
1. Algemene gegevens

1.1. School en organisatie
Onze school is onderdeel van SKOzoK: Samen Koersen op Zichtbare Onderwijskwaliteit. SKOzoK is een enthousiaste, ambitieuze
onderwijsstichting met 29 basisscholen in de gemeenten Bergeijk, Cranendonck, Heeze-Leende, Valkenswaard en Waalre. Onze scholen zijn
verdeeld in 15 clusters. Daarnaast hee  SKOzoK één basisschool voor speciaal basisonderwijs. 28 van de SKOzoK-scholen zijn Rooms-
Katholiek en twee hebben een Protestants-christelijke grondslag.
Zo’n 530 medewerkers verzorgen samen primair onderwijs voor circa 5.250 leerlingen.

Contactgegevens:
SKOzoK
Pastoor Jansenplein 21
5504 BS Veldhoven
040-2531201
info@skozok.nl

1.2. School en haar omgeving
Wij hebben de functie van regioschool. Onze kinderen zijn afkomstig uit de gemeenten Valkenswaard, Bergeijk, Heeze-Leende, Cranendonck
en Waalre.

Onze school hee  hierdoor een minder specifieke verbondenheid met de omliggende wijk.
Toch maken wij vanuit school verbinding met die directe omgeving:
• Wekelijks bezoeken kleine groepjes kinderen (onder begeleiding) de nabijgelegen winkelstraat om bijv. voor de werkplek keuken
boodschappen te doen.
• Waar mogelijk doen we mee aan projecten met maatschappelijke thema’s en besteden we aandacht aan cultuur, milieu en leefbaarheid.
Regelmatig nemen leerlingen deel aan diverse culturele activiteiten of natuurprojecten in de schoolomgeving.
• Onze speelruimte hee  een dusdanig open karakter dat kinderen uit de buurt er vrij gebruik van kunnen maken. Anderzijds maken onze
kinderen wel eens gebruik van het trapveldje en speelvoorzieningen in de buurt.
• Er is een steeds intensievere samenwerking met de twee basisscholen en de andere organisaties van Haagstraatplein. Bij gelegenheid
nemen kinderen deel aan activiteiten op de andere scholen of maken kinderen van de andere scholen gebruik van de faciliteiten van het
SBO.

Team
Ons team bestaat uit leerkrachten, onderwijsassistenten, logopedisten.
In het totaal werken er 14 medewerkers.
Waarvan 11 leerkrachten en 3 onderwijsassistenten, 2 mannen en 12 vrouwen verdeeld over de drie bouwen.
Onze collega's werken zowel fulltime als parttime, variërend van 2 tot 4 dagen.

De aansturing gebeurt door de directeur (ook werkend voor Passend Onderwijs)), een kwaliteitsondersteuner en 3 orthopedagogen.

De conciërge en administratief medewerkster vallen onder het OOP (= Onderwijs Ondersteunend personeel).
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2. Missie, visie en koers

2.1. Van de organisatie
Missie
Wij zijn SKOzoK en leren onze leerlingen leren in een gemeenschappelijk georganiseerde leeromgeving, zodat zij zich optimaal ontwikkelen.

Visie
Onze visie op onderwijzen
Wij zijn SKOzoK en uiteraard begeleiden we leerlingen in hun ontwikkeling op zowel cognitief als sociaal-emotioneel gebied. Daarnaast
stimuleren we bij onze leerlingen bewust de verantwoordelijkheid voor hun eigen ontwikkeling en vergroten we hun zelfkennis over hoe ze
(het beste) kunnen leren. Dat verstaan wij onder leren leren.

Onze visie op organiseren
Wij zijn SKOzoK en door het vergroten van de flexibiliteit en door het intensiveren van de onderlinge samenwerking, kunnen onze steeds
kleiner wordende scholen langer goed blijven functioneren. Dit uit zich in het gemeenschappelijk organiseren, onder andere door in
samenhang met onze partners groeps- en schooloverstijgend te werken. Wij willen door ook op organisatieniveau te blijven leren leren de
draagkracht en weerbaarheid van de leergemeenschap vergroten en daarmee de kwaliteit van het onderwijs verhogen.

Onze visie op ontwikkelen
Wij zijn SKOzoK en om onze leerlingen te leren leren en door gemeenschappelijk te organiseren, richten wij ons op het in gezamenlijkheid en
met alle partners verder ontwikkelen van onze collega’s. Door met elkaar te professionaliseren, bewust te di erentiëren naar relevante
kwaliteiten en zelf ook te leren leren, komen onze talenten maximaal tot bloei.

2.2. Van visie naar koers
Maatschappelijke en technologische ontwikkelingen vragen om het continu aanpassen van onze aanpak. Onderwijs wordt meer op maat en
tegelijkertijd inclusiever. Iedereen krijgt de kans om mee te doen, op zijn of haar eigen manier. Leren duurt een leven lang en dankzij
digitalisering kan leren altijd en overal. Onder andere door de toenemende technologische mogelijkheden en de mate waarin dit invloed
krijgt op onze maatschappij, is nu nog niet bekend welke kennis en vaardigheden onze leerlingen in de toekomst nodig hebben. Met sociale
innovaties investeren wij in een leeromgeving die een platform vormt voor samenwerking tussen leerlingen, ouders, onderwijsprofessionals
en tal van andere partners.

Door de maatschappelijke en demografische omstandigheden te combineren met onze visie, ontstaat onze koers voor de komende
planperiode.

We zetten maximaal in op twee focuspunten:
- Excellent in leren leren
- Gemeenschappelijk organiseren

2.3. Koersplan 2019 -2022
Met ons Koersplan geven we richting aan de organisatie.  Voor elk schooljaar zijn jaardoelen geformuleerd. In 2019 zijn we gestart met ons
nieuwe Koersplan, dat loopt tot 2022. 

In hoofdstuk 3 en 4 worden de focuspunten van ons Koersplan verder toegelicht.



3. Focuspunt Excellent in leren leren

3.1. Toelichting
In ons primaire proces richten wij ons op het optimaal ontwikkelen van onze leerlingen. Wij willen er bij iedere leerling uit halen wat erin zit.
Dat doen wij met een goede balans in aandacht voor de drie ontwikkelingsgebieden: de sociaal-emotionele ontwikkeling, de cognitieve
ontwikkeling en de ontwikkeling in leren leren. We streven naar optimale betrokkenheid en welbevinden van onze leerlingen, minimaal een
gemiddeld niveau op de cognitieve leeropbrengsten per school en excellent toegeruste leerlingen voor het vervolg van hun
(school)loopbaan.

Dat betekent dat onze leerlingen leren om zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen ontwikkeling. Hierbij richten we ons op het
aanleren van vaardigheden in de vorm van zestien leerstrategieën, zodat we leerlingen voorbereiden op de snel veranderende maatschappij
en zij stapsgewijs (mede-)eigenaar van hun leerproces worden. Hierin vinden wij het belangrijk dat leerlingen hun eigen leerproces leren
evalueren en reflecteren vanuit gestelde doelen en hierdoor zicht hebben op hun eigen vorderingen. Voor de motivatie van leerlingen is het
een essentiële voorwaarde dat zij het belang van de kennis en de toepassing ervan leren. Betekenisvol leren blij  daarbij het uitgangspunt.
Dat vraagt dat we blijven investeren in de bewustwording van leerlingen: in hoeverre hebben zij hier zelf invloed op en hoe kunnen zij hun
ontwikkeling het beste vormgeven? Dit start met het inzicht geven in leren en de resultaten daarvan (zelf volgen). Hiervoor hebben leerlingen
ruimte en vertrouwen nodig, maar ook sturing en begeleiding door de leerkracht. Hoe meer zelfsturend de leerling is, hoe minder sturing
nodig is en hoe meer de leerkracht begeleider wordt in plaats van leider. De leerling krijgt vrijheid binnen de verantwoordelijkheid die hij/zij
aankan. Ook stimuleert het leerlingen om met en van elkaar te leren. Leren leren is geen apart vak, maar is zoveel mogelijk geïntegreerd in
het leerproces.

Leren leren passen wij op alle niveaus toe: voor onze leerlingen en voor al onze collega’s. Als onze collega’s zich in het eigen handelen en in
hun eigen professionalisering focussen op excellent worden in leren leren, dan bereik je dat ook bij de leerlingen. Bij leerlingen sluiten we aan
op hun ontwikkelfase en werken we aan leren leren. Onze collega’s geven het goede voorbeeld. Zij zorgen ervoor dat zij actief kennis opdoen
over de laatste onderwijskundige inzichten. Zij verbeteren hun pedagogische en didactische vaardigheden, zodat zij optimaal afstemmen op
de leerbehoe e van de leerlingen. Collega’s werken samen om het best mogelijke aanbod aan al onze leerlingen te bieden en zetten daar
elkaars talenten op in. Door meer te di erentiëren binnen teams en binnen de organisatie, benutten we de aanwezige kwaliteiten maximaal
en houden we de belastbaarheid van onze collega’s op peil.

3.2. Overzichtskaart en mijlpalen uit Koersplan
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4. Focuspunt Gemeenschappelijk organiseren

4.1. Toelichting
Gemeenschappelijk organiseren betekent dat wij de driehoek leerling-ouders-collega’s verbinden met alle betrokkenen binnen en buiten
SKOzoK vanuit onze gedeelde ambitie. Met een verbonden leergemeenschap bevorderen wij de samenwerking tussen onze collega’s, zowel
binnen als tussen scholen en clusters, ouders en leerlingen. Zo verbeteren wij de continuïteit en kwaliteit van ons onderwijs en ontstaat een
gedeeld bewustzijn van ‘wij zijn SKOzoK’. Door gemeenschappelijk te organiseren, creëren wij ook een flexibelere organisatie, waarbij de
gezamenlijke doelen van de organisatie leidend zijn, we optimaal gebruik maken van kwaliteiten, minder kwetsbaar zijn, e iciënter werken
en weerbaarder zijn tegen de krimp in onze omgeving. Het koersplan is leidend in onze organisatie en bepaalt daarmee de doelen van de
schoolplannen.

Verbinding binnen schoolteams
Voor goede onderwijskwaliteit zijn de schoolteams de belangrijkste succesfactor. Een lerende en onderzoekende houding van onze collega’s
zien wij als basisvoorwaarde voor de realisatie hiervan. Gemeenschappelijk organiseren gee  ons de mogelijkheid onze collega’s meer vanuit
hun kracht in te zetten en hun kwaliteiten beter te benutten. Dit betekent onder andere dat we binnen schoolteams taken verdelen in plaats
van dat iedereen alles moet kunnen en doen. Op die manier kunnen we e iciënter en gerichter werken.

Verbinding binnen de organisatie
Binnen de organisatie verdelen we de taken vanuit de overtuiging dat we samen verantwoordelijk zijn voor al onze leerlingen. Iedereen, op
school-, cluster- en organisatieniveau, draagt bij aan het succes op gemeenschappelijk niveau. De persoonlijke ontwikkeling van onze
collega’s wordt versterkt door in te zetten op gemeenschappelijk leren. Ontwikkeling wordt gefaciliteerd door professionaliseringstrajecten
voor al onze medewerkers in wisselende samenstellingen, door middel van collegiale consultatie, praktijkgericht leren en een breed
professionaliseringsaanbod.

Verbinding met ouders
Het partnerschap met ouders in de betrokkenheid bij het leren en stimuleren van hun kind en hun verbondenheid met de school willen we
verder versterken. Hun betrokkenheid en inbreng van expertise hierin is voor ons van groot belang. Uitgangspunt is wederzijds respect en
vertrouwen. Leerkrachten zijn duidelijk over hun verwachtingen naar de leerling en de ouders en vice versa, zowel over de leerontwikkeling
(didactisch partnerschap) als over zelfstandigheid, moreel besef en sociale vaardigheden (pedagogisch partnerschap). Zo kan er gezamenlijk
gewerkt worden aan het partnerschap in het belang van de leerling. School en ouders communiceren in dialoog. Betrokkenheid van beide
kanten over de leefwereld van de leerling, thuis en op school, blij  van groot belang om de ontwikkeling van leerling zo goed mogelijk te
begeleiden.

Verbinding met ketenpartners en maatschappelijke partners 
SKOzoK is een open organisatie die graag de interactie aangaat met haar ketenpartners ter bevordering van de onderwijskwaliteit en het
welzijn van leerlingen en collega’s. De voornaamste partners zijn gemeenten, verenigingen en voorzieningen in de omgeving, samenwer‐
kingsverbanden, opvangpartners, voortgezet onderwijs en maatschappelijke partners. Wij streven naar een breed aanbod in actieve
afstemming met onze ketenpartners.

4.2. Overzichtskaart en mijlpalen uit Koersplan





5. Onze school

5.1. Missie en visie
Missie
We bieden onze leerlingen eigentijds, kwalitatief goed onderwijs binnen een uitdagende leeromgeving, waarbij de eigen mogelijkheden en
interesses van het kind centraal staan.

Visie in kernpunten:
• Kiezen-Maken-Delen
Naast de wettelijke onderwijs- c.q. kerndoelen, richten we ons op drie levensessenties, die voor (jonge) mensen belangrijk zijn:
- Kiezen: keuzes kunnen maken. Belangrijke vaardigheden voor het leren kiezen zijn vaardigheden om informatie op te doen.
- Maken: een productieve bijdrage leveren in welke vorm dan ook.
- Delen: van kennis, ideeën, gevoelens. Delen is samenleven.
• Leren Leren
Niet de leerstof staat centraal, maar het leren van het kind. Belangrijk is dat de leerlingen vaardigheden ontwikkelen waardoor ze zelfstandig
of met weinig begeleiding kunnen leren. Weten welke manier van leren het beste bij je past, is voor leerlingen een belangrijke voorwaarde om
goed te presteren op school.
• Onderscheid tussen werkplekken en instructieplekken
Het idee van het inrichten van een functionele, voorbereide leeromgeving hebben we uitgewerkt in ‘werkplekken’. Daarmee ontstaat een
onderscheid tussen meer handelend en praktisch leren en het leren in instructieplekken, waarin in beide situaties aandacht is voor de
didactisch vakken, afgestemd op het niveau van onze leerlingen.

5.2. Van visie naar koers
OntwikkelingsPersPectief  (OPP)
Voor elke leerling wordt er een OPP geschreven, hierin worden de didactische en pedagogische doelstellingen per leerling plannend
beredeneerd bepaald en beschreven passend bij de verwachte uitstroombestemming. De school kijkt of de leerling zich volgens dit
perspectief ontwikkelt en past het onderwijs- en leerstofaanbod hierop aan. Door het werken vanuit een ontwikkelingsperspectief worden de
talenten en mogelijkheden van de leerlingen beter benut. Werken vanuit een ontwikkelingsperspectief levert een belangrijke bijdrage aan
het opbrengstgericht werken.
Gepersonaliseerd leren en leren leren is ondersteunend voor het behalen van de opbrengsten.

Didactische ontwikkeling
We streven naar stabiele, didactische resultaten, passend bij de leerling populatie. Dat betekent dat we streven naar het 1F niveau voor alle
leerlingen. We stellen hoge doelen voor onze leerlingen en waar nodig passen we deze doelen aan op basis van de ontwikkeling van de
leerlingen over een langere periode. De leerlingen volgen hun eigen leerroute, welke wordt vastgesteld n.a.v. het uitstroomperspectief. De
komende periode richten we ons als school op het vasthouden en verder groeien van de didactische opbrengsten, waarbij onze leerlingen
steeds meer eigenaar worden van hun eigen leerproces.

1. Pedagogische ontwikkeling 
Het pedagogisch welbevinden staat altijd centraal binnen ons onderwijs. Willen leerlingen zich goed kunnen ontwikkelen, dan zal de
omgeving veilig moeten zijn. Dit geldt natuurlijk ook voor de ouders, het personeel en alle andere betrokkenen.
Belangrijk is dat:
· de leerlingen graag naar school komen en zich veilig en thuis voelen, de school bestaand sociaal onveilig gedrag tegengaat en dit
voorkomt door een actieve, positieve stimulering van sociaal gedrag; 
· leerlingen en ouders zich serieus genomen voelen door het team; 
· de school optreedt tegen verbale, fysieke en digitale agressie, vandalisme en diefstal;
· we elkaar en elkaars eigendommen respecteren;
· de school geen discriminatie en (seksuele) intimidatie tolereert;
· de school een klachtenregeling hee  en beschikt over een contact persoon inzake klachten en een externe vertrouwenspersoon;
· de school samenwerkt met politie, jeugdzorg en maatschappelijk werk;
· alle teamleden elkaar kunnen aanspreken op afspraken en regels.

De Zonnewijzer mag zichzelf vanaf schooljaar 2018-2019 een Rots en Water gecertificeerde school noemen.
‘Rots en Water’ kan worden beschouwd als een weerbaarheids- en anti-pestprogramma, met een meervoudige doelstelling en breed
pedagogisch perspectief, waarbij het trainen van weerbaarheid samengaat met de ontwikkeling van positieve sociale vaardigheden.
Weerbaarheid en solidariteit, rots en water, worden in balans gepresenteerd en getraind.
Wekelijks krijgen de kinderen Rots en Waterlessen en gedurende de gehele dag wordt er aandacht besteed aan de sociaal emotionele
ontwikkeling. Daarvoor het we afspraken gemaakt die vastliggen in ons protocol: Sociaal-emotioneel-leren.



Ook leerling gesprekken horen hierbij, welke regelmatig gevoerd worden. We streven ernaar deze gesprekken structureel in het
dagritme op te nemen.

Leerkrachtvaardigheden 
Onze instructies worden gegeven volgens het EDI-model (Explicitie Directe Instructiemodel). Hierbij wordt uitgegaan van een klassikale
instructie, waarna tijdens de instructie gecontroleerd wordt welke leerlingen een verlengde instructie nodig hebben. De begeleide inoefening
is hierbij cruciaal voor onze leerlingen; veel leerlingen leren het beste door een opdracht eerst samen te doen en daarna zelf te doen. Hierbij
is ook aandacht voor de voorliggende doelen, die een leerling (deels) nog niet behaald hee . Om deze reden is het van belang dat onze
leerkrachten kennis hebben van de doorgaande leerlijn op alle didactische vakken. Hierop zullen we ons dan ook blijven richten.

Leerkrachten zijn zowel leidend als begeleidend. De begeleidende rol zien we met name bij de werkplekken. De kijk op onderwijs vraagt van
de leerkrachten nog meer duidelijkheid welke rol ze wanneer moeten nemen. De groepsplannen zijn de afgelopen jaren zowel qua inhoud als
organisatie veranderd. Voor velen is het een goede leidraad voor het werk met de kinderen.

De inzet van coöperatieve werkvormen zal verder uitgebreid worden, omdat het voor veel kinderen een motiverende en inspirerende
werkvorm kan zijn om verder te komen. Deze werkvorm wordt al breder weggezet tijdens het werkplekleren.

Samenwerking 
Kinderen leren van, met en door elkaar; dit komt zoveel mogelijk tot uiting tijdens de werkplekken en ook tijdens de Rots en water lessen. Er
zijn momenten dat kinderen zelfstandig hun werk verwerken, maar daarnaast zijn er ook momenten waarop de leerlingen elkaar ontmoeten.
Dit is tijdens het werkplekleren in de middagen, maar ook tijdens de instructies, door de inzet van met coöperatieve werkvormen. Op
teamniveau moet er intensief samengewerkt worden. Leerkrachten zijn samen verantwoordelijk voor een bouw. Daarom zijn er bijvoorbeeld
gezamenlijke groepsbesprekingen en leerlingbesprekingen.
De samenwerking met ouders is belangrijk. Ouders zijn onze partners, we staan voor hetzelfde doel.

Leiderschap
De laatste jaren hebben er op directieniveau vele wisselingen plaatsgevonden, waarbij steeds een andere koers werd gevaren. Sinds twee jaar
staat er nu een directeur die samen met de kwaliteitsondersteuner, de orthopedagogen en alle leerkrachten hard aan het werk is aan
vertrouwen, onderlinge samenwerking en borging van afspraken en doelen. Er wordt gestuurd vanuit de visie.
Persoonlijke ontwikkeling van de leerkrachten wordt gekoppeld aan de schoolontwikkeling. Er wordt vanaf schooljaar 2019-2020 gewerkt
met diverse interne leergemeenschappen. Elke leergemeenschap werkt aan didactische en/of pedagogische doelen met het doel het
versterken van de kwaliteit en het behalen van de opbrengsten. Er wordt zowel op schoolniveau als in de leergemeenschappen gewerkt
vanuit een jaarplan. Het team is mede-eigenaar gemaakt van de totale schoolontwikkeling.

5.3. Excellent in leren leren ambities

Ambities Excellent in leren leren

ONDERWERP EINDDOEL PROCES TIJDPAD



Leren leren Doorgaande lijn leren leren in
de school.

Leren leren is afgestemd op de
ondersteuningsbehoe en van
de groepen. Leren leren wordt
zoveel mogelijk ingezet op
groepsniveau, met
groepsdoelen en aandacht voor
eigenaarschap.

Leren leren is zoveel mogelijk
geïntegreerd in het leerproces!

In de hele school wordt volgens
een doorgaande lijn gewerkt
met de monsters.

Verdieping van kennis m.b.t.
verschillende families van leren
leren.

2019 - 2023

Eigenaarschap Leerlingen zijn mede-eigenaar
van de te leren doelen.

Doelen zijn visueel zichtbaar,
inzichtelijk en betekenisvol voor
leerlingen.
Er wordt gestart op één
vakgebied; van daaruit gaan we
uitbouwen en verdiepen.

Door middel van coachende
leerlinggesprekken worden
leerlingen meer betrokken bij
hun eigen ontwikkeling.

Er wordt gewerkt met
uitgewerkte leerlijnen, zodat
leerlingen inzichtelijk krijgen
waar ze staan in hun
ontwikkeling en waar ze naar
toe kunnen groeien.

Met behulp van een datamuur
voor spelling en rekenen
worden de doelen meer
concreet en worden leerlingen
meer eigenaar van hun eigen
leerproces.

2019 - 2023



Professionalisering Leerkrachten hebben inzicht in
leerlijnen van verschillende
vakgebieden.

Het beredeneerd plannend
aanbod wordt gevormd met
behulp van de doelen uit de
uitgewerkte leerlijnen, passend
bij de leerling en de groep. De
methode wordt steeds meer
gebruikt als bronnenboek.
Leerkrachten worden in dit
proces ondersteund door het
begeleidingsteam.

2019 - 2023

Professionalisering Leerkrachten
professionaliseren zich op een
(vak)gebied.

Binnen de schoolorganisatie
zijn er vier
leergemeenschappen.
Daarin zitten minimaal twee
collega’s van de Zonnewijzer.
Elke leergemeenschap maakt
een vier-jarenplan op hun
vakgebied. Voor de uitwerking
wordt verwezen naar de
plannen van de
leergemeenschap.

Samen professionaliseren we
op vakgebieden, maar ook op
samenwerken, vertrouwen en
partnerschap.

Schoolbreed wordt de Enigma-
kwaliteitsaanpak gebruikt in de
vorm van ambitie- en
kwaliteitskaarten, om afspraken
en processen te borgen en de
kwaliteit hoog te houden. Door
iedere ambitie en elk proces
telkens goed te beschrijven, kan
de leerkracht bij een volgende
keer ontlast worden. Hierdoor
worden niet alleen afspraken
goed geborgd, ook de werkdruk
kan hierdoor afnemen.

2019 - 2023



Di erentiatie Gezamenlijke
verantwoordelijkheid voor
leerlingen in de onderbouw,
middenbouw en bovenbouw.

Om we een zo goed mogelijk
plannend en passend aanbod te
hebben voor al onze leerlingen
zullen we ons lesaanbod naast
groepsdoorbrekend ook
bouwdoorbrekend moeten
organiseren. Dat begint met
afstemmen van de lesroosters,
tot organiseren van goede
instructiegroepen.

Schoolbreed werken we zoveel
mogelijk volgens het directe
instructiemodel, waarin we
tijdens onze instructies
terugblikken, een lesdoel
formuleren, veel controle van
begrip-vragen stellen en
daarmee per instructieles
nagaan welke leerlingen een
verlengde instructie nodig
hebben.

In de instructiegroepen wordt
er zowel met divergente, als
met convergente di erentiatie
gewerkt, zodat alle leerlingen
optimaal kunnen profiteren van
de instructies en verlengde
instructies.

2019 - 2023

5.4. Gemeenschappelijk organiseren ambities

Ambities Gemeenschappelijk organiseren

ONDERWERP EINDDOEL PROCES TIJDPAD

Expertise delen Bewust zijn van het halen en
brengen van kennis en kunde.

De inzet van de interne
leergemeenschappen gaan
leiden tot het delen van kennis
en kunde binnen de school.
Daar waar het kan zullen we
deze kennis en kunde
uitbreiden naar de collega-
scholen en op SKOzoK-niveau.

De specifieke onderwijs- en
ondersteuningsbehoe en van
onze leerlingen vragen ook om
specifieke expertise. De school
zal deze expertise waar nodig
extern inschakelen, maar wordt
steeds meer kundig in
complexe problematiek.

De organisatie kan SBO-
leerkrachten inzetten bij
ondersteuningsvragen rondom
complexe/specifieke behoe en.

2019 - 2023



Ouders als partner Ouders zijn betrokken bij het
leerproces van hun kind(eren).

Korte en professionele lijnen
houden met ouders.
Tijdig communiceren van
vorderingen en ontwikkelingen.

Ouders zijn deelgenoot en
mederegisseur van het
beredeneerde aanbod aan hun
kinderen, welke wordt
opgenomen in het OPP.

Er vinden OPP-gesprekken
plaats met ouders, waarbij
afgestemd wordt op de
communicatiebehoe en van
ouders.

2019 - 2023

Organisatie als
leergemeenschap

Leerkrachten kunnen gebruik
van maken de expertise in onze
organisatie. Middels de eigen
leergemeenschap, de
professionaliseringsagenda of
de inzet van specialisten.

Leerkrachten zijn mede
verantwoordelijk voor hun
ontwikkeling. De school en het
bestuur is faciliterend,
daarnaast is de school sturend
waar nodig.
Dit wordt meegenomen in de
gesprekkencyclus.

2019 - 2023

Samen met ketenpartners Er is een structurele
samenwerking met externe
partners, die regelmatig in de
school zijn en dus dicht bij onze
leerlingen staan: Kinderstad,
het MKD, de Taalbrug en
Fysiotherapeut. 

Structurele samenwerking door
gebruik te maken van dezelfde
ruimtes.

De mogelijkheden worden
verder onderzocht om
personele inzet te verbreden en
hierdoor gebruik te kunnen
maken van elkaars expertises.

De ketenpartners geven mede
vorm aan ons onderwijs.

2019 - 2023
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5.5. Overige ambities

Overige ambities

ONDERWERP EINDDOEL PROCES TIJDPAD

Professionele cultuur We gaan professioneel, open
communicerend en respectvol
met elkaar om.

Elke leerkracht is mede
verantwoordelijkheid voor
elkaar, voor de
schoolontwikkelingen, de
afspraken en de opbrengsten.

Gesprekkencyclus
Intervisie
Teamoverleggen
Bordsessies
Leergemeenschappen

2019 - 2023

Opbrengsten Voor de vier basisvakken is een
ambitie opgesteld middels een
ambitiekaart.

De schoolverlaters nemen deel
aan een eindtoets.

In kaart gebracht wordt wat
realistische ambities zijn,
passend bij de populatie en de
schoolambitie van minimaal 1F
niveau als streefdoel voor alle
leerlingen.

Het SBO zal vanaf schooljaar
2019-2020 ook deel gaan nemen
aan de eindtoets. De
ontwikkelingen en behorende
normeringen zullen
nauwlettend gevolgd worden.

De begeleiding door de
kwaliteitsondersteuner en
orthopedagogen staan in dienst
van de opbrengsten, zowel
pedagogisch als didactisch. De
groepsbezoeken, intervisies,
consultaties staan in dit teken.

2019 - 2023

5.6. Schoolpopulatie



5.6. Schoolpopulatie
Op de Zonnewijzer vinden we het belangrijk dat ons onderwijs zoveel mogelijk aansluit bij de mogelijkheden en talenten van onze leerlingen.
Om goed vast te kunnen stellen wat de leerlingen van ons nodig hebben, is het belangrijk om een zo goed mogelijk beeld te hebben van de
verschillende kenmerken van de individuele leerling en daarmee de leerlingpopulatie van de school.
Van belang is om te onderzoeken wat de onderwijsbehoe en van de verschillende leerlingen zijn vanuit de stimulerende en belemmerende
factoren en welke  invloed hebben op het leerproces van de leerling.

Enkele kenmerken van onze leerlingpopulatie zijn;
- Leerlingen met behoe e aan ondersteuning met betrekking tot gedragsregulatie
- Leerlingen hebben behoe e aan afgestemde leertijd
- Leerlingen hebben behoe e aan handelend leren
- Leerlingen hebben een specifiek spraak- & taalaanbod nodig
- Leerlingen hebben ondersteuning nodig voor dyslexie
- Leerlingen hebben ondersteuning nodig voor dyscalculie
- Leerlingen hebben veel succeservaringen nodig

Wij komen hieraan tegemoet door:
- Een planmatige aanpak en structuur aan te bieden
- Het maken van een gedragskaart voor leerlingen die dat nodig hebben
- Een plannend aanbod per leerling te maken (daarin staan per leerling de onderwijsbehoe en centraal)
- Veel handelend en bewegend leren in te brengen
- Spelling aan te bieden vanuit de principes van dyslexiebehandeling
- Een specifiek spraak & taal aanbod
- Wekelijks geven van Rots&Water lessen en deze taal de hele dag door te spreken met de leerlingen
- Vaardigheden leren vanuit de principes van leren leren

5.7. Schoolondersteuningsprofiel
In schooljaar 2018-2019 is het schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Hier is terug te lezen op welke manier wij Passend onderwijs
vormgeven op onze school hoe basisondersteuning en andere vormen van ondersteuning geboden kunnen gaan worden hoe het didactisch
en pedagogisch handelen eruit ziet waar onze focuspunten en ontwikkelpunten liggen.

U vindt hier het schoolondersteuningsprofiel

5.8. Schoolbeeld / schoolambitie
Schoolbeeld
Alle leerlingen van de Zonnewijzer hebben hun eigen leerroute, passend bij hun leerbehoe en en ondersteuningsbehoe en. 
Het streefniveau is alle leerlingen 1F.
Het basisniveau 1F is het niveau dat kinderen aan het einde van de basisschool minimaal zouden moeten beheersen.
Indien leerlingen daarnaast nog een aangepast programma nodig hebben, gaan we werken vanuit de leerroutes.

Leerroute 1:
Het betre  leerlingen met gemiddelde (of bovengemiddelde) cognitieve vaardigheden die 1F naar verwachting niet gaan halen vanwege een
fysieke beperking. Op de specifieke onderdelen waarvan de doelen niet gehaald worden vanwege hun beperking worden hulpmiddelen
ingezet.
Voor deze leerlingen is leerroute 1 van toepassing. In leerroute 1 blijven alle in het referentiekader genoemde doelen in tact. Voor leerlingen
die deze leerroute krijgen aangeboden, is belangrijk dat hen voldoende hulpmiddelen ter beschikking staan en dat bij toetsing rekening
gehouden wordt met hun beperking.

Leerroute 2:
Deze leerlingen halen 1F niet aan het eind van het basisonderwijs maar zijn wel een eind op weg en kunnen doorgroeien in het
vervolgonderwijs. Daar halen zij 1F alsnog op bijvoorbeeld 14-jarige lee ijd.

ondersteuningsprofiel-....pdf

skozok-sop-de-zonnewij....pdf

https://login.schoolplan.nu/system/attachments/files/000/002/608/original/ondersteuningsprofiel-skozok2.pdf
https://login.schoolplan.nu/system/attachments/files/000/002/609/original/skozok-sop-de-zonnewijzer.pdf


Voor taal is er bij leerroute 2 aangegeven welke doelen van 1F prioriteit zouden moeten krijgen. Wanneer de leerlinge deze doelen beheerst,
wordt aan de andere doelen gewerkt.
Voor rekenen geldt dat In leerroute 2 sommige doelen wel aangeboden worden, maar er hoe  in het primair onderwijs geen nadruk op te
liggen. Door op deze manier tijd te creëren, kunnen de doelen die voor een goede aansluiting op het vervolgonderwijs van groter belang
geacht worden meer nadruk krijgen.

Leerroute 3: voor leerlingen die doorstromen naar het praktijkonderwijs of vso arbeid.
Voor leerlingen uit deze groep is van belang in het primair onderwijs zoveel mogelijk functioneel met taal en rekenen bezig te zijn. Ook in het
vervolgonderwijs werken zij aan het alsnog behalen van referentieniveau 1F.
Voor hen zijn keuzes in doelen gemaakt, met name met betrekking tot de functionaliteit van de doelen, het abstractieniveau/ de mate van
formalisering en de eisen die worden gesteld aan automatisering/memorisering.

Waarom leerroutes? 
Als we kiezen voor route 2 of 3 dan krijgt de leerling meer tijd voor minder doelen. Ervaring leert dat leerkrachten ook kijken naar hoeveel tijd
de leerling nog op school hee  en wat er in die tijd nog moet gebeuren. Als de tijd nog kort is kiezen we eerder voor minder doelen, dan
wanneer we nog een paar jaar voor de boeg hebt. Soms is al eerder duidelijk dat een leerling doelen niet zal halen. Het is belangrijk dit te
signaleren en te registeren. Als duidelijk is dat de leerling doelen niet gaat halen, passen we de leerroute aan. 

Het kernpunt waar wij als Zonnewijzer voor staan:
We hebben vertrouwen in de ontwikkeling en de leermogelijkheden van kinderen.
Daarom kiezen we voor onderwijs…
Waar kinderen aan verschillende doelen werken (divergente di erentiatie)
Waar kinderen aan dezelfde doelen werken op verschillende niveaus (convergente di erentiatie)
Waar kinderen actief leren
Waar kinderen betrokken zijn, op hun eigen ontwikkeling.
Ons onderwijs is goed als alle kinderen optimaal leren.
We gaan daarbij uit van:
- het kind ontwikkelt zich
- het welbevinden van het kind is goed
- de haalbaarheid van ondersteuning

Waar zijn we goed in
De leerlingen die op onze school binnenkomen verschillen in aanleg en ontwikkeling, in mogelijkheden en behoe en. We houden daar zoveel
mogelijk rekening mee zodat ons onderwijs datgene biedt wat leerlingen nodig hebben en van ons vragen.
We werken intensief met ouders samen omdat we er van overtuigd zijn dat dit de ontwikkeling van de leerling ten goede komt. We hechten
belang aan orde en regelmaat, want dat schept veiligheid voor de leerlingen.

Schoolambitie
Naast het didactische streven willen we ook werken aan een werk- en leeromgeving waarbij de betrokkenheid en het welbevinden in orde
zijn. Op deze manier kunnen zowel kinderen als leerkrachten zich optimaal ontwikkelen. Door het begeleiden en sturen in het maken van
keuzes, het aanspreken op gedrag en het stellen van persoonlijke doelen willen we dit te bereiken.

Onze leerlingen stromen uit naar:

n
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5.9. Schoolaanbod (onderwijstijd, vakken, burgerschap)
Onderwijstijd:

Op de Zonnewijzer werken we met een continurooster.
Op maandag, dinsdag en donderdag gaan de kinderen van 8.30 -14.45 uur naar school en op woensdag en vrijdag van 8.30-12.30 uur.
De leerlingen eten samen met de leerkracht in de groep.
De jaarlijkse inzet van onderwijsuren is gekoppeld aan de gezamenlijke afspraken rond school- en vakantietijden (zie hiervoor de schoolgids).
Het onderwijs richt zich op een breed aanbod.
We werken aan de volgende ontwikkelingsgebieden:
Zintuiglijke en lichamelijke ontwikkeling
Nederlandse taal
Rekenen en wiskunde
Engelse taal
Wereldoriëntatie (aardrijkskunde, geschiedenis en natuur waaronder biologie)
Sociaal-emotionele ontwikkeling (KIJK/ ZIEN)
Expressie-activiteiten
Bevordering sociale redzaamheid, waaronder gedrag in het verkeer
Bevordering van gezond gedrag
Schoolveiligheid/welbevinden van de leerlingen
Bevordering actief burgerschap en sociale integratie, overgedragen kennis/kennismaking met de diversiteit van de samenleving
Burgerschap
Het onderwijs gaat ervan uit dat leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving. Daarom is het onderwijs gericht op het bevorderen van
actief burgerschap en sociale cohesie en op het kennis hebben van en kennismaken met verschillende achtergronden en culturen van
lee ijdgenoten. Het aanbod draagt bij aan de basiswaarden van de democratische rechtsstaat.
De school zorgt voor de sociale, fysieke en psychische veiligheid van de kinderen in en om de school gedurende de schooldag. Dit blijkt onder
andere uit de beleving van de veiligheid en het welbevinden van kinderen. De uitingen van kinderen en personeel zijn in lijn met de
basiswaarden van de democratische rechtsstaat.
We kennen hierbij 4 kernen.
1 werking en belang van de democratische rechtsstaat;
2 betekenis van mensenrechten en kinderrechten voor het dagelijkse (samen)leven;
3 sociale vaardigheden en omgangsvormen;
4 maatschappelijke verantwoordelijkheid

We geven hier o.a. vorm aan door deel te nemen aan cultuurprojecten vanuit samenwerking met collega basisscholen, gemeente en de
combinatiefunctionarissen.
Kennis en kunde vergroten t.a.v. andere culturen en geloofsovertuigingen doen we bij de werkplek wereld en tijdens de groepsgesprekken.

Op SBO De Zonnewijzer geven wij de kinderen een zo passend mogelijk aanbod, waarbij ze zich optimaal kunnen ontwikkelen tot zelfstandige
en weerbare volwassenen.
Binnen dit aanbod vinden wij het van belang dat kinderen op een adequate wijze participeren in de maatschappij en is het van belang dat
kinderen zich een aantal sociaal-emotionele vaardigheden eigen maken.
Al vroeg maken kinderen deel uit van een groep. Eerst is dit enkel het eigen gezin en naaste familie, later gaan ze veelal naar de
peuterspeelzaal of kinderdagverblijf, waar ze met andere kinderen en leidsters te maken hebben. Vervolgens gaan ze naar de basisschool en
kunnen sportverenigingen en de vriendenkring een belangrijke rol gaan spelen.
Binnen al deze situaties is het van belang dat kinderen op een juiste manier met zichzelf en anderen (leren) omgaan.
Sociaal competent gedrag bestaat niet uit losse vaardigheden; het zijn sociale, emotionele en cognitieve elementen die onderling met elkaar
verbonden zijn.
Sociaal-emotioneel leren en de structurele aandacht voor sociaal emotionele ontwikkeling.
Een goede ‘sociale bagage’ is de basis om deel te nemen aan de maatschappij, nu en later.
Om de verschillende stappen van ontwikkeling van het basisschoolkind te kunnen monitoren wordt gebruik gemaakt van sociaal emotionele
leerlijnen vanuit ZIEN!
Leerkrachten krijgen zicht op de sociaal-emotionele ontwikkeling van hun leerlingen.
De leerlijnen sociaal initiatief en sociale autonomie zijn hierin leidend voor wat betre  de pedagogische interventies van de leerkracht.
Sociaal-emotioneel leren doen we de hele dag door. De leerkrachten gebruiken derhalve een gemeenschappelijke taal (Rots en Water taal)
van waaruit we onze leerlingen ondersteunen bij het oefenen en toepassen van levensvaardigheden.
Alle leerkrachten zijn geschoold in Rots en Water, waarbij we een universele taal gebruiken, die we spreken en laten zien om kinderen
spelenderwijs te ondersteunen in de ontwikkeling van sociale en communicatieve vaardigheden.

5.10. Schoolresultaten



5.10. Schoolresultaten
Tot schooljaar 2018-2019 was het Speciaal Basisonderwijs niet verplicht om deel te nemen aan een eindtoets voor alle leerlingen. Toch hee
de Zonnewijzer er voor gekozen om ook onze kinderen daar aan mee te laten doen. In schooljaar 2018-2019 was er helaas geen digitale
eindtoets voorhanden, waardoor er slechts 3 kinderen de eindtoets hebben gemaakt. Vanwege de vroeg aanmeldingen van onze leerlingen
op het Voortgezet onderwijs is deze toets (nog) niet noodzakelijk)

Vanaf komend schooljaar moeten ook alle Speciaal Basisonderwijs scholen deel gaan nemen aan een centrale eindtoets.

5.11. Kwaliteitszorg
Voor de Zonnewijzer is de leerlingvolgkalender van SKOZOK leidend. Daarnaast volgen we leerlingen intensief door methode gebonden
toetsen en observaties.
De opbrengsten van de Citotoetsen worden 2x p.j. besproken tijdens de groepsbespreking, deze gebeurd met de gehele bouw. Daarin wordt
gekeken of er op bouwniveau aanpassingen gedaan moeten worden op het aanbod, of dat dit op groepsniveau zou moeten gebeuren. De
ambitie is hierbij leidend. Tijdens deze besprekingen komen naast de harde data ook de zachte data aan bod; sociaal emotionele
ontwikkeling, gedrag enz.
Ons leerlingvolgsysteem ZIEN / KIJK helpt ons bij het in beeld brengen van de soc. em. ontwikkeling.
Binnen het begeleidingsteam (Directeur, kwaliteitsondersteuner en orthopedagogen) wordt gekeken welke aanpassingen op schoolniveau
moeten plaats vinden. Deze worden dan besproken met het team.

We bespreken dit ook met ouders in een gesprekkencyclus;
- Een informatieavond aan het begin van het schooljaar
- Een kennismakingsgesprek
- 2x een OPP gesprek, daarin staan de doelen voor de komende periode

Daarnaast krijgen de kinderen 2x per jaar een rapport mee naar huis waarin de ontwikkeling van de leerling zichtbaar wordt.

Aan het begin van het jaar maakt een externe partij een groepsfoto, wat snel duidelijkheid verscha  over de vraag of er naast het reguliere
aanbod nog iets extra's nodig is op groepsniveau. Bovendien worden individuele leerlingen waarbij iets extra's nodig is, snel gedetecteerd.

5.12. Resultaten tevredenheidsonderzoek
In maart 2019 hebben we onder onze ouders en leerlingen (5-8) tevredenheidsonderzoeken gehouden.
Hieronder een samenvatting van de uitkomst ervan:

leerling_volg_kalender....pdf

Oudertevredenheid_Scho....pdf

Leerlingtevredenheid_S....pdf
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6. Beleidsplannen en protocollen

6.1. Meerjarenbeleidsplannen
Als praktische vertaling van het Koersplan van SKOzoK zijn er zes meerjarenbeleidsplannen gemaakt door verschillende domeinen: P&O,
Onderwijs, ICT, Communicatie, Financiën en Huisvesting. 
Deze meerjarenbeleidsplannen vindt u hieronder.
Meerjarenbeleidsplan P&O 2019-2022

Meerjarenbeleidsplan Onderwijs 2019-2022

Meerjarenbeleidsplan ICT 2019-2022

Meerjarenbeleidsplan Communicatie

Meerjarenbeleidsplan Financiën

Meerjarenbeleidsplan Huisvesting

6.2. Beleid meertalige leerlingen

Meerjarenbeleidsplan_P....pdf

Meerjarenbeleidsplan_O....pdf

Meerjarenbeleidsplan_I....pdf

Meerjarenbeleidsplan_C....pdf

Meerjarenbeleidsplan_F....pdf

Meerjarenbeleidsplan_H....pdf
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https://login.schoolplan.nu/system/attachments/files/000/003/150/original/Meerjarenbeleidsplan_Onderwijs_2019-2022.pdf
https://login.schoolplan.nu/system/attachments/files/000/003/183/original/Meerjarenbeleidsplan_ICT_2019-2022.pdf
https://login.schoolplan.nu/system/attachments/files/000/003/216/original/Meerjarenbeleidsplan_Communicatie_2019-2022.pdf
https://login.schoolplan.nu/system/attachments/files/000/003/249/original/Meerjarenbeleidsplan_Financi%25C3%25ABn_2019-2022.pdf
https://login.schoolplan.nu/system/attachments/files/000/003/318/original/Meerjarenbeleidsplan_Huisvesting_2019-2022.pdf


6.2. Beleid meertalige leerlingen
Binnen onze SKOzoK-scholen stromen steeds meer leerlingen in voor wie de Nederlandse taal niet hun moedertaal is, zowel uit Europese als
niet-Europese landen. De diversiteit qua achtergrond van leerlingen neemt toe en volgens prognoses zal die komende jaren nog verder
groeien.  Als stichting nemen we uiteraard onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om ook deze leerlingen adequaat te bedienen.

De visie van Passend Onderwijs bij SKOzoK is kwalitatief goed onderwijs voor alle leerlingen. Mede vanuit dit gedachtegoed van Passend
Onderwijs en vanuit recente inzichten over dit onderwerp, streven we ernaar dat anderstalige leerlingen zoveel mogelijk een geïntegreerd
beredeneerd plannend onderwijsaanbod krijgen in de reguliere school die zij bezoeken. Daarbij zullen leerkrachten zich bewust moeten zijn
van de specifieke onderwijsbehoe en voor deze doelgroep en hun basisdidactiek hierop aan moeten kunnen passen. Een didactiek die
overigens de hele groep ten goede komt. Daarnaast is het van belang ook een geïntegreerd passend aanbod te realiseren op sociaal en
emotioneel gebied.

Voor de jongste leerlingen hebben we drie schakelklassen in onze regio’s (Valkenswaard, Bergeijk en Cranendonck) gerealiseerd. We ervaren
dat zij tegemoetkomen aan de behoe e om een specifiek taalaanbod te realiseren. Daarbij bestaat de mogelijkheid dat ook leerlingen van
andere schoolbesturen deze voorziening bezoeken.

Momenteel wordt de eerste opvang aan nieuwkomers gerealiseerd door een klein aantal scholen, gehuisvest net buiten ons voedingsgebied,
namelijk in Eindhoven en Hapert.
Indien ouders met een anderstalige achtergrond (nieuwkomers) contact zoeken met één van onze scholen, verwijst de directeur hen door
naar bovengenoemde scholen. Leerlingen worden op deze scholen in speciale taalklassen gedurende een korte periode “ondergedompeld” in
een taalbad, wat hen voldoende zou moeten toerusten om door te stromen naar de reguliere basisscholen. We zien wel dat de specifieke
onderwijsbehoe en van deze kinderen nog te vaak het niveau van de basisondersteuning overstijgt.

Op deze manieren realiseren wij een geïntegreerd beredeneerd plannend onderwijsaanbod:

1. Het is van belang dat leerkrachten, kwaliteitsondersteuners en directeuren toegerust  zijn met achtergrondkennis en vaardigheden om op
zowel didactisch, sociaal-emotioneel gebied  en ten aanzien van culturele diversiteit goed te kunnen anticiperen op wat deze leerlingen in
hun groep/school van hen vragen. Daartoe is veiligheid en inlevingsvermogen voorwaardelijk, naast het wendbaar maken en inzetten van die
verworven kennis;

2. Onderwijs aan anderstaligen valt onder de basisondersteuning. Daar we deze doelgroep op dit moment nog niet altijd voldoende op
kunnen vangen, zijn er vanuit Passend Onderwijs verschillende vormen van ondersteuning mogelijk. Ons streven is echter wel dat op termijn
de scholen zelf in staat zijn de anderstalige leerling te ondersteunen vanuit de basisondersteuning;

3. Om te komen tot een geïntegreerd beredeneerd plannend onderwijsaanbod - op die scholen waarbinnen een substantieel aantal kinderen
in de groepen 3 t/m 8 anderstalig is - is het realiseren van (een vorm van) een schakelklas een mogelijkheid. Een andere mogelijkheid om
deze doelgroep te ondersteunen, kan zijn door binnen de school te werken met een ‘taal-expert’ op dit terrein. De mogelijkheden dienen we
de komende periode verder te verkennen en eventueel verder uit te werken;

4. Met name in het taalonderwijs en alle daaraan gerelateerde aspecten, denk aan de rekentaal, overige vakken en begeleiding in algemene
zin, zal er vanuit een interactieve manier van werken bewust gehandeld moeten worden om deze leerlingen te gaan laten integreren: dit
betekent dat er kennis moet zijn over hoe de overdracht van talige aspecten dient plaats te vinden. In onze organisatie hebben we al
gerealiseerd dat hierbij ondersteuning kan worden geboden door op dit moment een drietal gespecialiseerde Leerkrachtondersteuners (LO);

5. Toetsing aan het inspectiekader voor NT-2 onderwijs;

6. Het is van belang met alle belanghebbende derden zoals gemeentes, vluchtelingenwerk en scholen buiten de stichting, goede contacten
aan te gaan en te onderhouden;

7. Om de scholen binnen SKOzoK te faciliteren en doelgericht te handelen, vraagt  dit om specifieke en ervaringsgerichte coördinatie,
aangestuurd vanuit Team Passend Onderwijs.  

6.3. Veiligheid en privacy



6.3. Veiligheid en privacy
In onze stichting en op onze school gebruiken we gegevens van leerlingen en medewerkers. Deze gegevens zijn persoonsgegevens. In ons
privacyreglement is beschreven voor welke doelen en hoe deze persoonsgegevens worden gebruikt. Het gaat hierbij niet alleen om gewone
persoonsgegevens zoals naam, geboortedatum en overige contactgegevens, maar soms ook om bijzondere persoonsgegevens zoals
bijvoorbeeld gegevens over de gezondheid van leerlingen. Het schoolbestuur (ook wel bevoegd gezag genoemd) is verantwoordelijk voor de
bescherming van de privacy van leerlingen en medewerkers en hee  daarom het privacyreglement vastgesteld voor de gehele organisatie.

Sinds 25 mei 2018 is een nieuwe Europese privacywet van toepassing: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet stelt
nieuwe en verdergaande eisen aan de omgang met persoonsgegevens. De AVG formuleert een aantal belangrijke principes voor
gegevensverwerking:
- Het gebruik van persoonsgegevens gebeurt op een wijze die rechtmatig, behoorlijk en transparant is;
- Het gebruik van die gegevens gebeurt alleen voor een uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd doel (doelbinding) en op een in de AVG
genoemde grond (grondslag);
- Er worden niet meer persoonsgegevens gebruikt en vastgelegd dan strikt noodzakelijk is voor het doel waarvoor het wordt verwerkt
(dataminimalisatie);
- Het gaat om juiste en geactualiseerde gegevens met redelijke maatregelen om waar nodig te rectificeren of te wissen (juistheid van de
gegevens).

Het privacyreglement is gebaseerd op bovenstaande principes. Het bestuur van SKOzoK zorgt, in samenspraak met de functionaris voor
gegevensbescherming (FG), ervoor dat zorgvuldig met de persoonsgegevens van leerlingen en medewerkers wordt omgegaan, en legt
verantwoording af over het gevoerde privacybeleid aan de betre ende medezeggenschapsorganen en aan de Raad van Toezicht.

6.4. Sponsorgelden
Het komt voor dat ouders of leerlingen zich inspannen om een bepaald project te realiseren voor, op of namens school. Mocht dit
voorkomen, dan is de afspraak dat de sponsorgelden opgehaald worden voor een vooraf vastgesteld doel dat met de ouders is
gecommuniceerd en dat het opgehaald bedrag ook daadwerkelijk besteed wordt aan dit doel.
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https://login.schoolplan.nu/system/attachments/files/000/002/743/original/Privacyreglement_SKOzoK.pdf
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