INTERNE COMMUNICATIE 
 
 
Bij interne communicatie is er sprake van een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de effectiviteit van de 
communicatie. Duidelijkheid over doel, doelgroep en frequentie maakt het ook voor de (beoogde) ontvanger 
controleerbaar of alle informatie ook daadwerkelijk ontvangen is. Het frequent controleren of de informatie ook 
daadwerkelijk aankomt, wordt op de Sint Gerardusschool als volgt gewaarborgd: 
 
Inhoudmatrix intern 
 

 doelgroep type 
communicatie 

afzender frequentie publicatie 

Personele medede 
lingen van directie 

teamleden  mededelingen 
aan teamleden 

directie wekelijks via mail en M-
schijf 

notulen 
teamvergadering 

teamleden afspraken en 
actie voor 
teamleden 

notulist van het 
team 

na elke 
vergadering 

M-schijf 

notulen 
bouwvergadering 

bouwleden + 
directie 

afspraken en 
acties voor de 
bouwleden 

notulist van de 
bouw 

na elke 
vergadering 

M-schijf 

notulen 
bouwcoördinatoren 
vergadering 

directie en 
boco’s 

afspraken en 
acties voor de 
boco’s 

directie tweewekelijks via mail naar de 
boco’s 

informatiebord  
teamkamer 

teamleden informeren 
teamleden 

teamleden + 
directie 

wekelijks  

kalender 
teamkamer 

teamleden jaarplanning 
voor teamleden 

teamleden + 
directie 

jaarlijks  

bestuurs-
informatie 

teamleden informatie van 
de Fidarda 

bestuurskantoor Memo na ieder 
directieberaad 

via  mail 

 
De doelen van interne communicatie 
Bij de interne communicatie is er sprake van de volgende doelen van informatie-uitwisseling: 

 informeren leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel (o.o.p.) over doelstellingen van de school,  

 op de hoogte stellen van plannen en instructies, 

 wederzijdse belangen verduidelijken, 

 geven van een taakomschrijving, 

 verantwoordelijkheden van leerkrachten en o.o.p. verduidelijken, 

 ontwikkelen en onderhouden van een goed werkklimaat, 

 zorgen voor het naleven van regels en richtlijnen, 

 evalueren en zo nodig corrigeren van uitgevoerde taken, 

 zorgen dat activiteiten zodanig gecoördineerd zijn dat specifieke taken kunnen ontstaan, 

 het nastreven van feedback van personeelsleden, 

 het onderhouden van een hoge kwaliteitsstandaard van ons onderwijs. 
Interne communicatie heeft bij bovengenoemde punten een functionele rol. Het helpt mee om de effectiviteit van 
onze organisatie te verhogen. 
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EXTERNE COMMUNICATIE 
 
 
Bij externe communicatie is er sprake van een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de effectiviteit van de 
communicatie van de werknemers van swbs Pork. Duidelijkheid over doel, doelgroep en frequentie maakt het ook 
voor de (beoogde) ontvanger controleerbaar of alle informatie ook daadwerkelijk ontvangen is. Het frequent 
controleren of de informatie ook daadwerkelijk aankomt, wordt op swbs Pork  als volgt gewaarborgd: 
 
 
Inhoudmatrix extern 
 

 doelgroep type 
communicatie 

afzender frequentie publicatie 

nieuwsbrief Ouders, 
verzorgers, 
leerkrachten 

mededelingen 
aan ouders 

directie,  
teamleden en 
externe partners 

Om de week Via mail in 
Parnassys 

schoolgids ouders (huidig en 
nieuw) 
overige 
belangstellenden 

informatie aan 
huidige en 
toekomstige 
ouders 

directie bij aanmelding/ 
eerste 
schooldag   

via website  

      

notulen MR MR leden + 
directie 

afspraken en 
acties van de 
MR 

secretaris van de 
MR 

na elke 
vergadering 

via mail en de 
website 

notulen SAC SAC leden + 
directie 

afspraken en 
acties van de 
SAC 

secretaris van de 
SAC 

na elke 
vergadering 

via mail 

notulen ov OV leden + team + 
directie 

afspraken en 
acties van de OV 

secretaris van de 
OV 

na elke 
vergadering 

via mail 

informatiebord 
in de hal 

ouders en 
leerlingen 

informatie voor 
ouders en 
leerlingen m.b.t. 
activiteiten 

externen, team bij behoefte op prikbord 

website huidige en 
toekomstige 
ouders 

informatie 
verstrekking aan 
huidige en 
toekomstige 
ouders 

directie en team 
 

wekelijks website 

schooljaarplan ouders 
 
onderwijsinspectie 

verantwoording 
van het beleid 
voor een 
komend 
schooljaar 

directie 1 x per 
schooljaar 

via website 

schooljaarverslag ouders 
 
onderwijsinspectie 

verantwoording 
voor het beleid 
van het 
afgelopen 
schooljaar 

directie 1 x per 
schooljaar 

via website 

tienminuten- 
gesprekken 

ouders informatie aan 
ouders over 
welbevinden en 
de resultaten 
van een leerling 

groepsleerkracht 3 x per 
schooljaar 

persoonlijke 
uitnodiging 

Informatieve 
Ouderavonden. 

ouders praktische 
informatie 
m.b.t. 
groepsgebeuren 

groeps-
leerkracht 

1 x per 
schooljaar 

uitnodiging via 
nieuwsbrief 

kennismakings-
gesprek 

Nieuwe ouders   informatie-
verstrekking 

directeur Op aanvraag.   Uitnoding via 
mail of telefoon 
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over de school 

Open dag Nieuwe ouders Informatie 
verstrekking 
over de school 

directeur 1x per jaar. Uitnodiging via 
de pers. 

 
De doelen van externe communicatie 
Bij externe informatie onderscheiden we: 

 Informatie-uitwisseling met de ouders als opvoedingsverantwoordelijke over het functioneren en het 
ontwikkelen van hun kind als leerling van onze school, 

 Informatieverschaffing aan de ouders met betrekking tot onderwerpen van organisatorische aard, 

 Informatie aan potentiële ouders met het oog op het werven van de leerling, 

 Informatie aan omwonenden, gemeente en belangstellenden over onderwerpen betreffende de 
organisatie, 

 Informatie aan inspectie en gemeente betrekking hebbend op verantwoording afleggen en de subsidiëring 
van de school, 

 Informatie van algemene aard met als doel de kwaliteit van de individuele medewerker op school als 
geheel te verbeteren. 

 
 

Informatiebehoefte en controle 
 
 
Een regelmatige controle van de informatiebehoefte is van groot belang. Op swbs Pork geven we dit vorm via de 
afname van de enquête :Scholen met Succes. Iedere 3  jaar nemen we deze enquête af bij ouders, personeelsleden 
en de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 . Voor iedere medewerker van onze school is het belangrijk om te weten en 
te controleren of informatie ook daadwerkelijk op de juiste plaats van bestemming is aangekomen. Dit geldt voor 
zowel interne als externe communicatie. Het is lastig om dit voor de volle 100% te waarborgen. Op swbs Pork geven 
we hier vorm en inhoud aan op de verschillende manieren. Voorbeelden hiervan zijn: 

 Leerkrachten checken bij de leerlingen of informatie is aangekomen bij ouders, 

 Alle ouders ontvangen op vrijdag (om de week) de digitale nieuwsbrief en/of  kijken op de website. 
Verslagen van gesprekken met personeelsleden en/of ouders worden ondertekend geretourneerd en geregistreerd. 
Formulieren betreffende de leerlingenzorg worden door de ouders ondertekend en vervolgens geregistreerd. 
Bij de functioneringsgesprekken is de communicatie tussen het personeelslid en collega’s / het personeelslid en de 
directie een vast onderwerp van gesprek. 
 
 

Toegevoegde waarde van de communicatie 
 
 
Op swbs Pork  werken we vanuit het SchoolOndernemingsPlan 2015-2019  aan veranderingsonderwerpen. Voor het 
realiseren van de ons gestelde doelen bij deze veranderingsonderwerpen is draagvlak nodig. Draagvlak bij ouders, 
personeelsleden en andere betrokkenen. Om dit draagvlak te krijgen is zorgvuldige communicatie nodig. De realiteit 
van de school en de noodzaak van veranderingen krijgen dan de aandacht die ze verdienen. Het 
communicatieproces is een dynamisch proces waarmee partijen op hun eigen manier deelnemen en vorm geven 
aan deze veranderingsprocessen. Swbs Pork  is een school die zich continu wil blijven ontwikkelen. 
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Overzicht van de aanwezige geledingen, afgeleide hiervan, 
overkoepeling en derden 
 
 

geleding afgeleide overkoepeling derden 

directie directie  college van bestuur 
directieberaad Fidarda. 
 

’t onderwijsbureau 
advies- en 
begeleidingsdienst 

Zorgteam/Kompas directie en meerschoolse 
intern begeleider (MIB’er) 
 

zorgteam  
bovenschoolse MIB’ers 
Fidarda 

vertrouwenspersoon 
schoolmaatschappelijk 
werk 

medezeggenschapsraad personeel- en 
oudergeleding MR 

GMR van Fidarda geschillencommissie 

schooladviescommissie 
 

werkgroepen en 
commissies 

 klachtencommissie 

oudervereniging 
 

werkgroepen 
commissies 

 klachtencommissie 

ouders individuele ouders  klachtencommissie 

 
 

Samenstelling van de diverse geledingen 
 
 

geleding samenstelling opmerking 

directie directeur met benoeming bij 
Fidarda  en is aangesteld aan swbs 
Pork 

 

team leerkrachten met een 
Stichtingsbenoeming en zijn 
aangesteld aan  swbs Pork 

leerlingenaantal per teldatum 1 
oktober bepaalt omvang reguliere 
formatie, dit kan eventueel 
aangevuld worden uit eigen 
middelen. 

medezeggenschapsraad team- en oudergeleding worden 
gekozen uit resp. team en ouders 
van swbs Pork 

maken onderlinge taakverdeling, 
en stellen rooster van aftreden op. 

schooladviescommissie ouders van de school, op 
persoonlijke titel gevraagd door de 
schooladviescommissie 

maken onderlinge taakverdeling, 
en stellen rooster van aftreden op 

oudervereniging  ouders van de school, gekozen 
door de leden van de 
oudervereniging. 

maken onderlinge taakverdeling, 
wijzen afvaardiging naar 
werkgroepen aan en werken met 
rooster van aftreden 
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Taken en verantwoordelijkheden van de diverse geledingen 
 
 

geleding takenpakket Verantwoording aan 

directie integraal schoolleiderschap College van bestuur Fidarda 
onderwijsinspectie 
educatieve partners 

team onderwijsinhoudelijk 
leerling/groepszorg 
praktische zaken/activiteiten 

directie 
College van Bestuur 

medezeggenschapsraad instemmings- en adviesrecht 
volgens reglement WMS 

GMR 
terugkoppeling naar achterban 

schooladviescommissie advies aan de directie betreffende 
onderwijs, opvoeding, 
onderwijskundige identiteit en de  
levensbeschouwelijke identiteit. 
Zie hiervoor verder het reglement 
SAC 

terugkoppeling naar achterban 
verantwoording in het jaarverslag 

oudervereniging ondersteuning bij praktische zaken 
en schoolactiviteiten 
aanspreekpunt voor ouders 

leden van de oudervereniging 
verantwoording in het jaarverslag 

 
 

Vergaderingen, terugkoppeling en notulen 
 
 

geleding vergadering/ 
frequentie 

terugkoppeling notulen 

team onderwijsinhoudelijk 
 
 
groeps- en leerlingenzorg 
praktische zaken 
activiteiten 

directie en 
bouwcoordiantoren. 
 
 
directie / zorgteam 
 

intern, via de mail  
 
intern, via de mail of 
postvak 
 
 

medezeggenschaps-
raad 

team- en oudergeleding 
(+6 x per jaar) 

directie, team, 
schooladviescommissie, 
oudervereniging 
 

Intern, via mail. 

schooladviescommissie met directie als adviseur 
(6 x per jaar) 

directie, MR, OV, ouders Naar MR, SAC, OV en 
directie 

oudervereniging directie en teamleden op 
uitnodiging 
(6 x per jaar) 
jaarvergadering ouder-
vereniging 

via afvaardiging naar team, 
MR en SAC 
via jaarverslag ouder-
vereniging, website,  
schoolkrant en nieuwsbrief 

naar directie, team 
ter inzage 
notulen / jaarverslag 
oudervereniging ter 
inzage 
 

 
NB 1.  Onder de terugkoppeling vallen met de name de voorstellen c.q. besluiten die binnen de geledingen 

vastgesteld worden. Na terugkoppeling kunnen ze effectief worden gemaakt 
NB 2.  Per jaar wordt een vergaderrooster opgesteld, waarop alle vergaderingen van de diverse geledingen 

vermeld staan (voorkomen dubbele afspraak, gelegenheid voor afstemming/terugkoppeling) 
NB 3.  de agenda’s zullen goed “ bewaakt”  moeten worden wat betreft de onderwerpen die aan de orde komen. 

Met name punten uit de rondvraag doorverwijzen naar de betreffende geleding! 
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Afstemming en overleg tussen de geledingen 
 
 

afstemming/overleg tussen organisatie/frequentie opmerking 

directie, MR, SAC en OV directie + geledingen  
1 a 2 keer per jaar 

agendapunten in overleg 
notulen naar alle geledingen 

oudervereniging jaarvergadering voor alle leden in 
aanwezigheid van directie, team 
en afvaardiging overige geledingen 

jaarverslag voor alle leden 
inbreng vanuit directie, MR, SAC 
ev. mededelingen uit werkgroepen 

 
 

Slotwoord 
 
 
Dit communicatieplan is een opzet voor de gezamenlijke afspraken rond de communicatielijnen binnen swbs Pork. 
Werkend met dit plan zullen er steeds aanpassingen kunnen worden doorgevoerd, daar waar blijkt dat een andere 
lijn van communicatie effectiever blijkt te zijn.  


