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1. ONS SCHOOLPLAN
1.1. Doel
Dit schoolplan is het beleidsdocument, waarin we aangeven welke keuzen we voor de school-planperiode 2019-2023 op onze school hebben gemaakt.
Het is opgesteld binnen de kaders van het koersplan van ons bestuur. Op basis daarvan zijn de specifieke koersuitspraken voor onze school geformuleerd, rekening houdend met de huidige stand van
zaken van het onderwijs en de omgevingsfactoren, die van invloed zijn op het functioneren van de
school.
Het schoolplan geeft aan bestuur, team en ouders duidelijkheid over wat we willen bereiken met het
onderwijs op deze school en hoe we dat dagelijks vorm zullen geven.

1.2. Totstandkoming
Het schoolteam heeft onder leiding van de directie gewerkt aan de totstandkoming van dit schoolplan.
Op basis van de beschrijvingen in het voorgaande schoolplan en informatie over nieuwe en/of op
handen zijde ontwikkelingen heeft het schoolteam tijdens een teambijeenkomst de missie en de visie
van de school vastgesteld. Op dat moment zijn ook nadrukkelijk de eigen wensen van de personeelsleden aan bod geweest. Daarmee is door het team de richting aangegeven waarin de school
zich zou moeten ontwikkelen.
Daarnaast zijn gegevens verzameld, die duidelijk maakten, welke positie de school aan het eind van
de vorige schoolplanperiode innam op de verschillende beleidsterreinen. Daarbij is gebruik gemaakt
van de volgende gegevens:
 De evaluatie van het schoolplan 2015-2019 van de school, dat is opgesteld in 2015;
 Het meest recente inspectierapport;
 Tevredenheidsmetingen van ouder(s), leerlingen en medewerkers;
 De jaarlijkse evaluatie van het schooljaarplan;
 Analyse van de leerresultaten op basis van methodeonafhankelijke toetsen;
 Omgevingsanalyse, die aangeeft hoe de school gewaardeerd wordt in de wijk en de
samenwerking met de daar aanwezige instanties en instellingen.

1.3. Samenhang met andere documenten
De schoolgidsen in de periode 2019-2023 worden samengesteld op basis van de inhouden van het
schoolplan. In dit schoolplan verwijzen we naar de volgende documenten, die aanwezig zijn op onze
school. Enkele van deze documenten vragen nog om actualisering.
-

Koersplan Leerrijk!
De Bedoeling Leerrijk!
Kwaliteitshandboek Leerrijk!
Formatieplan/normkader Het Zilverlicht
Schoolgids Het Zilverlicht
Schoolondersteuningsprofiel Het Zilverlicht (bijstelling najaar 2019)
Ondersteuningsplan samenwerkingsverband PO LHA
Cultuurbeleidsplan (bijstelling najaar 2019)
Veiligheidsplan
De vastgestelde meldcode
Het werkverdelingsplan
Het scholingsplan
Resultaten tevredenheidspeiling
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1.4. Vaststelling
Het schoolplan is inhoudelijk besproken in het schoolteamoverleg d.d. 26-06-2019
Directie: Annerieke Verkerk(directeur) en Laura de Graaff (adjunct directeur)
De MR heeft instemming verleend met het schoolplan d.d. september 2019. voorzitter van de MR.
Het schoolplan is vastgesteld door het bestuur van de school d.d. augustus 2019
Dhr Jac Leijtens, voorzitter College van Bestuur van Leerrijk!
Dhr Dick Kievith, lid van College van Bestuur van Leerrijk!
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2. ONZE RELATIE MET LEERRIJK!
2.1. Inleiding
Ter voorbereiding op de schoolplanperiode 2019-2023 heeft het bestuur de koers op bestuursniveau
bepaald voor de komende schoolplanperiode en beschreven in het koersplan. Dit plan is kaderstellend voor het op te stellen schoolplan van onze school.
Alvorens het stichtingsbeleid definitief vast te stellen is hierover overlegd met het directieoverleg
(DO) en heeft de GMR instemming verleend aan dit koersplan voor de periode 2019-2023.
Hetgeen hierna volgt zijn de essenties van het geformuleerde beleid.
2.2. Uitgangspunt
De basis voor de ontwikkeling van onze scholen
De piramide van Kim
In het schoolplan 2019-2023 wordt, op basis van de kennis van dit moment, de gewenste ontwikkeling voor de komende periode beschreven. In zo’n lange periode kunnen zich echter zaken voordoen
die nu niet te voorzien zijn maar die toch van invloed kunnen zijn op de nu gemaakte plannen en die
dus ook tot aanpassingen kunnen leiden.
Hoe de toekomst er uit ziet weten we nu niet. Ontwikkelingen zullen zich ongetwijfeld aandienen
maar zijn niet allemaal van even groot belang voor de scholen. Bij de beoordeling daarvan moet er
echter een “meetpunt” zijn op basis waarvan toetsing plaats kan vinden.
De piramide van Kim brengt dit op zeer bruikbare wijze in beeld:

Ontwikkelingen, zowel interne als externe, vragen een afweging en een reactie. Voor de schoolontwikkeling is het van belang om niet meteen in de top van de piramide “bezig te gaan” maar juist te
toetsen of de onderhavige ontwikkeling past bij “de bodem van de piramide”, daar waar kernwaarden en missie beschreven zijn.
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De kernwaarden en missie zijn gezamenlijk (schoolteams, ouders, bestuur) vastgesteld en gelden
daarmee voor alle Leerrijk! scholen. De manier waarop scholen vorm geven aan deze kernwaarden
en missie is verschillend, scholen geven dat in hun schoolplan aan.
2.3. De bedoeling van Leerrijk!
Wie we zijn
Leerrijk!.....dat zijn de mensen die uitvoering geven aan de missie van Leerrijk!, het realiseren van
kwalitatief goed onderwijs dat ertoe doet in deze tijd en in deze omgeving.
Leerrijk! maakt contact met deze omgeving en interacteert met ouders en kinderen. De uitvoeringsdeskundigheid die de gewenste kwaliteit realiseert en de pedagogische, didactische en organisatorische kennis die nodig is om de gevraagde afstemming op de omgeving en haar populatie te realiseren heeft Leerrijk! in huis.
Leerrijk! stelt zich ten doel om onderling contact tussen de scholen actief te bevorderen zodat zij samen van en met elkaar leren.
Leerrijk! werkt met vakmensen.
Deze mensen:
• zijn actief betrokken op kinderen, ouders, collegae en de omgeving;
• hebben zelfkennis, tonen zelfreflectie, zelfdiscipline, zelfkritiek, zelf organiserend vermogen en zelfverantwoordelijkheidsbesef;
• tonen pedagogische tact;
• hebben aantoonbare pedagogische en didactische kennis en vaardigheden;
• hebben ervaring uitend in startbekwaamheid, vakbekwaamheid en persoonlijk meesterschap;
• hebben de bereidheid zich te legitimeren over het eigen handelen naar kinderen en hun ouders.
Waar we voor staan; onze bedoeling
De bedoeling van Leerrijk! is het leveren van een positieve bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen tot zelfbewuste volwassenen die deel kunnen nemen aan de maatschappij van de toekomst.
Deze bedoeling is weergegeven in onderstaande missie:
Leerrijk! biedt een veilige, toekomstgerichte en een rijke leeromgeving waar kinderen en volwassenen vanuit hun uniciteit talenten en competenties ontwikkelen.
Leerrijk! is een permanent ontwikkelende en lerende organisatie waar van elkaar en ook van de wereld wordt geleerd.
Leerrijk! levert op basis van de identiteit een actieve bijdrage aan het realiseren van een leefbare en
duurzame wereld. Respect voor elkaar en de omgeving is daarbij vanzelfsprekend.
Wat we belangrijk vinden, onze kernwaarden
Samenwerking:
“Wij leren van en met elkaar”
Kwaliteit:
“Wij dagen kinderen en volwassenen uit om talenten en competenties veelzijdig te
ontwikkelen”
Autonomie:
“Wij stimuleren passende zelfstandigheid en het nemen en dragen van
verantwoordelijkheid”
Respect:
“Wij gaan respectvol om met de ander en de wereld”
Creativiteit:
“Wij moedigen innovatieve denk - en handelwijzen aan”
Voor wie we dat doen
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Het bestaansrecht van Leerrijk! wordt gevormd door de in de scholen van de stichting aanwezige
leerlingen en in het verlengde daarvan hun ouders en onze partners in de omgeving, zij zijn de morele eigenaren van Leerrijk! Bij alle afwegingen die Leerrijk! maakt, vragen we ons als eerste af, indien dat van toepassing is natuurlijk, welk effect deze hebben op de kinderen. Pas daarna komen de
belangen van de overige geledingen in beeld. Indien belangen van leerlingen en andere belangen
strijdig zijn met elkaar gaan de belangen van leerlingen voor. Ouders en hun kinderen zijn niet allen
hetzelfde. Ook de samenstelling van de wijken waarin de scholen staan is niet uniform. Scholen
stemmen zich dan ook af op hun omgeving, houden rekening met de bijzondere eigenschappen van
de leerlingen die de school bezoeken. De scholen van Leerrijk! zijn daarin dus per definitie verschillend! Ouders zijn onze partners in de opvoeding van de aan ons toevertrouwde kinderen. Ze worden
door allen die betrokken zijn bij hun kind als gesprekspartner serieus genomen, ook als de ouders
kritiek hebben. Daarbij gaan we er van uit dat ouders zich bewegen binnen de uitgangspunten die in
schoolplan en schoolgids geduid worden en die hen voor plaatsing van hun kind bekend gemaakt
zijn.
Hoe doen we dat in de leefwereld van Leerrijk!
We streven ontwikkeling van vakmanschap na bij alle vakmensen van Leerrijk! We doen dit op basis
van vertrouwen en realiseren dat in zo groot mogelijke onderlinge verbinding.
Om daadwerkelijk vakmanschap te laten zien, is professionele ruimte nodig. Vakmensen krijgen die
ruimte om, uiteraard binnen de collectief gemaakte afspraken, op eigen initiatief en naar eigen inzicht te handelen en kennis en vaardigheden voluit te kunnen gebruiken in de praktijk van alle dag.
Leerrijk! gelooft in het hebben van vertrouwen en gaat uit van betrokkenheid en zelfsturend vermogen van vakmensen, alsmede van de wil om mee te denken over de ontwikkeling van het eigen
werk en de ontwikkeling van de collectieve ambitie. Vakmensen werken samen en denken in het belang van kinderen van Leerrijk!.
De ontwikkelingsrichting van Leerrijk! bepalen we als collectieve ambitie, er is daarbij ruimte voor
individuele invulling en bijdrage. Vakmensen willen zich daarover en over het werk dat zij doen verantwoorden, niet alleen aan de directie van de school of schoolbestuur maar net zo goed aan collegae en ouders. Leiderschap is ook een vak. Binnen Leerrijk! zijn schoolleiders vakbekwaam of meester in hun vak. Leiderschap is gericht op het realiseren van de collectieve ambitie van de school. Leiders werken visie gestuurd, zij durven leiding te geven en te nemen. Zij willen en kunnen verantwoordelijkheid delen. Het leiderschap is niet gekoppeld aan één persoon. Leiderschap binnen Leerrijk! is verspreid over vakmensen. Leiders in de scholen weten wie de kennis, de inzichten en de
wijsheid in pacht heeft. Leiders nodigen elkaar uit, leiders staan op, leiders hanteren het principe:
“wie het weet mag het zeggen en wie het kan mag het doen”. Leerrijk! werkt vanuit het perspectief
van dienend leiderschap, we dienen het belang van het kind. Iedere leider binnen Leerrijk! fungeert
daarnaast als “hitteschild voor de ruis van buiten”.
Ondersteunende systemen
Bij Leerrijk! zijn twee belangrijke groepen mensen te onderscheiden. Naast onze doelgroep bestaande uit de leerlingen en hun ouders/verzorgers, die we zien als partners van de school, is er de
groep medewerkers die “het professioneel kapitaal” van Leerrijk! vormen. Voor beide groepen is
eenzelfde doel te formuleren: een continue ontwikkeling! Het is daarbij aan Leerrijk! om de ondersteunende systemen voor deze continue ontwikkeling te realiseren. Identiteit, mensen, onderwijs en
middelen zijn de belangrijkste beleidsgebieden van Leerrijk!. Het beleid wordt dermate “open” geformuleerd dat er voor iedere specifieke schoolcontext voldoende ruimte is om aan te kunnen sluiten
bij de lokale positie en de schoolontwikkeling, tenzij de cao of wetgeving dit anders voorschrijft.
Deze afspraak is geen aanleiding tot vrijblijvendheid: Leerrijk!-beleid dient vertaald te worden op
schoolniveau, opgenomen te worden in de plancyclus van de school en verantwoord te worden aan
de eigen medezeggenschapsraad, de eigen schoolomgeving en aan het bestuur binnen de verticale
en horizontale verantwoording zoals die in Leerrijk! afgesproken is. Alle personen en geledingen binnen de stichting kunnen het initiatief nemen als het gaat om beleidsontwikkeling, daarbij oriënteert
Leerrijk! zich nadrukkelijk ook “op de wereld buiten de stichting”.

9

2.4 Koersuitspraken op stichtingsniveau
Uit bovenstaande bedoeling worden binnen deze planperiode de volgende elementen op schoolniveau nader geconcretiseerd:
 Het realiseren van een uitdagende leeromgeving;
 Het vanuit uniciteit ontwikkelen van talenten en competenties;
 De leerling als full partner;
 De ouder(s) als full partner.
De koersuitspraken op stichtingsniveau zijn binnen SBO Het Zilverlicht als volgt zichtbaar:
 Binnen Het Zilverlicht werken we doorlopend aan een uitdagende leeromgeving. Wij doen
dit door actieve leersituaties te creëren: er wordt binnen en buiten het klaslokaal geleerd.
Er wordt geleerd door te ervaren, te doen, te onderzoeken, te reflecteren en te zien. Gespecialiseerde leerkrachten zorgen voor realistische en betekenisvolle leersituaties binnen
en buiten de school. We zijn tevreden wanneer de kennis gekoppeld is aan de ervaring en
zo betekenisvol genoemd kan worden. We zijn tevreden als het lukt om aan te sluiten aan
bij verschillende leerstijlen, bekend als aspecten van meervoudige intelligentie. Bewegend
leren is een manier van leren die consequent ingezet wordt, evenals het leren van situaties buiten de school d.m.v. excursies, voorstellingen, praktijksituaties en de schoolkampen. De uitdagende leeromgeving is niet in strijd met de pedagogische ondersteuningsbehoefte die onze leerlingen hebben, want de leeromgeving wordt zeer gestructureerd
ingericht, lesstof in kleine stappen aangeboden en zo voorspelbaar mogelijk gemaakt.
 Onze leerlingen zijn uniek en bijzonder. Zij hebben ieder hun eigen onderwijs- en ondersteuningsbehoefte. Dit wordt voor iedere leerling in een individueel OPP beschreven en
vertaald naar groepsplannen voor lesinhoud en gedrag. Frontaal lesgeven wordt beperkt.
Interactieve lessituaties waarbij interactie tussen leerkracht en leerling of leerlingen als
groep leren, worden actief opgezocht en ingezet. We gaan uit van de mogelijkheden van
leerlingen en houden rekening met individuele belemmeringen waar nodig. Hierbij hanteren wij de slogan ‘leer met plezier en ontwikkel je talenten’. Wij zijn tevreden wanneer de
leerlingen zich naar eigen mogelijkheden ontwikkelen, plezier in leren (terug)krijgen of
behouden en zich als mensenkind een plek kunnen verwerven in een groep.
 De leerlingen krijgen ruimte om aan te geven wat zij nodig hebben om te kunnen leren,
individuele afspraken hierover zijn mogelijk. We zoeken en werken aan mogelijkheden om
leerlingen zelfverantwoordelijk te laten voelen voor de eigen (leer)ontwikkeling.
 De ouder(s) van onze leerlingen zijn partners voor de school, vanuit verantwoordelijkheid
voor de ontwikkeling van hun kind. Juist wanneer de ontwikkeling van een kind anders
verloopt, is de driehoek school-ouders-leerling van essentieel belang. Hiertoe betrekken
we ouder(s) zoveel mogelijk bij de ontwikkeling van hun eigen kind én nodigen we hen
uit om meedenkers te zijn op schoolbrede thema’s. Hiertoe zijn thema-avonden, huisbezoeken, het ouderpanel, evaluatie momenten en MR ingericht. Daarnaast geven alle medewerkers blijk van een open, samenwerkende en respectvolle houding naar de ouders
van onze leerlingen.

2.5 Onze missie
‘Leer met plezier en ontwikkel je talenten’.
SBO Het Zilverlicht is een school voor leerlingen met een specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoefte. Het vraagt om iets anders en/of iets meer aan onderwijsaanbod en pedagogische ondersteuning. De leerlingen komen met een TLV (toelaatbaarheidsverklaring) naar onze school om
het plezier in leren te (her)vinden, zich verder te ontwikkelen, te groeien en te ontdekken waar ze
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goed in zijn, hoe ze gelukkig kunnen zijn en hun plekje in de maatschappij goed kunnen innemen.
We willen een stevige basis neerzetten met en voor de kinderen, voor hun verdere leven.
Om dit te kunnen realiseren zijn we een school die uitgaat van verschillen tussen kinderen en die
zich richt op de overeenkomsten, zodat het groepsgevoel sterk is en we als in een leefgemeenschap met elkaar kunnen omgaan. Ieder kind verdient een nieuwe kans die we binnen onze mogelijkheden willen bieden. We willen het onderwijs voor onze leerlingen passend maken, zodat
ontwikkeling en groei ontstaat.
Intensieve samenwerking met de ouders van onze leerlingen én onze ketenpartners in onderwijs
en jeugdhulp is hierbij essentieel. Het begrip ouder(s) mag breed gelezen worden. Het gaat ook
over verzorger(s) en/of gezinsbetrokken voogd.

2.6. Onze visie en kernwaarden
Onze visie is leidend voor het organiseren van het onderwijs en alle (andere) activiteiten
in de school. De visie is ook leidend voor ons dagelijks handelen, onze ambities en innovaties. We hebben onze visie in deelvisies en kernwaarden beschreven, om zo het brede
perspectief te duiden.
Visie op de ontwikkeling van kinderen:
Kinderen ontwikkelen zich om zichzelf te worden. We bieden leerlingen hiervoor de benodigde
kansen en komen tegemoet aan de behoefte aan Relatie (ik wil erbij horen), de behoefte aan
Competentie (kijk wat ik kan) en de behoefte aan Autonomie (ik kan het zelf). Hierbij dienen we
rekening te houden met individuele verschillen in talent, tempo en karakters. Het proces van ontwikkeling vraagt om het volgen en ondersteunen van én het uitdagen van de leerlingen om te komen tot leren. Hiervoor zijn professionele leerkrachten en ondersteuners nodig die in staat zijn om
de leerlingen structuur en voorspelbaarheid te bieden, maar hen ook kunnen loslaten om zelf te
kunnen onderzoeken en te ervaren. Waardoor bij de leerlingen zowel hun kennis als vaardigheden
zullen groeien en hun zelfvertrouwen versterkt zal worden.
Visie op het leren van kinderen:
Onze leerling populatie kenmerkt zich door uiteenlopende niveauverschillen en verschillende behoefte aan ondersteuning in de leersituatie en de sociaal/emotionele ontwikkeling. We gaan in
ons onderwijsaanbod uit van bestaande verschillen en richten ons op overeenkomsten. Maatwerk
en diversiteit in het aanbod zijn nodig om leerlingen tot leren te laten komen. Kinderen leren vanuit zichzelf en worden daarin geholpen door actieve en betekenisvolle leersituaties. Ze maken gebruik van verschillende leerstrategieën en verschillende intelligenties. Om dit vanzelfsprekende leren te laten ontstaan is een rustige, veilige, accepterende en stimulerende leeromgeving voorwaardelijk.
Onze visie op relaties of samenwerking met anderen:
De ouder(s) van onze leerlingen zijn partners voor de school, vanuit verantwoordelijkheid voor de
ontwikkeling van hun kind. Juist wanneer de ontwikkeling van een kind anders verloopt, is de
driehoek school-ouders-leerling van essentieel belang. Hiertoe betrekken we ouder(s) zoveel mogelijk bij de ontwikkeling van hun eigen kind én nodigen we hen uit om meedenkers te zijn op
schoolbrede thema’s. Hiertoe zijn thema-avonden, huisbezoeken, het ouderpanel, evaluatie momenten en MR ingericht. Daarnaast geven alle medewerkers blijk van een open, samenwerkende
en respectvolle houding naar de ouders van onze leerlingen.
Onze visie op de school in de wijk:
Gekeken naar de rol van de school in en wijk en vice versa worden er inspanningen gedaan om
gezamenlijk op te trekken met de ambassadeurs van de buurtbewoners rond het Rembrandtpark.
In samenwerking met de wijkcoördinator, de politie, de verkeersdeskundige van de gemeente
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Waalwijk en buurtbewoners zijn we regelmatig in gesprek om de parkeeroverlast en de verkeersveiligheid aan te pakken. Om de wijk in de school te halen zorgen we voor een laagdrempelige
aanpak. Onze deur staat open en buurtbewoners zijn welkom om deel te nemen aan allerlei
schoolse activiteiten. De sociale controle is groot en de contacten zijn als goed te beschouwen.
Onze visie op ketenpartners:
Samenwerking met ketenpartners is van wezenlijk belang om hulp en ondersteuning voor leerlingen en hun ouders integraal te ondersteunen. De samenwerking dient zoveel mogelijk uit te
gaan van mogelijkheden. Daar waar belemmeringen (tijd-geld-regelgeving) zich aandienen focussen wij op het belang van de integrale benadering van het kind in schoolse context en thuissituatie. Voor onze school betekent dit dat we constructief en regelmatig deelnemen aan allerlei overlegtafels. Denk hierbij aan de andere scholen binnen Leerrijk, het SWV PO Langstraat Heusden
Altena (SWV PO LHA), SBO de Leilinde, SO scholen in aanpalende SWVen, het landelijk SBO
Werkverband/LECSO, Leerplicht, GGD, jeugdhulpinstanties, bij gemeentelijke initiatieven/pilots zoals
Waalwijk-Taalrijk, PIB Waalwijk, samenwerking met de wijkagent, verschillende scholen voor
voortgezet onderwijs etc.
Onze visie op het schoolteam:
De kern van de uitvoering van ons onderwijskundig beleid zit in de kwaliteit van de leraar als professional. Kwalitatief goed onderwijs staat of valt met de kwaliteit van de leraar. Leraren moeten
hierbij bereid zijn zich verder te scholen en te ontwikkelen om antwoord te kunnen blijven geven
op de steeds complexere ondersteuningsvragen. De school moet daartoe de mogelijkheden bieden.
In dat kader wordt er bij het verdelen van taken (en functies) rekening gehouden met affiniteit en
kwaliteit en talenten van leraren, maar wordt ook geïnvesteerd in zowel team- als individuele scholing. Er is aandacht voor de werkdruk en het maken van goede keuzes binnen het werkverdelingsbeleid.
Met elkaar werken we aan een professionele cultuur: Collegialiteit vinden wij erg belangrijk. Uitgangspunt hierbij is om elkaar in zijn waarde te laten en met een professionele grondhouding een
(constructieve) dialoog te zoeken. Hierbij gaan we uit van respect over en weer, het wij als
schoolgevoel, onderlinge steun en hulp en een open en duidelijke communicatie naar elkaar.
Feedback is opbouwend en reflectie op eigen handelen vanzelfsprekend. Een en ander kan leiden
tot concrete resultaat- en kwaliteitsafspraken op dit gebied.
Om onze visie op leren van kinderen te realiseren is het noodzakelijk dat leerkrachten en in het
verlengd handelen ook de onderwijsassistenten zicht hebben op en kennis hebben van de ontwikkeling, het rendement en de leerlijnen.
Zij stemmen het onderwijs af op de onderwijsbehoeften van de leerlingen en weten hoe te handelen
als de leerontwikkeling anders verloopt dan gemiddeld. Teamleden zijn creatief in denken en handelen, leren nieuwe vaardigheden en nemen nieuwe kennis tot zich.
Onze visie specifiek t.a.v. de leerkracht:
We willen op onze school leerkrachten inzetten












die zicht op en kennis van ontwikkeling en leerlijnen hebben;
die oog hebben voor onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van leerlingen en hun handelen daarop afstemmen;
die vaardigheden hebben om ontwikkeling actief te stimuleren;
die een positieve grondhouding hebben;
die vertrouwen in de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind;
die kunnen en willen reflecteren op zichzelf;
die professioneel goed samenwerken;
in staat zijn een reflectieve dialoog te voeren;
die een voortdurende ontwikkelbehoefte hebben;
die creatief zijn in denken en handelen;
die bereid zijn nieuwe vaardigheden te leren of nieuwe kennis tot zich te nemen.
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Onze visie op het pedagogisch en didactisch klimaat:
Kinderen leren en ontwikkelen zich binnen onze schoolse leefgemeenschap en worden daarin geholpen door actieve en betekenisvolle leersituaties. Ze maken gebruik van verschillende leerstrategieën en verschillende intelligenties. Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen zelfstandig een
mening leren vormen en deze ook kunnen uiten.
Om het vanzelfsprekende leren te laten ontstaan is een rustige, veilige, accepterende en stimulerende leeromgeving voorwaardelijk. Dit betekent dat de klas en school hierop ingericht zijn. Een
goede sfeer, voorbeeldgedrag, regelmaat, voorspelbaarheid en structuur zijn belangrijk. Gedragsregels zijn betekenisvol en geoefend en ingebed in klas en school. We gaan uit van een positieve
benadering en het benoemen, stimuleren en bekrachtigen van gewenst gedrag.
SBO Het Zilverlicht is een plek waar leerlingen niet alleen iets leren, maar ook hun persoonlijkheid
ontwikkelen, zelfvertrouwen opbouwen, zelfkennis verwerven, verantwoordelijkheid durven nemen,
positief gedrag aangeleerd krijgen, leren met elkaar om te gaan, als groep op elkaar betrokken zijn,
verdraagzaam leren zijn en kennis opdoen van andere culturen en andere opvattingen. Een flink
aantal van onze leerlingen heeft in het verleden deuken opgelopen en zijn geschaad in hun zelfbeeld
en zelfvertrouwen. Pedagogische differentiatie, inzetten op een goede groepsdynamiek en veel
aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen worden preventief ingezet om zo
bv. zaken als onderling pesten te voorkomen. Wanneer sancties nodig zijn, zijn ze gekoppeld aan
de situatie (betekenisvol) en hebben ze een lerend aspect in zich.
Zie ook onderliggend vernieuwd veiligheidsprotocol van Leerrijk!.
Onze visie t.a.v. ouders/ verzorgers:
De ouder(s) van onze leerlingen zijn partners voor de school, vanuit de verantwoordelijkheid voor de
ontwikkeling van hun kind. Juist wanneer de ontwikkeling van een kind anders verloopt, is de driehoek
school-ouders-leerling van essentieel belang. Hierbij zijn ouders de eerste verantwoordelijke voor het
welbevinden en de ontwikkeling van het kind. We werken samen met ouders en stemmen met hen af.
Wanneer ouders niet bij machte zijn een verantwoorde keuze te maken, neemt de school hierin zijn
verantwoordelijkheid i.o.m. (zorg)partners. We verwachten van ouders vertrouwen in de
school/leerkracht en gaan uit van hun betrokkenheid bij schoolse activiteiten ten dienste van het
onderwijs aan hun kind.

Onze visie t.a.v. de zorg:
Ieder kind verdient een nieuwe kans! Hierbij zijn we uit op (leer)ontwikkeling bij de kinderen en
bieden we hen de nodige didactische en pedagogische ondersteuning.
Er zijn ruime mogelijkheden en ook begrenzingen aan onze zorg en ondersteuning. Deze zijn geformuleerd in ons Schoolondersteuningsprofiel (SOP) en worden in schooljaar 2019-2020 realistisch bijgesteld, gebaseerd op huidige mogelijkheden van de school.
Wanneer leerlingen zich ondanks de didactische, pedagogische ondersteuning niet naar hun potentie ontwikkelen, het welbevinden onder druk staat, en/of de behandelbehoefte voorliggend is
aan onderwijs, is het wijs om de juistheid van een plaats op Het Zilverlicht opnieuw te bezien.
Mogelijk is een andere, meer optimale onderwijssetting voor deze kinderen beter op z’n plaats.
We erkennen de verschillen, maar gaan in het aanbieden van het onderwijs uit van de gezamenlijkheid/ de overeenkomsten. Hier wordt ook een zorgvuldige clustering van leerlingen over de verschillende groepen bedoeld, op basis van respons op instructie en DL. Binnen de groepen worden
leerlingen ook geclusterd op basis van leer- en ondersteuningsbehoeften.
Om de effecten van de zorgstructuur, opbrengsten, leerrendement en (sociaal emotioneel) welbevinden te monitoren en analyseren maken we o.a. gebruik van CITO LOVS, ZIEN en gegevens
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vanuit ParnasSys. Middels deze data gaan we in gesprek/bij voorkeur in reflectieve dialoog met
schoolbetrokkenen.

Onze visie t.a.v. de identiteit van de school:
De identiteit van SBO Het Zilverlicht wordt ons inziens niet zozeer bepaald door de denominatie,
maar ze wordt vooral bepaald door de manier waarop wordt omgegaan met leerlingen. We zien
de school als leefgemeenschap. Dit is zichtbaar in de manier waarop aandacht gegeven wordt aan
de leerlingen en ouders en ook de manier waarop leerkrachten met elkaar omgaan.
In de ontwikkelingsperspectieven en het handelen van teamleden staat het ‘gedijen’ van leerlingen centraal. Vanuit een veilig pedagogisch (klassen) klimaat komen leerlingen tot leren.
Dit heeft ook duidelijke raakvlakken met onze invulling van het goed en actief burgerschap van
leerlingen, hun ouders en onszelf. We bieden de leerlingen op een methodische wijze aanbod
m.b.t. sociale vaardigheden, wenselijk gedrag, sociale redzaamheid etc. Dit kan in een kleine setting door middel van een sociale vaardigheidstraining, maar gebeurt ook in alle groepen middels
methodes als: Kwink, Nieuwsbegrip XL, ‘Buitendienst’, en wereldoriëntatie. In deze methodes
wordt tevens aandacht gegeven aan levensbeschouwelijk onderwijs. Dit wordt verder uitgebouwd
door diverse vieringen op school, thematisch onderwijs en contacten die zijn gelegd met kerk en
moskee in de buurt. We kiezen er hier bewust voor een zeer breed aanbod om onze leerlingen
kennis te laten maken met de diverse geloofsovertuigingen en hierover in gesprek te gaan vanuit
een open mind.
Onze visie t.a.v. cultuureducatie:
Op SBO Het Zilverlicht heeft cultuureducatie een belangrijke en herkenbare positie. Er is een cultuur coördinator (ICC-er) die tevens als vakdocent beeldende vorming verbonden is aan de
school. Door als volgschool deel te nemen aan de Cultuurloper vanuit het WKV worden de beschikbare cultuurgelden (vanaf 2019-2020 € 15,50 per leerling) deels ingezet voor een zeer breed
cultureel aanbod. Dit varieert van dans tot beeldende kunst, museumbezoek, voorstellingen,
handvaardigheid, fotografie, film etc..
Verder zijn er nauwe contacten met de bibliotheek (en het volledige aanbod dat door de bibliotheken wordt aangeboden (themakisten, klassikaal lenen, de rode draad, leesavontuur, etc.).
In ons onderwijs bieden we de leerlingen alle vakken die te maken hebben met drama, handvaardigheid, tekenen, muziek en dans. Deze vakken bieden de kinderen een mogelijkheid om hun eigen ideeën of hun kijk op de wereld te ontdekken. Het is ook een van de vakken waarin kinderen
de ruimte krijgen om zelf te experimenteren en zelf te ontdekken, zonder dat er tijdsdruk bij
komt. Wij denken dat kunstzinnige vorming kan bijdragen tot:




ontwikkeling van de eigen identiteit (van de persoonlijkheid);
een goede sociale en emotionele ontwikkeling;
creativiteitsontwikkeling.

Om planmatig en vanuit een heldere visie op cultuur, invulling te geven aan dit aspect van goed
onderwijs, is er een visie opgesteld in samenwerking met team en ICC-er. Deze visie wordt in het
eerste jaar van de nieuwe planperiode bijgesteld aan de actualiteiten om hiermee in de pas te lopen met de 4 jaarlijkse cyclus.

Wanneer we bovenstaande visieaspecten van Leerrijk breed alsook SBO Het Zilverlicht
vertalen naar kernwaarden, komen we tot de volgende opsomming van kernwaarden
en koersuitspraken:


Samenwerken: we leren van en met elkaar;
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Kwaliteit: we dagen leerlingen en medewerkers uit om talenten en competenties veelzijdig te ontwikkelen;
Autonomie: we stimuleren passende zelfstandigheid en het oppakken van eigen verantwoordelijkheid bij leerlingen en medewerkers;
Respect: We gaan respectvol om met de ander en de wereld;
Creativiteit: we moedigen innovatieve denk- en handelswijzen aan;

Aanvullende kernwaarden specifiek vanuit SBO Het Zilverlicht
 Ondersteuning: onderwijs- en ondersteuningsbehoefte gaan hand in hand.

2.7
Vertaling van onze visie en kernwaarden naar koersuitspraken voor 2019-2023
en de zichtbaarheid ervan binnen de school

Samenwerking. “We leren van en met elkaar”.
Wat zien we in de school?
















Er wordt gebruik gemaakt van verschillende coöperatieve werkvormen (zowel op gebied
van denkvaardigheden als klassenmanagement);
Samenwerking tussen leerlingen wordt gestimuleerd;
Leerlingen van de hogere groepen assisteren soms bij lesactiviteiten in de lagere groepen;
Bij de schoolverlatersprocedures worden leerlingen intensief betrokken bij hun schoolgang
naar het voortgezet onderwijs;
Door op huisbezoek te gaan wordt duidelijk wat overeenkomsten en verschillen tussen
school en het gezin zijn. Hierbij wordt de gezinsfactor bepaald in de begeleiding van de
leerling. Daarnaast zijn er legio andere informele contactmomenten met ouders/verzorgers;
We gaan met de gehele school op schoolkamp om elkaar beter te leren kennen, te werken aan positieve groepsvorming en het verbeteren van de samenwerking;
Samenwerking tussen teamleden wordt gestimuleerd tijdens overlegmomenten, werkvergaderingen en collegiale consultatie;
Ontwikkel- en aandachtsgebieden op gebied van schoolontwikkeling, onderwijsontwikkeling en schoolorganisatie zijn in werkgroepen verdeeld waarbij zowel lesgevende collega’s
als ondersteuners vertegenwoordigd zijn;
Er wordt niet gedacht vanuit een hiërarchische gedachten maar vanuit de overtuiging
“wie het weet mag het zeggen, wie het kan mag het doen”. We staan hierbij allen ten
dienste van het primaire proces;
We werken op basis van overeenkomsten in plaats van verschillen. Dit is terug te zien in
de clustering van leerlingen over de groepen en bij het clusteren van leerlingen met speciale onderwijs- en ondersteuningsbehoeften;
We nemen actief deel aan initiatieven in de wijk/plaats waar de school staat;
We benaderen en beschouwen ouder(s) en omgevingspartners als partner en (ervarings)
deskundigen. Dit houdt in dat ouder(s) actief worden betrokken bij het opstellen van de
ontwikkelingsperspectieven van hun kind, de handelingsplannen en de bespreking van de
opbrengsten op zowel sociaal emotioneel als cognitief vlak;
Daarnaast beschouwen we ouder(s) als waardevolle meedenkers op schoolbrede thema’s.
Dit is zichtbaar in onze houding naar ouder(s) én in de ruimte binnen ouderpanel, MR,
Oudervereniging en evaluatiegesprekken / tevredenheidsmetingen;
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Als SBO school zijn we verbonden in legio netwerken (IB netwerk, directie overleg, SWV,
SBO werkverband, diverse kwaliteitskringen, Cultuurloper, gemeente overleg, Leerplicht,
GGD, KDV, OPDC, etc.). Binnen deze netwerken spelen we een actieve, constructieve rol;
Vanuit de school zijn er talloze contactmomenten ingepland in de jaarkalender (koffie inloop, thema-avonden, infoavonden, Oudervereniging, Medezeggenschapsraad, rapportage
avonden, festiviteiten, huisbezoeken, ouderpanel bijeenkomsten, etc.);
Na scholingsmomenten worden door teamleden in een teamvergadering of conferentie
dag leerwinst en ervaringen gedeeld met het team;
Door het ruim aanbieden van stageplekken stellen we toekomstige collega’s in staat ervaringen op te doen en ervaren teamleden wat de nieuwste ontwikkelingen binnen de opleidingen zijn.

Kwaliteit. “Wij dagen kinderen en volwassenen uit om talenten en competenties veelzijdig te
ontwikkelen”.
Wat zien we in de school?


















In de school wordt gestructureerd, betekenisvol onderwijs verzorgd, afgestemd op de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de leerlingen. Dit is o.a. zichtbaar door hulpmiddelen in de klassen zoals dagritmekaarten en gedragskaarten. Daarnaast zie je ook
kleine groepjes leerlingen die met onderwijsassistenten, stagiaires of schoolverlaters aan
het werk zijn;
Voor alle leerlingen wordt een ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld bij inschrijving;
Zoals beschreven in Onderwijsplan SBO Het Zilverlicht krijgen de leerlingen een passend
onderwijsaanbod op basis van beredeneerde keuzes. Tot een DL van 40 wordt convergent
gedifferentieerd in maximaal 3 niveaus. Vanaf een DL van 40 wordt divergent gedifferentieerd richting de uitstroombestemming van de leerling zoals verantwoord in het OPP;
In de groepen wordt gedifferentieerd in instructie en leerstijlen. Hierbij heeft de leerkracht goed zicht op de belemmerende en bevorderende factoren m.b.t. de ontwikkeling
van kinderen als individu;
Zowel het onderwijsaanbod alsook het pedagogisch aanbod wordt op cyclische wijze benaderd en verantwoord in een halfjaarlijks plan, waarbij opbrengsten leiden tot bijstelling
van het OPP voor iedere leerling en bijstelling van het groepsplan gedrag;
We gaan uit van een positieve benadering. In alle groepen worden toppers van de dag
gekozen door de kinderen zelf. Zij geven aan waarom een bepaalde leerling als topper
aangewezen mag worden. Dit wordt ook zichtbaar gemaakt in het lokaal, er wordt bewust
omgegaan met het geven van complimenten, ook tussen leerlingen onderling;
Door de inzet van vakleerkrachten op het gebied van beeldende vorming en bewegingsonderwijs zijn leerlingen bezig met gezondheid, ontwikkeling van waarnemen en denken,
sociale vorming en deelname aan bewegingscultuur. Leerkrachten leren van de vakleerkrachten door de voorgehouden voorbeeldrol;
Binnen de gesprekscyclus worden met de medewerkers resultaat afspraken gemaakt en
ontwikkelthema’s benoemd;
Binnen het werkverdelingsbeleid heeft het team de gelegenheid om ontwikkelthema’s te
prioriteren en daar eigen ambities, talenten en ontwikkelmogelijkheden bij in te zetten;
Jaarlijks worden (tevredenheid)peilingen gedaan. Hiervoor wordt een keuze gemaakt uit
o.a. de RI&E, Integraal, Zien, Vensters PO of eigen vragenlijsten gebruikt. De hieruit
voortkomende data wordt besproken met de betrokkenen;
Het kwaliteitsplan geldend binnen Leerrijk! is ondersteunend aan het kwaliteitsplan op de
school;
In het nascholingsplan en wenseninventarisatie kunnen teamleden zelf een scholingswens
of mobiliteitswens kenbaar maken op individueel vlak;
De vergroting van het vakmanschap door ervaringsleren en door de geplande deskundigheidsbevordering (opgenomen in de nascholingsplannen) op individueel en collectief niveau.
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Autonomie. “Wij stimuleren passende zelfstandigheid we stimuleren passende zelfstandigheid en het oppakken van eigen verantwoordelijkheid bij leerlingen en medewerkers”
Wat zien we in de school?












Er wordt in de groepen gewerkt met zelfstandig werken. Kinderen leren hier omgaan met
uitgestelde aandacht, ‘klaar opdrachten’, looproutes van leerkrachten, stoplichten, vraagdobbelstenen en het bouwen aan werk- en taakhouding;
Er wordt school breed gewerkt met voorspelbaar gedrag, groeps- en schoolregels, vaste
regels en routines op het gebied van gedrag en klassenmanagement. Deze zijn zichtbaar
in alle groepen en algemene ruimtes (dagritme kaarten, pictogrammen, planborden, etc.).
Positief gedrag wordt hierbij bekrachtigd;
Leerlingen nemen verantwoordelijkheid in het gebruik van materialen, hun gedrag en hun
houding;
In geval van conflict of escalatie worden leerlingen nauw betrokken bij de bespreking
hiervan, afspraken m.b.t. preventie en het bouwen aan een vertrouwensband;
In alle groepen leren kinderen hoe (zich) te presenteren. Dit gebeurt in dagelijkse kringactiviteiten en in reguliere lessen;
Binnen de (on)mogelijkheden van de leerlingen bieden wij aanbod aan om kinderen te leren leren. Dit vraagt om maatwerk per leerling. Er wordt dagelijks geïnvesteerd in de
voorwaarden voor een voldoende taak- en werkhouding. Dit is visueel ondersteund;
Bij rapportgesprekken in de bovenbouw kunnen leerlingen zelf aanwezig zijn, evenals bij
de huisbezoeken. Bij de schoolverlatersprocedure zijn de betreffende leerlingen ook deelnemer bij de gesprekken;
Leerkrachten zijn ‘eigenaar’ van de inhoud van de OPP’s, de bijbehorende plannen, overzichten en dossiers van de leerlingen van hun groep. Zij doen bijstellingen op basis van
beredeneerde keuzes, de groepsbesprekingen met IB en in overleg met het zorgteam;
Tweemaal per jaar vinden de groepsbespreking plaats waarbij de leerkrachten zich gedegen voorbereiden en op planmatige wijze de opbrengsten en nieuwe groepsplannen bespreken met de intern begeleiders;
We zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de leerlingen van onze school. We denken niet
in termen van ‘mijn klas’, maar in termen van ‘onze school’. Dit is zichtbaar bij surveillance, in de gangen, bij vrije situaties en bij handelingsverlegenheid.

Respect. “Wij gaan respectvol om met de ander en de wereld”
Wat zien we in de school?











We spreken elkaar aan bij de voornaam;
Teamleden en stagiaires zijn ‘juf’ of ‘meneer’;
Teamleden gaan respectvol om met elkaar, leerlingen, hun ouders en externen (niemand
wordt buitengesloten, werken op basis van gelijkwaardigheid, niet kwetsend);
We staan open voor ieders mening, input en gevoelens;
Je mag ruimte nemen onafhankelijk van rol en functie. ‘Wie het weet mag het zeggen,
wie het kan mag het doen’;
Er is groeiende ruimte voor het geven van feedback aan elkaar;
Al het schoolpersoneel staat ten dienste van het primaire proces. Hierbij is uiteraard verschil in verantwoordelijkheden maar er wordt binnen alle disciplines gewerkt vanuit een
dienende houding;
In het kader van de positieve gedragsaanpak en de gedragslessen stellen we gedragsregels op in overleg met de leerlingen en zorgen dat deze zichtbaar zijn in de school en de
lokalen. Leraren behandelen leerlingen rechtvaardig;
Maatschappelijke thema’s worden in de groepen aan de orde gesteld en besproken vanuit
normen en waarden en de rol die eenieder speelt in de samenleving;
De leerlingen worden door middel van talloze school gebonden en niet school gebonden
activiteiten in de gelegenheid gesteld zich te oriënteren op de wereld om hen heen. Zij
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worden hierbij voorbereid op hun integratie in sociale omgevingen/ contexten, de wijk en
de samenleving in zijn algemeenheid. Dit heeft een directe link met onze taak kinderen te
onderwijzen in goed en actief burgerschap. De methoden Nieuwsbegrip en Kwink zijn hier
helpend in;
Met het oog op duurzaamheid en de maatschappelijke verantwoordelijkheid voor mens en
milieu wordt leerlingen geleerd wat effecten kunnen zijn van hun handelen en wat wenselijk gedrag kan zijn. We stimuleren betrokkenheid bij aansprekende goede doelen. (bv.
Voedselbank, Kika) Ook ouders worden hierbij betrokken;
Een aantal keer per jaar worden ouders en leerlingen in de gelegenheid gebracht om
feedback te geven op de handelwijzen binnen de school. Ouderpanel, MR, tevredenheidspeiling en de evaluatieve schoolverlaters reünie. De output hiervan wordt teruggekoppeld
aan de betrokkenen en meegenomen in aanpak of beleidsvoornemens;
We bieden methodisch aanbod aan met het oog op goed en actief burgerschap, betrekken de wijk c.q. omgeving bij de school en vice versa (Methode Kwink, activiteiten vanuit
het verenigingsleven, volgschool binnen het Cultuurloper);
Binnen de school wordt in de komende planperiode beleidsmatig verbinding gemaakt tussen SEO en Veiligheid;
Om leerlingen kennis te laten nemen van wereldoriëntatie en geschiedenis wordt gebruik
gemaakt van de methode Wijzen en de Techniektorens. Voor muziek heeft het onze prioriteit te gaan investeren in een nieuwe methode. Eerste verkenningen zijn hiervoor al in
de afgelopen planperiode gedaan.

Creativiteit. “Wij moedigen innovatieve denk- en handelwijzen aan”.
Wat zien we in de school?










Leerkrachten stellen open (dilemma)vragen die aanzetten tot creatieve denkwijzen;
Er wordt gewerkt met denk stimulerende activiteiten gekoppeld aan betekenisvolle situaties;
Leerlingen delen oplossingsstrategieën met elkaar;
We maken actief gebruik van ICT hulpmiddelen in de school. Leerlingen mogen hierbij
ook gebruik maken van digiborden in de klassen;
We hebben een vakdocent beeldende vorming die vanuit haar expertise leerlingen kennis
laat kennis maken met diverse creatieve en ambachtelijke vakken;
We hebben een techniek en handvaardigheid lokaal dat dagelijks wordt gebruikt;
We nemen deel aan de Cultuurloper waarbinnen een zeer breed aanbod van creatieve aspecten wordt behandeld. Hiervoor is een cultuurcoördinator aangesteld die samen met
directie en deel van het team een heldere visie formuleert en bewaakt;
Vanuit het organisatieperspectief is voortdurend aandacht voor duurzame innovaties, zoals betekenisvol leren en bewegend leren. Deze twee uitgangspunten om het leren van
onze leerlingen te versterken zijn groeiend als onderwijsconcept binnen de school;
Veel van onze leerlingen hebben een specifieke benadering nodig om tot oplossingsstrategieën te komen of moeten deze strategieën juist (vereenvoudigd) aangeboden krijgen. Dit
vraagt soms om innovatieve of creatieve oplossingen.

Aanvullende kernwaarde vanuit de SBO school Het Zilverlicht:
Ondersteuning. ‘Onderwijs- en ondersteuningsbehoefte gaan hand in hand’
Wat zien we in de school?



Een brede blik m.b.t. het welzijn van kinderen;
Korte lijnen met de ouders;
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Aanscherpen van de korte lijn met ouders, wanneer er binnen de school signalen zijn
rond of van de leerling waarbij het welzijn van de leerling in het gedrang is;
Korte lijn van leerkracht naar het zorgteam en specifiek de schoolmaatschappelijk deskundige bij zorg gevende signalen;
Goede samenwerking van school met leerplicht en andersom;
Korte (vaak persoonlijke) lijnen naar hulpverleningsinstanties;
Startende en verkennende samenwerking met de gemeente en SWV rond onderwijs-zorg
trajecten.

Bovenstaande visie, kernwaarden en koersuitspraken leiden voor Het Zilverlicht naast het
continue proces ook tot een aantal speerpunten in de planperiode 2019-2023.

Leren binnen de context van een lerende organisatie





Onderwijsconcept/ uitdagende leeromgeving









Ontwikkelen van competenties en talenten






SBO school als kindcentrum
(waarbij kindcentrum geduid kan worden als centrum waar onderwijs wordt
geboden en afstemming wordt gezocht
met verschillende ketenpartners.)





Versterken van de professionele cultuur;
Het versterken van eigenaarschap op ontwikkelthema’s, binnen kaders, laag in de organisatie;
Werkverdelingsplan vanuit het team vormgeven.
‘Betekenisvol leren’ integreren in de lesaanpak;
‘Betekenisvol leren’ verbreden naar hele team;
ZML onderwijsaanbod structureel ontwikkelen;
Teambreed door ontwikkelen van ‘bewegend
leren’;
Het onderwijsaanbod wordt divers aangevlogen, rekening houdend met meervoudige intelligenties van leerlingen;
Het leren d.m.v. circuitmodel koppelen aan het
individueel leerling niveau;
SEO en Sociale veiligheid verbinden aan het pedagogisch concept.
Opnieuw inrichten gesprekkencyclus voor de
medewerkers. We volgen hierin de vernieuwde
formats die Leerrijk! breed zijn ontwikkeld;
Coaching en (beeld)begeleiding nieuwe medewerkers;
Vertaling/herdefiniëring functie-inhoud naar
SBO;
Scholing: team- en individuele scholing, zie
plan 2019-2020.
Samenwerking met ketenpartners als Auris, SO
3 en 4 scholen, gespecialiseerde voorscholen
continueren en versterken;
Kennis delen met de SO scholen;
Verkennen van mogelijkheden als
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- observatiefunctie
- structuurgroep
- onderwijs-zorg arrangementen
Dit in samenspraak met SWV en gemeenten.
Leerling als full partner




Ouders als full partner
 Partner in het proces rondom
het eigen kind;
 Als betrokken ouders bij de
school als organisatie;

2.8






In samenspraak met het team verkennen of
kind gesprekken cyclisch ingebed kunnen worden;
In samenspraak met het team verkennen of
bovenbouwleerlingen aan kunnen sluiten bij
rapportgesprekken.
Samenwerkingsafspraken bij intake optimaliseren;
Ouderbetrokkenheid/ouderparticipatie definieren voor Het Zilverlicht;
Ouderpanel onder de aandacht houden;
MR verder professionaliseren d.m.v. een training.

Gevolgen van de koersuitspraken voor het team

Koersuitspraken hebben gevolgen voor het team van de school, het team moet een en ander immers daadwerkelijk waar maken in de praktijk. Het personeelsbeleid moet er dan ook op gericht zijn
om teamleden in staat te stellen uitvoering te geven de realisatie van onderwijs zoals in de ambitie
van de school geformuleerd is.
Ook in de komende planperiode zal nadrukkelijk de aandacht liggen op het realiseren van de vijf gewoonten:






op
op
op
op
op

leren
leren
leren
leren
leren

gericht zijn
gericht leiderschap
gericht gebruik van data
gerichte interactie
gerichte innovatie

Binnen Het Zilverlicht is dit de komende planperiode als volgt zichtbaar:
Het schoolteam van Het Zilverlicht zal zich voortdurend moeten blijven ontwikkelen om een goed
didactisch en pedagogisch antwoord te kunnen geven op onze veranderende leerling populatie.
Dat gaat niet vanzelf. Hiertoe zal de directie van de school:
 Het gezamenlijk scholingsaanbod wordt afgestemd op de situatie;
 Er wordt zorgdragen voor coaching en begeleiding van nieuwe leerkrachten;
 Er wordt tegemoetgekomen aan scholingsvragen van zittende collega’s;
 Collega’s worden uitgedaagd zich in bepaalde onderwerpen te scholen of te verdiepen;
 Onderwerpen als reflectie, feedback, professionele cultuur worden regelmatig geagendeerd;
 Het werkverdelingsbeleid wordt in samenspraak met het team vastgesteld. Zowel inhoudelijk als organisatorisch;
 Werkgroepen worden gefaciliteerd in tijd en ruimte;
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De gesprekscyclus met medewerkers wordt inhoudelijk en regelmatig vormgegeven, gebruik makend van de door Leerrijk! ontwikkelde formats.

2.9 Tijdpad uitwerking koersuitspraken en speerpunten
In onderstaand schema wordt duiding gegeven ten aanzien van het tijdstip waarop de speerpunten
uit de koersuitspraken op schoolniveau aan de orde zullen komen
Leren binnen de context van een lerende organisatie
 Versterken van de professionele cultuur;
 Het versterken van eigenaarschap op ontwikkelthema’s, binnen kaders, laag in de organisatie;
 Werkverdelingsplan vanuit het team vormgeven;
schooljaar
2019-2020

Planning
Scholing reflectieve dialoog, deel van het team
Werkgroepen op pad met zelfbepaalde doelen
Werkverdelingsplan, taken op basis van ambities vaststellen. Prioritering mede bij teamleden
Afspraken verhelderen en beschrijven

2020-2021
2021-2022
2022-2023

Aanspreekcultuur versterken, omgaan met
feedback geven en ontvangen
Onderhouden en borgen
Onderhouden en borgen

Leidt tot
Sneeuwbaleffect binnen het
team
Eigenaarschap op ontwikkelthema’s
Betrokkenheid wordt vergroot
Afspraken zijn helder en gedragen
Vormgeven van een professionele cultuur
Borging
Borging

Onderwijsconcept/ uitdagende leeromgeving
 ‘Betekenisvol leren’ integreren in de lesaanpak;
 ‘Betekenisvol leren’ verbreden naar hele team;
 ZML onderwijsaanbod structureel ontwikkelen;
 Teambreed door ontwikkelen van ‘bewegend leren’;
 Het leren d.m.v. circuitmodel koppelen aan het individueel leerling niveau;
 SEO en Sociale veiligheid verbinden aan het pedagogisch concept.
Schooljaar
2019-2020

Planning
ZML aanbod en organisatie optimaliseren ism
met SO expert

Leidt tot
Breder en passender aanbod
ZML

Aanzet van bewegend leren naar alle klassen

Bewegend leren is deel van
ons onderwijsconcept
Betekenisvol leren is deel van
ons onderwijsconcept

Betekenisvol leren vertalen naar alle klassen,
inplannen team- en bouwoverleg. Onderbouwgroepen verkennen het thematisch samenwerken
Aanzet differentiatie in instructie en werkvormen, circuitmodel inzetten. Hierbij gebruik maken van verschillende intelligenties bij leerlingen

Leerkrachten durven te differentiatie in instructie en werkvormen, zij hebben voldoende
kennis van de leerlijnen om dit
doordacht te kunnen doen.
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2020-2021

Beschrijven pedagogisch concept m.b.v. seo
elementen en sociaal veiligheidsplan
De Rots en Water aanpak per bouw uitrollen
Uitwerken en voortgang van
Bewegend leren
Betekenisvol leren
Differentiatie in instructie en werkvormen

Een helder pedagogisch concept
Didactische verdieping en verbreding in onderwijsaanbod.

Uitvoeren en borgen pedagogisch concept
2021-2022
2022-2023

Idem, doorlopend proces
Idem, doorlopend proces

Borgen
Borgen

Ontwikkelen van competenties en talenten
 Opnieuw inrichten gesprekkencyclus voor de medewerkers. We volgen hierin de vernieuwde formats die Leerrijk breed zijn ontwikkeld;
 Coaching en begeleiding nieuwe medewerkers;
 Vertaling/herdefiniëring functie-inhoud naar SBO;
 Scholing.
Schooljaar
2019-2020

2020-2021
2021-2022
2022-2023

Planning
Starten nieuwe vorm gesprekscyclus

Leidt tot
Oefenfase

Coaching en (beeld)begeleiding nieuwe leerkrachten en onderwijsassistenten zowel intern
als door bovenschools coach

Versterking nieuw personeel

Beschrijven functie inhouden binnen SBO het
Zilverlicht

Helderheid m.b.t. wat je mag
verwachten

Scholing passend bij ontwikkelingen, zie scholingsplan
Gesprekscyclus
Scholingsplan
Gesprekscyclus
Scholingsplan
Gesprekscyclus
Scholingsplan

Scholing loopt parallel aan ontwikkelingen
Evalueren

SBO school als kindcentrum
(waarbij kindcentrum geduid kan worden als centrum waar onderwijs wordt geboden en afstemming wordt gezocht met verschillende ketenpartners.)
 Samenwerking met ketenpartners als Auris, SO 3 en 4 scholen, gespecialiseerde voorscholen continueren en versterken;
 Kennis delen met de SO scholen;
 Verkennen van mogelijkheden als:
Observatiefunctie – structuurgroep - onderwijs-zorg arrangementen
Dit in samenspraak met SWV en gemeenten.
Schooljaar
2019-2020

Planning
Teamscholing rond dreigend destructief gedrag. (DDG) Veilig werken kind en jeugd
Uitwisselen van expertise met SO 4 De Keyzer
Taallokaal Waalwijk ( in samenwerking met
Auris) groep 1, 2 en 3 continueren

Leidt tot
Versterking team en school
t.b.v. verbrede toelating SBO
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Verkennend gesprek met gemeente Waalwijk
over noodzaak onderwijs-zorg combinatie.
Groei van leerlingen TLV SBO plus, locatie
wordt knelpunt
2020-2021
In kaart brengen welke voorscholen relevante
partners voor Het Zilverlicht zijn en op welke
terreinen dat om samenwerking en/of afstemming vraagt. Plus uitbouwen bovenstaande
2021-2022
Uitbouwen bovenstaande
2022-2023
Uitbouwen bovenstaande
Leerling als full partner
•
Verkennen van de mogelijkheden om kind gesprekken cyclisch in te bedden;
•
Verkennen van de mogelijkheden om bovenbouwleerlingen aan te laten sluiten bij
rapportgesprekken.
Schooljaar
2019-2020
2020-2021
2021-2022
2022-2023

Planning
Gesprek met team en ouders m.b.t. het eigenaarschap op eigen leren/ontwikkeling van de
leerling
Uitkomsten van bovenstaand gesprek vormgeven binnen huidige organisatie
Uitvoeren en borgen
Uitvoeren en borgen

Ouders als full partner
•
Partner in het proces rondom het eigen kind;
•
Als betrokken ouders bij de school als organisatie;
•
Samenwerkingsafspraken bij intake optimaliseren;
•
Ouderbetrokkenheid/ouderparticipatie opnieuw bezien;
•
Ouderpanel onder de aandacht houden;
•
MR verder professionaliseren d.m.v. training
Schooljaar
Planning
2019-2020
Gesprek voeren binnen team over ouders als
full partner; ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie
- Tav eigen kind
- Tav schoolontwikkelingen
De MR volgt een specifieke training en participeert in een leerkring MR binnen Leerrijk!
2020-2021
Uitkomsten van bovenstaand gesprek vormgeven binnen huidige organisatie
2021-2022
Uitvoeren en borgen
2022-2023
Uitvoeren en borgen

Leidt tot
Visie op eigenaarschap van de
leerling op het eigen ontwikkelproces
idem
Borging
Borging

Leidt tot
Gezamenlijke visie op ouderbetrokkenheid

Aanpassing binnen de organisatie
Borging
Borging

2.10 Gevolgen van de koersuitspraken voor de investeringen
In onderstaand schema worden de uit de koersuitspraken voortkomende noodzakelijk geachte investering weergegeven. Deze worden in de meerjaren-investeringsbegroting ingevoegd.
Investeringen
Scholing (team of deel van het team)

20192020
€ 12.500

20202021
€ 12.500

20212022
€12.500

20222023
€ 12.500
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Opfriscursus time out begeleiding (DDG)
 Betekenisvol leren
 Reflectieve dialoog
 Gedragsondersteuning
 MR training
Ondersteuning expertise De Kracht
 Gedrag
 ZML
Coaching nieuwe leerkrachten of leerkrachten met specifieke coachingsvraag
(ureninzet door overkoepelend coach
leerrijk)
Gebruik maken van aanbod gemeente
Waalwijk
MEE uren
WaalwijkTaalrijk
Taalimpuls
PIB

Minimaal
186 uur

Minimaal
186 uur

Minimaal
186 uur

Minimaal
186 uur

5 trajecten
of gezamenlijk traject
+ korte
eenmalige
consulten
MEE: 70
uur dienstverlening

4 trajecten
of gezamenlijk traject + korte
eenmalige
consulten

4 trajecten
of gezamenlijk traject + korte
eenmalige
consulten

4 trajecten
of gezamenlijk traject + korte
eenmalige
consulten

Waalwijk/Taalrijk: invullen

Waalwijk
Taalrijk

Waalwijk
Taalrijk

Waalwijk
Taalrijk

Taalimpuls:
invullen

Taalimpuls

Taalimpuls

Taalimpuls

PIB: 2 leerlingen per
schooljaar

PIB: uitbreiding
wanneer de
pilot slaagt

PIB: uitbreiding wanneer de pilot slaagt

PIB: uitbreiding
wanneer de
pilot slaagt

Bibliotheek
aanbod,
leesbevordering

Bibliotheek
aanbod,
leesbevordering

Bibliotheek
aanbod,
leesbevordering

Bibliotheek
aanbod,
leesbevordering

Cultuurloper

Cultuurloper

Cultuurloper

Cultuurloper

€ 7.500

€ 7.500

€ 7.500

€ 7.500

€ 5.000

€ 5.000

€ 5.000

€ 5.000

Arrangementen Auris
 Taallokaal
 Los arrangement
 Participatie medewerker Taallokaal van Het Zilverlicht scholing Auris
Individuele scholing medewerkers (zie
scholingsplan)
Functie gebonden trajecten; opleidingen en registratie-follow up (zie scholingsplan)
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3.

ONZE OPDRACHT

3.1

Inleiding

Dit hoofdstuk is dragend voor ons werk in de komende schoolplanperiode. We verantwoorden hier
vanuit welke opvattingen ons onderwijs verzorgd wordt. Deze opvattingen zijn gebaseerd op de visie
van het schoolteam en de conclusies die we als schoolteam getrokken hebben uit de verzamelde gegevens. Dit alles binnen de kaders van de relevante wetgeving en het koersplan van de stichting.
In de Wet op het Primair Onderwijs staat beschreven aan welke eisen het onderwijs moet voldoen.
Ook de Wet Passend Onderwijs stelt eisen aan de inrichting van ons onderwijs.
In de hiernavolgende paragrafen wordt aangegeven op welke wijze wij invulling geven aan deze
wettelijke eisen.
3.2.

Ononderbroken ontwikkeling (OP1)

Artikel 8 lid 1 van de WPO geeft aan: Het onderwijs wordt zodanig ingericht, dat de leerlingen een
ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Het wordt afgestemd op de voortgang in de
ontwikkeling van de leerlingen.
Op onze school geven we hieraan als volgt vorm:
Om in beginsel een ononderbroken ontwikkelingsproces te kunnen doorlopen is onze school binnen de verschillende bouwen klassikaal ingericht. Binnen die klassikale structuur zijn er zeker mogelijkheden om een eigen leertempo kans te geven. Leerlingen worden zoveel mogelijk op niveau
ingedeeld. Niveau is het eerste criterium, leeftijd het tweede, daarnaast proberen we rekening te
houden met zorgzwaarte binnen de groepen en wenselijke c.q. onwenselijke combinaties van
leerlingen onderling of leerling/leerkracht combinaties. Binnen de klasstructuur zorgen methodes
voor de leerlijnen. Hierdoor zijn de voorwaarden geschapen om een onderwijsleersituatie te
scheppen die het mogelijk maakt dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen op alle aspecten van hun ontwikkeling. Deze aspecten betreffen onder andere de
verstandelijke, sociale, motorische, emotionele en creatieve ontwikkeling. Binnen de verschillende
bouwen kan er gekozen worden voor het vormen van niveaugroepen op individuele vakken, zodat
instructie en begeleiding efficiënt kan worden gegeven. Voor de leerlingen die op ZML niveau
functioneren is /wordt een apart programma ingericht.
Alle leerlingen hebben een individueel OPP dat tweemaal per schooljaar wordt bijgesteld. Op moment van schrijven (2019) werken we convergent tot een didactische leeftijd van 30. Er wordt
vanaf DL 30 divergent gewerkt. We zijn aan het onderzoeken of groepsoverstijgend werken in circuitmodel waarbij er maximaal 3 niveau’s in een klas zitten, organisatorisch haalbaar is en ontwikkeling oplevert.

3.3.
Brede ontwikkeling
Artikel 8 lid 2 WPO geeft aan: 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.
Dit geven wij op de volgende wijze vorm:
Onze school werkt aan een brede ontwikkeling omdat alleen zo kinderen goed voorbereid worden
op hun toekomst. In ons onderwijs zijn daarom een aantal richtingwijzers ingebed:
 Actief zijn, initiatieven nemen en plannen maken De begrippen ‘actie' en ‘initiatieven' wijzen op
het actieve aandeel van kinderen in hun eigen ontwikkeling. Dat stimuleren wij in onze lessen;
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Communiceren en taal. Communicatie wil zeggen dat kinderen contacten aangaan met anderen en daarbij meerdere communicatievormen gebruiken. Niet alleen verbale, maar ook nonverbale; d.m.v. bijvoorbeeld gelaatsuitdrukkingen, gebaren en lichamelijk contact geven partners boodschappen aan elkaar door: bv. genegenheid, respect, afkeer,
schrik. Taal is dus een wezenlijk communicatiemiddel. Communicatie in brede zin is voor de
leerling populatie op een SBO met verbrede toelating (leerlingen met taalstoornis of taalachterstand of communicatieve verstoring daar waar het gaat om leerlingen met bv een stoornis in
het autistisch spectrum) niet vanzelfsprekend en vraagt vaak om expliciet aanleren;
Samen spelen en samen werken. Samen spelen en werken zijn sociale activiteiten. In al die
sociale activiteiten leren kinderen van de voorbeelden in handelingen, taal of oplossingen voor
problemen, die ze van anderen zien. Ook dit vraagt extra ondersteuning en begeleiding voor
onze leerlingen;
Verkennen van de wereld. Ontwikkeling is geleidelijk ingroeien in de wereld. Kinderen zijn
meestal geïnteresseerd in hun wereld en zijn erop uit daar deel van uit te maken; dat maakt
dat er van ontwikkeling sprake kan zijn. Het is van belang dat kinderen de houding en de vaardigheden ontwikkelen waarmee ze zich in de omringende wereld oriënteren: interesse, behoefte om te onderzoeken en te experimenteren. Vragen stellen, onderzoekende houding aannemen, informatieve bronnen raadplegen, methoden bedenken voor de oplossing van een probleem, samenwerken, peerfeedback geven, reflecteren zijn voorbeelden van gewenste vaardigheden. Daarnaast gaat het om het leren deelnemen aan de sociaal-culturele werkelijkheid;
Uiten en vormgeven. Bij uiten en vormgeven gaat het erom de kinderen te helpen om hun gevoelens, ervaringen, gedachten en ideeën te uiten. Dat kan door te spelen, door te bewegen
en te dansen, door te praten en te vertellen, door beeldend te vormen zoals tekenen, boetseren, door dingen of constructies te maken, door teksten te maken en te schrijven. Dit is in
emotioneel en sociaal opzicht van belang, zeker wanneer het om leerlingen gaat die in sociaal/emotioneel opzicht tekorten ervaren of nare ervaringen hebben opgedaan;
Voorstellingsvermogen en creativiteit. Voorstellingsvermogen is je in gedachten voorwerpen,
gebeurtenissen en situaties voorstellen. Eerst, in het stadium van het aanschouwelijk denken,
hebben kinderen objecten en situaties direct zichtbaar en tastbaar nodig om daarover te praten en te denken. Naarmate ze meer voorstellingen of mentale beelden van de wereld om hen
heen hebben opgebouwd, zijn ze ook steeds meer in staat om op basis daarvan te denken en
te handelen;
Omgaan met symbolen, tekens en betekenissen. Representerende activiteiten dragen bij aan
de denkontwikkeling doordat het kind zich ervan bewust is dat de representatie niet hetzelfde
is als de werkelijkheid maar daarnaar verwijst. Deze functie vormt de spil van alle bewuste
denkactiviteit en is de basis van de leeractiviteit. Voor een deel bestaat onze cultuur uit abstracte grafische tekens, zoals letters, cijfers, schema's, modellen of statistieken. Kinderen
kunnen de betekenissen daarvan (later) leren begrijpen als ze (eerder) veel ervaringen met
concrete representaties hebben opgedaan;
Zelfsturing en reflectie. We spreken van zelfcontrole als het gaat om het uitvoeren van een
taak of opdracht zonder de directe aanwezigheid of de controle van de opdrachtgever. Het is
een vorm van controle waarin het kind in staat is zich niet af te laten leiden door allerlei prikkels van buitenaf en zich aan de uitvoering van de taak of opdracht te houden zoals die vooraf
is vastgesteld of afgesproken. Binnen het SBO zijn we nog zoekend hoever zelfsturing en eigenaarschap bij de leerlingen kan worden gerealiseerd en hoe dat vorm kan krijgen.
Onderzoeken, redeneren en probleem oplossen. Dit zijn cognitieve kwaliteiten die te maken
hebben met strategisch handelen en met vooruitdenken op nieuwe situaties en gebeurtenis-
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sen. Onderzoeken is een basishouding; kinderen moeten er actief op uit zijn situaties te onderzoeken, te analyseren en te begrijpen. Het impulsieve spontane handelen maakt geleidelijk
aan plaats voor bewust handelen, waarin kinderen zich oriënteren voor ze aan de uitvoering
beginnen.
3.4.

Ontwikkeling in beeld (OP2)

Wat wordt er ten minste van de school verwacht volgens
het Onderzoekskader van de Inspectie?
De school verzamelt vanaf binnenkomst met behulp van een leerling- en onderwijsvolgsysteem systematisch informatie over de kennis en vaardigheden van haar leerlingen. Voor de kennisgebieden
taal en rekenen/wiskunde gebeurt dit vanaf groep 3 met betrouwbare en valide toetsen die tevens
een indicatie geven van de bereikte referentieniveaus. Leraren vergelijken deze informatie met de
verwachte ontwikkeling. Deze vergelijking maakt het mogelijk om het onderwijs af te stemmen op
de onderwijsbehoeften van zowel groepen als individuele leerlingen.
Wanneer leerlingen niet genoeg lijken te profiteren, analyseert de school waar de ontwikkeling stagneert en wat mogelijke verklaringen hiervoor zijn. Vervolgens bepaalt zij wat er moet gebeuren om
eventuele achterstanden bij leerlingen te verhelpen.
De manier waarop wij de ontwikkeling van leerlingen volgen:
Individuele OPP’s;
Toetskalender en analyse van de opbrengsten;
Cyclisch geheel van leerling- en groepsbesprekingen;
Korte lijn met ouder(s) en ketenpartners;
Breed zorgteam;
Leerlingen goed in beeld, LVS ParnasSys.
Voor de uitwerking hiervan zie onderwijsplan
3.5. Resultaten, toetsing en afsluiting
Wat wordt er ten minste van de school verwacht volgens
het Onderzoekskader van de Inspectie?
De cognitieve eindresultaten liggen op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie verwacht mag worden. Dit betekent dat de eindresultaten op de kernvakken Nederlandse
taal en rekenen/wiskunde voldoen aan de gestelde norm, uitgezonderd de leerlingen die een aangepaste leerlijn hebben.
Alle leerlingen (behoudens wettelijke uitzonderingen) in leerjaar 8 maken een eindtoets. Tijdens de
schoolperiode maken ze toetsen van het leerlingvolgsysteem, waarmee in elk geval de kennis en
vaardigheden op het terrein van Nederlandse taal en rekenen en wiskunde worden gemeten. De leraren nemen de toetsen af conform de voorschriften.
Ouders worden geïnformeerd over de vorderingen van de leerlingen. Alle leerlingen krijgen een advies voor het vervolgonderwijs. De school hanteert hierbij een zorgvuldige procedure.
De bestemming van leerlingen na het verlaten van de school is bekend en voldoet ten minste aan de
verwachtingen van de school.
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Het Zilverlicht hanteert het toetsprotocol en stelt op basis van de uitkomsten de OPP’s en het onderwijskundig groepsplan halfjaarlijks bij.
Zie onderwijsplan.
3.6. Onderwijstijd
Op onze school hanteren we de volgende onderwijstijd:
Maandag- dinsdag – donderdag - vrijdag: ochtend 8.45-12.15 uur en middag: 12.45-14.45 uur
Woensdag: 8.45-12.15 uur
940 uur op jaarbasis
Voor de jaarlijkse invulling van de onderwijstijd, zie schoolkalender.

3.7. Anderstaligen (OP1)
De manier waarop wij omgaan met leerlingen met een andere voertaal dan het Nederlands:
Er is sprake van een groeiend aantal Poolse leerlingen met een forse achterstand in de Nederlandse taal. Dit vraagt om actie voor de komende jaren. Allereerst zal onderzocht moeten worden
of:
 Het Zilverlicht gebruik kan maken van nieuwkomers leerkring.
 In hoeverre is gemeentelijke ondersteuning voor nieuwkomers en Taalimpuls inzetbaar
voor de Poolse SBO leerlingen?
 Logopedische ondersteuning op woordenschat passend is.
 De taalproblemen van deze leerlingen een plaatsing op het SBO rechtvaardigen.
 Of de taalproblemen van deze leerlingen voorliggend of secundair is aan andere problemen waarvoor een TLV SBO is afgegeven.

3.9.

Burgerschapsonderwijs (OP2)

Artikel 8 lid 3 WPO geeft aan: Het onderwijs gaat er vanuit 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 leeftijdgenoten. 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.
Dit geven wij op de volgende wijze vorm:
Onze school is voor iedereen, ongeacht iemands levensbeschouwelijke en/of sociaal-culturele achtergrond toegankelijk. De verschillende achtergronden maken van de school een ontmoetingsplaats waar de kinderen (en de ouders) kennismaken met een verscheidenheid aan culturen,
denkbeelden en zienswijzen.
Onze school wil graag dat de leerlingen betrokken burgers worden die een bijdrage kunnen en
willen leveren aan een duurzame leefbare wereld.
Onze kinderen van nu zijn de volwassenen van later en zij zullen dus degene zijn die de maatschappij draaiende moeten houden. Om dat te kunnen doen, zullen ze bepaalde kennis en vaardigheden moeten hebben en een actieve houding moeten ontwikkelen. Ze zullen zelf stevig in de

28

wereld moeten staan om behulpzaam, eerlijk en respectvol naar anderen te kunnen zijn. Als kinderen over elkaar, elkaars cultuur en geloof leren zullen ze elkaar beter begrijpen en zullen ze beter in staat zijn verschillen en ‘anders’ zijn te accepteren. In onze school is een gesprek over anders zijn geen uitzondering. We willen graag uitgaan van verschillen, zowel in datgene wat de
leerling ‘anders’ maakt, als ook hun verschillende culturele achtergronden.
Door afspraken centraal te stellen in de klas, in de school en in het verkeer leren de kinderen dat
er regels nodig zijn om een veilige maatschappij te realiseren. Wij gebruiken hiervoor o.m. het IK
en JIJ denken, waarbij het zorgen voor jezelf, de ander én je omgeving centraal wordt gesteld.
De Ik en Jij poppen staan hierbij centraal en worden ingezet bij gedragslessen en lessen rond
burgerschap.
3.9.

Ons leerstofaanbod (OP

1)

Artikel 9 lid 5 wpo geeft aan: Ten aanzien van de onderwijsactiviteiten, genoemd in het eerste tot en
met vierde lid, worden bij algemene maatregel van bestuur kerndoelen vastgesteld.
En in artikel 9 lid 6: Voor de school geldt de eis dat zij tenminste de kerndoelen bij haar onderwijsactiviteiten als aan het eind van het basisonderwijs te bereiken doelstellingen hanteert.
Aanvullend op de kerndoelen geven de referentieniveaus Rekenen en Taal een specifiekere beschrijving van de onderwijsinhoud. Zij bieden daarmee heldere en concrete doelen die leraren kunnen hanteren en op basis waarvan zij de voortgang van hun leerlingen kunnen evalueren.
Wat wordt er ten minste van de school verwacht volgens
het Onderzoekskader van de Inspectie?
De school biedt een breed en op de kerndoelen gebaseerd aanbod dat ook de referentieniveaus taal
en rekenen omvat en dat aansluit bij het (beoogde) niveau van alle leerlingen.
Het onderwijs gaat ervan uit dat leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving. Daarom is het
onderwijs gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie, en op kennis hebben van en kennismaken met verschillende achtergronden en culturen van leeftijdgenoten. Het aanbod draagt bij aan de basiswaarden van de democratische rechtsstaat.
Het aanbod sluit aan op het niveau van de leerlingen bij binnenkomst van de school, wordt afgestemd op de onderwijsbehoeften die kenmerkend zijn voor de leerlingenpopulatie en bereidt hen
voor op het aanbod bij de start van het vervolgonderwijs. Daar tussenin verdelen de leraren de leerinhouden evenwichtig en in samenhang over de leerjaren heen. De school legt de doelen voor het
onderwijs en de opbouw van het aanbod vast in het schoolplan.
3.8.1. Nederlandse taal
Hieronder wordt begrepen:
 Mondelinge taalvaardigheid,
 Leesvaardigheid,
 Schrijfvaardigheid.
 Begrippenlijst en taalverzorging.

Mondelinge taalvaardigheid met de drie sub domeinen gespreksvaardigheid, luistervaardigheid en
spreekvaardigheid
Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen:
 Taal op maat 4 tm 8
 Schatkist kleuters
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Ontwikkelingsmaterialen
Veilig leren lezen
Materialen van individuele leerkrachten (bijv. Kletspot, openhartig, dilemma op dinsdag, koffertjeskring, ik-koffer, nieuwskring, tools van betekenisvol leren)

De werkwijzen, die wij hiervoor hanteren zijn:
 Verschillende kringactiviteiten die gekoppeld zijn aan thema’s vanuit taalmethode/nieuwsbegrip/wereldoriëntatie
 Verschillende werkvormen die horen bij Taal op maat in niveaugroep (elk hoofdstuk
heeft lessen mondelinge taalvaardigheid
In de komende schoolplanperiode willen wij de volgende veranderingen realiseren:


Schoolbreed afspraken/ doorgaande lijn verbeteren, op elkaar afstemmen (per bouw)



Onderzoeken van praktische werkvormen

Leesvaardigheid
Met de twee subdomeinen: lezen van zakelijke teksten en lezen van fictionele, narratieve en literaire teksten
Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen:
 Ontwikkelingsmaterialen
 Schatkist
 Veilig leren lezen
 Methode Leesestafette
 Biebboeken
 Leespromotiekisten
 Computerprogramma’s (ambrasoft, flits, cluster, internet, dvd’s Nederlands ondertiteld)
 Methode nieuwsbegrip
De werkwijzen, die wij hiervoor hanteren zijn:
 Zelfstandig lezen
 Tutorlezen
 Duo-lezen
 Voorlezen
 Koorlezen
 Slingerlezen
 Voorleeswedstrijd
 Ralfi-lezen/connect lezen
 Flitsen
 Werkvormen betekenisvol leren
 Activiteiten bij bewegend leren (kleuters)
In de komende schoolplanperiode willen wij de volgende veranderingen realiseren:
 Materialen aanschaffen om aan te sluiten bij behoeftes bij kinderen met leesproblemen
(dyslexie)
 Bekijken aanbod nieuwsbegrip
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Schrijfvaardigheid, begrippenlijst en taalverzorging.
Schrijven wordt ruim opgevat, het gaat om het produceren van creatieve en zakelijke teksten
In de begrippenlijst staan termen en concepten die leerlingen en docenten nodig hebben om over taalvaardigheid van gedachten te wisselen. Bij taalverzorging gaat het om zaken die in dienst staan van een
verzorgde, schriftelijke taalproductie.

Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen:
“Schrijven in de Basisschool” is de methode die in de onderbouw, middenbouw en bovenbouw
wordt gebruiken. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van Schrijfdans of extra werkbladen (die
op het internet op de verschillende onderwijspagina’s staan). Ook de methode “Schatkist” en
“Veilig leren lezen” bevat opdrachten gericht op letters, letterkennis, schrijfplezier en schriftontwikkeling.
De schrijfopdrachten komen uit “Taal Op Maat” en “Nieuwsbegrip XL”. Daarnaast worden lesideeën van bijvoorbeeld de bibliotheek of schoolwebsites gebruikt. Het “Taal Op Maat” en
“Nieuwsbegrip XL” aanbod gebeurt in de middenbouw, bovenbouw en schoolverlaters.
Met behulp van de aanwijzingen van logopedie, het traject “bewegend leren” en het traject
“betekenisvol leren” proberen we leerlingen bewust te maken van taal en het gebruik van taal.
Dit oefenen we bijvoorbeeld ook in de verschillende soorten kringen (o.a. koffertjeskring of Engelse kring). Ook foto’s van activiteiten helpen met het ophalen van voorkennis en het voeren
van gesprekken.

De werkwijzen, die wij hiervoor hanteren zijn:
Bij elke schrijfles uit de methode “Schrijven in de Basisschool” hoort een digibord les ter ondersteuning. Dit is een klassikaal moment. De leerkracht geeft mondelinge ondersteuning tijdens de eerste opdracht(en) in het schrift en daarna gaan de leerlingen zelfstandig aan de
slag. Extra opdrachten bestaan uit herhalingsbladen of verrijkingsbladen.
Bij “Taal op Maat” en “Nieuwsbegrip XL”, “Schatkist” en “Veilig leren lezen” kan het digibord
gebruikt worden. Ook hebben we bij Taal op Maat het leerlingenboek en het werkboek. De
uitwerking gebeurt onder andere in het werkboek en op de werkbladen van Nieuwsbegrip. Er
wordt een op een gewerkt, maar ook in tweetallen of groepjes om zo werkvormen af te wisselen en gebruik te maken van elkaars talenten.
Het reflecteren op de les of het eindproduct gebeurt tussendoor, maar ook aan het eind van
de les. Ook gebruiken we producten om bij de start van een volgende les voorkennis te activeren.
In de komende schoolplanperiode willen wij de volgende veranderingen realiseren:
De werkgroep schrijven gaat kijken naar het schrijfonderwijs omdat de doelgroep leerlingen en
daarmee ook de hulp- en ondersteuningsvraag is veranderd in vergelijking met afgelopen schoolplanperiode. Er moet uitgezocht worden wat het basisaanbod in de groepen moet zijn en welke
verdiepend of intensief aanbod we kunnen creëren. De methode “Schrijven in de Basisschool” is
verouderd en moet vervangen worden.
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3.8.2. Engelse taal

Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen:
“Real English” is de methode die we in de bovenbouw en schoolverlaters gebruiken. Daarnaast
vullen we dit aanbod aan met Engelse leesboeken, spelletjes en opdrachten die we op onderwijswebsites tegenkomen.

De werkwijzen, die wij hiervoor hanteren zijn:
We gebruiken de hoofdstukken van de methode als basis. De digibord lessen worden gebruikt ter
verwerking van de opdrachten of om lesdoelen en opdrachten uit te leggen. In de schoolverlatersgroep gaan we verder waar ze qua aanbod in de bovenbouw geëindigd zijn. Het kan dus voorkomen dat we bij de start van een schooljaar niet in boek 8 beginnen, maar eerst nog herhalen
of lesstof van groep 7 afmaken. Spelletjes of bijvoorbeeld de leesboeken worden tijdens de momenten Engels aangeboden of zijn tussenactiviteiten op het lesrooster.
In de komende schoolplanperiode willen wij de volgende veranderingen realiseren:
Er is besproken dat we goed in de gaten moeten houden of het aanbod blijft passen bij de vraag
van de leerlingen. Wat duidelijk is, is, dat we op zoek moeten gaan naar extra materialen in de
vorm van spellen of boeken zodat aanbod gevarieerd blijft. Daarnaast mag betekenisvol leren en
bewegend leren meer verweven worden in de aanpak en het aanbod.

3.8.3. Rekenen/wiskunde
Het gaat hierbij om de volgende domeinen:
Getallen
Verhoudingen
Meten en Meetkunde
Verbanden
Getallen
Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen:
Onderbouw a/b:
Methode schatkist.
Ontwikkelingsmateriaal.
Rekenkasten met inhoud.
Activiteiten bewegend leren.
Onderbouw c t/m sv B:
Methode Reken Zeker.
Rekenkasten met inhoud.
Activiteiten bewegend leren.
Software: Ambrasoft
De werkwijzen, die wij hiervoor hanteren zijn:
IGDI, alle groepen
Reken-circuit en bewegend leren, enkele groepen
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Rekenen in groepjes olv stagiaires, onderwijsassistenten
ZML leerlingen, eigen leerlijn en werken in groepjes
In de komende schoolplanperiode willen wij de volgende veranderingen realiseren:
Circuitvorm en bewegend leren inzetten
Praktisch rekenen inzetten

3.8.4. Oriëntatie op jezelf en de wereld
Hieronder wordt begrepen:
Mens en samenleving
Natuur en techniek
Tijd
Ruimte
Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen:
Methode: Wijzer.
Digibord: Wijzer methode gebonden.
Wij vullen als leerkrachten de methodelessen aan met materialen om de betrokkenheid te
vergroten en herhaling van de stof aan te bieden.
Naast methode gebonden lessen wordt er door middel van educatieve programma’s (buitendienst, klokhuis, schooltv, proefjes.nl) en excursies aan de leerdoelen van W.O gewerkt.
De werkwijzen, die wij hiervoor hanteren zijn:
Klassikale instructie, meerdere momenten per week voor behandelen van een les.
3 x 45 minuten WO vakken (aardrijkskunde, geschiedenis en natuur) Vakken worden om de beurt
aangeboden.
Het aanbieden kan ook elementen van ‘bewegend leren’ en/of ‘betekenisvol leren’ in zich hebben.
1 maal per week techniekles mbv techniektorens en constructiematerialen.
Tweemaal per jaar techniek uur, praktijklessen.
1 maal per jaar excursie naar ‘ontdekrijk’.
In de komende schoolplanperiode willen wij de volgende veranderingen realiseren:
Toewerken naar doorlopende lijn, toetsing
Inhoudelijk versterken van de wekelijkse technieklessen
3.8.5. Kunstzinnige oriëntatie
Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen:
 Handvaardigheid moet je doen! ;
 Tekenen moet je doen! ;
 Eigen leerlijn van de vakdocent.
De werkwijzen, die wij hiervoor hanteren zijn:
 Eigen leerlijn lessenaanbod handvaardigheidsdocent;
 Per schooljaar een halfjaar handvaardigheid 1 x per week van een vakdocent, daarnaast
handvaardigheidslessen door de eigen leerkracht.
In de komende schoolplanperiode willen wij de volgende veranderingen realiseren:
 Optimaliseren van de leerlingrapportage

3.8.6. Bewegingsonderwijs
Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen:
 Basislessen bewegingsonderwijs
 Eigen leerlijn lessenaanbod vakdocent lichamelijke opvoeding
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Rots & Water
Aanleren diverse buitenspellen

De werkwijzen, die wij hiervoor hanteren zijn:
 Eigen leerlijn lessenaanbod vakdocent lichamelijke opvoeding
 Tweemaal per week gymles, waarvan eenmaal door de vakdocent
 Gerichte spelbegeleiding gedurende de pauzes
In de komende schoolplanperiode willen wij de volgende veranderingen realiseren:
 Optimaliseren van de leerlingrapportage

Voor het primair onderwijs zijn er wettelijk verankerde kerndoelen. Deze vormen een
aanbodverplichting en zijn als globale streefdoelen geformuleerd en bieden veel ruimte
voor schooleigen keuzes.
Ons leerstofaanbod voldoet aan de kerndoelen en referentieniveaus. Wij werken met de
volgende methoden/leerlijnen om de eindtermen te behalen:.
Rekenen



Taal en spelling






Leren lezen






Technisch lezen
Begrijpend lezen
Schrijven
Engels
Geschiedenis
Aardrijkskunde
Natuuronderwijs en techniekonderwijs
Sociaal Emotioneel
Bewegingsonderwijs

Muziekonderwijs























Reken Zeker (inclusief softwareprogramma)
Ambrasoft (software)
Rekenboog (ZML programma)
Taal op Maat (inclusief softwareprogramma)
Spelling op Maat (inclusief softwareprogramma)
Taal in blokjes
Ambrasoft (software)
Veilig leren lezen (inclusief softwareprogramma)
Schatkist (inclusief software programma)
Estafette
Flits (softwareprogramma)
Nieuwsbegrip XL
Schrijven in de basisschool
Real English
Wijzer! Geschiedenis
School TV
Wijzer! Aardrijkskunde
School TV
Wijzer! Natuur & Techniek
Techniek Torens
School TV
Kwink
Drama moet je doen!
School TV
Basislessen bewegingsonderwijs
Eigen leerlijn lessenaanbod vakdocent
lichamelijke opvoeding
Rots & Water
Muziek moet je doen!

Bezig met aanschaf van een digitale
muziekmethode
School TV
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Verkeersonderwijs







Wijzer door het verkeer
School TV
Handvaardigheid / tekenonderwijs
Handvaardigheid moet je doen!
Tekenen moet je doen!
Eigen leerlijn lessenaanbod handvaardigheidsdocent
Daarnaast wordt er veel gebruik gemaakt van spel en doe activiteiten/ bewegend leren/ praktisch
leren/ visuele ondersteuning d.m.v. materiaal of beeld.

3.9.

Leerlingen die extra ondersteuning behoeven

Artikel 8 WPO geeft aan: T.a.v. van leerlingen die extra ondersteuning behoeven, is het onderwijs
gericht op individuele begeleiding die is afgestemd op de behoeften van de leerling. De scholen
voorzien in een voortgangsregistratie omtrent de ontwikkeling van leerlingen die extra ondersteuning behoeven.

Wat wordt er ten minste van de school verwacht volgens
het Onderzoekskader van de Inspectie?
Voor leerlingen die structureel een onderwijsaanbod nodig hebben op een ander niveau dan de leeftijdsgroep, biedt de school een passend onderwijsaanbod, ondersteuning en/of begeleiding, gebaseerd op de mogelijkheden van de desbetreffende leerlingen. Het aanbod, de ondersteuning en/of
de begeleiding zijn gericht op een ononderbroken ontwikkeling van de leerling. De school evalueert
periodiek of het aanbod het gewenste effect heeft en stelt de interventies zo nodig bij.

De school heeft in het schoolondersteuningsprofiel vastgelegd wat zij onder extra ondersteuning verstaat en welke voorzieningen de school kan bieden in aanvulling op het door het samenwerkingsverband omschreven niveau van basisondersteuning. Voor de leerlingen die deze extra ondersteuning
nodig hebben, legt de school in het ontwikkelingsperspectief vast hoe het onderwijs wordt afgestemd op de behoefte van de leerling.
In ons schoolondersteuningsprofiel (SOP) hebben wij in kaart gebracht wat wij aan mogelijkheden,
grenzen en ambities hebben ten aanzien van de ondersteuning van leerlingen met extra onderwijsbehoeften. Elke leerling is echter uniek, dus zullen we altijd per leerling nagaan welke onderwijsbehoeften de leerling heeft en of en hoe wij daaraan kunnen voldoen. Iedere leerling heeft een OPP op
onze school die tweemaal per jaar op basis van de resultaten en verdere ontwikkeling van de leerling wordt bijgesteld. Vanuit het samenwerkingsverband passend onderwijs in onze regio wordt de
school extra bekostigd om zo verbrede toelating mogelijk te maken. We geven hierna beknopt weer
op welke wijze de structuur op onze school functioneert:
Onze leerlingenzorg vindt plaats binnen 3 belangrijke kaders:
a.
Het rijksbeleid inzake Passend Onderwijs
b.
Het Ondersteuningsplan 2018-2022 van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs
Heusden Langstraat Altena
c.
Ons schoolondersteuningsprofiel
Wanneer we bij ons op school over leerlingenzorg spreken, bedoelen we de zorg voor álle leerlingen
op onze school. We denken daarbij meer in termen van afstemming op het leren van de leerlingen,
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de onderwijsbehoefte én in termen van ondersteuningsbehoefte/hulpverlening. Hieronder volgen de
belangrijkste uitgangspunten en kenmerken van onze leerlingenzorg:
a.
Wij bieden op onze school Passend Onderwijs aan alle leerlingen die binnen ons schoolondersteuningsprofiel passen. Dit ondersteuningsprofiel vormt de basis voor ons handelen en is
te vinden op de website van de school. Het zorgteam is samen met de leerkrachten verantwoordelijk voor de leerling ondersteuning die met de beschikbare middelen zo lang als kan
op school gegeven wordt en organiseert passende ondersteuning (lichte of zware ondersteuning) De ondersteuningsschil/ het zorgteam op onze school bestaat uit 1,6 FTE IB, 0,8 FTE
gedragswetenschapper, 1,0 FTE logopedist, 0,6 FTE Schoolmaatschappelijk deskundige, plus
ingekochte expertise vanuit cluster 3 en 4. De IBers richten zich op de leerkrachtbegeleiding
en m.n. het onderwijskundig proces binnen de school. De gedragswetenschappers en SMW
worden betrokken bij (verdiepte) handelingsvragen op gebied van gedrag of zaken rond het
gezinssysteem. Aanmeldingen voor Het Zilverlicht, verwijzingen, onderwijs-zorg trajecten, de
overgang van PO naar VO, contact jeugdzorgpartners en onderzoeken ligt m.n. bij de gedragswetenschappers.
b.
In het ondersteuningsproces van onze school wordt handelingsgericht en planmatig gewerkt. Het proces start bij de signalering door een leerkracht of door de ouders van een ondersteuningsbehoefte bij een leerling en eindigt op het moment dat passend onderwijs voor
deze leerling gerealiseerd is.
c.
Ons proces van handelingsgericht werken (HGW) bevat de volgende stappen:
- Start leerling OPP op basis van dossiergegevens bij aanmelding, wordt met ouders doorgesproken;
- Verzamelen van gegevens uit toetsen, observatie, en gesprekken met leerlingen/ouders in
een groepsoverzicht;
- Het groepsoverzicht biedt beknopt en bondig zicht op de geplande vaardigheidsgroei per
leergebied, de groei van de leerlingen op meerdere toets momenten en hoe het actueel
staat met de factoren die de ontwikkeling en het leren van de leerlingen belemmeren en bevorderen;
- Signaleren van de leerlingen die zich niet conform de verwachtingen of prognose ontwikkelen, worden tussentijds opgepakt door de IB, wanneer nodig een verdieping naar orthopedagoog, psycholoog, en/of SMW. Direct korte lijn met ouders. Breed overleg met alle betrokkenen wordt in ieder geval structureel én/of op vraag geïnitieerd.
- Wanneer vragen rondom leerlingen niet met betrokken IB en orthopedagoog/psycholoog of
SMW kan worden opgepakt, of het verwachte resultaat blijft uit, worden deze ingebracht in
een zorgteamoverleg, waar op vraag ook externen kunnen worden uitgenodigd.
- Benoemen van onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van leerlingen
- Clusteren van leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften in subgroepen
- Doelgericht opstellen van een groepsplan op basis van de clustering
- Uitvoeren en evalueren van het groepsplan (didactisch en gedrag)
- Afsluiten met groepsbesprekingen
- Monitoren en evalueren. Tweemaal per jaar vindt een groepsbespreking/evaluatie plaats op
basis van de toetsgegevens en de sociaal/emotionele ontwikkeling.
d.

Onze leerlingenzorg richt zich niet alleen op het helpen bij problemen, maar zeker ook op
het voorkomen van problemen. Zorgpreventie is voor onze school van groot belang. Goed
onderwijs waarbij didactisch alsook pedagogisch gedifferentieerd wordt, is daarbij de krachtigste factor. De professionaliteit van de leerkrachten speelt bij deze preventieve zorg een
sleutelrol. Effectieve instructie en effectief klassenmanagement met een stevige pedagogisch-didactische basis en een positieve grondhouding zijn daarbij gevraagd. Die positieve
grondhouding van de leerkracht zorgt ervoor dat een kind zich ook met zijn beperkingen veilig en geaccepteerd voelt.

e.

Binnen het kader van deze preventieve gerichtheid speelt samenwerking met de voorschool
ook een (belangrijke) rol. Leerlingen komen van verschillende peuterspeelzalen. Onze di-
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recte ketenpartners zijn het MKD en Kentalis. Wanneer een leerling van daaruit naar Het Zilverlicht wordt uitgeplaatst is er intensief contact (nodig) Al bij de aanmelding en eerste weken op onze school willen we zo goed mogelijk op de hoogte zijn van de ontwikkeling van
leerlingen. Op de begeleiding van leerlingen in de onderbouw wordt fors ingezet.
f.

Binnen Het Zilverlicht zijn twee collega’s VVE geschoold. Naast alle andere ondersteuning op
gebied van logopedie, taal en woordenschat kan dit nog verder opgepakt worden.

3.10.

Onderwijs aan leerlingen met een taalachterstand

3.10.1. Inleiding

In het basisonderwijs wordt de term ‘nieuwkomer’ gebruikt om de groep leerlingen aan te duiden die
nog maar kort (tot 4 jaar)1 in Nederland verblijven en het Nederlands onvoldoende machtig zijn om
aan het onderwijs deel te nemen. Het kan hierbij gaan om kinderen van asielzoekers of vluchtelingen, kinderen van arbeidsmigranten uit bijvoorbeeld Midden- en Oost-Europa of kinderen die naar
Nederland komen in het kader van gezinshereniging. In het toezicht op voorzieningen voor nieuwkomers richt de inspectie zich op deze brede doelgroep.
3.10.2. Arbeidsmigranten
De grootste groep migranten is afkomstig uit Polen. Deze groep is groeiend en neemt eigen bijkomende problematiek mee. Zie hoofdstuk 3.7.
3.10.3. Asielzoekers
Tot nu toe is bij onze school 1 leerling als asielzoeker ingeschreven
3.10.4. Vluchtelingen
Niet alle asielzoekers zijn vluchtelingen. Volgens het Vluchtelingenverdrag van de Verenigde Naties
uit 1951 is een vluchteling iemand die in zijn thuisland gegronde vrees heeft voor vervolging. Redenen voor vervolging kunnen zijn: ras, godsdienst, nationaliteit, politieke overtuiging of seksuele
voorkeur. De vluchteling kan in eigen land geen bescherming krijgen tegen deze vervolging. Het
land waar asiel wordt gevraagd moet nagaan of de asielzoeker valt onder het Vluchtelingenverdrag.
Dit gebeurt in de asielprocedure. In Nederland beslist de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
over de asielaanvraag en of de asielzoeker erkend wordt als vluchteling.
Bij ons op school: n.v.t.
3.10.5. Projecten
Voor bovengenoemde doelgroepen nemen wij deel aan de projecten zoals ‘Taalimpuls’:
Afhankelijk van de leeftijd van de leerling wordt in ieder geval aandacht besteed aan de basiswoordenschat, beginnende geletterdheid, leren lezen, begrijpend lezen, schooltaalwoorden, woordenschat en begrijpend lezen in de zaakvakken (taalgericht zaakvakonderwijs).
3.11.

Onderwijs aan langdurig zieke kinderen

Sinds 1 augustus 1999 zijn basisscholen zelf verantwoordelijk voor het onderwijs aan langdurig zieke
kinderen. Een uitzondering hierop zijn kinderen die in een academisch ziekenhuis worden behandeld.
Het gaat dus om die kinderen die gedurende langere tijd in een ziekenhuis zijn opgenomen of langdurig ziek thuis zijn.
In benoemde situaties organiseren wij als school contacten met het zieke kind om ervoor te zorgen
dat het leerproces zo goed mogelijk doorloopt. Dat kan op allerlei manieren plaatsvinden. Het zieke
kind kan worden bezocht door de groepslera(a)r(en) en medeleerlingen en/of op bepaalde tijden
volgens afspraak de school bezoeken. Als dit om medische redenen niet mogelijk is, kan er gebruik
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gemaakt worden van bv. video-opnamen in de klas en/of thuis, telefonisch contact met klasgenootjes en evt. contact met behulp van e-mail en webcam. Het spreekt vanzelf, dat brieven, kaartjes en
tekeningen een belangrijke rol spelen in het onderhouden van het contact tussen onze school en het
zieke kind. Per situatie wordt bekeken wat de mogelijkheden van zijn. Veel hangt af van de medische behandeling en de draagkracht van kind, ouders en school. De school kan deze activiteiten natuurlijk alleen in goed overleg met de ouders van het zieke kind uitvoeren. We realiseren ons, dat de
ouders van een langdurig ziek kind een moeilijke periode doormaken en dat er op verschillende gebieden veel van hen wordt gevraagd. Als duidelijk is, dat een leerling van onze school in een ziekenhuis wordt opgenomen of ziek thuis is, neemt de groepsleerkracht en/of de intern begeleider van de
school contact op met de ouders om de situatie door te spreken. De school ontwikkelt in overleg
met de ouders een planmatige aanpak. (wel of niet met externe begeleiding). De school blijft verantwoordelijk, voor de te ontwikkelen en uit te voeren aanpak. Tijdens het uitvoeren van de aanpak
vindt regelmatig overleg met de ouders plaats.
Volgens de wet: Ondersteuning aan zieke leerlingen, kan de school eventueel ook een beroep doen
op een begeleidingsdienst. Bij ons is dat: OZL Midden- en Oost-Brabant (www.ozl.nu).
Procedure
Zo spoedig mogelijk nadat een zieke leerling is aangemeld bij OZL Midden- en Oost-Brabant, maakt
de consulent ondersteuning onderwijs zieke leerlingen afspraken met de school. Er wordt gekeken
naar aanpassingen in organisatie en aanpak van het schoolwerk, prioriteiten in vakinhouden, leerstofspreiding op langere termijn, de wijze waarop contacten met klasgenoten onderhouden kunnen worden, enzovoorts.
Indien ouders en/of de school daar behoefte aan hebben, kan de consulent voorlichting geven over:
het ziektebeeld van een leerling;
de mogelijke gevolgen van de ziekte en/of de behandeling op het leren en het gedrag;
de opvang van de zieke leerling bij terugkeer naar school;
de opvang van medeleerlingen, eventuele broer(s) en/of zus(sen), enz.
De onderwijsondersteuning wordt verzorgd door de consulent ondersteuning onderwijs zieke leerlingen van OZL Midden- en Oost-Brabant. Daarnaast kunnen ambulante begeleiders van de Mytylschool Tilburg ingeschakeld worden.
De ondersteuning van het onderwijs aan zieke leerlingen brengt voor de school en voor ouders/ verzorgers geen kosten met zich mee.
3.12.

Samenwerking

School werkt samen met voorschoolse voorzieningen en voorgaande scholen door informatie over
leerlingen in achterstandssituaties uit te wisselen en het onderwijs in een doorgaande leerlijn te realiseren. Aan het eind van de schoolperiode en bij tussentijds vertrek informeert ze de ouders en de
vervolgschool over de ontwikkeling van de leerlingen. Voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte werkt de school samen met het samenwerkingsverband en met partners in de zorg. De
school voert afspraken uit de Lokale Educatieve Agenda en ten aanzien van de vroegschoolse educatie uit.
Met de voorschool Kentalis en MKD Leypark zijn (of worden) afspraken gemaakt over een (warme)
overdracht: in gezamenlijkheid wordt een start OPP opgesteld op basis van kinddossier.
Hoe werken wij aan een doorgaande lijn in samenwerking met de vroegschool ?
Maatwerk per leerling
Taalimpuls
VVE wordt opgepakt
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3.12.

Sponsoring

Alle scholen zijn verplicht om in hun schoolplan aan te geven welk beleid ze voeren met betrekking
tot sponsoring.
Landelijk is een convenant vastgesteld waarin de uitgangspunten voor sponsoring vastgesteld zijn.
Onze school onderschrijft dit convenant met betrekking tot sponsoring.
De drie belangrijkste uitgangspunten van het convenant zijn:
-

Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige doelstellingen
van de school. Er mag geen schade worden berokkend aan de geestelijke en/of lichamelijke
gesteldheid van leerlingen. Sponsering moet in overeenstemming zijn met de goede smaak
en fatsoen.

-

Sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van het onderwijs en de daarbij betrokkenen in gevaar brengen

-

Sponsoring mag niet de onderwijsinhoud en/of de continuïteit van het onderwijs beïnvloeden, dan wel in strijd zijn met het onderwijsaanbod en de kwalitatieve eisen die de school
aan het onderwijs stelt. Het primair onderwijsproces mag niet afhankelijk zijn van sponsormiddelen.

-

De medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht op beslissingen van het bevoegd gezag
over sponsoring.

Tevens zijn de volgende principes van kracht:
-

Nieuwe sponsorcontracten moeten zich richten op een gezonde levensstijl van leerlingen;

-

Bedrijven mogen alleen met scholen samenwerken vanuit een maatschappelijke betrokkenheid;

-

De samenwerking tussen scholen en bedrijven mag geen nadelige invloed hebben op de
geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van leerlingen;

-

De kernactiviteiten van de school mogen niet afhankelijk worden van sponsoring.
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4. Onderwijskundig beleid
Voorschriften die worden gesteld aan het schoolplan op het gebied van onderwijskundig beleid
(Artikel 12 WPO):
Schoolplan
1. Het schoolplan bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het
onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd, en omvat in elk geval het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid en het stelsel van kwaliteitszorg.
2. De beschrijving van het onderwijskundig beleid omvat in elk geval:
a. de uitwerking van de wettelijke voorschriften betreffende de uitgangspunten, de doelstelling
en de inhoud van het onderwijs;
b. de door het bevoegd gezag in het schoolplan opgenomen eigen opdrachten voor het onderwijs
in een onderwijsprogramma;
c. het pedagogisch-didactisch klimaat en het schoolklimaat; en
d. het zorg dragen voor de veiligheid op school, bedoeld in artikel 4c.
Bij de beschrijving van het onderwijskundig beleid wordt tevens het schoolondersteuningsprofiel
betrokken.

4.1
Uitgangspunt
De kernwaarden en missie van Leerrijk! vormen de basis en tegelijkertijd het kader voor de schoolontwikkeling. De uitwerking daarvan geschiedt volledig op schoolniveau waarbij de scholen zich
gaandeweg zoveel als mogelijk afstemmen op de specifieke situatie van de school.
4.2.

Basiskwaliteit

Al onze scholen moeten voldoen aan de basiskwaliteit. Daartoe is een waarderingskader ontwikkeld
voor de zelfevaluatie (zie de bijlagen)
4.3.

Veiligheid (SK1)

Wat wordt er ten minste van de school verwacht volgens
het Onderzoekskader van de Inspectie?
De school zorgt voor de sociale, fysieke en psychische veiligheid van de leerlingen in en om de
school gedurende de schooldag. Dit blijkt onder andere uit de beleving van de veiligheid en het welbevinden van leerlingen. De school monitort dit ten minste jaarlijks. De school heeft een veiligheidsbeleid (beschreven in het schoolplan of een ander document), gericht op het voorkomen, afhandelen, registreren en evalueren van incidenten. Als de uitkomsten van de monitoring daartoe aanleiding geven, treft de school maatregelen om de situatie te verbeteren.
De school heeft een persoon als aanspreekpunt als het gaat om pesten en voor coördinatie van het
beleid tegen pesten. Schoolleiding en leraren voorkomen pesten, agressie en geweld in elke vorm en
treden zo nodig snel en adequaat op. De uitingen van leerlingen en personeel zijn in lijn met de basiswaarden van de democratische rechtsstaat.
Hoe we op onze school veiligheid in ons beleid hebben verwerkt staat in ons sociaal veiligheidsplan.
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5. Personeelsbeleid

Voorschriften van de Inspectie voor het schoolplan
De beschrijving van het personeelsbeleid omvat in elk geval:
a. het voldoen aan de eisen van bevoegdheid en de wijze waarop de bekwaamheid wordt onderhouden;
b. het document inzake evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in de schoolleiding, bedoeld in
artikel 30 WPO;
c. de maatregelen met betrekking tot het personeel die bijdragen aan de ontwikkeling en de uitvoering van het onderwijskundig beleid; en
d. het pedagogisch-didactisch handelen van het onderwijspersoneel.
Als het personeelsbeleid reeds op deze wijze is beschreven voor het hele bestuur volstaat het om
daarnaar te verwijzen en het document bij te voegen.
hoe de school zorgt voor bevoegd en bekwaam personeel (KA2)
evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in leidinggevende taken,
wat de school van leraren verwacht op het gebied van pedagogisch didactisch handelen
(SK2 en OP3)
hoe het personeelsbeleid het realiseren van onderwijskundige ambities ondersteunt.
o Oprechte interacties, die beroepsmatig van aard zijn
- het openlijk met elkaar delen van successen, mislukkingen en fouten,
- het tonen van respect voor elkaar,
- het constructief analyseren en bekritiseren van praktijken en procedures.

5.1.

Het personeelsbeleid van Leerrijk! bevat een fiks aantal onderdelen. Deze zijn in aparte beleidsstukken uitgewerkt. Het personeelsbeleid is direct of indirect gericht op het creëren van voorwaarden die
het personeel in de breedste zin van het woord in staat stellen hun kerntaak, het verzorgen van
goed onderwijs, zo goed als mogelijk uit te laten voeren. Daarnaast wordt jaarlijks in het schooljaarplan inzicht gegeven in de activiteiten die op het gebied van deskundigheidsbevordering ondernemen worden.
Een ontwikkeling die we signaleren en ook willen bevorderen is het toenemen van teamgerichte
scholing en ontwikkeling. Daarbij wordt ook meer dan voorheen intern beschikbare deskundigheid
benut. Externe deskundigen worden steeds meer ingezet om “de trainer te trainen” en zodoende de
schoolontwikkeling in handen te houden van bv. de eigen directie of intern begeleider. De komende
planperiode zetten we ook weer in op het delen van de expertise, niet alleen binnen de scholen
maar ook tussen de scholen. We willen de lerende organisatie en het systeemdenken gaandeweg
meer en meer in werking zien. Het bevorderen van interne mobiliteit (van mensen en de kennis en
ervaring die ze allemaal hebben) zal o.i. bijdragen aan het verspreiden, delen en gebruiken van elkaars kennis.
Kenmerkend voor de wijze waarop professionalisering vormgegeven zal worden is, dat gebruik gemaakt wordt van ‘leren van en met elkaar’ rechtstreeks gekoppeld aan de dagelijkse praktijk. Dit kan
invulling krijgen binnen het team, maar zeker ook in samenwerking met collega’s van andere scholen via onze leerkringen.
5.2.

Het Besluit bekwaamheidseisen (Artikel 2.2)

De bekwaamheid tot het geven van onderwijs omvat de volgende bekwaamheden:
a.de vakinhoudelijke bekwaamheid;
b.de vakdidactische bekwaamheid; en
c.de pedagogische bekwaamheid.
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Met de kennis en kunde ten aanzien van de bekwaamheden toont de leraar aan dat hij zijn werk als
leraar en als deelnemer aan de professionele onderwijsgemeenschap die hij samen met zijn collega’s
vormt, kan verrichten op een professioneel doelmatige en verantwoorde wijze.
Kenmerkend voor de wijze waarop professionalisering vormgegeven zal worden is, dat gebruik gemaakt wordt van ‘leren van en met elkaar’ rechtstreeks gekoppeld aan de dagelijkse praktijk. Dit kan
invulling krijgen binnen het team, maar zeker ook in samenwerking met collega’s van andere scholen via onze leerkringen.

5.3.

Pedagogisch klimaat (SK2) en didactisch handelen (OP3)

Wat wordt er ten minste van de school verwacht volgens
het Onderzoekskader van de Inspectie?

De leraren plannen en structureren hun handelen met behulp van informatie die zij over leerlingen
hebben. De leraren zorgen ervoor dat het niveau van hun lessen past bij het beoogde eindniveau
van leerlingen. De aangeboden leerstof is logisch opgebouwd binnen een reeks van lessen als ook
binnen één les.

De leraren creëren een leerklimaat waardoor leerlingen actief en betrokken zijn. Met geschikte opdrachten en heldere uitleg structureert de leraar het onderwijsaanbod zo dat de leerling het zich eigen kan maken. De leraren stemmen de instructies en spelbegeleiding, opdrachten en onderwijstijd
af op de behoeften van groepen en individuele leerlingen. De afstemming is zowel op ondersteuning
als op uitdaging gericht, afhankelijk van de behoeften van leerlingen.

Ons pedagogisch-didactisch schoolbeleid is beschreven in:
Het Onderwijsplan.

Wij hebben de ambitie om:
Het Onderwijsplan begin schooljaar 2019-2020 bij te stellen en daarbij ook verbinding te maken
tussen alle pedagogische interventies vanuit verschillende invalshoeken, die al binnen de school
worden ingezet.
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5.4.

Personeelsbeleid in samenhang met onderwijskundig beleid en ambities

In deze paragraaf noemen we de belangrijkste aandachtspunten van personeelsbeleid voor de komende vier jaar. Deze beleidsonderdelen hangen nauw samen met de voornemens op onderwijskundig gebied.
In relatie met het onderwijskundig beleid zijn op het gebied van personeelsbeleid de volgende beleidsvoornemens van belang:
-

Werkverdelingsbeleid/functiegebouw
Formatie
Invulling wet BIO
Scholing van startbekwaam naar basisbekwaam naar vakbekwaam
Gesprekkencyclus en Persoonlijk ontwikkelingsplan
Begeleiding startende leerkrachten
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6.

Kwaliteitszorg

6.1.

Inleiding

Wat wordt er ten minste van de school verwacht volgens
het Onderzoekskader van de inspectie?






Het bestuur zorgt voor een stelsel van kwaliteitszorg op de scholen. Dit stelsel staat uitgewerkt in het schoolplan van de school. Vanuit dit stelsel bewaakt en bevordert het bestuur
de kwaliteit van het onderwijsleerproces en de leerresultaten.
Het bestuur en de scholen hebben zicht op de kwaliteit van het onderwijs. Er zijn toetsbare
doelen geformuleerd en er wordt regelmatig geëvalueerd of deze doelen gehaald worden.
De oorzaken van eventueel tekortschietende onderwijskwaliteit zijn geanalyseerd en waar
nodig worden verbeteringen doelgericht doorgevoerd. De verantwoordelijkheidsverdeling
tussen bestuur en scholen maakt een functionerend stelsel van kwaliteitszorg mogelijk.
Het bestuur handelt volgens de code van goed bestuur en legt uit wanneer zij daarvan afwijkt. Deze handelwijze leidt tot een integere en transparante organisatiecultuur. Ieder
werkt vanuit zijn eigen rol aan de verbetering van de onderwijskwaliteit. Het bestuur zorgt
voor bekwaam en bevoegd personeel op alle scholen en maakt mogelijk dat het personeel
haar bekwaamheid onderhoudt. De schoolleiding en het team werken gezamenlijk aan een
voortdurende verbetering van hun professionaliteit. Leraren houden daarbij rekening met de
gestelde bekwaamheidseisen en beroepsprofielen en behaalde resultaten bij leerlingen. Zij
krijgen daartoe voldoende gelegenheid. De wijze waarop ze dit doen, staat helder beschreven in het schoolplan.

Uitwerking voor Het Zilverlicht:
Als basis voor onze kwaliteitszorg gebruiken we het model ‘Regie op Onderwijskwaliteit’.
Hiermee wordt ook voldaan aan de voorschriften die de Inspectie stelt aan het schoolplan op het gebied van kwaliteit.
In dit hoofdstuk beschrijven we op welke wijze wij onze kwaliteit bewaken, borgen en verbeteren.
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SBO Het Zilverlicht heeft de organisatie van de school, de zorgcyclus en de inzet en ontwikkeling van
de medewerkers binnen de school, dusdanig ingericht dat de werkprocessen in elkaar grijpen en cyclisch ingericht zijn.
Dit is zichtbaar in het voorliggende schoolplan 2019-2023, gebaseerd op het Koersplan van de stichting Leerrijk! De geformuleerde visie wordt uitgewerkt in kernwaarden, koersuitspraken en speerpunten voor ontwikkeling in de periode 2019-2023.
Er zijn werkgroepen en aandachtgebieden ingericht, die per schooljaar delen van de ontwikkelpunten zullen gaan uitwerken. Per schooljaar zal iedere werkgroep overeenkomstig de aangegeven
grote lijn de doelen vaststellen. Ook wordt er in datzelfde schooljaar een terugkoppeling aan het
team gegeven en worden de resultaten ingebed in de staande organisatie.
Team scholing en individuele scholing zijn dusdanig afgestemd op de schoolontwikkeling, dat iedere
medewerker de gevolgde scholing direct kan inzetten binnen de school.
De overlegstructuur is dusdanig ingericht dat het duidelijk is wat waar besproken wordt, agenda’s
zijn voor het gehele jaar beschikbaar gemaakt, zodat de overleggen het planmatig werken ondersteunen.
De brede ondersteuningsstructuur is/wordt deels herzien. Dit gaat leiden tot helderheid in taken en
verantwoordelijkheden. Het is de intentie om hierdoor het preventief handelen te versterken en het
curatief handelen te verminderen.
Bovenstaande wordt zichtbaar in:
 Het schoolplan;
 Het onderwijsplan
 De toetskalender
 Analyses van de leeropbrengsten
 Het schoolondersteuningsplan
 De jaarkalender
 De gesprekkencyclus van Leerrijk!
 De schoolgids en website
 Het werkverdelingsplan
 Het scholingsplan: teamscholing, individuele scholing, scholing t.b.v. registratie en leerkringen.
 Het formatieplan/normkader
 Het sociale veiligheidsplan
 De vastgestelde meldcode
 Het ondersteuningsplan van het SWV PO LHA
 Het cultuurbeleidsplan
 Notities en afsprakenoverzichten die gaandeweg de periode 2019-2023 parallel zullen lopen
met de ontwikkelingen.

Binnen Het Zilverlicht zal de komende jaren verder gewerkt worden aan de professionele cultuur.
Hiertoe zijn o.m. de leerkringen ‘reflectieve dialoog’ en ‘betekenisvol leren’ ingericht. De manier van
denken en handelen van beide groepen zullen uiteindelijk naar het gehele team verbreed worden.
Daarnaast is het professionaliseringbeleid zodanig ingericht dat de gevolgde trainingen of scholing
direct verband houdt met de schoolpraktijk.
De gesprekscyclus zal vanaf schooljaar 2019-2020 systematisch worden ingericht op basis van ontwikkelde documenten gebaseerd op het zijn van een lerende organisatie.
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Het Zilverlicht kiest ervoor om de functies binnen de ondersteuningsstructuur die doorlopende registratie kennen, hiervoor (deels) te faciliteren ten einde de kwaliteit van de ondersteuning hoog te
houden.
Het Zilverlicht organiseert haar eigen ‘tegenspraak’ door bijeenkomsten van het ouderpanel veel
waarde toe te kennen en het bekostigen van een training voor de MR zodat deze een professionaliseringsslag kan maken. Ook faciliteert de school evaluatiemomenten en tevredenheidsmetingen met
leerlingen, personeel en ouders om daarvan te leren en verder te kunnen optimaliseren.
Het Zilverlicht heeft door het feit dat het een school is voor speciaal basisonderwijs met een verbrede toelating, een andere, bredere maatschappelijke opdracht en dient daarom ook aan meer ketenpartners verantwoording af te leggen. Denk hierbij naast de ouders ook aan de reguliere basisscholen in het voedingsgebied, het SWV LHA, de gemeenten in het voedingsgebied en de partners
van de jeugdhulp. Daarnaast uiteraard ook aan het eigen schoolbestuur, de onderwijsinspectie en
MR/GMR/OPR.
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7.Verplichte activiteiten
De verplichte activiteiten komen deels voort uit wet- en regelgeving maar ook voor een deel uit het
kwaliteitsbeleid van Leerrijk! (gemerkt met *). Doel van met name de laatstgenoemde onderdelen is
uiteraard het trekken van conclusies en doen van aanbevelingen naar de toekomst.
Terrein
Onderwijs*

Jaar
2x jaar
4x jaar

Organisatie*

Jaarlijks, mei

Organisatie*

Jaarlijks, oktober

Organisatie

Jaarlijks, voorjaar

Organisatie*
Organisatie
Organisatie*
Organisatie*

Jaarlijks, september
Jaarlijks
N.t.b.
Jaarlijks

Personeel*
Personeel
Beheer
Beheer
Beheer
Beheer
Beheer
Beheer

Vierjaarlijks
Jaarlijks
Jaarlijks
Jaarlijks, december
Jaarlijks, jan-feb
Jaarlijks, juni-aug
Jaarlijks, september
Jaarlijks, april
Jaarlijks, november

Activiteit
Evaluatie van de beschreven ambities en het maken van
trendanalyses, het trekken van conclusies daaruit en het
formuleren van acties ten aanzien van de data.
Tussenrapportage over gang van zaken tijdens kwartaalgesprekken.
Samenstellen (met het team) schooljaarplan
Inleveren: einde schooljaar
Samenstellen schooljaarverslag op basis van teamevaluatie
Inleveren: uiterlijk herfstvakantie
Actualiseren en inzenden schoolgids
Inleveren voor 1 augustus na instemming MR en vaststelling bestuur (bij inspectie)
Bespreken (jaar-)plan van aanpak (arbo) in team en m.r.
Uitvoeren ontruimingsplan + nabespreking
Houden van tevredenheidspeilingen
Houden van RI&E, opstellen plan van aanpak, acties in
schooljaarplan opnemen
Externe toetsing van Ri&E
Houden ontwikkelingsgesprekken (gesprekkencyclus)
Uitwerking werkverdelingsbeleid
Jaarbegroting vaststellen
Toelichten jaarbegroting aan personeel en m.r.
Actualiseren meerjarenbegrotingen
Toelichten meerjarenplanningen aan personeel en m.r.
Toelichten jaarresultaten aan personeel en m.r.
Onderhoudsplanning actualiseren (met Dyade VG)
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BIJLAGEN

Bijlage 1: Schoolontwikkeling volgens Leerrijk!
Uitgangspunten voor de schoolontwikkeling zijn voor Leerrijk! als volgt te typeren:
Veranderingen worden niet ”van bovenaf” bepaald. Op stichtingsniveau worden gezamenlijk de kaders bepaald, scholen geven zelf vorm aan de uitwerking van de die kaders en de veranderingen die
dat met zich meebrengt.
Dit soort veranderingen zijn niet nauwkeurig te plannen en te controleren, ze zijn immers niet lineair
van karakter. Er spelen veel factoren, interacties en verbindingen een rol en dat maakt een dergelijk
traject onvoorspelbaar. Niet voor niets gebruiken we liever het woord ontdekkingsreis en gaan we
uit van een ontwikkeling die gebaseerd is op vertrouwen in de professionals en eveneens op de gedachte dat men zelf het proces volgt en stuurt.
Vernieuwing en ontwikkeling betekenen altijd gedragsverandering. Deze verandering is niet maakbaar middels protocollen en voorschriften maar zal juist moeten ontstaan uit het ontwikkelingswerk
dat de mensen samen uitvoeren. In die relatie worden competenties ontwikkeld!
Uit voorgaande valt af te leiden dat we geen voorstander zijn van grootschalige acties op Leerrijk!
niveau. We zoeken juist naar voor eenieder overzichtelijk trajecten, gestuurd vanuit de eigen inzichten…..op schoolniveau dus!
Daarnaast is een aantal zaken nadrukkelijk van belang als het gaat om de manier waarop we ons
willen organiseren teneinde onderwijs van goede kwaliteit te kunnen realiseren. Leerrijk! wil als systeem fungeren, een systeem waarin de betrokken scholen meer dan nu met elkaar samenwerken en
van elkaar leren. Maar daarbij geldt tegelijkertijd: we gaan uit van verscheidenheid, scholen stemmen zich immers af op hun leerlingen, hun omgeving. Scholen werken aan hun ontwikkeling op basis van hun collectieve ambitie welke past binnen de kaders van Leerrijk! Kaders die niet eenzijdig
bepaald worden maar het gevolg zijn van dialoog binnen Leerrijk! De verantwoordelijkheid (of modern gezegd: het eigenaarschap) ligt bij de mensen die het betreffende werk uitvoeren, de verantwoording die daarbij hoort vinden we een logische consequentie. Top down leiderschap past daar
niet bij, dienend leiderschap (op alle niveaus) des te meer, het gaat dan voornamelijk om het faciliteren van de kernactiviteit.
Vakmanschap, en de voortdurende ontwikkeling daarvan, is een kern-item.
De kwaliteit van het gebodene is voortdurend onderwerp van gesprek (en dat laatste dient vooral
ook letterlijk gelezen te worden) met belanghebbenden; leerlingen, hun ouders/verzorgers, partijen
uit de maatschappij (gemeente, inspectie), en het bestuur. Scholen maken deel uit van hun omgeving en Leerrijk! stelt zich op het standpunt dat ze daar middels interactie een bijdrage aan moeten
leveren.
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Bijlage 2: Functie schoolplan en plaats in plancyclus

Het schoolplan is onderdeel van de binnen Leerrijk! gehanteerde plancyclus. Op basis van hetgeen
op stichtingsniveau aan kaders en beleid geformuleerd is wordt in het schoolplan geduid welke ontwikkelingen de komende jaren aan bod zullen komen. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt in
koersuitspraken, eigen beleidsvoornemens van concretere aard en verplichte activiteiten. Het schoolplan is algemeen van aard, de vertaling vindt plaats in het schooljaarplan. In dit plan wordt daar
waar nodig en mogelijk in s.m.a.r.t.-termen geformuleerd wat voor dat jaar geagendeerd staat. In
het schooljaarverslag wordt vervolgens de evaluatie van het afgelopen schooljaar beschreven. Daarnaast worden conclusies getrokken welke effect voor het volgend jaar kunnen hebben.

Bijlage 3: Overzicht van de Inspectie
Lid
1
2A

Standaarden
Geen corresponderende standaarden
OP 1 Aanbod
OP 2 Zicht op ontwikkeling en begeleiding
(ook schoolondersteuningsprofiel)
OR 1 Resultaten
OR 2 Sociale en maatschappelijke
competenties

Wettelijk minimum
Is beschreven hoe de school omgaat met sponsorgelden?
Is beschreven:
- hoe de school een doorlopende leerlijn mogelijk maakt?
- hoe het burgerschapsonderwijs is ingericht?
- wat de school aanbiedt qua extra ondersteuning (in
relatie tot het ondersteuningsprofiel)?
- hoe de school de leerlingen volgt?
- welke onderwijstijd de school hanteert?
- hoe de school omgaat met taalachterstanden?
- welke vakken de school aanbiedt?
- hoe de school omgaat met kerndoelen en
referentieniveaus?
- bij andere voertaal dan Nederlands: hoe de school
daarmee omgaat?
-

Eigen aspecten van kwaliteit

2B

2C

OP 3 Didactisch handelen
Elementen uit 2a voor zover het gaat om
zaken die de wettelijke voorschriften
ontstijgen
SK 2 Pedagogisch klimaat

Is het schoolbeleid over het pedagogisch-didactisch
klimaat en het schoolklimaat beschreven?

Welke eigen ambities heeft de school voor
het pedagogisch-didactisch klimaat en het
schoolklimaat?
Welke eigen ambities heeft de school op
het gebied van de veiligheid?

2D

SK 1 Veiligheid

3A

KA2 Kwaliteitscultuur

3B

Geen corresponderende standaarden

Zijn het veiligheidsbeleid, de monitoring van de veiligheid
en de coördinatie van het anti-pestbeleid beschreven?
Is beschreven hoe de school zorgt voor bevoegd en
bekwaam personeel?
-

3C

SK 2 Pedagogisch klimaat
OP 3 Didactisch handelen

Is beschreven wat de school op pedagogisch-didactisch
vlak van de leraren verwacht?

3D

Geen corresponderende standaarden

Is het beleid over evenredige vertegenwoordiging van
vrouwen in de schoolleiding beschreven?

Welke eigen ambities heeft de school voor
het onderwijsprogramma?

Hoe zet men het personeelsbeleid in om
de onderwijskundige ambities te
ontwikkelen en te verwezenlijken?
Welke ambities heeft de school met het
pedagogisch-didactisch handelen van de
leraren?
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3E

KA3 (Alleen (v)so en vo!)

4A

OP 2 Zicht op ontwikkeling en begeleiding
OR 1 Resultaten
OR 2 Sociale en maatschappelijke
competenties
OR 3 Vervolgsucces
KA 1 Kwaliteitszorg
KA 2 Kwaliteitscultuur
KA 3 Verantwoording en dialoog
KA 1 Kwaliteitszorg
KA 2 Kwaliteitscultuur
KA 3 Verantwoording en dialoog

4B

Is beschreven hoe de leerlingen invloed hebben op het
personeelsbeleid?
Is beschreven hoe de school monitort of het onderwijs zo
is ingericht dat de leerlingen zich ononderbroken kunnen
ontwikkelen en het onderwijs op hun behoeften is
afgestemd?

Is beschreven hoe de school verbetermaatregelen
vaststelt als daar aanleiding toe is?

Welke eigen ambities heeft de school voor
leerlingenparticipatie?

