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1. DE SCHOOL EN HAAR OMGEVING   

1.1 Korte biografie: Waar staat de 

school?   
Waar komt de school vandaan?  
SBO de Zonnewijzer maakt deel uit van het samenwerkingsverband passend onderwijs PO 3009. 

Binnen het samenwerkingsverband geeft de Zonnewijzer vorm aan de specifieke passende 

ondersteuning die de kinderen nodig hebben.   

De school ligt in Valkenswaard (Haagstraatplein) en heeft een regionale functie.  

De afgelopen periode hebben we de school nadrukkelijk in evenwicht gebracht. Didactische en 

pedagogische evenwicht levert passende (didactische) resultaten op, waarbij kinderen voldoende tot 

goede ontwikkeling laten zien.  

Binnen Haagstraatplein willen we op SBO de Zonnewijzer De opbrengsten (m.n. didactisch) beter in 

lijn brengen met de schoolstandaarden. Waarbij het onderwijsconcept nadrukkelijk overeind blijft.  

Aandacht en intensivering van Groepsplannen, Basisaanbod, intensief en talentarrangementen 

uitwerken.  

2. UITGANGSPUNTEN SCHOOLBESTUUR   

2.1.  Missie en visie  
Onze naam, SKOzoK, staat voor Samen Koersen Op zichtbare onderwijs Kwaliteit. Onze koers, de 

missie en visie geldt voor de organisatie en al haar medewerkers.  

  
Missie   
SKOzoK biedt haar leerlingen eigentijds onderwijs in een uitdagende leeromgeving, zodanig dat zij 

zich optimaal ontwikkelen.   

  

Visie   
• We verzorgen eigentijds, kwalitatief goed onderwijs, waar de mogelijkheden en interesses van 

het kind centraal staan. De leerling leert in dialoog met medeleerlingen, de leerkracht en de 

omgeving. We bieden een passend onderwijsarrangement aan, zo dicht mogelijk bij huis.   

• SKOzoK is een open en lerende gemeenschap, waarin onze medewerkers op professionele wijze 

werken en leren. Dit houdt onder andere in dat we verantwoordelijkheid nemen, 

voorbeeldgedrag laten zien en elkaar aanspreken.   

• We onderhouden een proactieve en duurzame samenwerkingsrelatie met ouders, ketenpartners 

en gemeenten.   

• Onze organisatie werkt efficiënt en effectief, waardoor we de beschikbare middelen zo goed 

mogelijk benutten.   

• Ouders maken een bewuste, positieve keuze voor een SKOzoK-school.   

2.2  Het bepalen van onze strategie  
Enerzijds leiden zowel de krimp van het aantal leerlingen in onze regio als de steeds wijzigende 

verwachtingen van de maatschappij (ouders en politiek) tot de noodzaak van meer flexibiliteit van 

onze organisatie. Anderzijds zal de kennis en kunde van nu onvoldoende zijn voor de toekomst. De 

technologische vernieuwingen volgen elkaar immers snel op en de informatie-overload vraagt 

voortdurend om filteren en prioriteren, een andere manier van kennis opnemen en verwerken. Deze 

ontwikkelingen vormen het fundament voor de strategische keuzes die wij hebben gemaakt op het 

gebied van het leren, het organiseren en van wat wij verwachten van ons personeel. Deze keuzes 

hebben we beschreven in het strategische plan van SKOzoK voor de periode 2014-2018: het 

Koersplan.   
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2.3   Onze focuspunten voor 2014-2018  
1. Excellent in leren leren  

Wij zorgen voor een dekkend aanbod van de kerndoelen van het primair onderwijs en voor het 

bereiken van de vereiste resultaten (per school op minimaal een gemiddeld niveau). Daarnaast is 

het de belangrijkste taak van de school om leerlingen voor te bereiden op de snel en steeds 

veranderende maatschappij. Om dit te realiseren, stimuleren we bij leerlingen de 

verantwoordelijkheid voor de eigen ontwikkeling en vergroten we hun zelfkennis over hoe ze (het 

beste kunnen) leren. We noemen dit “leren leren”.  

Binnen het leerprogramma is balans tussen kennis, sociaal emotionele ontwikkeling en het “leren 

leren”. Op alle SKOzoK-scholen wordt gewerkt aan deze drie ontwikkelingsgebieden. Voor ieder 

ontwikkelingsgebied zijn of worden doorgaande leerlijnen uitgewerkt. Op de scholen worden 

verschillende accenten gelegd, die leiden tot een lokale inkleuring.  

  

2. Samen ontwikkelen van de leergemeenschap  

Door verdergaande samenwerking binnen de organisatie tussen onze medewerkers te bevorderen, 

zowel in het werken als in het leren, zal de kwaliteit van ons onderwijs verder verbeteren. Voor de 

verbetering van de kwaliteit zijn de leerkrachten de belangrijkste succesfactor. De ontwikkeling van 

ons onderwijs zal dan ook vorm krijgen door verdere professionalisering van de leerkrachten. Een 

lerende en onderzoekende attitude van onze collega’s zien wij als basisvoorwaarde voor de realisatie 

van een succesvolle leergemeenschap. We willen de professionalisering met name in de praktijk 

laten plaatsvinden; het uitgangspunt daarbij is met en van elkaar leren. Op die manier maken we de 

transitie van “ik en mijn groep” naar “wij en onze school” naar “wij en onze organisatie”. Daarnaast 

kunnen we ook gebruik maken van de kennis en kunde van buiten, om nog meer rendement te 

behalen. De ouders zijn voor ons hierin heel belangrijk. Samen vormen we de leergemeenschap.  

  

3. Slimmer organiseren  

  

Leeromgeving  

Wij willen leerkrachten en leerlingen een leerrijke omgeving bieden, die het leerproces ondersteunt. 

Deze omgeving kenmerkt zich door ruimte voor doen en experimenteren, met veel aandacht voor 

reflectie op handelen en leren. Technologische vernieuwingen versterken de innovatie- 

mogelijkheden bij het organiseren van het leren. De omgeving hoeft zich niet te beperken tot een 

(school)gebouw, maar zegt meer over de wijze waarop het leren is georganiseerd. Deze is 

“leergericht” in plaats van “leerkrachtgericht”:   

De primaire opdracht van leerkrachten is het volgen van de vorderingen van het leren en het 

begeleiden van het leerproces. Het voeren van de dialoog met de leerling over de leerdoelen, de 

opbrengsten en de voortgang, vervult hierin een belangrijke rol. De ruimtes waarin wordt gewerkt, 

bieden gelegenheid om te kiezen, om te plannen en om te doen.   

Er zijn plekken voor concentratie, voor samenwerken en voor ontmoeting. Centraal in de organisatie 

van het leren staat het leerarrangement, dat bestaat uit leerlijnen. Deze leerlijnen gaan uit van 

kennis en vaardigheden, maar ook van de toepassing ervan. De leerlijnen bevatten mijlpalen, 

leertaken en toetsen.  

  

2.4. Kleine scholen  
Onze scholen worden gemiddeld door steeds minder leerlingen bezocht. Dit vereist flexibiliteit in de 

organisatie van het leren, zowel in de groep als in de school. Wij willen de werkende principes bij 

onze huidige kleine scholen nader onderzoeken en uitbouwen, om zo "tight fit" mogelijk en met 

goede kwaliteit onze doelgroep te kunnen blijven bedienen.  

In onze organisatie is veel kennis en kunde aanwezig. Logischerwijs is niet op iedere school dezelfde 

expertise beschikbaar. Via het opbouwen van netwerken willen we specialismen binnen onze 

organisatie zoveel mogelijk benutten, zodat we als de situatie daar om vraagt, elkaar snel kunnen 

helpen. De leeromgeving kan nog krachtiger worden, door meer samen te werken met ouders, 

vrijwilligers en lokale voorzieningen. Ook stimuleren we het experimenteren met bijvoorbeeld 

thuisleren of schooldoorbrekend werken. Dat kan de onderwijskwaliteit op een school met 

krimpende leerlingenaantallen minder kwetsbaar maken.  

Voor deze focuspunten worden per schooljaar concrete jaardoelstellingen uitgewerkt in een jaarplan 

van de organisatie: het Kompas. Zo blijft onze strategie actueel. Bij het bepalen van deze 

doelstellingen op organisatieniveau wordt er ruimte gehouden voor 
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concrete invulling op schoolniveau. Zo vormen het Koersplan en het Kompas de basis waarmee onze 

scholen hun schoolplannen vormgeven. Hierdoor ontstaat er optimale aansluiting tussen de 

strategische doelen van de organisatie als geheel en de 30 verschillende scholen.  

  

    
2.5  Kwaliteitsbewaking  
SKOzoK kent een hoog ambitieniveau en streeft goede leeropbrengsten, in de breedste zin van het 

woord, na. Op organisatieniveau werken we met een planning en control cyclus, waar onder andere 

over de leeropbrengsten, de voortgang van het realiseren van de focuspunten uit het Koersplan, 

alsook specifieke ambities van de scholen wordt gerapporteerd en waar indien nodig wordt 

bijgestuurd.  

  
3. ONS SCHOOLCONCEPT   

3.1. Onze missie, onderwijsvisie en de vertaling daarvan in kernwoorden.  
Missie   

“Gewoon in een speciale school”  

De Zonnewijzer is een speciale basisschool waar leerlingen en leerkrachten in een krachtige 

leeromgeving en in een prettige sfeer voortdurend uitgedaagd worden tot leren van en met elkaar.  

De Zonnewijzer wil zich onderscheiden van de reguliere basisschool.   

We hebben hiervoor elementen vanuit het concept "de andere basisschool"(APS) gekozen.   

• acceptatie van jezelf  en de ander  

• leerproces waarbij kinderen ook zelf keuzes leren maken.  

• We werken met werkplekken.   

Naast de reguliere vakken kiezen de kinderen een werkplek waar zij aan een bepaalde 

opdracht gaan werken. Zij kiezen, delen, maken hun werk en ervaringen.  

We zien in de praktijk dat de kinderen die bij ons op school komen, vaak vastgelopen zijn in het 

regulier onderwijs of ook al in de voorbereiding daarop. Dit ondanks alle zorg en extra 

ondersteuning die geboden wordt.   

  
  

Visie:   
We streven naar aangepast onderwijs om ervoor te zorgen dat kinderen (weer) zelfstandige, 

weerbare en ondernemende kinderen worden die mede-eigenaar zijn van hun leerproces en kennis 

hebben van hun eigen mogelijkheden en belemmeringen.   

Dit vanuit de visie kiezen, maken en delen.   

(• Kiezen, keuzes kunnen maken. Om keuzes te kunnen maken moet je kennis hebben van de 

wereld, maar vooral ook van jezelf. Belangrijke vaardigheden voor het leren kiezen zijn 

vaardigheden om informatie op te doen.  

• Delen, waarbij het gaat om het delen van spullen, ruimte en tijd, maar ook om het delen van 

kennis, ideeën en gevoelens. Delen is samenleven.  

• Maken van dingen is belangrijk om in leven te blijven. Een mens moet een productieve 

bijdrage leveren in welke vorm dan ook.  

  

  

Onze kernwaarden:  
Taal als voertuig, samenwerken en jezelf leren kennen zijn kernwaarden die zich uiten inde 

ontwikkeling tot een autonoom mens die in relatie met de ander tot ontwikkeling komt. Het 

komen vanuit deze waarden tot een goed zelfbeeld met een juiste kijk op de eigen competenties. 

Een kind leert en ontwikkelt zich in een sociale omgeving.  

  

Kinderen construeren kennis  

• Leren vanuit leerlijnen passend bij de mogelijkheden van het kind  

• Kinderen “eigenaar“ laten worden van hun eigen leren   
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• Leren in betekenisvolle situaties   

• Leren in heterogene groepen van 4 t/m 7 (OB)en 8 t/m 12 jaar(MB/BB)  

• Leren in een uitdagende voorbereide leeromgeving   

• Leren door doen en toepassen  

• Kinderen medeverantwoordelijk laten worden van hun eigen ontwikkeling   

• Reflectie van zowel kind als leerkracht als een krachtig instrument om tot verdere 

ontwikkeling te komen.  

  

  

Wat leren de leerlingen zoal?  

• Kinderen leren sturing te geven aan zichzelf.  

• Kinderen ervaren dat keuzes maken  consequenties heeft ; zowel positief als negatief.   

• Vorm en inhoud te geven aan hun eigen leren.  

• Reflecteren en inzicht krijgen in zichzelf zowel t.a.v. hun zwakte als sterkte.  

• Trots te zijn op wat ze kunnen en op wie ze zijn  

• Kinderen ontwikkelen zich binnen hun eigen mogelijkheden zo maximaal mogelijk  

• Kinderen leren mede verantwoordelijk te zijn voor de werkruimtes en sfeer in de 

bouw/groep.   

Kinderen leren om kennis om te zetten in acties ten gunste van zichzelf en de directe 

omgeving  

• Kinderen leren sociale vaardigheden om (beter) om te kunnen gaan met andere kinderen en 

volwassenen.  

  
4. WETTELIJKE OPDRACHTEN  
De overheid stelt aan alle basisscholen een aantal wettelijke eisen ten aanzien van de kwaliteit en 

de inrichting van het onderwijs.   

In dit hoofdstuk beschrijven we een aantal onderwerpen waar SBO de Zonnewijzer aan de wettelijke 

eisen voldoet.  

De Zonnewijzer is een vangnet voor die kinderen die meer ondersteuning nodig hebben dan dat een 

basisschool kan bieden. Het vormt een schakel in de geleidelijke schaal van 

ondersteuningsmogelijkheden binnen het SWV PO de kempen  

  

4.1  Kwaliteit en kwaliteitsbewaking  
Welke meters heb je als school (organisatie) uitstaan?  

Binnen de bewaking en evaluatie van ons onderwijs maken we gebruik van diverse instrumenten. 

Deze instrumenten zijn op SKOzoK niveau vastgelegd.  

Het instrument dat we gebruiken om op kind-, groeps-, en schoolniveau het onderwijs in beeld te 

brengen zijn de toetsen t.b.v. het LOVS.  
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Meet wat je wilt weten?  
Als SBO zijn we bezig de schoolstandaarden, gericht op de opbrengsten van de basisvaardigheden in 

beeld te brengen. Ook de conceptrichtlijnen van de inspectie vormen hierbij een graadmeter.  

Dit vormt richtlijnen om goed te kunnen meten wat we willen weten.  

Voor rekenen en wiskunde hebben we de schoolstandaard samen vastgesteld.  

Rekenen en Wiskunde                      

Leeftijd        

  1F+  KL>  

  bijna 1F  BBL  

  <1F   Pro   

  

4.2      De inhoud van ons onderwijs  

  Leermiddelen/methodes  Bijzondere afspraken  

Zintuiglijke en lichamelijke 

ontwikkeling  

Bewegingslessen in het 

basisonderwijs  

  

Nederlandse taal  Taal in Beeld 2  

Spelling in Beeld 2  

  

Lezen  Veilig stap voor stap  

Estafette nieuw  

Nieuwsbegrip XL  

  

Rekenen en wiskunde  Alles Telt 2    

à  6  7  8  9  10  11  12  13  

30%  M3E3  E3M4  E4  M5E5  M6  E6  M7  E7  

75%  M3  E3  M4  E4M5  E5  M6  E6  E6  

90%  E2  M3  E3  E3M4  M4  E4  M5  M5E5  
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Engelse taal  Just do it    

Wereldoriëntatie 

(aardrijkskunde, 

geschiedenis en natuur 

waaronder biologie)  

Werkplek wereld met 

bronnenboeken  

  

Sociaal-emotionele 

ontwikkeling (ZIEN)  

Rots en water zie 

verder pedagogisch 

beleidsplan  

  

Leren leren  Werkplekken  

opdrachtkaarten op drie 

niveaus  

  

Maatschappelijke 

verhoudingen, waaronder  

staatsinrichting   

    

Geestelijke stromingen      

Expressie-activiteiten      

Bevordering sociale 

redzaamheid, waaronder 

gedrag in het verkeer   

Klaar over    

Bevordering van gezond 

gedrag  

    

Schoolveiligheid/welbevinden 

van de leerlingen  

Kindgesprekken  Door leerkracht, door AB 

en LO  

SMW vanuit MEE  

Bevordering actief 

burgerschap en sociale 

integratie, overgedragen 

kennis/kennismaking met de  

diversiteit van de 

samenleving  

Projecten zoals IVN, 

Anne Frank, Projectdag. 

“Goed doel”  

  

Door deze leerstof aan te bieden middels het gebruik van genoemde leermiddelen, de wijze waarop 

deze leermiddelen worden ingezet en de leertijd die wordt gereserveerd voor deze inhouden voldoet 

SBO de Zonnewijzer aan de kerndoelen en wettelijke eisen, zoals verwoord in artikel 9 van de Wet 

Primair Onderwijs.  

  

4.3      Wat hebben onze leerlingen nodig?  
  
Handelingsgericht Werken  

Alle scholen binnen SKOzoK werken vanuit de principes van Handelingsgericht werken (HGW). HGW 

is een planmatige en cyclische werkwijze waarbij de onderwijsbehoeften van de leerlingen en de 

ondersteuningsbehoeften van de leerkrachten centraal staan.   

De hele cyclus van HGW (waarnemen, begrijpen, plannen en realiseren)  met bijbehorende 

instrumenten zoals groepsoverzicht en groepsplan is geïmplementeerd op de scholen. De komende 

jaren wordt ingezet op verbetering. De Lichte Ondersteuners vervullen hierin ook een rol. Zij 

ondersteunen collega-leerkrachten bij het vormgeven van een passend pedagogisch en didactisch 

onderwijsaanbod voor leerlingen en groepen met complexe onderwijsbehoeften. Op die manier 

wordt het effect van de ondersteuning verbreed en meer geborgd binnen het handelingsrepertoire 

van de leerkracht.  
  

Procedures rond het toekennen van extra ondersteuning  

Leerkrachten bieden in de groep een gedifferentieerd onderwijsaanbod om zo goed mogelijk af te 

stemmen op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. De KO-er (KwaliteitsOndersteuner) 

ondersteunt de leerkracht hierbij. De onderwijsbehoeften van een leerling kunnen zo complex zijn 

dat de basisondersteuning die geboden kan worden binnen de school onvoldoende is, om de leerling 

goed te kunnen begeleiden. In die situaties neemt de KO-er in 
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samenspraak met de ouders en leerkracht contact op met de Coördinator Passend Onderwijs van 

SKOzoK. Samen wordt dan besproken welke extra ondersteuning nodig is om de ontwikkeling van 

een leerling positief te stimuleren. Er wordt binnen extra ondersteuning onderscheid gemaakt tussen 

Lichte en Zware   

  

  

Ondersteuning.  

Lichte Ondersteuning  

Lichte en preventieve ondersteuning  

Georganiseerd door SKOzoK  

Toegekend door de Coördinator Passend Onderwijs van SKOzoK  

In veel gevallen wordt een Lichte Ondersteuner ingezet. Dit is een SKOzoK-collega met specifieke 

expertise die leerkrachten ondersteunt bij het vormgeven van Passend Onderwijs voor een leerling 

of groep met complexe onderwijsbehoeften.  

Zware Ondersteuning  

Een arrangement op de basisschool of een plaatsing op een S(B)O?  

Georganiseerd door het Samenwerkingsverband PO De Kempen  

Toegekend door de Commissie van Toelaatbaarheidsverklaringen  

Beide vormen van ondersteuning worden na overleg met de ouders aangevraagd door de 

basisschool.  

Ondersteuningsprofiel  

Bij de schoolspecifieke documenten treft u het schoolondersteuningsprofiel aan  

  

Ondersteuningsplan  

Het ondersteuningsplan van SWV PO de Kempen (3009) is van toepassing op ons werk op de school. 

(zie bijlage))  

  

    

Hoe krijgt de ondersteuning van de jongste leerlingen (groep 1 t/m 4) vorm?  

    
2 leerkrachten                             1 onderwijsassistent  

  

  

  

  

  

Groep geel:  

Kinderen die behoefte hebben aan instructie van groep 2. Zij gaan in een half jaar tijd zoveel 

mogelijk inhaalslag maken zodat in januari/februari begonnen kan worden met de instructies van 

groep 3.   

  

Groep oranje:  

Deze kinderen hebben behoefte aan de instructie van midden groep 3.   

   

Op de dagen dat de onderwijsassistent werkt, kunnen deze 2 stamgroepen in 3 groepen verdeeld 

worden tijdens de instructie. Hier wordt een duidelijk en concreet plan voor gemaakt zodat iedereen 

weet waar hij/zij aan toe is.   

Het is de bedoeling dat de leerkrachten met alle kinderen werken en ze allemaal kennen. Het kan 

dus zijn dat je als leerkracht bij rekenen geen kinderen uit je eigen stamgroep instructie geeft.   

  

Voorbeeld:  

In totaal zitten er 22 kinderen in de onderbouw. Deze kinderen worden verdeeld over groep geel en 

oranje. Tijdens de instructiemomenten worden deze kinderen in 3 groepen verdeeld. Iedere 

leerkracht/ onderwijsassistent is op dat moment verantwoordelijk voor die kinderen. In een concreet 

plan wordt meegenomen welke groepen, welk vak, welk niveau de kinderen werken en welke 

leerkracht daar het beste op aan kan sluiten.   

  

Onderbouw 2015 - 2016   

2  stamgroepen   
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5. ANALYSE VAN HET FUNCTIONEREN VAN DE SCHOOL  
De afgelopen jaren hebben we ons binnen het SBO gericht op een betere aanpak t.a.v. de didactiek. 

Diverse andere ontwikkelingen, ook op pedagogische ondersteuning hebben aandacht gekregen. Te 

denken valt aan de verdere uitwerking van de schakelgroep, de inzet van AB-ers en opvang van 

kinderen in een Time-out setting.  

Het laatste jaar hebben we nadrukkelijk de organisatie ons onderwijs anders vorm gegeven om een 

hanteerbaar en werkbare situatie te krijgen richting de schoolstandaard.  

  

Methode ZIEN is al een paar jaar geïmplementeerd.   

  

Didactische aanbod en opbrengsten  
Door het aanbod beter HandelingsGerichtWerken (HGW) te maken, met een basisaanbod, een 

intensief en een talenten arrangement zijn we beter in staat om aan de verschillende ondersteuning 

behoeften van kinderen tegemoet te komen.  

Op de Zonnewijzer zijn de leerlijnen en de daarbij behorende cruciale leermomenten het 

uitgangspunt voor het werken aan de kerndoelen. Door middel van een beredeneerd en plannend 

aanbod wordt aandacht besteed aan de doelstellingen van de kerndoelen.  

De Zonnewijzer gebruikt voor alle leervakken een methode.   

Rekenen: Alles Telt (nieuwste versie)  

Taal: Taal in Beeld (nieuwste versie)  

Spelling: Spelling in Beeld (nieuwste versie)  

Lezen: Veilig Stap voor Stap in de onderbouw en Estafette Nieuw in de midden- en bovenbouw  

Begrijpende lezen: Nieuwsbegrip XL  

Schrijven: Pennenstreken in de onderbouw en Handschrift Nieuw in de midden- en bovenbouw.  

Daarnaast komen verkeer, cultuur en burgerschap in de vorm van cursussen en kortdurende 

themamomenten aan bod.   

   

Naast de inzet van de methodes wordt gebruik gemaakt van digitale ondersteuning, spelvormen en 

andere uitnodigende leermiddelen bij alle vakgebieden.  

  

Voor de zaakvakken en creatieve vakken werkt de Zonnewijzer in de zogenaamde werkplekken. Er 

zijn 6 werkplekken waar de leerlingen naar toe kunnen om praktische te gaan werken.   

Werkplek Taal (toepassing van alle talige werkvormen en activiteiten)  

Werkplek Wereld (zaakvakken techniek, biologie, aardrijkskunde en geschiedenis)  

Werkplek Fijn (creatief werken met ‘handenarbeid’ materialen)  

Werkplek Grof (constructief werken d.m.v. timmeren, zagen, solderen, kleien)  

Werkplek Theater verdeeld in Sociaal Emotionele lessen (Rots & water) en expressief werken d.m.v. 

muziek, toneel, zang en dans   

Werkplek Keuken (voorbereiden, inkopen, bereiden en nuttigen van de gemaakte gerechten) Binnen 

de werkplekken zijn er steeds 4 werkhoeken waarin in principe op 3 werkniveaus opdrachten 

gekozen kunnen worden.   

  

Het didactische handelen van de leerkracht krijgt steeds meer aandacht. Door het project 

‘Handelingsgericht werken’ wordt het didactisch handelen van de leerkracht naar de kinderen toe 

steeds meer concreet beschreven en gevolgd. Handelingsgericht werken is een planmatige en 

cyclische werkwijze waarbij, onderwijsprofessionals (leerkracht, KwaliteitsOndersteuner (Ko-er) en 

leidinggevende), de volgende zeven uitgangspunten toepassen:  

1. Onderwijsbehoeften van leerlingen staan centraal. We richten ons minder op wat de leerling 

belemmert, maar meer op wat de leerling nodig heeft (qua materiaal, leeromgeving, opdrachten, 

instructie en feedback) om een bepaald doel te behalen.  

2. Gedrag ontstaat in interactie en wisselwerking met anderen. Om gedrag te begrijpen en te 

zien wat een leerling nodig heeft, moeten we dus niet alleen naar de leerling kijken maar juist ook 

naar de interacties tussen leerkracht - leerling en tussen leerlingen onderling.  
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3. De leerkracht doet ertoe: hij/zij kan de ontwikkeling van een leerling gunstig beïnvloeden en 

kan het onderwijs passend(er) maken. Maar wat heeft deze leerkracht nodig om dit te kunnen 

bieden:  

wat zijn zijn/haar ondersteuningsbehoeften?  

    

4. Positieve kenmerken. We kijken vooral naar de positieve kenmerken van de leerling, de 

school- en de thuissituatie. Wanneer gaat het wel goed? Welke aanpak werkt wel? We versterken en 

verbreden dat wat goed gaat. We werken oplossingsgericht en houden rekening met de leerstijl van 

de kinderen.  

5. Samenwerken. Vanaf het begin werken leerkracht, ouders, leerling en IB-er constructief 

samen. School en ouders hebben een gemeenschappelijk belang: het kind.  

6. Doelgericht. We besteden veel aandacht aan wensen en verwachtingen van alle betrokkenen. 

We stellen concrete en haalbare doelen (‘kleine snelle doelen’).  

Waar willen we aan werken? Hoe en wanneer gaan we dit evalueren?  

7. Systematisch en transparant: planmatig werken. We werken zoveel mogelijk met formulieren 

en procedures die aansluiten bij het team en de school.  

  

Dit alles heeft het doel de opbrengsten en de groei van de kinderen te optimaliseren.  

  
Het pedagogische klimaat  
Het pedagogisch klimaat heeft constante aandacht.   

Zowel in de groepen als in de werkplekken wordt continue aandacht besteed aan de sociale 

ontwikkeling van kinderen. O.a. in de werkplek theater wordt expliciet in het begin van het 

schooljaar gewerkt aan het ‘neerzetten’ van de groep en de daarbij horende gedragsregels en 

afspraken staat centraal in heel veel activiteiten. In de groepen wordt aan kinderen geleerd hoe ze 

respectvol en op een positieve manier met elkaar kunnen en moeten omgaan.  

  

Het doel van deze lessen en activiteiten is het scheppen van een positief klimaat in de groep zodat 

dat leerlingen zich kunnen ontwikkelen tot zelfbewuste en zelfstandige personen.  

Het is de taak van de leerkracht om de leerling de gelegenheid te geven zich te kunnen ontwikkelen. 

De diversiteit in kennis en kunde van de leerlingen vraagt dat de leerkracht zijn/haar onderwijs 

afstemt op deze verschillen tussen de leerlingen.  

De leerkracht zorgt er voor dat leerlingen mede-eigenaar zijn van de leeromgeving en zich ook 

verantwoordelijk gaan voelen voor de diverse ruimtes binnen en buiten de school.  

De leerkracht zorgt voor een klimaat waarin leerlingen met (zelf)vertrouwen kunnen werken.  

Leerkrachten zijn begeleiders en hebben hoge verwachtingen van de kinderen en weten hen te 

stimuleren.  

De leerkracht handelt zodanig dat leerlingen beseffen, dat zij zelf mede verantwoordelijk zijn voor 

hun eigen de ontwikkeling.  

De leerkracht zorgt voor een goede afwisseling van activiteiten gericht op kleine groepjes en de 

grote (gehele) groep.  

De communicatie binnen het team is gericht op positieve feedback waarbij individuele groei, 

teamontwikkeling en onderlinge samenwerking voorop staan.  

  

Op Skozok niveau zijn diverse protocollen beschikbaar waarmee we werken. Denk hierbij aan het 

protocol de veilige school, met o.a. antipesten en time-out, schorsen en verwijderen.  

  

Leerkrachtvaardigheden   

  

Het DI-model is een van de manieren om kinderen gericht en gestructureerd aanbod en begeleiding 

te geven. Zeker bij de basisvaardigheden. Het blijft nog steeds een lastige kluif om met dit 

instrument al het goede te doen.   

Wanneer het goed wordt ingezet zien we nadrukkelijk ook betere resultaten en een betere 

betrokkenheid.  

Het inzicht in de leerlijnen is vergroot bij leerkrachten. Het vasthouden en versterken van deze 

punten in de leerkrachtvaardigheden is belangrijk voor de komende periode.   

We hebben ons vooral gericht op het rekenonderwijs (mede door de invoering van een passende, 

nieuwe methode)  
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Leerkrachten zijn zowel leidend als begeleidend. De begeleidende rol zien we met name bij de 

werkplekken. De kijk op onderwijs vanuit de andere basisschool 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.  

Doordat ieder kind een OPP heeft lopen we nu nog vaak tegen overlap aan.  

Komend jaar werken we nog maar met een model OPP (Groeimodel SWV de Kempen)  

  

  

Het gezamenlijk werken (bijv. bouw breed) staat nog in de kinderschoenen. We maken nog 

onvoldoende gebruik van elkaars expertise en de kennis t.a.v. de leer- en ontwikkellijnen.  

  

De inzet van coöperatieve werkvormen staat nog in de kinderschoenen, terwijl het voor veel 

kinderen (die graag en vooral handelend bezig willen zijn) een motiverende en inspirerende 

werkvorm kan zijn om verder te komen.  

  

In de ouder- en leerlingtevredenheidsmeting wordt m.n. de begeleiding van de kinderen 

gewaardeerd terwijl er ook kritiek is op omgang kinderen onderling, rust en orde in de groep, sfeer 

in de klas, omgang leerkrachten met leerlingen. Ook het contact met de school wordt als minder 

benoemd.  

  

Leiderschap  

Het handelen vanuit visie wordt niet altijd expliciet ervaren.  

De communicatie zowel tussen leidinggevende als ook medewerkers is niet altijd voldoende helder.  

Dit verdient nadrukkelijk de aandacht.  

Voor afdelingsleiders, centrumdirecteur en KwaliteitsOndersteuner is het van belang dat de 

ontwikkelingen geborgd en verder uitgebouwd worden. Het proces van borging dient te worden 

bewaakt. Het borgen door leerkrachten en het reflecterend vermogen van collega’s dient versterkt 

te worden.   

Afdelingsleiders en KwaliteitsOndersteuner voeren groepsbezoeken uit gericht op de doelstellingen 

van de school (o.a. op aanpak- en oplossingsstrategieën). Na de groepsbezoeken vindt er een 

nagesprek met de leerkracht plaats met als doel de leerkracht en het onderwijs te versterken.  De 

groepsbesprekingen, gevoerd door de KwaliteitsOndersteuner, hebben een veranderende inhoud 

gekregen; zijn nu zowel gericht op verbinden van parallelgroepen als op het hebben van een 

helikopterview over de heterogene groepen.   

  

Samenwerking  

“Kinderen leren van, met en door elkaar”, dit komt zoveel mogelijk tot uiting in de heterogene 

groepen. Op dit moment bevinden we ons in een experimenteerfase wat betreft coöperatieve 

werkvormen. Middels de coöperatieve werkvormen worden de leerlingen actief verbonden aan 

elkaar.   

Op teamniveau vindt er ook samenwerking plaats. Er zijn gezamenlijke groepsbesprekingen, waarbij 

leerkrachten samen verantwoordelijk zijn voor de parallelgroepen. Leerkrachten stemmen de 

weekplanning af.   

Gezamenlijke verantwoordelijkheid op bouwniveau en teamniveau zal in de komende periode 

versterkt worden.  

  
In de bijlage (2 en 3) vindt u een samenvatting van de ouder- en leerlingtevredenheidsmeting 2015. 

Het gehele rapport is beschikbaar op school.  
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6. LANGETERMIJNONTWIKKELINGEN  
  
Focuspunt:   
‘excellent in  
Leren leren’  

 De cognitieve opbrengsten liggen op het niveau dat past bij de 

schoolpopulatie  
 Er wordt planmatig gewerkt aan de sociaal-emotionele ontwikkeling  
 Er is een leerlijn ‘leren leren die geïntegreerd is in het leerproces, waarmee 

metacognitieve vaardigheden van kinderen worden ontwikkeld  
 Alle leerkrachten werken Handelingsgericht en doelgericht met 

groepsplannen, waarbij cognitieve, sociaal-emotionele en megacognitieve 
doelstellingen een plek hebben, zodat alle leerlingen een optimaal 
leerarrangement krijgen.  
  

Waar werken we 

aan?  
Wat willen we 

bereiken  
15/16  16/17  17/18  18/19  

Pedagogisch 

klimaat  
Eenduidigheid in 

de aanpak van 

pedagogisch 

klimaat  

Beleidsdocument 

vertalen naar 

concrete 

afspraken Per 

periode doelen 

vaststellen  

Verdere 

implementatie 

en evaluatie  

    

    Leren leren 
vanuit de 4D 
(CED)   
Bepalen van de 

schoolstandaard  

Borging van 
leren leren  
traject CED  

  

    

Samen leren, 

samen 

verantwoordelijk  

Cooperatieve 
werkvormen  
zijn structureel 

ingezet in lessen  

Scholing van 

train de trainer 

Uitproberen in 

eigen groepen  

Delen met team 

en inzet in de 

lessen Delen 

van goede 

voorbeelden 

\samen 

voorbereiden  

Verdere 

uitwerking van 

slim plan en 

vaststellen  

Geïntegreerd in 

dagelijkse lessen  

Rekenen  $D traject en 
werken aan 
basisaanbod, 
intensief en  
talent 

arrangement  

We werken 
gericht aan 
basisaanbod 
(groepsplan) 
Evaluatie en 
bijstelling  
Betekenisvolle 

situaties  

Nadere leerlijn 

bepaling 

Evaluatie   

    

Taal/leesonderwijs  Koppeling van 

taaldoelen aan 

hoeken en 

dagelijkse 

activiteiten   

DGM  
ontwikkeling 
Leeromgeving 
wordt bewust  
gemaakt  
Taal is voertuig 
van dagelijks 
handelen Active 
lerende houding 
ondersteunen bij  
(jonge) kinderen 

Leesaanbod 

blijven volgen  

Vervolg in deze 

trajecten Lees- 

taal onderwijs 

dient helder en 

duidelijk te zijn. 

Leerlijnen 

expliciet 

inzetten  
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Focuspunt:  
‘Samen 
ontwikkelen van 
de  
leergemeenschap”  

 Voor leerkrachten zijn de leerlijnen en ontwikkellijnen uitgangspunt; zij 

gebruiken eigentijdse middelen en methoden hierbij als hulpbron en 

benutten kwaliteiten van collega’s  
 Leerkrachten tonen een positieve, lerende en begeleidende houding naar 

leerlingen en naar elkaar  
 Teams denken en werken groepsoverstijgend in het belang van de school 

en binnen onze organisatie (cluster en stichting)  
 We stimuleren het didactisch en pedagogisch partnerschap van ouders  

  

Waar werken we 

aan?  
Wat willen we 

bereiken  
15/16  16/17  17/18  18/19  

Visie  De visie is 

omgezet in 

concreet gedrag  

Visie is 
verhelderd en 
geconcretiseerd 
Leerkrachten  
conformeren 
zich  
In de groep zien 

we dit terug in 

aanpak, 

ondersteuning   

      

Professionele cultuur  Leerkrachten 
staan open in 
hun relatie met 
collega’s  
Men spreekt 

elkaar aan op 

inhoudelijke 

feiten  

Aansturing door 
directeur levert 
een advies op 
aan het bestuur 
Alle  
ontwikkelingen  
worden gebruikt 
om  
professionele 

cultuur te 

versterken  

      

Versterking 

samenwerking  
Gericht op de 

onderbouw 

waarbij in 

gezamenlijkheid 

doel gericht 

didactische en 

pedagogische 

groei  

-Samenwerkend  
leren in  
onderbouw 
d.m.v.  
bouwoverleg, 

coaching (AB 

vanuit Triade)  

-vervolg in 

samenwerking 

naar 

middenbouw.   

    

            

  

  

Focuspunt:  

‘Slimmer 

organiseren’  

 Er wordt groepsdoorbrekend gewerkt, waarbij bewust gebruik wordt 

gemaakt van ruimtes binnen en buiten de school, om het leerproces te 

verrijken en het leerrendement te verbeteren  
 Wij faciliteren het altijd en overal kunnen leren van kinderen, door het 

bieden van toegang tot digitale leeromgevingen om de effectieve leertijd te 

vergroten en om partnerschap met ouders mogelijk te maken  
 We gebruiken interne en externe netwerken om op efficiente wijze 

expertise daar in te zetten waar en wanneer dat mogelijk is.  
  

Waar werken 

we aan?  
Wat willen we 

bereiken  
15/16  16/17  17/18  18/19  

Bouwontwikkeling  

  

Gezamenlijk in 

bouw werken we 

aan de 

doorgaande lijn  

Structureel 

bouwoverleg 

gericht op 

onderwijs, 

aanbod en 

planning  

Beschrijven van  
doorgaande  
lijnen  

    

Werkplekken  De inrichting van 

de werkplekken 

is doelgericht en 

eenduidig  

  Vaststellen van 

de definitieve 

doelen van 

werkplekken. En 

evaluatie om 

verder te 

kunnen  
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Een verdere uitwerking van de ontwikkel items zal in schooljaar 2015-2016 vorm gegeven worden.  

In dit schooljaar zal een extra aansturing op het primair proces plaats vinden.   

• De opbrengsten van het onderwijs, zowel pedagogisch als didactisch zijn expliciet in beeld en 

we zien groei.  

• De cultuur zal gericht zijn op het professioneel handelen van de leerkracht  

  

• Een van de producten zal een advies aan CvB zijn gericht op de verdere ontwikkeling SBO 

passend binnen passend thuisnabij onderwijs  

  

• Daarbij zullen de vervolgontwikkelingen vastgelegd worden in het Schoolontwikkelplan 

20162017.  

07. GERELATEERDE DOCUMENTEN SCHOOL  
  

• Schoolontwikkelplan 2015-2016  

• Scholingsplan  

• Schoolondersteuningsprofiel  

• Oudertevredenheid 2015  

• Leerlingtevredenheid 2015  

• Informatie over leerlingpopulatie  

08. GERELATEERDE DOCUMENTEN ORGANISATIE  
  

• Jaarverslag SKOzoK   

• Koersplan SKOzoK (Strategisch beleidsplan)  

• Ondersteuningsplan    

• Gesprekscyclus    

• Veiligheidsplan   

• Procedure schorsen en verwijderen  
  

http://2010.skozok.nl/Scholen/Valkenswaard/Haagstaatplein/Informatie/Documenten%20Haagstraatplein/2014%20ZW%20ondersteuningsprofiel%20PO%203009.pdf
http://2010.skozok.nl/Scholen/Valkenswaard/Haagstaatplein/Informatie/Documenten%20Haagstraatplein/2014%20ZW%20ondersteuningsprofiel%20PO%203009.pdf
http://jaarverslag2014.skozok.nl/
http://jaarverslag2014.skozok.nl/
http://2010.skozok.nl/Scholen/SKOzoK-Toekomststrategie/koersplan/Koersplan/Koersplan%20inclusief%20bijlagen%20-%20definitief%20-%2028%20februari%202014.pdf
http://2010.skozok.nl/Scholen/SKOzoK-Toekomststrategie/koersplan/Koersplan/Koersplan%20inclusief%20bijlagen%20-%20definitief%20-%2028%20februari%202014.pdf
http://2010.skozok.nl/Scholen/SKOzoK-Toekomststrategie/koersplan/Koersplan/Koersplan%20inclusief%20bijlagen%20-%20definitief%20-%2028%20februari%202014.pdf
http://2010.skozok.nl/Scholen/Valkenswaard/Haagstaatplein/_layouts/WordViewer.aspx?id=/Scholen/Valkenswaard/Haagstaatplein/Documenten%20schoolplan/OndersteuningsplanSKOZOK.docx&Source=http%3A%2F%2F2010%2Eskozok%2Enl%2FScholen%2FValkenswaard%2FHaagstaatplein%2FDocumenten%2520schoolplan%2FForms%2FAllItems%2Easpx%3FInitialTabId%3DRibbon%252ELibrary%26VisibilityContext%3DWSSTabPersistence&DefaultItemOpen=1
http://2010.skozok.nl/Scholen/Valkenswaard/Haagstaatplein/_layouts/WordViewer.aspx?id=/Scholen/Valkenswaard/Haagstaatplein/Documenten%20schoolplan/OndersteuningsplanSKOZOK.docx&Source=http%3A%2F%2F2010%2Eskozok%2Enl%2FScholen%2FValkenswaard%2FHaagstaatplein%2FDocumenten%2520schoolplan%2FForms%2FAllItems%2Easpx%3FInitialTabId%3DRibbon%252ELibrary%26VisibilityContext%3DWSSTabPersistence&DefaultItemOpen=1
http://2010.skozok.nl/Scholen/Valkenswaard/Haagstaatplein/Documenten%20schoolplan/De%20gesprekscyclus%20en%20ontwikkeling.pdf
http://2010.skozok.nl/Scholen/Valkenswaard/Haagstaatplein/Documenten%20schoolplan/De%20gesprekscyclus%20en%20ontwikkeling.pdf
http://2010.skozok.nl/Scholen/Valkenswaard/Haagstaatplein/Documenten%20schoolplan/De%20veilige%20school%20.pdf
http://2010.skozok.nl/Scholen/Valkenswaard/Haagstaatplein/Documenten%20schoolplan/De%20veilige%20school%20.pdf
http://2010.skozok.nl/Scholen/Valkenswaard/Haagstaatplein/_layouts/WordViewer.aspx?id=/Scholen/Valkenswaard/Haagstaatplein/Documenten%20schoolplan/2015%20aanname%20schorsing%20en%20verwijdering.docx&Source=http%3A%2F%2F2010%2Eskozok%2Enl%2FScholen%2FValkenswaard%2FHaagstaatplein%2FDocumenten%2520schoolplan%2FForms%2FAllItems%2Easpx%3FInitialTabId%3DRibbon%252ELibrary%26VisibilityContext%3DWSSTabPersistence&DefaultItemOpen=1
http://2010.skozok.nl/Scholen/Valkenswaard/Haagstaatplein/_layouts/WordViewer.aspx?id=/Scholen/Valkenswaard/Haagstaatplein/Documenten%20schoolplan/2015%20aanname%20schorsing%20en%20verwijdering.docx&Source=http%3A%2F%2F2010%2Eskozok%2Enl%2FScholen%2FValkenswaard%2FHaagstaatplein%2FDocumenten%2520schoolplan%2FForms%2FAllItems%2Easpx%3FInitialTabId%3DRibbon%252ELibrary%26VisibilityContext%3DWSSTabPersistence&DefaultItemOpen=1
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Bijlage  

01.  Schoolontwikkelplan 2015-2016  
Doel/Ambitie  Prestatie-indicatoren  

  

  

Welke maatregelen nemen om dit doel te 

bereiken Tijdspad  
Evaluatie  

(resultaat 

gerealiseerd + 

vervolgactie)  

Opbrengsten        

De (pedagogische en 

didactische)opbrengsten  

helder in beeld hebben en 

verder door ontwikkelen en 

verhogen  (schoolstandaard)  

- 4 D verder doorzetten op didactisch gebied (rekenen/spelling)  
- 4 D traject t.a.v. Leren leren (werkhouding kidneren  

Inzet van studiedag  
Route met begeleiding van CED  

  

Professionele cultuur 

ontwikkelen  
- Via directe aansturing groei in professioneel cultuur  
- Adviesnota aan bestuur  

Uitwerking van opdracht Bert    

De hoofddoelen van de opdracht van Bert Arnold zullen m.n. onderstaande ontwikkelpunten gebruiken als “voertuig” om zijn doelen en adviezen aan CvB vorm te geven.  

  

Visie (Kiezen, Maken delen) 

helder hebben en uitdragen.  
Inhoud visie “De andere basisschool” moet helder zijn.  
De missie van de school is helder  
collega’s conformeren zich eraan, gekoppeld aan de doelen van passend 
onderwijs (toegeschreven op de Zonnewijzer)  
  
Aansturing van MT en van leerkrachten naar kinderen vanuit visie.  
De visie is geconcretiseerd. Met afgesproken wat we op de werkvloer 
zien.  Aan lkr vaardigheden, ll vaardigheden en opbrengsten  Afspraken 
worden gemaakt, vastgelegd en geborgd.   
Ook de ondersteuning zal hierbij betrokken zijn.  

Start van nieuwe schooljaar concretiseren 
van en conformeren aan visie.   
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Teamniveau toewerken naar 

een professionele cultuur. 

(Slimmer organiseren)  

Er is een teamoverzicht gezamenlijk gemaakt met ieders kwaliteiten en 
belemmerende factoren. Ieders kwaliteiten zijn inzichtelijk en worden 
ingezet ten behoeve van de samenwerkinmaken een eigen POP: Hoe kan ik 
mijn kracht  kwaliteit inzetten t.b.v. de school. En wat zien we dan Mensen 
hebben de focus liggen op:  
- ….  

  

   

Eerste studiemoment om handleidingen en 
teamoverzicht vast te stellen.    
Levend houden van handleidingen tijdens 

teamvergaderingen en studiedagen.  Inzet 

van Bert om Teamcultuur te begeleiden en 

te sturen  

  

  

Coöperatief leren (Samen  
Leren Samen  
Verantwoordelijk)  

  

Rekenen  
Experimenteren met routines in iedere groep.  
Experimenteren  10 werkvormen (schoolbreed). (Richting geven aan 

leerjaren, vakgebieden.)  

Trainers (x4) volgen training Slim Plan.  
Vanaf januari 2016  
Coaching on the job door de trainers.  
2 studiedagen met kinderen.  Na iedere 
training terugkoppeling in 
teamvergadering door trainers. Minimaal 
drie keer per jaar deel van studiedag 
besteden aan implementatie en borging.  
Coördineren en borging door trainers in 

samenwerking met MT en KO.  

  

      

Onderbouw ontwikkeling  Jonge kind   taal als voertuig in dagelijkse praktijk handelend niveau en 
doelen als uitgangspunt.  
Doelen bewust zijn.  
Taak beschrijving KO  waar ligt haar rol.  

-  Verbinding tussen schooldoel en bouwkoppeling 

-  Input moet passen bij de dagelijkse praktijk - 

 Verbinder.  

Inzet van AB vanuit Triade  
TLV verklaring   
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Taalonderwijs  
(Slimmer organiseren)  

Koppeling van taaldoelen (groepsplan) aan hoeken en dagelijkse 
activiteiten/belevingswereld van de kinderen en aan clusters.  
  
Leerkrachten maken bewust gebruik maken van de leeromgeving.  Taal 
als voertuig in dagelijks activiteiten. Handelend niveau als uitgangspunt 
nemen.  
  
Lezen-Spelling  
Actieve lerende houding stimuleren.   
Binnen leesprotocol aandacht voor Spelling en teambrede interventie 
opzetten.  
Aandacht voor het leesproces in de groepen 3 en 4 afgezet tegen de 

populatie (pro/vmbo): aanvankelijk lezen in 1 ½ jaar neerzetten.   

Inzet en begeleiding van proces door 
logopedisten Haagstraatplein. Thema 
voorbereiding met hele onderbouwteam. 
Koppeling doel/activiteit.  
(leerkrachten ob/AL)  
Betrekken van ouders bij thema’s.  
(leerkrachten)  

  
Leesprotocol per bouw bespreken met 
leesexpert en ko. Teamvergadering 2x per 
jaar. Info mailen.   
  
Taalimpuls in de groepen 3 en 4 door 

leesexpert/ko in de groep en svib. Ouders 

betrekken bij het leerproces.  

  

Rekenonderwijs  Accent op betekenisvolle situaties tijdens rekenen en de inloop (15 min 
van de start vd dag). Via handelingsniveau naar abstracte niveau. Inzet 
coop.wv.   
  
Aandacht voor de resultaten in groep 3 en 4 afgezet tegen de 

populatie (pro/vmbo).  Leerstofverdeling:  groep 3: ¾ van de stof 

behandelen van groep 3 groep 4: afronden E3 en start M4  

Kinderboekenweek met accent op 
rekenaspecten. Deelname 
Rekendag  
  
Rekenimpuls in de groepen 3 en 4 door 

rekenexpert en ko mbv klassenobservatie, 

modeling en svib. Ouders betrekken bij 

het leerproces.  

  

Kurzweil  Inzetten Kurzweil ten behoeve van gediagnostiseerde dyslecten. 
Kinderen en collega’s bovenbouw worden wegwijs gemaakt met het 
programma, middels scholing door de leerkrachten stuurgroep. Kurzweil 
wordt ingezet bij spelling en werkstukken.  
  

Stuurgroep maakt jaarplanning, borgt 
scholing van leerlingen en leerkrachten.  
Stuurgroep bewaakt.  
kurzweilontwikkelplan als leidraad voor 
proces..  
Ouders worden betrokken bij proces (bijv. 
als scanexpert).  
4 keer per jaar wordt Kurzweil tijdens 

teamvergadering als agendapunt 

opgenomen. (Stuurgroep Anneke)  

  

Leren leren  Inzetten van de leerlijn Leren leren CED.  
Sociaal emotioneel  
Experimenteren met routines in iedere groep.  
Experimenteren  10 werkvormen (schoolbreed), mbt sociaal emotionele 

ontwikkeling en groepsvorming.  

Studiedagen, nulmeting, schoolobservatie.    
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02. Scholingsplan  
Professionalisering 2015-2019  

  

In onze organisatie dienen mensen zich steeds verder te ontwikkelen. Dit kan formeel (training, 

cursus) dan wel informeel. Ieder teamlid is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar ontwikkeling.  

  

De persoonlijke ontwikkeling wordt steeds in relatie gezien met de school en  

organisatieontwikkeling. Naast eigen ontwikkeling is daarbij het met en van elkaar (door) 

ontwikkelen van belang.  

  

Het koersplan en SKOzoK scholingsbeleid geven hier duidelijk richting aan.  

  

  

Voor de drie scholen:  

- Cross-Overs. Ieder teamlid, KO-er en directielid ontwikkelt zich verder door met en van elkaar 

te leren op de werkplek.   

- Inspiratiemomenten t.a.v. de drie pijlers van het koersplan -  Onderbouw:  

o Hoe om te gaan met talige ontwikkeling en 

stimulering daarvan.  

o M.b.v. Denk stimulerende gespreksmethodiek 
o   

  

Voor de Zonnewijzer:  

- Verdere teamontwikkeling t.a.v. de opbrengsten van het onderwijs op alle gebied. (de 

schoolstandaard en leerlijnen)  CED  

- Scholing van Slim plan om coöperatieve werkvormen structureel in te kunnen zetten  

- Nadere uitwerking en ontwikkeling van OPP en HGW  

- Over 4 jaar hebben alle medewerkers een aanvullende opleiding, training gevolgd  die 

aansluit bij de ondersteuningsbehoefte van SBO kinderen.  

Denk hierbij aan training, cursus richting gedrag Master SEN.  

  

03. Protocol: Ondersteuning op gebied van leesproblemen / dyslexie  

1. Inleiding  

Het centraal geformuleerd beleid rond de ondersteuning die we als scholen aan kinderne met Dyslexie kunnen 

bieden wordt gevolgd.  
De inzet van het ondersteuningsprogramma Kurzweil vindt plaats op alle drie de scholen.  

2. Uitwerking  

Bij de intake van nieuwe leerlingen wordt nadrukkelijk een aantal amnesevragen gesteld als het gaat over 

verhoogd risico op Dyslexie.   
Kinderen die instromen met een vastgestelde diagnose worden uiteraard vanaf het begin in de trajecten van 

ondersteuning gezet.  

3. De inzet van toetsmiddelen  

Kinderen waarvan signalen worden waargenomen, of waarvan sprake is van een verhoogd risico worden vanaf 

het begin nauwlettend gevolgd. We werken dan conform het gemelde toetsprotocol risicoleerlingen.  

4. Over welke kinderen spreken we  

Kinderen in zorgniveau 3b of hoger, met daarbij de gestelde diagnose, komen in aanmerking om passende 

ondersteuning te krijgen. Het hoeft niet altijd via het middel Kurzweil.  
In samenspraak leerkracht  en KO-er wordt bekeken welke instrumenten ingezet gaan worden. Uiteraard 

worden ouders hierbij betrokken.  

5.  Inzet van materialen  

Kurzweil en andere middelen worden ingezet tijdens toetsen, werkopdrachten e.e.a. conform centrale 

afspraken. Ook de inzet bij bijv. WO biedt veel mogelijkheden.  
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6. Aansturing en borging  

Op Haagstraatplein hebben we een stuurgroep geformeerd. Deze groep bestaat uit 3 teamleden (van iedere 

school een) onder leiding van een Ko-er en op verzoek uitgebreid met de directeur.   
Taken:  

- Aansturing van de processen op school  
- Zij volgen de ontwikkelingen op schoolniveau  
- Delen zaken op Haagstraatplein  
- Initiëren nieuwe ontwikkelingen in de ondersteuning.  
- Evalueren de opbrengsten  
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04. Samenvatting Leerlingtevredenheidspeiling 2015  

Achtergrondgegevens  

Eerder dit jaar heeft SBO De Zonnewijzer deelgenomen aan de leerlingtevredenheidspeiling. De huidige 

referentiegroep bevat gegevens van 67570 leerlingen van 1036 scholen.   
Van SBO De Zonnewijzer hebben 58 leerlingen de vragenlijst ingevuld, waarvan 38 uit groep 7 en 8. De 

responsgroep bestond uit 48% jongens en 52% meisjes.  

  

Waardering en betrokkenheid  

Algemene tevredenheid  

De resultaten geven een duidelijk beeld van de wijze waarop de leerlingen SBO De Zonnewijzer waarderen. Het 

landelijk gemiddelde rapportcijfer dat leerlingen aan de school geven is 8.08. SBO De Zonnewijzer scoort 

gemiddeld 8.02. De waardering van de leerlingen voor SBO De Zonnewijzer is daarmee 0.06 punt lager dan het 

landelijk gemiddelde.  
In de grafiek hieronder wordt het rapportcijfer dat de leerlingen aan SBO De Zonnewijzer geven vergeleken met 

het rapportcijfer dat de leerlingen van de referentiegroep ‘Alle scholen’ aan hun school geven.   

  

  
  

 SBO De Zonnewijzer  

 Alle scholen  

  

• Van de leerlingen vindt 76% dat je op SBO De Zonnewijzer veel leert (landelijk is dit 78%).  
• Volgens 81% zijn hun ouders tevreden over de school; 2% denkt dat hun ouders niet tevreden zijn 

(landelijk zijn deze percentages 80% en 4%).  
• Van de leerlingen denkt 34% soms of vaak ‘zat ik maar op een andere school’; 66% denkt dit bijna nooit. 

De landelijke percentages zijn respectievelijk 28% en 71%.  
• 74% van de leerlingen voelt zich veilig in de school, landelijk is dit 76%.  

  

Ouderbetrokkenheid  

• 43% van de ouders is actief als hulpouder of commissielid. Landelijk is dit percentage 52%.  
• Van de ouders helpt 90% hun kind met huiswerk als zij dit willen. Landelijk is dit 92%.  
• Een gesprek thuis over de gebeurtenissen op school komt bij 88% soms of vaak voor; landelijk is dit bij 

90% van de leerlingen het geval.  
• Van de leerlingen eet 71% vaak goed voordat ze naar school gaan; 9% van de kinderen eet ’s morgens 

bijna nooit. Landelijk zijn deze gemiddelden respectievelijk 74% en 5%.  
• 12% van de leerlingen gaat naar eigen zeggen door de week voor 8 uur naar bed. Landelijk is dit 15%.  

  

Oordeel van de leerlingen  
In deze paragraaf wordt de tevredenheid van de leerlingen over het betreffende onderwerp weergegeven.  

  

De lessen en de vakken  

Van de leervakken vinden de leerlingen van SBO De Zonnewijzer ‘Techniek’ het leukst. Ook hoog scoren de 

volgende vakken: ‘Het vak biologie’ en ‘Het vak rekenen’.  
Minder enthousiast zijn de leerlingen over ‘Godsdienstles/Levensbeschouwing’ en ‘Het vak taal’.  Van 

de werkvormen zijn de leerlingen het meest enthousiast over  ‘Werken met de computer’ en 

‘Samenwerken’.  
Van de vormende vakken vinden de leerlingen ‘Excursies’ en ‘Gymnastiek’ het leukst.  
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De groep en de klas  

Het grootste deel van de leerlingen, namelijk 95%, heeft het behoorlijk tot goed naar de zin in zijn of haar 

groep. Van de leerlingen geeft 71% aan dat ze veel vriendjes en vriendinnetjes op school hebben.  
Ten aanzien van de sfeer in de klas scoort ‘Duidelijkheid regels’ de hoogste gemiddelde waardering. Het meest 

kritisch zijn de leerlingen over de ‘Rust in de klas’.  

  

Welbevinden   

Van al onze leerlingen geeft 45% aan met plezier naar school te gaan; 36% antwoordt ‘gaat wel’ en 19% vindt 

schoolgaan niet zo leuk. Landelijk zijn deze cijfers respectievelijk: 45%, 41% en 14%. Op de vraag of er 

genoeg leuke dingen op school te doen zijn antwoord 72% ‘Ja’; 21% ‘gaat wel’ en 7% ‘niet zo’. 74% van de 

leerlingen voelt zich veilig in de school, 9% is wel eens bang op het schoolplein.  

  

Ten aanzien van het pesten op school geeft 22% aan soms wel eens gepest te worden, 3% geeft aan vaak 

gepest te worden. Landelijk is dit resp. 21% en 5%. Tevens geeft 19% aan soms zelf wel eens te pesten en 3% 

pest zelfs vaak. Landelijk is dit resp. 12% en 1%.  Via internet wordt 5% soms gepest en 0% vaak. 31% van 

de leerlingen vertelt niet aan de juf of meester als hij/zij gepest wordt.   

  

De juf of meester  

Als de leerlingen om een oordeel over de eigen juf of meester wordt gevraagd, geeft 79% aan dat deze best 

aardig is (21% antwoordt ‘gaat wel’en 0% ‘niet zo’); 81% vindt dat de juf/meester behoorlijk goed kan 

uitleggen (19% antwoordt ‘gaat wel’en 0% ‘niet zo’) en 47% vindt hem of haar best wel streng. Ook vindt 67% 

van de leerlingen dat de juf of meester over het algemeen helpt als dat nodig is en doorgaans extra opdrachten 

geeft als je snel klaar bent (81% vindt dat hij/zij dat soms tot vaak doet). 79% van de leerlingen vindt dat ze 

genoeg hulp krijgen bij het werken met de computer.  

  

De school  

Ten aanzien van het schoolgebouw en het schoolplein zijn de leerlingen het meest enthousiast over ‘Inrichting 

van de school’ en ‘Uiterlijk van de school’;   

  

Het meest kritisch zijn de leerlingen over ‘Aantrekkelijkheid schoolplein’ en over ‘Hygiene in school’.   

  

Hobby's en vrije tijd  

Als de leerlingen thuis zijn leest 28% van onze leerlingen vaak een boek, 71% kijkt vaak televisie en 45% 

speelt vaak computerspelletjes. Landelijk is dat respectievelijk 44%, 61% en 46%.    
De computer wordt door 36% van onze leerlingen thuis ook voor schoolwerk gebruikt. Landelijk is dit 70%. 

Internet wordt door 97% van onze leerlingen soms tot vaak gebruikt. Landelijk is dit 95%.  

  
In hun vrije tijd speelt 52% van onze leerlingen vaak buiten;  67% is lid van een sportclub en 52% is lid van 

een andere club of vereniging. Landelijk is dit respectievelijk 63%, 78% en 37%.  

    

Overzicht tevredenheidscijfers  

  
In de tabel hieronder wordt een overzicht gegeven van de tevredenheidscijfers voor de rubrieken waarover aan 

de leerlingen vragen zijn gesteld. De waardes in de tabel zijn van een 1 tot 3 schaal omgewerkt naar de meer 

gebruikelijke 1 tot 10 schaal.  

  

    SBO De Zonnewijzer  Referentiegroep  

    Deze peiling  Vorige peiling  Alle scholen  SBO scholen  

 Algemene  

9.0  8.1  8.9  8.4  1. tevredenheid  

Kunstzinnige  
2. oriëntatie  

8.8  8.5  9.2  8.9  

 Contact van de 

docent met  

8.8  8.9  8.9  8.7  3. leerlingen  

4. De groep  8.2  8.2  8.1  7.8  

5. Werkvormen  7.9  7.8  8.2  7.9  
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Omgang van 

leerlingen  
6. onderling  

7.8  7.3  8.0  7.5  

 Schoolgebouw en  

7.5  7.0  7.4  7.0  7. omgeving  

Welbevinden op  
8. school  

7.3  7.2  7.3  6.9  
9. De klas  7.3  7.3  7.6  7.4  

Feedback/  
10 ondersteuning door 

. docent  
7.1  6.8  7.2  7.1  

 Ouderbetrokkenhei 

6.8  6.1  7.0  6.6  f d  

12 
. Rekenen en taal  

5.9  5.8  6.8  6.7  

13 
.  Wereldoriëntatie  5.9  5.8  6.7  6.6  

  

  

Top 10 tevredenheid en ontevredenheid  

  
In onderstaande figuur wordt een overzicht gegeven van de hoogste tevredenheid- en 

ontevredenheidspercentages van SBO De Zonnewijzer. Ter vergelijking worden ook de resultaten van de 

referentiegroep vermeld.  
In de tabellen wordt alleen de ‘top10’ weergegeven.  

  

 In de groene top 10 wordt een overzicht gegeven van de onderwerpen die door veel leerlingen positief 

gewaardeerd worden, met de percentages tevreden leerlingen.   

  

 In de rode top 10 staan de onderwerpen waarover relatief veel leerlingen ontevreden waren, met de 

bijbehorende percentages.   

  

‘Top 10’ Tevredenheid  

  

  Pluspunten  SBO De Zonnewijzer  Alle scholen  

1. Mate van internetpesten  95%  92%  

2. Mate van bang zijn op het schoolplein  91%  85%  

3. Waardering uitstapjes met de klas  86%  90%  

4. Waardering computerwerk  84%  81%  

5. Waardering gymnastiekles  84%  87%  

6. Juf/meester legt goed uit  81%  81%  

7. Oudertevredenheid  81%  80%  

8. Juf/meester is aardig  79%  81%  

9. Waardering tekenen  76%  79%  

10. Leert veel op school  

  

76%  78%  



 Schoolplan 2015-2019  24 
  

‘Top 10’ Ontevredenheid  

  

  Verbeterpunten  SBO De Zonnewijzer  Alle scholen  

1. Waardering taal  41%  24%  

2. Waardering geschiedenis  38%  23%  

3. Waardering aardrijkskunde en topografie  33%  24%  

4. Vertelt leerkracht over pesten  31%  28%  

5. Vindt het rustig in de klas  29%  25%  

6. Vaak moe op school  29%  20%  

7. Ruzie in de groep  26%  17%  

8. Inval leerkrachten  26%  21%  

9. Waardering levensbeschouw.vmg en godsdienst  22%  17%  

10. Waardering natuur en biologie  21%  17% Vergelijking met vorige peiling   

  
Indien de school al eerder een Leerlingpeiling heeft afgenomen wordt hieronder  een grafische vergelijking 

gemaakt met de tevredenheidsscores van de vorige peiling en de huidige peiling.  

  
Met de rode lijn worden de resultaten van de vorige peiling weergegeven. De blauwe punten geven de 

resultaten weer van de huidige peiling.  

  

  

  

  

  
  In vergelijking met de vorige peiling wordt de school beter beoordeeld op de rubrieken:        
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  Minder goed beoordeeld wordt de rubriek:  

   Contact van de docent met 

leerlingen  -0.1  

   
  De rubrieken 'De groep' en 'De klas' worden 

hetzelfde beoordeeld als bij de vorige peiling.  

  

05. Samenvatting 

Oudertevredenheidspeiling 2015  
  

Achtergrondgegevens   

Eerder dit jaar heeft onze school deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling voor speciaal 

basisonderwijs. De huidige referentiegroep bevat gegevens van 2612 ouders en verzorgers van 

leerlingen op 33 SBO scholen.    
Van onze school hebben 37 ouders en verzorgers de vragenlijst ingevuld. Er werden gegevens 

verzameld van 26 ouders met een kind van 10 jaar of ouder en van 11 ouders met een kind de in de 

leeftijd tot en met 9 jaar.  Het responsepercentage voor de peiling is 39%.   

   
Het betrouwbaarheidsniveau van de resultaten is minder dan 95%. De uitslag dient derhalve met enige 
terughoudendheid te worden geïnterpreteerd. Meer informatie over het betrouwbaarheidsniveau vindt u 
achterin de rapportage.    

   

Waardering en betrokkenheid   

   

Algemene tevredenheid   

De enquête geeft een duidelijk beeld van de wijze waarop de ouders onze school waarderen. Het 

landelijk gemiddelde rapportcijfer dat ouders aan de SBO school van hun kind geven is 7.9. Onze school 

scoort gemiddeld 7.2 op vraag 68. De waardering van de ouders voor onze school is daarmee 0.68 punt 

lager dan het landelijk gemiddelde voor SBO scholen.   

   

 Rapportcijfer   

   
   

• Van de ouders geeft 78 procent aan dat men zich goed thuis voelt op de SBO De Zonnewijzer 

(landelijk is dit in het SBO onderwijs 79%).   

• 81 procent van de ouders ziet hun kind met plezier naar school gaan (landelijk is dit  93%).   

• Van de ouders is 78 procent tevreden over de vorderingen die hun kind maakt.   

   

Ouderbetrokkenheid   

• 32 procent van de ouders is regelmatig actief als hulp-ouder of commissielid.   

• 86 procent bezoekt vaak een ouderavond of open dag van de school.   

• 92 procent leest onze nieuwsbrief/schoolkrant vaak.   

• 100 procent helpt hun kind regelmatig thuis met werk van school.   

   

   Algemene tevredenheid  +0.9  

   Ouderbetrokkenheid  +0.7  

   Omgang van leerlingen onderling  +0.5  

   Schoolgebouw en omgeving  +0.5  

   Kunstzinnige oriëntatie  +0.3  

   Feedback/ ondersteuning door docent  +0.3  

   Rekenen en taal  +0.1  

   Werkvormen  +0.1  

   Wereldoriëntatie  +0.1  

   Welbevinden op school  

  

+0.1  
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Traject naar SBO en imago van de school   

84 procent van de ouders is tevreden over de overstap naar SBO onderwijs en 76 procent van de ouders is 

tevreden over het functioneren van de PCL.   
Volgens 70 procent van de ouders staat de school bekend als een goede SBO school. 86 procent van de ouders 

vindt de schriftelijke informatie aantrekkelijk en voor 68% van de ouders is het goed duidelijk wat de school te 

bieden heeft.   

   

Belang   

Met behulp van de vragenlijst is ten aanzien van tien aspecten van het onderwijs nagegaan welk belang 

ouders daaraan hechten. In figuur 2 staat een opsomming van de vijf aspecten die de ouders van onze 

school het belangrijkst vinden. Ter vergelijking is daarnaast de 'landelijke top vijf' opgenomen.   

   

    

Figuur 2: De vijf belangrijkste aspecten   

 SBO De Zonnewijzer   SBO Scholen   

1 Begeleiding   Begeleiding   

2 De leerkracht   De leerkracht   

3 Sfeer   Sfeer   

4 Contact met de school   Schoolregels, rust en orde   

5 Persoonlijke ontwikkeling   Persoonlijke ontwikkeling   

Net als de ouders van de andere scholen in de analyse vinden de ouders van onze school 'Begeleiding' het 

belangrijkst.   
De aspecten komen overeen met de verschillende vraagrubrieken.   

   

   

Belangcijfers   

De vragenlijst van de SBO-OTP is ingedeeld in 15 rubrieken (aspecten van het onderwijs) met 

verschillende soorten vragen. 10 rubrieken betreffen waarderingsvragen, waarbij is nagegaan hoe 

tevreden ouders zijn over verschillende aspecten van de school. Voor deze rubrieken is ook gevraagd hoe 

belangrijk de ouders de rubrieken vinden voor ‘een goede school’. Dit wordt in het rapport uitgedrukt in 

belangcijfers.   

   
In de figuur hieronder staan de belangcijfers per vraagrubriek voor onze school weergegeven, in 

onderscheid naar leeftijd of locatie. Tevens zijn de cijfers van de vorige deelname opgenomen (indien van 

toepassing). Ter vergelijking zijn ook de cijfers opgenomen van de referentiegroepen SBO scholen en 

reguliere scholen. De rubrieken zijn geordend naar hoogte van het cijfer. De rubriek met het hoogste 

cijfer staat op 1.   

    

      Onze school   Referentiegroep   

 Deze   10 jaar en  Tot  en Vorige  SBO  Reguliere  

      peiling   ouder   met 9 jaar   peiling   scholen   Scholen   

1. Begeleiding   9.3   9.1   9.7   9.3   9.5   9.4   

2. De leerkracht   9.3   9.1   9.7   9.2   9.5   9.4   

3. Sfeer   9.1   8.8   9.7   8.7   9.0   9.1   

4. Contact met de school   8.9   8.7   9.2   8.6   8.9   8.5   
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5. Persoonlijke ontwikkeling   8.8   8.5   9.5   8.9   8.9   8.8   

6. Schoolregels, rust en orde   8.8   9.0   8.4   8.5   8.9   8.4   

7. Kennisontwikkeling   8.5   8.4   8.9   8.5   8.7   8.9   

8. Schoolgebouw   7.3   7.2   7.5   6.7   7.3   7.1   

9. Omgeving van de school   7.1   7.1   7.0   6.9   7.7   7.7   

 10. Schooltijden   7.0   7.1   6.7   6.9   7.5   7.0  Tevredenheid   

   

Schoolgebouw en omgeving   

Onze school wordt door relatief veel ouders gewaardeerd ten aanzien van 'Uiterlijk van het gebouw' 

(97% van de ouders is hierover tevreden). Ook zijn relatief veel ouders tevreden over 'Sfeer en 

inrichting schoolgebouw' (95%) en 'Hygiëne en netheid binnen de school' (86%). Relatief veel ouders 

zijn ontevreden ten aanzien van 'Veiligheid omgeving school' (41%), 'Veiligheid op het plein' (32%) en 

'Speelmogelijkheden op het plein' (16%).    

   

Begeleiding en sfeer   

Onze school wordt door relatief veel ouders gewaardeerd ten aanzien van 'Begeleiding van uw kind'  
(86% van de ouders is hierover tevreden).  Relatief veel ouders zijn ontevreden ten aanzien van 

'Omgang van de kinderen onderling' (35%), 'Rust en orde in de klas' (35%), 'Sfeer in de klas' (35%), 

'Aandacht voor pestgedrag' (32%) en 'Omgang leerkracht met de leerlingen' (16%).    

   

Kennis- en persoonlijke ontwikkeling   

Onze school wordt door relatief veel ouders gewaardeerd ten aanzien van 'Aandacht voor gymnastiek' 

(97% van de ouders is hierover tevreden). Ook zijn relatief veel ouders tevreden over 'Aandacht voor 

creatieve vakken' (89%), 'Aandacht voor taal' (89%), 'Aandacht voor uitstapjes en excursies' (89%) en 

'Aandacht voor rekenen' (86%).    

   

Schooltijden, regels, rust en orde   

Onze school wordt door relatief veel ouders gewaardeerd ten aanzien van 'Huidige schooltijden' (97% 

van de ouders is hierover tevreden). Ook zijn relatief veel ouders tevreden over 'Duidelijkheid van de 

schoolregels' (92%) en 'Overblijven tussen de middag' (92%). Relatief veel ouders zijn ontevreden ten 

aanzien van 'Rust en orde op school' (24%).    

   

Leerkracht en contact met de school   

Onze school wordt door relatief veel ouders gewaardeerd ten aanzien van 'Mate waarin leerkracht naar 

ouders luistert' (86% van de ouders is hierover tevreden).  Relatief veel ouders zijn ontevreden ten 

aanzien van 'Informatievoorziening over het kind' (22%) en 'Informatievoorziening over de school' 

(16%).    

Tevredenheidcijfers   

   

De vragenlijst is ingedeeld in 15 rubrieken (aspecten van het onderwijs) met verschillende soorten vragen.  
10 rubrieken betreffen tevredenheidsvragen, waarbij is nagegaan hoe tevreden ouders zijn over 

verschillende aspecten van de school. Dit wordt uitgedrukt in een tevredenheidscijfer per rubriek.    

   
In de figuur hieronder staan deze cijfers voor onze school weergegeven, in onderscheid naar leeftijd of 

locatie. Tevens zijn de cijfers van de vorige deelname opgenomen (indien van toepassing). Ter 

vergelijking zijn ook de cijfers opgenomen van de referentiegroep.   

   

De rubrieken zijn geordend naar hoogte van het cijfer met de hoogste waardering op nummer 1.   

   

   

      Onze school   Referentiegroep   

 Deze   10 jaar en  Tot  en Vorige  SBO  Reguliere  

      peiling   ouder   met 9 jaar   peiling   scholen   Scholen   

1. Schoolgebouw   7.6   7.6   7.6   7.1   7.4   7.1   
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2. Schooltijden   7.5   7.4   7.8   7.8   8.0   7.4   

3. De leerkracht   7.5   7.6   7.3   8.0   8.3   8.1   

4. Persoonlijke ontwikkeling   7.3   7.2   7.6   7.7   7.5   7.1   

5. Kennisontwikkeling   7.2   7.0   7.9   7.2   7.5   7.3   

6. Contact met de school   7.0   7.0   7.0   7.3   7.4   7.2   

7. Begeleiding   6.9   6.9   6.9   7.7   7.8   7.3   

 8. Schoolregels, rust en orde   6.9   6.7   7.4   7.3   7.5   7.2   

9. Sfeer   6.3   6.3   6.4   7.2   7.3   7.3   

 10. Omgeving van de school   6.1   6.2   5.8   6.6   6.7   6.4   

Vergelijking met vorige peiling    

Indien de school al eerder een tevredenheidsonderzoek heeft afgenomen wordt hieronder  een grafische 

vergelijking gemaakt met de tevredenheidsscores van de vorige peiling en de huidige peiling.   

   
Met de rode lijn worden de resultaten van de vorige peiling weergegeven. De blauwe punten geven de 

resultaten weer van de huidige peiling.   

   

   

   

   

 

   

   

       Minder goed beoordeeld worden de rubrieken:   
Sfeer  -0,9  Begeleiding  

-0.8   
 

De leerkracht   -0,5  

Omgeving van de school   -0.5  

Persoonlijke ontwikkeling   -0,4  

Schoolregels, rust en orde   -0,4  

Contact met de school   -0,3  

Schooltijden   -0,3  

   

   

       De rubriek 'Kennisontwikkeling' wordt hetzelfde beoordeeld als bij de vorige peiling.   

   

  

Conclusie   
 Top 10 tevredenheid en ontevredenheid   

    
    
    

   In vergelijking met de vorige peiling wordt de school beter beoordeeld op de rubrieken:    
•   Schoolgebouw    +0 ,5    
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In figuur 5a en 5b wordt een overzicht gegeven van de hoogste tevredenheid- en ontevredenheidspercentages 

van SBO De Zonnewijzer. Ter vergelijking worden ook de resultaten van de referentiegroep vermeld.   
In de tabellen wordt de ‘ top10’  weergegeven.   

   

 In de groene top 10 wordt een overzicht gegeven van de onderwerpen die door veel ouders / verzorgers 

positief gewaardeerd worden, met de percentages tevreden respondenten.   

    

 In de rode top 10 staan de onderwerpen waarover relatief veel ouders ontevreden waren, met de 

bijbehorende percentages.    

   

   

Figuur 5a: ‘Top 10’ Tevredenheid   

   

   Pluspunten   SBO De Zonnewijzer   SBO scholen   

1. Uiterlijk van het gebouw   97%   87%   

2. Aandacht voor gymnastiek   97%   92%   

3. Huidige schooltijden   97%   95%   

4. Sfeer en inrichting schoolgebouw   95%   92%   

5. Overblijven tussen de middag   92%   91%   

6. Duidelijkheid van de schoolregels   92%   92%   

7. Aandacht voor taal   89%   88%   

8. Aandacht voor creatieve vakken   89%   86%   

9. Aandacht voor uitstapjes en excursies   89%   86%   

10. Hygiëne en netheid binnen de school    

86%   86%   

Figuur 5b: ‘Top 10’ Ontevredenheid   

   

   Verbeterpunten   SBO De Zonnewijzer   SBO scholen   

1. Veiligheid omgeving school   41%   32%   

2. Sfeer in de klas   35%   8%   

3. Rust en orde in de klas   35%   10%   

4. Omgang van de kinderen onderling   35%   16%   

5. Veiligheid op het plein   32%   11%   

6. Aandacht voor pestgedrag   32%   15%   

7. Rust en orde op school   24%   9%   

8. Informatievoorziening over het kind   22%   11%   

9. Speelmogelijkheden op het plein   16%   16%   

10. Omgang leerkracht met de leerlingen   16%   5%   

   

Satisfactie en Prioriteiten   
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Als ouders en verzorgers over belangrijke onderwerpen meer tevreden zijn dan gemiddeld dan kan de school 

zich op die onderwerpen profileren. Als zij echter over belangrijke onderwerpen niet tevreden zijn dan is die 

rubriek een aandachtspunt voor het kwaliteitsbeleid van de school.   

   

In het diagram hieronder worden de belang- en tevredenheidsscores per rubriek in combinatie met elkaar 

grafisch weergegeven.    
De verticale lijn representeert de gemiddelde belangscore van de school en geeft aan welke rubrieken de ouders 

en verzorgers het belangrijkste vinden.    
De horizontale lijn staat voor de gemiddelde tevredenheidsscore van de school en geeft weer hoe tevreden men 

gemiddeld is over de aspecten van de school en het onderwijs.   

   

  

  

Als de respondenten van SBO De Zonnewijzer over een aspect relatief meer tevreden zijn en er tevens een 

relatief hoog belang aan hechten staan deze in het assenstelsel in het kwadrant rechtsboven.   
Als zij echter een relatief hoog belang hechten aan een aspect van de school maar niet zo tevreden zijn staat 

dat aspect in het kwadrant rechtsonder.   

    

Figuur 7: Satisfactie en Prioriteiten Matrix    

   

   

De nummers bij de punten verwijzen naar onderstaande 

rubrieken:    

1. Schoolgebouw  

2. Omgeving van de school   

3. Begeleiding   

4. Sfeer   

5. Kennisontwikkeling   

6. Persoonlijke ontwikkeling   

7. Schooltijden   

8. Schoolregels, rust en orde   

9. De leerkracht   

10. Contact met de school   

    

   

De school scoort op de volgende rubrieken ‘Meer belangrijk / Meer tevreden’:   
9: De leerkracht,    
6: Persoonlijke ontwikkeling en  5:  
Kennisontwikkeling.    

   

De school scoort op de volgende rubrieken ‘Meer belangrijk / Minder tevreden’:  4: Sfeer  3: 

Begeleiding   
8: Schoolregels, rust en orde    
10: Contact met de school   

  

  

  

  
    
06 Informatie over leerlingpopulatie  
  

De leerlingen die onze school bezoeken komen uit de regio bestaande uit de gemeenten  

Cranendonk, Valkenswaard, Leende, Bergeijk, Waalre.  
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We zien op dit moment dat het aantal jonge kinderen dat gebruik moet maken van het SBO 

groeiende is.  
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07. Ondersteuningsprofiel  

  
  

  

  

  

  
  
  
  
  
  

05JT00 School voor Speciaal Basisonderwijs De Zonnewijzer  
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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.   

  
De kwaliteit van onze basisondersteuning  

  

Dagelijks geven onze leraren onderwijs aan onze leerlingen. Daarbij houden wij rekening met de 

onderwijsbehoeften van onze leerlingen en bieden waar nodig ondersteuning. Basisondersteuning is 

de ondersteuning die alle scholen moeten bieden en die integraal onderdeel vormt van het onderwijs 

en het aanbod van elke school. De basisondersteuning is afgeleid van de kwaliteitseisen die de 

inspectie hanteert bij het toezicht op scholen, van de aandachtspunten uit het referentiekader van de 

PO-Raad (zoals preventieve maatregelen en lichte vormen van hulp) en van de afspraken die door 

besturen zijn gemaakt. De basisondersteuning bestaat uit vijf domeinen met een aantal ijkpunten:  

  

1  Onderwijs:  

a. Leerlingen ontwikkelen zich in een veilige omgeving  

b. De school heeft continu zicht op de ontwikkelingen van leerlingen  

c. Het personeel werkt opbrengst- en handelingsgericht aan het realiseren van de   

 ontwikkelingsperspectieven van leerlingen  

d. Het personeel werkt met effectieve methoden en aanpakken  

e. Het personeel werkt continu aan hun handelingsbekwaamheid en competenties 2 

Begeleiding:  

a. Voor alle leerlingen is een ambitieus ontwikkelingsperspectief vastgesteld  

b. De school draagt leerlingen zorgvuldig over  

c. Ouders (en leerlingen) zijn nauw betrokken bij de school en de ondersteuning   

3 Beleid:  

a. De school voert een helder beleid op het terrein van de leerlingenzorg  

b. De school heeft haar onderwijszorgprofiel vastgesteld  

c. De school bepaalt jaarlijks de effectiviteit van de leerlingenzorg en past het beleid zo 

nodig aan  

  

4 Organisatie:  
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a. De school heeft een effectieve interne zorgstructuur  

b. De school heeft een effectief zorgteam  

5 Resultaten  

  

In hoofdstuk 2 en 3 brengen we de kwaliteit van onze basisondersteuning in beeld.  

  

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 van buiten  

(externe deskundigheid). In hoofdstuk 4 brengen wij deze kwaliteit van de deskundigheid in beeld.  

  

Ondersteuningsvoorzieningen  

  

Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, kan het nodig zijn extra 

ondersteuningsvoorzieningen of groepen te organiseren. In hoofdstuk 6 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 6 laten we zien welke voorzieningen er binnen het gebouw aanwezig zijn en wat de 

kwaliteit daarvan is.  

  

Samenwerkende ketenpartners  

  

Hoofdstuk 7 geeft een overzicht van partners waarmee de school samenwerkt ten behoeve van 

leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.  

  

Belangrijke kengetallen van onze school  

  

Tot slot is een aantal algemene kengetallen van onze school opgenomen over onze leerlingen en hun 

ondersteuningsbehoeften.  

  

  

  
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  Kwaliteit basisondersteuning  
  

  
In deze figuur zie je in de linkerkolom de gemiddelde score van de school per categorie. In de 

rechterkolom kun je de eigen score vergelijken met het gemiddelde van alle scholen. De 

gemiddelden zijn omgezet in een cijfer op een tienpuntsschaal.  

    

3  Basisondersteuning  
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Deze figuur geeft de beoordelingen weer van de school op de indicatoren. In de rechterkolom staat 

het percentage scholen met een bepaalde beoordeling.  

 Vervolg basisondersteuning  
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Deze figuur geeft de beoordelingen weer van de school op de indicatoren. In de rechterkolom staat 

het percentage scholen met een bepaalde beoordeling.  
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4  Deskundigheid voor ondersteuning  

  
In deze figuur staan de beoordelingen van de school aangegeven. In de twee kolommen rechts staat het percentage scholen 

dat over deskundigheid beschikt en de beoordeling van de kwaliteit ervan.  

  

    

5 Ondersteuningsvoorzieningen  
  
Deze figuur laat zien welke voorzieningen er binnen de school aanwezig zijn. Ook laat het overzicht zien hoe de scholen op de 

kwaliteit van de voorziening scoren.  
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6 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 scholen op de kwaliteit van de voorziening scoren.  
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7 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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Bijlage Kengetallen  

  
  

  

  
  



 Schoolplan 2015-2019  42 
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Bijlage Scores kwaliteit basisondersteuning  

  

    

Bijlage Scores deskundigheid voor ondersteuning  
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Bijlage Scores ondersteuningsvoorzieningen  
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Bijlage Scores Voorzieningen in de fysieke omgeving  
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Bijlage Scores Samenwerkende ketenpartners  
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