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ALGEMENE	GEGEVENS	

	
Naam	van	de	school	 Chr.	School	voor	Speciaal	Basisonderwijs	De	Twine	
Brinnummer	 	 01CE	
Adres	 	 	 Hantumerweg	28	9101	AB	Dokkum	
Postadres	 	 Postbus	166	9100	AD	Dokkum	
Telefoon	 	 Tel	(0519)	29	46	30																																																																																																			
Email	 	 	 sbodetwine@arlanta.nl																																																																																				
Internet	 		 https://detwine.mijnschool.nl/	
Directeur	 	 dhr.	W.	L.	W.	de	Groot	
Adjunct-directeur	 mevr.	J.	Visser	-	Groen	
Organisatie	 Stichting	Arlanta	40788	
Adres	 	 	 Postbus	2	9100	AA	Dokkum	
	

1	INLEIDING	

	

1.1	DOEL	VAN	HET	SCHOOLPLAN:	

Dit	schoolplan	is	het	beleidsdocument,	waarin	we	aangeven	welke	keuzes	we,	met	betrekking	tot	de	
schoolontwikkeling,	 voor	 de	 schoolplanperiode	2020-2024	op	onze	 school	 hebben	 gemaakt.	Het	 is	
opgesteld	 binnen	 de	 kaders	 van	 het	 strategisch	 beleidsplan	 van	 ons	 bestuur.	 Op	 basis	 daarvan	
hebben	we	specifieke	doelen	voor	onze	school	bepaald,	rekening	houdend	met	de	huidige	stand	van	
zaken	van	het	onderwijs	en	de	omgevingsfactoren,	die	van	 invloed	zijn	op	het	 functioneren	van	de	
school.		

Het	schoolplan	geeft	aan	bestuur,	team	en	ouders	en	andere	externe	stakeholders	duidelijkheid	over	
wat	we	willen	bereiken	met	het	onderwijs	op	onze	school	en	hoe	we	dat	dagelijks	vorm	zullen	geven.	
Het	 plan	 kent	 en	 evaluerend	 karakter;	 gericht	 op	 voortdurende	 ontwikkeling	 vanuit	 de	 praktijk.	
Hierdoor	is	waarschijnlijk	dat	in	de	loop	van	de	planperiode	gemaakte	keuzes	heroverwogen	worden.	

Met	dit	plan	voldoen	we	aan	de	wettelijke	eisen	die	de	onderwijsinspectie	stelt.				

Ons	 schoolbestuur	 stelt	 zich	 door	 middel	 van	 de	 akkoordverklaring	 verantwoordelijk	 voor	 het	
ondersteunen	en	bewaken	van	hetgeen	 in	dit	 schoolplan	 is	beschreven.	Zij	 stelt	 zich	 tevens	garant	
voor	 het	 gericht	 inzetten	 van	 middelen,	 die	 de	 realisatie	 van	 de	 ambitie	 zoals	 beschreven	 in	 dit	
schoolplan	mogelijk	maakt.	

1.2	TOTSTANDKOMING	

	
Het	 schoolplan	 is	 door	 de	 directeur	 opgesteld,	 in	 nauw	 overleg	 met	 het	 team	 en	 de	 MR.	
Onderwerpen	 van	 gesprek	 waren	 de	 kracht	 en	 kwetsbaarheid	 van	 onze	 school,	 de	 toekomstige	
ontwikkelingen	en	ook	de	geleverde	 input	van	ouders	op	basis	van	de	reguliere	gesprekken	en	het	
periodieke	tevredenheidsonderzoek.	
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Daarnaast	zijn	gegevens	verzameld,	die	duidelijk	maakten,	welke	positie	de	school	aan	het	eind	van	
de	vorige	schoolplanperiode	innam	op	de	verschillende	beleidsterreinen.	Daarbij	is	gebruik	gemaakt	
van	de	volgende	gegevens:		

• de	evaluatie	van	het	schoolplan	2015-2019	van	de	school,	dat	is	opgesteld	in	2015;		
• de	meest	recente	inspectierapporten;		
• tevredenheidsmetingen	van	ouders,	leerlingen	en	medewerkers;		
• de	jaarlijkse	evaluaties	van	de	jaarplannen;		
• analyse	van	de	leerresultaten	op	basis	van	methodeonafhankelijke	toetsen.		

1.3	SAMENHANG	IN	HET	SCHOOLPLAN	

Dit	 plan	 bestaat	 uit	 verschillende	 onderdelen.	 Het	 spreekt	 voor	 zich	 dat	 die	 een	 grote	 mate	 van	
samenhang	 vertonen.	 Op	 basis	 van	 het	 strategisch	 beleid	 van	 het	 bestuur	 formuleren	 wij	 in	
hoofdstuk	 3	 de	missie	 en	 visie	 van	 de	 onze	 school.	 Om	 samenhang	 te	waarborgen	 en	 ons	 niet	 te	
verliezen	in	details	hebben	we	daaruit	voortvloeiend	een	beperkt	aantal	strategische	keuzes	gemaakt,	
welke	 in	de	ambities	 (beschreven	 in	hoofdstuk	4)	 zijn	opgenomen.	De	 strategische	keuzes	 zijn	nog	
niet	vertaald	in	SMART-geformuleerde	doelen.	Dat	doen	we	middels	jaarplannen.	

Er	wordt	in	dit	schoolplan	meerder	keren	verwezen	naar	de	diverse	beleidsplannen	en	documenten	
van	de	stichting.	Deze	documenten	zijn	in	hoofdstuk	6	(bijlagen)	terug	te	vinden.	

1.4	CHECKLIST	WETTELIJKE	EISEN	

Onderstaande	 checklist	 geeft	 de	 vindplaats	 weer	 van	 de	 wettelijke	 eisen	 waaraan	 het	 schoolplan	
moet	voldoen.		

Nr.	 Aspect	 Vindplaats	in	schoolplan	

1	 Onderwijskundig	beleid	waaronder	het	pedagogisch-didactisch	
klimaat	en	het	schoolklimaat	

Hoofdstuk	4	

2	 Personeelsbeleid	 Hoofdstuk	5	

3	 Beleid	inzake	bewaking	en	verbetering	van	de	kwaliteit	van	het	
onderwijs	

Hoofdstuk	4	en	5	

4	 Beleid		t.a.v.	materiele	bijdragen	of	geldelijke	bijdragen	(anders	
dan	ouderbijdrage)	

Bijlage	Hoofdstuk	5	

5	 Het	stelsel	van	kwaliteitszorg	 Hoofdstuk		4	en	5	

6	 Veiligheidsbeleid	 Hoofdstuk	5	
	
In	ons	schoolplan	stellen	we	vast;	het	onderwijskundig	beleid,	personeelsbeleid,	organisatie	en	beleid,	
kwaliteitsbeleid	en	financieel	beleid.		
Verder	voldoen	we	aan	de	wettelijke	verplichting	om	te	beschikken	over	een	schoolplan.		
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2	UITGANGSPUNTEN	EN	AMBITIE	VAN	ARLANTA	

	

2.1	INLEIDING	

	
Ter	 voorbereiding	 op	 de	 schoolplanperiode	 2020-2024	 heeft	 het	 bestuur	 volgens	 een	 vooraf	
vastgesteld	 traject	 de	 strategische	 keuzes	 op	 bestuursniveau	voor	 de	 komende	
schoolplanperiode	bepaald.	Deze	keuzes	zijn	kader	stellend	voor	de	op	te	stellen	schoolplannen	van	
de	 afzonderlijke	 scholen	en	 de	 expertgroepen.	Ze	geven	 voldoende	 ruimte	 om	 als	 school	of	
expertgroep	eigen	 specifieke	 invullingen	 te	 geven,	afgestemd	op	bijzondere	omstandigheden	of	 op	
vormgeving	van	een	specifiek	concept.			
Alvorens	 het	 strategisch	 beleid	 definitief	 vast	 te	 stellen	 is	 hierover	 uitvoerig	 overlegd	 met	 het	
directieberaad,	 de	 GMR	 en	 de	 RvT.	 Alle	 leerkrachten	 hebben	 (middels	 een	personeelsdag)	 de	
gelegenheid	gehad	adviezen	uit	te	brengen.	Al	deze	overleggen	hebben	geleid	tot	het	vaststellen	van	
een	Strategisch	Perspectief	(SP).	Bij	het	schrijven	van	dit	schoolplan	was	het	SP	in	concept	klaar.			
Analyse	 van	 de	 evaluatie	 van	 het	 voorgaande	 strategisch	 plan,	 de	 door	 de	 scholen	 verstrekte	
gegevens,	 rapportages	 van	 externen	 (waaronder	 de	 uitkomsten	 van	 het	 onderzoek	 ‘Bestuur	 en	
Scholen’	 door	 de	 Inspectie	 van	 het	 onderwijs	 –	 oktober	 2018)	 ,	uitspraken	 van	 medewerkers	 op	
studiedagen	etc.	 leverde	een	overzicht	op	van	de	sterktes,	zwaktes,	kansen	en	bedreigingen	van	de	
hele	 organisatie.	 Deze	 gegevens	 werden	 gebruikt	 bij	 het	 bepalen	 van	 de	 strategische	
keuzes	en	vertaald	in	de	zogenaamde	speerpunten	in	het	SP.			
	

2.2	VISIE	EN	MISSIE	

	
Wij	willen	als	stichting	Arlanta	nu	én	in	de	toekomst	onderwijs	bieden	dat	het	verschil	maakt.	Onze	
missie	 is	 om	 kinderen	 in	 deze	 snel	 veranderende	 kennissamenleving	 een	 stevige	 basis	 te	 bieden	
waarin	 ze	 als	 verantwoordelijke	 wereldburgers	 hun	 weg	 kunnen	 vinden	 en	 zich	 flexibel	 kunnen	
aanpassen	aan	de	veranderende	omstandigheden	in	leven,	leren	en	werken.			
Onze	missie	betekent	dat	we	kinderen	willen	leren	hun	talenten	en	ambities	te	ontwikkelen	om	als	
gelukkig	en	evenwichtig	mens	een	bijdrage	te	kunnen	leveren	aan	de	samenleving.		Cruciaal	is	dat	we	
niet	 alleen	 aandacht	 schenken	 aan	 cognitieve	 vaardigheden:	‘de	 wereld	 leren	 lezen’	is	 vooral	 een	
kwestie	 van	 ontdekken,	 ervaren	 en	 beleven.	Natuurlijk	 is	 en	 blijft	 het	 belang	 van	 een	 uitstekende	
beheersing	 van	 basisvaardigheden	 als	 rekenen,	 taal	 en	 lezen	 onomstreden.	 Maar	 dit	 is	 niet	
voldoende.	Het	 zelf	 kunnen	 stellen	 van	doelen,	 je	 eigen	 leren	 evalueren	 en	monitoren,	 informatie	
kunnen	selecteren	en	betekenisvol	verwerken,	probleemoplossend	en	creatief	kunnen	denken,	goed	
kunnen	 samenwerken	 zijn	 vaardigheden	 die	 een	 belangrijke	 plek	 in	 het	 onderwijs	 aan	 leerlingen	
moeten	hebben.			
Maar	we	willen	 vooral	 ook	 dat	 de	 kinderen	 op	 onze	 scholen	 een	 kompas	meekrijgen	 dat	 richting	
geeft	aan	gedrag,	aan	goed	en	kwaad,	aan	zich	zelf	en	de	ander,	aan	zorg	voor	mensen	en	zorg	voor	
de	 wereld.	We	 willen	 kinderen	 een	 brede	 ontwikkeling	bieden,	waarbij	ze	 gebruik	 maken	 van	 alle	
zintuigen	en	verschillende	vormen	van	intelligentie.			
De	 missie	 van	Arlanta	is:	‘Kinderen	 de	 wereld	 laten	 lezen’.	Dit	 doen	 we	 door	 middel	 van	 het	
bevorderen	van:		
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o Leren	leren		
o Leren	communiceren		
o Leren	je	eigen	geluk	te	organiseren		

	

2.3	SPEERPUNTEN	EN	AMBITIE	

	
Beleidsontwikkeling	rondom	de	speerpunten	geformuleerd	in	het	SP,	vindt	plaats	in	de	zogenaamde	
expertgroepen.	Zij	doen	beleidsvoorstellen	die	door	het	directie-overleg	vastgesteld	worden.	Via	de	
directeuren	 en	 kwaliteitsondersteuners	 wordt	 het	 beleid	vertaald	 naar-	 of	 geïmplementeerd	 op	
schoolniveau.		
In	onderstaande	paragrafen	wordt	de	ambitie	van	de	verschillende	expertgroepen	beschreven.		

2.3.1	ONDERWIJSKWALITEIT		

De	 expertgroep	 Onderwijskwaliteit	 heeft	 zich	 tot	 doel	 gesteld:	 het	 stimuleren	 van	 de	
kwaliteitsgerichte	 cultuur	 binnen	 Arlanta.	 Deze	 cultuur	 kenmerkt	 zich	 door	 sterke	 verbindingen	
(samen	 werken	 aan	 kwaliteit),	 verantwoordelijkheid	 nemen	 en	 geven,	 ruimte	 bieden	 aan	
experimenteren	en	het	ontwikkelen	van	een	reflectieve	houding.		

De	expertgroep	onderwijskwaliteit	wil	haar	doel	realiseren	door	het	door	het	initiëren,	ontwikkelen,	
monitoren	en	borgen	van	processen	in	dienst	van	de	onderwijskwaliteit.		

De	expertgroep	ziet	het	Intern	Ondersteuningsteam	als	haar	belangrijkste	‘voertuig’.	Het	ontwikkelen	
van	 kennis,	 vaardigheden	 en	 een	 op	 kwaliteitsverbetering	 gerichte	 houding	 van	
kwaliteitsondersteuners	en	directeuren	is	voorwaardelijk.		

De	komende	jaren	staat	‘de	basis	op	orde’	centraal.	Hiermee	doelen	we	op	het	fundament	waarmee	
de	kwaliteit	van	de	school	 -onder	alle	omstandigheden-	zichtbaar	wordt	gemaakt.	De	basis	bestaat	
uit	 het	 met	 elkaar	 vastgestelde	 repertoire	 van	 kader-stellende	 gedragsindicatoren	 en	
kwaliteitsnormen.	‘De	basis	op	orde’	moet	leiden	tot	een	sterk	fundament	waarmee	scholen	de	visie	
van	Arlanta	 (het	bieden	van	excellent	onderwijs	en	het	creëren	van	krachtige	 leeromgevingen	met	
een	 gevarieerd	 aanbod,	 gebaseerd	 op	 de	 nieuwste	 wetenschappelijke	 onderzoeken	 en	
technologische	ontwikkelingen)	kunnen	realiseren.	

De	 expertgroep	 gaat	 zich	 onder	 meer	 bezighouden	 met	 het	 ontwikkelen	 en	 implementeren	 van	
beleid	 rondom	 visitatie	 en	 auditing,	 het	 inrichten	 van	 een	 kwaliteitskalender,	 het	 vaststellen	 van	
interne	kwaliteitsnormen	op	het	gebied	van	handelings-	en	opbrengstgericht	werken	en	het	werken	
met	referentieniveaus.		

Het	model	“Regie	op	onderwijskwaliteit”,	ontwikkeld	door	de	PO-raad,	wordt	gebruikt	als	kader	voor	
de	kwaliteitszorg	op	bestuursniveau.	

Bijlage	 6.1	 beschrijft	 de	 huidige	 werkwijze	 en	 gerealiseerde	 kwaliteit	 m.b.t	 tot	 de	 bovenschoolse	
kwaliteitszorg.	
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2.3.2	STRATEGISCH	PERSONEELSBELEID	
Begin	2020	wordt	de	expertgroep	Strategisch	Personeelsbeleid	ingericht.		De	uitdaging	voor	deze	
expertgroep	is	het	nog	beter	verbinden	van	het	HR-beleid	met	de	koers	van	Stichting	Arlanta	en	de	
door	de	scholen	geformuleerde	onderwijsambities.		
Bijlage	6.2	beschrijft	de	huidige	werkwijze	m.b.t.	het	personeelsbeleid.		
	

2.3.3	DE	ACADEMIE	
‘De	academie’	heeft	zich	tot	doel	gesteld	het	 leren	van	leerkrachten	van	Arlanta	te	faciliteren	en	te	
stimuleren.	 ‘De	 academie’	 is	 de	 plaats	 waar	 kennis	 ontsloten	 en	 gedeeld	 wordt	 en	 waar	 elkaar	
inspireren	 hoog	 op	 de	 agenda	 staat.	 Er	worden	 verschillende	 activiteiten	 door	medewerkers,	 voor	
medewerkers	 georganiseerd.	 Denk	 aan:	 workshops,	 masterclasses,	 inspiratiesessies,	 werken	
in professioneel	lerende	gemeenschappen	(plg’s),	etcetera.		
Een	belangrijk	onderdeel	van	de	academie	is	het	professionaliseren	van	de	begeleiding	van	startende	
leerkrachten	(waaronder	ook	invallers	en	herintreders).	Hiermee	willen	we	een	bijdrage	leveren	aan	
het	 verminderen	 van	 de	 hoge	 werkdruk	en	 de	 ‘praktijkshock’	die	 starters	 specifiek	 ervaren.	
Daarnaast	moet	de	 intensieve	ondersteuningen	ertoe	 leiden	dat	alle	startende	leerkrachten	binnen	
drie	jaar	op	basis-bekwaam	niveau	acteren.			
	‘De	 Academie’	wil	ook	 van	 betekenis	 zijn	 voor	 ouders	 en	 leerlingen.	 In	 samenwerking	 met	
ketenpartners	gaan	we	activiteiten	voor	ouders	organiseren	die	ondersteunend	zijn	in	de	opvoeden	
en	waar	mogelijk	bijdragen	aan	het	optimaliseren	van	de	zgn.	gouden	driehoek	(ouder-kind-school). 		
‘Samen	Opleiden	in	School’	wordt	gezien	als	een	belangrijke	kans	om	een	bijdrage	te	leveren	aan:		

o het	verbeteren	van	de	kwaliteit	van	de	lerarenopleiding;		
o het	realiseren	van	een	doorlopende	leerlijn	van	leraar	in	opleiding	tot	leraar	basis-bekwaam;		
o en	het	binden	van	talentvolle	leerkrachten	aan	onze	organisatie.			

Momenteel	 beschikt	Arlanta	over	 1	 opleidingsschool.	 Het	 aantal	 opleidingsscholen	 wordt	 in	 de	
toekomst	 uitgebreid.	De	 expertgroep	 wil	 invloed	 uitoefenen	 op	 het	 curriculum	 binnen	 de	
lerarenopleiding	 en	 het	 ‘Samen	 Opleiden	 in	 School’	 vormgeven	 op	 basis	 van	 de	 missie/visie	
van	Arlanta.		

2.3.4	PR	&COMMUNICATIE	
De	 expertgroep	 wil Stichting	Arlanta en	 haar	 scholen	 op	 de	 kaart	 zetten.	 In	 2020	 zal	
iedereen Arlanta (her)kennen	als	een	organisatie	die	staat	voor	hoogstaand	en	innovatief	onderwijs.	
Communicatie	 wordt	 daartoe	 op	 een	 planmatige	 wijze	 ingezet,	 als	 tactisch	 beleidsinstrument	
dat	de	interne	 en	 externe	 doelgroepen	 informeert,	 verbindt	 en	 inspireert.	 De	 communicatie	
met medewerkers,	 ouders	 en	 samenwerkingspartners	 is	 duidelijk,	 open	 en	 toegankelijk,	 en	
gebaseerd	op	respect	en	goede	omgangsvormen. 	 

2.3.5	IDENTITEIT	
Arlanta	is	een	 protestants-christelijke	 stichting	 binnen	 in	 een	 samenleving	 die	 vraagt	 om	
gedeelde	normen	en	waarden.	Tegelijkertijd	zien	we	dat	door	secularisatie	geloof	en	kerk	een	andere	
invulling	 krijgt.	 Ook	 telt	 Nederland	 steeds	 meer	 inwoners	 met	 andere	 levensbeschouwelijke	 en	
religieuze	 opvatting.	 Hoe	willen	we	 hier	mee	 omgaan?	 Hoe	willen	wij	 onze	 identiteit	 vormgeven?	
Hoe	willen	we	de	‘C’	van	Christelijk	invullen?			
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In	 de	 komende	 periode	gaat	  de	expertgroep	 onze	 christelijke	 identiteit	 vanuit	 een	 breed	 en	 reëel	
perspectief	verder	concretiseren	om	zo	een	helder	antwoord	te	formuleren	op	de	vraag	hoe		‘de	C’	
in		dagelijkse	handelen	van	medewerkers	van	Arlanta	tot	uiting	komt.			
Er	wordt	daarbij	uitgegaan	van	de	eigenheid	van	de	scholen.	Dat	betekent	dat	de	wijze	waarop	‘de	C’	
wordt	ingevuld	per	school	kan	verschillen.	Respect	voor	elkaar	en	voor	andere	levensbeschouwelijke	
opvattingen	 staat	 hoe	 dan	 ook	 voorop.	 De	 ander	 niet	 buitensluiten	maar		juist	leren	 van	 andere	
religies	en	levensovertuigingen.	Meer	weten	betekent	beter	begrijpen	en	dit	is	belangrijk	om	in	onze	
veelkleurige	maatschappij	respectvol	met	elkaar	te	kunnen	samenleven.		
Christelijke	 waarden	 als	 zorgzaamheid,	 rentmeesterschap	 en	 eerbied	 voor	 de	 schepping	 hebben	
binnen	al	onze	scholen	een	centrale	plek.	Het	besef	dat	we	er	samen	verantwoordelijk	voor	zijn	om	
de	aarde	op	een	goede,	duurzame	manier	te	benutten	en	door	te	geven	aan	toekomstige	generaties	
is	op	onze	scholen	een	belangrijk	uitgangspunt.	 		

2.3.6	ICT	
Stichting	Arlanta en	haar	scholen	 zetten	 ICT	 in	 voor	het	primaire proces (ICT	als	 leerdoel,	 leren	met	
ICT	en	lesgeven	met	ICT)	en	het	secundaire	proces	(bedrijfsvoering).	Dit	gebeurt	op	dusdanige	wijze	
dat	 de	 inzet	 van	 ICT	 altijd	 aansluit	 bij	 de	 gezamenlijke	 belofte	 van Arlanta dat	 het	 kind	 ‘de	wereld	
leert	lezen’.  		
De	ambitie	van	de	expertgroep	ICT	is	ervoor	te	zorgen	dat		leerlingen	en	werknemers: 		

o ICT-geletterd	en	mediawijs	zijn; 	 
o gemotiveerd zijn	en	 geprikkeld	 worden	 om	 te	 onderzoeken,	 te	 experimenteren	 en	 te	
ontdekken; 	 
o in	de	 gelegenheid	 zijn	 om	 gebruik	 te	 maken	 van	 het	 nieuwste	 digitale	 leer-	 en	
instructiemateriaal; 	 
o in	staat	zijn	ICT	te	benutten	in	dienst	van	het	effectief	en	efficiënt	samenwerken. 	 

De	 Arlanta Leerkracht	zal:		
o in	de	 leer-	 en	 onderwijssituaties	 meer	 de	 rol	 van	 coach	 overnemen,	 waardoor	 leerlingen,	
ondersteund	door	ICT,	media	en	technologie,	een	zelfstandige,	onderzoekende	en	actief	lerende	
werkhouding	krijgen; 	 
o vanuit	een	 nieuwsgierige	 attitude	 het	 bestaande	 leerstofaanbod	 herontwerpen	
en		technologie,	media	en	ICT	in	zowel	het	leer-	als	onderwijsproces	toepassen; 	 
o 	van	en	 met	 elkaar	 leren	 in	 ‘professionele	 leergemeenschappen’	 rond	 thema’s	 zoals	
bijvoorbeeld	programmeren,	digitaal	toetsen	en	gepersonaliseerd	leren; 	 
o meer	online	 met	 elkaar	 samenwerken,	 gericht	 op	 het	 delen	 van	 talenten,	 expertise	 en	
(ontwikkelde)	digitale	leermaterialen. 	 

Om	dit	alles	te	realiseren	is	het	van	belang	dat	de	Expertgroep	ICT	zich	in	beginsel	inzet	voor	het	tot	
stand	 brengen	 van	 een	 professionele	 digitale	 infrastructuur	waarin	 zonder	 problemen	 gebruik	 kan	
worden	gemaakt	van	de	nieuwste	ontwikkelingen	op	het	gebied	van	ICT,	media	en	technologie. 		

2.3.7	FINANCIËN	
Stichting	Arlanta	wil	dat	de	schaarse	middelen	beschikbaar	voor	onderwijs	efficiënt	worden	besteed.	
Hiervoor	is	nodig:		

o sluitende	meerjarenbegrotingen; 		
o het	slim	inzetten	van	middelen; 		
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o geld	besparen	waar	mogelijk; 		
o kansrijk	begroten; 		
o het	delen	van	informatie	en	kennis. 		

2.3.8	ACTIEF	OUDERSCHAP	
Stichting	Arlanta	en	 de	 scholen	 werken	 voortdurend	 samen	 met	 ouders	 om	 het	 leren	-	en	 de	
ontwikkeling	van	leerlingen	optimaal	te	stimuleren	en	te	ondersteunen,	zowel	thuis	als	op	school.	Zij	
zoeken	gezamenlijk	naar	nieuwe	 inzichten	die	bijdragen	aan	goed	onderwijs	en	aan	de	ontplooiing	
van	de	leerling.	Ouders	staan	bij	Arlanta	op	de	kaart.	Ouders	ontmoeten	elkaar	1	of	2	keer	per	jaar	op	
stichtingsniveau.	Geen	ouder	en	geen	school	staat	er	alleen	voor.	Ouderbetrokkenheid	is	immers	een	
belangrijke	succesfactor	bij	de	leerloopbaan	van	kinderen.			
Arlanta	vindt	het	belangrijk	dat	scholen	laagdrempelig	zijn.	Ouders	en	school	moeten	de	wederzijdse	
wensen	en	verwachtingen	uitwisselen	en	op	elkaar	afstemmen.		De	communicatie	over	wat	gebeurt	
er	wanneer	en	waar	moet	helder	zijn.	Kortom:	“Bewust	samen	voor	het	kind”.		

2.3.9	DWARSDENKERS	
De	expertgroep	‘Dwarsdenkers’	stelt	zich	ten	doel	om	actuele	organisatievraagstukken	op	creatieve	
en	vernieuwende	wijze	 te	beschouwen.	Hierbij	wordt	gebruik	gemaakt	van	de	 (om)denkkracht	van	
directeuren,	 leerkrachten	 en,	 afhankelijk	 van	 het	 vraagstuk,	 andere	 betrokkenen	 of	 experts.	 De	
expertgroep	 kijkt	 ook	 naar	 landelijke	 vraagstukken,	 zoals	 bijvoorbeeld	 het	 lerarentekort.	 De	
resultaten	van	de	beschouwingen	worden,	waar	mogelijk	en	wenselijk,	omgezet	in	actieplannen.	
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3	DE	SCHOOL	EN	HAAR	OMGEVING	

	

3.1	KORTE	BIOGRAFIE	

	
SBO	de	Twine	is	een	school	voor	speciaal	basisonderwijs.	Wij	bieden	onderwijs	en	ondersteuning	aan	
leerlingen	met	leer-	en/of	gedragsproblemen.	Onze	medewerkers	zetten	hun	kennis	en	expertise	in	
voor	de	ontwikkeling	van	de	leerlingen.	Zo	laten	wij	talenten	groeien.	 

De	 naam	 van	 onze	 school	 verwijst	 naar	 het	 woord	 ‘twijnen’.	Twijnen	 is	 het	 ineenvlechten	 van	
meerdere	strengen	garens	die	daardoor	één	sterke,	nieuwe	draad	vormen.	Deze	naam	verwijst	naar	
de	verbinding	die	we	nastreven	tussen	 leerlingen,	 leerkrachten	en	ouders.	Hij	verwijst	ook	naar	de	
geschiedenis	van	onze	school.	De	Twine	is	namelijk	ontstaan	in	1999	na	een	fusie	van	4	scholen	voor	
speciaal	onderwijs.	Toen	werd	namelijk	een	nieuwe	wet	van	kracht,	waarbij	alle	vormen	van	speciaal	
onderwijs	 in	Nederland	 opnieuw	werden	 ingedeeld.	 In	 Dokkum	 fuseerden	 toen	 de	 Beatrix-	 school	
(school	 voor	 MLK),	 met	 haar	 afdeling	 voor	 IOBK	 de	 Holle	 Boom	 en	 de	 voormalige	 Bernlefskoalle	
(school	voor	LOM).			

In	 2013	 heeft	 de	 Vereniging	 voor	 Christelijk	 Speciaal	 Basisonderwijs	 en	 Praktijkonderwijs	 SBO	 de	
Twine	overgedragen	aan	stichting	Arlanta										

		

3.2	MISSIE	EN	VISIE	

	

Met	 ingang	 van	 1	 augustus	 2014	 is	 de	 wet	 op	 Passend	 Onderwijs	 van	 kracht.	 In	 Friesland	 is	 één	
provinciaal	 samen-	 werkingsverband	 actief	 voor	 het	 basisonderwijs.	 De	 kerntaak	 van	 dit	 samen-	
werkingsverband	 is	 het	 budget	 voor	 ondersteuning	 van	 kinderen	 beschik-	 baar	 stellen	 aan	 de	
schoolbesturen.	Daarmee	is	het	aan	de	schoolbesturen	zelf	om	voor	een	samenhangend	geheel	van	
ondersteuningsvoorzieningen	te	zorgen,	en	zo	te	voldoen	aan	de	onderwijsbehoeften	van	kinderen	
te	voldoen.	 

De	 Stichting	 Arlanta	 heeft	 een	 structuur	 opgezet	 waarbij	 de	 leerkracht	 de	 architect	 is	 van	 de	
leeromgeving	en	waarbij	de	leerling	zich	optimaal	kan	ontwikkelen.	Daarnaast	heeft	elke	school	een	
intern	 ondersteuningsteam	 en	 zijn	 er	 bovenschools	 mogelijkheden	 voor	 overleg	 en	
samenwerking.	SBO	De	Twine	beweegt	mee	en	is	op	weg	naar	een	nieuwe	toekomst	met	aandacht	
voor	alle	leerlingen.	Wij	blijven	ons	telkens	inzetten	voor	goed	onderwijs,	sterke	dienstverlening	aan	
het	reguliere	onderwijs	 in	de	regio	en	samenwerking	met	maatschappelijke	partners.	Alleen	op	die	
manier	bereiken	we	de	beste	resultaten.	Samenwerking	is	daarbij	belangrijker	dan	ooit.	We	werken	
samen	met	 de	 reguliere	 basisscholen	 van	 de	 stichting	Arlanta.	Ook	 neemt	 SBO	De	 Twine	deel	 aan	
overleggen	binnen	het	SBO	netwerk	van	Friesland.	Daarnaast	zijn	we	steeds	op	zoek	naar	verbinding	
met	 onze	 partners	 in	 het	 onderwijs	 en	 de	 zorg.	 We	 willen	 deze	 krachten	 bundelen	 rondom	 de	
leerlingen.	 

Binnen	onze	school	zijn	we	samen	verantwoordelijk	om	het	unieke	kind	te	laten	groeien,	leren	om	te	
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gaan	met	zichzelf,	zijn/haar	talenten	en	de	wereld	om	zich	heen.	Dit	doen	we	met	respect	en	plezier	
in	een	leeromgeving	waar	veiligheid	en	vertrouwen	gegeven	wordt.		

3.3	TEAMSAMENSTELLING	

3.3.1	FUNCTIONARISSEN	

De	leerkracht	
De	 leerkracht	 is	 de	 eerstverantwoordelijke	 voor	 de	 dagelijkse	 opvang	 en	 begeleiding	 van	 de	
leerlingen.	Wij	werken	in	kleine	groepen	zodat	er	veel	persoonlijke	aandacht	is.	Een	goed	persoonlijk	
contact	 tussen	 de	 leerkracht	 en	 de	 leerling	 vinden	 wij	 heel	 belangrijk	 voor	 een	 positieve	
persoonlijkheidsontwikkeling	en	bevordert	de	motivatie	voor	schoolse	taken.	
	
Directeur	
De	 directeur	 is	 verantwoordelijk	 voor	 de	 ontwikkeling	 op	 school-	 en	 leerkrachtniveau.	 Hij	 zorgt	
ervoor	dat	de	faciliteiten	in	orde	zijn,	dat	kwaliteit	en	innovatie	voortdurend	op	de	agenda	staan	en	
dat	 er	 een	 cultuur	 van	 ‘met	 elkaar	 leren’	 is.	 De	 directeur	 voert	 functionerings-,	 ontwikkelings-	 en	
beoordelingsgesprekken	met	 leerkrachten	 en	 rapporteert	 op	 vastgestelde	 wijze	 over	 de	 behaalde	
onderwijskundige	resultaten.	
	
Adjunct-directeur	
Op	 SBO	 de	 Twine	 is	 een	 adjunct-directeur	 werkzaam.	 Deze	 is	 mede	 verantwoordelijk	 en	
ondersteunend	 in	 de	 uitvoering	 van	 de	 ontwikkeling	 op	 school-	 en	 leerkrachtniveau.	 De	 adjunct-
directeur	is	voorzitter	van	het	begeleidingsteam	en	is	sparringpartner	van	de	directeur.	
	
Kwaliteitsondersteuner	
Op	SBO	de	Twine	zijn	drie	kwaliteitsondersteuners	(kwo-ers).	Zij	vormen	samen	met	de	directie	het	
Interne	Ondersteuningsteam	van	de	school	en	zijn	vaste	gezichten	voor	leerkrachten	en	ouders.	De	
kwo-er	hebben	een	bewezen	meerwaarde	voor	de	ontwikkeling	van	de	school,	de	leerkrachten	en	de	
leerlingen.	Zij	vangen	signalen	op,	enthousiasmeren	waar	nodig,	coachen	leerkrachten,	stimuleren	de	
voortgang	 en	 bewaken	 de	 kwaliteit	 van	 dit	 proces.	 De	 kwo-ers	 zijn	 ook	 sparringpartner	 van	 de	
directie	om	te	kijken	naar	wat	nodig	 is	voor	kwalitatief	goed	onderwijs	en	dragen	actief	bij	aan	de	
uitwerking	hiervan.	
	
Onderwijsassistent	
Op	 SBO	 De	 Twine	 zijn	 onderwijsassistenten	 aanwezig.	 De	 onderwijsassistenten	 ondersteunen	 de	
leerkrachten	 in	 de	 groep	 en	 begeleiden	 leerlingen	 wanneer	 zij	 intensieve	 zorg	 of	 aandacht	 nodig	
hebben.	Daarnaast	zijn	er	onderwijsassistenten	die	aan	kleine	groepjes	praktijklessen	geven.		
	
Vakleerkracht	gymnastiek	
De	 vakleerkracht	 gymnastiek	 verzorgt	 de	 gym-	 en	 judo-lessen	 in	 midden-	 en	 bovenbouw.	 Deze	
groepen	hebben	elk	twee	lesuren	per	week	in	het	gymlokaal	van	de	school.	
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Conciërge	
De	conciërge	ondersteunt	bij	 het	dagelijks	 reilen	en	 zeilen	 van	de	 school,	 van	klein	onderhoud	 tot	
kopieerwerkzaamheden.	
	
Administratrice	
De	administratie	van	onze	school	 is	voor	 twee	en	een	halve	dag	bezet.	De	administratrice	verzorgt	
onder	andere	de	 leerling-administratie	en	 is	de	contactpersoon	voor	het	 leerlingenvervoer	naar	de	
diverse	gemeenten.	Zij	onderhoudt	ook	de	contacten	met	vervoerder	‘Jobinder’.	
	
Logopedist	
Binnen	de	 school	 hebben	we	 twee	 logopedisten.	 In	 de	 kleuterbouw	ondersteunt	 de	 logopedist	 de	
taallessen	en	verzorgt	individuele	logopedische	begeleiding.	In	de	midden-	bovenbouw	ondersteunt	
de	logopedist	daarnaast	leerlingen	met	lees-	en	spellingsproblemen.		
	
Bouw-coördinator	
Het	 team	 van	 de	 Twine	 is	 in	 drie	 bouwen	 verdeeld	 t.w.	 de	 onderbouw/kleuterbouw	 (groep	 1-2),	
middenbouw	(groep	3-5)	en	bovenbouw	(groep	6-8).	Per	bouw	is	één	leerkracht	bouw	coördinator.	
De	bouwcoördinator	en	kwo-er	bereiden	samen	de	bouw-vergaderingen	voor.	Daarnaast	zorgt	hij/zij	
voor	de	verbinding	en	afstemming	binnen	de	bouw.	
	
Orthopedagoog	
De	orthopedagoog	draagt	zorg	voor	de	psychologische	onderzoeken	binnen	de	school	 in	relatie	tot	
de	leerontwikkeling	en	-doelen	van	kinderen.	Zij	wordt	bij	haar	onderzoeken	ondersteund	door	een		
Psychodiagnostisch	medewerker	
	
Schoolmaatschappelijk	werker	
De	schoolmaatschappelijk	werker	 is	de	verbinding	tussen	onderwijs	en	zorg.	Ongeveer	de	helft	van	
de	kinderen	op	de	Twine	hebben	 individuele	ondersteuning	nodig	of	binnen	het	gezinssysteem.	De	
schoolmaatschappelijk	 werker	 heeft	 de	 taak	 om	 zaken	 rond	 zorg	 te	 coördineren	 en	 afstemming	
tussen	onderwijs-kind-ouders	en	zorg	te	realiseren.		

3.3.2	OVERLEG	ORGANEN	

Het	Interne	Ondersteuningsteam		
Het	 Interne	 Ondersteuningsteam	 van	 SBO	 De	 Twine	 bestaat	 uit	 de	 directie	 en	 de	
kwaliteitsondersteuners.	4-5	keer	per	jaar	schuiven	de	drie	bouwcoördinatoren	bij	dit	overleg	aan	en	
wordt	de	schoolontwikkeling	en	de	 inhoud	van	de	bouwvergaderingen	besproken.	 Indien	gewenst,	
schuiven	 andere	 interne	 deskundigen	 aan	 bij	 dit	 team.	 Het	 Interne	 Ondersteuningsteam	 is	
verantwoordelijk	 voor	 de	 professionalisering	 en	 ontwikkeling	 van	 leerkrachten	 en	 de	 kwaliteit	 van	
onderwijs.		
	
Het	begeleidingsteam		
Het	begeleidingsteam	van	onze	school	bestaat	uit	de	adjunct-directeur,	de	kwaliteitsondersteuners,	
de	schoolmaatschappelijk	werker,	de	orthopedagoog	en	de	schoolarts.	Het	begeleidingsteam	werkt	
zo	 preventief	 mogelijk	 rondom	 hulpvragen	 die	 rond	 leerlingen	 spelen.	 Deze	 hulpvragen	 hebben	
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betrekking	 op	 alle	 gebieden	 waarbij	 de	 leerlingen	 extra	 ondersteuning	 kunnen	 gebruiken.	
Leerkrachten	 brengen	 hulpvragen	 in	 wanneer	 zij	 handelingsverlegenheid	 ervaren	 en	 wanneer	
expertise	van	het	begeleidingsteam	gewenst	is.	De	kwaliteitsondersteuner	fungeert	als	link	tussen	de	
leerkrachten	en	het	begeleidingsteam	en	begeleidt	de	leerkracht	in	de	klas.	Als	onderzoek,	gerichte	
observatie	of	begeleiding	noodzakelijk	is,	vragen	wij	hiervoor	toestemming	aan	de	ouders.		
	
De	studiedagen	en	bouwvergaderingen	
Jaarlijks	 zijn	 er	 ongeveer	 4-5	 studiedagen,	 die	 door	 het	 gehele	 team	worden	 bijgewoond.	 Tijdens	
deze	dagen	staan	er	onderwerpen	op	het	programma	die	in	de	schoolontwikkeling	als	speerpunten	
zijn	aangemerkt.		
De	 bouwvergaderingen	 worden	 geleid	 en	 voorbereid	 door	 de	 bouwcoördinator	 en	 de	
kwaliteitsondersteuner	 van	de	 respectievelijke	 bouw.	Deze	 vergaderingen	 gaan	over	 onderwijs,	 de	
regelzaken	worden	zoveel	mogelijk	in	taakbeleid	weggezet	en	buiten	de	vergadering	om	geregeld.	
	
Spreek-uur	
Per	bouw	is	er	een	keer	per	maand	een	spreek-uur		voor	leerkrachten.	Tijdens	dit	spreekuur	worden	
hulpvragen	 van	 leerkrachten	 besproken	met	 de	 orthopedagoog	 en	 de	 kwaliteitsondersteuner.	 Het	
doel	van	dit	spreekuur	 is	om	koers,	strategie,	ondersteuning	en	afstemming	te	bewerkstelligen	ten	
dienste	van	de	ontwikkeling	van	de	leerling.		
	

3.4	KENMERKEN	VAN	DE	OUDER-	EN	LEERLINGPOPULATIE	

3.4.1	HET	VOEDINGSGEBIED	

In	de	regio	noordoost	Fryslân	is	SBO	De	Twine	dé	specialist	in	ondersteuning	aan	leerlingen	met	leer-	
en	gedragsproblemen	in	de	leeftijd	van	4	tot	12	jaar.	Het	voedingsgebied	van	SBO	de	Twine	bestaat	
uit	 de	 gemeenten	Noardeast	 Fryslân	 (voorheen:	Dongeradeel	 Ferwerderadeel	 en	Kollumerland)	 en	
Dantumadeel.	 In	 verband	met	 het	 leerlingen	 vervoer	 loopt	 het	 voedingsgebied	 door	 de	 gemeente	
grens	 van	 Ferwerderadeel	 met	 SBO	 Leeuwarden	 (de	 Aquamarijn	 en	 de	 Trilker)	 en	 door	 de	
gemeentegrens	van	Achtkarspelen	en	Tytjerkstradiel	met	SBO	Drachten	(	it	Heechhof	en	Shalom).	In	
het	oosten	grenst	ons	voedingsgebied	aan	is	de	provincie	Groningen.	De	Wadden-eilanden	Ameland	
en	Schiermonnikoog	zijn	ook	aangewezen	op	SBO	de	Twine.	 	 	 	 																				
In	deze	regio	is	een	voorziening	Speciaal	Onderwijs	cluster	3	(SO-3),	de	Wingerd	in	Damwoude.	Voor	
SO-4	 zijn	 we	 aangewezen	 op	 Leeuwarden	 en	 Drachten.	 SO-1	 en	 SO-2	 hebben	 respectievelijk	
vestigingen	in	Haren	en	Drachten.		 	 	 	

3.4.2	DE	OUDER-	EN	LEERLINGPOPULATIE	

De	kinderen	van	de	Twine	komen	uit	gezinnen	met	de	volgende	kenmerken:	
• 20%	één	oudergezin	
• 40%	gescheiden	ouders	
• 15%	samengesteld	gezin	
• 20%	pleeggezin	
• 5%	woongroep	
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• Ongeveer	40%	van	ouders	hebben	een	confessionele	achtergrond	
• 70%	van	de	ouders	zijn	Friestalig	
• 7%	van	de	ouders		maken	gebruik	van	een	BSO	voorziening	

De	 gemiddelde	 verblijfsduur	 van	 leerlingen	 op	 onze	 school	 ligt	 rond	 de	 vier	 jaar.	 In	 de	 afgelopen	
jaren	zien	we	een	versterkte	instroom	in	de	groepen	4-5.	In	het	huidige	schooljaar	geldt	dat	ook	voor	
de	kleuterbouw.	
Gemiddeld	genomen	stromen	er	tussen	de	40-50	leerling	onze	school	 in	van	1	augustus	tot	en	met	
31	juli.	Dit	betekent	dat	er	jaarlijks	één	op	de	vier-vijf	 leerlingen	nieuw	is	op	school	en	in	de	groep.	
Tussen	 de	 40%-50%	 van	 de	 leerlingen	 heeft	 individuele	 ondersteuning	 of	 ondersteuning	 van	 het	
gezinssysteem	 nodig	 vanuit	 ‘zorg’.	 Bij	 veel	 leerlingen	 is	 een	 pervasieve	 ontwikkelingsstoornis	
(ADHD/ADD/ASS)	 gediagnosticeerd	 of	 een	 combinatie	 daarvan.	 Daarnaast	 zien	 we	 de	 volgende	
stoornissen/	ontwikkelingsproblemen:	
	 	 	 	 	 diagnose	 	 kenmerken	van	
ADHD	 	 	 	 	 23%		 	 	 27%	
ADD	 	 	 	 	 3%	 	 	 	 1%	
ASS	 	 	 	 	 34%		 	 	 24%	
Hechting	 	 	 	 6%	 	 	 	 7%	
PTSS	 	 	 	 	 1,5%	 	 	 6%	
Dyslexie		 	 	 	 11%		 	 	 20%	
Dyscalculie	 	 	 	 0%	 	 	 	 5%	
Dyspraxie/DCD	 	 	 	 1,5%	 	 	 2%	
Epilepsie	 	 	 	 3%	
Suikerziekte		 	 	 	 1%	
Ruim	40%	van	de	kinderen	gebruiken	medicatie.	
Deze	percentages	zijn	fluctuerend.	

	

3.5	LEERLINGPROGNOSE	

3.5.1	LEERLINGPROGNOSE	SWV	FRIESLAND	SO/SBO	

In	de	meerjarige	cijfers	binnen	het	SWV	Friesland	is	de	volgende	trend	te	zien	in	de	ontwikkeling	van	
leerlingen	binnen	het	SO	en	SBO.	Het	aantal	leerlingen	in	SBO	en	SO	sinds	1-10-2014	in	absolute	zin	
gedaald.	Hier	 staat	 tegenover	dat	er	 sprake	 is	 van	krimp	 in	het	 totaal	aantal	 leerlingen.	Het	aantal	
leerlingen	in	het	SBO	is	verhoudingsgewijs	gestegen	van	3,07%	in	2014	naar	3,19%	in	2019.	Waarbij	
de	stijging	voornamelijk	is	te	zien	in	2018	en	2019.	Binnen	het	SWV	Friesland	is	de	verwachting	dat	in	
het	huidige	schooljaar	2019-2020	sprake	zal	zijn	van	stabilisatie	of	lichte	daling.	Dit	 is	gebaseerd	op	
de	huidige	aanmeldingen	in	vergelijking	met	eerdere	jaren.	
Het	aantal	 leerlingen	in	SO	cluster	3	en	4	is	verhoudingsgewijs	gedaald	van	1,61%	naar	1,47%	in	de	
periode	2014-2019.	
SBO	en	SO	bij	elkaar	levert	op	dat	2014	4,86%	van	het	totaal	aantal	 leerlingen	in	Friesland	gebruikt	
maakte	van	een	speciale	voorziening.	In	2019	is	dit	4,66%.	Een	daling	met	0,02%.	
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Conclusie:	in	absolute	zin	is	het	aantal	leerlingen	in	SBO	en	SO	sterk	gedaald:	van	2785	leerlingen	in	
2014	naar	2531.	Gecorrigeerd	naar	de	krimp	is	het	aantal	leerlingen	in	SBO	en	SO	nagenoeg	hetzelfde	
gebleven	en	licht	gedaald.	

3.5.1	LEERLINGPROGNOSE	VOEDINGSGEBIED	SBO	DE	TWINE	

De	krimp	binnen	ons	voedingsgebied	varieert	op	het	platteland	en	de	‘stedelijke’	gebieden		van	9%	
tot	 20%.	 Opvallend	 daarbij	 is	 dat	 de	 krimp	 rond	 de	 kleine	 scholen	minder	 fors	 is	 dan	 in	 de	 grote	
dorpen	en	de	stad	Dokkum.	Op	grond	van	deze	krimp	was	de	verwachting	dat	het	leerlingen	aantal	
op	onze	school	ook	zou	dalen	met	10%-15%.	Het	historische	beeld	en	de	prognose	zoals	hierboven	
beschreven	rechtvaardigen	de	trend	van	een	licht	daling	zoals	uitgedrukt	in	onderstaande	afbeelding.	

 

	
	

3.6	DE	INTERNE	STERKTE/ZWAKTEANALYSE	

	
Onze	sterke	punten:	
	

• Een	enthousiast	en	deskundig	team	van	medewerkers	die	nauw	samenwerken	en	goed	
afstemmen	

• Veel	contactmomenten	met	ouders		
• Een	goed	pedagogisch	klimaat	
• Duidelijke	regels	en	een	doorgaande	lijn	sociale-	emotionele	ontwikkeling	(PAD)	
• Opbrengsten	die	op	niveau	zijn		
• Digitale	schoolborden	in	alle	groepen	en	per	twee	leerlingen	een	leerling-device	
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• Aandacht	voor	leerlingen	die	pedagogisch	en/of	didactisch	profiteren	van	een		
praktijkgerichte	setting		

• Zorg	voor	leerlingen	met	sociaal-emotionele	problematiek	
• De	cyclus	HandelingsGericht	Werken	(HGW)	voor	pedagogische	en	didactische	differentiatie			

	
Onze	zwakke	punten	

• De	planmatigheid	en	afspraken	bij	de	creatieve	vakken	en	techniek	verdienen	aandacht	
• We	benutten	de	digitale	mogelijkheden	van	het	digibord	en	educatieve	software	nog	

onvoldoende	
• Wij	gaan	stappen	maken	in	de	kwaliteit	van	analyse	binnen	de	cyclus	HGW		
• Het	behouden	van	kwalitatief	goed	personeel	en	de	vervanging	door	goed	personeel.		
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4	DE	GEREALISEERDE	KWALITEIT	EN	AMBITIES	
 
Met	 behulp	 van	 de	 vastgestelde	 kwaliteitsgebieden	 (en	 standaarden)	 is	 zichtbaar	 gemaakt	wat	 de	
gerealiseerde	kwaliteit	is	van	de	school	en	wat	de	ambities	(streefbeelden)	zijn	voor	de	komende	vier	
jaar.	Het	uitgangspunt	van	de	school	is	om	ten	minste	te	voldoen	aan	de	basiskwaliteit	én	passende	
en	 uitdagende	 ambities	 vast	 te	 stellen.	 Tevens	 worden	 de	 resultaatgebieden	 van	 de	 school	
gerelateerd	 aan	 de	 ambities	 van	 de	 stichting	 Arlanta,	 zoals	 omschreven	 in	 het	 Strategisch	
Perspectief.	

	4.1	KWALITEITSGEBIED	ONDERWIJSPROCES  

		

4.1.1	AANBOD	
Het	aanbod	bereidt	de	leerlingen	voor	op	vervolgonderwijs	en	samenleving.		

			
Gerealiseerde	kwaliteit	van	onze	school:		

• Wij	bieden	goed	onderwijs	aan	kinderen	met	leer-	en/of	gedragsproblemen.		
• Alle	kinderen	hebben	een	eigen	ontwikkelingsplan.		
• Het	 aanbod	 is	 toekomstgericht	 en	passend	 bij	 de	 talenten	 en	 verwachtingen	 van	 het	

individuele	kind.		
• De	school	maakt	in	het	onderwijsproces	gebruik	van	methoden	die	ook	binnen	het	reguliere	

basisonderwijs	worden	gebruikt	en	voldoen	aan	de	kerndoelen.	(zie	bijlage	6.7)													
• De	school	legt	nadruk	op	de	sociale	ontwikkeling	en	de	sociale	integratie.	Er	wordt	aandacht	

besteed	het	ontwikkelen	van	identiteit	(wie	ben	ik),	op	participatie	(hoe	gaan	we	met	elkaar	
om)	en	democratie	(wat	vind	ik	en	wat	vindt	de	ander).			

• Een	groot	deel	van	de	 leerling	populatie	spreekt	Fries.	Volgens	het	 ‘Taalplan	Frysk’	voldoen	
we	aan	profiel	C		Het	Fries	als	vak	voldoet	aan	de	kerndoelen	voor	mondelinge	taal	en	er	is	
aandacht	taalbeschouwing.	

• Er	zijn	afspraken	binnen	de	school	betreffende	de	minimale	onderwijstijd	per	vakgebied	die	
voldoen	aan	de	wettelijke	eisen.	(zie	bijlage	6.6)													

• De	school	verzorgt	praktijklessen.	Deze	lessen	zijn	passend	in	de	leerlingprofielen.	
	

Ambitie	van	onze	school:		
Voor	 de	 komende	 vier	 jaar	 hebben	 we	 een	 aantal	 ambities	 (streefbeelden)	 vastgesteld.	 Deze	
ontwikkeldoelen	vormen	de	focus	voor	ons	handelen	in	de	jaren	2020-2024.			

1. We	hebben	een	dekkend	aanbod	op	alle	ontwikkelingsgebieden	voor	alle	leerling-profielen.		
2. We	 stimuleren	 leerlingen	 om	 mede-eigenaar	 (en	 verantwoordelijk)	 te	 worden	 van	 hun	

persoonlijke	ontwikkeling.		
3. We	 leren	 leerlingen	 vaardigheden	 aan	 die	 ze	 nodig	 hebben	 in	 de	 (veranderende)	

maatschappij;		
a. dit	betekent	een	grotere	inzet	van	ICT		
b. dit	betekent	dat	we	leerlingen	stimuleren	in	het	communiceren	en	presenteren	
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4. Over	vier	 jaar	 staat	het	Fries	 steviger,	gestructureerd	en	meer	gedifferentieerd.	Zeker	naar	
de	 leerling	die	meer	aan	kan.	De	ambitie	 is,	 in	het	belang	van	bijna	alle	 leerlingen,	niet	om	
het	lezen	aan	te	bieden,	op	de	enkele	uitzondering	na.		

4.1.2	ZICHT	OP	ONTWIKKELING	
De	school	volgt	de	ontwikkeling	van	haar	leerlingen	zodanig	dat	zij	een	ononderbroken	ontwikkeling	
kunnen	doorlopen.		
			
Gerealiseerde	kwaliteit	van	onze	school:		

• De	 school	 heeft	 een	 interne	 ondersteuningsstructuur	 georganiseerd	 dat	 uitgaat	 van	 het	
optimaal	 afstemmen	 op	 de	 specifieke	 ondersteuningsbehoeften	 van	 leerlingen,	
professionalisering	van	leerkrachten	en	preventief	handelen.	(zie	bijlage	6.5)													

• Er	 is	 een	 nauwe	 samenwerking	 tussen	 de	 kwaliteitsondersteuners	 en	 de	 directie	 van	 de	
school.	 Deze	 samenwerking	 is	 zichtbaar	 in	 de	 aansturing,	 de	 organisatie	 en	 de	
ondersteuning.			

• De	school	werkt	cyclisch	aan	waarnemen,	begrijpen,	plannen	en	realiseren	(HGW-cyclus).		
• Om	 de	 cognitieve-	 en	 sociaal/emotionele	 ontwikkeling	in	 de	 kleutergroepen	te	

volgen	gebruikt	de	school	het	onderwijs-volgsysteem	van	de	methode	Kleuterplein.		
• Om	 de	 didactische	 ontwikkeling	 in	de	aanvangsgroepen	tot	 en	 met	 de	 eindbouwgroepen	

systematisch	te	volgen	wordt	er	gebruik	gemaakt	van	het	Cito	LOVS.	Dit	systeem	geeft	tevens	
een	indicatie	van	de	bereikte	referentieniveaus.	(zie	bijlage	6.3)													

• Om	 de	 sociaal-emotionele	 ontwikkeling	 in	 de	 aanvangsgroepen	 tot	 en	 met	 de	
eindbouwgroepen	systematisch	te	volgen	wordt	er	gebruik	gemaakt	van	SCOL.		

• De	school	maakt	gebruik	van	de	verschillende	disciplines	en	deskundigheid	in	de	school.		
		
Ambitie	van	onze	school:		
Voor	de	komende	vier	jaar	hebben	we	een	aantal	ambities	(streefbeelden)	vastgesteld.	Deze		
ontwikkeldoelen	vormen	de	focus	voor	ons	handelen	in	de	jaren	2020-2024.		

1. Er	worden	passende	interventies	gepleegd	op	knelpunten	in	 het	onderwijsproces	op	leerling-	
groep-	en	schoolniveau.		

2. De	deskundigheid	van	de	school	wordt	uitgebreid	met	een	zorg/onderwijs	medewerker.		
3. De	samenwerking	met	ouders/verzorgers	en	externe	instanties	wordt	geïntensiveerd.		

4.1.3	DIDACTISCH	HANDELEN	
Het	didactisch	handelen	van	de	leraren	stelt	leerlingen	in	staat	tot	leren	en	ontwikkelen.		
		
Gerealiseerde	kwaliteit	van	onze	school:		

• De	samenstelling	van	de	groepen	gebeurt	zorgvuldig.	Er	wordt	structureel	gewerkt	aan	het	
creëren	van	duidelijkheid,	veiligheid	en	groepsvorming.			

• De	leerkrachten	plannen	en	structureren	hun	handelen	met	behulp	van	de	informatie	die	zij	
over	leerlingen	hebben	en	dat	omschreven	staat	in	het	ontwikkelingsperspectiefplan.		

• De	leraren	zorgen	ervoor	dat	het	niveau	van	hun	lessen	past	bij	het	beoogde	eindniveau	en	
profiel	van	de	leerlingen.		
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• De	leraren	stemmen	de	instructies	en	de	ondersteuning	af	op	de	behoeften	van	de	grootste	
groep	leerlingen;	leerling-profiel	Praktijkonderwijs.	
		

Ambitie	van	onze	school:		
Voor	de	komende	vier	jaar	hebben	we	een	aantal	ambities	(streefbeelden)	vastgesteld.	Deze		
ontwikkeldoelen	vormen	de	focus	voor	ons	handelen	in	de	jaren	2020-2024.	

1. De	school	werkt	samen	met	ouders/verzorgers	en	externe	instanties	om	de	leervoorwaarden	
voor	leerlingen	te	versterken.		

2. Leerkrachten	 stemmen	 het	 aanbod,	 de	 instructies,	 de	 verwerking	 en	 de	 leertijd	 af	 op	 de	
specifieke	behoeften	van	leerlingen,	passend	bij	de	drie	leerling-profielen	(differentiatie).	

3. Leerkrachten	 geven	 leerlingen	 en	 ouders/verzorgers	 feedback	 en	 feed-forward	 om	 de	
algehele	 ontwikkeling	 van	 leerlingen	 te	 stimuleren	 met	 behulp	 van	 ouder/kind-
gesprekken	en	kind-gesprekken.	

4.1.4	(EXTRA)	ONDERSTEUNING	
Leerlingen	die	dat	nodig	hebben,	ontvangen	extra	aanbod,	ondersteuning	en	begeleiding.		
		
Gerealiseerde	kwaliteit	van	onze	school:		

• Voor	alle	leerlingen	wordt	in	het	ontwikkelingsperspectiefplan	vastgelegd	hoe	het	onderwijs	
wordt	afgestemd	op	de	behoefte	van	de	leerling.		

• Er	wordt	periodiek	geëvalueerd	of	een	leerling	een	ononderbroken	ontwikkeling	doormaakt.		
• De	school	heeft	in	het	schoolondersteuningsprofiel	vastgelegd	wat	de	school	kan	bieden	aan	

(extra)	ondersteuning.	(zie	bijlage	6.8)													
• De	school	beschikt	over	deskundigheid	die	ondersteunend	en	adviserend	is	in	de	afstemming	

op	de	specifieke	ondersteuningsbehoeften	van	leerlingen.	
• De	 school	beschikt	over	een	 schooltuin.	Deze	 leeromgeving	draagt	bij	 aan	het	 creëren	van	

uitdaging	en	ontlading.	
		

Ambitie	van	onze	school		
Voor	de	komende	vier	jaar	hebben	we	een	aantal	ambities	(streefbeelden)	vastgesteld.	Deze	
ontwikkeldoelen	vormen	de	focus	voor	ons	handelen	in	de	jaren	2020-2024.	

1. De	school	beschikt	over	beleid	betreffende	ernstige	rekenproblemen	en	dyscalculie.		
2. De	school	beschikt	over	deskundigheid	betreffende	rekenproblemen	en	dyscalculie.		
3. De	school	beschikt	over	beleid	betreffende	(ernstige)	taal-leesproblemen.		
4. De	school	beschikt	over	deskundigheid	betreffende	(ernstige)	taal-leesproblemen.		

4.1.5	SAMENWERKING	
De	school	werkt	samen	met	relevante	partners	om	het	onderwijs	voor	haar	leerlingen	vorm	te	geven.		
		
Gerealiseerde	kwaliteit	van	onze	school:		

• De	 school	 werkt	 samen	 met	 voorschoolse	 voorzieningen:	 Behandel	 &	 Expertise	 Centrum	
Dokkum,	Integrale	Vroeghulp,	peuterspeelzalen	en	kinderdagverblijven.	

• De	school	beschikt	over	de	deskundigheid	van	‘het	jonge	kind’.		
• De	school	werkt	samen	met	reguliere	basisscholen	binnen	de	Stichting	Arlanta.		
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• De	school	neemt	deel	aan	het	netwerk	van	speciaal	basisonderwijs	in	Friesland.		
• De	school	werkt	samen	met	partners	uit	de	zorg.		
• De	school	werkt	samen	met	Samenwerkingsverband	Friesland.		
• De	school	werkt	samen	met	het	voortgezet	onderwijs	in	de	regio.	

	
Ambitie	van	onze	school:		
Voor	de	komende	vier	jaar	hebben	we	een	aantal	ambities	(streefbeelden)	vastgesteld.	Deze		
ontwikkeldoelen	vormen	defocus	voor	ons	handelen	inde	jaren	2020-2024.	

1. Deschool	beschikt	over	een	ondersteuningsstructuur	waarbij	er	(structureel)	wordt	samenge-
werkt	met	ketenpartners	en	ouders/verzorgers.		

2. De	school	is	de	vind-	en	werkplaats	van	de	kind-nabije	zorg.			

4.1.6	TOETSING	EN	AFSLUITING	
De	toetsing	en	afsluiting	verlopen	zorgvuldig		
			
Gerealiseerde	kwaliteit	van	onze	school:		

• De	 leerlingen	worden	 tijdens	de	 schoolperiode	 (vanaf	de	aanvangsgroep)	getoetst	met	het	
leerlingvolgsysteem	van	CITO.		

• Alle	ontwikkelingsgebieden	van	leerlingen	worden	gevolgd.		
• De	leerkrachten	nemen	deze	toetsen	af	conform	de	voorschriften.		
• Ouders/verzorgers	worden	twee	keer	per	schooljaar	geïnformeerd	over	de	vorderingen	van	

de	leerlingen.		
• Alle	 leerlingen	 krijgen	 een	 advies	 voor	 het	 vervolgonderwijs;	 hierbij	wordt	 een	 zorgvuldige	

procedure	gevolgd.	(zie	bijlage	6.4)													
• De	school	heeft	zicht	op	de	uitstroomgegevens	van	de	leerlingen.	
	

Ambitie	van	onze	school:		
Voor	de	komende	vier	jaar	hebben	we	een	aantal	ambities	(streefbeelden)	vastgesteld.	Deze		
ontwikkeldoelen	vormen	de	focus	voor	ons	handelen	in	de	jaren	2020-2024.		

1. De	school	heeft	voldoende	zicht	op	gegevens	van	leerlingen	in	het	vervolgonderwijs.		
2. De	school	analyseert	uitstroomgegevens	van	leerlingen	in	het	vervolgonderwijs.		
3. De	school	adviseert	en	handelt	vanuit	de	uitstroomgegevens	in	het	vervolgonderwijs	met	als	

doel	de	kwaliteit	van	het	onderwijs	te	verbeteren.		
	

4.2	KWALITEITSGEBIED	SCHOOLKLIMAAT  

	

4.2.1	VEILIGHEID	
Schoolleiding	en	leraren	dragen	zorg	voor	een	veilige	omgeving	voor	leerlingen.			
		
Gerealiseerde	kwaliteit	van	onze	school:		

• De	school	werkt	voortdurend	aan	de	sociale,	fysieke	en	psychische	veiligheid	voor	leerlingen	
en	leerkrachten.		
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• De	leerlingen	uit	de	bovenbouw	vullen	jaarlijks	een	monitor	sociale	veiligheid	(MSV)	in.	Dit	is	
een	onderdeel	van	SCOL.			

• De	uitkomsten	van	de	monitor	sociale	veiligheid	(MSV)	worden	gebruikt	om	het	welbevinden	
van	 leerlingen,	 de	 veiligheidsbeleving	 van	 leerlingen	 en	 de	 mogelijke	 aantasting	 in	 de	
sociale/fysieke	veiligheid	te	verbeteren.		

• De	school	beschikt	over	een	veiligheidsbeleid.		
• De	school	heeft	een	aanspreekpunt	als	het	gaat	om	pesten	en	voor	de	coördinatie	van	het	

beleid	tegen	het	pesten.	Dit	staat	vermeld	in	de	schoolgids.	
			

Ambitie	van	onze	school:		
Voor	de	komende	vier	jaar	hebben	we	een	aantal	ambities	(streefbeelden)	vastgesteld.	Deze	ontwik-
keldoelen	vormen	de	focus	voor	ons	handelen	in	de	jaren	2020-2024.	

1. De	school	heeft	heldere,	preventieve	maatregelen	omschreven.		
2. De	school	communiceert	de	omschreven	maatregelen	met	ouders/verzorgers	en	stimuleert	

de	afstemming	en	samenwerking.		

4.2.2	PEDAGOGISCH	KLIMAAT	
De	school	heeft	een	ondersteunend	pedagogisch	klimaat.		
		
Gerealiseerde	kwaliteit	van	onze	school:		

• In	de	school	is	er	veel	rust	en	duidelijkheid.		
• In	de	school	is	het	licht	en	overzichtelijk.		
• In	 de	 school	 zijn	 de	 vier	 schoolregels	 het	 uitgangpunt	 voor	 het	 gedrag	 van	 leerlingen	 en	

medewerkers:		
o Wij	zijn	aardig	voor	elkaar		
o Wij	zijn	rustig	in	de	school		
o Wij	zorgen	goed	voor	onze	spullen		
o Wij	lossen	problemen	samen	op		

• De	school	beschikt	over	de	deskundigheid	en	een	structuur	die	erop	gericht	is	om	leerlingen	
sociale-	en	maatschappelijke	vaardigheden	aan	te	leren.			

		
Ambitie	van	onze	school:		
Voor	de	komende	vier	jaar	hebben	we	een	aantal	ambities	(streefbeelden)	vastgesteld.	Deze	ontwik-
keldoelen	vormen	de	focus	voor	ons	handelen	in	de	jaren	2020-2024		

1. Om	 de	 sociale-	 en	 maatschappelijke	 vaardigheden	 aan	 te	 leren	 wordt	 er	 structureel	 met	
leerlingen	en	ouders/verzorgers	samengewerkt	en	afgestemd.		

2. De	professionaliteit	van	leerkrachten	en	ondersteunend	personeel	wordt	structureel	in	kaart	
gebracht	en	gestimuleerd.		

3. Persoonlijke	ontwikkelingen	en	de	schoolontwikkeling	lopen	parallel	en	worden	geborgd.	
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4.3	KWALITEITSGEBIED	ONDERWIJSRESULTATEN  

	

4.3.1	RESULTATEN	
De	school	behaalt	met	haar	leerlingen	leerresultaten	die	ten	minste	in	overeenstemming	zijn	met	de	
gestelde	norm.		
			
Gerealiseerde	kwaliteit	van	onze	school:		

• De	school	stemt	de	onderwijsdoelen	en	het	onderwijsaanbod	af	op	de	verschillende	leerling-
profielen	(3).		

• De	 onderwijsresultaten	 worden	 cyclisch	 in	 kaart	 gebracht	 en	 geanalyseerd	 op	 groep-	 en	
leerling	niveau.		

• Op	schoolniveau	is	er	een	start	gemaakt	met	het	analyseren	van	de	onderwijsresultaten,	per	
vakgebied,	didactische	leeftijd	en	leerling-profiel.		

• Binnen	het	 SBO-netwerk	 van	de	provincie	 Friesland	 zijn	de	onderwijsresultaten	 vergeleken	
en	geanalyseerd.	Hier	heeft	de	school	aan	bijgedragen.		

• De	cognitieve	eindresultaten	 liggen	boven	het	niveau	van	wat	we	van	de	 leerling-populatie	
mogen	verwachten.			

• Leerlingen	van	de	school	profiteren	van	het	pedagogisch	klimaat	en	het	sociaal-emotioneel	
aanbod	waardoor	de	basis	voor	leren	versterkt	wordt.		

• Er	is	een	trend	op	zowel	schoolniveau	én	provinciaal	zichtbaar:	
Kwaliteitsverbetering	nodig	betreffende	aanbod/instructie/verwerking/leertijd	voor	de	
leerling-profielen:	VMBO-BL	en	VMBO-K/T		
		

Ambitie	van	onze	school:		
Voor	de	komende	vier	jaar	hebben	we	een	aantal	ambities	(streefbeelden)	vastgesteld.	Deze	ontwik-
keldoelen	vormen	de	focus	voor	ons	handelen	in	de	jaren	2020-2024.		

1. De	school	beschikt	over	mogelijkheden	om	te	blijven	inspelen	op	de	complexe	(meervoudige)	
problematieken	rondom	leerlingen.		

2. De	 school	 beschikt	 over	 mogelijkheden	 om	 leerlingen	 te	 laten	 profiteren	 van	 onderwijs;	
versterken	en	verbeteren	van	de	leervoorwaarden	.	

3. De	school	stemt	haar	aanbod/instructie/verwerking/leertijd	af	op	alle	leerling-profielen.	

4.3.2	SOCIALE	EN	MAATSCHAPPELIJKE	COMPETENTIES		
De	leerlingen	behalen	sociale	en	maatschappelijke	competenties	op	het	niveau	dat	ten	minste	in	
overeenstemming	is	met	de	gestelde	doelen.		
		
Gerealiseerde	kwaliteit	van	onze	school:		

• De	school	werkt	structureel	aan	het	sociaal-emotioneel	 leren	van	de	 leerlingen	met	behulp	
van	de	methode	PAD.		

• De	 school	 stemt	 de	 ondersteuning	 en	 de	 leerdoelen	 van	 de	 sociale-	 en	 maatschappelijke	
competenties	af	op	de	leerlingen.	(rekening	houdend	met	kind-factoren)		
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• In	 de	 school	 wordt	 in	 de	 onderbouw	 de	 nadruk	 gelegd	 op	 het	zelfbesef	en	
het	zelfmanagement	van	leerlingen.		

• In	de	 school	wordt	 in	de	bovenbouw	de	nadruk	 gelegd	op	het	besef	 van	de	ander,	relaties	
kunnen	hanteren,	het	maken	van	keuzes	en	problemen	oplossen.	

		
Ambitie	van	onze	school:		
Voor	de	komende	vier	jaar	hebben	we	een	aantal	ambities	(streefbeelden)	vastgesteld.	Deze	ont-
wikkeldoelen	vormen	de	focus	voor	ons	handelen	in	de	jaren	2020-2024	

1. Om	leerlingen	optimaal	te	kunnen	stimuleren	wordt	de	aanpak	in	de	klas	en	de	school	
afgestemd	met	de	ouders/verzorgers	+	externe	instanties.		

4.3.3	VERVOLGSUCCES		
De	bestemming	van	de	leerlingen	na	het	verlaten	van	de	school	is	bekend	en	voldoet	ten	minste	aan	
de	verwachtingen	van	de	school.		
		
Gerealiseerde	kwaliteit	van	onze	school:		
In	de	afgelopen	4	schooljaren	is	het	gemiddelde	IQ	van	de	schoolverlaters	tussen	de	70-73	van	de	in	
totaal	 	 177	 leerlingen.	 Voor	 de	 uitstroom	 m.b.t.	 het	 voortgezet	 onderwijs	 zien	 we	 het	 volgende	
beeld:	
	
Uitstroom	2016-2019	van	177	leerlingen	

• Uitstroom	PRO	 	 	 	 54%	
• Uitstroom	VMBO-BL	 	 	 11%	
• Uitstroom	VMBO-LWOO	 	 22%	
• Uitstroom	VMBO-KL	 	 	 2%	
• Uitstroom	VMBO-G/TL	 	 1%	
• Uitstroom	HAVO/VWO	 	 0%	
• Uitstroom	VMBO-VSO-3	 	 7%	
• Uitstroom	VMBO-VSO-4	 	 3%	
• Het	 vervolgsucces	van	 leerlingen	 na	 het	
verlaten	 van	 de	 school	is	 in	 de	 eerste	 3	 jaar	
ruim	97%.	
• In	99%	van	de	gevallen	volgen	ouders	het	
advies	van	onze	school.	Hierin	worden	ouders	
gedurende	 de	 gehele	 schoolloopbaan	
meegenomen	bij	de	bespreking	van	het	OPP	en	de	plaatsingswijzer	in	de	bovenbouw.	
	

Tussentijdse	verwijzing	van	leerlingen	naar	het	Speciaal-	en	Basisonderwijs	in	de	afgelopen	4	jaar:	
	
	 	 2015-2016	 	 2016-2017	 	 2017-2018		 	 2018-2019	
SO	3		 	 	 4	 	 	 	 2	 	 	 								9	 	 	 								6	 	
SO	4	 	 	 0	 	 	 	 1	 	 	 								1	 	 	 								2	
BAO	 	 	 1	 	 	 	 1	 	 	 								1	 	 	 								0	

		

54%	

11%	

22%	

2%	 1%	

7%	

3%	

1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	
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Ambitie	van	onze	school:		
Voor	de	komende	vier	jaar	hebben	we	een	aantal	ambities	(streefbeelden)	vastgesteld.	Deze	ontwik-
keldoelen	vormen	de	focus	voor	ons	handelen	in	de	jaren	2020-2024		

1. De	resultaten	van	de	eindtoets	basisonderwijs		bespreken	met	kinderen	én	ouders		
2. De	Drempeltoets	voor	alle	eindbouwleerlingen	wordt	vervangen	door	de	ADIT	toets	die	

Cotan	genormeerd	is.	Deze	toets	wordt	ingezet	t.b.v.	de	advisering	Voortgezet	Onderwijs.		
		

4.4	KWALITEITSGEBIED	KWALITEITSZORG	EN	AMBITIE	

	

4.4.1	KWALITEITSZORG		
Het	bestuur	en	de	school	hebben	een	stelsel	van	kwaliteitszorg	ingericht	en	verbeteren	op	
basis	daarvan	het	onderwijs.		
			
Gerealiseerde	kwaliteit	van	onze	school:		

• Het	 bestuur	 van	 de	 Stichting	 streeft	 voortdurend	 naar	overzicht	 –	 inzicht	 –	 uitzicht	wat	
betreft	het	stelsel	van	kwaliteitszorg.		

• De	school	vertaalt	dit	naar	de	specifieke	(school)situatie.	Dit	is	terug	te	zien	in:	
o de	aansturing		
o de	organisatie		
o de	samenwerking	

• 	De	school	wordt	aangestuurd	door	een	directie	die	strategisch	denkt	en	organiseert.		
• Het	 Intern	 Ondersteuningsteam	(directie	 +	 kwaliteitsondersteuners)	werkt	 nauw	 samen	 en	

vormt	de	kern	van	de	ondersteuningsstructuur	van	de	school.		
• Met	behulp	van	analyses	worden	er	interventies	gepleegd	met	als	doel	de	onderwijskwaliteit	

te	verbeteren.		
• Onderwijsresultaten	 van	 de	 school	 worden	 vergeleken	 met	 andere	 scholen	 voor	 speciaal	

basisonderwijs.	Het	doel	hiervan	is:	gezamenlijke	trends	ontdekken	+	interventies	bepalen.		
• Er	 is	 overleg	 tussen	 bestuur	 en	 school	 over	 het	 opstellen	 van	 toetsbare	

(school)ontwikkelingsdoelen.		
		

Ambitie	van	onze	school:		
Voor	de	komende	vier	jaar	hebben	we	een	aantal	ambities	(streefbeelden)	vastgesteld.	Deze	ontwik-
keldoelen	vormen	de	focus	voor	ons	handelen	in	de	jaren	2020-2024		

1. Op	school-	en	bestuursniveau	wordt	er	gewerkt	aan	een	gezamenlijke	verantwoordelijkheid	
om	de	kwaliteit	van	het	onderwijs	te	borgen	en	te	stimuleren	met	behulp	van:		

a. beleid	over	(interne)	visitatie		
b. beleid	over	(interne)	audits		

4.4.2	KWALITEITSCULTUUR		
	Het	bestuur	en	zijn	scholen	kennen	een	professionele	kwaliteitscultuur	en	functioneren	transparant	
en	integer.		
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Gerealiseerde	kwaliteit	van	onze	school:		
• Het	 intern	ondersteuningsteam	van	de	school	 (directie	+	kwaliteitsondersteuners)	stemt	de	

ondersteuning	 af	 op	 de	 behoeften	 van	 de	 leerkrachten.	Het	 doel	 is	 om	de	 kwaliteit	 en	 de	
professionaliteit	te	verbeteren.		

• Het	 intern	 ondersteuningsteam	 van	 de	 school	 gaat	 jaarlijks	 op	 lesbezoek	 bij	 alle	
leerkrachten.		

• Het	 intern	 ondersteuningsteam	 van	 de	 school	 heeft	 jaarlijks	 POP-gesprekken	 met	 alle	
leerkrachten	(en	ondersteunend	personeel).		

• Het	 intern	 ondersteuningsteam	 gebruikt	 bij	 de	 lesbezoeken	 en	 de	 POP-gesprekken	 het	
observatie-instrument	ICALT	als	hulpmiddel.		

• Er	 is	 structureel,	 inhoudelijk/onderwijskundig,	 overleg	 tussen	 de	 bouwcoördinatoren,	
kwaliteitsondersteuners	en	directie.		

• In	de	bouwvergaderingen	staan	onderwijsresultaten,	aanbod	en	 interventies	structureel	op	
de	agenda.		

• De	 input	 van	 de	 bouwen	 +	 resultaten	 van	 de	 analyses	 van	 de	 groepsbezoeken	 +	
onderwijsresultaten	vormen	de	basis	van	de	jaarplannen.		

• Alle	 teamleden	 maken	 deel	 uit	 van	 een	 ‘expertgroep’.	 Alle	 expertgroepen	 dragen	 bij	 aan	
kwaliteitsverbetering.			

• Aan	het	eind	van	 ieder	schooljaar	wordt	er	gezamenlijk	 teruggekeken	naar	de	opbrengsten	
van	de	expertgroepen,	het	jaarplan	en	de	onderwijsresultaten.		

• Op	bestuursniveau	is	er	personeelsbeleid.		(zie:	bijlage	6.1)		
		
Ambitie	van	onze	school:		
Voor	de	komende	vier	jaar	hebben	we	een	aantal	ambities	(streefbeelden)	vastgesteld.	Deze	ontwik-
keldoelen	vormen	de	focus	voor	ons	handelen	in	de	jaren	2020-2024		

1. Op	 school-	 en	 bestuursniveau	 wordt	 er	 gebruik	 gemaakt	 van	 talenten:	
Op	bestuursniveau	wordt	het	project	‘alle	talenten	tellen’	ingezet.	

2. Op	 schoolniveau	wordt	 er	 een	 talentcoördinator	 aangesteld	die	mogelijkheden	onderzoekt	
om	 talenten	 van	 leerkrachten,	 ondersteunend	 personeel	 en	 leerlingen	 in	 te	 zetten	 in	 het	
verbeteren	en	stimuleren	van	het	onderwijs-leerproces.		

	

4.4	VERANTWOORDING	EN	DIALOOG	

Het	 bestuur	 en	 de	 school	 leggen	 intern	 en	 extern	 toegankelijk	 en	 betrouwbaar	 verantwoording	 af	
over	doelen	en	resultaten	en	voeren	daarover	actief	een	dialoog.		
			
Gerealiseerde	kwaliteit	van	onze	school:		

• In	de	schoolgids	legt	de	school	verantwoording	af	aan	de	ouders	over	de	behaalde	doelen	en	
resultaten	 in	 het	 kader	 van	 de	 schoolontwikkeling.	 Daarnaast	 wordt	 beschreven	 wat	 de	
inhoud	is	van	het	schooljaarplan.		

• De	 school	 beschikt	 over	 een	 ouderportaal	 waardoor	 er	 korte	 lijntjes	 zijn	 tussen	 school	 –	
ouders/verzorgers.	

• Maandelijks	 verzorgt	 de	 directeur	 een	 algemeen	 Bulletin	 dat	 wordt	 verspreid	 op	 het	
ouderportaal.	
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• De	uitstroom	gegevens	worden	ook	in	de	schoolgids	met	ouders	gecommuniceerd.	
• De	leerresultaten	van	de	leerlingen	worden	met	de	ouders/verzorgers	besproken	a.d.h.v.	het	

OPP	en	de	planningslijn.	
• Twee	 keer	 per	 jaar	 worden	 ouders	 uitgenodigd	 voor	 een	 koffieochtend.	 Tijdens	 deze	

ochtenden	worden	onderwerpen	besproken	die	door	de	ouders	zelf	en/of	de	school	worden	
aangereikt.	Verder	is	er	ruimte	voor	ontmoeting,	delen	en	verdieping.	

	
Ambitie	van	onze	school:		
	Voor	de	komende	vier	jaar	hebben	we	een	aantal	ambities	(streefbeelden)	vastgesteld.	Deze	ontwik-
keldoelen	vormen	de	focus	voor	ons	handelen	in	de	jaren	2020-2024	

1. De	eindopbrengsten	van	de	school	+	bijbehorende	duiding	en	verwachting	worden	vermeld	
in	de	schoolgids.	

2. De	school	geeft	openbaar	inzage	in	wat	de	school	te	bieden	heeft	en	wat	de	ambities	zijn.	
	

4.5	RESULTAATGEBIEDEN	GERELATEERD	AAN	HET	STRATEGISCH	PERSPECTIEF	

		

4.5.1	IDENTITEIT	EN	PROFIEL		
Huidig	standpunt	van	onze	school:		

• Wij	zijn	een	Christelijke	school	en	dat	inspireert	ons	in	ons	handelen.	
• In	elk	kind	herkennen	we	de	naaste	die	ons	aanspreekt	en	een	appèl	op	ons	doet.	
• Onderwijs	en	opvoeding:	inleiden	in	een	betekenisvol	bestaan,	ontdekken	wie	je	bent.		
• We	zijn	gastvrij	voor	allen	die	zich	herkennen	in	onze	overtuigingen	of	dat	respecteren.	

In	de	ontmoeting	met	elkaar	en	andere	godsdiensten	en	levensbeschouwingen	zoeken	we	
naar	wat	ons	bindt;	goede	afspraken	helpen	ons	verschillen	te	overbruggen.	

• De	school	viert	de	christelijke	feestdagen.		
• De	school	vertaalt	haar	levensbeschouwelijke	identiteit	in	haar	pedagogische	visie.	

		
Ambitie	van	onze	school:		

1. De	school	en	ouders	gaan	samen	antwoord	geven	op	de	vraag	hoe	we	met	de	huidige	ouder-	
en	leerling	populatie	laten	zien	hoe	en	op	welke	wijze	we	inhoud	geven	aan	onze	Christelijke	
identiteit.	

4.5.2	EDUCATIEF	PARTNERSCHAP	
	
Gerealiseerde	kwaliteit	van	onze	school:		

• Ouders	 van	 nieuwe	 kinderen	 op	 de	 Twine	 hebben,	 zo	mogelijk	 samen	met	 hun	 kind,	 een	
intake	gesprek	op	school	met	de	directeur	of	adjunct	directeur.	

• De	afspraken	en	plannen	rond	het	onderwijs	maken	we	zoveel	mogelijk	in	de	driehoek:	kind-
ouders-school.	 Deze	 verbondenheid	 en	 betrokkenheid	 leidt	 tot	 een	 maximaal	 haalbaar	
succes.	

• Ouders	/verzorgers	worden	middels	het	OPP	betrokken	bij	het	onderwijsleerproces	van	hun	
kind.	
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• Kinderen	 en	 ouders	 nemen	 we	 zoveel	 mogelijk	 mee	 in	 de	 planontwikkeling	 en	
doelstellingsgesprekken.	

• Elk	jaar	komt	de	leerkracht	op	huisbezoek	in	de	periode	van	de	herfst-	tot	de	kerstvakantie.	
• School	probeert	meer	grip	en	regie	te	krijgen	op	de	‘zorg’	instanties	die	rond	het	kind	en	het	

gezinssysteem	actief	zijn.	
• De	schoolmaatschappelijk	werker	op	de	Twine	is	voor	veel	ouders	laag-drempelig	en	‘nabij’.	

Zij	vormt	in	veel	situaties	de	schakel	tussen	onderwijs	en	zorg	
	
Ambitie	van	onze	school:		

1. Een	sterke	samenwerking	tussen	gemeente,	hulpverlening	en	SWV	bij	onderwijs	–	zorg	
arrangementen	op	school	moet	leiden	tot	betere	resultaten.		

2. Regie	op	zorg,	in	de	driehoek:	ouders-	zorg-	onderwijs	realiseren	in	de	komende	4	jaar.		
3. In	samenwerking	tussen	school	en	zorg	willen	we	van	curatieve	naar	preventieve	

hulpverlening/	ondersteuning	binnen	school	en	in	de	thuissituatie	komen.	
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5	OVERIGE	ONDERWERPEN	

	

5.1	SPONSORBELEID	

	

5.1.1.	STICHTING	ARLANTA	

Stichting	Arlanta	acht	sponsoring	van	belang	vanwege	de	wenselijke	relatie	van	de	school	met	de	
maatschappij	-dit	in	de	eerste	plaats-	als	ook	vanwege	de	wenselijkheid	en	noodzaak	om	voor	het	
bekostigen	van	het	onderwijsproces	ondersteunende	activiteiten	extra	middelen	te	genereren.	

Concreet	houdt	dit	in:	

o de	erkenning	dat	sponsoring	een	tweezijdige	relatie	inhoudt,	waarin	de	school	een	
	 aantrekkelijke,	zelfstandige	partner	wenst	te	zijn;	

o dat	de	pedagogisch/didactische	opdracht	van	de	school	het	primaat	behoort	te	
	 houden;	

o dat	het	primaire	onderwijsproces	niet	afhankelijk	mag	worden	van	sponsoring.	

5.1.2.	SBO	DE	TWINE	
De	 school	 voert	 een	 actief	 beleid	 ten	 aanzien	 van	 het	 fenomeen	 sponsoring.	 “Actief”	 houdt	 in	 dit	
verband	 in	dat	de	 school	eigener	beweging	 contacten	wenst	aan	 te	gaan	met	het	bedrijfsleven	en	
overige	relevante	maatschappelijke	organisaties,	als	ook	dat	aanbiedingen	voor	sponsoring	door	de	
school	getoetst	worden	aan	de	hand	van	de	volgende	checklist:	
	

WEL	 NIET	

• De	 opbrengsten	 van	 sponsoring	 besteedt	 de	
school	aan	extra’s	

• Sponsoring	 mag	 geen	 invloed	 hebben	 op	 het	
onderwijsaanbod,	 de	 onderwijsinhoud	 of	 de	
continuïteit	van	het	onderwijs	

• Het	moet	voor	 iedereen	duidelijk	 zijn	wanneer	er	
sprake	is	van	sponsoring	

• Sponsoring	 mag	 niet	 appelleren	 aan	 gevoelens	
van	angst	of	bijgelovigheid.	De	sponsor	mag	geen	
misbruik	 maken	 van	 	 	 	 	 	 onkunde	 of	
goedgelovigheid	van	leerlingen.	

• De	medezeggenschapsraad	moet	 instemmen	met	
beslissingen	 over	 sponsoring:	 de	 ouders	 	moeten	
instemmen	 met	 een	 sponsorovereenkomst	 waar	
leerlingen	of	ouders	mee	worden	geconfronteerd.	
Het	 personeelsdeel	 van	 de	 mede-
zeggenschapsraad	 moet	 instemmen	 met	
sponsorovereenkomsten	 die	 gevolgen	 hebben	
voor	het	personeel	

• Bij	 de	 aanschaf	 van	 computerapparatuur	 mag	
geen	 sprake	 zijn	 van	 verplichte	 afname	 van	
software	bij	de	sponsor	of	een	verbod	op	gebruik	
van	software	van	een	ander	bedrijf	dan	dat	van	de	
sponsor.	

• Het	sponsorbeleid	moet	worden	omschreven	in	de	
schoolgids	en	in	het	schoolplan	

• In	 lesmaterialen	 mag	 geen	 reclame	 voorkomen,	
ook	 niet	 impliciet.	 Lesmateriaal	 mag	 geen	
onvolledige	of	onjuiste	informatie	bevatten.	
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• Sponsoring	 mag	 leerlingen	 niet	 stimuleren	 tot	
gevaarlijke	of	ongezonde	activiteiten.	

	
• Sponsoring	mag	leerlingen	niet	aanmoedigen	hun	
ouders	 te	 vragen	 bepaalde	 producten	 van	 de	
sponsor	te	kopen.	

	
• Bij	 sponsoring	 van	 gebouw,	 inrichting	 of	 exploi-
tatie	mag	de	sponsor	geen	 invloed	uitoefenen	op	
de	inhoud	of	organisatie	van	het	onderwijs.	

	
• Sponsoring	 van	 cateringactiviteiten	 mag	 geen	
invloed	hebben	op	de	tijdsindeling	van	de	school.	

5.1.2.	CONVENANT	SCHOLEN	PO	EN	VO	EN	SPONSORING	2015-2018	
De	school	conformeert	zich	aan	het	“Convenant	scholen	voor	primair	en	voortgezet	onderwijs	en	
sponsoring	2015-2018.	Dit	houdt	onder	meer	in	dat:	

o sponsoring	niet	de	objectiviteit,	de	geloofwaardigheid,	de	betrouwbaarheid	en	de	
	 onafhankelijkheid	van	het	onderwijs	en	de	school	in	gevaar	mag	brengen;	

o sponsoring	verenigbaar	moet	zijn	met	de	statutaire	grondslag	van	de	rechtspersoon	
van	wie	de	school	uitgaat,	alsmede	de	doelstellingen	van	de	school	en	het	onderwijs;	

o de	school	niet	in	een	afhankelijkheidsrelatie	tot	de	sponsor(s)	mag	komen	te	
verkeren.	

Sponsors	dienen	de	uitgangspunten	van	het	convenant	te	accepteren.	

5.1.2.	SPONSORCONTRACT	
Bij	beschikbaar	stellen	van	gelden	of	goederen	wordt	gebruik	gemaakt	van	een	sponsorcontract.	

5.1.2.	DRAAGVLAK	SPONSORING	
Sponsoring	behoeft	een	groot	draagvlak	binnen	de	schoolorganisatie.	
De	school	tracht	dit	te	bereiken	door:	

o aan	de	personeels-	en	oudergeleding	van	de	medezeggenschapsraad	instemming	te	
vragen	inzake	van	het	sponsorbeleid	en	de	acceptatie	van	revenuen	uit	sponsoring,	
als	bedoeld	in	artikel	10	onder	f	WMK	en	artikel	21	onder	f	basisreglement	
medezeggenschap.		

o de	gepleegde	sponsoractiviteiten	-met	vermelding	van	omvang	inkomsten	en	
verschuldigde	tegenprestatie-	jaarlijks	te	verantwoorden;	

o het	instellen	van	een	klachtregeling	als	hierna	beschreven.	

5.1.2.	KLACHTENREGELING	
Met	betrekking	tot	concrete	sponsoractiviteiten	hanteert	de	school	onderstaande	klachtenregeling:	

1. Ouders/verzorgers	 van	 leerlingen	 alsmede	personeelsleden	 van	 de	 school	 kunnen	 ter	 zake	
van	 het	 in	 schoolverband	 geconfronteerd	 worden	 met	 ongewenste	 reclame-uitingen	 een	
schriftelijke	klacht	indienen	bij	het	schoolbestuur.	
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Het	 gaat	 daarbij	 om	 reclame-uitingen	 waartoe	 het	 schoolbestuur	 zich	 op	 grond	 van	
contractuele	afspraken	heeft	verbonden	deze	binnen	de	school	dan	wel	in	schoolverband	toe	
te	laten.	
	

2. Een	 klager	 wordt	 in	 de	 gelegenheid	 gesteld	 zijn	 klacht	 tegenover	 het	 schoolbestuur	
mondeling	toe	te	lichten.	

	
3. Het	 schoolbestuur	 beoordeelt	 de	 klacht	 op	 basis	 van	 de	 in	 het	 convenant	 sponsoring	

neergelegde	 criteria,	 het	 eigen	 sponsorbeleid	 alsmede	 de	 grondslag	 van	 de	 rechtspersoon	
die	de	school	in	stand	houdt.	

	
4. Het	 schoolbestuur	 doet	 binnen	 vier	 weken	 na	 ontvangst	 van	 de	 schriftelijke	 klacht	 een	

uitspraak.	Deze	uitspraak	dient	te	zijn	gemotiveerd.	
	

5. Indien	 de	 beslissing	 van	 het	 schoolbestuur	 voor	 klager	 niet	 bevredigend	 is,	 kan	 hij	 zich	
wenden	 tot	 de	 klachtencommissie	 als	 bedoeld	 in	 het	 Convenant	 scholen	 voor	 primair	 en	
voortgezet	onderwijs	en	sponsoring	20015-2018.	

	
6. Het	schoolbestuur	doet	van	iedere	op	grond	van	vorenstaand		 bepalingen	 afgehandelde	

klacht	mededeling	aan	de	Medezeggenschapsraad.	De	klachten	worden	meegenomen	in	het	
overleg	 tussen	 bestuur	 en	 de	 Medezeggenschapsraad	 met	 betrekking	 tot	 evaluatie	 en	
eventuele	aanpassing	van	het	sponsorbeleid.	

	

5.2	VEILIGHEIDSBELEID	

	
Het	 realiseren	 van	 veilige	 scholen	 met	 een	 veilig	 schoolklimaat	 vraagt	 structurele	 aandacht	 van	
iedereen	die	bij	Arlanta	betrokken	is.	Arlanta	geeft	met	dit	beleid	een	kader	voor	scholen	opdat	de	
sociale,	 psychische	 en	 fysieke	 veiligheid	 gewaarborgd	 is.	 Het	 veiligheidsbeleid	 is	 gebaseerd	 op	 de	
principes:	voorkomen,	registreren,	afhandelen	en	evalueren.			
Het	 beleidsdocument	 ‘Veiligheid’	waarin	 naast	 onderstaande	 informatie	 ook	 diverse	 checklists	 zijn	
opgenomen,	is	gearchiveerd	in	het	Handboek	van	Arlanta.	
	
Hieronder	volgt	een	nadere	omschrijving	van	wat	wij	verstaan	onder	sociale,	psychische	en	 fysieke	
veiligheid.		

o Sociale	veiligheid		
Sociale	veiligheid	gaat	over	de	wijze	waarop	de	mensen	die	bij	de	school	betrokken	zijn	met	elkaar	
omgaan.	Op	 een	 sociaal	 veilige	 school	 voelen	 kinderen	 zich	 thuis.	 Ze	 komen	 graag	 naar	 school	 en	
voelen	zich	serieus	genomen.	Op	een	sociaal	veilige	school	gelden	duidelijke	gedragsregels	en	 is	er	
geen	 tolerantie	 ten	 aanzien	 van	 pestgedrag,	 discriminatie	 en	 seksuele	 intimidatie.	 Medewerkers	
kunnen	 hun	werk	met	 liefde	 en	 betrokkenheid	 uitvoeren,	 zij	 zijn	 een	 voorbeeld	 voor	 kinderen	 en	
betrokken	op	hun	welzijn,	dat	van	hun	ouders	en	op	het	welzijn	van	elkaar.		

o Psychische	veiligheid		
Psychische	veiligheid	is	gericht	op	de	veiligheid	van	kinderen	en	medewerkers	binnen	een	groep.	In	
een	psychisch	veilige	omgeving	kan	een	kind	ervoor	uitkomen	dat	het	bang	is,	en	bespreken	dat	het	
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dingen	niet	durft.	Kinderen	ervaren	de	veiligheid	om	zaken	 te	bespreken	die	mis	 zijn	gegaan.	Er	 is	
aandacht	voor	de	effecten	van	groepsdruk.	Er	mogen	fouten	gemaakt	worden,	zodat	daarvan	geleerd	
kan	worden.	 In	 een	 psychisch	 veilige	 omgeving	 bespreken	medewerkers	met	 kinderen	 hoe	 om	 te	
gaan	met	bovengenoemden	zaken.		

o Fysieke	veiligheid		
Fysieke	veiligheid	gaat	over	een	veilige	omgeving	voor	kinderen,	medewerkers,	ouders	en	‘anderen’	
binnen	 en	 (direct)	 buiten	 de	 school.	 Schoolgebouwen	 zijn	 goed	 onderhouden	 en	 voldoen	 aan	 alle	
veiligheidseisen.	 Lokalen	 zijn	 veilig	 ingericht	 en	 op	 het	 schoolplein	 staan	 veilige	 en	 goedgekeurde	
speeltoestellen.		
	

5.2.1.	ROLLEN	EN	VERANTWOORDELIJKHEDEN	
o College	van	bestuur		

Het	college	van	bestuur	van	Arlanta	is	eindverantwoordelijk	voor	de	veiligheid	op	de	scholen,	schept	
voorwaarden	 voor	 uitvoering	 van	 het	 veiligheidsbeleid	 en	 legt	 verantwoording	 af	 aan	 de	 RvT.	 Het	
college	 van	 bestuur	 draagt	 zorg	 voor	 een	 actueel	 veiligheidsbeleid	 en	 bespreekt	 dit	 met	 de	
directeuren.	 De	 GMR	 heeft	 instemmingsrecht	 met	 betrekking	 tot	 het	 vaststellen	 of	 wijzigen	 van	
regels	op	het	gebied	van	veiligheids-,	gezondheids-	en	welzijnsbeleid.	Tijdens	voortgangsgesprekken	
met	de	schooldirecteuren	worden	de	verschillende	aspecten	van	het	veiligheidsbeleid	besproken.		

o Schooldirecteur		
De	 directeur	 is	 verantwoordelijk	 voor	 de	 veiligheid	 op	 de	 school.	 Onder	 leiding	 van	 de	 directeur	
werkt	 het	 schoolteam	 systematisch	 aan	de	uitvoering	 van	het	 veiligheidsbeleid.	De	 veiligheid	 voor	
kinderen,	personeel,	ouders	en	derden	(bv.	gasten)	vraagt	om	regelmatige	aandacht,	onderhoud	en	
professionalisering.	 Voor	 de	 systematische	 bewaking	 gebruikt	 de	 schooldirecteur	 de	 checklists	
veiligheid.	 Jaarlijks	 wordt	 door	 de	 schooldirecteur	 verantwoording	 afgelegd	 over	 het	 gevoerde	
veiligheidsbeleid	in	het	voortgangsgesprek	met	het	college	van	bestuur.		

o Preventiemedewerker		
Op	 elke	 school	 heeft	 de	 schooldirecteur	 een	 personeelslid	 aangewezen	 als	 preventiemedewerker.	
Deze	preventiemedewerker	heeft	als	taak	veiligheid	op	school	onder	de	aandacht	te	brengen	en	te	
verbeteren.	Daarnaast	voert	hij	elke	vier	jaar,	onder	verantwoordelijkheid	van	de	schooldirecteur,	de	
risico-	 inventarisatie	 en	 evaluatie	 (RI&E)	 uit.	 Preventiemedewerkers	 komen	 jaarlijks	 twee	 keer	 bij	
elkaar	 onder	 leiding	 van	 de	 Arbo-coördinator.	 Deze	 bijeenkomsten	 hebben	 o.a.	 als	 doel	 om	 de	
preventiemedewerkers	te	ondersteunen	 in	hun	taken.	Daarnaast	om	de	check	uit	te	voeren	op	het	
gevoerde	beleid	op	de	scholen	en	indien	nodig	van	daaruit	het	beleid	aan	te	passen	of	acties	in	gang	
te	zetten.		

o Arbocoördinator		
Op	verenigingsniveau	is	een	Arbo-coördinator	aangewezen.	De	Arbo-coördinator	beheert	de	centrale	
administratie	van	alle	 incidenten	en	analyseert	de	 jaarlijks	de	gegevens.	De	Arbo-coördinator	voert	
overleg	 met	 preventiemedewerkers	 en	 directeuren.	 Het	 overleg	 betreft	 het	 bewaken	 en	
ondersteunen	van	 scholen	bij	de	 zorg	voor	veiligheid	en	gezondheid.	Daarnaast	 zijn	ondersteuning	
verlenen	bij	de	uitvoering	van	de	risico	inventarisatie	(RI&E)	en	ondersteuning	bij	de	uitvoering	van	
het	bijbehorende	plan	van	aanpak	de	belangrijkste	taken.		
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o Bedrijfshulpverlener	(met	coördinerende	taken)																																																																																														
	Op	 elke	 school	 heeft	 de	 schooldirecteur	 BHV-ers	aangewezen.	 De	 belangrijkste	 taken	 van	 de	
bedrijfshulpverlener	met	coördinerende	taken	zijn	het	maken	van	een	protocol	bedrijfshulpverlening	
(in	samenspraak	met	de	andere	BHV-ers	en	de	directeur)	en	het	plannen,	leiden	en	evalueren	van	de	
jaarlijkse	ontruimingsoefening.		

o Contactpersoon	schoolveiligheid		
Op	 elke	 school	 is	 door	 de	 schooldirecteur	 tenminste	 één	 contactpersoon	 schoolveiligheid	
aangewezen.	 De	 taak	 van	 de	 contactpersoon	 schoolveiligheid	 is	 een	 luisterend	 oor	 bieden	
en	‘doorverwijzen’.	 Bij	 kleine	 problemen	 kan	 worden	 doorverwezen	 naar	 de	 betrokken	 leerkracht	
en/of	 de	 directeur	 van	 de	 school.	 Bij	 ernstiger	 zaken	 wordt	 doorverwezen	 naar	 de	 externe	
vertrouwenspersoon	en/of	het	college	van	bestuur.		

o Externe	Vertrouwenspersoon		
Op	stichtingsniveau	 is	door	het	college	van	bestuur	een	externe	vertrouwenspersoon	aangewezen.	
Zij	geeft	informatie	en	advies	en	zoekt	mee	naar	oplossingen.		

o Anti-pestcoördinator		
Binnen	elke	school	is	door	de	schooldirecteur	een	anti-pestcoördinator	aangewezen.	De	belangrijkste	
taken	zijn	het	coördineren	van	het	beleid	in	het	kader	van	het	tegengaan	van	pesten	en	het	fungeren	
als	aanspreekpunt	wanneer	er	pestincidenten	zijn.		
	

5.2.2.	BELEIDSMAATREGELEN	
o Sociale	en	psychische	veiligheid		

Er	 zijn	 verschillende	 maatregelen	 getroffen	 gericht	 op	 het	voorkomen	van	 incidenten.	 Deze	
maatregelen	 helpen	 de	 schooldirecteur	 om	 ongewenste	 situaties	 met	 betrekking	 tot	 sociale	 en	
psychische	veiligheid	te	voorkomen:		

• Op	onze	scholen	helpen	wij	kinderen	zich	zodanig	te	ontwikkelen	dat	zij	nu	en	later	een		
							waardevolle	bijdrage	aan	de	maatschappij	kunnen	leveren.	‘Streven	naar	geluk	voor	zichzelf		
							en	een	bijdrage	kunnen	leveren	aan	het	geluk	van	anderen’	Wij	gaan	hierbij	uit	van	de		
							basisbehoeften	competentie,	autonomie	&	verbondenheid.		
• op	onze	scholen	wordt,	vanuit	de	christelijke	identiteit,	gewerkt	aan	het	respecteren	van		
							elkaar	ongeacht	uiterlijk,	overtuiging	of	geaardheid;		
• op	onze	scholen	wordt	jaarlijks	een	gevalideerde	monitor	veiligheid	afgenomen;		
• op	onze	scholen	wordt	gebruik	gemaakt	van	een	valide	methode	voor	sociaal		
							emotionele	ontwikkeling;		
• op	onze	scholen	worden	afspraken	gemaakt	met	kinderen	over	school-	en	groepsregels;		
• op	onze	scholen	worden	afspraken	gemaakt	met	kinderen	met	betrekking	tot	‘digitale’		
							veiligheid.		

Er	 is	 vastgesteld	 welke	 incidenten	 minimaal	geregistreerd	dienen	 te	 worden.	 Op	 scholen	 zijn	
afspraken	 gemaakt	 hoe	 de	 registratie	 plaatsvindt,	 daarbij	 geldt	 dat	 de	 incidentenregistratie	
regelmatig	 onderwerp	 is	 van	 gesprek.	 Incidenten	 met	 betrekking	 tot	 fysiek	 geweld,	 discriminatie,	
seksueel	misbruik	 en	pesterijen	worden	 in	 voorkomende	 gevallen	 geregistreerd.	 Er	 is	 een	 centraal	
punt	waar	incidenten	worden	geregistreerd:		

• scholen	hebben	een	actuele	incidentenregistratie.		
Er	zijn	verschillende	maatregelen	getroffen	die	adequaat	afhandelen	van	incidenten	mogelijk	maken:		
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• scholen	beschikken	over	protocollen	en	stappenplannen;		
• op	scholen	binnen	de	stichting	zijn	medewerkers	met	specifieke	kennis	aanwezig;		
• er	kan	direct	‘ondersteuning’	ingeschakeld	worden	van	bijvoorbeeld	de	externe		
							vertrouwenspersoon	of	schoolmaatschappelijk	werk.		

Met	de	hierboven	genoemde	maatregelen	werkt	Arlanta	aan	adequaat	optreden	na	incidenten	opdat	
slachtoffers	en	omgeving	zo	goed	mogelijk	opgevangen	en	begeleid	worden.		
Beleid	dat	gericht	is	op	evalueren	van	incidenten:		

• minimaal	jaarlijks	vindt	er	op	scholen	een	evaluatie	plaats	van	de	incidenten	die	zich	hebben		
							voorgedaan.		

Bij	het	evalueren	van	het	beleid	worden	gekeken	of	het	gevoerde	beleid	effectief	is	geweest	en	of	de	
geregistreerde	 incidenten	en	de	uitkomsten	 van	de	monitoring	 aanleiding	 geven	om	het	 gevoerde	
beleid	bij	te	stellen.		

o Fysieke	veiligheid		
Er	zijn	verschillende	maatregelen	getroffen	gericht	op	het	voorkomen	van	incidenten:		

• op	scholen	wordt	elke	vier	jaar	een	risico	inventarisatie	en	evaluatie	(RI&E)	afgenomen;		
• elk	jaar	maakt	de	preventiemedewerker	onder	verantwoordelijkheid	van	de		

									 schooldirecteur	een	plan	van	aanpak	met	daarin	verbeterpunten	uit	de	(RI&E);		
• jaarlijks	worden	de	klim-	en	speeltoestellen	op	de	pleinen	gecontroleerd	door		
							een	gecertificeerd	persoon;		
• jaarlijks	worden	de	toestellen	in	de	speellokalen	gecontroleerd	door	een		
							gecertificeerd	persoon;		
• minimaal	jaarlijks	wordt	een	ontruimingsoefening	gehouden;		
• de	preventiemedewerker	adviseert	en	overlegt	met	de	directie.	Op	haar	beurt	overlegt	

directie	met	de	MR	over	het	plan	van	aanpak.		
Op	 scholen	 zorgt	 de	 preventiemedewerker	 ervoor	 dat	 er	 afspraken	 zijn	 gemaakt	 over	 welke	
incidenten	 worden	geregistreerd,	 door	 wie	 en	 op	 welke	 manier,	 daarbij	 geldt	 dat	 de	
incidentenregistratie	 regelmatig	onderwerp	 is	van	gesprek.	Er	 is	een	centraal	punt	waar	 incidenten	
worden	geregistreerd:		

• scholen	hebben	een	actuele	incidentenregistratie.		
Er	zijn	verschillende	maatregelen	getroffen	die	adequaat	afhandelen	van	incidenten	mogelijk	maken:		

• scholen	beschikken	over	voldoende	opgeleide	BHV-ers;		
• de	verschillende	installaties	(brandmelding,	noodverlichting	etc.)	werken	naar				
							behoren	conform	de	regelgeving;		
• scholen	beschikken	over	jaarlijks	goedgekeurde	verbanddozen;		
• scholen	 hebben	 de	 verschillende	 noodnummers	 op	 een	 voor	 iedereen	 zichtbare	 centrale	

plaats	opgehangen.		
Met	de	hierboven	genoemde	maatregelen	werkt	Arlanta	aan	adequaat	optreden	na	incidenten	opdat	
slachtoffers	en	omgeving	zo	goed	mogelijk	opgevangen	en	begeleid	worden.		
Beleid	dat	gericht	is	op	evalueren	van	incidenten:		

• minimaal	jaarlijks	vindt	er	op	school	een	evaluatie	plaats	van	de	incidenten	die	zich	hebben		
							voorgedaan.		

Bij	het	evalueren	van	het	beleid	wordt	gekeken	of	het	gevoerde	beleid	effectief	is	geweest	en	of	de	
geregistreerde	 incidenten	en	de	uitkomsten	 van	de	monitoring	 aanleiding	 geven	om	het	 gevoerde	
beleid	bij	te	stellen.		
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o Digitale	veiligheid	/Internet		
Er	zijn	verschillende	maatregelen	getroffen	gericht	op	het	voorkomen	van	incidenten:		

• op	scholen	zijn	afspraken	gemaakt	met	betrekking	tot	het	internetgebruik	door		
							medewerkers	en	leerlingen;		
• op	scholen	draagt	de	leerkracht	zorg	en	verantwoordelijkheid	voor	een	veilige		
							internetomgeving;		

		
Sociale	media		
Op	scholen	gaan	medewerkers	op	een	verantwoorde	manier	om	met	sociale	media	en	stimuleren	zij	
een	verantwoord	mediagebruik	bij	leerlingen.		
Maatregelen	gericht	op	het	voorkomen	van	incidenten:		

• medewerkers	hanteren	een	duidelijke	scheiding	tussen	privé	en	werk.	Werkzaamheden	voor		
							Arlanta	worden	altijd	via	een	zakelijke	account	verricht;		
• alle	communicatie	die	werk	(school)	gerelateerd	is	vindt	plaats	via	een	zakelijk	account;		
• medewerkers	die	afbeeldingen	willen	gebruiken	op	sociale	media,	waarbij	

leerlingen	duidelijk	herkenbaar	zijn,	vragen	éérst	toestemming	aan	de	ouders;		
• informatie	over	leerlingen	wordt	alleen	gedeeld	als	deze	niet	persoonlijk	is;		
• wanneer	een	medewerker	van	Arlanta	betrokken	raakt	bij	een	discussie	op	sociale	media	die	

te	 maken	 heeft	 met	 Arlanta,	 maakt	 de	 medewerker	 zich	 kenbaar	 als	 medewerker	 van	
Arlanta.		

Op	 scholen	 zijn	 afspraken	 gemaakt	 welke	 incidenten	minimaal	geregistreerd	dienen	 te	 worden	 en	
hoe	de	registratie	plaatsvindt,	daarbij	geldt	dat	de	incidentenregistratie	regelmatig	onderwerp	is	van	
gesprek.	 Daarnaast	 zorgt	 de	 schooldirecteur	 voor	 een	 adequate	 afhandeling	 van	 de	 incidenten	 en	
evalueert	het	gevoerde	beleid.		
	
Privacybescherming		
Op	 scholen	 is	 een	 ICT-omgeving	 die	 veilig	 en	 gebruiksvriendelijk	 is,	 waarbij	 de	 privacy	 van	
medewerkers	 en	 leerlingen	 gewaarborgd	 is.	 Arlanta	 maakt	 daarvoor	 gebruikt	 van	 de	 model	
bewerkersovereenkomst	 die	 ontwikkeld	 is	 door	 de	 PO-RAAD.	 Deze	 overeenkomst	 regelt	 dat	
aanbieders	van	digitale	middelen	conform	afspraken	uit	het	‘convenant	privacy’	werken.		
‘Het	 convenant	 gaat	 over	 de	 over	 de	 bescherming	 van	 Persoonsgegevens	 en	waarborgen	 voor	 de	
zorgvuldige	omgang	met	Persoonsgegevens	die	worden	verwerkt	 in	het	 kader	van	het	gebruik	 van	
Digitale	 Onderwijsmiddelen	 door	 Onderwijsinstellingen,	 waaronder	 het	 gebruik	 van	 leermiddelen,	
toetsen,	administratie-	en	informatiesystemen.’	Wanneer	er	gekozen	wordt	voor	nieuwe	leveranciers	
van	digitale	onderwijsmiddelen	dan	wordt	met	hen	eerst	een	bewerkersovereenkomst	afgesloten.		
De	schooldirecteur	draagt	er	zorg	voor	dat:		

• medewerkers	zorgvuldig	omgaan	met	(persoons)informatie;		
• medewerkers	 er	 zorg	 voor	 dragen	 dat	 informatie	 zowel	 fysiek	 als	 digitaal	 op	 een	

juiste	manier	wordt	opgeborgen;		
• de	toegangscodes	die	medewerkers	voor	(online)	programma’s	gebruiken	persoonlijk	en	

sterk	zijn.		
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Datalekken		
Door	de	veilige	en	gebruiksvriendelijke	 ICT-omgeving	en	de	bovenstaande	 richtlijnen	 is	de	kans	op	
het	 uitlekken	 van	 data	 gering.	 De	 kans	 blijft	 altijd	 aanwezig.	 Een	 beveiligingsincident	 is	
een	datalek	als	 er	 persoonsgegevens	 verloren	 zijn	 gegaan	 of	 buit	 zijn	 gemaakt.	 Er	 moet	 melding	
worden	gemaakt	van	het	datalek	als	het	over	gevoelige	persoonlijke	informatie.	Dit	zijn	de	volgende	
gegevens:		

1. bijzondere	persoonsgegevens	zoals	godsdienst,	levensovertuiging,	ras,	politieke	gezindheid,		
							gezondheid,	seksuele	leven,	lidmaatschap	van	een	vakvereniging	en	strafrechtelijke		
							persoonsgegevens	en	persoonsgegevens	over	onrechtmatig	of	hinderlijk	gedrag	in	verband		
							met	een	opgelegd	verbod	naar	aanleiding	van	dat	gedrag;		
2. gegevens	over	de	financiële	of	economische	situatie	van	de	betrokkene;		
3. andere	gegevens	die	kunnen	leiden	tot	stigmatisering	of	uitsluiting	van	een	betrokkene;		
4. gebruikersnamen,	wachtwoorden	en	andere	inloggegevens;		
5. gegevens	die	kunnen	worden	misbruikt	voor	(identiteits)fraude.		

Wanneer	 de	 medewerker	 een	datalek	constateert,	 neemt	 de	 medewerker	 zo	 spoedig	 mogelijk	
contact	op	met	de	schooldirecteur	en	deze	informeert	het	bestuurskantoor.		
	
Op	 scholen	 zijn	 afspraken	 gemaakt	 welke	 incidenten	minimaal	geregistreerd	dienen	 te	 worden	 en	
hoe	de	registratie	plaatsvindt,	daarbij	geldt	dat	de	incidentenregistratie	regelmatig	onderwerp	is	van	
gesprek.	 Daarnaast	 zorgt	 de	 schooldirecteur	 voor	 een	 adequate	 afhandeling	 van	 de	 incidenten	 en	
evalueert	het	gevoerde	beleid.		
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6	BIJLAGEN	

	

6.1	ONS	ALGEMEEN	STRATEGISCH	BELEID	

Arlanta	vindt	de	zorg	voor	personeel	van	cruciaal	belang	voor	de	kwaliteit	van	het	onderwijs.		
Om	het	doel	‘Kinderen	te	 leren	hun	talenten	en	ambities	te	ontwikkelen	en	te	gebruiken	om	als	een	
gelukkig	 en	 evenwichtig	 mens	 een	 bijdrage	 te	 kunnen	 leveren	 aan	 de	 samenleving’	te	 realiseren	
hebben	we	professionele	medewerkers	nodig.				
In	haar	rol	als	werkgever	ziet	Stichting	Arlanta	het	ook	als	haar	opdracht:	Medewerkers	te	 leren	hun	
talenten	en	ambities	 te	ontwikkelen	en	 te	gebruiken	om	als	een	gelukkig	en	evenwichtig	mens	een	
bijdrage	te	kunnen	leveren	aan	het	leren	en	de	ontwikkeling	van	alle	leerlingen	en	de	organisatie.		Dat	
vraagt	om	een	leven	lang	leren	als	professional.		
		
Stichting	Arlanta	vraagt	van	al	haar	medewerkers:		

o Verantwoordelijkheid			
o Ondernemerschap			
o Resultaatgerichtheid								
o Taakvolwassenheid		

Zij	wil	dat	medewerkers	trots	zijn	op-	en	passie	hebben	voor	hun	vak,	hun	school	en	de	stichting.	Om	
die	reden	legt	zij	verantwoordelijkheden	en	bevoegdheden	dan	ook	zo	laag	mogelijk	in	de	organisatie	
en	ontwikkelt	zij	personeelsbeleid	dat	daar	bij	past.		
Het	personeelsbeleid		 is	uitgebreid	beschreven	 in	 het	 (bovenschools)	 integraal	 personeelsbeleids-
plan.	 Daarin	 is	 ook	 vermeld	 op	welke	manier	 we	 de	wettelijke	 eis	 vormgeven	met	 betrekking	 tot	
evenredige	vertegenwoordiging	van	vrouwen	in	leidinggevende	taken.		

6.1.1	UITGANGSPUNT	VOOR	HET	PERSONEELSBELEID	
De	CAO	PO	vraagt	op	een	aantal	onderdelen	om	nadere	uitwerking	en	geeft	ook	nadrukkelijk	ruimte	
voor	eigen	beleid	en	meer	maatwerk	in	het	personeelsbeleid.			
Uitgangspunten	van	ons	huidig	strategisch	personeelsbeleid	zijn:		

o erkende	ongelijkheid	tussen	medewerkers	en	teams;		
o veel	ruimte	voor		eigen	initiatief	van	medewerkers;		
o ruimte	voor	de	teams	om	medewerkers	in	te	zetten	op	basis	van	hun	talenten;		
o medewerkers	die	hun	eigen	geluk	organiseren;		
o mobiele	medewerkers	die	hun	leven	lang	willen	leren;		
o medewerkers	die	zelf	verantwoordelijkheid	nemen	en	verantwoording	afleggen.		

6.1.2	PROFESSIONELE	CULTUUR	
Werken	 in	 een	 professionele	 cultuur	 die	 zich	 onder	 meer	 kenmerkt	 door	 een	 goed	 en	 veilig	
werkklimaat	is	binnen	Arlanta	voorwaardelijk.	Uitgangspunt	hierbij	is	dat	er	sprake	is	van	respect	en	
ondersteuning,	door	met	 -	 en	 van	elkaar	 te	 leren.	We	stimuleren	een	klimaat	waarin	een	 ieder	zijn	
mening	kan	geven	en	open	staat	voor	feedback.	Waar	een	ieder	een	positief		kritische	houding	heeft	
ten	 aanzien	 van	 het	 eigen	 handelen	 en	 fouten	 ziet	 als	 kans	 om	 te	 groeien	 in	 zijn	 of	 haar	
vakbekwaamheid	of	persoonsontwikkeling.		Door	het	voeren	van	gesprekken	met	medewerkers,	het	
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afnemen	 van	 een	 RI&E	 en	 tevredenheidsonderzoeken	 voor	 leerlingen,	 ouders	 en	 medewerkers	
hebben	we	zicht	op	de	beleving	van	het	werkklimaat	binnen	Arlanta.		

6.1.3	ZICHT	OP-	EN	STIMULEREN	VAN	ONTWIKKELING	
Om	zicht	te	houden	op	het	vakmanschap	van	al	onze	medewerkers	zorgen	we	ervoor	om	met	elkaar	
in	 gesprek	 te	 komen	 en	 te	 blijven.	 Centraal	 in	 deze	 gesprekken	 staat	 de	 definiëring	 van	 goed	
onderwijs	 gerelateerd	 aan	 de	 eigen	 professionele	 ontwikkeling.	 Naast	 het	 benutten	 van	 de	 kracht	
van	 ‘managing	by	walking	around’	 voeren	 leidinggevenden,	minimaal	 één	 keer	 per	 schooljaar,	 een	
individueel	gesprek	met	hun	medewerkers	waarbij	het	accent	ligt	op	de	gezamenlijke	reflectie	op	de	
professionele	ontwikkeling	in	breed	perspectief.		
De	ontwikkeling	 wordt	gestimuleerd	 en	gefaciliteerd	 door	onder	 meer:	(team)scholing,	 collegiale	
consultatie	 en	 de	 feedback	 die	 ontvangen	 wordt	 naar	 aanleiding	 van	 klassenbezoeken	 door	 de	
directeur	en	kwaliteitsondersteuner.	De	klassenbezoeken	hebben	tevens	als	doel	de	kwaliteit	van	de	
schoolontwikkeling	alsook	de	persoonlijke	ontwikkeling	van	de	leerkrachten	te	borgen.		
		
	ICALT		
Om	 het	bekwaamheidsniveau	 van	alle	 leerkrachten	 op	 pedagogisch-	en	 didactisch	niveau	 vast	 te	
stellen	gebruiken	 we	 het	ICALT1-instrument.	 Vanaf	 het	 schooljaar	 2018-2019	 vindt	 bij	 iedere	
leerkracht	 jaarlijks	minimaal	 één	 lesobservatie	 plaats,	 gebaseerd	 op	de	ICALT-indicatoren.	De	
uitkomst	 van	 deze	 observatie	 vormt	 de	 basis	 voor	 de	 verdere	 persoonlijke	 ontwikkeling	 op	 het	
gebied	 van	 het	 pedagogisch-didactisch	 handelen.	 Alle	 directeuren	 en	 kwaliteitsondersteuners	 zijn	
begeleid	in	het	gebruiken	van	het	ICALT-instrument.		
Er	 is	 vastgelegd	wat	we	onder	 startbekwaamheid	en	basisbekwaamheid	verstaan.	Alle	 leerkrachten	
dienen	 op	 minimaal	 start-bekwaamniveau	 te	 functioneren.	De	 ondersteuning	 van	 startende	
leerkrachten	richt	zich	onder	meer	op	het	realiseren	van	het	basis-bekwame	niveau	binnen	drie	jaar.		
		
Ontwikkelgesprek	en	-plan		
Leerkrachten	reflecteren	systematisch	op	hun	ontwikkeling	door	jaarlijks	met	de	directeur	in	gesprek	
te	 gaan	 over	 hun	 ontwikkeling.	 Het	 verslag	 van	 dit	 voortgangsgesprek	 vormt	 onderdeel	 van	 het	
personeelsdossier	dat	op	school	bewaard	wordt	en	het	bekwaamheidsdossier	dat	door	de	leerkracht	
bewaard	 wordt.	De	 uitkomst	 van	 dit	 gesprek	 is	 de	 start	 van	 het	eerst	 volgende	persoonlijk	
ontwikkelplan	(POP).	Hierdoor	kennen	de	ontwikkelgesprekken	en	cyclisch	karakter.		
Directeuren	 reflecteren	 systematisch	 op	 hun	 ontwikkeling	 door	 jaarlijks	 met	 de	 bestuurder	 in	
gesprek	te	gaan	over	hun	ontwikkeling.	De	procedure	rondom	de	verslaglegging	 is	 identiek	aan	die	
van	de	leerkrachten.			
De	 kwaliteitsondersteuners	 doorlopen	met	 hun	 leidinggevende	dezelfde	 gesprekken-
cyclus	als	directeuren	 en	 leerkrachten.	Ook	 in	 deze	 gesprekken	 staat	 de	 systematische	en	
cyclische	reflectie	op	de	eigen	ontwikkeling	centraal.		
Iedere	medewerker	stelt	dus	jaarlijks	een	POP	op	waarin	beschreven	staat	hoe	zijn/haar	ontwikkeling	
gestalte	 krijgt.	In	 het	 POP	is	 ook	 vermeld	hoe	 de	 professionaliseringsuren	 en	 duurzame	
inzetbaarheidsuren	ingezet	gaan	worden.				
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6.1.4	INDUCTIE-	EN	INTRODUCTIEPROGRAMMA’S	
Er	is	inmiddels	een	inductieprogramma	ontworpen	voor	startende	leerkrachten	en	een	
introductieprogramma	voor	nieuwe	directeuren.		
 	
Startende	leerkrachten			
Arlanta	definieert	de	startende	leerkracht	als	iemand	met	0	t/m	3	jaar	ervaring.	Zij	worden	intensief	
begeleid.	Het	 IOT	 (intern	 ondersteuningsteam)	 draagt	 zorg	 voor	 een	 zorgvuldige	 introductie.	
Daarnaast	 kan	 iedere	 starter	 gebruik	 maken	 van	 een	 starterscoach	en	een	mentor.	
Hij/zij	kan	deelnemen	 aan	 intervisiebijeenkomsten	 en	thema-bijeenkomsten.	Het	inductiebeleid	 en	
de	 verantwoording	 daarvan	 is	 vastgelegd	 in	 de	 notitie	‘Startende	 leerkrachten	 het	 onderwijs	 leren	
lezen;	een	goed	begin	–	heel	wat	werk’.		
De	expertgroep	‘de	Academie’	houdt	zich	bezig	met	het	ontwikkelen	en	borgen	van	beleid	rondom	
startende	leerkrachten.		
		
Introductieprogramma	nieuwe	directeuren		
Nieuwe	directeuren	nemen	deel	aan	het	introductieprogramma.	Het	overkoepelend	doel	is	hen	goed	
inzicht	 te	 geven	 in	 de	 uitgangspunten	 en	 ambitie	 van	Arlanta.	 Daarnaast	worden	 ze	 geïnformeerd	
over	de	 inrichting	van	de	organisatie,	de	gehanteerde	beleidsinstrumenten	en	de	beleidsruimte	die	
ze	hebben.	 Iedere	nieuwe	directeur	heeft	een	‘maatje’	tot	zijn	beschikking,	die	hem/haar	adviseert	
en	 soms	 ondersteunt	 bij	 het	 omgaan	 praktische	 vraagstukken.	 De	 stafleden	 en	
bestuurder	onderhouden	gedurende	 het	 eerste	 jaar	een	 intensiever	 contact	waarin	 een	 vraag-
gestuurde	ondersteuning	het	uitgangspunt	is.		

	6.1.5	OVERIG	
Functiebouwwerk		
Het	functiebouwwerk	 bestaat	 uit	 een	 overzicht	 van	 alle	 functies	 naar	 soorten,	 aantallen	 en	
niveau.		 De	 verschillende	 soorten	 functies	 die	 binnen	Arlanta	aanwezig	 zijn	 vormen	 samen	 het	
functieboek.	De	 nieuwe	 functie	 van	 kwaliteitsondersteuners	 is	 inmiddels	 opgenomen	 in	 het	
functieboek.		
		
Taakbeleid		
In	 de	 cao	 voor	 het	 primair	 onderwijs	 zijn	 afspraken	 gemaakt	 over	 de	werkverdeling	 in	 de	 school.	
Uitgangspunt	 hierbij	 is	 de	te	 voeren	dialoog	 op	 school.	 De	 werkverdeling	 vindt	 plaats	 binnen	 de	
kaders	van	de	(meerjaren)begroting,	zoals	door	het	schoolbestuur	wordt	opgesteld.	De	directeur	 is	
degene	die	namens	de	werkgever	de	schakel	vormt	tussen	team	en	bestuur.	Hij/zij	zorgt	ervoor	dat	
alle	relevante	informatie	bij	het	team	ligt,	zodat	het	team	besluiten	kan	nemen.	Hoe	het	team	deze	
besluiten	neemt,	dat	bepaalt	zij	vooraf	zelf.		
	

6.2	KWALITEITSZORG	OP	BOVENSCHOOLS-NIVEAU	

Tijdens	het	 tot	 stand	 komen	 van	 dit	 document	 vallen	 alle	 scholen	 van	Arlanta	onder	 het	
basisarrangement	van	de	onderwijsinspectie.	Dit	 impliceert	dat	alle	scholen	 in	voldoende	mate	aan	
de	deugdelijkheidseisen	voldoen.		 
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	6.2.1	DOCUMENTEN	IN	HET	KADER	VAN	KWALITEITSZORG	
o 					Schoolplan		
Het	 schoolplan	wordt	 eens	 in	 de	 vier	 jaar	 opgesteld	en		is	het	 richtinggevend	 document	 met	
betrekking	tot	de	schoolontwikkeling.	De	door	scholen	in	hun	schoolplan	vastgelegde	ambitie,	vormt	
het	kader	voor	de	schoolontwikkeling	voor	de	komende	vier	jaar.			
		
o 			Jaarplan		
Iedere	school	stelt	jaarlijks	een	jaarplan	op	waarin	zij	(op	basis	van	evaluatie	van	doelen	van	het	vorig	
jaar,	passend	binnen	de	geformuleerde	ambitie	 in	het	schoolplan)	de	doelen	met	betrekking	tot	de	
schoolontwikkeling	 vastlegt.	 Deze	 jaarplannen	 kenmerken	 zich	 door	 een	 heldere	 focus	 en	 doelen	
geformuleerd	in	meetbare/merkbare	opbrengsten.			
Door	opbrengsten	te	formuleren	in	termen	van	meetbaar	en/of	merkbaar	proberen	we	ook	zicht	te	
krijgen	op	de	opbrengsten	van	de	‘niet	cognitieve	domeinen’.		
Het	 jaarplan	en	 de	 evaluatie	wordt	vastgelegd	 in	 onderstaand	 format	 dat	 gebaseerd	 is	 op	
de	kwaliteitscirkel	van	Deming.		
		

	 
Onderwerp	 

	 
Gewenst	resultaat		 

	 
Proces	 

	 
Wie			 

	 
Wanneer	 

	 
Borging	 

	 
Budget	 

	 	 	 	 	 	 	 
Resultaat:		
Actiepunten	voor	de	toekomst:	 

		
	
Het	format	bevat	drie	stappen:			

1. Het	bepalen	van	doelen	die	worden	nagestreefd;		
2. Het	vaststellen	in	hoeverre	deze	doelen	worden	gerealiseerd;		
3. Het	uitvoeren	van	acties	om	eventuele	discrepanties	op	te	heffen.		

Na	de	derde	stap,	het	uitvoeren	van	verbeteracties,	volgt	weer	de	eerste	stap.	Op	deze	manier	
kent	de	kwaliteitszorg	een	cyclisch	karakter.		
De	 stafmedewerker	 ‘Onderwijskwaliteit	 en	 Innovatie’	 benut	 de	 jaarplannen	 als	 bron	 voor	 de	
jaarlijkse	gesprekken	met	het	intern	ondersteuningsteam	over	de	schoolontwikkeling.		
		
o 			Schoolondersteuningsprofiel		
Alle	scholen	beschikken	over	een	‘Schoolondersteuningsprofiel’	waarin	afspraken	zijn	vastgelegd	die	
gelden	 m.b.t.	 de	 preventieve	 en	 licht	 curatieve	 interventies,	 de	 ondersteuningsstructuur	 en	
planmatig	 werken,	 zoals	 staat	 omschreven	 in	 de	 basisondersteuning.	 Er	 vindt	 registratie	 van	
‘thuiszitters’	plaats.		

	6.2.2	ZICHT	OP	KWALITEIT	
Minimaal	eens	per	vier	 jaar,	 voert	de	 school	een	 zelfevaluatie	uit	op	basis	 van	de	deugdelijkheids-
eisen	en	haar	eigen	geformuleerde	ambitie.			
Zes	medewerkers	(1	leerkracht,	3	directeuren	en	2	kwo-ers)	worden	momenteel	opgeleid	tot	auditor.	
Auditing,	collegiale	consultatie	en	visitatie	zullen	aan	het	kwaliteitszorginstrumentarium	toegevoegd	
worden.		
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Alle	 scholen	 onderzoeken	minimaal	 eens	 per	 drie	 jaar	 de	 tevredenheid	 van	 ouders,	 leerlingen	 en	
medewerkers.			

	6.2.3	DATA-GESTUURD	EN	HANDELINGSGERICHT	WERKEN	
Het	bestuur	en	de	scholen	verzamelen	en	analyseren	bewust	(toets)gegevens	van	leerlingen	om	op	
basis	daarvan	beslissingen	te	nemen	over	de	inrichting	van	het	onderwijs	om	zo	de	leeropbrengsten	
te	verhogen.		

• Iedere	school	registreert	en	analyseert	op	leerling-niveau	de	leerprestaties	van	individuele	
leerlingen	en	signaleren	zorgleerlingen.	(Dit	zijn	leerlingen	die	zowel	boven-	als	onder	het	
gemiddelde	presteren).	Analyse,	diagnostiek,	advisering	en	begeleiding	richten	zich	op	wat	
een	leerling	nodig	heeft	(aanpak)	om	een	doel	te	bereiken.	Voor	leerlingen	waarvan	
verwacht	wordt	dat	ze	op	de	vakken	rekenen	en	taal	niet	op	het	1F	(fundamenteel	niveau)	
kunnen	uitstromen,	heeft	de	school	een	ontwikkelingsperspectief	opgesteld	(OPP).		

• De	leerprestaties	worden	ook	op	groepsniveau	geregistreerd	en	geanalyseerd.	Het	
opbrengstgericht	werken	is	kenbaar	in	de	aanpassing	van	het	onderwijsaanbod	(lesmethode	
of	onderwijstijd)	en	de	inrichting	van	het	onderwijs	(met	name	het	didactisch	handelen)	aan	
de	behoefte	van	de	groep	leerlingen.		

• Door	het	maken	van	een	jaarlijkse	trendanalyse	heeft	de	school	zicht	op	de	eigen	
leeropbrengsten.	Met	behulp	van	deze	informatie	kan	de	school	het	schoolbeleid	inrichten	
met	als	doel	het	behalen	van	maximale	leeropbrengsten.		

		
Instrumentarium	data-gestuurd	en	handelingsgericht	werken		
Het	bestuur	is	middels	Ultiemview	op	de	hoogte	van	de	opbrengsten	van	scholen.	Scholen	die	binnen	
een	 tijdsbestek	 van	 vier	 jaar,	 twee	 keer	 onvoldoende	 eindopbrengsten	 hebben,	melden	 dit	 bij	 de	
stafmedewerker	 ‘onderwijskwaliteit	 en	 innovatie’.	 Samen	bespreken	 ze	oorzaken,	 analyses,	doelen	
en	strategieën	op	maximale	opbrengsten	te	kunnen	behalen.		
Scholen	gebruiken	Parnassys	als	 systeem	voor	het	 vastleggen	van	opbrengsten	en	werken	met	een	
gevalideerd	leerlingvolgsysteem	(LVS).	Twee	keer	per	jaar	worden	(vanaf	groep	3)	de	opbrengsten	op	
rekenen,	 taal/lezen	en	spelling	gemeten.	Begrijpend	 lezen	wordt	 ten	minste	 in	groep	4	en	groep	6	
eenmalig	in	kaart	gebracht.			
De	SBO-school	‘de	Twine’	maakt	gebruik	van	Esis.	Opbrengsten	monitor.		
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6.3	PLANNINGSLIJN	OPP	LEERSTANDAARDEN	

 

 

  

Planningslijnen	SBO	de	Twine	

Planningslijn	op	OPP	

Perspectief	 ZML	 PRO	 VMBO	BL	 VMBO	K/T	 BAO	

IQ	 	<55/	60	 55/60-70/75	 70/75-80/90	 >90	 	

DLE	
vordering	

<	2/3	p.j.	

	

>3-<5	p.j.	

	

>5-<8	p.j.	 >8	p.j.	 	

Dl		50	-55-60	 TL	AVI	E5	I	**	

BL	Nieuwsb.	AA	

SP	Blok	3/4	

R			Remelka/Maatwerk	

					WW	stof	gr.	3/4	niv	

TL	AVI	E6	B	

BL	Nieuwsb.	A/B	

SP	Blok	7-8	

R			WW	5.1-5.6	

TL		AVI	E6	B	

BL	Nieuwsb.	A/B	

SP	Blok	11-12-13	

R			WW	6.3-6.9	

TL	AVI	Plus	B	

BL	Nieuwsb.	B	

SP	Blok	12-13-14	

R			WW	8.1-8.9	

TL	AVI	Plus	B/Plus	
B	

BL	Nieuwsb.	B	

SP	Blok	14-15-16	

R			WW	8.1-8.9	

Dl		40	-45-50	 TL	AVI	M5	I**	

BL	Nieuwsb.	AA	

SP	Blok	2/3	

R			Remelka/Maatwerk	

					WW	stof	gr.	3/4	niv	

TL	AVI	M6B/E6	B	

BL	Nieuwsb.	A	

SP	Blok	5-6	

R			WW	4.4-4.9	

TL	AVI	M6B/E6	B	

BL	Nieuwsb.	A	

SP	Blok	8-9-10	

R			WW	5.7-6.3	

TL	AVI	E7	B	

BL	Nieuwsb.	A/B	

SP	Blok	9-10-11	

R			WW	7.1-7.9	

TL	AVIM7B/E7	B	

BL	Nieuwsb.	A/B	

SP	Blok	11-12-13	

R				WW	7.1-7.9	

Dl		30-35-40	 TL	AVI	E4	I**	

BL	Nieuwsb.	AA*	

SP	BB-1-2	

R			Remelka/	
Maatwerk	

					WW		stof	gr.3/4	niv	

TL	M5B/E5	B	

BL	Nieuwsb.	AA/A*	

SP	Blok	3-4*	

R			WW	4.4-4.9	

TL	AVI	M5B/E5	B	

BL	Nieuwsb.	AA/A*	

SP	Blok	5-6-7	

R			WW	5.1-5.6	

TL	AVI	E6	B	

BL	Nb.	AA/A*	

SP	Blok	6-7-8	

R			WW	6.1-6.9	

TL	AVI	M6B/E6	B	

BL	Nieuwsb.	
AA/A*	

SP	Blok	8-9-10	

R			WW	6.1-6.9	

DL	20	-25-30	 TL	AVI	M4	I**	

BL	

TL	AVI	M4B/E4	B	

BL	Nieuwsb.	AA		

TL	AVI	M4B/E4	B	

BL	Nieuwsb.	AA	

TL	AVI	E5	B	

BL	Nieuwsb	.AA/A*	

TL	AVI	M5B/E5	B	

BL	Nieuwsb.	
AA/A*	
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SP	Basisblok	

R			Remelka/Maatwerk	

					WW	stof	gr.3	niv	

SP	Blok	2-3*	

R			WW	3.7-4.3	

SP	Blok	3-4	

R			WW	4.4-4.9	

SP	Blok	4-5	

R			WW	5.1-5.9	

SP	Blok	5-6-7	

R			WW	5.1-5.9	

DL	10	-15-20	 TL	AVI	E3	I	**	

BL	

SP	

R			Remelka/Maatwerk	

					WW	stof	gr.	3	niv	

TL	AVI	E3I/E3	B	

BL		

SP	blok	1	

R			WW	3.7-4.3	

TL	AVI	E3I/E3	B	

BL	

SP	Blok	1-2	

R			WW	3.7-4.3	

TL	AVI	E4	B	

BL	Nieuwsb.	AA	

SP	blok	2-3	

R			WW	4.1-4.9	

TL	AVI	M4B/E4	B	

BL	Nieuwsb.	AA	

SP	Blok	2-3-4	

R			WW	4.1-4.9	

Dl				0-5-10	 TL	AVI	M3	I	**	

BL	

S	

R		Remelka/Maatwerk	

				WW	stof	gr.	3	niv	

TL	AVI	M3	B	

BL	

SP		

R			WW	3.1-3.6	

TL	AVI	M3	B	

BL	

SP	

R			WW	3.1-3.6	

TL	AVI	E3	B	

BL	

SP	blok	1	

R			WW	3.1-3.9	

TL	AVI	E3	B	

BL	

SP	blok	1	

R			WW	3.1-3.9	

Groep	1	/	2	 Voorloper	op	de	drie	stromen	m.b.t.	REKENEN			beginnende	gecijferdheid:	

Brede	ontwikkeling	dus	niet	in	drie	stromen	verdeeld.	Wij	streven	ernaar	om	alle	kinderen	de	doelen	van	eind	

groep	2	te	laten	halen.		

Getallen	en	getalbegrip	

• Opzeggen	van	de	telrij	tot	10	(20)	
• Bewerkingen	met	de	telrij	en	vingerbeelden	tot	10	
• Werken	met	telbare	hoeveelheden	
• Erbij	en	eraf	van	tot	(5)	10	
• Werken	met	getalsymbolen	
• Begrippen	zoals:	veel,	weinig,	meer,	minder,	eerste,	laatste	

Meten	en	meetkunde	incl.	wegen	

• Vergelijken	en	ordenen	
• Afpassen	
• Geld	
• Construeren	
• Opereren	met	vormen	en	figuren	
• Sorteren	en	ordenen	
• Begrippen	zoals	licht,	zwaar,	lang,	kort	

Tijd		

• Chronologie	
• Patronen	en	cycli	
• Verband	tussen	tijd	en	klok	
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• Bewust	worden	van	biologische,	dagelijkse	en	historische	tijd	
• Begrippen	zoals	vroeg,	laat,	gisteren,	vandaag,	morgen,	dagen	van	de	week.	

Groep	1	/	2	 Voorloper	op	de	drie	stromen	m.b.t.	Taal/	Lezen		beginnende	geletterdheid	

Brede	ontwikkeling	dus	niet	in	drie	stromen	verdeeld.	Wij	streven	voor	alle	kinderen	de	doelen	na	eind	groep	2.		

Praten	en	luisteren	
• Informatie	overdragen	en	begrijpen	
• Gespreksvaardigheid	
• Verhalen	vertellen	
• Mening	geven/	reageren	
• Reflectie	

Verhalen		
• Boekoriëntatie		
• Verhaalbegrip	
• Functioneel	lezen	
• Leesplezier	

Klanken	en	letters		
• Fonologisch	bewustzijn	
• Fonemisch	bewustzijn	
• Letterkennis	(streven	naar	15)	

Krabbelen	en	schrijven	
• Relatie	gesproken/geschreven	taal	
• Functies	geschreven	taal	
• Functioneel	schrijven	(eigen	naam	schrijven)	
• Informatie	ordenen	
• Schrijfplezier	

Woordenschat	
• Basiswoorden	(kleuterplein)	
• Uitbreidingswoorden	

	

Bij	W&R:	h	=	herhaling	met	behulp	van	extra	leerstofpakket;	a.p.	=	aangepast	programma	binnen	de	
methode	

*	afhankelijk	van	de	iso	dictees	;	blok	2	of	3	herhalen	

*	afhankelijk	van	planning	binnen	de	groep;	soms	wordt	in	de	loop	van	het	jaar	de	overgang	gemaakt	
van	AA	naar	A;	dit	is	o.a.	een	gevolg	van	overgangsfase	door	de	invoering	van	Nieuwsbegrip	

**	I	=	instructie:	fouten	op	beheersing,	tijd	mag	nog	overschreden	worden	
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Leerstandaarden																																																																																															Begrijpend	lezen	3.0	

	 Pro	

LRV	<50%	

VMBO	BL	

LRV	>49%,	<	76%	

VMBO	KL	

LRV	>	75%	

VMBO	TL	

LRV	>	75%	

Dl	60	 	 	 	 	

vaardig	 159	 184	 193	 199	

fn	 E5	 M7	of	E7	 B8M8	 B8M8	

dle	 30	 42	 48	(F1)	 55	

Dl	55	 	 	 	 	

vaardig	 157	 177	 189	 196	

fn	 M5	 M7	 M7	 M7	

dle	 27	 38	 44	 51	

Dl	50	 	 	 	 	

vaardig	 153	 174	 179	 191	

fn	 E4M5-M5	 E6	 E6		 M7	

dle	 24	 35	 40	 46	(F1)	

Dl	45	 	 	 	 	

vaardig	 143	 167	 175	 184	

fn	 E4	 M6	 M6	OF	E6	 E6	

Dle	

	

21	 32	 36	 42	
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Dl	40	 	 	 	 	

vaardig	 136	 158	 167	 176	

fn	 M4E4	 E5	 M6	 M6	

dle	 18	 29	 32	 37	

Dl	35	 	 	 	 	

vaardig	 133	 156	 158	 167	

fn	 M4	 M5	 E5	 E5	

dle	 15	 26	 28	 32	

Dl	30	 	 	 	 	

vaardig	 124	 146	 156	 157	

fn	 E3M4	 E4	 M5	 M5	

dle	 12	 22	 26	 27	

Dl	25	 	 	 	 	

vaardig	 117	 136	 139	 146	

fn	 E3	 M4E4	 E4	 E4M5	

dle	 9	 18	 20	 22	

Dl	20	 	 	 	 	

vaardig	 <117	 133	 134	 136	

fn	 E3	 M4	 M4	 M4E4-E4	
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dle	 7	 14	 16	 18	

Dl	15	 	 	 	 	

vaardig	 	 	 	 	

fn	 	 	 	 	

dle	 	 	 	 	

Dl	10	 	 	 	 	

vaardig	 	 	 	 	

fn	 	 	 	 	

dle	 	 	 	 	

Dl	5	 	 	 	 	

vaardig	 	 	 	 	

fn	 	 	 	 	

dle	 	 	 	 	

	

Leerstandaarden																																																																																													Woordenschat			3.0	

	 Pro	

LRV	<50%	

VMBO	BL	

LRV	>49%,	<	76%	

VMBO	KL	

LRV	>	75%	

VMBO	TL	

LRV	>	75%	

Dl	60	 	 	 	 	

vaardig	 	 	 	 	

fn	 5	CD	of	6	AB	 6	CD	of	7	AB	 7	AB	 8	AB	
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dle	 30	 42	 48	(F1)	 55	

Dl	55	 	 	 	 	

vaardig	 	 	 	 	

fn	 	 	 	 	

dle	 	 	 	 	

Dl	50	 	 	 	 	

vaardig	 	 	 	 	

fn	 4	BC	of	5	AB	 5	CD	of	6	AB	 6	AB	 7	AB	

dle	 24	 35	 40	 46	(F1)	

Dl	45	 	 	 	 	

vaardig	 	 	 	 	

fn	 	 	 	 	

dle	 	 	 	 	

Dl	40	 	 	 	 	

vaardig	 	 	 	 	

fn	 4	CD	 4	CD	of	5	AB	 5	AB	 6	AB	

dle	 18	 29	 32	 37	

Dl	35	 	 	 	 	

vaardig	 	 	 	 	
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fn	 	 	 	 	

dle	 	 	 	 	

Dl	30	 	 	 	 	

vaardig	 	 	 	 	

fn	 4	AB	 4	AB	 4	CD	 5	AB	

dle	 12	 22	 26	 27	

Dl	25	 	 	 	 	

vaardig	 	 	 	 	

fn	 	 	 	 	

dle	 	 	 	 	

Dl	20	 	 	 	 	

vaardig	 	 	 	 	

fn	 3	CD	 3	CD	 3	CD	of	4	AB	 4	AB	

dle	 7	 14	 16	 18	

Dl	15	 	 	 	 	

vaardig	 	 	 	 	

fn	 	 	 	 	

dle	 	 	 	 	

Dl	10	 	 	 	 	
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vaardig	 	 	 	 	

fn	 3	AB	 3	AB	 3	AB	 3	AB	

dle	 3	 6	 8	 9	

Dl	5	 	 	 	 	

vaardig	 	 	 	 	

fn	 	 	 	 	

dle	 	 	 	 	

	

	

Leerstandaarden																																																																																																												Rekenen	3.0	

	 Pro	

LRV	<50%	

VMBO	BL	

LRV	>49%,	<	76%	

VMBO	KL	

LRV	>	75%	

VMBO	TL	

LRV	>	75%	

Dl	60	 	 	 	 	

vaardig	 209	 246	 257	 266	

fn	 E5	 E6M7	 E7	 M8	

dle	 30	 42	 48	(F1)	 55	

Dl	55	 	 	 	 	

vaardig	 207	 235	 250	 262	

fn	 M5E5	 M6E6	 M7	 E7	

dle	 27	 38	 44	 51	
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Dl	50	 	 	 	 	

vaardig	 200	 229	 242	 253	

fn	 E4M5-M5	 M6	 E6	 M7	

dle	 24	 35	 40	 46	(F1)	

Dl	45	 	 	 	 	

vaardig	 188	 221	 231	 246	

fn	 E4	 E5M6	 M6	 E6M7-M7	

dle	 21	 32	 36	 42	

Dl	40	 	 	 	 	

vaardig	 176	 213	 221	 234	

fn	 M4E4	 E5	 E5M6	 M6-M6E6	

dle	 18	 29	 32	 37	

Dl	35	 	 	 	 	

vaardig	 164	 206	 211	 221	

fn	 M4	 M5	 M5E5	 E5M6		

dle	 15	 26	 28	 32	

Dl	30	 	 	 	 	

vaardig	 151	 192	 204	 209	

fn	 E3M4	 E4M5	 M5	 M5E5-E5	
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dle	 12	 22	 26	 27	

Dl	25	 	 	 	 	

vaardig	 141	 176	 184	 192	

fn	 E3	 M4E4	 E4	 E4M5-M5	

dle	 9	 18	 20	 22	

Dl	20	 	 	 	 	

vaardig	 137	 160	 168	 176	

fn	 M3E3	 M4	 M4	 M4E4-E4	

dle	 7	 14	 16	 18	

Dl	15	 	 	 	 	

vaardig	 123	 141	 151	 155	

fn	 M3	 E3	 E3M4	 E3M4-M4	

dle	 5	 10	 12	 13	

Dl	10	 	 	 	 	

vaardig	 123	 130	 137	 141	

fn	 M3	 M3	 M3E3	 E3	

dle	 3	 6	 8	 9	

Dl	5	 	 	 	 	

vaardig	 	 	 	 	
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fn	 	 	 	 	

dle	 	 	 	 	

 

 

Leerstandaarden																																																																																																														Spelling	3.0	

	 Pro	

LRV	<50%	

VMBO	BL	

LRV	>49%,	<	76%	

VMBO	KL	

LRV	>	75%	

VMBO	TL	

LRV	>	75%	

Dl	60	 	 	 	 	

vaardig	 310	 333	 354	 361	

fn	 E5	 E6-M7	 E7	 B8M8	

dle	 30	 42	 48	(F1)	 55	

Dl	55	 	 	 	 	

vaardig	 302	 327	 347	 357	

fn	 M5E5	 M6E6	 M7	 E7	

dle	 27	 38	 44	 51	

Dl	50	 	 	 	 	

vaardig	 290	 320	 334	 350	

fn	 E4M5-M5	 M6	 E6	 M7	

dle	 24	 35	 40	 46	(F1)	

Dl	45	 	 	 	 	

vaardig	 271	 314	 323	 340	
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fn	 E4	 E5M6	 M6	 E6-M7	

dle	 21	 32	 36	 42	

Dl	40	 	 	 	 	

vaardig	 254	 308	 314	 326	

fn	 M4E4	 E5	 E5M6	 M6-M6E6	

dle	 18	 29	 32	 37	

Dl	35	 	 	 	 	

vaardig	 239	 298	 305	 313	

fn	 M4	 M5	 M5E5	 E5M6	

dle	 15	 26	 28	 32	

Dl	30	 	 	 	 	

vaardig	 218	 278	 298	 302	

fn	 E3M4	 E4M5	 M5	 M5E5-E5	

dle	 12	 22	 26	 27	

Dl	25	 	 	 	 	

vaardig	 196	 254	 265	 278	

fn	 E3	 M4E4	 E4	 E4M5-M5	

dle	 9	 18	 20	 22	

Dl	20	 	 	 	 	
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vaardig	 156	 226	 244	 254	

fn	 M3E3	 M4	 M4	 M4E4-E4	

dle	 7	 14	 16	 18	

Dl	15	 	 	 	 	

vaardig	 156	 196	 212	 225	

fn	 M3	 E3	 E3M4	 E3M4-M4	

dle	 5	 10	 12	 13	

Dl	10	 	 	 	 	

vaardig	 156	 156	 156	 196	

fn	 M3	 M3	 M3E3	 E3	

dle	 3	 6	 8	 9	

Dl	5	 	 	 	 	

vaardig	 	 	 	 	

fn	 	 	 	 	

dle	 	 	 	 	
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Leerstandaarden																																																																																																																DMT	2018	

	 Pro	

LRV	<50%	

VMBO	BL	

LRV	>49%,	<	76%	

VMBO	KL	

LRV	>	75%	

VMBO	TL	

LRV	>	75%	

Dl	60	 	 	 	 	

vaardig	 68	 85	 92	 98	

fn	 E5	 M7	 E7	 M8	

dle	 30	 42	 48	(F1)	 55		

Dl	55	 	 	 	 	

vaardig	 65	 80	 88	 94	

fn	 M5	 E6	 M7	 E7	

dle	 27	 38	 44	 51	

Dl	50	 	 	 	 	

vaardig	 62	 77	 84	 90	

fn	 M5	 M6	 E6	 M7	

dle	 24	 35	 40	 46	(F1)	

Dl	45	 	 	 	 	

vaardig	 51	 71	 78	 85	

fn	 E4	 E5	-	M6	 M6	 M7	

dle	 21	 32	 36	 42	

Dl	40	 	 	 	 	
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vaardig	 47	 67	 71	 79	

fn	 E4	 E5	 E5	-	M6	 E6	

dle	 18	 29	 32	 37	

Dl	35	 	 	 	 	

vaardig	 44	 64	 66	 71	

fn	 M4	 M5	 E5	 M6	

dle	 15	 26	 28	 32	

Dl	30	 	 	 	 	

vaardig	 34	 55	 64	 65	

fn	 M4	 E4	 M5	 E5	

dle	 12	 22	 26	 27	

Dl	25	 	 	 	 	

vaardig	 23	 47	 49	 55	

fn	 E3	 E4	 E4	 M5	

dle	 9	 18	 20	 22	

Dl	20	 	 	 	 	

vaardig	 21	 43	 45	 47	

fn	 E3	 M4	 M4	 E4	

dle	 7	 14	 16	 18	



 

 
 

58 

Dl	15	 	 	 	 	

vaardig	 21	 28	 34	 39	

fn	 M3	 E3	 E3	-	M4	 M4	

dle	 5	 10	 12	 13	

Dl	10	 	 	 	 	

vaardig	 	 21	 21	 21	

fn	 M3		 M3	 E3	 E3	

dle	 3	 6	 8	 9	

Dl	5	 	 	 	 	

vaardig	 	 	 	 	

fn	 	 	 	 	

dle	 	 	 	 	
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6.4	PROCEDURE	VERVOLGONDERWIJS	SBO	DE	TWINE	

 

Procedure	Vervolgonderwijs	SBO	de	Twine	
	

In	de	maand	maart	worden	de	kinderen	die	in	aanmerking	komen	voor	het	vervolgonderwijs	aangemeld	bij	een	
school	voor	voortgezet	onderwijs	in	de	regio.	

De	Plaatsingswijzer		
De	school	adviseert	u	over	welk	niveau	het	best	bij	uw	kind	past.	De	scholen	van	voortgezet	onderwijs	plaatsen	
de	leerlingen.	Om	ervoor	te	zorgen	dat	scholen	goed	kunnen	adviseren	en	plaatsen	is	De	Plaatsingswijzer	
ontwikkeld	(De	Plaatsingswijzer	is	gemaakt	door	leerkrachten	en	docenten	van	de	basisscholen	en	voortgezet	
onderwijs	in	Friesland).	
				
Goed	advies	
De	basisschool	verzamelt	door	de	jaren	heen	veel	gegevens	over	de	leerlingen	om	de	ontwikkeling	van	het	kind	
zo	goed	mogelijk	te	kunnen	volgen.	Deze	gegevens	legt	de	school	vast	in	het	Leerlingvolgsysteem.	Bij	de	
Plaatsingswijzer	gebruiken	de	scholen	de	gegevens	vanaf	leerjaar	6.	
Op	de	website	www.plaatsingswijzer.nl	vindt	u	informatie	over	de	Plaatsingswijzer.		

Voor	de	aanmelding	bij	het	VMBO	met	LWOO-ondersteuning	en	het	Praktijkonderwijs	 is	een	 indicatie	nodig.	
Om	die	indicatie	te	kunnen	aanvragen	gebruiken	we	de	gegevens	uit	ons	leerlingvolgsysteem.	De	ontwikkeling	
van	 uw	 kind	 vanaf	 leerjaar	 6	 is	 het	 uitgangspunt.	 Op	 basis	 van	 de	 leerresultaten	 beslist	 een	 onafhankelijke	
commissie	of	uw	kind	een	LWOO-	of	Praktijkonderwijs	indicatie	kan	krijgen.		

	

De	procedure	aanmelding	voortgezet	onderwijs	ziet	er	als	volgt	uit:	

Maand	 Test-	afspraken	

Juni/juli		 Tijdens	de	contactmiddag/avond	zijn	de	resultaten	besproken	
en	of	uw	kind	schoolverlater	kan	zijn.	

September/Oktober		 Leerkrachten,	kwaliteitsondersteuner	(intern	begeleider)	en	
orthopedagoog	bespreken	de	kinderen	van	de	eindbouw.		

Wie	gaat	dit	jaar	van	school?		

Er	wordt	een	voorlopige	lijst	van	schoolverlaters	opgesteld.	

Oktober		 De	leerkrachten	gaan	op	ouderbezoek.	Na	overleg	met	de	
ouders	wordt	er	besloten	of	uw	kind	wel	of	niet	meedoet	aan	
de	capaciteitentoets	in	november.	
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November		 Informatieavond	VO	–	de	uitnodiging	krijgt	u	voor	de	
herfstvakantie.	

November	-	Februari	 Informatiebijeenkomsten	en	Open	dagen	VO	

November	
	
Met	de	Adaptieve,	Digitale	Intelligentietest	(ADIT)	brengen	we	
de	capaciteiten	in	beeld	van	elke	schoolverlater.	Dit	is	meer	
dan	alleen	taal	en	rekenen.	Denk	hierbij	aan	de	talenten	en	de	
capaciteiten	van	een	leerling.		
	

Januari	

	

De	gewone	citotoetsen	worden	afgenomen.		

De	Plaatsingswijzer	wordt	ingevuld.	

Januari	 Leerkracht,	kwaliteitsondersteuner	(intern	begeleider)	en	
orthopedagoog	bespreken	de	Drempeltest,	de	
schoolresultaten	en	de	plaatsingswijzer.	Er	wordt	een	
voorlopig	advies	opgesteld.	

Contactmiddagen/	 Contactavonden	 eind	
februari		

Het	advies	wordt	met	de	ouder(s)/verzorger(s)	besproken	en	
uw	kind	wordt	in	maart	bij	het	vervolgonderwijs	aangemeld.	
Aanmelding	voor	het	vervolgonderwijs	verloopt	via	de	Twine.	

Begin	maart/Halverwege	maart	 De	aanmeldingsformulieren	voor	het	vervolgonderwijs	worden	
ingevuld.	

Half	april	/half	mei	 Vanaf	schooljaar	2019-2020	is	de	eindtoets	voor	het	
basisonderwijs	ook	verplicht	in	het	speciaal	basisonderwijs.	
Tussen	half	april	en	half	mei	wordt	de	eindtoets	van	Route-8	
afgenomen.		

Mei/juni		 De	uitslag	van	de	aanmelding	bij	het	vervolgonderwijs	wordt	
bekend	gemaakt	aan	de	ouders	en	door	het	vervolgonderwijs,	
De	plaatsing	wordt	schriftelijk	of	mondeling	toegelicht.		
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6.5	ROUTE	PLANMATIG	WERKEN	

 

 

 

 

Afstemmen	op	de	onderwijsbehoeften	van	de	leerlingen.	
Pedagogisch	+	didactisch.	

Binnen	de	school	willen	we	planmatig	werken.	Uitgangspunten	hierbij	zijn:	
1.	De	onderwijsbehoeften	van	een	leerling	staan	centraal	
2.	Het	gaat	om	afstemming	en	wisselwerking	
3.	De	leraar	doet	er	toe	
4.	Positieve	aspecten	zijn	van	groot	belang	
5.	We	werken	constructief	samen	
6.	Ons	handelen	is	doelgericht	
7.	De	werkwijze	is	systematisch	en	transparant	
	
In	onderstaand	schema	gaan	we	uit	van	3x	een	cyclus	HGW	per	schooljaar.	
3x	12	weken.	

Op	de	Twine	willen	we	preventief	handelen.	Preventie	wordt	hierbij	gezien	als	het	voorkomen	van	
psychosociale	problematiek,	het	opsporen	van	risicofactoren	in	de	ontwikkeling	en	het	verminderen	
en	in	de	hand	houden	van	licht	probleemgedrag.	Het	begrip	is	sterk	verbonden	met	veiligheid.	
In	onderstaand	schema	gaan	we	uit	van	drie	onderverdelingen/	preventieniveaus,	te	weten:	
1.	Primaire	preventie	(universal	prevention)		 	 	 	 =	Blauwe	route	
algemene,	universele	aanpak,	bestemd	voor	alle	kinderen		
2.	Secundaire	preventie	(selective	prevention)	 	 	 	 =	Groene	route	
voor	kinderen	die	meer	risico	lopen	zich	problematisch	te	ontwikkelen	 	
3.	Tertiaire	preventie	(indicated	prevention)	 	 	 	 =	Rode	route	
geïntensiveerd	contact	met	gespecialiseerde	begeleiders,	gedragsspecialisten,	orthopedagogen.	
Verantwoordelijkheden:	
Blauwe	route	 =	 leerkracht		
Groene	route		 =	 leerkracht	+	kwaliteitsondersteuner	
Rode	route	 =	 leerkracht	+	orthopedagoog	(+	kwaliteitsondersteuner)	

	
Het	preventief	handelen,	in	alle	groepen,	omvat	de	volgende	activiteiten:	
1.	Er	zijn	maatregelen	ingevoerd	voor	het	klassenmanagement	
2.	Bouwstenen	voor	het	gedrag	maken	deel	uit	van	het	handelingsrepertoire	van	de	leerkracht	
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3.	Er	worden	in	elke	groepsfase	groepsvormende	activiteiten	uitgevoerd	
4.	Er	wordt	gewerkt	aan	sociaal-emotionele	competenties	
5.	Er	wordt	systematisch	gewerkt	met	een	SEL	(sociaal-emotioneel	leren)	programma	
6.	Er	wordt	gebruik	gemaakt	van	middelen	om	de	voortgang	te	meten	
Bovenstaande	activiteiten	worden	structureel	opgenomen	in	de	planning	en	het	rooster		van	iedere	
groep.	

In	de	omschreven,	onderstaande,	route	wordt	het	planmatig	werken	en	het	preventief	handelen	
samengevoegd.	

FASE	1:	WAARNEMEN	EN	SIGNALEREN	
voor	de	hele	groep	

	

WAT	 WANNEER	 HOE	 WIE	 ONDERSTEUNING	

Dossier	analyse	 Voor	
aanvang	
schooljaar	

Inzicht	krijgen	in:	

1.de	pedagogische	
/didactische	
ondersteuningsbehoeften	
v.d.	leerling	
2.	de	sociaal	–	
emotionele	ontw.	v.d.	
leerling	
	

	

Leerkracht	 	

Overdracht	 Voor	
aanvang	
schooljaar	

	

Doorlezen	en	doornemen	
van	het		Ontwikkelings-	

perspectiefplan	

in	Esis.	

Leerkracht	 	

Specifieke	
overdracht	
betreffende	de	
ondersteunings-	
behoeften	van		
leerlingen	

Voor	
aanvang	
schooljaar	

	

	 Leerkracht	 Kwaliteitsondersteuner	
(evt.	orthopedagoog)	
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FASE	1:	WAARNEMEN	EN	SIGNALEREN	
voor	de	hele	groep	

	

Groeps-	
overzichten	

Voor	
aanvang	
van	een	
periode	

1.verzamelen	van	
leerlinggegevens	
2.signaleren	van	
leerlingen	die	extra	zorg	
nodig	hebben	

Leerkracht	 Indien	nodig:	
Kwaliteits-
ondersteuner	

	

FASE	2:	BEGRIJPEN	
voor	de	hele	groep	

	

WAT	 WANNEER	 HOE	 WIE	 ONDERSTEUNING	

Benoemen	
van	
onderwijs-
behoeften	

Week	1	t/m	3	
van	een	
periode	

Ondersteuningsbehoeften	
van	leerlingen	vertalen	
naar	handelen	van	
leerkracht	

Leerkracht		 Indien	nodig:	
Kwaliteits-	

ondersteuner	

	

FASE	3:	PLANNEN	
voor	de	hele	groep	

WAT	 WANNEER	 HOE	 WIE	 ONDERSTEUNING	

Opstellen	
groepsplannen	

	

Week	4	+	5	
van		een	
periode	

Clusteren	van	
leerlingen	met	
vergelijkbare	
onderwijsbehoeften	

en	deze	afstemmen	
op		het	handelen	
van	de	leerkracht	
Denk	aan:	
-	handelingsniveaus	

Leerkracht	 Indien	nodig:	
collegiale	consultatie	
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-	werkvormen/	
methodieken	
-	instructies	

Groepsbespreking	 Week	6	+	7	
van	een	
periode	

	

Gesprek	over	
groepsplan	+	
uitvoering	
-	hoe	kan	de	
leerkracht	
afstemmen	op	de	
verschillende	
onderwijsbehoeften	
in	zijn	groep?	
-	wat	is	zijn	
groepsaanbod	en	
waar	en	op	welke	
manier	maakt	hij	
het	op	maat?	

Leerkracht	+	
kwaliteits-	
ondersteuner	

	

	

FASE	4:	REALISEREN	
voor	de	hele	groep	

	

WAT	 WANNEER	 HOE	 WIE	 ONDERSTEUNING	

	

Uitvoeren	
groepsplannen	

Week	1	t/m	12	
van	een	
periode	
	

Groepsplannen	
koppelen	aan	
planning		

Leerkracht	 Indien	nodig:	
Kwaliteits-	
ondersteuner	
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FASE	1:	WAARNEMEN	EN	SIGNALEREN	
voor	sommige	leerlingen	

	

WAT	 WANNEER	 HOE	 WIE	 ONDERSTEUNING	

	

Na	evaluatie	
of	observatie			

Voor	aanvang	
van	een	periode							

Verzamelen	van	gegevens	 Leerkracht	 Indien	nodig:	
Kwaliteits-	

ondersteuner	

	

	

	

FASE	2:	BEGRIJPEN	
voor	sommige	leerlingen	

	

WAT	 WANNEER	 HOE	 WIE	 ONDERSTEUNING	

	

Oudergesprek	

en/of	
kindgesprek	

Wanneer	er	
zorgen/vragen	
zijn	over	de	
ondersteunings-	
behoeften	van	
een	leerling	

Middels	een	gesprek	de	
ondersteuningsbehoeften	
van	een	leerling	
duidelijker	krijgen:	
-	Onderkennende	vragen	
-	Verklarende	vragen	
-	Adviserende	vragen	

	

Aanpassingen	in	de	
ondersteuning	worden	
genoteerd	in	het	OPP.	

Leerkracht		
Leerling	
Ouder/	
verzorger	

Indien	nodig:	
Kwaliteits-	
ondersteuner	
of	andere	interne	
deskundige(n).	
-orthopedagoog	
-logopedist	
-SMW	
-dyslexie-
deskundige	
-rekencoördinator	
-gedragsspecialist	
-		

Leerling-	 Wanneer	er	 In	het	begeleidingsteam	 Begeleidings- 	
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bespreking	 zorgen/vragen	
zijn	over	de		
ondersteunings	
behoeften	van		
een	leerling	

van	school	vindt	er	
overleg	plaats	van:	

OVERZICHT	(wat	is	er	aan	
de	hand)	via	INZICHT	
(welke	factoren	
beïnvloeden	het	
probleem)	naar	UITZICHT	
(welke	aanpak	is	
gewenst)	

	

Aanpassingen	in	de	
ondersteuning	worden	
genoteerd	in	het	OPP	

	

team	
	
ALTIJD	terug-	
koppeling	
naar	de	
leerkracht	

	

	

FASE	3:	PLANNEN	
voor	sommige	leerlingen	

	

WAT	 WANNEER	 HOE	 WIE	 ONDERSTEUNING	

	

Opstellen	van	
een	Individueel	
Handelings-	
plan	

Wanneer	een	
leerling	een	
concrete	
leervraag	heeft.	
	
(didactisch	en/of	
sociaal-
emotioneel)	

Er	wordt	een	plan	
opgesteld;	SMARTI	=	
specifiek	
meetbaar	
acceptabel	
realistisch	
tijdgebonden	
inspirerend	
	
	
	

Leerkracht	
Leerling	
Ouders/	
verzorgers	
	
(tekenen	 voor	
akkoord)	

Indien	nodig:	
Kwaliteits-	
ondersteuner	
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FASE	4:	REALISEREN	
voor	sommige	leerlingen	

	

WAT	 WANNEER	 HOE	 WIE	 ONDERSTEUNING	

	

Uitvoeren	
Individueel	
Handelingsplan	

Week	1	t/m	12	
van	een	
periode	
	

Plan	wordt	omgezet	naar	
handelen.	
Actieve	rol	voor	
leerkracht	+		
leerling			
(+	ouders)		

Leerkracht	
Leerling	
Ouders/	
verzorgers	

Indien	nodig:	
Kwaliteits-
ondersteuner	

	

FASE	1:	WAARNEMEN	EN	SIGNALEREN	
voor	enkele	leerlingen	

WAT	 WANNEER	 HOE	 WIE	 ONDERSTEUNING	

Na	evaluatie	
of	observatie			

Voor	aanvang	
van	een	periode							

Verzamelen	van	gegevens	 Leerkracht	 Indien	nodig:	
Kwaliteits	

Ondersteuner	of	
orthopedagoog	

	

FASE	2:	BEGRIJPEN	
voor	enkele	leerlingen	

WAT	 WANNEER	 HOE	 WIE	 ONDERSTEUNING	

Oudergesprek	

en/of	
kindgesprek	

Wanneer	er	
zorgen/vragen	
zijn	over	de	
ondersteunings-	
behoeften	van	

Middels	een	gesprek	de	
ondersteuningsbehoeften	
van	een	leerling	
duidelijker	krijgen.	
-	Onderkennende	vragen	

Leerkracht	
Leerling	
Ouders/	
verzorgers	

Indien	nodig:	
Kwaliteits	
ondersteuner	
of	andere	interne	
deskundige(n).	



 

 
 

68 

een	leerling	 -	Verklarende	vragen	
-	Adviserende	vragen	

	

Aanpassingen	in	de	
ondersteuning	worden	
genoteerd	in	het	OPP.	

-orthopedagoog	
-logopedist	
-SMW	
-dyslexie-
deskundige	
-rekencoördinator	
-gedragsspecialist	

Leerling-	
bespreking	

Wanneer	er	
zorgen/vragen	
zijn	over	de		
ondersteunings	
behoeften	van		
een	leerling	

In	het	begeleidingsteam	
van	school	vindt	er	
overleg	plaats	van:	

OVERZICHT	(wat	is	er	aan	
de	hand)	via	INZICHT	
(welke	factoren	
beïnvloeden	het	
probleem)	naar	UITZICHT	
(welke	aanpak	is	
gewenst)	

Aanpassingen	in	de	
ondersteuning	worden	
genoteerd	in	het	OPP	

Begeleidings-
team	
	
ALTIJD	 terug-	
koppeling	 naar	
de	leerkracht	

	

Verwijzing	
bovenschools	

Een	
multidisciplinaire	
en	integrale	
beoordeling	en	
aanpak	van	de	
onderwijs-	en	
ondersteunings	
behoeften	van	
leerling,	gezin	en	
school	

Initiatief	nemen	tot	
samenwerking	met	
externe	zorg.	
		

Begeleidings-	
team	

	

ALTIJD	terug-	
koppeling	naar	
de	leerkracht					
	

Externe	zorg/	
hulpverlening	

FASE	3:	PLANNEN	
voor	enkele	leerlingen	

	

WAT	 WANNEER	 HOE	 WIE	 ONDERSTEUNING	

Individueel	 Wanneer	een	 Er	wordt	een	plan	 Leerkracht	 Indien	nodig:	
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Handelings-	
plan	

leerling	een	
concrete	
leervraag	heeft.	

	

(cognitief	en/of	
sociaal-	
emotioneel)	

opgesteld;	SMARTI	=	
specifiek	
meetbaar	
acceptabel	
realistisch	
tijdgebonden	
inspirerend	
	

Leerling	
Ouders/	
verzorgers	
	
(tekenen	 voor	
akkoord)	

Kwaliteits-	
ondersteuner	of	
orthopedagoog	
	
	

Aanpassing	
uitstroom	
niveau	

Wanneer	
meerdere	IHP	
niet	voldoende	
effect	opleveren	
EN	de	leerling	
onvoldoende	
profiteert	van	
alle	interne-	en	
externe	hulp	

	

Opnieuw	vaststellen	van	
het	ontwikkelings-	
perspectiefplan	(Esis)	

	

Onderwijsbehoeften	+	
ondersteuningsbehoeften	
opnieuw	afstemmen	op	
het	handelen	van	de	
leerkracht.	
Resultaten	onderbrengen	
in	groepsplan.	

Orthopedagoog	 Kwaliteits-	
ondersteuner	+	
leerkracht	

	

FASE	4:	REALISEREN	
voor	enkele	leerlingen	

	

WAT	 WANNEER	 HOE	 WIE	 ONDERSTEUNING	

Uitvoeren	
Individueel	
Handelingsplan	

Week	1	t/m	12	
van	een	
periode	
	

Plan	wordt	omgezet	naar	
handelen.	
Actieve	rol	voor	
leerkracht	+		
leerling		(+	ouders)		

Leerkracht	
Leerling	
Ouders/	
verzorgers	

Indien	nodig:	
Kwaliteits-
ondersteuner	of	
orthopedagoog	

Handelen	
afstemmen	op	
onderwijs-
behoeften	

Week	1	t/m	12	
van	een	
periode	

Groepsplannen	koppelen	
aan	handelen.	

Leerkracht	
	

Indien	nodig:	
Kwaliteits-	
ondersteuner	of	
orthopedagoog	
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6.6	OVERZICHT	LESUREN	

	

	
Overzicht	lesuren	SBO	de	Twine:	

	
Opbouw	lesrooster	kleuterbouw	
Wij	besteden	50%	van	de	onderwijstijd	aan	Taal	en	Rekenen.	Dit	betekent:	
30%	taal	(264	minuten)	voor	Taal	onderwijs	en	20%	(176	minuten)	voor	Rekenonderwijs.	In	de	
praktijk	is	dit	vaak	meer	tijd	omdat	taal	en	rekenen	door	het	hele	aanbod	is	verweven.	De	doelen	
worden	per	periode	in	het	themaplanning	gezet	en	in	een	dag	planning	vertaalt	naar	het	aanbod.		
	
Opbouw	lesrooster	aanvangsgroepen-middenbouw-bovenbouw	
Rekenen:	

- 1x	per	dag	ongeveer	60	minuten	rekentijd.	
- Wekelijks:	5x	rekenen	van	ca.	60	minuten.		
- Totaal:	300	(5	uren)	minuten	rekenen	per	week.	

	
Technisch	lezen:	
Aanvangsbouw	&	jongste	middenbouwgroepen	technisch	lezen:	

- Minimaal	400	minuten	per	week	+	minimaal	60	minuten	extra	voor	zwakke	lezers.	
Andere	middenbouwgroepen:	

- Tijdsbesteding	lezen:	390	minuten	per	week	(inclusief	begrijpend	lezen):		
� 150	minuten	TL				
� 90	minuten	BL		
� zwakke	lezers	minimaal	60	minuten	extra	
� 150	minuten	(5x30	min.)	extra	leestijd	(SBO	afspraak)	
	

Technisch	lezen	(extra	lezen	SBO	afspraak):	
- 1x	per	dag	minimaal	30	minuten	extra	technisch	lezen.	
- Wekelijks:	5x	technisch	lezen	van	min.	30	minuten	per	keer.	
- Totaal:	Minimaal	150	(2,5	uur)	minuten	extra	technisch	lezen	per	week.	

	
Veilig	stap	voor	stap:	

- 1x	per	dag	ca.	60	minuten	technisch	lezen	vanuit	de	methode.	
- Wekelijks:	5x	technisch	lezen	vanuit	de	methode	van	ongeveer	60	minuten	per	keer.	
- Totaal:	300	minuten	(5	uren)	technisch	lezen	per	week.	

	
Taal:	

- 1x	per	dag	ca.	45	minuten	taal	volgen	vanuit	de	methode	Staal	taal.	
- Wekelijks:	5x	per	week	werken	vanuit	de	taalmethode	van	ca.	45	minuten	per	keer.	
- Totaal:	225	minuten	(3	uur,	45	min.)		taal	per	week.	
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Spelling	(woordbouw):	
- Wekelijks:	minimaal	3x	keer	per	week	aanbieden	vanuit	de	methode	woordbouw.		
- Per	les	ca.	45	minuten.	
- Totaal:	135	(2	uur,	15	min.)	minuten	per	week.	

	
Begrijpend	lezen:	

- Wekelijks	dient	begrijpend	lezen	minimaal	90	minuten	aangeboden	te	worden.	
- Nieuwsbegrip:	ca.	60	minuten	per	les.	
- Staal	taal:	in	deze	methode	zit	veel	begrijpend	lezen	geïntegreerd,	dat	actief	toegepast	kan	

worden	tijdens	de	lessen	van	Staal	taal.	
- Totaal:	ca.	90	minuten	(1,5	uur)	per	week.	

	
Schrijven:	

- Schrijven	volgens	de	methode:	wekelijks	minimaal	2	keer	aanbieden.	
- Totaal:	ca.	40	minuten	per	week.	
- Schrijven	geïntegreerd	aanbieden	in	de	verschillende	methodes.	

	
Oriëntatie	op	jezelf	en	de	wereld:	

- Zaakvakken:	geschiedenis,	aardrijkskunde,	biologie,	verkeer	e.d.	
- Wekelijks:	minimaal	90	minuten.	(1,5	uur)	

	
Kunstzinnige	oriëntatie:	

- Creatieve	vakken:	handvaardigheid,	tekenen,	muziek,	drama	enz.	
- Wekelijks:	ca.	90	minuten	per	week.	(1,5	uur)	

	
Bewegingsonderwijs:	

- 2x	per	week	gym	van	45	minuten	per	les.	
- Totaal:	ca.	90	minuten	per	week.	(1,5	uur)	
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6.7	OVERZICHT	METHODEN	

 

 

Methode	 Vakgebied	 Voldoet	
aan	de	

kerndoelen:	

Kleuterplein	 Voorbereidend	lezen	
Voorbereidend	rekenen	
Motorische	ontwikkeling	
Sociaal-emotionele	ontwikkeling	

	

ja	

Veilig	Leren	Lezen	kim-	versie	 Aanvankelijk	lezen	 ja	

Voortgezet	technisch	lezen	 Estafette																																																														
Methodiek:	Ralfi	lezen	

ja	

STAAL	taal	 Mondelinge	taal	
Schriftelijke	taal	
Taalbeschouwing	

(wereldoriëntatie)	

	

	

ja	

Woordbouw	 Spelling	 ja	

WizWijs	 Rekenen	 ja	

Nieuwsbegrip	XL	 Begrijpend	lezen	 ja	

Trefwoord	 Bijbelse	geschiedenis	 	

Kind	op	maandag	 Bijbelse	geschiedenis	 	

PAD	
programma	alternatieve	
denkstrategieën	

Sociaal-emotionele	ontwikkeling	 ja	
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Schrijven	in	de	basisschool	
Pennestreken	

	

Schrijven	

	

ja	

De	grote	reis	 Wereldoriëntatie	 ja	

Bewegingsonderwijs	 Basisdocument	bewegingsonderwijs	 ja	
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6.8	SCHOOLONDERSTEUNGSPROFIEL	

 

Schoolondersteuningsprofiel	

	

	
114	De	Twine	
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Toelichting	

Met	dit	schoolondersteuningsprofiel	willen	wij	in	beeld	brengen	welke	(extra)	ondersteuning	wij	
onze	leerlingen	bieden.	Ook	geven	wij	aan	welke	stappen	wij	gaan	zetten	om	de	ondersteuning	op	
onze	school	te	verbeteren.	Daarmee	worden	ook	de	mogelijkheden	van	ons	onderwijs	duidelijk.	Het	
profiel	is	samengesteld	samen	met	het	personeel	van	onze	school.	Na	advies	van	de	MR	is	het	profiel	
door	ons	schoolbestuur	vastgesteld.	Het	schoolondersteuningsprofiel	maakt	onderdeel	uit	van	ons	
schoolplan.	De	ouders	van	onze	school	worden	over	de	mogelijkheden	voor	(extra)	ondersteuning	op	
onze	school	geïnformeerd	in	de	schoolgids.	Het	profiel	wordt	in	de	toekomst	verder	ontwikkeld	en	
getoetst.	

DEEL	I	 	 INVENTARISATIE	

Het	ondersteuningsprofiel	bestaat	uit	de	volgende	onderdelen:	

• een	korte	typering	van	onze	school	
• de	kwaliteit	van	onze	basisondersteuning	
• de	deskundigheid	voor	extra	ondersteuning	waarover	onze	school	beschikt		
• de	voorzieningen	die	onze	school	heeft	om	leerlingen	extra	ondersteuning	te	bieden	
• de	voorzieningen	in	de	fysieke	omgeving		
• de	samenwerkende	ketenpartners	
• belangrijke	kengetallen	van	onze	school.	

De	onderdelen	wordt	hieronder	kort	toegelicht.	

Een	korte	typering	van	onze	school	

Het	schoolondersteuningsprofiel	begint	in	hoofdstuk	1	met	een	korte	typering	van	onze	school	en	
van	de	ondersteuning	die	wij	kunnen	bieden	aan	leerlingen	met	extra	onderwijsbehoeften.		

Basisondersteuning	

Voor	alle	scholen	van	het	samenwerkingsverband	Friesland	is	eenzelfde	definitie	van	de	
basisondersteuning	opgesteld.	Alle	scholen	dienen	te	voldoen	aan	deze	standaarden	en	indicatoren.	

Beschikbare	deskundigheid	voor	ondersteuning	

Voor	leerlingen	die	extra	ondersteuning	nodig	hebben,	beschikt	onze	school	over	specifieke	
deskundigheid.	We	hebben	een	onderscheid	gemaakt	in	deskundigheid	die	wij	als	school	zelf	in	huis	
hebben	(interne	deskundigheid)	en	deskundigheid	die	wij,	indien	nodig,	kunnen	halen	bij	het	bestuur	
of	van	buiten	(externe	deskundigheid).	In	hoofdstuk	3	brengen	wij	deze	kwaliteit	van	de	
deskundigheid	in	beeld.	
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Ondersteuningsvoorzieningen	

Voor	leerlingen	die	extra	ondersteuning	nodig	hebben,	kan	het	nodig	zijn	extra	
ondersteuningsvoorzieningen	of	groepen	te	organiseren.	In	hoofdstuk	4	brengen	wij	deze	
voorzieningen	in	beeld	en	geven	wij	ons	eigen	oordeel	over	de	kwaliteit	van	deze	voorzieningen.	

Voorzieningen	in	de	fysieke	omgeving	

In	hoofdstuk	5	laten	we	zien	welke	voorzieningen	er	binnen	het	gebouw	aanwezig	zijn	en	wat	de	
kwaliteit	daarvan	is.	

Samenwerkende	ketenpartners	

Hoofdstuk	6	geeft	een	overzicht	van	partners	waarmee	de	school	samenwerkt	ten	behoeve	van	
leerlingen	die	extra	ondersteuning	nodig	hebben.	

Materialen	in	de	klas	

Hoofdstuk	7	geeft	een	overzicht	van	de	gebruikte	materialen	in	de	klas.	Het	gaat	hier	om	materialen	
en	voorzieningen	die	worden	ingezet	in	de	klas	om	leerlingen	met	extra	onderwijsbehoeften	te	
ondersteunen.	

Grenzen	van	de	zorg	

Hoofdstuk	8	geeft	de	grenzen	van	de	zorg	aan.	

	

DEEL	II	 	 ANALYSE	EN	BELEID	

Inhoud	van	de	analyse	

In	het	eerste	deel	hebben	wij	beschreven	welke	(extra)	ondersteuning	wij	bieden	aan	ouders	en	
leerlingen.	Op	basis	van	die	inventarisatie	hebben	wij	onze	oordelen	geanalyseerd,	hebben	wij	als	
team	een	aantal	conclusies	getrokken	en	plannen	gemaakt	voor	de	toekomst.	Deze	conclusies	en	
plannen	zijn	in	deel	II	van	dit	schoolondersteuningsprofiel	beschreven	en	vastgelegd.		

De	analyse	geeft	voor	de	onderdelen	1)	basisondersteuning,	2)	ondersteuningsdeskundigheid,	3)	
ondersteuningsvoorzieningen,	4)	voorzieningen	in	de	fysieke	omgeving	en	5)	samenwerkende	
ketenpartners,	6)	materialen	in	de	klas	en	7)	grenzen	van	de	zorg	een	antwoord	op	de	volgende	
vragen:	

1	 Beeldvorming:	wat	zien	we	als	we	het	geheel	overzien:	wat	wij	als	school	hebben	en	doen,	
wat	wij	in	gang	hebben	gezet,	de	plannen	voor	de	komende	twee	jaar	en	het	gemiddelde	van	
het	samenwerkingsverband	en/of	bestuur?	

2	 Oordeelsvorming:	wat	vinden	wij	ervan	tegen	de	achtergrond	van	onze	missie,	visie,	
doelstellingen?		
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3	 Besluitvorming:	wat	gaan	wij	doen,	welke	concrete	activiteiten	gaan	wij	de	komende	periode	
oppakken?	Wij	hebben	daar	vooral	aandacht	besteed	aan	de	aspecten	waar	het	team	extra	
professionalisering	nodig	acht.		

	

Vervolgstappen	

We	hebben	als	school	de	samenvatting	van	de	activiteiten	die	we	gaan	uitvoeren	(de	resultaten	van	
de	besluitvorming	uit	de	analyse)	opgenomen	in	de	onderwijszorgparagraaf	van	onze	schoolplan.	

Wij	hebben	tot	slot	als	school	een	samenvatting	gemaakt	van	ons	schoolondersteuningsprofiel	voor	
de	schoolgids.	Op	die	manier	krijgen	ouders,	leerlingen	en	andere	partijen	inzicht	in	de	
mogelijkheden	voor	extra	ondersteuning	op	onze	school.	

	

DEEL	III	VASTSTELLING	EN	ONDERTEKENING	

	

Het	schoolondersteuningsprofiel	moet	tenminste	één	keer	in	de	vier	jaar	worden	vastgesteld	door	
het	bevoegd	gezag.	Daarbij	heeft	de	MR	adviesrecht.	Het	derde	en	laatste	deel	laat	de	vaststelling	en	
ondertekening	zien.	 	
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DEEL	I	 INVENTARISATIE	

	

1 Typering	van	de	school	

In	ons	schoolplan	en	in	onze	schoolgids	hebben	wij	uitgebreid	beschreven	waarvoor	onze	school	
staat,	wat	onze	doelstellingen	zijn	en	wat	wij	onze	leerlingen	en	onze	ouders	te	bieden	hebben.	
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2 Basisondersteuning	

In	ons	samenwerkingsverband	maken	we	onderscheid	tussen	de	volgende	varianten	ondersteuning:	
de	basisondersteuning	op	de	basisschool,	de	extra	ondersteuning,	plaatsing	op	een	school	voor	
speciaal	basisonderwijs	en	plaatsing	op	een	school	voor	speciaal	onderwijs	cluster	3	en	4.	

Onder	basisondersteuning	verstaan	we	de	ondersteuning	die	door	elke	school	binnen	het	
samenwerkingsverband	Friesland	geboden	wordt.	We	verwachten	dat	alle	scholen	in	het	
samenwerkingsverband	minimaal	voldoen	aan	deze	basisondersteuning.	Elk	deelnemend	
schoolbestuur	is	zelf	verantwoordelijk	voor	de	kwaliteit	en	de	uitvoering	van	de	ondersteuning	en	de	
organisatie	daarvan	op	de	eigen	scholen.	Iedere	school	is	in	staat	tot	een	cyclische	wijze	van	
handelingsgericht	werken,	waarbij	het	denken	vanuit	de	ondersteuningsbehoefte	van	de	leerling	
centraal	staat.		

Wat	valt	onder	de	basisondersteuning?		

Ondersteuning:		

• Vanuit	de	interne	zorgstructuur	vindt	preventieve	ondersteuning	plaats	gericht	op	het	tijdig	
signaleren	en	voorkomen	van	leer-	en	gedragsproblemen.		

• Vanuit	deze	signalering	wordt	er	cyclisch	planmatig	gewerkt.		
• De	scholen	hebben	een	aanbod	voor	leerlingen	met	dyslexie	wat	uitgevoerd	wordt	middels	

een	dyslexieprotocol.		
• De	scholen	hebben	een	aanbod	voor	leerlingen	met	dyscalculie	wat	uitgevoerd	wordt	middels	

een	dyscalculieprotocol.		
• Onderwijsprogramma’s	en	leerlijnen	die	zijn	afgestemd	op	leerlingen	met	een	meer	of	minder	

dan	gemiddelde	intelligentie.	
• Op	de	scholen	is	een	fysieke	toegankelijkheid	en	de	beschikbaarheid	van	hulpmiddelen	voor	

leerlingen	met	een	(meervoudige)	lichamelijke	handicap.	
• De	scholen	werken	met	een	protocol	voor	medische	handelingen.	
• de	scholen	hebben	een	duidelijk	visie	op	de	ondersteuning	van	de	leerlingen.	
• De	procedures	m.b.t.	de	ondersteuning	zijn	vastgelegd.		
• De	scholen	zetten	de	ondersteuningsmiddelen	gericht	in.		
• Deze	ondersteuning	wordt	cyclisch	geëvalueerd.		
• De	curatieve	zorg	en	ondersteuning	die	de	school	samen	met	ketenpartners,	bijvoorbeeld	via	

het	wijk-	of	gebiedsteam,	kan	bieden.		

Afstemming:		

• De	leerstof	van	de	scholen	is	afgestemd	op	de	onderwijsbehoeften	van	de	leerlingen.	
• De	materialen	van	de	scholen	zijn	afgestemd	op	de	onderwijsbehoeften	van	de	leerlingen.	
• De	onderwijstijd	van	de	scholen	is	afgestemd	op	de	onderwijsbehoeften	van	de	leerlingen.	
• De	instructie	van	de	lessen	zijn	afgestemd	op	de	onderwijsbehoeften	van	de	leerlingen.	
• De	verwerking	van	de	lessen	zijn	afgestemd	op	de	onderwijsbehoeften	van	de	leerlingen.	
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• De	scholen	werken	met	doorgaande	leerlijnen.		
	

Aanbod:		

• Het	aanbod	van	de	scholen	is	dekkend	zodat	de	kerndoelen	worden	bereikt.	

Opbrengstgericht	werken:		

• De	scholen	verzamelen	systematisch	de	vorderingen	van	de	leerlingen.	
• Deze	informatie	wordt	gebruikt	bij	de	invulling	en	bijstelling	van	het	aanbod		
• De	vorderingen	van	de	leerlingen	worden	gedegen	geanalyseerd.		
• De	lessen	op	de	scholen	zijn	effectief:	aansprekend,	doelmatig	en	interactief.		

Opbrengsten:		

• De	cognitieve	eindresultaten	die	de	leerlingen	behalen	zijn	in	overeenstemming	met	de	
gestelde	minimumnormen	van	de	Inspectie.		
	

Pedagogisch	klimaat:		

• Op	de	scholen	heerst	een	positief	en	veilig	pedagogisch	klimaat.	

Overdracht:		

• De	scholen	werken	met	een	goede	overdracht	van	vorige	school	naar	eigen	school.	
• De	scholen	werken	met	een	goede	overdracht	binnen	de	school	tussen	de	leerjaren.	
• De	scholen	werken	met	een	goede	overdracht	van	de	eigen	school	naar	de	volgende	school.	

	

Ouders:		

• De	scholen	betrekken	de	ouders	actief	bij	het	onderwijs	aan	hun	leerlingen	wanneer	het	gaat	
over	het	informeren	van	de	ouders	over	de	ontwikkeling	van	hun	kind.		

De	scholen	zijn	in	staat	de	ondersteuningsbehoefte	van	de	leerling	te	beschrijven.	Voor	de	leerlingen	
die	binnen	de	basisondersteuning	specifieke	ondersteuning	krijgen,	wordt	er	planmatig	gewerkt.	
Wanneer	er	extra	of	zware	ondersteuning	nodig	is,	kan	de	school	onderbouwen,	aan	de	hand	van	
bovenstaande	criteria,	dat	de	basisondersteuning	niet	toereikend	is	geweest.	De	schuin	gedrukte	
criteria	zijn	indien	van	toepassing,	voor	de	betreffende	leerling.		
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3 Deskundigheid	voor	ondersteuning	

 

 

 

 

In	deze	figuur	staan	de	beoordelingen	van	de	school	aangegeven.		
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4 Ondersteuningsvoorzieningen	

 

 

 

Deze	figuur	laat	zien	welke	voorzieningen	er	binnen	de	school	aanwezig	zijn.	Ook	laat	het	overzicht	
zien	hoe	de	school	op	de	kwaliteit	van	de	voorziening	scoort.	
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5 Voorzieningen	in	de	fysieke	omgeving	

 

 

 

Deze	figuur	laat	zien	welke	voorzieningen	zijn	aangebracht	in	en	aan	het	gebouw.	Ook	laat	het	
overzicht	zien	hoe	de	school	op	de	kwaliteit	van	de	voorziening	scoort.	
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6 Samenwerkende	ketenpartners	

 

 

 

Deze	figuur	laat	zien	met	welke	partners	wij	samenwerken.	Ook	laat	het	overzicht	zien	hoe	intensief	
de	samenwerking	is.	
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7 Materialen	in	de	klas	

 

 

	

Deze	figuur	laat	zien	welke	materialen	wij	in	de	klas	gebruiken.	Ook	laat	het	overzicht	zien	welke	
kwaliteit	de	materialen	hebben.		
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8 Grenzen	van	de	zorg	

 

 

 

Deze	figuur	laat	zien	welke	grenzen	de	school	heeft.		
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6.9	VASTSTELLING	SCHOOLPLAN	
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School:	 																		SBO	de	Twine					

Adres:																								Hanutmerweg	28	

	 	 9101AB	Dokkum										

Brinnnummer:	 01CE	


