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[SCHOOLPLAN 2019 - 2023] 
In dit document worden het oude schoolplan, tevredenheidsenquêtes, opbrengsten, rapportages en 
(leerling)resultaten geanalyseerd. Daarnaast is een nieuw schoolplan voor de periode 2019 – 2023 

opgesteld, waarin beleidsmatige keuzen gemaakt worden voor de komende vier schooljaren. 
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2. Inleiding 
 
 

2.1 Algemene informatie 
 
2.1.1  De School 
SBO De Wijngaard is een school voor speciaal basisonderwijs; 
 

Schooladres: 
Postadres: 

 
Telefoon: 

E-mailadres: 

Petrus Camperstraat 1 
Postbus 280 
2990 AG Barendrecht 
0180-615151 
admin@dewijngaardsbo.nl 

Schoolleiding: Directie: 
 
Managementassistente: 

Dhr. T.G. Hogendoorn 
Dhr. J. Koppelaar 
Mw. S. Leeuwenstein 

Bestuursnummer: 
Brincode: 

42790 
00EM 

 
De school gaat uit van de Stichting voor Speciaal Onderwijs op Reformatorische grondslag in de regio 
Zuid-Holland-Zuid: 
 

Postadres: 
Directeur-bestuurders: 

 
 1ste Voorzitter: 
2de Voorzitter: 

Bestuursnummer: 
E-mailadres: 

Postbus 374 
Dhr. J.F. Voorthuijzen 
Dhr. M. W. Aarnoudse 
Dhr. W.J. van Wijngaarden 
Dhr. L. G. Verdouw 
42790 
bestuur@speciaalonderwijsbarendrecht.nl 

 
Van deze Stichting gaan ook De Akker (school voor SBO) en De Rank (school voor ZMLK/MG) uit. 
 
De school participeert in het landelijk Reformatorisch Samenwerkingsverband Berséba in de regio 
Randstad: 
 

Regiomanagers: 
 
 
 

Zorgmakelaar CvT: 
 

Nummer SWV: 

Dhr. J. de Waard 
(jandewaard@berseba.nl) 
Dhr. Schalk 
(a.p.schalk@berseba.nl) 
Dhr. C.J. van der Beek 
(bereikbaar via tel. nr.: 0180-442600) 
PO-00-01 

 
 

2.1.2  Leerling- en ouderpopulatie 
Kinderen worden op onze school geplaatst, nadat ze een Toelaatbaarheidsverklaring voor speciaal 
basisonderwijs hebben ontvangen van de Commissie van Toelating (CvT). Er zijn drie 
instroommomenten: na de zomervakantie, na de kerstvakantie en begin april. Ook is er de 
mogelijkheid tot crisisplaatsing. 

mailto:jandewaard@berseba.nl
mailto:a.p.schalk@berseba.nl
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De regio waaruit de kinderen voor De Wijngaard komen wordt grofweg begrensd door IJsselmonde, 
Hoekse Waard en Rijnmond. Kinderen van basisscholen behorend bij het samenwerkingsverband 
waarvan de ouders plaatsing op de school wensen, worden toegelaten. Vanwege wettelijke 
voorschriften worden ook kinderen toegelaten woonachtig in de gemeente Barendrecht, die niet tot 
de achterban van de school behoren. Van deze ouders wordt gevraagd de grondslag te respecteren, 
waarbij wordt gevraagd te aanvaarden dat constructief wordt meegedaan aan activiteiten direct 
voortvloeiend uit de identiteit van de school. Alle andere verzoeken tot plaatsing worden niet in 
overweging genomen. Indien sprake is van verhuizing waarbij een leerling afkomstig is van een 
andere school voor reformatorisch speciaal basisonderwijs, dan wordt zo’n kind wel toegelaten op de 
school. Vanwege bovengenoemd toelatingsbeleid is het grootste deel van de kinderen afkomstig uit 
de zgn. gereformeerde gezindte. 
 
 

2.1.3  Schoolgrootte en groei 
Er zijn drie instroommomenten: na de zomervakantie, na de kerstvakantie en begin april. Het 
leerlingenaantal over de achterliggende vier jaar laat het volgende beeld zien: 
1 oktober 2015: 160 
1 oktober 2016: 162 
1 oktober 2017:  177 
1 oktober 2018: 171 
 
 

2.1.4  Organisatiestructuur 
Onze school is één van de scholen die functioneert onder de Stichting voor christelijk speciaal 
onderwijs regio Randstad. Op iedere school is een schoolleider integraal verantwoordelijk voor het 
onderwijs op de school. De algemene leiding wordt uitgevoerd door 2 directeur-bestuurders die ook 
de verantwoordelijkheid hebben als directeur van één van de scholen. Het bestuur bestaat daarnaast 
uit 5 toezichthoudende bestuurders.  
Indien de organisatie erom vraagt wordt er mede leidinggegeven door teamleiders. Voor de 
aansturing van de zorg zijn er leerkrachten die de taak als intern begeleider hebben.   
De directeuren vormen samen met de directeur-bestuurders het management van de organisatie. 
Regelmatig vindt er een overleg plaats. Dit overleg kan mede bijgewoond worden door de 
teamleiders als het te bespreken onderwerp daarom vraagt.  
Op elke school functioneert een MR. Vanuit deze medezeggenschapsraden wordt de GMR 
geformeerd. Zij hebben jaarlijks één of meerdere keren een overleg met de bestuurders.  
 
 

2.1.5  Veiligheidsbeleid 
In het kader van het veiligheidsbeleid is er een actueel veiligheidsplan op de school aanwezig. In dit 
plan zijn alle relevante protocollen opgenomen en deze worden jaarlijks, indien van toepassing, 
bijgesteld. Dit wordt centraal gecoördineerd door één of meerdere personen vanuit de stichting.   
 
 

2.1.6  Communicatie 
Wij vinden goede communicatie met alle betrokkenen van buitengewoon belang. Communicatie is 
het sleutelwoord voor het goed functioneren van iedere betrokkene in de uitvoering van zijn of haar 
werkzaamheden. Communicatie is de smeerolie van de organisatie. Openheid, eerlijkheid, 
duidelijkheid en respect voor de ander en voor jezelf zijn de uitgangspunten in de communicatie.    
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2.1.6.1 Interne communicatie   
 Er vindt regelmatig (werk)overleg plaats tussen de personeelsleden. De inbreng van de 

personeelsleden is daarin groot. Hiervoor wordt tijd gereserveerd.   
 Het is van groot belang dat iedere betrokken tijdig en juist geïnformeerd wordt over de 

relevante zaken. Dat kan tijdens de koffiemomenten voor of na schooltijd, via whiteboard in 
personeelskamer, groeps-app of e-mail;   

 Er is een open sfeer waarbij iedereen zichzelf mag zijn. We waarderen elkaar in positieve 
bewoordingen of op andere manieren, we spreken elkaar op ons handelen aan als dat nodig 
is;   

 Persoonlijke zaken worden onderling in een gesprek behandeld, dit vindt nooit via e-mail 
plaats;   

 In principe wordt er wekelijks vanuit de schoolleiding een interne nieuwsbrief verspreid. Op 
deze wijze is het personeel van belangrijke zaken op de hoogte en versterken we het 
gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de leerlingen en elkaar.    
 

2.1.6.2 Communicatie met ouders   
Communicatie met ouders is van wezenlijk belang voor de ontwikkeling van het onderwijs aan hun 
kind. Een belangrijk uitgangspunt is dat we met elkaar spreken en niet over elkaar. Hieronder 
noemen we een aantal hoofdpunten, de overige informatie is te vinden in de schoolgids.   

 Er zijn diverse geplande momenten in het jaar, waarop we in gesprek gaan met de ouders 
over de ontwikkelingen van de kinderen;   

 De ouders worden geïnformeerd over het reilen en zeilen van de school via een regelmatige 
verschijnende nieuwsbrief en via de website;   

 Er is een (G)MR waarmee regelmatig overleg plaatsvindt.   
 

2.1.6.3 Overige externe communicatie   
We onderhouden contacten met alle externen die relevant zijn voor ons onderwijs. Dit is vaak in het 
belang van het kind of de ontwikkeling van het onderwijs. Er is sprake van toenemende contacten 
met externe zorg- en begeleidingspartners. Daarnaast is het ook van belang voor wat betreft onze 
plaats binnen ons samenwerkingsverband, federatie en in de lokale gemeenschap.  
Om een goed advies te kunnen geven over welke vorm van voortgezet onderwijs het beste is voor 
dat kind, vinden we goede contacten en afstemming met het voortgezet onderwijs belangrijk.   
 
 

2.1.7  Personeel 
Het team bestaat naast de directeuren uit leerkrachten (waaronder drie intern begeleiders), 
onderwijsassistenten, logopedisten, managementassistent, conciërge en maatschappelijk werkende. 
 
 
 

2.2 Doel en functie van schoolplan 
Doel en functie van het schoolplan kan worden omschreven als: 

 een verantwoording van de visie van de school op opvoeding en onderwijs; 
 een beknopte weergave van de huidige onderwijspraktijk; 
 afleggen van verantwoording aan de overheid over de gemaakte keuzes t.a.v. het 

onderwijskundig beleid, de kwaliteitszorg, het financieel beleid en het personeelsbeleid; 
 het plannen en vormgeven van activiteiten op de hierboven genoemde beleidsterreinen. 
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2.3 Proces tot het schoolplan 
Dit schoolplan is in overleg met het team opgesteld door de directie van de school. Het team heeft 
de inhoud van dit schoolplan in een teamvergadering geaccordeerd en bindt zich aan de 
beleidsrichting die dit schoolplan aangeeft. Na vaststelling in het team heeft het bestuur van de 
school dit schoolplan vastgesteld. 
 
 

2.3.1  De interne en externe analyse 
Bij dit onderdeel maken we gebruik van het meest recente inspectieverslag, een beoordeling van de 
realisatie van de beleidsvoornemens, een analyse van opbrengsten vanuit het leerlingvolgsysteem, 
de voorschriften vanuit de WPO, de kerndoelen, het toezichtskader van de inspectie en het zorgplan. 
 

2.3.1.1 Inspectieverslag van verificatieonderzoek d.d. 17 mei 2016 
Dit verslag geeft in grote lijnen het volgende aan: 

 De Wijngaard heeft haar kwaliteit op orde en de inspectie handhaaft het 
Basisarrangement. 

o De school heeft streefdoelen voor de opbrengsten geformuleerd. Ze betrekt hierbij 
nog niet de referentieniveaus. 
Inmiddels is een werkgroep ‘Rekenen en referentiekaders’ gestart. Zij onderzoeken de 
mogelijkheden om te werken met de referentieniveaus. Na Rekenen zal dit ook met 
andere kernvakken opgestart worden.  

o Het aanbod vertoont een doorgaande lijn en voldoet aan de kerndoelen. 
o De school brengt de ontwikkeling van de leerlingen goed in beeld. Daarbij gebruikt ze 

een uitgebreid systeem van toetsen en observaties. 
o Voor alle leerlingen zijn ontwikkelingsperspectieven. Deze zijn echter nog niet 

sturend genoeg voor het handelen van de leraren. 
De Intern Begeleiders hebben dit punt opgepakt. Tijdens de groepsbesprekingen 
worden de OPP’s van de leerlingen uitvoerig besproken, geëvalueerd en bijgesteld. 
Tijdens teamvergaderingen worden de werkwijze van de OPP’s regelmatig 
geagendeerd om actueel te houden.  

o De instructie is effectief, aansprekend en doelmatig. 
o De afstemming tijdens de instructie is nog niet in alle lessen optimaal. 

Ook dit punt hebben de Intern Begeleiders opgepakt. Per schooljaar gaan zij 3 à 4 
keer op groepsbezoek om te observeren. Het Directe Instructiemodel is voor deze 
observaties richtinggevend.  

o De leraren zorgen voor rust en orde in de groep en dat komt de taakgerichtheid en 
actieve betrokkenheid van de leerlingen ten goede. 

o Er is sprake van een constante schoolontwikkeling. Daarbij hanteert de directie een 
gedegen en doordachte aanpak om de kwaliteit te verbeteren en te borgen. 

o Eigenaarschap van leraren en leerlingen en het educatief partnerschap van ouders 
kan verder ontwikkeld worden. 

 
 

2.3.1.2 Realisatie beleidsvoornemens vorige schoolplan 
In onderstaand overzicht staat aangegeven of de beleidsvoornemen al dan niet zijn gerealiseerd. Een 
aantal voornemens is niet gerealiseerd. Daarvoor in de plaats zijn wel andere ontwikkelingen 
opgepakt, zoals HGW en een sterke aandacht voor leerlingen met gedragsproblematiek. 
 

Beleidsvoornemen 2015-2019 Realisatie 

Kwaliteitszorg 
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Ontwikkelingsperspectieven: tussendoelen scherper in kaart 
brengen en ontwikkelingsperspectieven bespreken met 
ouder(s)/verzorger(s) 

Gerealiseerd. 

Tevredenheidsonderzoeken uitzetten voor leerlingen, ouders en 
medewerkers 

Gerealiseerd. 

Borgingsdocumenten actualiseren Deels gerealiseerd. Besloten is 
om te gaan werken met 
werkkaarten waarbij de 
borgingsdocumenten als 
achtergrondinformatie gaan 
dienen. 

Ontwikkelen en implementeren van de meldcode 
‘Kindermishandeling’ 

Gerealiseerd 

Onderwijskundig beleid 

Vervangen  van de leeslijnmethode Niet gerealiseerd, omdat er 
geen goed alternatief is. 

Praktijkgericht leren vervolgen Deels gerealiseerd. Werkgroep is 
zoekende naar passende 
werkwijze. Wel is een PrO-groep 
gestart. 

Oriëntatie en implementatie nieuwe Biologie (i.c.m. techniek) en 
Aardrijkskunde methoden 

Gerealiseerd. 

Oriëntatie en implementatie nieuwe verkeersmethode Gerealiseerd. 

Invoeren leerlijnen sociaal-emotionele ontwikkeling, 
weerbaarheidstraining en bestaande protocollen tegen het licht 
houden. 

Leerlijnen sociaal-emotionele 
ontwikkeling niet gerealiseerd. 
Weerbaarheidstraining en 
bestaande protocollen tegen het 
licht houden wel gerealiseerd. 

Meerbegaafdheid verder gestalte geven. Niet gerealiseerd; krijgt vervolg 
in komend schoolplan. 

Opzetten van leerlijnen rekenen m.b.t. referentiekaders. Deels gerealiseerd, krijgt vervolg 
in komend schoolplan 

Personeelsbeleid 

Het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken met 
werknemers 

Gerealiseerd.  

 
Na bovengenoemde beleidsvoornemens zijn meerdere zaken opgepakt.  

 Werkkaarten voor Intern Begeleiding, handelwijze leerkrachten en onderwijsassistenten. 
 Eigenaarschap Intern Begeleiders en leerkrachten/onderwijsasisstenten 
 Vervanging taalmethode 
 Invoering veiligheidsplan 
 Verdiepen en borging van onze werkwijze van ons leerlingvolgsysteem ZIEN 
 Ontwikkelen van een nieuw onderwijskundige visie, missie en motto 
 Vervanging nieuwe geschiedenismethode 
 Oriëntatie meerbegaafdheid 
 Invoering groepsdoorbrekend werken bij Engels 
 Invoering lijn 3 
 Oriëntatie werkwijze SOVA-methode i.c.m. SOVA-training 
 Start visievorming op ICT 
 Bespreking OPP met ouder(s)/verzorger(s) 
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2.3.1.3 Eindopbrengsten van de leerlingen die de school verlaten 
We volgen de laatste jaren de eindopbrengsten, waarbij het eindniveau van de leerlingen en de 
uitstroom naar het V.O. wordt afgezet tegen het ontwikkelingsperspectief en de recent gemeten 
intelligentie. We zijn van oordeel dat we ruimschoots voldoen aan de norm dat 80% van de 
leerlingen moet uitstromen naar een niveau dat je zou mogen verwachten. Strikt genomen vinden 
we dat dit vrijwel voor alle leerlingen geldt. Stroomt een leerling naar een lager niveau uit, dan is dat 
vrijwel altijd het gevolg van gediagnosticeerde sociaal-emotionele stoornissen. 
 

 2015 2016 2017 2018 

Ontwikkelingsperspectief meer dan gehaald 14% 15% 13% 15% 

Ontwikkelingsperspectief gehaald 77% 67% 64% 73% 

Totaal 91% 82% 77% 88% 

Ontwikkelingsperspectief niet gehaald 9% 18% 23% 12% 

 
 

2.3.1.4 Opbrengsten leerlingvolgsysteem 
Hieronder staan de resultaten over de achterliggende schooljaren. Tot vorig schooljaar zaten we met 
alle vakken (ruim) boven de voorlopige inspectienorm. In het schooljaar 2013-2014 zaten wat 
technisch lezen betreft onder de normering. In de achterliggende schooljaren is hierin veel 
geïnvesteerd. Zo zijn naast de technisch leesniveaus ook belevingsniveaus gekomen. Hierdoor is de 
motivatie van de leerlingen voor het lezen toegenomen. Hoewel we bij rekenen ruim boven de 
normering zitten, bemerken we dat leerlingen moeite hebben met de zogenaamde 
‘verhaaltjessommen’ van de CITO-toets. Inmiddels werken we iedere week doelgericht met 
‘verhaaltjessommen’, wat opgemerkt wordt in de resultaten. 
 

 IQ Tech. Lezen Begr. Lezen Rekenen Spelling 

 Norm 
DLE 

Resultaat 
DLE 

Norm 
DLE 

Resultaat 
DLE 

Norm 
DLE 

Resultaat 
DLE 

Resultaat 
DLE 

2010-2011 85 80% 92% 35 42 33 46 40 

2011-2012 85 80% 90% 35 44 33 45 42 

2012-2013 84 80% 91% 34 42 32 43 37 

2013-2014 80 80% 78% 32 35 30 36 34 

2014-2015 81 80% 95% 32 43 30 34 42 

2015-2016 92 80% 93% 38 44 37 44 48 

2016-2017 81 80% 93% 32 34 30 38 38 

2017-2018 83 80% 93% 33 44 32 40 50 

 
 

2.3.1.5 Oudertevredenheid 
In 2017 is opnieuw de oudertevredenheid gemeten met een uitgebreide vragenlijst met 60 items 
onderverdeeld in 12 rubrieken. Hoewel de strekking van deze enquête neerkomt op die van 2014, is 
de opbouw toch anders. Met name de scoring is anders. In 2014 hanteerden we nog een 3-
puntsschaal, terwijl in 2017 voor een 4-puntsschaal is gekozen. Hierdoor is vergelijking met de 
enquête van 2014 lastig te maken.  
Elk hoofdonderdeel bestond uit 3 of meerdere vragen. Voorbeeld van een subvraag bij het 
hoofdonderdeel Leefklimaat in de groep is: kinderen hebben het naar hun zin in de groep. Op deze 
vraag kon men kiezen uit: 1 > dit klopt niet, 2 > dit klopt een beetje, 3 > dit klopt redelijk of 4 > dit 
klopt helemaal. 
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De algemene conclusie is dat de ouders in hoge mate tevreden zijn over de school. We zien dat de 
rubriek ‘Leefklimaat op school’ het laagst scoort (3.4). Dit wordt mede veroorzaakt door de sub-item 
‘de omgang van de leerlingen met elkaar op het plein’. We concluderen hieruit dat gedrag en 
gedragsproblematiek onze voortdurende aandacht nodig hebben. Gelet op de problematiek waar 
veel leerlingen mee te kampen hebben, is dit ook de realiteit. In het schooljaar 2018-2019 hebben 
we daarom ons agressieprotocol aangescherpt en voeren we een zogenaamd ‘lik-op-stuk-beleid’.  
 

 2017 

Leefklimaat in de groep 3.6 

Afstemming 3.6 

Leerstofaanbod 3.6 

Onderwijstijd 3.8 

Leerlingenondersteuning 3.5 

Leefklimaat op school 3.4 

Samenwerking met ouders 3.6 

Informatie 3.6 

Personeel 3.7 

Huisvesting en voorzieningen 3.6 

Presentatie en image 3.7 

Resultaten van het onderwijs 3.6 

 

Gemiddelde van alle scores 3.5 

Omgerekend naar ‘cijfer’ 8,8 

 
 
2.3.1.6 Teamtevredenheid 
Begin 2017 is de teamtevredenheid onderzocht via ‘Integraal’. In onderstaande tabel zijn de 
resultaten weergegeven. De scores liggen gemiddeld hoger dan het landelijke niveau. Er is gewerkt 
met een 4-puntsschaal. 
 

 2014 2017 

Organisatie 3,4 3,3 

Leefklimaat op school 3,6 3,3 

Werkklimaat op school 3,2 2,9 

Interne communicatie 3,1 3,0 

Visiegericht 3,3 3,2 

Persoonlijke betrokkenheid 3,7 3,5 

Cultuur 3,2 3,3 

Personeelsbeleid 3,2 2,8 

Huisvesting en voorzieningen 3,5 2,8 

Presentatie en image 3,8 3,6 

Resultaten van het onderwijs 3,7 3,4 

   

Gemiddelde van alles scores 3,4 3,2 

Omgerekend naar ‘cijfer’ 8,9 7,9 
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2.3.1.7 Wet op het primair onderwijs 
In artikel 8 van de WPO gaat de wetgever in op de inhoud van ons onderwijs: 
1. Het onderwijs wordt zodanig ingericht, dat de leerlingen een ononderbroken 

ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. 

De school realiseert dit door in de groepen 1 en 2 de ontwikkeling van de leerlingen 

te volgen door middel van een observatiesysteem (KIJK). Het adequate gebruik van 

methoden in de groepen 3 t/m 8 zorgt ervoor, dat sprake is van een ononderbroken 

ontwikkeling.  

2. Het onderwijs richt zich in elk geval op de emotionele en de verstandelijke 

ontwikkeling, en op het ontwikkelen van creativiteit, op het verwerven van 

noodzakelijke kennis en van sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden. 

De school realiseert de verstandelijke ontwikkeling en het verwerven van 

noodzakelijke kennis door het gebruik van methoden. Het gymonderwijs op de school 

komt voldoende tegemoet aan de ontwikkeling van lichamelijke vaardigheden. Voor 

kinderen die een achterstand in hun motorische ontwikkeling vertonen is via school 

fysiotherapie mogelijk. 

3. Het onderwijs gaat er mede van uit dat leerlingen opgroeien in een pluriforme 

samenleving, is mede gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale 

integratie en is er mede op gericht dat leerlingen kennis hebben van en kennismaken 

met verschillende achtergronden en culturen van leeftijdsgenoten. 

De op school gehanteerde methoden geven een basisinvulling van deze thematiek. 

4. Ten aanzien van leerlingen die extra zorg behoeven, is het onderwijs gericht op 

individuele begeleiding, die is afgestemd op de behoeften van de leerlingen. Zo nodig 

treedt het bevoegd gezag daarbij in overleg met Burgermeester en wethouders van 

plaats van inwoning, instantie die jeugdgezondheid uitvoert, instantie die 

maatschappelijke ondersteuning uitvoert en/of zorgaanbieder 

Het interne zorgsysteem zorgt ervoor dat dit voldoende aandacht krijgt. Zie verder 

paragraaf 4.3. 

5. Het bevoegd gezag stelt ten minste eenmaal in de vier jaar een school-

ondersteuningsprofiel vast.  

In samenwerking met samenwerkingsverband Berséba wordt ieder schooljaar een 

evaluatiegesprek gevoerd waarin het schoolondersteuningsprofiel een belangrijke rol 

speelt en zo nodig aangepast wordt. 

6. De scholen gebruiken een leerling- en onderwijsvolgsysteem waaruit de vorderingen 

in de kennis en vaardigheden blijken op het niveau van de leerling, de groep en de 

school. Het leerling- en onderwijsvolgsysteem bevat toetsen die kennis en 

vaardigheden van de leerling meten op de terreinen, genoemd in het tweede lid. 

Alle vorderingen van de leerling worden bijgehouden in leerling- en onderwijs-

volgsysteem Parnassys. De vorderingen zijn zowel op leerling als op groeps- en 

schoolniveau te volgen. De toetsen die gehanteerd worden zijn van CITO. 

7. De toetsen, bedoeld in het zesde lid, voldoen aan de kwaliteitsoordeel van een door 

Onze minister aangewezen onafhankelijke commissie inhoudelijke validiteit, 

betrouwbaarheid en deugdelijke normering. Bij of krachtens algemene maatregel van 

bestuur kunnen voorschriften omtrent het leerling- en onderwijsvolgsysteem en de 

daaraan verbonden toetsen worden vastgesteld. 

De school maakt gebruik van de toetsen van CITO. Parnassys vormt hier een 

ruggengraat bij. 

8. De school voorziet in een voortgangsregistratie omtrent de ontwikkeling van 

leerlingen die extra zorg behoeven 

Ook dit is ingebed in het zorgsysteem van de school, waarbij ParnasSys de 

ruggengraat vormt. Hierbij behoort ook het beleid rondom LGF-financiering. Zie 

verder paragraaf 4.4 en 4.5. 

9. Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat de leerling in beginsel binnen een tijdvak 

van acht aaneensluitende schooljaren de school kunnen doorlopen, de leerlingen in 

acht schooljaren ten minste 7520 uren onderwijs ontvangen, met dien verstande dat 

de leerlingen in de eerste vier schooljaren ten minste 3520 uren onderwijs en in de 

laatste vier schooljaren ten minste 3760 uren onderwijs ontvangen, en aan de 
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leerlingen in de laatste zes schooljaren ten hoogste zeven weken van het schooljaar 

vier dagen per week onderwijs wordt gegeven, die evenwichtig zijn verdeeld over het 

schooljaar, bij een schoolweek van in beginsel niet minder dan vijf dagen onderwijs, 

en de onderwijsactiviteiten evenwichtig over de dag worden verdeeld, tenzij afwijking 

van deze verdeling van belang is in verband met activiteiten in het kader van het 

voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden. 

10. Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat leerlingen die in verband met ziekte thuis verblijven 
dan wel zijn opgenomen in een ziekenhuis, op adequate wijze voldoende onderwijs genieten. 
Zie paragraaf 5.5. 

11. Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat daarbij op structurele en herkenbare wijze aandacht 
wordt besteed aan het bestrijden van achterstanden in het bijzonder in de beheersing van de 
Nederlandse taal, waarin ook door middel van vroegschoolse educatie kan worden voorzien. 
Met name in de groepen 1 en 2 wordt veel aandacht gegeven aan Nederlandse taal. Binnen het 
onderwijs vindt remedial teaching plaats. 

 
 
2.3.1.8 Kerndoelen 
1. Nederlands:  

a. mondeling onderwijs 
b. schriftelijk onderwijs 
c. taalbeschouwing 
De methode Taal voldoet aan de kerndoelen 

2. Engels 
De methode Engels voldoet aan de kerndoelen. 

3. rekenen/wiskunde:  
a. wiskundig inzicht en handelen 
b. getallen en bewerkingen 
c. meten en meetkunde 
De methode voor rekenen/wiskunde voldoet aan de kerndoelen.  

4. oriëntatie op jezelf en de wereld: 
a. mens en samenleving 
b. natuur en techniek 
c. ruimte 
d. tijd 
De methoden die voor wereldoriëntatie, aardrijkskunde, geschiedenis, techniek en natuur worden 

gebruikt voldoen op zich aan de kerndoelen.  

5. kunstzinnige oriëntatie 
Dit onderdeel vraagt verdere ontwikkeling. 

6. bewegingsonderwijs 
De lessen bewegingsonderwijs voldoen aan de kerndoelen  

 
 
2.3.1.9 Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband Berséba 
Voor wat betreft de gevolgen van beleidsvoornemens uit dit zorgplan, die een directe relatie met het 
schoolbeleid concluderen we: 
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1. Elke leerling van Berséba krijgt een passend onderwijsaanbod, bij voorkeur thuisnabij in het 
reguliere onderwijs, eventueel in een aangepaste setting. 
Onze ambitie is dat we zo mogelijk alle kinderen op kunnen vangen die op de basisscholen 
van ons samenwerkingsverband geen plekje kunnen krijgen. Hierbij wel rekening houdend 
met wat goed is voor ieder kind en mogelijk is voor ons team. In het samenwerkingsverband 
willen we een belangrijke partner zijn en blijven. 

2. Elke school heeft een adequate ondersteuningsstructuur, die wordt ingezet op basis van de 
ondersteuningsbehoefte van het kind en van de leerkracht. 
Door gebruik te maken van een goed (P)LVS, houden we goed in de gaten of de kinderen 
ontwikkelen volgens het vastgestelde ontwikkelingsperspectief. We willen hierin een 
voorbeeld voor de andere scholen van het samenwerkingsverband zijn. Bij behoefte aan extra 
ondersteuning zijn de intern begeleiders en de Commissie van Begeleiding belangrijke 
partners. 

3. Bij complexe ondersteuningsvragen worden leerlingen zo nodig verwezen naar de speciale 
scholen binnen Berséba. Verwijzingen naar instellingen buiten Berséba zijn alleen aan de 
orde bij zeer complexe zorgen en bij uitzondering. 
De Commissie van Begeleiding neemt elke aanmelding serieus in overweging. Er wordt 
gekeken welke plek het meest geschikt is voor de leerling. Als school staan we open voor elke 
leerling. Ligt de problematiek buiten onze expertise zal een passende voorziening gezocht 
worden.  

4. De speciale voorzieningen bezitten kwalitatief hoogwaardige expertise, die ze inzetten in het 
reguliere onderwijs en in de speciale onderwijssetting.  
De opgebouwde kennis en expertise willen we handhaven en verder uitbouwen. 

5. Ouders worden betrokken bij de ontwikkeling van hun kinderen en dragen waar mogelijk 
medeverantwoordelijkheid. 
Dit speelt zich met name af in de periode voor de plaatsing in het sbo. We vinden 
betrokkenheid van ouders erg waardevol. We betreken de ouders steeds meer bij de plannen 
rondom de kinderen. 

6. Op school- en bovenschools niveau is er goede afstemming met de leerling, de ouders, 
school, gemeente en instelling voor onderwijszorg en jeugdzorg. 
Dit is lastig voor onze school omdat we te maken hebben met diverse gemeentes en de 
meeste scholen/ouders aansluiten bij bestaande centra voor jeugd en gezin. We zijn 
voortdurend in overleg met samenwerkingsverband en gemeenten om de lijnen zo kort 
mogelijk krijgen en te houden. 

 
 
2.3.1.10 Te verwachten ontwikkelingen in de toekomst 
Onze school maakt deel uit van het landelijke, reformatorische samenwerkingsverband Berséba. 
Berséba heeft grote ambities om het samenwerkingsband dekkend te krijgen. Als SBO-school spelen 
we daarin een grote rol.  
Gelet de toekomst is onduidelijk welke gevolgen passend onderwijs voor onze school kunnen 
hebben. Gezien het uitgangspunt van ‘thuisnabij onderwijs’, houden we rekening met een lichte 
daling van het leerlingenaantal. Daarnaast houden we rekening dat leerlingen in een later stadium 
aangemeld worden. Dit heeft gevolgen voor ons onderwijs. We merken nu al een toename in 
ernstigere vorm van problematiek, faalangst en/of zelfbeeld. We verwachten als SBO-school dat dit 
door zal zetten. 
Terugplaatsing naar regulier onderwijs wordt door ons serieus genomen. Ieder schooljaar, maar 
vooral na de JRK en groep 5,  wordt de positie van de leerling onder de loop genomen. De Commissie 
van Begeleiding heeft hierin een belangrijke rol. Daarnaast wordt de groepsindeling besproken op de 
laatste groepsbespreking van het schooljaar. Er wordt gekeken of een leerling teruggeplaatst kan 
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worden naar het reguliere onderwijs. De Commissie van Begeleiding neemt hierin de uiteindelijke 
beslissing. 
Ons streven is om de visie van Berséba zoveel mogelijk gestalte te geven; indien mogelijk thuisnabij 
onderwijs. Toch willen we deze procedure, met het oog op het welbevinden van de leerling, zo 
zorgvuldig mogelijk doorlopen. Indien nodig zal de expertise van externen gevraagd worden.  
Naar aanleiding van de wettelijke afspraken rondom de eindtoetsen voor het SBO, zijn we ons aan 
het oriënteren op een passende toets voor onze doelgroep. Na de invoering zal gekeken worden op 
welke wijze deze eindtoets gefunctioneerd heeft. Rondom dit punt trekken we gezamenlijk op met 
de andere SBO-scholen van ons samenwerkingsverband. 

 
 
2.3.1.11 Referentieniveau 
Ook voor het SBO zijn de referentieniveaus beschikbaar. In het afgelopen schooljaar hebben we een 
visie gevormd op de referentiekaders. Voor het komende schooljaar staat verdere visievorming en 
implementatie van de referentiekaders voor rekenen gepland. Na implementatie van de 
referentiekaders voor rekenen zullen we deze lijn doortrekken naar de andere kernvakken.  
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3. Schoolconcept 
 
 

3.1 De identiteit 
De grondslag van de school luidt hetzelfde als die van de stichting waarvan de school uitgaat: 
De Stichting belijdt en aanvaardt de Bijbel als het onfeilbare Woord van God. Ze is de enige grondslag 
voor leer en leven. Zij onderschrijft daarbij de Drie Formulieren van Enigheid, zoals deze zijn 
vastgesteld door de Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619, als op de 
Heilige Schrift gegrond. 
 
 

3.1.1  Opdracht: Een school met herkenbaar Christelijke onderwijs 
Wij wensen ons onderwijs te geven op grondslag van de Bijbel. Op verschillende plaatsen in dit voor 
ons gezaghebbende Boek vinden we richtlijnen voor opvoeding en onderwijs. De kern daarvan 
kunnen we lezen in Psalm 78, vers 1 t/m 8. We lezen daar onder andere:  

 "Wij zullen het niet verbergen voor hun kinderen, voor het navolgende geslacht, vertellende 
de loffelijkheden des Heeren, en Zijn sterkheid en Zijn wonderen, die Hij gedaan heeft."  

 "Want Hij heeft … een wet gesteld in Israël, die Hij onze vaderen geboden heeft, dat zij ze hun 
kinderen zouden bekendmaken, opdat het navolgende geslacht die weten zou, …. en dat zij 
hun hoop op God zouden stellen en Gods daden niet vergeten, maar Zijn geboden bewaren; 
en dat zij niet zouden worden gelijk hun vaders … een geslacht dat zijn hart niet richtte en 
welks geest niet getrouw was met God" 

Binnen onze school willen we ons van harte houden aan deze opdracht voor alle tijden, een opdracht 
waarin een ernstige waarschuwing tegen een leven los van onze Heere God en een gegronde hoop 
en verwachting van een leven met Hem doorklinkt. 
 
 

3.1.2 Fundament 
Reformatorisch onderwijs is levensbeschouwelijk onderwijs. Deze levensbeschouwing is in de eerste 
plaats geworteld in de Bijbel. Het is voor ons zeker, dat dit Woord gezaghebbend is. Daarom achten 
we ons in ons denken en handelen onderworpen aan wat God geopenbaard heeft. Hij maakt uit wat 
goed en kwaad is. 
Onze levensbeschouwing vindt verder haar wortels in de Drie Formulieren van Enigheid, 
belijdenisgeschriften die in de geschiedenis opgesteld zijn als samenvatting van ons geloof in de 
Bijbel. Het zijn: 

 de Heidelbergse Catechismus, die vooral gericht is op de praktijk van het geloofsleven; 
 de Nederlandse Geloofsbelijdenis, waarin de christen verantwoording van zijn geloof aflegt 

aan de wereld; 
 de Dordtse Leerregels, waarin de kerk zich verweert tegen dwalingen. 

Deze belijdenisgeschriften hebben voor ons blijvende betekenis. Steeds opnieuw blijken ze een grote 
rijkdom en zeggingskracht te hebben bij allerlei nieuwe vragen. 
Tenslotte is onze levensbeschouwing ingebed in een rijke godsdienstige traditie. De Reformatie in de 
zestiende eeuw is daarbij een belangrijk scharnierpunt. Zij beïnvloedt in sterke mate onze visie op 
opvoeding en onderwijs en doet ons zien dat de genoemde traditie er is vanaf de begintijd van de 
kerk. 
 
 

3.1.3 Maatschappelijke ontwikkelingen 
De uitgangspunten uit de vorige paragraaf zijn voor ons onlosmakelijk verbonden met de 
levensbeschouwelijk basis van waaruit we willen werken. Tegelijk worden we geconfronteerd met 
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allerlei ontwikkelingen in de maatschappij. Deze vragen om een toetsing aan onze 
levensbeschouwelijke en pedagogisch-didactische uitgangpunten en om een antwoord in 
overeenstemming met deze uitgangspunten. (Ingrijpende) veranderingen in de maatschappij 
beïnvloeden onze kinderen en geven richting aan de ontwikkeling van onderwijskundige visies. In dit 
krachtenspel willen we met ons onderwijs een koers varen die enerzijds direct aansluit bij onze 
wezenlijke uitgangspunten en anderzijds recht wil doen aan het vormen en onderwijzen van 
kinderen ten behoeve van de huidige maatschappij. Zonder de idee te hebben volledig te zijn willen 
we een aantal maatschappelijke ontwikkelingen naar voren halen en daarbij een relatie leggen naar 
onze uitgangspunten en de gevolgen voor ons onderwijs. 
 
 
 

3.2 De Visie en missie van de school 
Als missie voor het onderwijs op onze school willen we formuleren: 
 

Een veilige school als poort naar de toekomst 
 
Onze missie is uitgewerkt in onze kernwaarden. 
 
Identiteit 
De uitgangspunten van ons onderwijs hebben we samengevat in onze grondwaarde ‘Liefde, geloof 
en hoop’ (naar 1 Korinthe 13). In dit hoofdstuk wordt de uitnemendheid van de liefde beschreven. De 
apostel Paulus geeft daarbij kenmerken van die liefde: “De liefde is lankmoedig (geduldig); zij is 
goedertieren (vriendelijk); de liefde is niet afgunstig (jaloers); de liefde handelt niet lichtvaardiglijk 
(pronkt niet); zij is niet opgeblazen (doet niet gewichtig); zij handelt niet ongeschiktelijk (ongepast), 
zij zoekt zichzelven niet; zij wordt niet verbitterd; zij denkt geen kwaad; zij verblijdt zich niet in 
ongerechtigheid (kwaad), maar zij verblijdt zich in de waarheid; zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle 
dingen, zij hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen. De liefde vergaat nimmermeer..” Dit is dan ook 
de reden waarom we liefde voorop zetten; mede ook omdat Paulus zegt: “En nu blijft geloof, hoop 
en liefde, deze drie; doch de meeste van deze is de liefde”.  
Om bovenstaande praktisch uitwerking te geven, hebben we vijf kernwaarden geformuleerd: 
Verbinden, Ontspannen, Veiligheid, Ontwikkelen en Verantwoordelijkheid. 
 
 
Verbinden 
De kernwaarde ‘verbinden’ raakt veel gebieden, waarin liefde de kern is. In de eerste plaats heeft 
deze kernwaarde een grote plek in ons pedagogisch klimaat. De leerkracht zal voortdurend op zoek 
gaan naar de verbinding met de leerling, afstemmen op zijn/haar onderwijsbehoeften zodat een 
band met de leerling ontstaat. Om een leerling tot ontwikkeling te laten komen, is het contact met 
de ouder(s)/verzorger(s) van wezenlijk belang. Als die verbinding ontstaat, kan gezamenlijk gewerkt 
worden aan de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van de leerling. De wijze waarop we 
deze verbinding tot stand willen brengen, wordt beschreven in hoofdstuk 6. 
 
 
Ontspannen 
Het komt regelmatig voor dat (nieuwe) leerlingen gespannen op school komen. De stap naar het 
speciaal basisonderwijs wordt doorgaans als pittig ervaren. We zien het als onze taak om leerlingen 
te ‘ontspannen’. Zodra het welbevinden van de leerling verbetert, ontstaat de ruimte om ook 
cognitief te ontwikkelen.  
In de klassen is, door middel van time-out, speelmomenten en pauzes, ruimte om te ontspannen. 
Structuur, duidelijkheid en voorspelbaarheid zijn daarin belangrijk.  
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Veiligheid 
We zien het als onze roeping dat iedere leerling zich bij ons op school veilig voelt! Veiligheid is de 
basis voor het welbevinden van de leerling en dus eigenlijk voor alles wat op school plaatsvindt aan 
ontwikkelingen en prestaties. Daarom staat veiligheid bij ons hoog in het vaandel. Om de veiligheid 
goed te kunnen waarborgen, handelen we volgens een agressieprotocol. Tijd om ruzies uit te 
praten/op te lossen zorgt ervoor dat kinderen zich bij ons op school veilig voelen.  
In de klassen krijgt veiligheid gestalte door structuur, voorspelbaarheid, duidelijkheid en consequent 
handelen.  
 
 
Ontwikkelen 
Het is onze wens en bede dat alle leerlingen zich mogen ‘ontwikkelen in het geloof’. Dat ze van God 
geleerd worden dat ze zelf zondige kinderen zijn, maar dat bij de genadige God vergeving van die 
zonden mogelijk is. In dat opzicht zal ook dagelijks Gods Woord opengaan.  
Als leerinstituut willen we dat leerlingen tot ontwikkeling komen. In de eerste plaats zal gewerkt 
worden aan de cognitieve ontwikkeling van de leerlingen. Kinderen worden uitgedaagd om, naar 
eigen onderwijsbehoeften, naar vermogen te presteren.  
Ook op sociaal-emotioneel gebied zullen kinderen uitgedaagd worden, zodat ze kunnen groeien in 
hun sociale vaardigheden. Indien gewenst is hiervoor extra hulp mogelijk. 
 
 
Verantwoordelijkheid 
Wij willen de leerlingen leren dat zij verantwoordelijk zijn voor hun eigen daden. Zij worden ook 
hierin gewezen op wat God van ons vraagt: liefdevol en behulpzaam zijn ten opzichte van elkaar en 
ijver om het werk getrouw en naar vermogen uit te voeren. Wij proberen deze houding voor te leven 
en te stimuleren door gesprekken, lessen, het aanleren van gewenst gedrag, enzovoorts. 
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4. Kwaliteitsbeleid 
Vanuit onze visie zien we het als onze opdracht om de kwaliteit van ons onderwijs te beschrijven, te 
ontwikkelen, te borgen en te beoordelen. Deze verschillende aspecten van kwaliteitszorg willen we 
systematisch aandacht geven. Door een realiseren van een systeem van kwaliteitszorg willen we: 

 grip houden op een goede borging van het gerealiseerde beleid van de school; 
 zicht krijgen op aspecten die voor verbetering vatbaar zijn. 

 
 

4.1 Onze definitie van onderwijskwaliteit 
 De christelijke identiteit is in onze school van groot belang, zowel voor de godsdienstige 

vorming als voor alle andere vormingsgebieden. Wij hanteren Bijbelse normen en waarden 
voor de schoolregels en de omgang met elkaar.  

 In onze samenwerkingsverbanden Berseba en RefSVO is de uiterste ambitie dat geen leerling 
uit onze achterban verstoken is van identiteitsgebonden onderwijs, en dat er een dekkend 
aanbod aan voorzieningen is. Wij onderschrijven deze ambitie en zien dit als onze opdracht. 
We constateren na enkele jaren van passend onderwijs dat de populatie van onze school 
verandert en steeds weer nieuwe eisen stelt aan de kwaliteit van onze school.  

 Ons onderwijs moet aansluiten bij de onderwijsbehoeften en de ondersteuningsbehoeften 
van de leerlingen. Steeds is de vraag of wij kunnen bieden wat de leerlingen nodig hebben 
die zijn aangewezen op speciaal (basis)onderwijs.  

 Wij willen leerlingen tot hun bestemming laten komen en zorgen dat zij doorstromen naar 
een onderwijsvorm of een maatschappelijke bestemming die past bij hun niveau en 
mogelijkheden. Dit betekent wat de kennis en vaardigheden betreft dat wij zorgen voor een 
goede aansluiting op het vervolgonderwijs, op arbeid of op passende dagbesteding. Een 
graadmeter hierbij is de bestendiging van de bestemming van onze leerlingen na het verlaten 
van de school.   

 Leerlingen bieden wij een ononderbroken ontwikkeling, wij volgen die en beoordelen 
periodiek de voortgang en de behaalde resultaten op individueel, groeps- en schoolniveau.  

 
 

4.2 Hoe wij sturen op kwaliteit 
 Gerichtheid op kwaliteit geldt alle medewerkers en alle niveaus in de schoolorganisatie.   
 Iedere medewerker maakt werkt van de verdere professionalisering in het eigen vakgebied.  
 Iedere medewerker levert een bijdrage aan de kwaliteit van de school en de 

ontwikkeling/verbetering van die kwaliteit door schooltaken uit te voeren. In de 
normjaartaak worden deze taken opgenomen.  

 Essentieel voor onze cultuur is in onze visie goede samenwerking. Door samenwerking 
realiseren we het best mogelijke onderwijs voor de leerlingen, èn het is een bouwsteen voor 
een gezond en professioneel teamklimaat. Het gaat daarbij om samenwerking  

o in het miniteam van de groep.   
o tussen groepsleiding en interne begeleider(s) en schoolleiding  
o in multidisciplinaire zin (met orthopedagoog, fysiotherapeut, ergotherapeut, 

jeugdhulp)  
o met de ouders/verzorgers van de leerling  

 We verantwoorden de resultaten en de kwaliteit van ons werk naar elkaar. Dit vindt plaats 
tijdens de groepsbesprekingen en de leerlingbesprekingen, èn bij de gesprekkencyclus die we 
ook intercollegiaal vormgeven.   
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4.3 Ons ‘systeem’ van kwaliteitszorg 
Voor het goede zicht op de kwaliteit van onze school hanteren wij de volgende set aan instrumenten 
en indicatoren.  

 In onze groepsbesprekingen wordt per periode de vraag gesteld hoe tevreden wij zijn met de 
resultaten van ons onderwijs. Tevens worden de doelen voor de volgende periode van 
werken bepaald. De resultaten van alle groepen bij elkaar worden op schoolniveau in kaart 
gebracht en beoordeeld. Waar nodig worden verbeteracties gepland.  

 Jaarlijks nemen we de leerling enquête af, waarin ook de veiligheidsbeleving wordt 
onderzocht.  

 Per twee jaar onderzoeken wij de oudertevredenheid en de personeelstevredenheid m.b.v. 
de vragenlijsten uit WMK.  

 Wij brengen de kwaliteit van onze medewerkers in beeld bij de gesprekkencyclus. Dit doen 
we met de module Performancemanagement van Raet. In deze module is de basiskwaliteit 
van het toezichtskader van de inspectie opgenomen. 360-graden-feedback is hier een vast 
onderdeel van, waarbij ook de wijze van samenwerken wordt geëvalueerd. Periodiek wordt 
de informatie uit Performancemanagement verwerkt in een managementrapportage.  

 We plannen samen met de andere reformatorische scholen voor S(B)O audits. Elke school 
krijgt minimaal één keer per 4 jaar een audit door collega’s van andere scholen. De 
zelfevaluatie van de school is daarbij het vertrekpunt.  

 
 

4.4 Verantwoording 
Op de volgende manieren verantwoorden wij ons over de onderwijskwaliteit: 

 Aan de ouders/verzorgers van onze leerlingen verantwoorden wij de ontwikkeling van hun 
kind middels de evaluaties van het ontwikkelingsperspectief en het leerlingvolgsysteem.  

 Intercollegiaal en tussen medewerkers en schoolleiding vindt verantwoording plaats tijdens 
de groepsbesprekingen en leerlingbesprekingen.  

 In het bestuursverslag zijn alle formele graadmeters voor de onderwijskwaliteit meerjarig 
opgenomen en worden deze beoordeeld.  

o Het uitstroomniveau van de leerlingen die de school verlaten  
o De bestendiging op de uitstroombestemming.  

 In de schoolgids nemen wij gegevens over kwaliteit en kwaliteitsverbetering op.  
 
 

4.5 Integraliteit 
In dit schoolplan wordt in aparte hoofdstukken aandacht besteed aan kwaliteitszorg, 
onderwijskundig beleid, personeelsbeleid en financieel beleid. Dit betekent niet, dat deze als 
afzonderlijke grootheden moeten worden beschouwd. Het is uitdrukkelijk de bedoeling deze 
geïntegreerd te benaderen. Dit zal jaarlijks zijn uitwerking krijgen in een jaarplan. 
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5. Onderwijskundig Beleid 
 
5.1 Inleiding 
Bij het vormgeven van het onderwijs beogen we het realiseren van de kerndoelen in relatie tot het 
waarderingskader van de inspectie. 
We bieden aan de kinderen de mogelijkheid de leerstof tot en met groep 8 van de basisschool zich 
eigen te maken. De praktijk op onze school is echter wel, dat dit slechts in uitzonderlijke gevallen zal 
gebeuren. Vanwege minder verstandelijke vermogen, belemmeringen in hun sociale en/of 
emotionele ontwikkeling of een minder gunstige gezinssituatie ondervinden onze kinderen 
belemmeringen in hun leer- en ontwikkelingsproces. Binnen de mogelijkheden die onze kinderen 
hebben, streven we naar een ononderbroken ontwikkelingsproces. Bij het vormgeven van ons 
onderwijs doen we dat in het besef dat onze kinderen opgroeien in een multiculturele samenleving. 
 
 

5.2 Het onderwijs 
De school heeft sinds 1-8-2011 ook groepen 1 en 2 (jrk-groepen). De school kiest er bewust voor 
vanaf groep 3 een programmatische aanpak van het onderwijs te realiseren door het adequaat 
gebruik maken van methoden. Eventueel beschikbare voorlopers worden in de groepen 1 en 2 
gebruikt als bronnenboeken. De volgende methoden worden gehanteerd: 
 

Vakgebied Methode(n) Groepen 

Bijbelse geschiedenis Hoor het Woord Groep 3 t/m 8 

Nederlandse taal 
 
Spelling 
 
Technisch Lezen 
Begrijpend Lezen 
Schrijven 

Lijn 3 
Taal op maat 
Pi-Spello 
Spelling op maat 
De Leeslijn 
Nieuwsbegrip 
Pennenstreken 

Groep 3 
Groep 4 t/m 8 
Groep 3 t/m 8 
Groep 6 t/m 8 
Groep 3 t/m 8 
Groep 5 t/m 8 
Groep 3 t/m 8 

Rekenen/Wiskunde Reken Zeker Groep 3 t/m 8 

Aardrijkskunde Wereldzaken Groep 3 t/m 8 

Geschiedenis Tijdszaken Groep 3 t/m 8 

Natuur Natuurzaken Groep 3 t/m 8 

Verkeer Let’s Go Groep 3 t/m 8 

Engels My name is Tom Groep 1 t/m 8 

Tekenen Uit de kunst Groep 3 t/m 8 

Handvaardigheid Uit de kunst Groep 3 t/m 8 

Bewegingsonderwijs Basisdocument 
bewegingsonderwijs 

Groep 3 t/m 8 

Sociale en emotionele 
ontwikkeling 

Kinderen en hun sociale 
talenten 

Groep 3 t/m 8 

Seksuele Vorming Wonderlijk gemaakt Groep 3 t/m 8 

 
 

5.3 Onze onderwijskundige visie 
Vanuit onze missie willen we werken aan een veilige school als basis, als poort naar de toekomst, 
gericht op deelname aan de maatschappij. Dit wordt als volg nader uitgewerkt: 
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 We bieden identiteitsgebonden onderwijs voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften 
vanwege hun leer- en/of  gedragsproblemen en die daardoor gewoon basisonderwijs niet 
kunnen volgen. 

 Belangrijke randvoorwaarden die wij hiertoe hanteren zijn het bieden van structuur en 
veiligheid, zodanig dat kwetsbare kinderen met beperkingen kunnen groeien. 

 We zijn een onmisbare schakel in het bieden van een dekkend netwerk van 
identiteitsgebonden voorzieningen. In het kader van Passend onderwijs mogen er geen 
kinderen thuiszitten. Voorts zijn wij als SBO-school ook onderdeel van het kenniscentrum 
voor het SWV 

 Het onderwijs wordt afgestemd (HGW) op de onderwijsbehoeften van de leerlingen, dit 
principe doet recht aan de door God gegeven gaven en talenten van de leerlingen. 

 Wij rusten leerlingen toe op hun eigen niveau (OGW) om hen daarmee voor te bereiden op 
de voor hen best passende plaats in de maatschappij (via vervolgonderwijs). 

 
 

5.4 Leerlingen die extra zorg nodig hebben 
De leerlingen op onze school zijn vanwege hun voorgeschiedenis allemaal zorgleerlingen. Binnen de 
vormgeving van ons onderwijs willen we door middel van een adequate groepsplanning zoveel 
mogelijk kinderen op een reguliere wijze die aandacht en begeleiding geven die ze nodig hebben. 
Toch zal het voorkomen, dat leerlingen vanwege hun beperktere mogelijkheden niet binnen de 
groepsplanning op een verantwoorde wijze gevolgd kunnen worden. Voor deze leerlingen wordt een 
individueel hulpplan opgesteld. De intern begeleider heeft hierin een belangrijke functie.  
Twee maal per jaar worden de leerlingen op de gebieden van rekenen/wiskunde, automatiseringen 
rekenen, begrijpend lezen en spelling met methode onafhankelijke toetsen getest. We willen 
daardoor beter zicht krijgen op de ontwikkeling van onze kinderen, zodat we de dagelijkse praktijk 
daarop beter laten aansluiten. In het I.B.-handboek is het bovenstaande verder uitgewerkt. Voor 
technisch lezen wordt drie keer per jaar de DMT-toets en de AVI-toets afgenomen. 
We ervaren op onze school dat de sociaal-emotionele problematiek zich verdicht. Problemen worden 
complexer en ingrijpender. Psychiatrische problemen komen regelmatig voor. Steeds meer zien we 
overlap met het type kind van SBO++ (cluster 4). Deze problematiek zal de komende jaren 
uitdrukkelijk om aandacht blijven vragen. Bovendien beïnvloedt deze problematiek in hoge mate het 
bereiken van prestaties. 
 
 

5.5 Onderwijs aan langdurig zieke kinderen 
De school is verantwoordelijk voor de begeleiding van langdurig zieke kinderen. Het gaat om 
kinderen die gedurende langere tijd (meer dan twee weken) in een ziekenhuis zijn opgenomen en 
langdurig thuis ziek zijn. Per situatie zal bekeken moeten worden wat de mogelijkheden zijn om het 
kind onderwijs te geven. Goed overleg met de ouders en afstemming met medici zijn belangrijk. De 
school kan een beroep doen op de schoolbegeleidingdienst. Overigens geldt het gestelde in deze 
paragraaf niet voor kinderen die zijn opgenomen in een academisch ziekenhuis, omdat deze een 
eigen educatieve voorziening hebben. 
De procedure die wij binnen onze school volgen om in zo’n geval beslissingen te kunnen nemen, is als 
volgt: 

 Als duidelijk is, dat een leerling van onze school langer dan twee weken in een ziekenhuis 
wordt opgenomen of thuis ziek is, neemt de intern begeleider van de school contact op met 
de ouders om de situatie door te spreken. 

 De groepsleerkracht(en) en de intern begeleider nemen in overleg met de directie en de 
ouders van het zieke kind het besluit wel of geen externe hulp van de school-
begeleidingdienst in te schakelen. 
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 De school ontwikkelt in overleg met de ouders een planmatige aanpak, waar nodig met 
externe begeleiding. 

 De school blijft verantwoordelijk voor de te ontwikkelen aanpak. Tijdens het uitvoeren van 
de aanpak vindt regelmatig overleg met de ouders plaats. 

 
 

5.6 Leerlingen en passend onderwijs 
 
5.6.1 Toelatingsbeleid 
Sinds augustus 2014 is passend onderwijs een feit. Door de zogenaamde zorgwet is het verplicht voor 
iedere leerling een passende plek te vinden. Om een leerling op onze school te kunnen plaatsen, 
wordt via de reguliere basisschool een toelaatbaarheids-verklaring (TLV) aangevraagd. Deze TLV 
wordt besproken in het Loket van het samenwerkingsverband. Naar gelang de hevigheid van de 
problematiek zal het loket contact zoeken met onze school.  
Heeft een leerling een TLV toegewezen gekregen wordt door de Commissie van Begeleiding (CvB), of 
een afgezonderd deel hiervan, bepaald in welke klas deze leerling het beste past. Dit is afhankelijk 
van de vraag of de school in staat is de hulpvraag van het kind te beantwoorden. Tevens moeten we 
hierbij de belangen van de andere kinderen van de groep betrekken. Dit kan dus betekenen dat de 
CvB een kind niet toelaat. Wel dient de CvB een andere, passende plek voor die leerling te zoeken. 
 
 

5.6.2 Begeleiding 
Bij de toelating van leerlingen met een indicatie voor cluster I, II, III of IV (in samenwerkingsverband 
Berséba, regio randstad wordt niet gesproken over cluster IV, maar over SBO++) wordt vanuit de 
Commissie van Toekenning altijd contact opgenomen met de school. De school zal, door middel van 
de CvB, bepalen of toelating verantwoord is. 
Er is beleid geformuleerd op welke wijze we deze begeleiding vorm geven. Voor het kind wordt een 
handelingsplan gemaakt. Dit handelingsplan wordt opgesteld in samenspraak met de intern 
begeleider van de school, de ambulant begeleider van de school voor speciaal onderwijs, de 
leerkracht en de ouders. Basisuitgangspunt van de begeleiding is, dat we deze zoveel mogelijk 
opnemen in de reguliere werkwijze in de groep. Het is aan het oordeel van de intern begeleider en 
de leerkracht van de school overgelaten of dit op een verantwoorde wijze plaats kan vinden. Er 
kunnen situaties zijn, dat afzonderlijke begeleiding buiten de groep voor een kind nodig is. Dit wordt 
in het handelingsplan dan benoemd en beargumenteerd. De benodigde ambulante begeleiding 
wordt ook in het handelingsplan opgenomen. De intensiteit van deze begeleiding is afhankelijk van 
de vraag van de school. Bij de ene leerling zal deze dus intensiever zijn dan bij de ander.  
Bovenstaand beleid, waarin de begeleiding van een SBO++ zoveel mogelijk in het gewone 
programma in de klas is opgenomen, is een bewust uitgangspunt. De school vindt dat de 
ontwikkeling van een kind het best tot haar recht komt in de context van het omgaan met elkaar in 
een groep. Bovendien achten we het niet juist dat een leerkracht te maken krijgt met een veelheid 
aan overleg onder of na schooltijd, omdat dit ten koste gaat van de tijd die voor het onderwijs 
beschikbaar is. 
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6. Strategisch beleid 
 
6.1 Unieke positie 
Onze scholen maken deel uit van de twee samenwerkingsverbanden naar richting, die bij wet 
mogelijk gemaakt zijn. Dit betreft Berséba, het reformatorisch samenwerkingsverband voor primair 
onderwijs, en RefSVO, het reformatorisch samenwerkingsverband voor het voortgezet onderwijs. Elk 
samenwerkingsverband heeft de opdracht om een dekkend netwerk aan voorzieningen te realiseren 
om passend onderwijs aan alle leerlingen te kunnen bieden. Voor Berséba en RefSVO heeft deze 
opdracht een extra dimensie vanuit de christelijke identiteit. De uiterste ambitie is dat geen leerling 
is aangewezen op een niet-identiteitsgebonden voorzieningen.   
 
 

6.2 Onze ambitie 
Wij hebben de ambitie van onze samenwerkingsverbanden tot de onze gemaakt. Dit betekent dat 
onze voorzieningen voor speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs in principe 
toegankelijk zijn voor alle leerlingen die niet (langer) deel kunnen nemen aan het gewone 
basisonderwijs of voortgezet onderwijs. Dit heeft tot gevolg dat we onze leerlingpopulaties zien 
veranderen en dat dit ons steeds weer de vraag stelt hoe we ons aanbod (aan onderwijs en 
ondersteuning) moeten aanpassen.   
 
 

6.3 Samenwerking met andere partners 
In de praktijk ervaren wij in sterke mate hoe passend onderwijs voor een toenemend aantal 
leerlingen ondersteuning vanuit en samenwerking met de jeugdzorg vanuit de gemeenten vraagt. 
Het tot stand brengen van deze samenwerking vraagt nu een (te) grote tijdsinvestering van onze 
scholen, omdat er nu vrijwel uitsluitend gewerkt wordt met individuele 
onderwijszorgarrangementen, waarvoor een beschikking moet worden afgegeven door jeugdzorg. In 
onze visie moeten we meer gaan werken met beschikkingsvrije groepsarrangementen en/of 
voorzieningen die op voorhand ingericht zijn. En het moet daarbij mogelijk zijn dat middelen aan de 
school beschikbaar gesteld worden als de inzet van extern personeel ongewenst is en onvoldoende 
werkbaar is.  
Onze leerlingen vragen om een multi-disciplinaire aanpak. Hierin voorzien we door samen te werken 
met instellingen. Het gaat daarbij om gedragswetenschappers, fysiotherapeuten en 
ergotherapeuten. Logopedisten hebben wij zelf in dienst.  
Op meerdere locaties is al een combinatie gerealiseerd met een instelling voor dagopvang (KDC). Dit 
willen wij in elke regio gerealiseerd zien, onder één dak met het onderwijs, zodat er combinaties te 
maken zijn in het dagprogramma en het weekprogramma voor leerlingen die niet in staat zijn om de 
hele week naar school te gaan. Het gaat hier om leerlingen met ernstige meervoudige beperkingen, 
maar ook om leerlingen met grote gedragsproblemen.  
 
 

6.4 Spreiding voorzieningen 
Het beleid van de stichting waar onze school onder valt is om voorzieningen zoveel mogelijk te 
spreiden over de regio, om hierdoor de reisafstand voor de leerlingen en de kosten van het 
leerlingvervoer voor gemeenten zo laag mogelijk te houden. Een belemmering daarbij zijn de kosten, 
omdat een kleine locatie relatief duurder is.  
 
 
 



Schoolplan De Wijngaard / versie 2019 – 2023 23 

6.5 Werving, opleiding, doorstroming personeel 
Een belangrijk strategisch vraagstuk is het continue weten te voorzien in voldoende bekwaam en 
bevoegd personeel. De krappe arbeidsmarkt doet zich gelden in het hele onderwijs, en raakt speciale 
scholen dan meestal nog meer. Daarnaast speelt de onvolledig match tussen het werken in onze 
scholen (het sterkst geldt dit voor het ZML-onderwijs) en de ‘standaardopleiding’ van de PABO. In 
ons beleid is dit een speerpunt. We hebben als school bewust gekozen voor het concept van Samen 
Opleiden (opleidingsschool), bieden stages aan, en stimuleren collega’s om opleiding te volgen en 
een diploma te behalen.  
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7.  Personeelsbeleid 
 

7.1 Inleiding 
Het personeel is naast drager van de identiteit van de school, vormgever van het onderwijs: 
pedagogisch, organisatorisch en didactisch. Daarmee vervult een leerkracht een spilfunctie in het 
verwezenlijken van de doelen van ons onderwijs. Zij zijn verantwoordelijk voor het onderwijsproces 
van de leerlingen en voor hun eigen ontwikkelproces. Ieder vanuit zijn eigen taak en functie.   
Het team werkt vanuit vertrouwen goed samen aan schoolontwikkeling. Onze medewerkers tonen 
een goede inzet en  zijn vakbekwaam. Het team beschikt over voldoende zelfsturend vermogen en 
veranderkracht om het onderwijs met succes dagelijks vorm te geven en indien nodig te verbeteren. 
De school werkt vanuit een pedagogische visie, data-gestuurd, planmatig en resultaatgericht aan de 
verbetering van haar onderwijs op basis van gedegen analyses. De activiteiten moeten bijdragen aan 
het bereiken van de missie en de visie van de school. De schoolorganisatie en het onderwijs dat op 
school wordt gegeven, moeten op adequate en professionele wijze geleid worden. Daarbij heeft de 
schoolleiding oog voor alle betrokkenen bij de schoolorganisatie en het geboden onderwijs. De 
schoolleiding beschikt over passende vakbekwaamheden. Het bestuur volgt en stimuleert op 
effectieve wijze de kwaliteit van het onderwijs.   
We maken nadrukkelijk gebruik van de aanwezige deskundigheid op de werkvloer of van de andere 
scholen van de stichting. We schakelen externe deskundigen in als onze kennis niet toereikend is of 
ons willen laten inspireren of verder willen ontwikkelen.  
 
 

7.2 Professionele cultuur 
Binnen onze school werken we gericht aan het begeleiden van nieuwe en zittende personeelsleden. 
Dit wordt verder uitgewerkt in het begeleidingsplan en professionaliseringsbeleid. Daarnaast is er 
volop mogelijkheid om zich verder te bekwamen via studie, scholing, samenwerking, enz. Vanuit de 
school wordt dit gestimuleerd en gefaciliteerd. Het aantrekken, benutten en verder ontwikkelen van 
gemotiveerde, vakbekwame en samenwerkende personeelsleden is één van de belangrijkere 
speerpunten voor de komende jaren. We zijn of worden daarom ook een SAM school (samen 
opleiden).     
 
 

7.3 Actualiseren van alle beleidsdocumenten 
In 2010-2011 is het protocol ‘beoordelen en belonen’ ontwikkeld en door het bestuur vastgesteld. 
Dit protocol vormt het hart van ons personeelsbeleid, al is het wel aan actualisatie toe. Daarnaast zijn 
er beleidsdocumenten op dit terrein voor o.m. taakbeleid, deeltijdbeleid, ziekteverzuimbeleid en 
Arbobeleid. En er is het verplichte document voor ‘evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in 
leidinggevende functies’.   
Per 1 augustus 2019 vindt de fusie plaats tussen de besturen van het speciaal onderwijs in Gouda en 
Barendrecht. Een stuurgroep personeel is, onder begeleiding van het VGS, aan de slag gegaan om het 
gehele personeelsbeleid te actualiseren, verder te ontwikkelen en vanuit beide organisaties af te 
stemmen. Alle leidinggevende en een afvaardiging van de GMR worden betrokken  het proces en de 
inhoud.  
Het streven van de stuurgroep is om eind schooljaar 2019-2020 al de beleidsdocumenten (zoals 
beschreven is in de procesbeschrijving van de stuurgroep) actueel te hebben en dat ze voor de 
gehele organisatie beschikbaar  zijn. In de jaren van deze schoolplan periode zullen we ons beleid 
ook praktisch vorm geven en ernaar handelen. Verdere inhoudelijke gegevens over het proces en de 
inhoud zijn te vinden in de betreffende documenten.  
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8. Financieel beleid 
 
We werken met een geconsolideerde begroting voor drie schooljaren. Binnen deze begroting zijn er 
begrotingen op school- en soms ook afdelingsniveau. De directeuren van de scholen zijn 
medeverantwoordelijk voor het opstellen van hun begroting en voor een tijdige verantwoording 
richting het bestuur als er een grote overschrijding van de begroting ontstaat. Vier keer per jaar 
wordt een tussentijdse rapportage opgesteld.  
Ons uitgangspunt is dat elke school het onderwijs kostendekkend kan organiseren, m.u.v. de kleine 
locaties die altijd verliesgevend zullen zijn.   
  
We hebben op bestuursniveau een financiële buffer nodig. De hoogte daarvan moeten we extern 
kunnen verantwoorden. De financiële buffer is nodig om de volgende redenen:  

 Leerlingaantallen zijn niet te begroten, dit vereist armslag om bij tussentijdse groei voor te 
kunnen financieren en bij terugloop van leerlingen dit goed te kunnen opvangen.  

 De veranderingen in de leerlingpopulaties maakt het nodig om (projectmatig) te kunnen 
investeren en ondernemen om het onderwijsaanbod te veranderen en passend te maken.  

 De samenwerking met jeugdzorg kan vertragend werken bij het creëren van de juiste 
arrangementen voor leerlingen. Dit is niet acceptabel, maar geeft wel financiële onzekerheid. 
Onze lijn is dat we tijdig doen wat nodig is voor een leerling, en dan achteraf de rechtmatige 
cofinanciering vanuit de jeugdzorg (alsnog) geregeld zien te krijgen.  
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9. Beleidsmatige keuzen 
Op basis van de vorige hoofdstukken komt de school tot de volgende keuzen voor haar beleid. De genoemde thema’s zullen ook dan in het onderwijskundig 
beleid naar voren komen, maar de inhoud wordt mede bepaald door de evaluatie van een jaarplan en nieuwe ontwikkelingen. De hieronder genoemde 
beleidsmatige keuzen worden in jaarplannen SMART uitgewerkt. 
 
Per te ontwikkelen beleidsterrein zullen we steeds werken vanuit de trits: koers (richting), concept (opvattingen) en praktijk (uitwerking). 
 

Domein/onderwerp 
 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 

Kwaliteitszorg 

Tevredenheids-
onderzoeken 

 Ouderenquête 
 Leerling-enquête 

 

 Medewerkers-
enquête 
 

 Ouderenquête 
 Leerling-enquête 

 

 Medewerkers-
enquête 

 

Onderwijskwaliteit  Kwaliteit onderwijs in 
kaart brengen en plan 
van aanpak opstellen. 
 

 Uitvoering plan van 
aanpak 2019-2020 

 Structuur team-
vergaderingen 
aanpakken. 
 

 Uitvoering plan van 
aanpak 2019-2020 

 Evaluatie plan van 
aanpak 2019-2020 

Werkkaarten Lkr/ OA 
(evaluatie) 

 Groepsplannen 
 Contacten met ouders 
 Parnassys 
 Dyslexie 
 RT technisch Lezen 
 Remedial Teaching 
 Handelings-plannen 
 Begeleiding nw. lkr. 
 Taakomschrijving 

coördinatoren 
 

 OPP 
 Toetsing 
 Opbrengst-bespreking 
 LVS ZIEN 
 Groepsplan soc. 

emotionele ontw. 
 Begrijpend Lezen 
 Rekenen 
 Spelling 
 Begeleiding nw. lkr. 
 Taakomschrijving 

coördinatoren 

 Groepsplannen 
 Contacten met ouders 
 Parnassys 
 Dyslexie 
 RT technisch Lezen 
 Remedial Teaching 
 Handelings-plannen 
 Begeleiding nw. lkr. 
 Taakomschrijving 

coördinatoren 
 

 OPP 
 Toetsing 
 Opbrengst-bespreking 
 LVS ZIEN 
 Groepsplan soc. 

emotionele ontw. 
 Begrijpend Lezen 
 Rekenen 
 Spelling 
 Begeleiding nw. lkr. 
 Taakomschrijving 

coördinatoren 
 



Schoolplan De Wijngaard / versie 2019 – 2023 27 

Werkkaarten IB 
(evaluatie) 

 ZIEN en sociogram 
 Nieuwe leerlingen  

 Groepsbespreking + 
opbrengstbespreking 

 Invoeren Cito in Cito-
lvs 

 ZIEN en sociogram 
 Nieuwe leerlingen  

 Groepsbespreking + 
opbrengstbespreking 

 Invoeren Cito in Cito-
lvs 

Werkkaarten OA 
(evaluatie) 
 

 Ralfi  AVI/DMT-afname  Ralfi  AVI/DMT-afname 

Groepsbezoeken IB  Driemaal per jaar 
groepsbezoek door IB 
(directe instructie als 
leidraad) 

 Driemaal per jaar 
groepsbezoek door IB 
(directe instructie als 
leidraad) 
 

 Driemaal per jaar 
groepsbezoek door IB 
(directe instructie als 
leidraad) 

 Driemaal per jaar 
groepsbezoek door IB 
(directe instructie als 
leidraad) 

Veiligheid en zorg  Afnemen enquête 
veiligheidsbeleving 

 Afnemen enquête 
veiligheidsbeleving 
 

 Afnemen enquête 
veiligheidsbeleving 

 Afnemen enquête 
veiligheidsbeleving 

Veiligheidsplan 
(evaluatie) 

 Pesten 
 Agressie en geweld 
 Huiselijk geweld en 

kindermishandeling 
 Seksuele intimidatie 
 Handelen in 

echtscheiding 
 Medisch handelen 
 Ongewenst bezoek 

bij/in de school 
 

 Rouwverwerking 
 Sociale media 
 Ontruiming 
 Klokkenluiders-

regeling 
 Schorsing 

leerling/personeel 
 Infectieziekten 
 Klachtenregeling 

 Pesten 
 Agressie en geweld 
 Huiselijk geweld en 

kindermishandeling 
 Seksuele intimidatie 
 Handelen in 

echtscheiding 
 Medisch handelen 
 Ongewenst bezoek 

bij/in de school 
 

 Rouwverwerking 
 Sociale media 
 Ontruiming 
 Klokkenluiders-

regeling 
 Schorsing 

leerling/personeel 
 Infectieziekten 
 Klachtenregeling 

SAM  Professionalisering 
schoolopleidier d.m.v. 
werkplaatsleren 
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Onderwijskundig beleid 

Meerbegaafdheid  Vervolg 
meerbegaafdheid 
 

   

Rekenen  Opzetten leerlijnen 
rekenen m.b.t. 
referentiekaders 
 

 Opstellen protocol 
Dyscalculie/reken-
problemen 

 Oriëntatie nieuwe 
rekenmethode 
 

 Invoering nieuwe 
rekenmethode 
 

 

Taal   Opzetten leerlijnen 
taal m.b.t. 
referentiekaders 
 

  

Praktijkgericht leren  Vervolg praktijkgericht 
leren 

 Vervolg Pro-Groep 8 
 

 Onderzoek PrO-groep 
7 

  

Bijbelsonderwijs  Oriëntatie + invoering 
nieuwe methode. 
 

   

Schrijven  Invoering nieuwe 
schrijfmethode 
 

   

Spelling  Oriëntatie spelling 
voor onderbouw 

 Bezinning combinatie 
Pi-spello + spelling op 
maat 

 

 Invoering spelling voor 
onderbouw 
 

  

Sociale Vaardigheden  Oriëntatie nieuwe 
SOVA-methode 

 Invoering nieuwe 
SOVA-methode 
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ICT en moderne media  Vormen van een visie 
op gebruik van ICT en 
gebruik mediawijsheid 
op onze school, 
opstellen plan van 
aanpak 

 

 Uitvoeren plan van 
aanpak 2019-2020 

 Uitvoeren plan van 
aanpak 2019-2020 

 

Burgerschap  Visievorming en 
onderzoek op 
burgerschap 
 

 Eventuele 
implementatie 

  

Groepsdoorbrekend 
werken 
 

 Visievorming en 
onderzoek op 
groepsdoorbrekend 
werk 
 

 Eventuele 
implementatie 
werkwijze 

  

Personeelsbeleid 
Gesprekken  Voeren van 

beoordelings-
gesprekken met elke 
medewerker 
 

 Voeren van 
functionerings-
gesprekken met elke 
medewerker 

 Voeren van 
beoordelings-
gesprekken met elke 
medewerker 

 Voeren van 
functionerings-
gesprekken met elke 
medewerker 

Nascholing  Teamscholing Progress 
Communication 
Model (PCM) 

 Teamscholing 
weerbaarheid en 
agressie 

 Workshop 
oudergesprekken 

 Workshop didaktiek 
 Scholing JRK over KIJK 

 

 Teamscholing 
Hechtings-
problematiek 

 Teamscholing 
disharmonisch IQ-
profiel 

 Workshops autisme 
 Workshop didaktiek 

 Teamscholing 
discrepantie Sociaal-
emotionele leeftijd 

 Workshop ADHD 
 Workshop didaktiek 
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