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1

Inleiding

Het schoolplan geeft een beschrijving van het onderwijskundig beleid, het
personeelsbeleid en het stelsel van kwaliteitszorg. De inspectie oordeelt of het
schoolplan voldoet aan de wettelijke eisen. Daarnaast kan de inspectie haar
bevindingen delen met het schoolbestuur over de uitvoering van het schoolplan, met
name waar het de eigen opdrachten van de school betreft. Naarmate besturen en
scholen een beter proces van aansturing en borging hanteren bieden zij meer
betrouwbare informatie over de kwaliteit van hun onderwijs. Dat komt de kwaliteit
van het onderwijs ten goede.
Dit schoolplan is een verantwoordingsdocument voor ons handelen en duidt onze
ambitie. Bij het opstellen ervan is gebruik gemaakt van een aantal documenten zoals
het vorige schoolplan, de kwaliteitsstandaarden zoals vastgesteld binnen
Biezonderwijs en onderzoeksgegevens uit onder andere het MTO. Er is afgestemd op
de herijking van het Strategisch Meerjarenbeleidsplan van de Stichting
Biezonderwijs: Vertrouwen in Ontwikkeling
Naast schoolontwikkeling staat ook ontwikkeling van ons team (in brede zin) centraal.
We beschrijven in dit Schoolplan hoe we doelen, medewerkers en middelen met
elkaar verbinden. Een belangrijk gedeelte van dit Schoolplan wordt gevormd door de
ingevulde kwaliteitsstandaarden als bijlagen bij dit plan gevoegd. Actiepunten op
personeels-, onderwijskundig- en organisatorisch gebied worden in een jaarplan
uitgewerkt. De directie werkt met een zogenoemde ‘Datamuur’ waarop doelen,
activiteiten en resultaten zichtbaar zijn. We hebben op deze wijze de PDCA-cyclus
letterlijk voor ogen.
1.1

Werkwijze bij de totstandkoming van dit plan

In september en oktober 2018 zijn 2 team brede bijeenkomsten gehouden. In de 1e
bijeenkomst werd gevraagd om datgene waar we trots op zijn en willen behouden
vast te leggen middels foto’s. Dit leverde mooie input op, een aantal foto’s zijn in dit
Schoolplan gebruikt ter illustratie. In de 2e bijeenkomst werd gevraagd om de ambitie
te duiden. Dit was een wat lastiger opdracht. Het eigenaar zijn, zeggenschap hebben
en verantwoordelijk zijn voor toekomstige ontwikkelingen zit nog niet zo in ons
gezamenlijke DNA en is een mooi teambreed ontwikkelpunt. Op de studiedag van 7
december zijn we in groepjes dieper ingegaan op een aantal genoemde ambities. Het
resultaat daarvan vormt mede de basis voor dit Schoolplan. We willen met plezier
blijven werken aan schoolontwikkeling en dit ook blijven volhouden.
Een afvaardiging van het gehele team heeft vervolgens in januari en maart 2019
enthousiast tijdens 2 werkgroep bijeenkomsten meegedacht over inhoud, vorm en
de wijze waarop we het team bij de verdere ontwikkeling van het Schoolplan zouden
kunnen betrekken. Het moest geen papieren tijger worden, maar een levend
document. Op de studiedag van 19 april 2019 is informatie bij het team opgehaald
met betrekking tot sterkten (S), zwakten (W), kansen (O) en bedreigingen (T).
MR en Bestuur hebben het Concept Schoolplan daarna als een critical friend gelezen.
Aanpassingen en verbeteringen zijn verwerkt. We hebben het vertrouwen dat we met
dit Schoolplan in de hand ‘werk maken van ontwikkeling’!
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2

Schoolbeschrijving

Elke letter van onze naam zegt iets over ons, hoe en waaraan we werken:
Betrokken (bij de problematiek),
Ontwikkelingsgericht (in brede zin),
Doelgericht (werken met doelen zoals aangegeven in het
OntwikkelingsPerspectiefPlan
Deelname aan de maatschappij bevorderend om het gevoel van
Eigenwaarde van de leerlingen te versterken
Veiligheid en vertrouwen vormen de basis voor het onderwijsleerproces.
Vertrekpunt vormt het dagelijks leven van de leerling. Ons algemene doel is onze
leerlingen zodanig toe te rusten dat ze bij het verlaten van de school zo zelfstandig
mogelijk kunnen wonen en werken, dat zij een zinvolle invulling kunnen geven aan
hun vrije tijd (recreëren) en goed burgerschap tonen.
De Bodde wil dit realiseren door mogelijkheden van leerlingen die zeer moeilijk
leren, optimaal te ontwikkelen door het geven van kwalitatief goed onderwijs vanuit
een pedagogische visie:






2.1

Die gericht is op de continue en optimale ontwikkeling van de leerling als
individu in
Relatie tot zijn omgeving;
Die de leerling stimuleert zo zelfstandig mogelijk te functioneren in de
maatschappij en hem behulpzaam te zijn om zo goed mogelijk te integreren in
de samenleving;
Die gekenmerkt wordt door een pedagogisch schoolklimaat dat het welzijn van
de
leerlingen bevordert.
Algemene schoolgegevens

Naam van de school
Directeur
Adjunct-directeur
Brinnummer

De Bodde
A. Hulshoff-van Oosterhout
S. Gijsman
01FX

Speciaal onderwijs (SO)
Bezoekadres
Postcode / plaats
Telefoon
E-mail
Website
Afdelingscoördinator

Karel Boddenweg 1
5044 EL Tilburg
013-4671363
info@debodde.nl
www.debodde.nl
M. Derks

Voortgezet speciaal onderwijs (VSO)
Adres
Postcode /plaats
Telefoon
E-mail
Website
Afdelingscoördinator

Karel Boddenweg 2
5044 EL Tilburg
013-4671363
info@debodde.nl
www.debodde.nl
K. van Diepen
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De directie van de school bestaat uit de directeur en de adjunct-directeur. De
directie vormt samen met drie collega’s, te weten de afdelingscoördinator SO en
VSO en de Leerkrachtcoördinator van het SO (Arno Timmermans) het
managementteam van de school.
2.2

Omgeving

Onze school heeft een regiofunctie en maakt door passend onderwijs deel uit van in
ieder geval zes regionale samenwerkingsverbanden voor PO en VO uit Tilburg,
Waalwijk en Breda (maar ontvangt leerlingen uit veel meer
samenwerkingsverbanden).
Aansluiting bij scholen en organisaties in de wijk vindt plaats vanuit school en het
Boddehuis. De school heeft samen met zorgaanbieders een naschools aanbod
gericht op behandeling, begeleiding, verzorging en ondersteuning.
De Bodde beschikt over een SO en een VSO-afdeling. Beide afdelingen beschikken
over een eigen goed geoutilleerd gebouw. In het SO-gebouw is recent het
watergewenningsbad gerenoveerd. Bij beide gebouwen is de buitenruimte
aangepast aan de spel-, sport en ontspanningsbehoefte van de leerlingen.

2.3

Schoolpopulatie

2.3.1 Personeel

SO heeft 30 fte
VSO heeft 50 fte
Twee medewerkers zijn gedetacheerd bij Plein013; een medewerker verzorgt
onderwijs op locatie Amarant.
Schoolmaatschappelijk werk wordt ingehuurd vanuit MEE.
2.3.2 Leerlingen

SO
Het aantal leerlingen in het SO groeit en we starten op 1-8-19 met 11 groepen (+
107 leerlingen)
In de SO-afdeling worden kinderen geplaatst van 4 tot maximaal 13 jaar (in
principe maken leerlingen waarvoor dat passend is de overstap naar het VSO op
12-jarige leeftijd).
VSO
Het aantal leerlingen lijkt vooralsnog stabiel. Op 1-8-19 zijn er 15 groepen (+ 180
leerlingen)
In de VSO-afdeling worden kinderen in de regel geplaatst vanaf 12 tot 20 jaar.
De school telt op dit moment 28 verschillende nationaliteiten.
Ongeveer 2/3e van de leerlingen is afkomstig uit 19 wijken in Tilburg; voor een
Toelaatbaarheidsverklaring vallen zij onder verantwoordelijkheid van de
samenwerkingsverbanden Plein013 en PortVolio in Tilburg.
De overige leerlingen komen uit 14 omliggende gemeenten.
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We zien enerzijds een toename van jongere leerlingen met een zeer intensieve
ondersteuningsbehoefte, anderzijds een toename van oudere leerlingen
(vluchtelingen) die nog wel onderwijs willen genieten maar moeite hebben om dit
op De Bodde te volgen (zij vinden zichzelf niet ‘gehandicapt’).
2.4

Doelgroep

De Bodde is een school voor leerlingen met een zeer intensieve
ondersteuningsbehoefte op het gebied van leren en gedrag in de leeftijd van 4 tot
20 jaar. In de praktijk zien we dat de meeste leerlingen op 18- of 19-jarige leeftijd
uitstromen, waarbij het OPP hierbij in principe leidend is.
We verzorgen passend en doelmatig onderwijs aan zeer moeilijk lerenden waarbij
de eindresultaten overeenkomen met de uitstroombestemming waarnaar is
gestreefd en de gestelde doelen.
Onze school verzorgt onderwijs aan leerlingen met het uitstroomperspectief
Dagbesteding en Arbeid in leerroute 1. 1+, 2, 3 en 4
We stemmen ons onderwijs af op de kenmerken en onderwijs- en
ondersteuningsbehoeften van de leerlingen die onze school bezoeken (zie daarvoor
de website met daarop onder andere de Schoolondersteuningsprofielen van SO en
VSO).
Ons specialisme ligt op het gebied van kinderen/jongeren met een verstandelijke
beperking al dan niet met bijkomende problematiek, zoals autisme, ADHD,
hechtingsproblematiek, medische problematiek samenhangend met de
verstandelijke beperking, bijvoorbeeld hartproblemen behorend bij Syndroom van
Down. Het betreft in de regel stoornissen en/of beperkingen die het leren en sociaal
functioneren ernstig bemoeilijken.
De leerlingen die onze school bezoeken hebben blijvende intellectuele beperkingen
bij het aanleren van vaardigheden en het verwerven van kennis. Daarnaast spelen
vaak de volgende kenmerken (in meer of mindere mate) een rol:
•
een beperkte sociale redzaamheid;
•
problemen in het aangaan van sociale contacten, met name de sociale
wederkerigheid.
•
veel leerlingen zijn matig weerbaar;
•
problemen in de taalverwerving;
•
zwakkere verbale en non-verbale communicatie;
•
geringe intrinsieke motivatie;
•
een beperkt concentratievermogen;
•
lage frustratiedrempel;
•
problemen in het verbeeldingsvermogen;
•
moeite met het structureren van de eigen leefwereld;
•
een beperkter repertoire van interesses en activiteiten;
•
de motoriek is zowel kwalitatief als kwantitatief beneden het gemiddelde;
•
beperkte zelfstandigheid, blijvende afhankelijkheid;
•
niet kunnen omgaan met prestatiedruk
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Alle leerlingen van De Bodde zijn te duiden als ‘zorgleerlingen’. Maar niet elke
leerling heeft dezelfde behoefte aan zorg en ondersteuning. Gedurende de
schoolloopbaan kan de behoefte aan zorg en ondersteuning wisselen. Voor een
passende ondersteuning is samenwerking met instanties buiten de school van groot
belang. We voeren daartoe overleg in een zorgteam. Er ligt indien nodig, via de
schoolmaatschappelijk werker, een relatie met de (sociale) wijkteams die in het
kader van de transitie Jeugdzorg door de gemeenten zijn ingericht.
2.1

Zorg in Onderwijs (ZiO)

De bekostiging van een aantal leerlingen is vanwege hun complexe (soms
meervoudige) problematiek niet in overeenstemming met hun zeer intensieve
ondersteuningsbehoefte. Hierover is in de afgelopen jaren regelmatig gesproken
met de Samenwerkingsverbanden (met name Plein013). Mogelijk geeft het nieuwe
ondersteuningsplan van Plein013 ruimte om een meer passende bekostiging af te
geven. Om de benodigde ondersteuning en individuele begeleiding te realiseren is
aanvullend ingezet op Zorg in Onderwijs, waarbij de regie voor de aanvragen bij de
ouders ligt. Deze zorg wordt bekostigd door gemeente en/of het Zorgkantoor.
Aandachtspunt, o.a. tijdens de groepsbespreking, is de druk van de vele
volwassenen in de groep, op de ruimtes in de school en op de beschikbare
overlegtijd van de leraar. Hierop is passend beleid geformuleerd door niet meer dan
twee verschillende ZiO-medewerkers in een groep te plaatsen en door een aantal
gebouwelijke aanpassingen.

3

De missie van De Bodde

Ons handelen richt zich op het veelzijdig ontwikkelen van de kwetsbare leerling
persoonlijk en we passen het onderwijs daar zo goed mogelijk op aan. We streven
na bij iedere leerling een positief gevoel van eigenwaarde te versterken.
De Bodde kent een zeer brede doelgroep. De grote diversiteit aan leerlingen maakt
dat we intensief en breed differentiëren.

4

Onze visie op identiteit

Als school voor speciaal onderwijs (SO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO) aan
zeer moeilijk lerenden (ZML) benadert De Bodde levensvragen vanuit een
christelijk/katholieke geloofsovertuiging. We ervaren in onze school een culturele
pluriformiteit, er zijn zo’n 28 verschillende nationaliteiten. Leerlingen met andere
geloofsovertuigingen zijn op onze school van harte welkom. We vinden het
belangrijk om respectvol het gesprek aan te gaan over diversiteit, samen leven,
samen werken en samen leren.
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5

Biezonderwijs

Bestuur:
Postadres:
Telefoon:
Email:
Website:
College van Bestuur:
5.1

Stichting Biezonderwijs
Postbus 5134, postbus 5004 EC Tilburg
013-2100121
info@biezonderwijs.com
www.biezonderwijs.com
Gijs de Bont, voorzitter

Bevoegd gezag

De Bodde maakt deel uit van een groep van 7 scholen voor speciaal basisonderwijs,
speciaal onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs in
Tilburg/Goirle, allen vallend onder de stichting Biezonderwijs. In 2016 is het
meerjarenbeleidsplan vastgesteld en in 2019 tussentijds bijgesteld.
De Kernwaarden van Biezonderwijs zijn: veilig, open, ontwikkelingsgericht,
professioneel en opbrengstgericht.
Het bestaansrecht van Biezonderwijs is gegrond in de volgende missie, zoals
verwoord in ‘Vertrouwen in Ontwikkeling’:
Wij geloven in de kracht van elk mens. Soms gaat leren en ontwikkelen niet vanzelf. Juist
voor díe leerlingen wil Biezonderwijs er zijn. Samen met de omgeving en de leerling werken
we aan ontwikkelbare competenties en gedrag, passend bij het kind/de jongere. Om
hem/haar uit te laten groeien tot een zo zelfredzaam en zelfbewust mogelijk persoon die
deel kan nemen aan de maatschappij.

Waarden op zich zijn nog geen gedrag, betrokkenheid is wat anders dan
professionaliteit.
We zien onszelf als een lerende organisatie met een gezamenlijke visie. We werken
hard aan persoonlijk meesterschap en willen leren van elkaar (teamleren). We zijn
ons bewust van onze mentale modellen en erkennen samenhang en de noodzaak
tot afstemming (systeemdenken).
Medewerkers binnen de stichting hebben een passende basisopleiding (of worden
daartoe opgeleid) en de praktijkervaring van alledag geeft hen de kans uit te
groeien tot professionals met brede professionele bekwaamheden (vanuit de
realiteit van vandaag al kunnen voorstellen wat ’t voor morgen betekent).
5.2

Schoolontwikkelingsgesprek en marap

De bestuurder brengt minimaal eenmaal per jaar een schoolbezoek en driemaal per
jaar is er een schoolontwikkelingsgesprek. De controller werkt samen met de HRMadviseur aan verbetering van de marap (managementrapportage) waardoor overleg
met de directie van de school efficiënter kan verlopen.
De stichting en de scholen hebben de opdracht om te handelen volgens de Wet
AVG/IBP.
De Bodde heeft een Medezeggenschapsraad (MR), die gesprekspartner is voor de
directie. De MR participeert in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
(GMR), die gesprekspartner is voor het Bestuur.

8
Schoolplan De Bodde 2019 – 2023

5.3

Beloften van de stichting Biezonderwijs

De stichting heeft beloften uitgesproken naar de leerling, de ouders/verzorgers en
naar de collega’s1. Deze beloften werken door in de scholen. Een belofte toont zich
in concreet gedrag. De kernwaarden van de stichting laten zien wat we belangrijk
vinden in de cultuur en hoe we met elkaar omgaan:

VEILIG

Ik durf fouten te maken en ervan te leren
Ik spreek respectvol aan op gedrag (niet op persoon),
zowel positief als wanneer ik iets niet fijn vind en
Ik nodig uit om aangesproken te worden
Ik toon mij betrouwbaar in woord en daad

OPEN

Ik ben transparant in wat ik doe
Ik ben aanspreekbaar op mijn werk en gedrag
Ik toon oprechte interesse en leer de ander kennen
Ik deel waar ik mee bezig ben
Ik geef en ontvang tijdige en correcte informatie die
voor mijn functioneren relevant is

ONTWIKKELINGSGERICHT Ik denk in oplossingen en niet in problemen
Ik geef bij kritiek ook een oplossingsrichting
Ik werk aan positieve ontwikkeling
PROFESSIONEEL

Ik oefen mijn beroep uit en onderhoud mijn kennis en
vaardigheden
Ik handel binnen de grenzen van mijn professie
Ik handel passend bij de visie van Biezonderwijs
Ik ken mijn verantwoordelijkheden en handel daarnaar
Ik maak duidelijke afspraken en houd me eraan
Ik durf beslissingen te nemen en hierbij alle
belanghebbenden te betrekken
Ik zorg ‘dat’ en niet ‘ik zorg voor’
Ik doe geen aannames, maar stel onderzoekende
vragen

OPBRENGSTGERICHT

Ik ga efficiënt om met tijd en middelen
Acties zijn doorgesproken en doordacht en passend bij
de uitgangspunten

Blijvende beloften om ons in te spannen om leerlingen te leren kennen en het onderwijs te
geven dat bij hen past en dat ze goed voorbereidt op de toekomst, vanuit vertrouwen in
ontwikkeling.
Aan alle ouders/verzorgers de belofte om steeds bekwame en deskundige leraren en overige
medewerkers in te zetten die helpen bovenstaande belofte waar te maken. We informeren
ouders/verzorgers over vorderingen, begeleiding en welzijn van hun kinderen om dit samen te
optimaliseren.
Aan medewerkers de belofte om zich ten volle in te zetten voor een open, veilige en
professionele werkomgeving. Een werkomgeving waarin medewerkers zich gefaciliteerd en
gestimuleerd voelen om hun werk zo goed mogelijk te doen en zich ook zelf ontwikkelen.
1
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De leidinggevenden binnen de stichting en de scholen laten energiek en waarachtig
gedrag zien waar woorden als samen, visie, vertrouwen, ambitie en sociale antenne
bij horen. Groei wortelt immers in vertrouwen.

6

Samenwerking

6.1

Zeggenschap, verantwoordelijkheid, eigenaarschap

6.1.1 Personeel

Bovenstaande woorden horen bij een volwassen taakhouding en bij een meer
democratische besluitvorming, zoals dat in de CAO 2018-2019 staat aangegeven. In
school is een werkgroep ingericht om het professioneel statuut verder uit te werken.
De items van het Werkverdelingsplan komen successievelijk in de verschillende
afdelingsvergaderingen aan de orde. Het in 2016 vastgestelde taakbeleid is de
onderlegger om te komen tot herijking van afspraken. Democratische besluitvorming
vraagt wel tijd. Prioritering van activiteiten is van belang. Transparantie over
gemaakte keuzes en verantwoording horen daar vanzelfsprekend bij. Onze
ontwikkeling op dit gebied is groeiende, directie en medewerkers zijn tevreden over
de voortgang hierin.
Denken, horen, zien en voelen speelt zich met betrekking tot onderwijs en zorg op
verschillende niveaus af: op het niveau van het kind, de medewerker, de ouder, het
netwerk, de bestuurder en de inspectie. Op het zelfcorrigerend en reflecterend
vermogen van alle partijen wordt voortdurend een appel gedaan. Het gesprek over
het onlangs opgestelde professioneel statuut kan daarbij helpend zijn, evenals het
gesprek over wat we nu verstaan onder ‘goed onderwijs voor onze leerlingen’. We
hebben elkaar nodig om realistische ambities werkelijkheid te laten worden.
Bovenstaande raakt aan KA2, de kwaliteitscultuur: de school dient leraren een
zelfstandige verantwoordelijkheid te geven bij de beoordeling van de
onderwijsprestaties van leerlingen en voldoende zeggenschap te geven waar het gaat
om het vakinhoudelijke, vakdidactische en pedagogische proces in de school.
6.1.2 Ouders

Ouders hebben verwachtingen van school. Deze moet goede onderwijskwaliteit
garanderen en informatie leveren over de ontwikkeling en vorderingen van hun kind.
Maar ouders en school zijn ook samenwerkingspartners en hebben beide een rol in
de ontwikkeling van het kind. In de driehoek van ouders, kind, school (soms speelt
ook de zorgaanbieder/therapie hierbij nog een rol) is het van belang om goed in te
schatten wanneer de ander geïnformeerd moet worden of dat raadplegen,
meedenken en meebeslissen meer aan de orde is. Op die manier kunnen ouders op
een gelijkwaardige wijze ‘eigenaar’ zijn van de schoolontwikkeling van hun kind. De
ondertekening
door
ouders
van
het
handelingsdeel
van
het
OPP
(OntwikkelingsPerspectiefPlan) vormt daar onderdeel van. In het handelingsdeel van
het OPP staat welke ondersteuning de school wil en kan organiseren voor leerlingen
met een zorgbehoefte, om het gewenste ontwikkelingsperspectief te behalen.
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6.1.3 Leerlingen

In het verlengde van bovenstaande willen we de lijn van zeggenschap,
verantwoordelijkheid en eigenaarschap doortrekken naar de leerlingen, mede in het
licht van burgerschap. In het VSO fungeert een leerlingenraad die 2 x per jaar
overleg heeft met de directie.
6.2

Integraal Kind en Jeugdcentrum

Gedrag toont zich ook in de samenwerking met derden, zoals ouders en
zorgaanbieders. Duidelijk en betrouwbaar gedrag steunt op afspraken die door
iedereen gedragen worden. In het kader van breed en integraal kijken naar
ontwikkelingskansen
van
kinderen/jongeren
is
er
een
‘Pedagogische
afsprakenwaaier’ opgesteld die voorgelegd is aan ouderraad en MR. In deze waaier
staan afspraken over gewenst gedrag van professionals, ouders en leerlingen over
omgang met elkaar, materiaal en de natuur.

7

Informatie uit het tevredenheidsonderzoeken

7.1

Ouder tevredenheidsonderzoek

Het laatste Oudertevredenheidsonderzoek dateert van 2016. De resultaten gaven
toen een grote tevredenheid te zien, de ouders waardeerden de school met een 8,3.
Ouders zijn onze belangrijkste ambassadeurs. Een van de zaken waar ouders minder
tevreden over waren was de behoefte aan meer contact met school. Betrokkenheid
van ouders versterken we sinds twee jaar via Parro. Een laagdrempelige digitale wijze
van informeren over algemene zaken betreffende het onderwijs in de groep waar hun
kind in verblijft. Over en weer kan gecommuniceerd worden. Voor individuele zaken
het kind betreffende wordt persoonlijk contact opgenomen. Belangrijk punt vanuit de
ouders vormde verder veiligheid van de schoolomgeving. Daar is veel aandacht aan
besteed door het realiseren van oversteekplaatsen en het inzetten van brigadiers bij
start en einde van de schooltijd. Ook de wens om te werken aan een meer uitdagend
onderwijsaanbod met moderne leermiddelen, heeft inhoud gekregen door de
aanschaf van IPads, leer- en spelmateriaal behorende bij ZIEN! en Leefstijl. Voor het
VSO wordt daarnaast ook gewerkt met Nieuwsbegrip en Deviant. In 2020 zal er een
nieuw oudertevredenheidsonderzoek worden gehouden.

7.2

Medewerkers tevredenheidsonderzoek

Het integraal personeelsbeleid van onze school richt zich op de ontwikkeling en het
welbevinden van de medewerkers. In februari 2019 is een Medewerkers
tevredenheidsonderzoek (MTO) afgenomen. De respons was groot, de tevredenheid
toont zich in een gemiddeld cijfer van 7,9. De directie is blij met dit resultaat. Uit de
interne benchmark met de andere scholen van de stichting wordt De Bodde meer dan
gemiddeld positief beoordeeld. Op de aandachtspunten (overlegstructuur, voldoende
computers/nieuwe media voor leerlingen en schoon sanitair) is een Plan van Aanpak
opgesteld.
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7.3

Leerling tevredenheidsonderzoek

De sociale veiligheid wordt jaarlijks in kaart gebracht middels een
Leerlingtevredenheidsonderzoek (LTO). We maken gebruik van de
Kwaliteitsvragenlijst (V)SO+. In juni 2019 is de Leerlingtevredenheidsonderzoek
afgenomen onder SO en VSO-leerlingen met een ontwikkelingsleeftijd van 4 jaar en
ouder. De resultaten worden gebruikt om verbeteracties in te zetten, deze worden
opgenomen in een Plan van Aanpak.

8

Beeld van de sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen

Onze school kent een aantal sterke kanten, maar ook een aantal zaken die
aandacht vragen. Bewustwording en dialoog horen bij een schoolorganisatie die
zichzelf tegen het licht durft te houden.
Opgehaald bij het team tijdens de studiedag van 19-4-19
KRACHT (S)




Sterk pedagogisch klimaat
De leerling staat centraal, er is
voor 85% een kwalitatief goed
en passend aanbod
Financieel solide en gezond
Team: verbinding – vertrouwen
– saamhorigheid (sterke
binding met de doelgroep,
weinig verloop)
De Bodde als organisatie: een
stevig huis
Goede naamsbekendheid (maar
geen grote)
Goede en mooie faciliteiten
Op maat kijken naar leren
Brede range leerlingen
bedienen
Team: flexibiliteit en
rekbaarheid, diversiteit en
kwaliteiten, veranderingsbereid
Verbinding met “buiten school”
(Boddehuis, Kievitshorst e.d.)
Jong, nieuw personeel2
Breed naar leerlingen kijken
Diversiteit expertise (betrokken
en deskundige medewerkers)
Individuele aandacht

















ZWAKTE (W)

 Klagen
 Kleine (werk)ruimtes VSO
 Aanspreekcultuur (voorzichtig,
conflict mijdend)
 Collegiale consultatie moet beter
 Vertrekkende expertise borgen
 Begeleiding nieuwe collega’s
moet vast onderdeel blijven
 Blijf waken voor eigen
mogelijkheden/expertise i.r.t.
doelgroep
 Vasthouden gezamenlijke “lijn”
 Meer focussen op wat de
leerlingen nodig hebben in de
wereld van morgen (21e eeuwse vaardigheden)
 Kwaliteit borgen
 Zorg voor materiaal/ruimte
 Soms te veel mensen in een klas
 Door drukte van alledag minder
ontmoeting – risico voor
vertrouwen + begeleiding +
empathisch vermogen
 Te weinig mannen
 Zoveel mensen: minder
overzicht (wie hoort waarbij)
 We willen soms te veel

Het aannemen van jonge mensen heeft effect op de leeftijdsopbouw. De gemiddelde leeftijd is
op de peildatum van 1-2-19 voor het SO 38 jaar, voor het VSO 42 jaar.

2
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Denken in kansen
Goede zorgstructuur
Overtuigingen loslaten
Laagdrempelig
Open houding
Fysieke ruimtes SO
Verantwoordelijkheid kunnen
en willen dragen
Liefde voor de doelgroep
Iedereen behoort tot het team
= gelijkwaardig

 Betere balans tussen theorie en
praktijk
 Groepsgrootte
 Diversiteit doelgroep (er worden
soms ook leerlingen geplaatst
die buiten het SOP vallen)
 Nog te weinig samenschool,
onvoldoende op de hoogte van
elkaars werkwijze en expertise
 Belangrijke beslissingen te
snel/zonder goed overleg


KANSEN (O)

















Diverse leerling populatie
kunnen bedienen
WEP-stages (wordt weer rode
lijn door de school)
Samenwerken met
praktijkcollege
Nieuwe opleidingskansen (ook
voor zijinstroom)
Mogelijkheden inzet Zorg in
Onderwijs (ook bij vacatures)
Werkgelegenheid door groei
(na aanvankelijke daling door
passend onderwijs)
Samenwerking wijk
Samenwerking zorgaanbieders
Stichting gebruiken voor
collectiviteit
Digitale hulpmiddelen
Persoonlijke uitdagingen
Externe stage
verbinden/verbreden
Exposure: minder bescheiden
zijn
Samenleving is meer gericht op
inclusie

BEDREIGINGEN (T)

 (V)SO in PABO onvoldoende in
beeld
 OCL als alternatief voor
Biezonderwijs
 Diversiteit team afspiegeling
samenleving?
 Financiën – SWV
 Personeel moeilijk te vinden,
concurrentie
 Economie en prestatiedruk: (te)
hoge verwachtingen van de
leerlingen?
 Verplichting tot administratie (te
veel bewijslast nodig?)
 Afhankelijkheid van grilligheid
gemeenten en beleid
samenwerkingsverbanden en
zorgpartners
 Te weinig mensen die onze
uitstromende jongeren ook
kunnen begeleiden
 Andere besturen organiseren
zelf ondersteuning
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9

Risico’s

De




grootste risico’s voor de komende jaren liggen in:
Het verlies van expertise door pensionering ervaren leraren
Ambities die onvoldoende realistisch zijn
De grote diversiteit aan doelgroepen in de school als gevolg van het toelaten
van leerlingen buiten het SOP als gevolg van een ‘groot hart’ maar die we niet
meer passend kunnen bedienen.

Leerroute
1+
Leerroute
Leerroute
Leerroute

1,
2
3
4

OZK
SO/VSO

TEACCH

Structuur

SCM

SCM/TEACCH

Regulier

VSO

SO/VSO
SO/VSO

VSO
VSO
VSO

VSO
VSO
VSO

VSO
VSO

SO/VSO
SO/VSO
VSO

Bij de groepsindeling heeft de ondersteuningsbehoefte de prioriteit, daarnaast wordt rekening
gehouden met leerroute en kalenderleeftijd

Maatregelen om de risico’s te beperken:
 Om verder verlies van expertise te voorkomen wordt de komende jaren mede
door inzet van leerkrachtcoördinatoren het ‘borgen’ van kennis en in gang
gezette ontwikkelingen planmatig en systematisch op de agenda gezet.
 Begeleiding van nieuwe collega’s alsmede van collega’s die met een andere
doelgroep binnen de school gaan werken wordt structureel ingebed in de
ondersteuningsstructuur van de school. Centraal staat de pedagogische
basishouding: vanuit kennis over de theorie een betere onderwijspraktijk
realiseren.
 De ingevulde resultaten op de kwaliteitskaarten zijn daarbij leidend.
 Binnen de stichting Biezonderwijs is het afgelopen jaar gesproken over de
ontwikkeling naar een Onderwijszorgcontinuüm. Opdracht is om niet verder te
verbreden, maar om te versterken wat je hebt.

10

Evaluatie Schoolplan 2017 – 2019

Een van de documenten die de onderlegger vormen van dit Schoolplan is het vorige
Schoolplan 17-19. Onderstaand een beeld van wat we in de afgelopen jaren al
bereikt hebben en wat in de komende jaren meegenomen wordt, zoals dat in de
ingevulde schoolstandaarden te lezen is.
Gerealiseerd
OP

Onderwijsproces

OP1

Aanbod

Methode Leefstijl is ingevoerd,
waardoor structureel aandacht
voor actief burgerschap en
versterking van de sociaalemotionele ontwikkeling

Meenemen

In samenwerking met de
andere VSO/PrO-scholen
binnen de stichting
curriculum uitwerken en

14
Schoolplan De Bodde 2019 – 2023

uitstroomprofielen op elkaar
afstemmen
OP2

Zicht op ontwikkeling
en begeleiding

Kwalitatieve impuls OPPbesprekingen
Zien! is ingevoerd

OP3

Didactisch handelen

Format en
verantwoordelijkheid
Transitiedocument is helder
Groepsbesprekingen worden
3x per jaar gehouden en
bieden leraren zicht op de
effectiviteit van hun eigen
handelen; ze kunnen data
gestuurd keuzes maken in
welke leergebieden en
leerlijnen ze meer of minder
aandacht gaan geven

OP5

Onderwijstijd

Samenhangend met de
verdere
curriculumontwikkeling
worden beredeneerde
keuzes gemaakt van de
beschikbare onderwijstijd
per leerroute

(OP4)

OP6

Samenwerking

(OP5)

De leraar beschikt over
vaardigheden om de
leerlingen meer inzicht in
hun leer- en
ontwikkelproces te geven.
Op deze wijze dragen ze op
een niveau dat bij hen past
verantwoordelijkheid voor
de organisatie van hun
eigen leerproces

Invoering Parro ten behoeve
van snelle digitale
communicatie met ouders/
verzorgers
Grote inzet Zorg in Onderwijs
(ZiO) door samenwerking met
ouders, zorgpartners en
gemeente

OP7

Praktijkvorming/stage

Deelname ESF-traject heeft
geleid tot een licht hoger
percentage uitstroom richting
arbeid

Toetsing en Afsluiting

Toets kalender is herijkt

(OP6)

OP8
(OP7)

SK

Schoolklimaat

SK1

Veiligheid

Schoolstandaarden passend
bij diverse doelgroepen is
voor medewerkers en
ouders/verzorgers helder

Er is een actueel sociaal
veiligheidsplan
Het certificaat BVL is behouden
Er een actueel Arbo-plan
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In de Schoolgids staat helder
vermeld hoe er wordt
omgegaan met schorsing
SK2

Pedagogisch klimaat

Gedragsregels worden gedeeld
met alle betrokkenen rondom
de leerling en nageleefd
Er is een actieve leerlingenraad
die 2x per jaar overlegt met de
directie

OR

Onderwijsresultaten

OR1

Resultaten

Het handelings- en
opbrengstgericht werken
(HOGW) staat tijdens
groepsbesprekingen en
klassenbezoeken centraal
Op taalgebied halen leerlingen
de standaarden

OR2

Sociale en
Maatschappelijke
competenties

Behalve het opstellen en
nakomen van
gedragsafspraken bij het
buiten spelen heeft de fysieke
aanpassing van de
speelplaatsen daadwerkelijk
geleid tot betere spelkwaliteit

OR3

Vervolgsucces

KA

Kwaliteitszorg en ambitie

KA1

Kwaliteitszorg

KA2

Kwaliteitscultuur

Meer leerlingen die het
uitstroomprofiel Arbeid
hebben, in staat stellen om
na 2 jaar onderwijs op De
Bodde door te schakelen
naar het Praktijkonderwijs
(hangt samen met de
ontwikkelingen op het
gebied van
uitstroomprofielen)

2-maandelijkse besprekingen
over de
managementrapportage met
de controller en de HRadviseur van de stichting
ondersteunen het financieel en
personeelsbeleid.
Teamleden weten wat van hen
verwacht wordt en dragen
verantwoordelijkheid voor hun
professionele ontwikkeling
(volwassen taakhouding)
Op Biezonderwijsniveau is een
format ontwikkeld aan de hand

Beleid met betrekking tot
zelfevaluaties en audits is
vastgesteld, uitvoering en
evaluatie vindt in de
komende jaren plaats

Blijvende aandacht voor
systeemdenken (persoonlijk
meesterschap, teamleren,
mentale modellen,
gezamenlijke
visieontwikkeling) door dit
expliciet tijdens

16
Schoolplan De Bodde 2019 – 2023

waarvan op schoolniveau de
stand van zaken en het
ambitieniveau op de
verschillende
kwaliteitsgebieden wordt
geduid

studiedagen op de agenda
te plaatsen

Op Biezonderwijsniveau hebben
de directeuren deelgenomen
aan een leiderschapstraject
KA3

Verantwoording en
dialoog

Het team van De Bodde draagt
bewust zorg voor een gezonde,
schone en veilige leer-, speelen werkomgeving
Boddehuis en BoddeBuiten
maken integraal deel uit van
het onderwijsaanbod; voor díe
leerlingen die zowel onderwijs
als zorg en begeleiding onder
het dak van De Bodde
ontvangen wordt uitvoering
gegeven aan het
gedachtengoed van het
integraal kind- en
jongerencentrum
Ten behoeve van meervoudig
publieke verantwoording is
‘Vensters’ ingevuld en is
informatie aangeleverd ten
behoeve van het jaarverslag
van de stichting Biezonderwijs
en is de besteding van de
toegekende LEA-middelen
verantwoord

FB

Financieel beheer

FB 1

Continuïteit

De begrotingen voor SO en
VSO zijn mede door de
ondersteuning van de controller
op inzichtelijke wijze tot stand
gekomen
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11

Onderwijskundige visie

Allereerst achten we het van vitaal belang om een veilige, gezonde, prettige en
schone school en schoolomgeving te hebben. We willen als school respect uitstralen
voor diversiteit. We richten ons onderwijs en de lessen dermate gedifferentieerd in
dat ze voor alle leerstijlen3 toegankelijk zijn zodat alle leerlingen mee kunnen doen.
Als school zorgen we ervoor dat de basiskwaliteit op orde is.
Wat op papier staat, moet in de praktijk zichtbaar zijn

Pedagogisch en didactisch handelen zijn feitelijk onscheidbaar. Vanuit de stuurgroep
kwaliteitszorg is een Kijkwijzer ontwikkeld. Leidinggevenden voeren 2x per jaar een
groepsbezoek uit waarbij vooraf een aantal aspecten van het Directe Instructiemodel
(DIM) worden benoemd waarnaar gekeken wordt. ‘Teach like a champion’ is in alle
groepen aanwezig en geeft de leraar ideeën en differentiatiemogelijkheden waardoor
de onderwijstijd beter benut wordt en tot meer resultaten kan leiden.
Een van de doelen om een taakvolwassen en professionele cultuur te bewerkstelligen
is dat ook directe collega’s met de Kijkwijzer in de hand elkaars lessen bezoeken en
elkaar van feedback voorzien. Op deze wijze wordt een zelfevaluatie met
daaropvolgend een audit ook gezien als een natuurlijke manier om het onderwijs en
de professional te versterken.
Sociale veiligheid

Heldere afspraken en afbeeldingen over gedrag en kleding binnen de school en op de
speelplaats horen daarbij. Alle teamleden hebben een training omgaan met Dreigend
en Destructief Gedrag gevolgd waarbij de nadruk ligt op het voorkomen van
escalaties. Er is (door de Arbowerkgroep) planmatig aandacht voor de fysieke
veiligheid.
Er is een sociaal Veiligheidsplan waarin opgenomen een anti-pestbeleid. We vinden
het belangrijk om altijd aandacht te hebben voor het voorkomen van pesten.
Een overzicht van onze ‘Parels’ is als bijlage toegevoegd.

Figuur 1 deel van onze parels

Leraren hebben zicht op de verschillende leerstijlen van ZML-leerlingen en passen hun aanpak
daarop aan (Op je hurken in de klas, SLO, Damen en Cordang)

3
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12

Grote ontwikkeldoelen en streefbeelden

Samen met het team hebben we de ambities en de streefdoelen voor de komende 4
jaar benoemd. Verdere uitwerking volgt in van het Schoolplan afgeleide
jaarplannen.
De genoemde aspecten zijn:
 21 -eeuwse vaardigheden en mediawijsheid

Schoolklimaat;
Gedrag van personeel, taakvolwassenheid, kwaliteit van onderwijs: inhoud
werkplannen blijven benutten en evalueren




Vergroten professionaliteit op verschillende extra ondersteuningsbehoeften van
de leerlingen
Praktijkgericht onderwijs:
Onderwijs gericht op aanleren van vaardigheden op gebied van zelfredzaamheid en
arbeidsvaardigheden





Vakgericht onderwijs:
Onderwijs gericht op het aanleren van vakspecifieke vaardigheden en
arbeidsvaardigheden (vakonderwijs)
Combinatie theorie – praktijk/ praktijkgericht theoretisch onderwijs
Denk hierbij aan geldrekenen, openbaar vervoer plannen, recepten lezen, cognitieve
vakken zo praktisch mogelijk aanbieden. Transfer bevorderen van theorie naar
praktijk.

OP

Onderwijsproces

OP1

Aanbod

21 -eeuwse vaardigheden en mediawijsheid
Op onze school beschikken we over leerlijnen voor
mediawijsheid en sociale en culturele vaardigheden als
onderdeel van de 21e -eeuwse vaardigheden. Leerlingen zijn
zelfredzaam, ook op het gebied van sociale redzaamheid met
gebruik van media. Leerlingen kunnen bewuste keuzes
maken in wat/hoe ze gebruiken, passende bij hun
mogelijkheden.

Praktijkgericht onderwijs
Er is een doorgaande lijn van SO naar VSO Leerlingen doen
veel ervaringen op in het dagelijks leven buiten school.
Boddehuis wordt intensiever gebruikt; meer leerlingen
komen in aanmerking voor dit soort activiteiten dan nu het
geval is (of anders binnen school een voorgaande stap
aanbieden die praktisch is). Er is bewustzijn dat het
alledaagse leren veel ontwikkelmogelijkheden biedt
(bijvoorbeeld douchen, afdrogen, eten). In het curriculum
wordt uitgegaan van toenemend praktijkonderwijs
gedurende de VSO-periode. Naast deze standaard is het
mogelijk om middels maatwerktrajecten toe te werken naar
een passend uitstroomperspectief.
Wel zorgen dat er op hogere leeftijd genoeg uitdaging blijft
(niet meer van hetzelfde, om motivatie te bevorderen).
OP2

Zicht op ontwikkeling en
begeleiding

Veiligheid
Er is doordacht hoe we het eenvoudig kunnen houden (er is
nu een overload aan notities?)
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Combinatie theorie – praktijk/ praktijkgericht
theoretisch onderwijs
Communicatie tussen vakleerkrachten en groepsleerkrachten
verloopt soepel: je weet over en weer waar je aan werkt en
hoe je kennis en vaardigheden kunt bevorderen die in de
andere context bruikbaar is.
OP3

Didactisch handelen

21 -eeuwse vaardigheden en mediawijsheid
Kwalitatief goed onderwijs bevat logischerwijs ICTcomponenten (kennis verwerven met behulp van media,
bijvoorbeeld bij rekenen en taal).
Er is een goede balans tussen vaardigheden met en zonder
ICT.
Schoolklimaat
Alle collega’s kunnen signalen van kinderen goed oppakken.
We kunnen effectief omgaan met leerlingen die extra
ondersteuning nodig hebben vanwege hun gedrag.
Praktijkonderwijs
Begeleiders zijn zich ervan bewust hoe instructie en
begeleide oefening vormgeven wordt binnen de
praktijkgerichte activiteiten
Combinatie theorie – praktijk/ praktijkgericht
theoretisch onderwijs
SO-leerlingen oefenen spelenderwijs al met vaardigheden die
op het VSO in de realiteit worden toegepast.

OP5

Onderwijstijd

Praktijkgericht en vakgericht onderwijs
Er is een duidelijke verdeling van de lestijd, rekening
houdend met leerroute en leeftijd (hoeveel tijd theoretischpraktisch? En in de klas en buiten de klas?)
Er is een duidelijk beleid: welke leerroute krijgt welke
inhouden in welk leerjaar aangeboden? De taak van de
vakdocent is gedefinieerd: welke leerlingen geeft hij
zelf les (bijvoorbeeld leerroute 3-4-5 vanaf bepaald leerjaar)
en welke leerlingen worden begeleid door een docent die
geïnstrueerd wordt door een vakdocent (bijvoorbeeld
leerroute 1 en 2).

OP6

Samenwerking

21 -eeuwse vaardigheden en mediawijsheid
Op onze school zetten we digitale middelen in om ouders
optimaal te informeren over de ontwikkeling van hun kind.
Collega’s zijn geschoold in het gebruik van moderne media.

OP7

Praktijkvorming/stage

OP8

Toetsing en Afsluiting

SK

Schoolklimaat

SK1

Veiligheid

Alle collega’s kennen het veiligheidsplan en zien de
relevantie ervan in om zich eraan te houden.
Iedereen kent de basiswaarden van de democratische
rechtsstaat (zie notitie burgerschap).
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SK2

Pedagogisch klimaat

OR

Onderwijsresultaten

OR1

Resultaten

OR2

Sociale en
Maatschappelijke
competenties

OR3

Vervolgsucces

KA

Kwaliteitszorg en ambitie

KA1

Kwaliteitszorg



KA2

Kwaliteitscultuur

Professionaliteit

Mentale modellen: ‘groei en (blunder)/glunder’:
Er is een cultuur dat je fouten mag maken en dat je juist
blij wordt als je leert van je fouten.
Iedereen vindt het belangrijk om te groeien en te
ontwikkelen. Alleen dan kun je leerlingen stimuleren in
hun ontwikkeling ‘prikkelen om te ontwikkelen’

De collega’s voelen zichzelf verantwoordelijk voor hun
eigen ontwikkeling. Ze nemen initiatieven (persoonlijk
meesterschap).

Er is sprake van teamleren: intervisie en rolmodel zijn
belangrijk. De kennis die er is, wordt met elkaar gedeeld.

Iedereen is zich ervan bewust dat hij/zij cultuurdrager is,
weet welke cultuur hij wil uitdragen en toont zich
daarmee onderdeel van het ‘cultuursysteem’ van De
Bodde.

Personeel is flexibel inzetbaar: zij staan in dienst van de
leerlingen/leerroutes; kan per jaar verschillen omdat de
doelgroep verandert.

KA3

Verantwoording en
dialoog

Professionaliteit

Ouders worden benut als bron om (van) te leren (zij
hebben een beeld van hun kind, ze hebben
verwachtingen). Ze worden uitgenodigd om mee te
denken over beleidszaken.

13 Kwaliteitsbeleid Biezonderwijs en verbijzondering naar De
Bodde
Het kwaliteitsbeleid van de stichting Biezonderwijs heeft tot doel dat door middel van
zelfevaluaties scholen en het bestuur zicht krijgen op de onderwijskwaliteit van de
individuele scholen. De zelfevaluaties zijn georganiseerd rond de wettelijke
standaarden uit het toezichtkader van de inspectie voor het onderwijs. Na het
afronden van de zelfevaluatie wordt deze door de school ter beschikking gesteld aan
het college van bestuur, volgens een tweejarige planning en control cyclus.
Onderdeel van de zelfevaluatie is een beoordeling door het eigen MT. Vervolgens
wordt een oordeel gevraagd aan het bestuur. Eens in de twee jaar vindt een externe
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audit plaats, ook van de externe auditoren wordt een oordeel gevraagd. Eens in de
vier jaar volgt een inspectiebezoek en ook zij zullen een oordeel geven over wettelijke
standaarden.
Per school worden de oordelen verzameld, zodat een totaalbeeld ontstaat. Dit
totaalbeeld kan voor verschillende doeleinden gebruikt worden:
 De school heeft in beeld op welke standaarden verbetering noodzakelijk en
wenselijk is
 Het bestuur heeft een sturingsinstrument in handen
 Voor het bestuur is inzichtelijk welke school voorgedragen kan worden om te
onderzoeken of het een goede school is
 Na het doorlopen van een volledige cyclus is voor bestuur en scholen
inzichtelijk of hun oordelen overeenkomen met die van de auditoren en de
inspectie
Per standaard kan een goed, voldoende of onvoldoende gescoord worden. Bij het
bepalen van een oordeel is het belangrijk dat er een koppeling is tussen beleid en
praktijk, is in de praktijk herkenbaar wat er geschreven staat? Wordt er cyclisch aan
verbetering gewerkt? Zijn de verbeteracties vastgelegd in een kwaliteitsdocument?
Een standaard kan beoordeeld worden met een goed als de school op overtuigende
wijze kwaliteit laat zien op alle onderdelen van de standaard en als daarnaast ook
op eigen aspecten van kwaliteit aantoonbaar kwaliteit wordt geboden.
Een standaard kan beoordeeld worden met voldoende als de school de kwaliteit op
alle onderdelen nog niet voldoende laat zien, er zijn nog verbeterpunten.
Een standaard wordt beoordeeld met een onvoldoende als de school de kwaliteit op
onderdelen van de standaard niet of onvoldoende laat zien en verbeterpunten nog
niet zijn geformuleerd of ingezet.
Onderstaand geven we over de reeds ingevulde kwaliteitsstandaarden ons eigen
oordeel. Feedback van bestuur en een te organiseren audit in januari/februari 2020
helpt ons om onze kwaliteit te verbeteren. Uiteindelijk zal ook de inspectie een
oordeel geven over de kwaliteit van onderwijs binnen De Bodde.
Oordeel MT

Oordeel
bestuur

OP

Onderwijsproces

OP1

Aanbod

OP2

Zicht op ontwikkeling en
begeleiding

OP3

Didactisch handelen

Voldoende

Voldoende

OP5

Onderwijstijd

Voldoende

Goed

OP6

Samenwerking

Goed

Goed

Oordeel
auditoren

Oordeel
inspectie
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OP7

Praktijkvorming/stage

Voldoende

Goed

OP8

Toetsing en Afsluiting

SK

Schoolklimaat

SK1

Veiligheid

Voldoende

Voldoende

SK2

Pedagogisch klimaat

Goed

Kan beter

OR

Onderwijsresultaten

OR1

Resultaten

Onvoldoende

Voldoende

OR2

Sociale en Maatschappelijke
competenties

OR3

Vervolgsucces

Voldoende

Voldoende

KA

Kwaliteitszorg en ambitie

KA1

Kwaliteitszorg

KA2

Kwaliteitscultuur

KA3

Verantwoording en dialoog

De ingevulde standaarden zijn als bijlage toegevoegd. Bij het opstellen van dit Schoolplan
zijn nog niet alle standaarden ingevuld, dit proces loopt volgens planning nog door in het
schooljaar 2019-2020.
Iedere ingevulde kwaliteitsstandaard leidt tot een actie- en verbeterplan voor de komende
jaren. Een overzicht daarvan met daarin de doelen voor basiskwaliteit en de eigen ambitie is
als bijlage toegevoegd en vormt de onderlegger voor de jaarplannen.
Onderstaand overzicht geeft de beoordeling van de – kritische - standaarden aan volgens het
Toezichtkader.

Datum:
op basis van beoordeling MT-beoordeling bestuur-beoordeling auditoren
Onderwijsproces
1 aanbod
2 zicht 3 didactisch 5 onderwijstijd 6 samenwerking
7 stage
Goed
-alle standaarden zijn tenminste voldoende
-twee van de zeven standaarden zijn goed
Voldoende
-maximaal één standaard is onvoldoende
-Zicht op ontwikkeling en begeleiding is voldoende
-Didactisch handelen is voldoende
Onvoldoende
-meer dan één standaard is onvoldoende
-Zicht op ontwikkeling en begeleiding is onvoldoende
-Didactisch handelen is onvoldoende
Schoolklimaat
SK 1: veiligheid
SK 2: pedagogisch klimaat
Goed
-beide standaarden tenminste voldoende
-minimaal 1 standaard goed
Voldoende
-veiligheid is tenminste voldoende
Onvoldoende
-veiligheid is onvoldoende
Onderwijsresultaten
OR 1: resultaten
OR2: sociaal-maatschappelijk
OR 3: vervolgsucces
competenties

8 toetsing
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Goed

-alle standaarden zijn tenminste voldoende
-minimaal 1 standaard is goed
Voldoende
-leerresultaten zijn tenminste voldoende
Onvoldoende
-leerresultaten zijn onvoldoende
Kwaliteitszorg en ambitie
KA 1:
KA 2: kwaliteitscultuur
KA 3: verantwoording en dialoog
kwaliteitszorg
Goed
-alle standaarden zijn tenminste voldoende
-kwaliteitscultuur is goed
Voldoende
-alle standaarden zijn voldoenden
Onvoldoende
-één van de drie standaarden is onvoldoende
Financieel beheer
FB 1:
FB 2: kwaliteitscultuur
FB 3: verantwoording en dialoog
kwaliteitszorg
Voldoende
-alle standaarden zijn voldoende
Onvoldoende
-één van de drie standaarden is onvoldoende
Eindoordeel
Goed

Voldoende

Onvoldoende

Zeer zwak

14

-alle onderzochte wettelijke eisen worden nageleefd
-alle standaarden zijn minimaal voldoende
-de standaard kwaliteitscultuur is goed
-tenminste 2 standaarden uit het gebied onderwijsproces en/of schoolklimaat
zijn goed
-maximaal 1 standaard uit de gebieden Onderwijsproces en
Onderwijsresultaten is onvoldoende
-de volgende standaarden zijn voldoende: Zicht op ontwikkeling en
begeleiding, Didactisch handelen, Veiligheid, Leerresultaten
-minimaal 2 standaarden uit de gebieden Onderwijsproces en
Onderwijsresultaten zijn onvoldoende
-minimaal 1 van de volgende standaarden is onvoldoende; Zicht op
ontwikkeling en begeleiding, Didactisch handelen, Veiligheid, Leerresultaten
Leerresultaten en 1 van de volgende standaarden is onvoldoende; Zicht op
ontwikkeling en begeleiding, Didactisch handelen, Veiligheid

Kwaliteitszorg

14.1 Groepsbezoeken
In het licht van versterking van de kwaliteit van onderwijs en het volgen van de
onderwijskundige ontwikkeling worden er 2x per jaar groepsbezoeken gebracht
door MT-leden. Er wordt daarbij een kijkwijzer gehanteerd.
14.2 Groeps- en leerlingbesprekingen
Aan het handelings- en opbrengstgericht werken is de afgelopen jaren veel
aandacht besteed, onder andere middels scholing. Er is een werkwijze ontwikkeld
waarbij er 3x per jaar een groepsbespreking plaatsvindt, met 2 keer per jaar
aansluitend een leerlingbespreking.
14.3 Kerndoelen
Uitgangspunt zijn de kerndoelen ZML vanuit de Wet kwaliteit (V)SO. Binnen onze
school streven wij bij elke leerling ‘eruit te halen wat erin zit’. We meten daarbij
elke leerling naar zijn eigen maat. Op basis van het geformuleerde
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uitstroomperspectief volgen leerlingen een bij dit perspectief gedefinieerde
leerroute. Per leergebied kunnen extra leerdoelen gekozen worden als dit passend
is (bij uitzondering kan per leergebied een afwijkende leerroute gekozen worden).
Om dit streven in de praktijk waar te maken werken we aan een efficiënte
organisatie van De Bodde vanuit de volgende onderwijskundige visie:
•
Wij bieden de leerlingen een duidelijke structuur.
•
Wij behandelen elkaar met respect. Leerlingen moeten zich op school veilig
voelen.
•
De leeromgeving nodigt de leerlingen uit tot leren en ontdekken.
•
Iedere leerling wordt zoveel als mogelijk is aangesproken op een eigen
niveau.
•
De Bodde kenmerkt zich door:
- Toegankelijk te zijn voor leerlingen en ouders(s)/verzorger(s), dus snel
en flexibel omgaan met vragen van ouders(s)/verzorger(s)
- Planmatig werken en afstemming van het onderwijsaanbod op basis van
de
- Ondersteuningsbehoefte van de individuele leerling en van de groep door
middel van ontwikkelingsperspectiefplannen (OPP’s).
- Te werken met methodes en materialen, die de onderwijsgevenden in
staat stellen
- Kwalitatief goed onderwijs te realiseren
- De kerndoelen per leergebied als uitgangspunt van het aanbod voor de
leerlingen te nemen
- Doordachte didactische leerlijnen per kerndoel/vak- en leergebied te
gebruiken en verder te ontwikkelen
- Een duidelijke doorzichtige organisatie waarin taken,
verantwoordelijkheden en
- Bevoegdheden goed geregeld zijn
- Een duidelijk en voorspelbaar schoolklimaat te creëren voor leerlingen
- De gebouwen modern en goed geoutilleerd in te richten.
Op onze school werken we zoveel mogelijk volgens het gedachtengoed van de
Gezonde School. Zo hebben we specifieke aandacht voor de thema’s voeding en
welbevinden. We nemen onder andere deel aan het schoolfruitprogramma.
Om leerlingen verkeersveilig te maken is er veel aandacht voor verkeer. We werken
aan behoud van het Brabants VerkeersVeiligheidsLabel (BVL) en op het VSO
werken we met Totally Traffic.
Deelname aan culturele activiteiten wordt gestimuleerd. Op school wordt gewerkt
met Cultuur met Kwaliteit Tilburg (CmKT). Na een aantal jaren scholing op het
gebied van muziek en drama staat de komende jaren beeldend op het programma.
Onze leerlingen van nu maken deel uit van de burgers van de toekomstige
samenleving. Een samenleving die getypeerd wordt als informatie- en
netwerkmaatschappij. De 21ste eeuw legt zowel voor ons personeel als ook voor
onze leerlingen accenten op andere competenties en vaardigheden. De
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basisvaardigheden op het gebied van rekenen, taal en lezen zijn als gevolg van hun
cognitieve beperking voor onze leerlingen niet gemakkelijk te verwerven.
In het lesprogramma is veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en het
onder de knie krijgen van algemene werknemersvaardigheden. Daarnaast is een
aanbod in ontwikkeling in het licht van de 21ste-eeuwse vaardigheden. Voor onze
leerlingen wordt het, binnen hun mogelijkheden, ook steeds belangrijker om kritisch,
creatief en innovatief te kunnen denken, beslissingen te nemen en de consequenties
daarvan te overzien, probleemoplossende vaardigheden te ontwikkelen, leren leren
een leven lang in hun leven te verweven, te communiceren, te kunnen samenwerken,
ICT-vaardigheden te verwerven en goed wereldburgerschap te tonen.
De Bodde wil bij het realiseren van de missie, nadrukkelijk rekening houden met de
omgevingsfactoren die van grote invloed zijn op de ontwikkelingskansen van de
leerlingen.
De betrokkenheid van ouders en verzorgers is gerealiseerd en het netwerk van
ondersteuning rond de leerling is versterkt door contact, overleg en afstemming
met therapeuten en zorgaanbieders buiten school.

15

Visie op personele aangelegenheden

15.1 Gesprekkencyclus
Enkele jaren geleden is De Digitale Gesprekken Cyclus ingevoerd (DDGC). De 1 e
ronde van doelstellingengesprek, functioneringsgesprek en beoordelingsgesprek
heeft grotendeels plaatsgevonden. Verwerking in het digitale systeem van
bijvoorbeeld het bekwaamheidsdossier of het uploaden van documenten zit nog niet
bij iedereen goed in de vingers. Deze 1e ronde was er vooral ook een om van te
leren.
15.2 Functiehuis
In de voorbije jaren is binnen Biezonderwijs aandacht geweest voor het normaliseren
en vaststellen van de verschillende functies. Binnen het functiehuis van De Bodde is
de functie van lerarenondersteuner in principe niet opgenomen. Onderwijsassistenten
ervaren dit als een gemis, zij geven aan dat zij regelmatig taken uitvoeren die binnen
dit functieprofiel zouden passen. Dit is onderwerp van gesprek tussen de
leidinggevenden en onderwijsassistenten (óf zij krijgen niet passende opdrachten
vanuit de leraar, óf zij trekken taken naar zich toe die niet bij hun functie horen).
Een uitzondering vormen de zij-instromers, die bij aanvang van het zijinstroomtraject benoemd worden als lerarenondersteuner. Bij het behalen van het
assessment zijn zij gedurende de looptijd van hun traject benoembaar als leraar.
15.2.1 Competenties (Leraar 11 en Leraar 12)

In de laatste CAO is er een bijgestelde functieomschrijving voor leraren opgesteld.
De consequenties van deze bijstelling vragen in elk geval om informatie vanuit de
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stichting en bespreking tijdens de gesprekkencyclus. Indien nodig en/of gewenst zal
bij- en nascholing plaatsvinden, om salaris en verantwoordelijkheden zoals
genoemd weer in balans te brengen.
15.3 Scholing
Veel collega’s zijn inmiddels vaardiger geworden in het registreren van gegevens in
ParnasSys en het lezen van data op grond waarvan hun handelen moet worden
bijgesteld. Toch blijft het nodig daarin geschoold te blijven worden. De L12 zijn het
afgelopen jaar ingezet op schoolontwikkeling en het uitvoeren van didactische
onderzoeken, teneinde collega’s te ondersteunen bij het realiseren van een bij het
niveau van de leerling passend aanbod. De begeleiding die aan hen en aan de
stuurgroep kwaliteitszorg wordt geboden, wordt gecontinueerd. In plaats van op
teamscholing zal meer ingezet gaan worden op het onderwijskundig versterken van
de L12, die dan op hun beurt weer de L11 kan begeleiden.
De L12 zijn het afgelopen jaar gestart met een projectmatige werkwijze (PMC) op
de gebieden VoDeA en rekenen. Deze projecten lopen in het schooljaar 2019-2020
door.
15.4 Personeelsbeleid
Het integraal personeelsbeleid van onze school richt zich op de brede ontwikkeling
van de medewerkers. Er is sprake van formeel en informeel leren, zowel binnen als
buiten de school. Kijkwijzers en competentielijsten (vanuit De Digitale Gesprekken
Cyclus) vormen de onderlegger voor het gesprek met de medewerker individueel,
maar geven het management ook zicht op de thema’s voor teamscholing. Scholing
is gekoppeld aan de missie en de visie van de school, en aan de vastgestelde
competenties.
We gaan uit van de volgende competenties (zoals ook aangegeven in de
Kijkwijzer):
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7

U1
U2
U3
U4
U5
U6

Introductie
Geeft de start van de les duidelijk aan
Plaatst het nieuwe lesdoel in een concrete/ herkenbare situatie
Activeert voorkennis bij de leerlingen
Vertelt het doel van de les
Bespreekt het belang van het doel
Legt een relatie met het vorige lesdoel
Vertelt wat de leerlingen deze les gaan doen (lesopbouw)
Ideeën uitwisselen
/ bespreking en instructie
Laat leerlingen door een duidelijke
opdracht of vragen nadenken over
oplossingen en/of strategieën
Laat leerlingen op elkaars ideeën
reageren
Geeft zoveel mogelijk leerlingen een
beurt
Overlegt met de leerlingen over een
optimale strategie
Creëert betrokkenheid door de
leerlingen vragen te stellen
Gebruikt concrete taal

+

-

of

Instructie

I1

Legt uit hoe leerlingen de
opgave moeten maken

I2

Geeft leerlingen gelegenheid
om op de uitleg te reageren
Creëert betrokkenheid door
vragen te stellen en leerlingen
de opgave voor te laten doen.
Gebruikt concrete taal

I3
I4

+

-

+

-
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Inoefenen
Bereidt leerlingen voor op een beurt
Geeft voldoende bedenktijd
Creëert betrokkenheid door zoveel mogelijk leerlingen een beurt te geven
Varieert in werkvormen (schriftelijk, mondeling, beeldend)
Bespreekt met de leerlingen steeds de handeling, het antwoord of het werk
Bepaalt welke leerlingen zelfstandig aan de slag kunnen en welke extra instructie nodig
hebben

+

-

+

-

V3
V4
V5
V6
V7
V8

Verwerken
Bespreekt met de leerlingen een goede werkvolgorde. Zet deze (samen) in een
stappenplan
Zorgt samen met de leerling voor een geordende werkplek met daarop alle benodigde
materialen
Maakt duidelijke afspraken over wanneer en hoe de leerlingen om hulp mag vragen
Maakt de (te werken) tijd zichtbaar
Geeft het naderende einde van een activiteit duidelijk aan
Heeft extra opdrachten wanneer leerlingen eerder klaar zijn
Zorgt voor regelmatige feedback
Zorgt bij samenwerken voor duidelijke afspraken
Terugkoppelen
Houdt de nabespreking direct na de in oefening en verwerking
Vat de les en het lesdoel met de leerlingen samen. Wat heb je geleerd?
Bespreekt met de leerlingen wat goed ging tijdens de les (gedrag en werkhouding)
Complimenteert de leerlingen met wat ze hebben geleerd
Geeft het einde van de les duidelijk aan

+

-

T1
T2
T3
T4
T5

Pedagogische component
Houd rekening met de leefwereld en sociaal-culturele achtergrond van leerlingen
Anticipeert proactief op sociaal emotionele en gedragsproblemen

+

-

P1
P2
P3

Heeft overzicht over de hele groep

O1
O2
O3
O4
O5
O6

V1
V2

Naast een inwerkprotocol is er voor startende medewerkers een coaching traject
ingekocht bij De Kracht. Onderdeel van gesprekkencyclus vormt het gesprek over de
professionele ontwikkeling. Leraren houden hun eigen bekwaamheidsdossier bij (en
tonen in de toekomst hun persoonlijke en professionele ontwikkeling aan middels een
portfolio).
Met ingang van 1-8-19 wordt volgens het Werkverdelingsplan gewerkt. Hieraan is
een intensief traject van informeren en discussiëren voorafgegaan. Gesteld kan
worden dat het team in staat is om respectvol en constructief mee te denken en
uitspraken te doen over wat goed is voor de school als geheel, voor de diverse
ondersteuningsbehoeften van de leerlingen en de belangen van de individuele
medewerker. Er is een grotere bewustwording ontstaan over de
verantwoordelijkheid van ieder teamlid afzonderlijk en wat we als collectieve
ambitie hebben. Meer zeggenschap brengt meer eigenaarschap met zich mee.
Onze school hecht veel belang aan een professionele cultuur, aan het samen leren
en werken. In de afgelopen jaren hebben we bij de onderwijskundige ontwikkeling
ondersteuning gehad van Driestar educatief. Het opstellen van goede OPP’s met
passende doelen, het kunnen hanteren van de HOGW-cyclus en zorgdragen voor het
tijdig aanleveren van de gevraagde informatie is de basis van professionaliteit en
goed collega-schap.
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Medewerkers geven zelf in principe invulling aan de door hen gewenste scholing
(professionaliseringsuren zoals aangegeven in de CAO). Jaarlijks wordt een overzicht
van noodzakelijke en gewenste scholing opgesteld. Studiedagen worden voorafgaand
aan het nieuwe schooljaar bekend gemaakt en vallen in principe bij alle medewerkers
onder de overige taken. In het werkverdelingsplan zijn afspraken gemaakt over welke
activiteiten en taken er in een schooljaar uitgevoerd gaan worden en hoeveel uren
eraan worden toegekend.
Het invullen van vacatures verloopt moeizaam. Op stichtingsniveau wordt breed en
intensief geworven, maar er zit flinke spanning op de kwantitatieve en kwalitatieve
personele bezetting. Een van de instrumenten om aan voldoende en gekwalificeerd
personeel te komen is het opleiden van eigen personeel middels het zijinstroomtraject. Op De Bodde wordt daar inmiddels zowel op het SO als op het
VSO-ruimte voor geboden.

16

Organisatiebeleid

De school heeft een MR, een ouderraad en een leerlingenraad (in het VSO).
Onlangs heeft een werkgroep zich gebogen over het professioneel statuut
(bekostigingsvoorwaarde volgens de CAO). Het wordt gezien als een dynamisch
document dat te allen tijde geactualiseerd kan worden.
Er is een Arbo-werkgroep met een verantwoordelijkheid op het gebied van de RI&E.
Tevens fungeert de Arbo-werkgroep als aandacht functionaris. We vinden het
belangrijk dat de school een veilige en verzorgde omgeving is voor de leerlingen en
de medewerkers.
De school beschikt over interne vertrouwenspersonen.
De school kent een systeem van gedragsregels voor leerlingen. Er vindt
incidentregistratie plaats en er is een schorsingsbeleid omwille van de sociale,
fysieke en psychische veiligheid van leerlingen en medewerkers. Jaarlijks wordt de
veiligheidsbeleving van leerlingen gemeten. Zo nodig wordt een verbeterplan
opgesteld. Klachten van leerlingen, ouders en medewerkers worden serieus
genomen en volgens vastgesteld beleid behandeld.
In de komende jaren beogen we een nieuwe organisatiestructuur waarbij de LC’ers
(leerkrachtcoördinatoren met een functieschaal L12) een grotere rol krijgen in het
versterken van de onderwijskundige kwaliteit en het ondersteunen van collega’s.
Onze school kent een groot aantal verschillende ‘klimaatgroepen’: differentiatie
naar aanpak en aanbod. De school biedt een veilige omgeving voor leerlingen,
medewerkers en ouders. Afspraken over gedrag en aanwezigheid maken dat we
betrouwbaar en bereikbaar zijn voor elkaar.
Sinds mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbeheer (AVG). Op
stichtings- en schoolniveau wordt werk gemaakt van een goede opvolging van de
regels middels het informeren van teamleden en ouders, maar ook naar leerlingen
is het van belang om te handelen volgens de regels van privacy.
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Verwerkersovereenkomsten zijn op stichtingsniveau geregeld, evenals het
aanstellen van een Functionaris Gegevensbescherming.

17

Financieel beleid

Jaarlijks wordt een taakstellende begroting opgesteld waarbij de ambities ‘vertaald’
worden naar de noodzakelijke financiële middelen. Het financieel beleid is erop
gericht om de continuïteit van de totale schoolorganisatie te waarborgen en de
optimale randvoorwaarden te creëren om de gestelde doelen uit het
meerjarenbeleidsplan van de stichting en het schoolplan van de school te
realiseren. In principe kunnen geen uitgaven worden gedaan, zonder dat deze zijn
begroot. Schuiven binnen de begroting is toegestaan, mits geen geweld wordt
gedaan aan de vooraf geformuleerde beleidsdoelen. Het team heeft inspraak en
inzicht in de besteding van de werkdrukmiddelen.
Na een aantal jaren van gescheiden begrotingen voor SO en VSO wordt er nu weer
uit gegaan van één begroting (waarbij er voor het onderliggende inzicht nog wel
onderscheiden begrotingen voor personeel en materiële bekostiging worden
opgesteld).
Tweemaandelijks vindt er een overleg met de controller plaats over de financiële
positie van de school, waarbij tevens de kosten voor het ziekteverzuim aan de orde
komt. Sinds mei 2019 wordt gebruikt gemaakt van Pro-Active (digitalisering van de
facturen). Naast Cogix en TiG is Pro-Active een instrument om de kunnen
beoordelen of de uitgaven sporen met de opgestelde begroting.
Jaarlijks wordt een Integraal Locatieplan (ILP) opgesteld waarin doelen en
activiteiten vermeld staan op grond waarvan gemeentelijke LEA-middelen (Lokaal
Educatieve Agenda) toegekend worden.

18

Basiskwaliteit

Onze stichting en daarmee onze school beschikt over een meerjarenplanning voor
de kwaliteitszorg. De stuurgroep kwaliteitszorg heeft in het afgelopen jaar gewerkt
aan de invulling van de kwaliteitsstandaarden.
Eigen aspecten van kwaliteit hebben betrekking op de ambities en doelen die een
bestuur/ school zelf stelt en die verder reiken dan basiskwaliteit. Vanuit de
stimuleringsfunctie onderzoekt de inspectie hoe deze elementen bijdragen aan (de
continue en duurzame verbetering van) de onderwijskwaliteit. De inspectie voert het
gesprek hierover met scholen en besturen en in rapporten maakt de inspectie helder
onderscheid in oordelen die voortvloeien uit de deugdelijkheidseisen, en bevindingen
die gaan over eigen aspecten van kwaliteit.
Het eigenaarschap van de onderwijskwaliteit ligt bij besturen en hun scholen. Het
bestuur is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit en continuïteit van het onderwijs.
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De inspectie hanteert daarom een bestuur gerichte aanpak. Vanuit de
waarborgfunctie en stimuleringsfunctie maakt de inspectie in het waarderingskader
helder onderscheid in basiskwaliteit (wat móet het bestuur en de school) en de
eigen kwaliteitsambities (wat wíl het bestuur en de school).
18.1 Overzicht werkpunten voor 2019 – 2023
Het onderzoekskader wordt jaarlijks geactualiseerd op basis van nieuwe wet- en
regelgeving. Samenvattend een overzicht van werkpunten, voortkomend uit de
ingevulde kwaliteitsstandaarden en verbeterdoelen (eigen ambities zoals
aangegeven op blz. 14 en 15) voor de komende 4 jaar.
Onderstaand de planning zoals we die voor ogen hebben met betrekking tot het
aanleveren van de kwaliteitskaarten. Deze zijn als bijlage bij dit schoolplan gevoegd.
in bedrijf

naar bestuur feedback definitief

in bedrijf bestuur

Onderwijsproces
OP 1 Aanbod
OP 2 Zicht op ontwikkeling
OP 3 Didactisch handelen
OP 4 x
OP 5 Onderwijstijd
OP 6 Samenwerking
OP 7 Praktijkvorming/stage
OP 8 Toetsing en Afsluiting

jul-19 jun-19
mei-19 jun-19
sep-18
sep-19

jun-20

Schoolklimaat
SK 1 Veiligheid
SK 2 Pedagogisch klimaat

nov-18
feb-19

nov-19
feb-20

mrt-19 mei-19

mrt-20

Onderwijsresultaten
OR 1 Resultaten
OR 2 Soc. en maatsch
competenties
OR 3 Vervolgsucces
Kwaliteitszorg en ambitie
KA 1 Kwaliteitszorg
KA 2 Kwaliteitscultuur
KA 3 Verantwoording en dialoog

feedback definitief

dec-19
dec-19
feb-19

sep-19
dec-18

okt-19
okt-19
okt-19

Iedere ingevulde kwaliteitskaart geeft zicht op het realiseren van de basiskwaliteit en
welke eigen ambities we hebben gesteld. Het voldoen aan de basiskwaliteit is al een
ambitie op zich. De gebieden waarop we onszelf als zwak beoordelen zullen als 1 e
aangepakt gaan worden. Daarnaast zetten we onze eigen ambities uit in een periode
van 4 jaar.
Wij zien het Schoolplan als een dynamisch document, dat ondersteunend is naar de
uitwerking van een jaarplan. Het 1e jaarplan voor 2020 zal op basis van
voortschrijdend inzicht en rekening houdend met actuele aangelegenheden in
december 2019 worden opgesteld. Het team wordt daar nauw bij betrokken. Zij
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moeten zich (mede)eigenaar voelen van het Schoolplan en de ontwikkeling van de
school.

Verbeteracties
OP ONDERWIJSPROCES
OP 1. Aanbod
Het aanbod bereidt de leerlingen voor op hun
vervolgbestemming en samenleving.
Deel 1

De leraren bieden een breed,
eigentijds en op de kerndoelen
gebaseerd aanbod. Voor het VSO
uitstroomprofiel vervolgonderwijs is
het aanbod dekkend voor de
examenprogramma’s.
Binnen de kaders van de wet maken
zij keuzes in het aanbod, waardoor zij
dit afstemmen op de
onderwijsbehoeften die kenmerkend
zijn voor de leerlingenpopulatie. Het
aanbod bereidt de leerlingen voor op
de vervolgbestemming. De school
heeft bovendien een aanbod voor taal
en rekenen dat is afgestemd op de
referentieniveaus en dat past bij het
niveau van alle leerlingen.

Deel 2

De leraren verbreden of verdiepen
het aanbod afhankelijk van de
kenmerken van de
leerlingenpopulatie.
Het aanbod draagt bij aan de
basiswaarden van de democratische
rechtsstaat.
De leraren verdelen de leerinhouden
evenwichtig en in samenhang over de
leerjaren heen en geven de leerlingen
voldoende tijd om zich het aanbod
eigen te maken.
De school legt de doelen voor het
onderwijs en de opbouw van het
aanbod vast in het schoolplan.

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Uitwerken curriculum per LR (en per
leerjaar en niveau)

Uit evaluatie schoolplan 17-19
In samenwerking met de andere VSO/PrOscholen binnen de stichting curriculum
uitwerken en uitstroomprofielen op elkaar
afstemmen
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Eigen
aspect

Aandacht voor talentontwikkeling
toekomstgericht onderwijsaanbod
gericht op het leren van leer
strategieën
een aantrekkelijke, uitdagende
leeromgeving

Uit het schoolplan
21 -eeuwse vaardigheden en
mediawijsheid
Op onze school beschikken we over
leerlijnen voor mediawijsheid en sociale
en culturele vaardigheden als onderdeel
van de 21e -eeuwse vaardigheden.
Leerlingen zijn zelfredzaam, ook op het
gebied van sociale redzaamheid met
gebruik van media. Leerlingen kunnen
bewuste keuzes maken in wat/hoe ze
gebruiken, passende bij hun
mogelijkheden.
Uit het schoolplan
Praktijkgericht onderwijs
Er is een doorgaande lijn van SO naar
VSO Leerlingen doen veel ervaringen op
in het dagelijks leven buiten school.
Boddehuis wordt intensiever gebruikt;
meer leerlingen komen in aanmerking
voor zulk dit soort activiteiten dan nu het
geval is (of anders binnen school een
voorgaande stap aanbieden die praktisch
is). Er is bewustzijn dat het alledaagse
leren veel ontwikkelmogelijkheden biedt
(bijvoorbeeld douchen, afdrogen, eten).
Bespreekpunt: vanaf welke leeftijd méer
praktijkgericht onderwijs? Standaard of
maatwerk? Wel zorgen dat er op hogere
leeftijd genoeg uitdaging blijft (niet meer
van hetzelfde, om motivatie te
bevorderen).

OP 2. Zicht op ontwikkeling en begeleiding
De school volgt en begeleidt de leerlingen zodanig dat zij een ononderbroken
ontwikkeling kunnen doorlopen.
Deel 1

Deel 2

De school verzamelt m.b.v. een
leerling- en onderwijsvolgsysteem
systematisch informatie over de
kennis en de vaardigheden van haar
leerlingen. Voor de kennisgebieden
taal en rekenen/wiskunde gebeurt dit
met genormeerde toetsen.
De school stelt bij de start van het
onderwijs op basis van alle gegevens
een passend ontwikkelingsperspectief
voor elke leerling op, dat sturing
geeft aan het plannen en volgen van
de ontwikkeling van de leerlingen
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Deel 3

De school verzamelt systematisch
informatie over de voortgang in de
ontwikkeling m.b.v. toetsen,
observaties, leerlingenwerk,
gesprekken en (zelf)rapportages. De
leraren gebruiken deze informatie om
het onderwijs dagelijks en op langere
termijn af te stemmen op het niveau
en de ontwikkeling van de kinderen,
om hiaten of voorsprongen te
signaleren en om te bepalen welke
leerlingen extra ondersteuning,
begeleiding of externe zorg nodig
hebben. Ze gebruiken daarbij een
cyclische aanpak van evalueren,
analyseren, plannen, uitvoeren en
weer evalueren. Deze signalering en
analyses maken het mogelijk om het
onderwijs af te stemmen op de
onderwijsbehoeften van zowel
groepen als individuele leerlingen.

Uit het schoolplan
Veiligheid
Er is doordacht hoe we het eenvoudig
kunnen houden. (Er is nu een overload
aan notities?)

Uit het schoolplan
Combinatie theorie –praktijk/
praktijkgericht theoretisch onderwijs
Communicatie tussen vakleerkrachten en
groepsleerkrachten verloopt soepel: je
weet over en weer waar je aan werkt en
hoe je kennis en vaardigheden kunt
bevorderen die in de andere context
bruikbaar is.
Deel 4

Deel 5

Deel 6

Wanneer leerlingen niet genoeg lijken
te profiteren van het onderwijs, gaat
de school na waar de ontwikkeling
stagneert en wat mogelijke
verklaringen hiervoor zijn. Bovendien
gaat zij na wat nodig is om eventuele
achterstanden bij leerlingen te
verhelpen.
De school gebruikt de informatie over
haar leerlingen om het
onderwijsaanbod aan te passen aan
de specifieke onderwijsbehoeften van
zowel groepen leerlingen als
individuele leerlingen. De leerling
krijgt daarmee de begeleiding die zij
nodig heeft om beter het
onderwijsprogramma te kunnen
doorlopen.
Voor leerlingen met extra
ondersteuningsbehoeften is er extra
ondersteuning in zowel de cognitieve,
de motorische als de sociale
ontwikkeling. De extra ondersteuning
is gericht op het realiseren van het
ontwikkelingsperspectief. De school
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evalueert regelmatig of de extra
ondersteuning voor die leerlingen het
gewenste effect heeft en stelt zo
nodig bij
Eigen
aspect

Extern genormeerde toetsen voor de
doorstroomrelevante vakken en/of
referentieniveaus
betrokkenheid leerlingen bij het
stellen van doelen
systematisch volgen van leerlingen
op meerdere
(ontwikkelings)gebieden

OP 3. Didactisch handelen
Het didactisch handelen van de leraren stelt leerlingen in staat tot leren en ontwikkelen.
Deel 1

Deel 2

De leraren plannen en structureren
hun handelen met behulp van
informatie die zij over leerlingen
hebben. Zij 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 alsook 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 zodanig dat de
leerling het zich eigen kan maken.

Uit het schoolplan
21 -eeuwse vaardigheden en
mediawijsheid
Kwalitatief goed onderwijs bevat
logischerwijs ICT-componenten (kennis
verwerven met behulp van media,
bijvoorbeeld bij rekenen en taal).
Er is een goede balans tussen
vaardigheden met en zonder ICT.
Uit het schoolplan
Schoolklimaat
Alle collega’s kunnen signalen van
kinderen goed oppakken. We kunnen
effectief omgaan met leerlingen die extra
ondersteuning nodig hebben vanwege hun
gedrag
Uit het schoolplan
Praktijkonderwijs
Begeleiders zijn zich ervan bewust hoe
instructie en begeleide oefening
vormgeven wordt binnen de
praktijkgerichte activiteiten
Uit evaluatie schoolplan 17-19
De leraar beschikt over vaardigheden om
de leerlingen meer inzicht in hun leer- en
ontwikkelproces te geven. Op deze wijze
dragen ze op een niveau dat bij hen past
verantwoordelijkheid voor de organisatie
van hun eigen leerproces

Deel 3

De leraren stemmen de instructies,
de begeleiding, opdrachten en
onderwijstijd af op de behoeften van
groepen en individuele leerlingen. De
afstemming is zowel op
ondersteuning als op uitdaging

Uit het schoolplan
Combinatie theorie –praktijk/
praktijkgericht theoretisch onderwijs
SO-leerlingen oefenen spelenderwijs al
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gericht, afhankelijk van de behoeften
van leerlingen.

Eigen
aspect

met vaardigheden die op het VSO in de
realiteit worden toegepast.

reflectie op leren door leerlingen
geven van concrete feedback aan
leerlingen
hoge verwachtingen voor leerlingen
evalueren van de gestelde doelen met
leerlingen
gebruik van moderne middelen

OP 5. Onderwijstijd
De leerlingen krijgen voldoende tijd om zich het leerstof aanbod eigen te maken.
Deel 1

De school realiseert minimaal de
wettelijke verplichte onderwijstijd.
Dit betekent dat zij voldoende tijd
heeft geprogrammeerd. De school
verdeelt de tijd zodanig over de
vakken dat leerlingen in staat zijn
het onderwijsprogramma tot zich te
nemen. De verdeling van de
onderwijstijd past bij de
uitstroomprofielen van de school.

Uit het schoolplan
Praktijkgericht en vakgericht
onderwijs
Er is een duidelijke verdeling van de
lestijd, rekening houdend met leerroute en
leeftijd (hoeveel tijd theoretischpraktisch? En in de klas en buiten de
klas?)
Er is een duidelijk beleid: welke leerroute
krijgt welke inhouden in welk leerjaar
aangeboden?
De taak van de vakdocent is gedefinieerd:
welke leerlingen geeft hij
zelf les (bijvoorbeeld leerroute 3-4-5
vanaf bepaald leerjaar) en welke
leerlingen worden begeleid door een
docent die geïnstrueerd wordt door een
vakdocent (bijvoorbeeld leerroute 1 en 2).
Uit evaluatie schoolplan 17-19
Samenhangend met de verdere
curriculumontwikkeling beredeneerde
keuzes gemaakt van de beschikbare
onderwijstijd per leerroute

Deel 2

Bovendien weet de leraar de
geplande onderwijstijd effectief te
benutten door een efficiënte
lesuitvoering.

Eigen
aspect

Regels over het gebruik van de
onderwijstijd
naleving van deze schoolregels
een norm voor onbenutte lestijd
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OP 6. Samenwerking
De school werkt samen met partners om het onderwijs voor haar leerlingen vorm te geven.

Deel 1

De school werkt samen met de
andere scholen in het
samenwerkingsverband passend
onderwijs en andere voorzieningen.
De school voert overleg met andere
scholen in de gemeente en de
gemeente zelf over het bestrijden
van onderwijsachterstanden bij
leerlingen, het bevorderen van
integratie, het voorkomen van
segregatie en over inschrijvings- en
toelatingsprocedures.

Deel 2

De school levert gegevens over
voortijdig schoolverlaters aan de
gemeente (art. 118h, WEC).

Deel 3

Aan het eind van de schoolperiode en
bij tussentijds vertrek van kinderen
informeert ze de ouders en het
vervolgonderwijs over de
ontwikkeling van de leerlingen.
Betrokkenheid van ouders
actief beleid met voorzieningen voor
jeugdhulpverlening, gemeentes
realiseren van
behandeldoelstellingen.

Eigen
aspect

Uit het schoolplan
21 -eeuwse vaardigheden en
mediawijsheid
Op onze school zetten we digitale
middelen in om ouders optimaal te
informeren over de ontwikkeling van hun
kind.
Collega’s zijn geschoold in het gebruik van
moderne media.

OP 7. Praktijkvorming/stage
De voorbereiding, uitvoering en begeleiding van de praktijkvorming is doeltreffend.

Deel 1
V

De stage draagt bij aan de geplande
leeractiviteiten

3.huidige observatielijsten aanpassen in
terminologie
4.extra instructie aan vakleerkrachten en
deze instructie opnemen in handboek
5.WEP stages vanuit stageleerkrachten
coördineren en in lijn van BIS/BES/ZES
zetten
6. invoeren transitiedocument

Deel 2
V

De school begeleidt de leerling bij de
voorbereiding en bij de keuze van
een stageplek die past bij de
uitstroombestemming van de leerling

1.methode van Brug naar werk
aanschaffen en implementeren
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en stelt hiervoor de vereiste stage
overeenkomst op.
Deel 3
G

De begeleiding en beoordeling
verlopen op de afgesproken wijze en
de school is op de hoogte van het
functioneren van de leerling op de
stageplek. De organisatie begeleidt
de leerling op de afgesproken wijze.
Periodiek vindt er overleg plaats
tussen organisatie, school en
leerling. De school volgt de
voortgang van de leerling en stuurt
zo nodig bij.

Eigen
aspect
V

De Commissie van Begeleiding levert
input op grond waarvan de leerkracht
in het ontwikkelingsperspectief plan
(OPP) beschrijft welk streven er is
voor de leerling op het gebied van
arbeid en bespreekt dit tijdens de
OPP-bespreking met de ouders.

Eigen
aspect
G

De arbeidstoeleiding wordt
gecoördineerd en begeleid door de
stageleerkrachten van de school.
Stage vormt een wezenlijk onderdeel
van het lesprogramma voor de vsoleerlingen. Hierbij werken we samen
met bedrijven en organisaties.

Aan inventarisatie ouderavonden
toevoegen de reden van afwezigheid

OP 8. Toetsing en afsluiting
De toetsing en afsluiting verlopen zorgvuldig.
Deel 1

Deel 2

Deel 3

De school waarborgt gedurende en
aan het einde van de schoolloopbaan
de kwaliteit van toets afname.
Tijdens de schoolperiode maken ze
toetsen van het leerlingvolgsysteem,
waarmee in elk geval de kennis en
vaardigheden op het terrein van de
kernvakken binnen het profiel
worden gemeten. De leraren nemen
de toetsen af conform de
voorschriften.
Ouders worden geïnformeerd over de
vorderingen van de leerlingen.

Uit evaluatie schoolplan 17-19
Schoolstandaarden passend bij diverse
doelgroepen is voor medewerkers en
ouders/verzorgers helder

De school volgt een zorgvuldige
procedure bij het bepalen van het
advies voor vervolgonderwijs.
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Deel 4

Eigen
aspect

Voor leerlingen in het
uitstroomprofiel ‘vervolgonderwijs’
informeert de school de leerlingen
over de toetsing middels een
programma van toetsing en
afsluiting.
Hanteren van de toetsen op
meerdere ontwikkelingsgebieden
borging adviesprocedure
SK SCHOOLKLIMAAT

SK 1. Veiligheid
Schoolleiding en leraren dragen zorg voor een veilige omgeving
Deel 1 V

De school zorgt voor de sociale,
fysieke en psychische veiligheid van
de leerlingen in en om de school
gedurende de schooldag.

2.In het boekje ‘Informatie personeel’ de
vindplaats van de omgangsregels

2.In het boekje ‘informatie personeel’ de
cultuur van lerende school beschrijven
4. Minimaal twee keer per jaar een
groepsbezoek aan de hand van de
Kijkwijzer inplannen
10.Het gaan inzetten van eigen
verkeersbrigadiers
11.Uitvoering geven aan het Plan van
Aanpak m.b.t. RI&E
11.4x p jaar Plan van Aanpak m.b.t. RI&E
bijstellen

Deel 2 V

Dit blijkt onder andere uit de
beleving van de veiligheid en het
welbevinden van de leerlingen. De
school monitort dit tenminste
jaarlijks.
De school heeft een veiligheidsbeleid
gericht op het voorkomen,
afhandelen, registreren en evalueren
van incidenten. Als de uitkomsten
van de monitoring daartoe aanleiding
geven, verbetert de school haar
veiligheid.

1.a. 1.4 Het jaarlijks evalueren van het
SVP opnemen in de jaarkalender

1.b 1.13 in de agenda van de
teamvergadering aan het begin van het
schooljaar het agendapunt kernwaarden,
doelen, regels en protocollen opnemen
1.b 1.13 in het inwerkprotocol van nieuwe
medewerkers opnemen 'het informeren
over kernwaarden, doelen, regels en
protocollen
1.c 3.6 Biezonderwijs stelt een
bestuursbreed privacyreglement op
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1.d 5.4 Inzetten van ZIEN en leefstijl
scholing
1.e 5.4 Inzetten van DDG-training

Deel 3
G

De school heeft een functionaris die
aanspreekpunt is als het gaat om
pesten.

Deel 4
G

Schoolleiding en leraren voorkomen
pesten, agressie en geweld in elke
vorm en treden zo nodig snel en
adequaat op.

2.b in de agenda van de teamvergadering
aan het begin van het schooljaar opnemen
de informatie m.b.t. het invullen van
SIOI-formulieren
2.b in het inwerkprotocol van nieuwe
medewerkers opnemen de informatie
m.b.t. het invullen van SIOI-formulieren
3.De veiligheidscoördinatoren moet via
schoolgids bekend worden gemaakt bij
ouders
4.In de Stuurgroep Kwaliteitszorg de
afspraak met betrekking tot naamgeving
van de notitie (categorie en onderwerp)
en de richtlijn formuleren hoe de diverse
notities te gebruiken. Dit alles opnemen in
de nog te maken Handboek HOGW
Uit het schoolplan
Alle collega’s kennen het veiligheidsplan
en zien de relevantie ervan in om zich
eraan te houden.
3 - 4 het aanleggen van een logboek IVP,
waarin de uit te voeren en uitgevoerde
activiteiten van de functionarissen worden
vastgelegd
3-4 het voorstellen in de groepen door de
IVP in de groepen wordt opgenomen in
jaarkalender van de Arbo in de maand
september
2.Aanschaffen van de nieuwste versie van
Leefstijl

2. Scholing personeel Leefstijl

Deel 5 V

De uitingen van leerlingen en
personeel zijn in lijn met de
basiswaarden van de democratische
rechtstaat.

4. Aandacht voor de oranje kaart wordt bij
aanvang schooljaar opgenomen in de
agenda van een plenaire vergadering,
waarbij alle personeelsleden aanwezig
zijn.
1.De notitie Burgerschap opnemen in het
inwerkprotocol en jaarlijks onder de
aandacht brengen van het personeel via
de checklist
Uit het schoolplan
Iedereen kent de basiswaarden van de
democratische rechtsstaat (zie notitie
burgerschap).
4. Voortzetting Boddehuis met een
alertheid op mogelijkheden op uitbreiding
5.Het updaten van de gedragscode
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Eigen
aspect

Actoren buiten school
beleid sociale media
preventieve maatregelen (o.a.
huisbezoek)

6. de tekst in de schoolgids bijstellen
m.b.t. hoe we als school omgaan met
wel/niet passende activiteiten bij een
geloofsovertuiging
Jaarlijks aanvraag BVL

Ontwikkelen beleid mediawijsheid
Ouders zullen via een ouderavond
geïnformeerd worden over de voor en
nadelen van sociale media.
Aan alle teamleden wordt via Augeo een
nieuwe scholing aangeboden m.b.t. de
nieuwe Meldcode
SK 2. Pedagogisch klimaat
De school heeft een ondersteunend pedagogisch klimaat
Deel 1

In maart 2019 wordt MTO afgenomen
In maart 2019 wordt een LTO afgenomen

Eigen
aspect

Gedragsregels voor leerlingen
kwaliteit van de regels
voorbeeldgedrag door het
personeel/team
inrichten van oefensituaties om
leerlingen te begeleiden bij de
ontwikkeling van sociale en
maatschappelijke competenties
begeleiding leerlingen bij het waar
mogelijk zelf oplossen van problemen
en conflicten
betrokkenheid leerlingen bij het
realiseren van een positief
schoolklimaat
verantwoordelijkheden van de
leerlingen
inrichting van het gebouw

In overleg met de ICT/ParnasSys nagaan
wat de mogelijkheden zijn om de
gegevens Welbevinden vanuit ZIEN! per
leerling beschikbaar te krijgen vanuit het
systeem
Kijkwijzer aanpassen naar het DIM-model
met nummering en een toevoeging met
betrekking tot pedagogisch klimaat zodat
er na de groepsbezoeken en invullen een
inventarisatie kan plaatsvinden.
De VSO-speelplaats is aangepast aan de
wensen /behoeften van de leerling

In april- juni wordt het traject Gezonde
School/ Welbevinden opgestart, zodat in
2019-2020 het traject voor een label
opgestart kan worden
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OR ONDERWIJSRESULTATEN

OR 1. Resultaten
De school behaalt met haar leerlingen leerresultaten die ten minste in overeenstemming zijn
met de gestelde norm.
Deel 1

De school behaalt met haar leerlingen
in minimaal 75 procent van de
gevallen dat zij aan het eind van de
schoolloopbaan het benodigde niveau
voor de uitstroombestemming uit het
ontwikkelingsperspectief hebben
bereikt.

Deel 2

De in de ontwikkelingsperspectieven
geformuleerde
uitstroombestemmingen zijn passend
bij het niveau van de leerlingen.

Eigen
aspect

De verwachtingen over de
eindresultaten die leerlingen kunnen
bereiken gebaseerd op de kenmerken
van de leerlingenpopulatie en zijn
ambitieus
de bereikte leergroei van leerlingen
de doelen die de school bereikt bij
leerlingen op andere
ontwikkelingsgebieden dan taal en
rekenen

OR 2. Sociale en Maatschappelijke competenties
De leerlingen behalen sociale en maatschappelijke competenties op het niveau dat ten minste
in overeenstemming is met de gestelde norm
Deel 1

De school volgt alle leerlingen op het
gebied van het verwerven van sociale
en maatschappelijke competenties
gedurende hun schoolperiode. De
leerlingen verlaten de school met
sociale en maatschappelijk
competenties, die passen bij de
kenmerken van leerlingenpopulatie.
Alle leerlingen profiteren optimaal
van het genoten onderwijs op deze
gebieden
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Deel 2

De school heeft de kenmerken van
haar leerlingenpopulatie in kaart en
heeft op basis hiervan reële
verwachtingen over het niveau dat
de leerlingen kunnen bereiken. Deze
verwachtingen toetst zij aan de groei
die de leerlingen gedurende de
schoolperiode door maken. Daarmee
kan de school aantonen dat zij op dit
gebied haar doelstellingen haalt,
zoals vastgelegd in het schoolplan.

Eigen
aspect

Behaalde doelstellingen benutten
voor verbetering van de kwaliteit
betrekken van stakeholders bij
vaststellen van de norm

OR 3. Vervolgsucces
De bestemming van de leerlingen na het verlaten van de school is bekend en voldoet ten
minste aan de verwachtingen van de school.

Deel 1
V

Geen wettelijke eisen geformuleerd

3. SO; IB-er gaat rubriek
uitstroomperspectief invullen
4. uitvoeren kwalitatieve analyse indien
daadwerkelijke usp niet overeenkomt met
verwachte usp
5. verzamelen van bestendiginggegevens
schoolverlaters VSO gedurende 2 jaar en
deze analyseren
5.bovenstaande opnemen in document
Schoolopbrengsten

5.bovenstaande opnemen in Handboek
Eigen
aspect

vervolgsucces van leerlingen na het
verlaten van de school
conclusies over de mate waarin het
vervolgsucces aansluit bij de
gegeven adviezen
verzamelen en analyse van de
gegevens over het vervolg van de
loopbaan van leerlingen
conclusies over het vervolgsucces
van schoolverlaters
analyses voor de verbetering van het
onderwijs

Uit evaluatie schoolplan 17-19
Meer leerlingen die het uitstroomprofiel
Arbeid hebben, in staat stellen om na 2
jaar onderwijs op De Bodde door te
schakelen naar het Praktijkonderwijs
(hangt samen met de ontwikkelingen op
het gebied van uitstroomprofielen)
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KA KWALITEITSZORG EN AMBITIE
KA 1 Kwaliteitszorg
Het bestuur en de school hebben een stelsel van kwaliteitszorg ingericht en verbeteren op
basis daarvan het onderwijs
Deel 1

Het bestuur zorgt voor een stelsel
van kwaliteitszorg op de scholen. Dit
stelsel staat uitgewerkt in de
schoolplannen van de scholen. Vanuit
dit stelsel bewaakt en bevordert het
bestuur de kwaliteit van het
onderwijsproces en de leerresultaten.

Deel 2

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.

Deel 3

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.

Eigen
aspect

Ambitieuze doelen die passen bij de
maatschappelijke opdracht
betrokkenheid van stakeholders en
onafhankelijke deskundigen bij
evaluaties strategisch financiële
planning

Uit evaluatie schoolplan 17-19
Beleid met betrekking tot zelfevaluaties en
audits is vastgesteld, uitvoering en
evaluatie vindt in de komende jaren plaats

KA 2 Kwaliteitscultuur
Het bestuur en zijn scholen kennen een professionele kwaliteitscultuur en functioneren
transparant en integer
Deel 1

Het bestuur handelt volgens de code
goed bestuur en legt uit wanneer het
daarvan afwijkt. Deze handelwijze
leidt tot een integere en transparante
organisatiecultuur. Ieder werkt vanuit
zijn eigen rol aan de versterking van
de onderwijskwaliteit.

Uit het schoolplan
Professionaliteit
Mentale modellen: ‘groei en
(blunder)/glunder’:
Er is een cultuur dat je fouten mag maken
en dat je juist blij wordt als je leert van je
fouten.
Iedereen vindt het belangrijk om te
groeien en te ontwikkelen. Alleen dan kun
je leerlingen stimuleren in hun
ontwikkeling ‘prikkelen om te ontwikkelen’
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Uit evaluatie schoolplan 17-19
Blijvende aandacht voor systeemdenken
(persoonlijk meesterschap, teamleren,
mentale modellen, gezamenlijke
visieontwikkeling) door dit expliciet tijdens
studiedagen op de agenda te plaatsen
Deel 2

Het bestuur zorgt voor bekwaam en
bevoegd personeel op alle scholen en
maakt mogelijk dat het personeel
haar bekwaamheid onderhoudt.

Deel 3

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.

Eigen
aspect

Draagvlak voor visie en ambities
gebruik van het lerarenregister

Uit het schoolplan
Professionaliteit
De collega’s voelen zichzelf
verantwoordelijk voor hun eigen
ontwikkeling. Ze nemen initiatieven
(persoonlijk meesterschap).
• Er is sprake van teamleren: intervisie en
rolmodel zijn belangrijk. De kennis die er
is, wordt met elkaar gedeeld.
• Iedereen is zich ervan bewust dat hij/zij
cultuurdrager is, weet welke cultuur hij wil
uitdragen en toont zich daarmee
onderdeel van het ‘cultuursysteem’ van De
Bodde.

KA 3 Verantwoording en dialoog
Het bestuur en zijn scholen leggen intern en extern toegankelijk en betrouwbaar
verantwoording af over doelen en resultaten en voeren daarover actief een dialoog.
Deel 1

Het bestuur en de scholen hebben
tegenspraak georganiseerd. Dit
gebeurt in ieder geval door het
intern toezicht en de G(MR) te
betrekken bij beleids- en
besluitvorming. Het bestuur en de
scholen brengen minimaal jaarlijks
verslag uit over haar doelen en de
resultaten die zij behalen. Zij doen
dit op toegankelijke wijze.

Deel 2

Het bestuur verantwoordt zich aan
de intern toezichthouder. Het
bestuur en de scholen
verantwoorden zich aan de overheid
en belanghebbenden.
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Eigen
aspect

Een actieve dialoog met de
omgeving over de ambities en
resultaten

Uit het schoolplan
Professionaliteit
• Ouders worden benut als bron om (van)
te leren (zij hebben een beeld van hun
kind, ze hebben verwachtingen). Ze
worden uitgenodigd om mee te denken
over beleidszaken.

FB FINANCIEEL BEHEER
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19

Lijst met afkortingen
AED

Automatische Externe Defibrillator

AMO

Actieve Middag Opvang

ARBO

ARBeidsOmstandigheden

Arbodienst

BedrijfsGezondheidsDienst

ASS

Autisme Spectrum Stoornis

AT

Algemene Technieken

AWBZ

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

BHV

BedrijfsHulp Verlener

BSB

Buitenschoolse Begeleiding

BVL

Brabants Verkeersveiligheidslabel

CCE

Centrum voor Consultatie en Expertise

CED

Centrum voor Expertise en Dienstverlening

CMKT

Cultuur met Kwaliteit Tilburg

EMB

Ernstige Meervoudige Beperking

GGD

Gemeentelijke GezondheidsDienst

GMR

Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad

IKJC

Integraal Kind- en Jeugd Centrum

INVRA

INventarisatie Van RedzaamheidsAspecten

KBO

Katholieke Bond Onderwijs

KOMM
LVS

Onafhankelijke klachtencommissie machtsmisbruik in
het onderwijs.
Leerling Volg Systeem

MBO

Middelbaar Beroeps Onderwijs

MEE

Regio Tilburg en Waalwijk

MG

Meervoudig Gehandicapt

MR

MedezeggenschapsRaad

MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

OCenW
ODC

Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap
Orthopedagogisch Dag Centrum

OPP

Ontwikkelings Perspectief Plan

OR

Ouder Raad

OV
PGO
PMT

Openbaar Vervoer
Periodiek Geneeskundig Onderzoek
Psycho Motorische Therapie

PSL

Persoonlijke Stage Lijst

REC

Regionaal Expertise Centrum

RI&E

Risico Inventarisatie & -Evaluatie

SBO

Speciaal Basis Onderwijs

SCM

Sociaal Competentie Model

SI

Sensorische Integratie
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SLO

Stichting Leerplan Ontwikkeling

SO

Speciaal Onderwijs

SVB

Sociale VerzekeringsBank

SWV-VO

SamenWerkingsVerband- Voortgezet Onderwijs

TEACCH

Treatment and Education of Autistic and related
Communication Handicapped Children

TAC

ToelaatbaarheidsAdviesCommissie

TLV

ToeLaatbaarheidsVerklaring

UWV

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

VKO

Vereniging Katholiek Onderwijs

VSO

Voortgezet Speciaal Onderwijs

WA

Wettelijke Aansprakelijkheid (verzekering)

WMO

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

WSG

William Schrikker Groep

ZA(B)T

Zorg en Advies (en Begeleidings) Team

ZML

Zeer Moeilijk Lerenden
Activiteiten Centrum

AC

20

Bijlagen:

Formulieren instemming
Ingevulde kwaliteitsstandaarden
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20.1 Formulier “instemming met schoolplan”

Brin:

01FX

Naam:

De Bodde

Adres:

Karel Boddenweg 1

Postcode:

5044 EL

Plaats:

Tilburg

__________________________________________________________________________
_____

VERKLARING

Hierbij verklaart de medezeggenschapsraad van De Bodde in te stemmen met het Schoolplan
2019-2013 van De Bodde

Namens de MR

Naam:……………………………………………………..

Naam:…………………………………………………………

Functie:…………………………………………………..

Functie:………………………………………………………

Plaats:……………………………………………………..

Plaats:……………………………………………………….

Datum:……………………………………………………

Datum:……………………………………………………..

Handtekening______________________

Handtekening_______________________
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20.2 Formulier “instemming met schoolplan”

Brin:

01FX

Naam:

De Bodde

Adres:

Karel Boddenweg 1

Postcode:

5044 EL

Plaats:

Tilburg

__________________________________________________________________________
_____

VERKLARING

Het bevoegd gezag van De Bodde heeft het Schoolplan 2019-2023 vastgesteld

Namens het bevoegd gezag

Naam:………………………………………………………..

Functie:……………………………………………………..

Plaats:………………………………………………………..

Datum:………………………………………………………

Handtekening______________________
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