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Algemene gegevens 

Gegevens bestuur en school 

Gegevens over het bestuur 
 

Naam bestuur Adenium 

Naam stichting OPO Furore of PCBO Smallingerland 

College van Bestuur Bas van Loo & Thijs Praamstra 

Adres De Lanen 1 

Postcode en plaats 9204 WB Drachten 

Telefoonnummer 0512 582600 

E-mail adres info@adenium.nl 

Website www.adenium.nl 

 

Gegevens van de school 

 
 
Naam school 

SBO it Heechhôf 

Directeur Janet van der Heide 

Adres 't Swin 8 

Postcode en plaats 9201 XZ Drachten 

Telefoonnummer 0512 541533 

E-mail adres itheechhof@opo-furore.nl 

Website https://www.itheechhof.nl/ 
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Inleiding 

Inleiding schoolplan 

Het schoolplan van SBO it Heechhôf is een beleidsdocument voor een periode van twee jaar. Dit 
heeft te maken met het feit dat de school in voorbereiding is op het project Samen Kansrijk. Dit 
project wordt in hoofdstuk 2 nader uitgewerkt. De intentie is dat Samen Kansrijk met ingang van 
augustus 2022 in een nieuw gebouw wordt gehuisvest. De organisatie van het onderwijs en het 
onderwijskundig beleid wordt dan gezamenlijk voor de vier scholen ingericht. De komende twee jaar 
wordt gebruikt om de voorbereidingen voor de huisvesting en het onderwijskundig beleid in te 
richten en te komen tot een gezamenlijk schoolplan voor de periode 2022 - 2026. 
 
Dit schoolplan betreft de periode van 2020-2022. In dit schoolplan zijn de strategische visie en de 
beleidskeuzes op hoofdlijnen vastgelegd. Het schoolplan bevat een beschrijving van het beleid met 
betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd en omvat in elk 
geval het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot de bewaking 
en verbetering van het onderwijs.  
Dit schoolplan is opgesteld binnen de gestelde kaders van het strategisch beleidsplan van Adenium. 
Dit schoolplan is niet statisch en wordt jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld. Het schoolplan biedt 
inzicht in de instrumenten die de school hanteert voor de bewaking en verbetering van de eigen 
kwaliteit. Het schoolplan is opgebouwd volgens de nieuwe kwaliteitskaders vanuit de inspectie 
(2017). De hoofdstukken corresponderen grotendeels met de kwaliteitsgebieden en bevatten zowel 
informatie over de wettelijke eisen die aan het onderwijs gesteld worden als over de eigen ambities 
van de organisatie en de school op de verschillende terreinen.  
 
Vanuit het bestuur van Adenium zijn bij het opstellen van het schoolplan de volgende kaders 
meegegeven: 
 

 Fundament 1: Binnen onze organisatie dragen we met ons (onderwijs)aanbod, onze didactiek 
en onze pedagogiek actief bij aan zowel de kwalificatie, socialisatie als persoonsvorming van 
kinderen.  

 

 Fundament 2: Om binnen onze organisatie toekomstgericht onderwijs en opvang te bieden, 
ontwerpen en richten we ons curriculum in volgens de 7 leerprincipes voor innovatieve 
(speel)leeromgevingen (OESO, 2017): 

 
1. Stel leren centraal, stimuleer betrokkenheid en maak kinderen eigenaar van hun eigen 
leerontwikkeling.  
2. Draag zorg voor samenwerkend leren.  
3. Wees sterk afgestemd op de motivatie van kinderen en het belang van emoties.  
4. Wees uiterst gevoelig voor individuele verschillen tussen kinderen.  
5. Wees veeleisend voor elk kind, maar zonder excessieve overbelasting.  
6. Pas evaluaties toe die in overeenstemming zijn met de doelstellingen, met sterke nadruk op 
formatieve evaluatie.  
7. Bevorder horizontale verbondenheid (integraliteit) tussen activiteiten en onderwerpen, zowel 
binnen als met partners buiten de school.  
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 Binnen de kaders (fundament 1 en 2)en het organisatiemodel van het IKC (in wording) heeft 
elke locatie de verantwoordelijkheid en de autonomie om zijn eigen IKC- 
ontwikkelingscurriculum te ontwerpen, passend bij de lokale context en zijn eigen meer 
specifieke visie op mens en ontwikkeling. Elke locatie krijgt zo zijn eigen couleur locale.  

 

 Per dorp of wijk kiest men n.a.v. de eigen beginsituatie, een contextanalyse en op basis van 
ambities voor één van de volgende 9 modellen als ontwikkeldoel voor de planperiode 2020-
2024. Deze 9 modellen laten allemaal een andere fase zien in de transitie naar 
toekomstgericht onderwijs binnen een IKC. Door het bieden van deze differentiatie 
mogelijkheid zijn alle locaties in transitie richting toekomstgericht onderwijs, maar ieder in 
de eigen zone van naaste ontwikkeling.  

 
In principe wordt het schoolplan één keer per vier jaar vastgesteld. In het laatste jaar van deze 2-
jarige cyclus (schooljaar 2021-2022) wordt het plan door de directie en het schoolteam geëvalueerd. 
De uitkomsten daarvan worden gebruikt voor het schoolplan voor de nieuwe periode. Elk schooljaar 
zal er in de maand mei een evaluatie plaatsvinden middels een schooljaarverslag. 
 
De Schoolmonitor waarin dit schoolplan is gemaakt is een webbased instrument en is een hulpmiddel 
om op een gedegen manier, samen met het team, het schoolplan te ontwikkelen.  
Het schoolplan is vastgesteld door het schoolbestuur, met instemming van de 
medezeggenschapsraad. 
De samenhang tussen de kwaliteitsdocumenten (strategisch beleidsplan, schoolplan, schooljaarplan, 
schooljaarverslag, schoolgids) en de vertaalslag naar het team en de ouders zal naar verwachting 
bijdragen aan het functioneren van iedereen die op school een bijdrage levert aan de ontwikkeling 
van onze leerlingen en aan de resultaten van ons onderwijs. 
 
juni 2020 
Janet van der Heide 
directeur SBO it Heechhôf 
Drachten 
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Toelichting bijlage modellen IKC: 
Bij de modellen 1a t/m 4a streeft men binnen de wijk of het dorp naar een ontwikkelcurriculum 
gebaseerd op fundament 1 en van fundament 2 naar keuze 3 à 4 leerprincipes. De partners in het 
geel maken integraal onderdeel uit van het curriculum. Met de partners in het wit is wel 
samenwerking mogelijk, maar deze partners maken geen onderdeel uit van het 
ontwikkelingscurriculum. De hoeveelheid partners opgenomen in het curriculum bepaalt de breedte 
(aanbod), de lengte (hoeveel tijd) en de integraliteit van het curriculum. De modellen 2a t/m 4b 
(groen) hebben dezelfde indeling, maar zijn naast fundament 1 gebaseerd op 5 à 6 leerprincipes.  
Wanneer er twee scholen betrokken zijn bij het IKC in wording, dan hebben deze scholen samen met 
hun partners één gezamenlijk IKC-curriculum, maar ter verfijning nog een eigen invulling o.b.v. 
identiteit en eventueel een verdiepende visie, waarmee ze zichzelf profileren. Het IKC model (blauw) 
is gebaseerd op fundament 1, alle leerprincipes van fundament 2 en is volledig integraal.  
 
Scholen bepalen in het schoolplan naar welke inhoudelijke resultaten zij, vanuit de bestuurlijke 
kaders, toewerken in 2024: 
- Naar welk modelkeuze streeft de school? 
 
- Welke partners zijn aan het curriculum van het IKC in wording verbonden? 
 
- Welke leerprincipes zijn kwalitatief en herkenbaar uitgewerkt? 
 
- Op welke wijze is fundament 1 kwalitatief en herkenbaar uitgewerkt? 
 
Voor de totstandkoming van dit schoolplan zijn de volgende elementen gebruikt ter evaluatie en als 
uitgangspunt voor formulering van onze ambities: 
- Het strategisch beleidsplan 2020-2024 van Adenium 
- Evaluatie schoolplan 2015-2019 
- Evaluatie schooljaarplan 2019-2020 
- Schoolanalyse leerlingenresultaten 
- Evaluaties uit het kwaliteitshandboek/borgingssystematiek 
- Tevredenheidsmeting ouders, leerlingen en personeel dd 
- WMK Kwaliteitssysteem 
- Zelfevaluatie 
- Audit 
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1. Beginsituatie: De school en haar context 

1.1. Algemeen 

In dit hoofdstuk wordt de contextanalyse van de school beschreven, waarbij we aanvullend 
inzoomen op de leerlingenpopulatie, de leerresultaten en de ontwikkeling van de 
leerlingenaantallen. Vanuit deze analyses hebben we conclusies geformuleerd. Waar moeten we in 
ons onderwijs rekening mee houden? Deze aandachtspunten worden meegenomen in de 
beschrijvingen bij de standaarden en de bijpassende doelstellingen (hoofdstuk 2 t/m 5). Tevens 
beschrijven we in dit schoolplan ons huidige schoolprofiel en reflecteren hierop. 

1.2. Context van de school 

Naam en identiteit van de school 
De school werd op 1 september 1961 opgericht als LOM-school. Onder de naam ‘t Heechhout kwam 
de school in 1971 in een nieuw gebouw aan ’t Swin. Daarna werd het in 1999 samengevoegd met de 
afdeling 4 tot 8 jarigen van de MLK- school De Hof van Eden. Beide scholen gaan sindsdien samen 
verder in het gerenoveerde en uitgebreide gebouw onder de naam it Heechhôf. SBO It Heechhôf is 
een openbare school. Dat wil zeggen dat de school plaats wil bieden aan kinderen vanuit allerlei 
verschillende achtergronden. De school valt onder de verantwoordelijkheid van de Stichting 
Openbaar Primair Onderwijs Furore. Dat is het bevoegd gezag. 
 
Openbaar onderwijs 
OPO Furore is een stichting voor openbaar onderwijs in de gemeentes Tytsjerksteradiel en 
Smallingerland. Op onze scholen is iedereen zonder onderscheid naar afkomst, godsdienst, seksuele 
geaardheid of etniciteit welkom. In het leef- en leerklimaat van onze scholen is het belangrijk dat 
kinderen respectvol leren omgaan met anderen en andersdenkenden. Wederzijds respect wordt 
mede vormgegeven door expliciete aandacht voor levensbeschouwelijke en maatschappelijke 
normen en waarden. Het openbaar onderwijs gaat uit van de democratische beginselen, zoals 
vastgelegd in de (Grond)wet en internationale verdragen. Het openbaar onderwijs stimuleert 
kinderen tot onafhankelijk denken en leren kinderen verdraagzaam te zijn naar anderen. Hierdoor 
worden zij (zelf)bewuste, actieve, en waardevolle burgers van onze samenleving. Waardoor zij 
verantwoordelijkheid nemen voor de maatschappij, nu en in de toekomst. 
SBO It Heechhôf is een openbare school. Dat betekent voor ons dat wij actief vorm geven aan de 
kenmerken van openbaar onderwijs, te weten: 

 Algemene toegankelijkheid; Onze school is toegankelijk voor alle leerlingen, ongeacht 
godsdienst of levensbeschouwing. 

 Actieve pluriformiteit; In ons onderwijs schenken wij op respectvolle wijze aandacht aan de 
verscheidenheid van levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden in de Nederlandse 
samenleving. 

 Non-discriminatie; Onze school respecteert ieders godsdienst of levensbeschouwing. Iedere 
vorm van discriminatie op grond van godsdienst, levensbeschouwing maar ook op grond van 
cultuur, sekse, etniciteit, persoonskenmerken, sociale status, seksuele geaardheid of 
huidskleur wijzen wij af en voeren daarin een actief beleid naar leerlingen en ouders. 
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Holding Adenium 
De stichting Holding Adenium draagt officieel de naam Stichting Bestuur OPO Furore-PCBO 
Smallingerland. De stichting heeft ten doel het bevorderen van de ontwikkeling en educatie van 
kinderen, met name in hun levensfase voordat voor hen het voortgezet onderwijs begint, zulks ten 
behoeve van hun optimale ontwikkeling volgens zo mogelijk doorlopende ontwikkelingslijnen, zulks 
alles voorts met aandacht voor de godsdienstige, met name protestants-christelijke, 
levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden zoals die leven in de Nederlandse samenleving 
en met onderkenning van de betekenis van de verscheidenheid van die waarden, alsmede al hetgeen 
daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin. 
De stichting tracht haar doel in het bijzonder te verwezenlijken door het voeren van bestuur over en 
het bevorderen van de bestuurlijke samenwerking tussen rechtspersonen waaronder in elk geval 
begrepen de navolgende stichtingen, te weten: stichting OPO Furore, stichting PCBO Smallingerland 
en stichting Speciaal Basisonderwijs OPO Furore-PCBO. Het college van bestuur van de stichting 
bestaat uit een voorzitter en een lid. 
 
De missie van de school: 
SBO it Heechhôf is een openbare school voor speciaal basisonderwijs in Drachten Wij bieden 
onderwijs aan leerlingen in de regio in de leeftijd van 4 t/m 13 jaar. Onze leerlingpopulatie is een 
afspiegeling van de multiculturele samenleving en wij hebben oog voor verschillen in geaardheid van 
leerlingen. Onze leerlingen kenmerken zich door specifieke onderwijsbehoeften. Deze specifieke 
onderwijsbehoeften liggen op cognitief en/of sociaal-emotioneel gebied.  
De school heeft als uitgangspunt de ontwikkeling van hoofd, hart en handen en wil de kwaliteiten en 
mogelijkheden van leerlingen optimaal ontwikkelen en ontplooien. Gelet op het eerste vinden we 
met name de vakken Taal en Rekenen van belang en gezien het tweede besteden we veel aandacht 
aan het (mede) opvoeden van de leerlingen tot volwaardige en respectvolle burgers. Naast 
kennisoverdracht besteden we aandacht aan de culturele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling van 
de leerlingen. De school beschikt over specifieke kennis en expertise om onze leerlingen te 
begeleiden.  
We bieden een veilige speel- en leeromgeving waarbinnen de leerlingen zich optimaal kunnen 
ontwikkelen. Onze leerlingen en hun ouders/verzorgers moeten zich veilig en gewaardeerd voelen. 
Ouders zijn voor ons waardevolle partners, die we graag betrekken en ondersteunen bij de 
ontwikkeling van hun kinderen.  
We bieden onze leerlingen zo veel mogelijk kansen om tot een optimale ontwikkeling te komen, 
zodat zij zo goed mogelijk worden voorbereid op het vervolgonderwijs en een plaats in de 
maatschappij.  
 
Onze kernwaarden zijn:  

 Op onze school heerst een professionele cultuur, waarbij reflecteren op eigen handelen 
vanzelfsprekend is 

 Op onze school hebben we oog voor het individuele kind 

 Op onze school leren kinderen zich zelf ontplooien qua persoonlijkheid en is er de ruimte om 
zich te onderscheiden 

 Op onze school hebben we oog voor de ouders/verzorgers (klantgericht – ouders als 
partners) 

 Op onze school hebben we oog voor veiligheid, respect, vertrouwen en verantwoordelijkheid 
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Visie 
1. We zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de ontwikkeling van onze leerlingen en collega’s en 
leggen de focus op het geven van kwalitatief goed onderwijs. Daarbij maken we gebruik van de 
nieuwste wetenschappelijke inzichten: we doen wat werkt! 
2. We werken met een beredeneerd en uitdagend onderwijs aanbod waarbinnen aandacht is voor 
verschillen tussen leerlingen. Het team denkt in kansen en heeft hoge verwachtingen van kinderen 
en van elkaar. 
3. We werken bewust in heterogene groepen om kinderen gelijke kansen te geven en het samen 
werken en samen leren te stimuleren. 
4. Wij zorgen voor een optimaal pedagogisch klimaat waarbinnen onze leerlingen zich veilig weten. 
We stimuleren hun sociaal emotionele ontwikkeling door o.a. gebruik te maken van de methode De 
Vreedzame School. 
5. We werken vanuit de visie van handelingsgericht en opbrengstgericht werken. De leerkrachten 
passen hun handelen aan naar de specifieke onderwijsbehoeften van de leerlingen, binnen de 
mogelijkheden van de groep/ school. 
6. We betrekken leerlingen bij hun eigen leerproces waarbij de focus ligt op de basisvaardigheden: 
lezen, taal en rekenen. We stimuleren autonomie, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van 
leerlingen, passend bij hun mogelijkheden. 
7. We vinden het belangrijk dat ouders betrokken zijn bij de (leer) ontwikkeling van hun kind; ouders 
en school tonen hierin een gezamenlijke verantwoordelijkheid. 
8. We zijn een professionele lerende organisatie waarbij we met en van elkaar leren.  
 
Samenstelling team 
SBO It Heechhôf staat onder leiding van een directeur.  
Het schoolteam bestaat uit 23 teamleden. Daarvan zijn 14 personeelsleden groepsleerkracht. De 
overige personeelsleden zijn onderwijsondersteunend personeel.  
De groepsleerkrachten dragen de verantwoordelijkheid voor de groep(en) waarin zij werken. Naast 
lesgevende taken heeft elk teamlid ook andere taken. 
Binnen ons schoolteam hebben we groepsleerkrachten die fulltime werken en groepsleerkrachten 
die parttime werken. We streven er naar het aantal leerkrachten per groep tot een minimum te 
beperken.  
Bij ziekte van een leerkracht wordt een vervanger gezocht via de vervangerslijst van OPO Furore. Wij 
proberen zoveel mogelijk gebruik te maken van dezelfde vervangers om de rust binnen de school te 
kunnen waarborgen. Indien er geen vervanging beschikbaar is, wordt onderwijsondersteunend 
personeel met lesbevoegdheid voor de groep ingezet of wordt de groep over de andere groepen 
verdeeld.  
De personeelsleden die onderwijsondersteunend zijn bestaan uit: IB-er, teamleider- 
onderwijskundige taal/leesspecialist, orthopedagoog, vakleerkracht gymnastiek, 
onderwijsassistenten, logopedist, conciërge en administratief medewerker. 
De fysiotherapeute is nauw betrokken bij de school. Zij heeft haar eigen praktijk en screent en 
behandelt leerlingen (met toestemming van ouders) onder schooltijd in het schoolgebouw. Zij is niet 
in dienst van de school. 
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Aantal jaren werkzaam op school 
De afgelopen jaren zijn er veel wisselingen van personeelsleden geweest. In onderstaand schema 
staat weergegeven, voor de huidige situatie, per leerkracht het aantal dienstjaren werkzaam op het 
SBO: 
Groep 1-2A: Lk < 5 jr. 
Groep 1-2B: Lk1 < 20 jr., Lk2< 5 jr. 
Groep 3-4A: Lk1 < 5 jr. + invalleerkracht ma (vanaf januari 2020 – juli 2020) 
Groep 3-4B: Lk1< 20 jr. + invalleerkracht do + vr (vanaf januari 2020 – juli 2020) 
Groep 3-4C: Lk , 1 jr. 
Groep 5-6A: Lk > 20 jr. 
Groep 5-6B: Lk < 5 jr. 
Groep 7-8A: Lk < 20 jr. 
Groep 7-8B: Lk < 5 jr. 
Groep 7-8C: Lk < 10 jr. + invalleerkracht ma (vanaf januari 2020 – juli 2020) 
Groep 7-8D: Lk < 5jr. 
IB: < 5 jr. 
Orthopedagoog: < 5 jr. 
MT lid/onderwijskundige (taal-lezen): < 5 jr. 
Logopediste: > 10 jr. 
Vakleerkracht LO: < 20 jr. 
O.A. 1: < 20 jr 
O.A. 2: < 20 jr. 
Conciërge: < 20 jr. 
Administratief medewerker: < 1 jr.  
Directeur: < 5 jr.  
 
Kenmerken voedingsgebied 
SBO it Heechhôf is een regioschool. Vanwege de aard van de school, heeft de school een groot 
voedingsgebied. Leerlingen vanuit verschillende gemeenten rondom Drachten volgen onderwijs op 
onze school. Leerlingen van onze school komen uit de volgende gemeenten: 

 Smallingerland 

 Achtkarspelen 

 Opsterland 

 Tytsjerksteradiel 

 Westerkwartier 

 Ooststellingwerf 

 Dantumadiel 
De instroom van leerlingen komt van scholen van ons eigen bestuur en van besturen uit de 
bovengenoemde gemeenten. De leerlingen komen zowel uit de provincie Friesland als de provincie 
Groningen. De meeste leerlingen hebben eerst op een reguliere basisschool gezeten. Anderen komen 
op jonge leeftijd via BEC of Integrale Vroeghulp (IVH) op SBO It Heechhôf. Via een beoordeling door 
de provinciale Commissie van Advies (CVA), ontvangen leerlingen een toelaatbaarheidsverklaring 
(TLV) voor het SBO. Onze school heeft hierdoor contact met diverse reguliere basisscholen uit ons 
voedingsgebied. De leerlingen stromen gedurende het gehele schooljaar in. Na de zomervakantie is 
de grootste instroom van nieuwe leerlingen.  
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Betrokken partners 
In de bijgevoegde mindmap is omschreven met welke ketenpartners SBO it Heechhôf samenwerkt. 
Van een aantal ketenpartners wordt de samenwerking kort toegelicht. 
 
Samen Kansrijk 
SBO it Heechhôf is onderdeel van het project Samen Kansrijk. Samen Kansrijk is het project waarbij er 
gestreefd wordt naar een gezamenlijke huisvesting en een intensievere samenwerking tussen de SO 
scholen (SO Kleurryk - SO Fryslân cluster 3, SO de Saffier - Renn4 cluster 4) en de beide SBO scholen 
van Holding Adenium (SBO Sjalom en SBO it Heechhôf). De beoogde realisatiedatum van de 
nieuwbouw van het gezamenlijke schoolgebouw is medio augustus 2022. Het uitgangspunt van het 
project is vorm geven aan passend onderwijs in een school met gespecialiseerde voorzieningen. Het 
uiteindelijke doel is om te komen tot ontschotting van de onderwijstypes en gezamenlijk invulling 
geven aan het onderwijs voor alle leerlingen van de vier scholen. Door de kennis en expertise te 
delen en gezamenlijk in te zetten, kunnen we de kwaliteit van onderwijs en ondersteuning 
optimaliseren en efficiënter en effectiever inzetten.  
 
Carins 
Carins bestaat uit alle instellingen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van de kinderen in wijk/dorp. 
De zorg wordt geboden op plaatsen waar kinderen en ouders komen zoals peuterspeelzalen, scholen, 
kinderdagverblijven, etc. Vanuit Carins zijn er twee gebiedsteammedewerkers aan onze school 
gekoppeld. Eén van de gebiedsteammedewerkers is structureel elke dinsdagmiddag op school 
aanwezig. Zij staat dan ter beschikking voor vragen van ouder/verzorgers en overlegt met de intern 
begeleider en/of leerkrachten. 
 
ZAT 
Soms zijn de hulpvragen van de leerkrachten zo complex, dat we er met de eigen deskundigheid 
onvoldoende antwoord op kunnen geven.  
In dat geval beschikken wij over een steeds groter wordend netwerk van deskundigen op het gebied 
van: lichamelijke en geestelijke gezondheid; spraak- en taal/leesproblemen; gedragsproblemen en –
stoornissen; opvoedingsproblemen; hardnekkige leerstoornissen. 
Structureel (dus volgens planning) maken we voor een optimale begeleiding van onze leerlingen 
gebruik van de volgende externe deskundigheid: 
- De jeugdarts van de GGD. 
- De gebiedsteammedewerker van Carins 
- De leerplichtambtenaar. 
Incidenteel (dus op afroep) doen we een beroep op: 
- Deskundigen van instanties zoals KINNIK, Accare, Jeugdhulp, etc. 
- De kinderfysiotherapeut voor de motorische ontwikkeling. 
- De wijkagent 
 
Accarè 
SBO it Heechhôf heeft 1 x per 6-8 weken intervisie met een medewerker van Accarè. Tijdens deze 
intervisiemomenten wordt afgestemd over onderwijs en hulpverlening. Een kinderpsycholoog van 
Accarè verzorgt eveneens een aantal teamscholingen voor het team van SBO it Heechhôf over 
ontwikkelingsstoornissen, handelingsgericht werken met gedrag en voorkomen van escalaties. 
 
Bibliotheek  
SBO it Heechhôf participeert in het project Bieb in de school. Deze nauwe samenwerking met de 
Openbare Bibliotheek resulteert in een rijk aanbod in kinder- en jeugdboeken binnen de school, die 
gevarieerd, actueel en toegespitst is op de interesse en belangstelling van de leerlingen. Wekelijks is 
er een leesconsulent van de Openbare Biobliotheek op de school die het leesaanbod aanvult en 
vernieuwt en inspeelt op de vraag van de leerlingen.  
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Muziek: the Groove factory 
In het kader van muziekeducatie werkt SBO it Heechhôf samen met de muziekschool the Groove 
Factory. Zij zijn de afgelopen drie jaar betrokken bij de school m.b.t. het muziekonderwijs. Naast het 
geven van de muzieklessen door muziekdocenten aan de leerlingen van de groepen 1 t/m 8 zijn zij 
ook betrokken bij het invoeren van de doorgaande leerlijn muziekonderwijs binnen de school. 
 
Sportbedrijf 
Jaarlijks worden er op SBO it Heechhôf de lessen Rots en Water gegeven aan de groepen 3 t/m 8. 
Deze lessen worden verzorgd door een gecertificeerde sportinstructeur van Sportbedrijf 
Smallingerland.  
De training Rots en Water is een weerbaarheidstraining. 
De leerlingen van de groepen 1 t/m 6 ontvangen wekelijks een half uur zwemonderwijs in zwembad 
de Welle. De zwemlessen worden verzorgd door sportinstructeurs van Sportbedrijf Smallingerland. 
SBO it Heechhôf is gestart met het project van de Gezonde school. De advisering vindt plaats vanuit 
de GGD en door een instructeur van Sportbedrijf Smallingerland.  
 
Opleidingsinstituten 
SBO it Heechhôf heeft de samenwerking met divers opleidingsinstituten. Dat betekent dat er jaarlijks 
stagiaires van diverse opleidingen hun stage invullen op onze school. De stagiaires komen van MBO-, 
HBO- en WO-opleidingen. We hebben o.a. stagiaires voor: onderwijsassistent, groepsleerkracht 
basisonderwijs, vakleerkracht lichamelijke opvoeding, logopedie, orthopedagogiek, etc.  
Met de Academisch PABO Groningen heeft onze school een intensievere samenwerking. We 
verzorgen jaarlijks meerdere oriëntatiedagen op het speciaal basisonderwijs, om studenten te 
motiveren voor een stage op het S(B)O. 
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1.3. Leerlingpopulatie 

Leerlinpopulatie - Typeringen 
Sinds oktober 2018 hebben we onze leerlingpopulatie in kaart gebracht. De leerlingpopulatie hebben 
we in kaart gebracht op basis van de volgende elementen: 
1. Jongens - meisjes 
2. IQ 
3. Leeftijd 
4. Ontwikkelingsperspectief of Uitstroomperspectief 
5. Gezinssituatie: 
A: Kerngezin/Traditioneel 
B: Een oudergezin 
C: Samengesteld gezin 
D: Pleeggezin of opvang in andere situatie 
E: Opvoeding door familie 
6. Kinderen met een manifeste en/of gediagnosticeerde leerstoornis. Met name kinderen met : 
A: Dyslexie, 
B: Problemen in de spraak- taal- en leesontwikkeling. 
C: Dyscalculie  
7. Kinderen met een geringe begaafdheid, die zich in een eigen tempo (een deel van) de stof van de 
basisschool eigen maken. 
8. Jonge kinderen (4 – 7 jarigen) met een ontwikkelingsachterstand 
9.Passieve kinderen.  
A. Kinderen die “angst hebben voor relaties” en  
B. Kinderen die faalangstig zijn. 
10. Kinderen met concentratieproblemen. 
A. Kinderen die niet opletten. 
B. Kinderen die hyperactief zijn. (Wel of geen diagnose ADHD)  
11. Kinderen met bedreigend, agressief en/of gewelddadig gedrag. 
12. Kinderen met een gediagnosticeerde ontwikkelingsstoornis binnen het autismespectrum 
13. Kinderen met een pedagogisch labiele of incompetente thuissituatie, in combinatie met een of 
meer van bovenstaande vraagstellingtypen. 
14. Hulpverlening betrokken 
In bijgevoegde documenten zijn de gegevens weergegeven van de leerlingpopulatie van 1 oktober 
2019. 
 
Conclusies uit deze gegevens: 

 Het grootste percentage (circa 65%) van onze leerlingpopulatie bestaat uit jongens. 

 Ongeveer de helft van de leerlingen (51-53%) groeit op in een traditioneel gezin. Ongeveer 
40% van onze leerlingen groeit op in een éénoudergezin of samengesteld gezin. 

 Ongeveer 50% van onze leerlingen heeft een ontwikkelingsperspectief of 
uitstroomperspectief op Praktijkonderwijs gericht. We zien in toenemende mate meer 
leerlingen die uitstromen naar VMBO-B of hoger. 

 Ongeveer 45% van de leerlingen vertoont kenmerken van concentratieproblemen (niet 
oplettend, hyperactief of beide). Niet alle leerlingen daarvan zijn gediagnosticeerd als 
A(D)HD.  

 Ongeveer 24% van onze leerlingen heeft een diagnose in het Autisme Stoornis Spectrum 
(ASS). 

 Ongeveer 15 % van de leerlingen vertoont kenmerken van faalangst, 10-17% vertoont angst 
voor relaties en 7-8% een combinatie van beide (passieve leerlingen).  
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 Bij de categorie gediagnosticeerde leerstoornissen zijn de leerlingen met spraak-
taalontwikkelingen het hoogst qua percentage (49 - 37%). 

 Bij ongeveer 32-30% van de leerlingen is er sprake van een labiele thuissituatie.  

 Bij ongeveer 54% van onze leerlingen is hulpverlening betrokken.  
 
Wat betekent dit voor ons onderwijs: 

 Er is veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling, bevordering van sociaal gedrag 
en democratisch burgerschap binnen de school en binnen de groepen (Vreedzame School en 
Rots en Water). 

 We werken vanuit de gedachtegang van Positive Behavior Suppport en stimuleren en 
bemoedigen gewenst en positief gedrag. We werken vanuit een eenduidige structuur met 
klassenmanagement (Taakspel). 

 Het pedagogisch klimaat kenmerkt zich door: duidelijkheid, rust en regelmaat. De 
opdrachten die kinderen maken hebben een zeer gestructureerd karakter. 

 We werken bewust in heterogene groepen om kinderen gelijke kansen te geven en het 
samen werken en samen leren te stimuleren. 

 De leerlingen moeten met een goed afgewogen onderwijsaanbod succeservaringen opdoen 
in een pedagogisch veilige omgeving. 

 We besteden veel aandacht aan de kernvakken; technisch lezen en rekenen. Hier hebben we 
de afgelopen jaren intensief op ingezet door een Leesverbeter- en Rekenverbetertraject. We 
hebben de methoden Estafette en Wereld in getallen ingevoerd en hebben de leerlijnen voor 
deze vakgebieden ontwikkeld.  

 Er is veel scholing geweest op het gebied van didactiek en het leren van onze 
leerlingpopulatie en er zijn veel klassenbezoeken geweest op het gebied van de didactiek 
voor technisch lezen en rekenen.  

 We hebben kennis van hoe onze leerlingen leren en spelen hierop in met onze didactiek. 
Voor het rekenen wordt met name veel handelend gewerkt, volgens het Handelingsmodel.  

 We streven ernaar om de komende jaren de drie bovengenoemde ontwikkelingen uit te 
breiden naar woordenschat, begrijpend lezen, spelling en taal. 

 Onze leerlingen hebben met name behoefte aan goed onderwijs, waarbij het accent wordt 
gelegd op meer instructie en meer tijd: 

o Een kwalitatief goede instructie die is afgestemd op de mogelijkheden van het kind. 
o Meer en vaker instructie om de gestelde doelen te halen. 
o Hanteren van een voorkeurstrategie (modelen). 
o Uitbreiding van effectieve leertijd. 

 De school beschikt op het gebied van leer- en ontwikkelingsstoornissen over geschoolde 
leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel.We vergroten voortdurend onze kennis 
van ontwikkelingsstoornissen en handelingsgericht werken met gedrag om nog beter te 
kunnen inspelen op hun onderwijs- en ondersteuningsbehoeften. 

 De school beschikt over aangepaste leermiddelen en over een variatie aan 
handelingssuggesties voor leerlingen met leer- en ontwikkelingsstoornissen.  

 We bieden voor de groepen 3 t/m 8 twee keer in de week 40 minuten bewegingsonderwijs 
door de vakleerkracht lichamelijke opvoeding. De groepen 1 t/m 6 volgen daarnaast nog een 
half uur per week zwemonderwijs. 

 De inzet van de logopediste voor de spraak-taalontwikkeling is met name in de groepen 1 
t/m 4.  

 Er is veel samenwerking en overleg met de gebiedsteammedewerkers en hulpverlenende 
instanties om af te stemmen over de thuissituatie, onderwijs en zorg. 

Het opleidingsniveau van ouders is onbekend. Omdat onze school een SBO school is, worden 
leerlingen niet 'gewogen'. 
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1.4. Leerresultaten  

Algemeen 
SBO it Heechhôf brengt twee keer per jaar (januari en juni) de tussenopbrengsten in kaart. Deze 
tussenopbrengsten worden zowel op schoolniveau, groepsniveau als individueel niveau vergeleken 
met de leerstandaard en uitgedrukt in leerwinst.  
De leerstandaard is in samenwerking met het SBO netwerk Fryslân opgesteld en schoolspecifiek 
gemaakt. De opbrengsten van onze school worden ook twee keer per jaar vergeleken met de 
opbrengsten van alle SBO scholen in Friesland (benchmarking).  
Bij de analyse van de opbrengsten zijn zowel de leerkrachten, IB-er, onderwijskundige als de 
directeur betrokken. De leerkrachten formuleren per half jaar de ambitiedoelen voor hun eigen 
groep en in overleg met hun collega's ook voor hun gezamenlijke cluster. Deze ambitiedoelen 
worden ook per half jaar geëvalueerd.  
 
De ambitiedoelen op schoolniveau zijn: 

 Technisch lezen: 80% van de leerlingen haalt een positief leerrendement.We streven er naar 
dat 80% van de leerlingen eind groep 8 E6 behalen.  

 Rekenen: 80% van de leerlingen haalt een positief leerrendement 

 Begrijpend lezen: 80% van de leerlingen haalt een positief leerrendement 

 Spelling: 80% van de leerlingen haalt een positief leerrendement 

 De leerlingen behalen in groep 8 de gewenste doelen gekoppeld aan het gemiddelde IQ (zie 
normen PO raad) 
 

Analyse en verklaringen 
Eindopbrengsten 
SBO It Heechhôf gebruikt voor de analyse en evaluatie van de eindopbrengsten de CITO toetsen die 
in januari groep 8 worden afgenomen en de laatste drie jaar is in februari het Drempelonderzoek 678 
afgenomen.  
De PO raad heeft normen opgesteld voor de eindopbrengsten voor de SBO scholen. Hierbij wordt het 
gemiddelde IQ van de groep 8 leerlingen afgezet naar normen die behaald moeten worden op het 
gebied van rekenen, begrijpend lezen en spelling. 
Als we onze schoolresultaten vergelijken met de normen valt op dat we op rekenen en begrijpend 
lezen de afgelopen vier jaar ruim boven de norm scoren. Op het gebied van technisch lezen is de 
norm op de DMT in 2018 en 2020 niet behaald. Bij een nadere analyse blijkt dat de norm op de AVI in 
2020 wel ruim is behaald.  
De ingezette koers m.b.t. de verbetertrajecten op het gebied van technisch lezen en rekenen hebben 
goede effecten op de eindopbrengsten. Hiermee kunnen we de ingeslagen weg vervolgen. Daarnaast 
kunnen we de verbetertrajecten voor begrijpend lezen, woordenschat, spelling en taal starten.  
Met ingang van 2020 is het SBO verplicht tot deelname aan de Eindtoets. SBO it Heechhôf heeft 
gekozen voor Route 8. 
 
Tussenopbrengsten 
Rekenen 
Vanuit de trendanalyse van de afgelopen vier jaren komen we tot de volgende conclusies: 

 Alle vier jaren is er sprake van een positief leerrendement op alle leerjaarniveaus; 

 In 2017 en 2018 vallen de tussenopbrengsten van de groepen 4, 5 en 6 in de PRO standaard 
en van de groepen 7 en 8 in de VMBO-B standaard; 

 Vanaf eind 2019 vallen de tussenopbrengsten van de groepen 4, 5 en 6 ook in de VMBO-B 
standaard; 

 In januari 2020 hebben 82% van de leerlingen een positief leerrendement. 
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Succesfactoren: 

 Rekenverbetertraject met externe onderwijsadviseur 

 Invoering nieuwe methode de Wereld in getallen 

 Aanschaf rekenmaterialen ter ondersteuning van Handelingsmodel.  

 Werkgroep rekenen; betrokken bij implementatietraject. 

 Teamtrainingen methodiek, didactiek en zicht op ontwikkeling. 

 Invoering blokplanningen. 

 Klassenbezoeken met kijkwijzer en feedbackgesprek door directie en externe adviseur. 

 Coaching op blokplanningen. 

 Drie leerkrachten volgen opleiding Rekenspecialist. 
 
Technisch lezen 
Vanuit de trendanalyse van de afgelopen vier jaren komen we tot de volgende conclusies: 

 Alle vier jaren is er sprake van een positief leerrendement op alle leerjaarniveaus, met 
uitzondering van groep 6 in juni 2019; 

 In 2017 en 2018 vallen de tussenopbrengsten van de groepen 4, 5 en 6 in de PRO standaard 
en van de groepen 7 en 8 in de VMBO-B standaard; 

 In juni 2019 vallen de tussenopbrengsten van de groepen 3, 4 en 6 onder de PRO standaard;  

 In januari 2020 vallen de tussenopbrengsten van de groepen 4, 5, 6 en 7 binnen de PRO 
standaard en van de groep 8 binnen de VMBO-B standaard; 

 In januari 2020 hebben 83% van de leerlingen een positief leerrendement. 
 
Succesfactoren: 

  Klassenbezoeken met kijkwijzer en feedbackgesprek door onderwijskundige taal-
/leescoördinator, directie en externe adviseur op het gebied van Voortgezet Technisch lezen 

 Klassenbezoeken met kijkwijzer en feedbackgesprek door onderwijskundige taal-
/leescoördinator, directie en externe adviseur op het gebied van ontluikende geletterdheid 
en aanvankelijk Technisch lezen. 

 Teamtrainingen Voortgezet technisch lezen voor leerkrachten groepen 5 t/m 8 door externe 
adviseur. 

 Teamtrainingen ontluikende geletterdheid een aanvankelijk technisch lezen voor 
leerkrachten groepen 1 t/m 4 door externe adviseur.  

 Coaching op groepsplannen door IB-er en taal-leesspecialist. 

 Afspraken gebruik Estafette, methodiek en didactiek, bovenbouw vastgesteld. 

 Conceptafspraken gebruik Veilig leren lezen, methodiek en didactiek, onder- en middenbouw 
beschreven. 

 Werkgroep Taal-lezen samengevoegd en actie ingezet op ontwerpen leerlijnen. 
 
Begrijpend lezen 
Vanuit de trendanalyse van de afgelopen vier jaren komen we tot de volgende conclusies: 

 In de vier jaren is er over het algemeen sprake van een positief leerrendement op 
leerjaarniveaus, uitzondering hierop zijn: 

o groep 5 en 6 in juni 2017 
o groep 5 in januari 2019 
o groep 5 in januari 2020 

 In 2017 vallen de tussenopbrengsten van de groepen 5,6 en 7 in de PRO standaard en van de 
groep 8 in de VMBO-B standaard; 

 In 2018 vallen de tussenopbrengsten van de groepen 4 en 6 onder de PRO standaard en van 
de groepen 5, 7 en 8 binnen de PRO standaard; 

 In 2019 vallen de tussenopbrengsten van de groepen 5 en 6 binnen de PRO standaard en de 
groepen 4, 7 en 8 binnen de VMBO-B standaard; 
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 In januari 2020 vallen de tussenopbrengsten van de groepen 5, 6 en 7 binnen de PRO 
standaard en van de groepen 4 en 8 binnen de VMBO-B standaard; 

 In januari 2020 hebben 64% van de leerlingen een positief leerrendement. 
 
Succesfactoren: 

 Aanbod woordenschat in samenwerking met Kentalis.  

 Scholing Estafette (technisch lezen) 
 
Spelling 
Vanuit de trendanalyse van de afgelopen vier jaren komen we tot de volgende conclusies: 

 Alle vier jaren is er sprake van een positief leerrendement op alle leerjaarniveaus, met 
uitzondering van groep 4 in juni 2019; 

 In 2017 vallen de tussenopbrengsten van de groepen 4 t/m 8 in de VMBO-B standaard, in 
juni vallen de tussenopbrengsten van de groepen 3 en 5 in de PRO standaard; 

 In 2018 vallen de tussenopbrengsten van de groepen 3 t/m 6 in de PRO standaard en van de 
groepen 7 en 8 in de VMBO-B standaard; 

 In 2019 vallen de tussenopbrengsten van de groepen 3 onder de PRO standaard en van de 
groepen 5 en 6 in de PRO standaard en van de groepen 7 en 8 in de VMBO-B standaard; 

 In januari 2020 vallen de tussenopbrengsten van de groepen 4, 5, 6 en 7 binnen de PRO 
standaard en van de groep 8 binnen de VMBO-B standaard; 

 In januari 2020 hebben 74% van de leerlingen een positief leerrendement 
Voor de analyse van de opbrengsten verwijs ik naar de volgende documenten: 

 Opbrengsten op leerlingniveau - CITO toetsen januari 2020 (in dit document staat ook 
beschreven wat een positief, geen of negatief leerrendement is) 

 Opbrengsten op school- en groepsniveau - januari en juni 2019  

 Opbrengsten op school- en groepsniveau - januari 2020 
 
Sociaal-emotionele ontwikkeling 
Sinds het schooljaar 2019-2020 wordt er gebruik gemaakt van ZIEN voor het volgen van de sociaal-
emotionele ontwikkelingen van de leerlingen. Het team heeft hiervoor twee teamtrainingen gevolgd 
in dit schooljaar. In voorgaande jaren werd er gebruik gemaakt van het systeem SCOL. 
Bij het instrument ZIEN worden de volgende categorieën twee keer per jaar (oktober en april) 
gemonitord:  

 BT Betrokkenheid 

 WB Welbevinden 

 SI Sociaal initiatief 

 SF Sociale flexibiliteit 

 SA Sociale autonomie 

 IB Impulsbeheersing 

 IL Inlevingsvermogen 
 
Over het algemeen geven de uitkomsten op groepsniveau een representatief beeld weer, passend bij 
de kenmerken en onderwijsbehoeften van onze leerlingen. De twee items betrokkenheid en 
welbevinden hebben de prioriteit bij de analyse. Niet in alle groepen wordt de score van 75% 
behaald. Per groep worden er interventies geformuleerd voor het vergroten van de sociale en 
emotionele competenties. 
 
 
 
 
 



It Heechhôf (sbo) Schoolplan 2020 - 2022 34 

Op schoolniveau zijn er diverse acties uitgezet om de sociaal-emotionele ontwikkeling te bevorderen: 

 Invoering, certificering en borging van de Vreedzame school; methode voor bevordering van 
sociaal gedrag en democratisch burgerschap; 

 Invoering en borging van de leerlingenraad en mediatoren (leerlingen) op het plein; 

 Invoering en borging van de schoolregels via de Gouden weken, Zilveren weken en Bronzen 
weken; 

 Invoering, certificering en borging van de methode Taakspel; klassenmanagement op basis 
van de principes van Positive Behavior Support en beloningssysteem; 

 Klassenbezoeken pedagogisch handelen met feedbackgesprek met behulp van kijkwijzer 
door collegiale consultaties, door stuurgroep Vreedzame school en directie; 

 Hantering stappenplan conflicten oplossen. 

 Maximaal drie groepen tegelijk op het plein, minimaal twee personeelsleden toezicht. 

 Protocol pleinafspraken op teamniveau vastgesteld 

 Aandacht voor activiteiten en spelmaterialen op plein. Inrichting plein verbeterd. 

 Time-out protocol is teambreed besproken en herijkt.  
 
Vervolgonderwijs 
Uit de analyse van onze uitstroom van de afgelopen vier jaar komen de volgende zaken naar voren: 

 We zien een daling van het aantal leerlingen dat uitstroomt richting Praktijkonderwijs 

 We zien een daling van het aantal leerlingen dat uitstroomt richting Schakelklas 

 We zien een toename van het aantal leerlingen dat uitstroomt richting VMBO-Basis 

 We zien een toename van het aantal leerlingen dat uitstroomt richting VMBO-Kader en 
hoger 

 We zien vanaf 2020 een toename van het aantal leerlingen dat uitstroomt richting VSO 

 We zien dat over het algemeen meer dan 80% van onze leerlingen uitstroomt conform hun 
ontwikkelingsperspectief 

 We zien dat in 2019 36% van de leerlingen hoger uitstroomt dan hun 
ontwikkelingsperspectief 

 Gezien de landelijke gemiddelden van de uitstroom van de SBO scholen zien we dat de 
bovengenoemde trends niet of gedeeltelijk overeenkomstig zijn met de landelijke trends. 
Overeenkomstig is dat de uitstroom VSO toeneemt. Verschillend is dat er landelijk meer 
leerlingen richting Praktijkonderwijs en minder leerlingen richting VMBO-K en hoger 
uitstromen t.o.v. vier jaar geleden.  

 
Conclusie hieruit is dat we over het algemeen een hoger uitstroomniveau (VMBO-B en hoger) 
hebben dan vier jaar geleden. Dat duidt op een goede leerontwikkeling van onze leerlingen.  
We zien dit jaar een toename van het aantal leerlingen dat uitstroomt richting VSO. Dit is 
verklaarbaar in combinatie met de gegevens van de leerlingpopulatie, waaruit we zien dat er in 
toenemende mate sprake is van comorbiditeit en een grotere onderwijs- en 
ondersteuningsbehoefte. 
Doordat we over het algemeen meer dan 80% van onze leerlingen zien uitstromen conform hun 
ontwikkelingsperspectief, concluderen we dat we gedurende de schoolloopbaan een goede 
inschatting maken van de uitstroommogelijkheden van onze leerlingen.  
Naar aanleiding van de terugkoppeling van het Voortgezet Onderwijs kunnen we concluderen dat het 
grootste gedeelte van onze leerlingen nog op het niveau zit zoals verwezen. De informatie is niet 
compleet, omdat de scholen voor Voortgezet Onderwijs niet altijd de informatie aanleveren. Er ligt 
voor onze school nog een ontwikkelingspunt om de trendanalyse van het vervolgsucces goed in kaart 
te brengen. 
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1.5. Ontwikkeling leerlingaantallen 

Het leerlingaantal van de afgelopen jaren kenmerkt zich door een hoge mate van stabiliteit. Er zijn de 
afgelopen jaren geen grote fluctuaties, met uitzondering van 2016-2017, geweest. Binnen het SBO 
werken we met twee teldata, nl. 1 oktober en 1 februari.  
Hierbij de leerlingenaantallen van de afgelopen jaren: 
 
1 oktober 2015: 150 leerlingen 1 februari 2016: 164 leerlingen 
1 oktober 2016: 164 leerlingen 1 februari 2017: 166 leerlingen 
1 oktober 2017: 147 leerlingen 1 februari 2018: 159 leerlingen 
1 oktober 2018: 145 leerlingen 1 februari 2019: 150 leerlingen 
1 oktober 2019: 145 leerlingen 1 februari 2020: 151 leerlingen 
 
Het huidige schooljaar 2019-2020 werken we met 11 heterogene groepen. 
De samenstelling is als volgt: 

 2 groepen 1-2 

 3 groepen 3-4 

 2 groepen 5-6 

 4 groepen 7-8 
 

De prognose is dat het leerlingaantal de komende twee jaar ongeveer gelijk zal blijven. Hierin zijn we 
sterk afhankelijk van de verwijzingen van de scholen van onze eigen Holding Adenium en de overige 
besturen van ons voedingsgebied. 
 
Als de school zijn intrekking doet in de nieuwe huisvesting van Samen Kansrijk, dan bestaat er de 
mogelijkheid dat de nieuwbouw en de interne samenwerking een aantrekkende werking zal hebben 
voor nieuwe leerlingen. Door de gebundelde kennis en expertise van het SO en SBO is de 
voorspelling dat we nog beter tegemoet kunnen komen aan de specifieke onderwijs- en 
ondersteuningsaanbod van onze doelgroep. Door de gebundelde kennis en expertise zijn we in staat 
om een nog bredere doelgroep te bedienen. De doelstelling van Samen Kansrijk is passend (speciaal 
(basis)) onderwijs voor alle leerlingen in de regio. Daar waar nu nog leerlingen buiten onze regio 
speciaal(basis) onderwijs volgen, zullen we in staat zijn om deze leerlingen ook binnen de Samen 
Kansrijk school passend onderwijs te bieden.  
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1.6. Zelfevaluatie 

Algemeen 
Ter voorbereiding op het schrijven van het schoolplan 2020-2022 heeft de school naast de evaluatie 
van de leerresultaten van de schooljaren 2017-2018 t/m 2019-2020 (hoofdstuk 1.5) in de periode 
september 2015 t/m december 2019 evaluaties gemaakt die mede als uitgangspunt fungeren voor 
de beleidsvoornemens voor de komende twee jaar. Deze zelfevaluatie bestaat uit de volgende 
onderdelen: 
 
Ouderenquête 2019 
Iedere twee jaar wordt er een ouderenquête afgenomen. In december 2019 is de laatste 
ouderenquête uitgevoerd.  
Dit zijn de resultaten van het laatste onderzoek. 
SBO It Heechhôf scoort als school een 3,67. Daarmee scoort de school goed. De respondenten geven 
de school op een schaal van 1 tot 10 een gemiddeld cijfer van 8.5. Met dit cijfer geven ouders te 
kennen dat er sprake is van een hoge tevredenheid. 
Om de tevredenheid van ouders te meten is in december 2019 onder 150 ouders de vragenlijst 
"Tevredenheid ouders" uit Vensters PO uitgezet. Van de 150 vragenlijsten zijn er 65 ingevuld en 
ingeleverd. Het aantal respondenten is daarmee 43%.Dat is te laag om een goede beeldvorming te 
krijgen. Daarbij moet vermeld worden dat er ouders zijn die meerdere leerlingen op school hebben 
en daarmee vertekent het beeld van de respondenten. Over het algemeen zijn we zeer tevreden over 
het aantal respondenten. 
Op basis van de bovenstaande gegevens kunnen we stellen dat er sprake is van een hoge 
tevredenheid van de ouders over de school. Naar aanleiding van de scores is er geen aanleiding voor 
verbeterpunten. De communicatie met ouders heeft wel onze aandacht. We zijn als school bezig om 
te onderzoeken welke middelen we in kunnen zetten om dit onderdeel te verbeteren. 
 
Leerlingtevredenheidsonderzoek 2019 
Elk jaar wordt in april het leerlingtevredenheidsonderzoek afgenomen bij de leerlingen van de 
groepen 6, 7 en 8. 
Dit zijn de resultaten van het laatste onderzoek.  
De respons op de Vragenlijst was 89%: 80 van de 90 respondenten heeft de Vragenlijst ingevuld. Het 
responspercentage is uitstekend; de Vragenlijst werd door heel veel respondenten ingevuld. 
Daardoor geven de uitslagen een zeer betrouwbaar beeld van de mening van de respondenten. 
Uit de enquête en de daarop afgenomen klassengesprekken komt naar voren dat de leerlingen de 
school als positief waarderen. De leerlingen geven de school op een schaal van 1 t/m 10 een 
gemiddeld cijfer van 8,3. Dat betekent dat ze de school als goed waarderen. We zien een groei in de 
waardering. In 2017 was het cijfer een 7,7. In 2018 was het cijfer een 7,9. 
De implementatie van de Vreedzame school en Taakspel hebben hier zeker een positieve bijdrage 
aan geleverd. De uitkomsten zijn met het team besproken. De aandachtspunten worden 
meegenomen in de schoolontwikkeling. De twee aandachtspunten die het meest naar voren komen 
zijn:  
* De leerlingen hebben het gevoel dat ze welkom zijn op school.  
* De leerlingen tonen in hun taalgebruik respect voor elkaar. 
 
Veiligheidsthermometer leerlingen 2019 
Twee keer per jaar (oktober en april) wordt de Veiligheidsthermometer (behorende bij de methode 
de Vreedzame School) ingevuld door de leerlingen van de groepen 2 t/m 8. De kinderen geven door 
middel van een vragenlijst aan hoe ze de veiligheid in en rondom de school ervaren.  
Uit de laatste afname van oktober 2019 blijkt dat de leerlingen in de groepen 2 t/m 8 zich voldoende 
veilig voelen.  
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Hierbij de analyse van de resultaten: 

 Over het algemeen een hele positieve score op schoolniveau. 

 Scores zijn in bijna alle groepen vergelijkbaar met of hoger dan de scores van oktober 2018 
Aandachtspunten op schoolniveau:  
Score niet beneden de score 3, maar laagst scorende items:  

 Tussen school en thuis voelde ik me…….. 
Mogelijke verklaring: Dit kan te maken hebben met de veiligheidsbeleving van leerlingen tijdens het 
taxivervoer.  
 
Quickscans personeel 2016-2019 
Elk jaar wordt in april de Quickscan WMK afgenomen onder de leerkrachten van het team. Er is een 
cyclus van vier jaar uitgezet, waarbij elk jaar tussen de vier en zeven items worden geëvalueerd. De 
items komen dus één keer per vier jaar aan bod.  
De analyse van de Quickscans levert de volgende signalen op: 
2016 

 ICT 

 Schoolconcept 
2017 

 OGW buiten de groep 

 OGW binnen de groep 

 Afstemming 

 Pedagogisch handelen 

 21st Century Skills 
2018 

 Levensbeschouwelijke identiteit 

 Aanbod leerstof 
2019 

 Actieve en zelfstandige rol van de leerlingen 
Voor verdere analyse verwijzen we naar de Quickscans van 2016 t/m 2019 die in het WMK systeem 
staan. Op een aantal punten zijn al acties uitgezet in de jaarplannen. De punten waar nog geen acties 
op zijn uitgezet, worden meegenomen naar het schoolplan 2020-2022. 
 
Zelfevaluatie januari 2020 
De zelfevaluatie is niet in dit hoofdstuk opgenomen, maar heeft grafisch een plek bij de verschillende 
standaarden in de hoofdstukken 3 t/m 6 gekregen. Deze zelfevaluatie brengt de bevindingen van het 
managementteam van de huidige situatie en de actuele stand van zaken t.a.v. verschillende 
standaarden in beeld. De reflectie bij de zelfevaluatie wordt in de hoofdstukken 3 t/m 6 van dit 
schoolplan aangegeven.  
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1.7. Conclusies en consequenties 

Conclusies en consequenties vanuit de context en de leerlingenpopulatie (1.2 en 1.3) 
Conclusies: 
De voorlopige prognose van het project Samen Kansrijk is dat de nieuwbouw gerealiseerd is medio 
augustus 2022. De voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie van de huisvesting is in een 
ver gevorderd stadium. Er is een gezamenlijke visie vastgesteld. De komende twee jaar zal er 
intensief gewerkt worden aan de onderwijskundige inhoud. 
 
SBO it Heechhôf heeft een brede leerlingpopulatie met toename van complexiteit in onderwijs- en 
ondersteuningsbehoeften. Met name de toename van diverse ontwikkelingsstoornissen en de 
problematiek op het gebied van de taal-spraakontwikkeling is opvallend. 
 
Consequenties: 
Het project Samen Kansrijk zorgt voor vele mogelijkheden voor de samenwerking tussen de twee 
scholen van speciaal onderwijs en de twee scholen voor speciaal basisonderwijs. De gezamenlijke 
kennis en expertise kan worden gebundeld en uitvloeien tot een sterk expertisecentrum voor 
leerlingen met specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften. In de komende twee jaar zal er 
intensief aan dit project gewerkt worden om de huisvesting en de onderwijskundige inhoud vorm te 
geven. 
 
Het team zal zich voortdurend moeten blijven bekwamen in kennis en expertise van ontwikkelings- 
en leerstoornissen, zodat de personeelsleden adequaat kunnen inspelen op de onderwijsbehoeften 
van de leerlingen. De komende twee jaren gaan we ons verdiepen in de ontwikkelingsstoornissen en 
de executieve functies. 
 
Het team zal zich verder moeten bekwamen op het gebied van methodiek, didactiek en leerlijnen van 
woordenschat, begrijpend lezen, spelling en taal. Dit wordt de komende jaren opgenomen in de 
jaarplannen. 
 
Conclusies en consequenties vanuit de leerresultaten (1.4) 
Conclusie Rekenen, Technisch lezen, Begrijpend lezen en Spelling: 
De ingezette koers m.b.t. de verbetertrajecten op het gebied van technisch lezen en rekenen hebben 
goede effecten op de eindopbrengsten. Hiermee kunnen we de ingeslagen weg vervolgen. Daarnaast 
kunnen we de verbetertrajecten voor begrijpende lezen, woordenschat, spelling en taal starten. 
 
Consequenties: 

 Borgen Rekenverbetertraject 

 Voortzetten Klassenbezoeken Rekenen met kijkwijzer en feedbackgesprek door directie en IB 

 Voortzetten teamtrainingen Rekenen met verdere invoering leerlijnen 

 Voortzetting coaching op blokplanningen Rekenen 

 Borgen Verbetertraject technisch lezen; ontluikende geletterdheid, aanvankelijk technisch 
lezen en voortgezet technisch lezen 

 Voortzetten Klassenbezoeken Technisch lezen met kijkwijzer en feedbackgesprek door 
directie en onderwijskundige taal-/leescoördinator 

 Voortzetten teamtrainingen Technisch lezen met verdere invoering leerlijnen 

 Voortzetting coaching op groepsplannen Technisch lezen 

 Implementatietraject Begrijpend luisteren en begrijpend lezen 

 Teamtrainingen methodiek, didactiek en leerlijnen begrijpend lezen 

 Klassenbezoeken Begrijpend lezen met kijkwijzer en feedbackgesprek door directie en taal-
leesspecialist en externe trainer 
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 Ontwikkelen leerlijn begrijpend luisteren/lezen 

 Teamtraining methodiek, didactiek en leerlijnen woordenschatontwikkeling 

 Klassenbezoeken woordenschat met kijkwijzer en feedbackgesprek door directie en taal-
leesspecialist en externe trainer 

 Ontwikkelen leerlijn woordenschat 

 Teamtrainingen methodiek, didactiek en leerlijnen spelling 

 Klassenbezoekenspelling met kijkwijzer en feedbackgesprek door directie en taal-
leesspecialist en externe trainer 

 Ontwikkelen leerlijn spelling 

 Teamtrainingen methodiek, didactiek en leerlijnen taal 

 Klassenbezoeken taal met kijkwijzer en feedbackgesprek door directie en taal-leesspecialist 
en externe trainer 

 Ontwikkelen leerlijn taal 
 
Conclusie sociaal-emotionele ontwikkeling 
De ingezette koers m.b.t. de verbetertrajecten met behulp van de Vreedzame school, Rots en water, 
Taakspel en ZIEN hebben goede effecten op het pedagogisch klimaat en de veiligheidsbeleving van 
de leerlingen. Hiermee kunnen we de ingeslagen weg vervolgen.  
 
Consequenties: 

 Visitatiebezoeken door directie (borging) en Collegiale visitatie collega’s onderling 

 Flitsbezoeken met kijkwijzer en feedbackgesprek door directie en IB/MT (pedagogisch 
klimaat) 

 Borging methode Vreedzame School 

 Voortzetten teamscholing m.b.t. de Vreedzame School 

 Voortzetten teamscholing ontwikkelingsstoornissen, gedrag en ABC methodiek met Accarè 

 Procedureboek: protocol Time-out borgen en blijven bespreken op teamniveau 

 Schoolregels borgen (vier schoolregels) d.m.v.: Gouden weken, zilveren weken, bronzen 
weken 

 Begeleiden nieuwe en huidige mediatoren (training door drie leden stuurgroep) 

 Voortzetten leerlingenraad 

 Ontwikkelingsperspectieven met doelen voor sociaal-emotionele ontwikkeling 

 Borgen ZIEN (Parnassys) voor volgen sociaal-emotionele ontwikkeling 

 Teamtraining verdieping ZIEN (Parnassys) 
 
Conclusies en consequenties vanuit de zelfevaluatie (1.5)  
Conclusies: 
Vanuit de ouderenquête komt naar voren dat de communicatie met ouders enigszins verbeterd kan 
worden. We zijn als school bezig om te onderzoeken welke middelen we in kunnen zetten om dit 
onderdeel te verbeteren. 
 
Vanuit de leerlingtevredenheidsonderzoek komen twee aandachtspunten naar voren:  
* De leerlingen hebben het gevoel dat ze welkom zijn op school.  
* De leerlingen tonen in hun taalgebruik respect voor elkaar. 
 
Vanuit de Quickscans komen de volgende aandachtspunten naar voren die nog de nodige aandacht 
verdienen: 

 Actieve en zelfstandige rol van de leerlingen 

 Afstemming 

 Aanbod leerstof 
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Consequenties: 
We willen in het schooljaar 2020-2021 Parro invoeren om de oudercommunicatie te verbeteren. En 
daarnaast oprichting van een ouderactiviteitencommissie. 
 
Borgen van de Vreedzame school en aandacht blijven besteden aan sociaal gedrag. 
 
In het schooljaar 2021-2022 plannen we teamtrainingen m.b.t. de executieve functies en gaan we 
een start maken met het werken met dag- en weekplanningen. 
 
Op het gebied van didactisch handelen is het onderdeel afstemming een ontwikkelingspunt in het 
schoolplan.  
Het aanbod van begrijpend lezen, woordenschat, spelling en taal is een ontwikkelingspunt in het 
schoolplan. 
 
De conclusies en consequenties uit de zelfevaluatie zullen worden uitgewerkt bij de standaarden in 
de hoofdstukken 3 t/m 6 
 
Speerpunten Schoolplan 2020-2024: 
· Samen Kansrijk 
· Ontwikkelen tot High Performance School (Visie, PLG's en Kwaliteitszorg) 
· Professionele leergemeenschap (PLG’s) 
· Leerpsychologie; kennis van wetenschappelijke inzichten  
· Verdieping kennis van executieve functies voor versterking autonomie leerlingen: zelfstandig  
 werken, zelfstandig leren, autonomie 
· Handelingsgericht werken en Opbrengstgericht werken(in Parnassys) 
· Verdieping ZIEN (sociaal-emotionele ontwikkeling) 
· Verdieping kennis van ontwikkelingsstoornissen en ABC methodiek (time-out) 
· Invoering aanbod, leerlijnen en didactiek Taal; woordenschat, begrijpend lezen, spelling, etc. 
· Invoering IPC onderwijs 
· Gezonde School: ontwikkelen overige thema’s: sport, gezonde voeding, etc.  
· Parro – oudercommunicatie 
· Rapport 
· Samenwerking onderwijs en gemeente/hulpverlening; ketenpartners  
 
· Borging Vreedzame school  
· Borging Aanvankelijk en voortgezet technisch lezen 
· Borging Rekenen 
· Borging Taakspel en uitvoering klassenmanagement 
· Borging thematisch werken en aanbod kleuters en keuze leerlingvolgsysteem 
· Borging muziekonderwijs 
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Beleidsvoornemens uitgezet in jaarplanning voor de komende twee jaar: 
 
2020-2021 

 OP1, OP2, OP3: Verbetertraject begrijpend lezen en begrijpend luisteren en woordenschat 

 OP2: Verbetertraject HGW en OGW; verdieping OPP's en verbinding OPP's, 
groepsplannen/blokplanning en dag- en weekplanning 

 OP1: Gezonde school, domein bewegen en sport 

 OP1: Implementeren doorgaande lijn muziek 

 OP6: Samen Kansrijk 

 OP6: Invoering Parro voor oudercommunicatie 

 SK2: Gedrag: kennis van ontwikkelingsstoornissen in relatie tot HGW 

 OP1, OP2, OP3: Borging technisch lezen 

 OP1, OP2, OP3: Borging rekenen 

 SK2: Borging Vreedzame school en Taakspel 
 
2021-2022 

 OP1, OP2, OP3: Verbetertraject spelling 

 OP2: Verbetertraject HGW en OGW; verdieping OPP's en verbinding OPP's, 
groepsplannen/blokplanning en dag- en weekplanning 

 OP6: Samen Kansrijk 

 SK2: Gedrag: kennis van executieve functies - ontwikkelen doorgaande lijn zelfstandig leren 
en zelfstandig werken 

 SK2: Verdiepingstraining ZIEN 

 KA1+KA2: Start project High Performance schools 

 OP1, OP2, OP3: Borging technisch lezen 

 OP1, OP2, OP3: Borging rekenen 

 OP1, OP2, OP3: Borging begrijpend lezen en begrijpend luisteren 

 SK2: Borging Vreedzame school en Taakspel 
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Sterke kanten van de school Zwakke kanten van de school 

Onderwijskundige visie op leren Diversiteit in kwaliteit van didactisch 
handelen 

Veel kennis en expertise aanwezig binnen het team; team 
gericht op voortdurende professionalisering 

Didactiek, leerlijnen en methodiek 
taalonderwijs (begrijpend lezen, 
spelling, woordenschat, taal) 

Pedagogisch klimaat: Vreedzame school en Rots en Water  Aanbod Frysk en Engels 

Doorgaande lijn klassenmanagement d.m.v. Taakspel Oud schoolgebouw 

Kwaliteitszorg  Zicht op vervolgsucces 

Ontwikkelingen op het gebied van technisch lezen en 
rekenen(didactiek, methodiek, leerlijnen en opbrengsten)  

 

Datagestuurd en opbrengstgericht werken  

Handelingsgericht werken en de bestaande 
ondersteuningsstructuur  

 

Eindopbrengsten op orde  

Hoge tevredenheid ouders en leerlingen  

Kansen Bedreigingen 

Samen Kansrijk; nieuwbouw gezamenlijke school  Lerarentekort 

Gezamenlijke visie op onderwijs Samen Kansrijk. In de 
nabije toekomst komen tot nauwe samenwerking en 
ontschotting tussen  
de drie verschillende schooltypen. 

Vervanging 

Samen Kansrijk; wording tot het expertise centrum van 
het Noorden voor leerlingen met specifieke onderwijs- en 
ondersteuningsbehoeften 

Vele wisselingen in team afgelopen 
jaren bedreigt continuïteit en 
stabiliteit 

Samenwerking met ketenpartners  
Toename leerlingen met complexe 
problematiek 

Samenwerking met opleidingsinstituten  

  

 

De afgelopen jaren zijn er diverse verbetertrajecten ingevoerd en uitgevoerd. Ook voor de komende 
jaren zijn er plannen voor verbetering van het onderwijs uitgezet. Deze trajecten hebben als doel dat 
de leerkrachten hun didactische en pedagogische kwaliteiten verbeteren en hun kennis vergroten 
van pedagogiek, didactiek, methodiek en leerpsychologie. Deze kwaliteiten en kennis moet 
uiteindelijk opleveren dat de leerlingen in de school zich veilig en welkom voelen, hun sociaal en 
gezond gedrag op een adequate manier wordt aangeleerd, kwalitatief goed onderwijs krijgen op de 
kernvakken, waarbij de didactiek aansluit bij hun specifieke onderwijsbehoeften. Het doel is dat de 
opbrengsten van de leerlingen verhogen en dat we de ambitie hebben om de leerlingen een stevige 
basis mee te geven voor de overstap naar het Voortgezet Onderwijs. We streven er naar om de 
leerlingen op een ambitieus en realistisch niveau door te laten stromen naar het Voortgezet 
Onderwijs, waarbij we hoge verwachtingen hebben van onze leerlingen en streven naar gelijke 
kansen voor alle kinderen. 
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1.8. Beleidvoornemens 

Alle geformuleerde conclusies en consequenties uit hoofdstuk 1 betekenen het één en ander voor de 
keuzes die we maken voor de inrichting van het onderwijs. Deels hebben de beleidsvoornemens 
betrekking op de basiskwaliteit en deels op de eigen aspecten van kwaliteit. Het onderscheid hierin 
wordt duidelijk in de hoofdstukken 3 t/m 6. In de volgende hoofdstukken vindt ook de uitwerking van 
de beleidsvoornemens plaats naar projecten die in de komende twee jaarplannen zullen worden 
opgenomen. De beleidsvoornemens zijn gekoppeld aan de standaarden van de inspectie. De 
jaarplannen worden op deze wijze gedestilleerd uit het schoolplan. 
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2. Gewenste situatie: Samen Kansrijk (in wording) en haar 

context 

2.1. Samen Kansrijk profiel (2023) 

Missie Samen Kansrijk  
Samen zetten wij leerlingen van 4-14 jaar, met een specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoefte, 
in hun kracht zodat zij zich optimaal ontwikkelen. 
 
Ankerwaarden: 
Veiligheid  
Professionele gemeenschap 
Aspiratiewaarden: 
Talentontwikkeling 
Ambitieus 
 
Identiteit van de school 
 
Samen Kansrijk is een school samenwerkingsschool/ontmoetingsschool. 
Dat is een samenvoeging van zowel de openbare identiteit van OPO Furore en de christelijke 
identiteit van PCBO Smallingerland. 
 
Binnen de stichting OPO Furore werken we vanuit de volgende visie op identiteit: OPO Furore is een 
stichting voor openbaar onderwijs in de gemeentes Tytsjerksteradiel en Smallingerland. 
Op onze scholen is iedereen zonder onderscheid naar afkomst, godsdienst, seksuele geaardheid of 
etniciteit welkom. In het leef- en leerklimaat van onze scholen is het belangrijk dat kinderen 
respectvol leren omgaan met anderen en andersdenkenden.  
Wederzijds respect wordt mede vormgegeven door expliciete aandacht voor levensbeschouwelijke 
en maatschappelijke normen en waarden. Het openbaar onderwijs gaat uit van de democratische 
beginselen, zoals vastgelegd in de (Grond)wet en internationale verdragen.  
Het openbaar onderwijs stimuleert kinderen tot onafhankelijk denken en leert kinderen 
verdraagzaam te zijn naar anderen. Hierdoor worden zij bewuste, actieve, en waardevolle burgers 
van onze samenleving. Waardoor zij verantwoordelijkheid nemen voor de maatschappij, nu en in de 
toekomst.  
 
Binnen de stichting PCBO Smallingerland werken we vanuit de volgende identiteit: De christelijke 
identiteit van PCBO Smallingerland kenmerkt zich door een open deur. Een ieder is welkom om naar 
de mooie verhalen uit de bijbel te luisteren en ervan te leren. Het laten zien van Gods liefde voor de 
mens en de natuur door deze verhalen en door te leven naar zijn voorbeeld. We organiseren 
eigentijdse vieringen en andere uitingen van onze christelijke identiteit. Activiteiten die aansluiten bij 
de belevingswereld van kinderen en die prikkelen, verrassen en aanzetten tot denken. 
 
De afgelopen jaren hebben de scholen van Samen Kansrijk met elkaar samengewerkt aan de 
voorbereiding van de nieuwe huisvesting. In diverse werkgroepen is gewerkt aan het Programma van 
Eisen voor de nieuw te bouwen school, de missie en visie van de nieuwe school en is er een aangezet 
gemaakt voor een projectplanning. 
Het doel is dat de vier scholen van Samen Kansrijk (SO Kleurryk - SO Fryslân, SO de Saffier - Renn4, 
SBO Sjalom - Holding Adenium, SBO it Heechhôf - Holding Adenium) worden gehuisvest in één 
gebouw. De gemeente heeft ingestemd met de locatie "Leisurestrook". In dit nieuwe gebouw wordt 
het onderwijs in gezamenlijkheid vorm gegeven. 



It Heechhôf (sbo) Schoolplan 2020 - 2022 58 

De wens is om te komen tot ontschotting en we de leerlingen van de diverse scholen gaan indelen op 
onderwijs- en ondersteuningsbehoeften (dorp - stad - metropool). We werken dan in drie 
verschillende bouwen binnen de school; onderbouw - middenbouw - bovenbouw. 
De komende jaren gaan we aan de slag met het uitwerken van de projectplanning om de 
onderwijsinhoudelijke invulling van de school vorm te geven voor de opening van het gebouw. 
Hierbij zullen we worden ondersteund door een procesbegeleider. 
De projectplanning wordt doorgevoerd op micro- , macro- en mesoniveau. Diverse personeelsleden 
worden betrokken bij de uitvoering van de projectplanning.  
Tijdens dit proces zullen we onderzoeken welke leerprincipes genoemd in hoofdstuk 1 passen bij de 
onderwijskundige visie van Samen Kansrijk. Dit schooljaar heeft SBO it Heechhôf de visie opnieuw 
geformuleerd en vastgesteld. De leerprincipes 1 t/m 5 zijn sterk vertegenwoordigd in onze visie.  
In 2021-2022 maken we in gezamenlijkheid een Schoolplan Samen Kansrijk 2022 - 2026.  
De vier scholen worden op nu aangestuurd door drie verschillende besturen. Tijdens het uitwerken 
van de projectplanning zal de bestuurlijke inrichting een onderdeel zijn dat verder moet worden 
onderzocht en ingericht. 
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3. Onderwijsproces 

3.1. Aanbod (OP1) 

Basiskwaliteit 
De school biedt een breed en op de kerndoelen gebaseerd aanbod dat ook de referentieniveaus taal 
en rekenen omvat en dat aansluit bij het (beoogde) niveau van alle leerlingen. Het onderwijs gaat 
ervan uit dat leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving. Daarom is het onderwijs gericht op 
het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie, en op kennis hebben van en 
kennismaken met verschillende achtergronden en culturen van leeftijdsgenoten. Het aanbod draagt 
bij aan de basiswaarden van de democratische rechtsstaat. Het aanbod sluit aan op het niveau van 
de leerlingen bij binnenkomst van de school, wordt afgestemd op de onderwijsbehoeften die 
kenmerkend zijn voor de leerlingenpopulatie en bereidt hen voor op het aanbod bij de start van het 
vervolgonderwijs. Daartussenin verdelen de leraren de leerinhouden evenwichtig en in samenhang 
over de leerjaren heen. De school legt de doelen voor het onderwijs en de opbouw van het aanbod 
vast in het schoolplan. 
 
Klokurentabel 
Op SBO it Heechôf werken we volgens het Hoornse model. Op maandag, dinsdag en donderdag zijn 
de lestijden van 8.30 - 15.00 uur en op woensdag en vrijdag van 8.30 - 12.15 uur. Met de 
gereserveerde onderwijstijd (24.75 uur voor de groepen 1 t/m 8) voldoet de school ruimschoots aan 
het aantal uren onderwijs wat minimaal aan de basisschoolloopbaan is verbonden. Er worden 7520 
uren gemaakt op de basisschool en dit betekent op jaarbasis 940 uren. Jaarlijks wordt een 
urenberekening gemaakt. In de bijgevoegde klokurentabel is te lezen hoe de beschikbare tijd wordt 
verdeeld over de vak- en vormingsgebieden. Meer dan 50% van de onderwijstijd wordt besteed aan 
rekenen en taal.  
 
Doelen voor het aanbod: 
1. Kinderen worden door een brede ontwikkeling (kwalificatie, socialisatie, persoonsvorming) 
voorbereid op hun deelname aan de maatschappij.  
2. Kinderen krijgen een eigentijds curriculum aangeboden zodat ze met hun kennis en vaardigheden 
aan kunnen sluiten bij de regionale, landelijke en mondiale ontwikkelingen. 
3. Kinderen krijgen begrip van de wereld om zich heen, kunnen zichzelf daartoe verhouden en 
worden daarbij door hun hele netwerk ondersteund. 
4. De school ontwikkelt en borgt een rijk aanbod voor taal, rekenen en de sociaal-emotionele 
ontwikkeling en draagt zorg voor een rijke leeromgeving passend bij de leerlingenpopulatie. 
 
Huidige situatie (2020): 
SBO It Heechhôf heeft een evenwichtig aanbod samengesteld gericht op de brede ontwikkeling van 
de leerlingen (Hoofd-Hart-Handen) dat in overeenstemming is met de wettelijke uitgangspunten en 
doelstellingen (WPO) en is ook in lijn met het strategisch beleidsplan van Adenium. Het aanbod is 
kerndoeldekkend en bevat tevens de (aangepaste) doelen van het referentiekader voor rekenen en 
taal.  
SBO it Heechhôf heeft uitermate zorgvuldig beschreven wat de verschillende leerroutes zijn binnen 
de school. Onze school gaat in aanbod en werkwijze voor leerlingen uit van drie arrangementen, ook 
wel leerlijnen genaamd (overeenkomstig de landelijke vastgestelde referentielijnen en de Passende 
Perspectieven van de SLO):  

 Leerroute I: Aanbod voor leerlingen met een uitstroom VMBO-KL/GT/TL;  
 Leerroute II: Aanbod voor leerlingen met een uitstroom VMBO-BL/KL (met LWOO);  
 Leerroute III: Aanbod voor leerlingen met een uitstroom Praktijkonderwijs.  
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Op onze school gebruiken we eigentijdse methodes die voldoen aan de kerndoelen. De methodes 
worden bij de hoofdvakken integraal gebruikt door de leerkrachten en daar waar nodig aangevuld 
met extra stof. De methodes zijn middelen om de doelen te realiseren. Naast de methodes wordt 
gebruik gemaakt van aanvullende methodes, middelen en materialen.  
Onze focus ligt, zoals ook geformuleerd in onze visie, sterk op op de kernvakken lezen, taal en 
rekenen en de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen.  
De afgelopen drie jaren zijn de leerlijnen rekenen en technisch lezen volledig uitgewerkt voor de hele 
school. Zowel voor rekenen als voor technisch lezen is er recentelijk een nieuwe methode ingevoerd 
(De Wereld in getallen en Estafette). Voor het vak begrijpend lezen is de wens de leerlijn volgend 
schooljaar (2020-2021) uit te werken en te zorgen voor een doorgaande lijn binnen de school.  
De methoden voor taal en spelling (Taal actief en Spelling op maat) zijn respectievelijk 6 en 7 jaar 
geleden ingevoerd. Twee jaar geleden is de leerlijn voor taal herijkt, aangezien er toen gestart is met 
werken in heterogene groepen. Voor de komende jaren staat de ontwikkeling van de leerlijnen 
spelling en taal weer op de planning. 
Door middel van een gedegen onderzoek naar de leerlingenpopulatie hebben we goed in beeld wat 
de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften zijn van onze leerlingen en wat dit betekent voor ons 
aanbod. Naast de uitwerking op schoolniveau hebben de leerkrachten de populatie beschrijving op 
klassenniveau ter beschikking.  
Vanaf de start van het schooljaar 2015-2016 werkt de school met een speciaal aanbod volgens het 
concept van ‘De Vreedzame school’. In het schooljaar 2017-2018 is de school officieel gecertificeerd 
als "Vreedzame school". Het aanbod sociaal-emotionele vorming voor de verschillende leerjaren 
sluiten qua aanbod op elkaar aan en de thema’s worden zo aangeboden dat ze bij de leeftijd van de 
leerlingen past. Er zijn doelen voor deze competenties beschreven, dit vormt een doorgaande lijn. 
Het programma van de "Vreedzame school" omvat naast het bevorderen van sociaal gedrag een 
dekkend aanbod voor democratisch burgerschap en sociale integratie. De school heeft een 
leerlingenraad en leerlingen zijn getraind als mediatoren en hebben een ondersteunende rol tijdens 
de pauzes. Voor de groepen 3 t/m 8 wordt er jaarlijks de weerbaarheidstraining "Rots en Water" 
aangeboden. 
In de groepen 1 en 2 wordt thematisch gewerkt met de methode Kleuterplein als bronnenboek. Per 
thema worden doelen vanuit de SLO doelen ingepland. Er wordt daarbij gewerkt vanuit het principe 
thema-aanbod-leerdoel (TAL). Het aanbod voor taal en rekenen is ruim en rijk ontwikkeld.  
Het aanbod en de doorgaande lijn voor muziekonderwijs is in ontwikkeling en wordt volgend 
schooljaar geïmplementeerd. In april 2020 is de aanvraag ingediend voor de certificering voor de 
Gezonde School. De verwachting is dat voor het eind van dit schooljaar de certificering voor het 
domein Welbevinden wordt toegekend. 
Het domein aanbod voldoet aan de basiskwaliteit, maar kan op een aantal punten worden 
aangescherpt. 
 
Beleidsvoornemens eigen aspecten van kwaliteit: 
Op basis van onze leerlingenpopulatie en op grond van diverse (zelf)evaluaties en analyses hebben 
we voor ons aanbod de volgende beleidsvoornemens geformuleerd: 
 

 Doorgaande leerlijn voor begrijpend lezen en begrijpend luisteren ontwikkelen en 
implementeren voor de groepen 1 t/m 8 

 Doorgaande leerlijn voor spelling ontwikkelen en implementeren voor de groepen 3 t/m 8 

 Borgen doorgaande lijn technisch lezen 

 Borgen doorgaande lijn rekenen 

 Borgen doorgaande lijn Vreedzame school 

 Implementeren aanbod muziek 

 Gezonde school: certificering domein bewegen en sport 
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Gewenste situatie (2022): 
Met bovengenoemde beleidsvoornemens hebben we in 2022 een eigentijds aanbod geborgd, gericht 
op de totale ontwikkeling van de leerlingen. Het aanbod van de kernvakken (technisch lezen, 
rekenen, begrijpend lezen en spelling) en de sociaal-emotionele ontwikkeling zijn uitgewerkt in 
leerlijnen en onze school voorziet hiermee in een doorgaande lijn voor deze vakgebieden. Het 
aanbod is passend bij de onderwijsbehoeften van onze leerlingenpopulatie. Met het aanbod worden 
de opbrengsten bereikt passend bij de leerlingenpopulatie en de schooldoelstellingen.  
Jaarlijks worden de ontwikkelingen in inhoudelijke teamvergaderingen besproken en geëvalueerd en 
indien nodig geactualiseerd. Vastgestelde leerlijnen, afspraken en methodiek worden opgenomen in 
het procedureboek van de school.  
Met behulp van de WMK Quickscans worden het aanbod cyclisch en planmatig geëvalueerd en 
geanalyseerd en indien nodig geactualiseerd. 
Directie, intern begeleider en onderwijskundig teamleider blijven frequent (minimaal 2 x per jaar en 
indien nodig frequenter) flitsbezoeken en klassenbezoeken met feedbackgesprekken afleggen om de 
kwaliteit van didactisch handelen te monitoren en te vergroten. Tevens zal er voor de 
verbetertrajecten begrijpend lezen/luisteren en spelling een beroep gedaan worden op de externe 
onderwijsadviseur.  

 

Kennisgebied Methode / Bron 
Kerndoel dekkend? Met welk 
instrument monitoren we de 
ontwikkeling? 

Bijzonderheden 

Nederlandse Taal: 
Beginnende 
geletterdheid 

Kleuterplein 

Ja 
Ontwikkelingsvolgmodel 
SLO doelen 
CPS toetsen 

 

Nederlandse Taal:  
Aanvankelijk 
technisch lezen 

Veilig stap voor stap 
Ja, 
methodegebonden toetsen en 
CITO LOVS: AVI en DMT 

 

Nederlandse Taal: 
Voortgezet technisch 
lezen 

Estafette 
Ja, 
methodegebonden toetsen en 
CITO LOVS: AVI en DMT 

 

Nederlandse Taal: 
Begrijpend lezen 

Nieuwsbegrip XL 
Taal actief 

Ja, 
methodegebonden toetsen en 
CITO LOVS (3.0) begrijpend 
lezen 

 

Nederlandse Taal:  
Spelling Spelling op maat 

Ja, 
methodegebonden toetsen en 
CITO LOVS (3.0) spelling 

 

Nederlandse Taal: 
Woordenschat 

Kleuterplein 
Taal actief 

Ja, 
methodegebonden toetsen, 
observaties en bevindingen van 
het gemaakte werk 

 

Nederlandse Taal: 
Taal 

Kleuterplein 
Taal actief 

Ja,  
methodegebonden toetsen, 
observaties en bevindingen van 
het gemaakte werk 

 

Nederlandse Taal: 
Schrijven 

Schrijven in de 
basisschool 

Ja, 
observaties en bevindingen van 
het gemaakte werk 
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Engels Hello World 
Ja, 
observaties en bevindingen van 
het gemaakte werk 

 

Fries School t.v.  
Ja, 
observaties 

 

Rekenen: 
Beginnende 
gecijferdheid 

Kleuterplein 
Met sprongen 
vooruit 

Ja, 
Ontwikkelingsvolgmodel 
SLO doelen 
Peilingsspelletjes 

 

Rekenen/wiskunde 

De wereld in 
getallen 
Met sprongen 
vooruit 
Bareka 

Ja, 
methodegebonden toetsen en 
CITO LOVS (3.0) Rekenen  

 

 Wereldoriëntatie 
 Kleuterplein 
Veilig de wereld in 
Argus Clou 

Ja, 
observaties en bevindingen van 
het gemaakte werk  

 

Sociaal-emotionele 
ontwikkeling 

Vreedzame school 
Rots en water 

Ja 
ZIEN en Veiligheidsthermometer 

 

Kunstzinnige 
oriëntatie Moet je doen 

Ja 

 
 

Verkeer 
Op voeten en 
fietsen Ja  

Bewegingsonderwijs 

Planning 
leerkrachten 
groepen 1-2 (SLO 
doelen) 
Planning 
vakleerkracht 
groepen 3 t/m 8 
(Stroes en van 
Gelder 

Ja, 
observaties en bevindingen 
(vak)leerkracht 

 

Muziek 

1-2-3 Zing 
Aanbod en 
doorgaande lijn 
vakdocenten muziek 

Ja  
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3.2. Zicht op ontwikkeling (OP2) 

Basiskwaliteit 
De school verzamelt vanaf binnenkomst met behulp van een leerling- en onderwijsvolgsysteem 
systematisch informatie over de kennis en vaardigheden van haar leerlingen. Voor de 
kennisgebieden taal en rekenen/wiskunde gebeurt dit vanaf groep 3 met betrouwbare en valide 
toetsen die tevens een indicatie geven van de bereikte referentieniveaus. Leraren vergelijken deze 
informatie met de verwachte ontwikkeling. Deze vergelijking maakt het mogelijk om het onderwijs af 
te stemmen op de onderwijsbehoeften van zowel groepen als individuele leerlingen. 
Wanneer leerlingen niet genoeg lijken te profiteren, analyseert de school waar de ontwikkeling 
stagneert en wat mogelijke verklaringen hiervoor zijn. Vervolgens bepaalt zij wat er moet gebeuren 
om eventuele achterstanden bij leerlingen te verhelpen. 
 
Doelen:  
1. Kinderen kunnen zich ononderbroken ontwikkelen en krijgen adequate begeleiding. 
 
Huidige situatie(2020) 
SBO it Heechhôf verzamelt vanaf binnenkomst van de leerling met behulp van een leerling- en 
onderwijssysteem (CITO en Parnassys) systematisch informatie over de kennis en vaardigheden van 
haar leerlingen. Voor de kennisgebieden taal en rekenen en wiskundige oriëntatie gebeurt dit met 
betrouwbare en valide toetsen die tevens een indicatie geven van de bereikte referentieniveaus. 
Voor het volgen van de sociaal-emotionele ontwikkeling beschikt de school over het 
leerlingvolgsysteem ZIEN. Leraren vergelijken de informatie van de toetsen met de verwachte 
ontwikkeling. Vervolgens schrijven zij hun voornemens ten aanzien van aanbod en werkwijze voor 
het vakgebied rekenen in een blokplanning en voor het vakgebied technisch lezen in een groepsplan. 
Voor de kernvakken rekenen, taal en spelling wordt er naast de methode onafhankelijke toetsen, 
gebruik gemaakt van methodegebonden toetsen.  
De gegevens van de aanleverende school, de Commissie van advies (CVA) en de informatie van 
ouders wordt verwerkt in een ontwikkelingsperspectief (OPP). SBO it Heechhôf heeft voor alle 
leerlingen een OPP (ontwikkelingsperspectief) opgesteld en volgt bij het opstellen en evalueren de 
wet- en regelgeving van het ontwikkelingsperspectief in het SBO. Vanaf juni 2019 wordt er gewerkt 
met een nieuw format van het OPP en zijn alle OPP's opnieuw opgesteld. 
Bij binnenkomst van de leerling stellen de intern begeleider en de orthopedagoog het 
Ontwikkelingsperspectief op, met daarin uitgewerkt welke leerroute past bij de leerling op grond van 
de bovenstaande genoemde gegevens. Daarna is de leerkracht eigenaar van de OPP’s van de 
leerlingen in zijn/haar groep. De leerkracht stelt het OPP bij en evalueert het OPP twee keer per jaar 
(januari en juni) na afname van de CITO toetsen. Met ouders/verzorgers wordt het OPP twee keer 
per jaar besproken.  
De interne begeleider volgt systematisch samen met de leerkracht de vorderingen van de leerlingen. 
Zij maken samen de analyse van de CITO resultaten en geven hierbij aan of de leerlingen/groep op, 
onder of boven het verwachte niveau zit(ten). De leerkrachten maken vervolgens analyses van de 
vorderingen van hun groep en geven aan of de eigen ambitiedoelen zijn behaald. Tweemaal per jaar, 
wordt het OPP besproken door intern begeleider en leerkracht. 
De kwaliteit van de evaluatie van de OPP’s is nog in ontwikkeling. Het planmatig en structureel 
werken volgens de PDCA cyclus is voor verbetering vatbaar. De meeste aanwijzingen in het OPP zijn 
leerlinggericht, terwijl de onderwijsbehoeften meer zouden moeten leiden naar concrete 
aanknopingspunten, aanwijzingen en afspraken t.b.v. het pedagogisch en didactisch handelen van de 
leraar. Daarnaast is de koppeling tussen de ontwikkelingsperspectieven, de blokplanningen of 
groepsplannen en de dag- en weekplanning voor verbetering vatbaar.  
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In het merendeel van de dag- en weekplanningen wordt nog onvoldoende beschreven welke 
interventies (aanpak, aanbod en instructie) voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften 
worden ingezet en wat de effecten van de interventies zijn geweest.  
Onze school heeft de interne ondersteuningsstructuur van handelingsgericht werken en het werken 
met Ontwikkelingsperspectieven (OPP's) in heldere procedures beschreven en vastgelegd in diverse 
beleidsdocumenten die opgenomen zijn in het procedureboek van de school.  
In het Schoolondersteuningsprofiel(SOP)staat omschreven wat voor ondersteuning SBO it Heechhôf 
kan bieden en hoe de basisondersteuning en de extra ondersteuning georganiseerd wordt. Het 
domein zicht op ontwikkeling voldoet aan de basiskwaliteit, maar kan op een aantal punten worden 
aangescherpt. 
 
Beleidsvoornemens basiskwaliteit 
Op basis van onze leerlingenpopulatie en op grond van diverse (zelf)evaluaties en analyses hebben 
we voor ons aanbod de volgende beleidsvoornemens geformuleerd: 

 Verbetering van de kwaliteit van de evaluaties van de ontwikkelingsperspectieven; de 
onderwijsbehoeften moeten leiden naar concrete aanknopingspunten, aanwijzingen en 
afspraken t.b.v. het pedagogisch en didactisch handelen van de leraar.  

 Verbetering in de koppeling tussen ontwikkelingsperspectieven, de blokplanningen of 
groepsplannen en de dag- en weekplanning; welke interventies (aanpak, aanbod en 
instructie) voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften worden ingezet en wat de 
effecten van de interventies zijn geweest. 

 Invoering groepsplannen begrijpend lezen 

 Invoering blokplanning spelling 
 
Gewenste situatie (2022) 
Met bovengenoemde beleidsvoornemens hebben we in 2022 een systeem ingericht voor het volgen 
van de ontwikkeling van de leerlingen, zodanig dat zij een onderbroken ontwikkeling kunnen 
doorlopen. Het volgen van de leerlingen bij de kernvakken (technisch lezen, rekenen, begrijpend 
lezen en spelling) wordt uitgevoerd door het afnemen en analyseren van methodegebonden en 
methodeonafhankelijke toetsen (CITO). Voor de vakken rekenen en spelling wordt gebruik gemaakt 
van blokplanningen en voor de vakken technisch lezen en begrijpend lezen wordt gebruik gemaakt 
van de groepsplannen. 
Uit de evaluaties van OPP's kan worden opgemaakt dat de leerkrachten vroegtijdig signaleren welke 
leerlingen extra ondersteuning nodig hebben en wat de effecten van de extra ondersteuning is 
geweest. Er is een duidelijke koppeling zichtbaar tussen ontwikkelingsperspectieven, de 
blokplanningen of groepsplannen en de dag- en weekplanning. 
Jaarlijks worden de ontwikkelingen in inhoudelijke teamvergaderingen en in de groepsbesprekingen 
besproken en geëvalueerd en indien nodig geactualiseerd. Vastgestelde afspraken en procedures 
worden opgenomen in het procedureboek van de school.  
Met behulp van de WMK Quickscans worden zicht op ontwikkeling cyclisch en planmatig geëvalueerd 
en geanalyseerd en indien nodig geactualiseerd. 
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3.3. Didactisch handelen (OP3) 

Het didactisch handelen van de leraren stelt leerlingen in staat tot leren en ontwikkelen. 
 
Basiskwaliteit 
De leraren plannen en structureren hun handelen met behulp van informatie die zij over leerlingen 
hebben. De leraren zorgen ervoor dat het niveau van hun lessen past bij het beoogde eindniveau van 
leerlingen. De aangeboden leerstof is logisch opgebouwd binnen een reeks van lessen alsook binnen 
één les. 
De leraren creëren een leerklimaat waardoor leerlingen actief en betrokken zijn. Met geschikte 
opdrachten en heldere uitleg structureert de leraar het onderwijsaanbod zo dat de leerling het zich 
eigen kan maken. De leraren stemmen de instructies en spelbegeleiding, opdrachten en onderwijstijd 
af op de behoeften van groepen en individuele leerlingen. De afstemming is zowel op ondersteuning 
als op uitdaging gericht, afhankelijk van de behoeften van leerlingen. 
 
Eigen aspecten van kwaliteit vanuit kaders Adenium 
Doelen: 
1. Kinderen leren doelgericht en zijn eigenaar van hun eigen leerproces.  
2. Kinderen leren van en met elkaar.  
3. Het ontwikkelproces is afgestemd op de persoonlijke (ontwikkel)behoeftes van het kind. 
4. Leerlingen worden in hun ontwikkeling uitgedaagd. 
5. Kinderen worden door een brede ontwikkeling (kwalificatie, socialisatie, persoonsvorming) 
voorbereid op hun deelname aan de maatschappij.  
 
Bijpassend gewenst professioneel gedrag en organisatie: 
1. De medewerkers stellen leren centraal, stimuleren betrokkenheid en maken kinderen eigenaar van 
hun eigen leerontwikkeling.  
2. De medewerkers dragen zorg voor samenwerkend leren.  
3. De medewerkers zijn uiterst gevoelig voor individuele verschillen tussen kinderen.  
4. De medewerkers zijn veeleisend voor elk kind, maar zonder excessieve overbelasting. 
5. De medewerkers dragen met hun didactiek en hun pedagogiek actief bij aan zowel de kwalificatie, 
socialisatie als persoonsvorming van kinderen. 
 
Huidige situatie (2020) 
De afgelopen drie jaar is er intensief gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit van het didactisch 
handelen. Op onze school stellen we het leren centraal en hebben we hoge verwachtingen van onze 
leerlingen. Voor zowel technisch lezen en rekenen is er een verbetertraject geweest, waarbij er voor 
beide vakgebieden intensieve teamscholing is geweest m.b.t. methodiek, didactiek en doorgaande 
leerlijn. Voor beide vakgebieden is een nieuwe methode aangeschaft, passend bij de kenmerken van 
onze leerlingenpopulatie. 
De directie, intern begeleider en onderwijskundige teamleider hebben zeer intensief flitsbezoeken en 
klassenbezoeken met feedbackgesprekken afgelegd bij de lessen technisch lezen en rekenen. De 
externe onderwijsadviseurs hebben samen met een MT-lid twee rondes klassenbezoeken met 
feedbackgesprekken afgelegd bij de lessen technisch lezen en rekenen. Voor zowel de lessen 
technisch lezen als rekenen is een protocol opgesteld over de goede didactiek. Daarnaast is de 
verwachting dat aan het eind van dit schooljaar (2019-2020) de doorgaande leerlijn voor technisch 
lezen en rekenen is gerealiseerd. Alle documenten worden opgenomen in het procedureboek.  
Voor het onderdeel klassenmanagement zetten wij de methodiek Taakspel in. Alle leerkrachten zijn 
geschoold en gecertificeerd om deze methodiek uit te voeren of volgen hier scholing voor. De intern 
begeleider en de onderwijskundig teamleider zijn gecertificeerd als Taakspelbegeleider. Zij coachen 
de leerkrachten in hun bekwaamheid m.b.t. Taakspel. 
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Daarnaast is er een doorgaande lijn voor klassenmanagement binnen de gehele school afgestemd. 
Niet alle leerkrachten beheersen de routines van het klassenmanagement in voldoende mate.  
Hoewel er een goede ontwikkeling zichtbaar is, kenmerkt de kwaliteit van didactisch handelen door 
een grote diversiteit. Tussen de leerkrachten zitten grote onderlinge verschillen. Een aantal 
leerkrachten laat didactisch handelen van een zeer goede kwaliteit zien. Een aantal leerkrachten 
heeft intensieve coaching van een externe onderwijsadviseur gehad of is met een begeleidingstraject 
bezig, om de kwaliteit van didactisch handelen op een basisbekwaam niveau te krijgen.  
Mobiliteit van het personeel heeft er toegeleid dat er de laatste jaren een aantal startende 
leerkrachten zijn begonnen.  
Het coachen en begeleiden van de startende en basisbekwame leerkrachten vraagt de komende 
jaren om een intensieve aanpak.  
Over het algemeen, nemen we tijdens de geobserveerde instructielessen waar, dat er sprake is van 
een duidelijke uitleg. De leerkrachten activeren de voorkennis en er wordt aandacht besteed aan het 
modellen. Tijdens de instructie krijgen veel verschillende leerlingen de beurt. Niet alle leerkrachten 
passen het directe instructiemodel op geroutineerde wijze toe. In de meeste geobserveerde lessen is 
er sprake van een concreet lesdoel waar gericht aan wordt gewerkt. Tijdens de afsluiting van de les 
wordt gecontroleerd of de leerlingen het lesdoel zich eigen hebben gemaakt. Coöperatieve 
werkvormen worden tijdens de lessen ingezet. Tijdens de les krijgen de leerlingen in vrijwel alle 
lessen taakgerichte feedback te horen van de leerkracht. Feedback op het proces en feed forward is 
nog weinig waargenomen.  
In de meeste geobserveerde lessen is er sprake van differentiatie. Het aanbod, de instructie en de 
onderwijstijd wordt in voldoende mate afgestemd op de verschillen in ontwikkeling tussen de 
leerlingen. Over het algemeen stemmen de leerkrachten nog in beperkte mate af op de 
verwerkingsstof. Leerlingen die intensievere ondersteuning nodig hebben, krijgen na de klassikale 
instructie, verlengde instructie aan de instructietafel. In een aantal groepen heeft deze instructie nog 
te veel kenmerken van een begeleide inoefening. De leerkracht is over het algemeen nog sterk 
sturend.  
 
Beleidsvoornemens basiskwaliteit 
Op basis van onze leerlingenpopulatie en op grond van diverse (zelf)evaluaties en analyses hebben 
we voor ons didactisch handelen de volgende beleidsvoornemens geformuleerd: 
 

 Borging verbetertraject technisch lezen. 

 Borging verbetertraject rekenen. 

 Borging Taakspel en klassenmanagement.  

 Verbetertraject didactisch handelen begrijpend lezen en begrijpend luisteren. 

 Verbetertraject didactisch handelen spelling. 

 Speerpunten voor leerkrachtvaardigheden hierbij zijn: routines van klassenmanagement, 
differentiatie en afstemming, procesgerichte feedback, mogelijkheden voor transfer van 
leerstrategieën benutten. 

 Inzetten van collegiale consultatie vanuit het werken met PLG's (professionele 
leergemeenschappen) 

 Afstemmen over personeelsbeleid met P&O en College van Bestuur. 
 
Beleidsvoornemens eigen ambities 
Onze school heeft in een kwaliteitskaart didactisch handelen criteria beschreven waar een leerkracht 
aan moet voldoen. Voor de vakgebieden technisch lezen en rekenen zijn de criteria voor goed 
didactisch handelen beschreven en alle kwaliteitskaarten zijn opgenomen in het procedureboek. De 
kwaliteitskaarten voor begrijpend luisteren/lezen en klassenmanagement worden de komende jaren 
nog uitgewerkt. De ambitie is dat in 2022 alle leerkrachten voldoen aan de criteria beschreven op de 
kwaliteitskaarten.  



It Heechhôf (sbo) Schoolplan 2020 - 2022 75 

 
Gewenste situatie (2022) 
Met bovengenoemde beleidsvoornemens hebben we in 2022 een goede kwaliteit van didactisch 
handelen ontwikkeld en geborgd. Het didactisch handelen van de kernvakken (technisch lezen, 
rekenen, begrijpend lezen en spelling) zijn uitgewerkt in kwaliteitskaarten en de leerlijnen zijn 
uitgewerkt. Onze school voorziet hiermee in een doorgaande lijn voor deze vakgebieden. Het 
didactisch handelen is passend bij en afgestemd op de onderwijsbehoeften van onze 
leerlingenpopulatie. Met de kwaliteit van didactisch handelen worden de opbrengsten bereikt 
passend bij de leerlingenpopulatie en de schooldoelstellingen.  
Jaarlijks worden de ontwikkelingen in inhoudelijke teamvergaderingen besproken en geëvalueerd en 
indien nodig geactualiseerd. Vastgestelde leerlijnen, afspraken en methodiek worden opgenomen in 
het procedureboek van de school.  
Met behulp van de WMK Quickscans worden het aanbod cyclisch en planmatig geëvalueerd en 
geanalyseerd en indien nodig geactualiseerd. 
Directie, intern begeleider en onderwijskundig teamleider blijven frequent (minimaal 2 x per jaar en 
indien nodig frequenter) flitsbezoeken en klassenbezoeken met feedbackgesprekken afleggen om de 
kwaliteit van didactisch handelen te monitoren en te vergroten. Tevens zal er voor de 
verbetertrajecten begrijpend lezen/luisteren en spelling een beroep gedaan worden op de externe 
onderwijsadviseur.  
De gewenste verdeling in het personeelsbestand is: 20% startende leerkrachten, 20% basisbekwame 
leerkrachten en 60% vakbekwame leerkrachten. 
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3.4. Samenwerking (OP6) 

De school werkt samen met relevante partners om het onderwijs voor haar leerlingen vorm te geven. 
 
Basiskwaliteit 
De school werkt samen met voorschoolse voorzieningen en voorgaande scholen door informatie 
over leerlingen in achterstandssituaties uit te wisselen en het onderwijs in een doorgaande leerlijn te 
realiseren. Aan het einde van de schoolperiode en bij tussentijds vertrek van leerlingen informeert ze 
de ouders en de vervolgschool over de ontwikkeling van de leerlingen. 
 
Voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte werkt de school samen met het 
samenwerkingsverband en, indien nodig, met partners in de zorg. De school voert afspraken uit de 
Lokale Educatieve Agenda en ten aanzien van vroegschoolse educatie uit. 
 
Eigen aspecten van kwaliteit vanuit kaders van Adenium 
Doel:  
1. Kinderen ontvangen binnen hun persoonlijke leefomgeving een integraal en zo inclusief mogelijk 
ontwikkelingsaanbod.  
 
Bijpassend gewenst professioneel gedrag en organisatie:  
 1. De medewerkers van het IKC bevorderen horizontale verbondenheid (integraliteit) tussen 
activiteiten en onderwerpen, zowel binnen als met partners buiten de school/het IKC.  
 2. De medewerkers informeren de ouders over de ontwikkeling van hun kinderen, zoeken 
afstemming met ouders rondom opvoeding, het onderwijsleerproces en specifiek geboden 
ondersteuning. 
 
Huidige situatie (2020) 
Onze school heeft een goede samenwerking met relevante partners om het onderwijs voor haar 
leerlingen vorm te geven. Zowel de directeur, de intern begeleider, de onderwijskundige teamleider 
als de orthopedagoog coördineren de samenwerking met interne en externe partners. De 
ketenpartners staan weergegeven in een mindmap, die is opgenomen in hoofdstuk 1. Er wordt 
gestreefd om onderwijs, zorg en ambulante begeleiding zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. 
Omdat onze school een regioschool is, is het soms lastig om vaste lijnen met hulpverlenende 
instanties uit te zetten.  
Met het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Fryslân en de Commissie van Advies (CVA) wordt 
intensief samen gewerkt om de overgang van de leerlingen naar het SBO goed te laten verlopen. De 
samenwerking met de gebiedsteammedewerkers van Carins is van essentiële waarde voor de 
afstemming over de hulpverlening. Zij vormen een schakel tussen onderwijs en hulpverlening en 
ondersteunen met hun expertise over de aanpak. We onderhouden goede contacten met de 
partners in de zorg zoals BEC, Integrale Vroeghulp, Kentalis, Accarè en REIK. De GGD (schoolarts en 
schoolverpleegkundige) en de Leerplichtambtenaar zijn betrokken bij de school en adviseren mee in 
de aanpak van leerlingen waar specifieke ondersteuningsbehoeften zijn.  
Onze school heeft de interne ondersteuningsstructuur in een heldere procedure beschreven en vast 
gelegd in een beleidsdocument. 
Daarnaast werken we samen met een aantal partners om ons curriculum vorm te geven. De 
belangrijkste zijn; de bibliotheek, Sportbedrijf Smallingerland, the Groove Factory (muziekeducatie) 
en de Lawei. 
Wij vinden het belangrijk dat er een goede samenwerking met ouders plaatsvindt. Ouders worden 
betrokken bij en geïnformeerd over de ontwikkeling van hun kind. De oudere leerlingen worden 
betrokken bij de rapportgesprekken.  
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Aan het eind van de basisschoolperiode zorgen wij voor een goede overdracht naar het Voortgezet 
onderwijs. Zowel de ouders als de school van Voortgezet Onderwijs ontvangen een onderwijskundig 
rapport met de informatie over de ontwikkeling van de leerling. Bij tussentijds vertrek, b.v. vanwege 
verhuizing, vindt deze procedure ook plaats.  
Het voedingsgebied van de school is groot, daardoor verloopt het fysieke contact met de ouders niet 
automatisch. Veel leerlingen gaan met taxivervoer naar school. De school heeft een MR en is bezig 
om een ouderactiviteitencommissie op te richten. De MR wordt goed geïnformeerd door de 
directeur. Ouders worden betrokken bij schoolactiviteiten zoals b.v. sportdagen, pleinfeest of 
excursies.  
In onze schoolgids is beschreven hoe we gesprekkencyclus met ouders vorm hebben gegeven.  
 
Beleidsvoornemens eigen aspecten van kwaliteit 
De zelfevaluatie van de Samenwerking (OP6) laat een positief beeld zien.  
Om de oudercommunicatie te verbeteren zijn wij voornemens het systeem "Parro" gekoppeld aan 
ons leerlingvolg- en administratiesysteem Parnassys in te voeren. Daarnaast is het belangrijk dat we 
de samenwerking met de ketenpartners en de ingezette acties blijven borgen. 
 
Gewenste situatie (2022) 
Onze school heeft een stevig netwerk van ketenpartners en er is sprake van een goede 
samenwerking.  
Ouders zijn betrokken bij de (leer)ontwikkeling van hun kind; ouders en school tonen hierin een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid.  
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3.5. Toetsing en afsluiting (OP8) 

De toetsing en afsluiting verlopen zorgvuldig. 
 
Basiskwaliteit 
Alle leerlingen (behoudens wettelijke uitzonderingen) in leerjaar 8 maken een eindtoets. 
Tijdens de schoolperiode maken ze toetsen van het leerlingvolgsysteem, waarmee in elk geval de 
kennis en vaardigheden op het terrein van Nederlandse taal en rekenen en wiskunde worden 
gemeten. De leraren nemen de toetsen af conform de voorschriften. Ouders worden geïnformeerd 
over de vorderingen van de leerlingen. Alle leerlingen krijgen een advies voor het vervolgonderwijs. 
De school hanteert hierbij een zorgvuldige procedure. 
 
Eigen aspecten van kwaliteit vanuit kaders van Adenium 
Doel:  
1. De ontwikkeling van kinderen wordt op passende wijze geëvalueerd en kinderen ontvangen 
daarbij betekenisvolle feedback wat hen handvatten geeft voor de volgende ontwikkelingsstap.  
Bijpassend gewenst professioneel gedrag en organisatie:  
1. De medewerkers van het IKC passen evaluaties toe die in overeenstemming zijn met hun 
doelstellingen, met sterke nadruk op formatieve evaluatie. 
 
Huidige situatie (2020) 
Op onze school volgen we de leerontwikkeling van onze leerlingen a.d.h.v. methodegebonden 
toetsen en methode onafhankelijke toetsen (CITO). De methode onafhankelijke toetsen (CITO) 
worden twee keer per jaar (januari en juni) conform de toetskalender afgenomen en geregistreerd in 
het CITO leerlingvolgsysteem en in het leerlingvolgsysteem Parnassys. Onze school beschikt over een 
toetskalender en een toetsprotocol. Hierin staat uitgebreid beschreven welke toetsen er op welke 
wijze worden afgenomen. Hiermee waarborgt onze school een zorgvuldige afname van de toetsen. 
Twee jaar geleden is gestart met de invoering van de CITO 3.0 toetsen.  
In groep 8 maken we gebruik van de adaptieve eindtoets "Route 8". Dit geeft ons inzicht hoe de 
leerlingen zich na 8 of 9 schooljaren, meestal een combinatie van regulier en speciaal basisonderwijs, 
zich verhouden ten opzichte van de referentieniveaus voor rekenen en taal.  
Voorafgaand aan de eindtoets hebben de ouders en de leerlingen van groep 8 middels een 
zorgvuldige procedure het schooladvies ontvangen voor het vervolgonderwijs. Voor alle kinderen 
vanaf groep 6 worden de vaardigheidsscores van de Cito bijgehouden in de Plaatsingswijzer. Bij de 
aanmelding voor het voortgezet onderwijs wordt er gekeken naar de prestaties van een leerling in 
groep 6,7 en 8 om te bepalen of het kan worden toegelaten tot een bepaald schooltype. Er wordt 
over een periode van 3 jaar gekeken naar de prestaties van een kind op leergebied van Rekenen, 
Spelling, Technisch leesvaardigheid en Begrijpend lezen. Waarbij Rekenen en Begrijpend lezen de 
belangrijkste domeinen zijn. 
Ouders worden structureel en systematisch betrokken bij de vordering van hun kind. Vier keer per 
jaar worden er oudergesprekken georganiseerd; in september de Gouden weken gesprekken, in 
november facultatieve gesprekken en in februari en juni de Rapport en OPP gesprekken. 
De verwachtingen m.b.t. het uitstroomperspectief wordt vanaf groep 6 met de ouders besproken, 
zodat ouders tijdig weten wat de prognose is voor hun kind. In het laatste schooljaar wordt er een 
afsluitingsonderzoek en eindtoets afgenomen voor de leerlingen die voor 1 oktober 12 jaar worden. 
Zowel de intelligentie als de leerontwikkeling van de leerlingen wordt getest. 
In ons procedureboek staat beschreven hoe de interne ondersteuningsstructuur is vorm gegeven en 
welke procedures en protocollen we hanteren m.b.t. het volgen van onze leerlingen. Hierin staat ook 
beschreven welke procedure we hanteren voor het vaststellen en bijstellen van het ontwikkelings- 
en/of uitstroomperspectief. De school werkt bewust met heterogene groepen om leerlingen kansen 
te bieden en mogelijkheden te geven om door te groeien.  
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Beleidsvoornemens eigen aspecten van kwaliteit 
De zelfevaluatie van Toetsing en afsluiting (OP8) laat een positief beeld zien. Er zijn geen directe 
aanleidingen voor beleidsvoornemens. Belangrijk is dat we de procedures en de ingezette acties 
blijven borgen.  
 
Gewenste situatie (2022) 
Op schoolniveau zijn er heldere procedures en protocollen m.b.t. toetsing en afsluiting. Deze 
procedures verlopen zorgvuldig en integer.  
Ouders worden systematisch geïnformeerd over de vorderingen van hun kind.  
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4. Schoolklimaat 

4.1. Veiligheid (SK1) 

In de beschrijving van dit hoofdstuk wordt duidelijk gemaakt hoe wij invulling geven aan de 
wettelijke opdracht van het onderwijs en welke eigen ambities wij, binnen de gegeven kaders, willen 
realiseren op gebied van schoolklimaat. 
 
Schoolleiding en leraren dragen zorg voor een veilige omgeving voor leerlingen. 
 
Basiskwaliteit 
De school zorgt voor de sociale, fysieke en psychische veiligheid van de leerlingen in en om de school 
gedurende de schooldag. Dit blijkt onder andere uit de beleving van de veiligheid en het welbevinden 
van leerlingen. De school monitort dit ten minste jaarlijks. 
De school heeft een veiligheidsbeleid (beschreven in het schoolplan of een ander document), gericht 
op het voorkomen, afhandelen, registreren en evalueren van incidenten. Als de uitkomsten van de 
monitoring daartoe aanleiding geven, treft de school maatregelen om de situatie te verbeteren. De 
school heeft een persoon als aanspreekpunt als het gaat om pesten en voor coördinatie van het 
beleid tegen pesten. Schoolleiding en leraren voorkomen pesten, agressie en geweld in elke vorm en 
treden zo nodig snel en adequaat op. De uitingen van leerlingen en personeel zijn in lijn met de 
basiswaarden van de democratische rechtsstaat. 
 
Huidige situatie (2020) 
Zowel in de groepen, als in de vrije situaties, is sprake van een respectvolle, ondersteunende en 
plezierige omgangswijze en sfeer tussen leerlingen en leerkrachten. Dit blijkt uit de klassenbezoeken 
en de beleving van de leerlingen.  
De school peilt bij de leerlingen de tevredenheid en veiligheidsbeleving. Voor de veiligheidsbeleving 
wordt twee keer per jaar (oktober en april) de Veiligheidsthermometer in de groepen 2 t/m 8 
afgenomen. Jaarlijks wordt in april ook het tevredenheidsonderzoek bij de groepen 6 t/m 8 
afgenomen. De peilingen laten een positief beeld zien. Uit de afname van de vragenlijst 
veiligheidsbeleving en het welbevinden van de leerlingen van 2019 komen geen signalen naar voren. 
Daarnaast wordt de veiligheidsbeleving maandelijks besproken in de leerlingenraad. De 
leerlingenraad is een belangrijk klankbord als het gaat over schoolregels en veiligheidsbeleving.  
 
De school beschikt over een uitgebreid veiligheidsbeleid gericht op het voorkomen en afhandelen 
van incidenten, schoolregels en een pestprotocol. Het veiligheidsbeleid is in 2019 opnieuw 
beschreven en hierin beschrijven we hoe de veiligheid op onze school is geregeld (Zie 
Veiligheidsbeleidsplan en bijlagen).  
Door het intensieve toezicht, het kleine aantal groepen op het plein en de doorgaande lijn voor het 
aanbod van de sociaal-emotionele ontwikkeling is het beleid gericht op het voorkomen van pesten 
en het voorkomen van incidenten. Indien er wel incidenten plaats vinden, dan worden deze 
geregistreerd, besproken en geëvalueerd.  
 
De school heeft een aandachtsfunctionaris binnen de school aangesteld. De aandachtsfunctionaris 
van de school is bij de leerlingen bekend. Aan het begin van het schooljaar is zij de klassen rond 
geweest en heeft haar taak uitgelegd aan de leerlingen. De foto van de aandachtsfunctionaris hangt 
op het bord van de Vreedzame school. De aandachtsfunctionaris staat vermeld in de schoolgids.  
 
Op onze school hebben we vier schoolregels in overleg met de leerlingenraad, het team en de MR 
opgesteld. De schoolregels worden via diverse kanalen met alle betrokkenen gecommuniceerd. Het 
personeel leeft de normen en waarden voor en spreekt leerlingen aan op ongewenst gedrag.  
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Indien nodig worden interventies gedaan om adequaat op te treden tegen ongewenste gedrag. Het 
preventieve beleid staat hierbij voorop.  
 
Beleidsvoornemens eigen aspecten van kwaliteit 
De zelfevaluatie van de Veiligheid (SK1) laat een positief beeld zien. Er zijn geen directe aanleidingen 
voor beleidsvoornemens. Belangrijk is dat we de veiligheidsbeleving en de ingezette acties blijven 
borgen.  
De ambitie is om een hoge waardering (> 8.0) van de leerlingen te houden op het 
tevredenheidsonderzoek en de veiligheidsthermometer. Daarnaast is het streven om met het 
veiligheidsbeleidsplan zorg te dragen voor een optimale veiligheid van onze leerlingen. Dit monitoren 
we door registratie van incidenten en het jaarlijks bespreken in de teamvergadering.  
 
Gewenste situatie (2022) 
De maatregelen die de school treft vanuit het veiligheidsbeleid zorgen er voor dat leerlingen zich op 
school veilig voelen. De onderzoeken naar de veiligheidsbeleving en het tevredenheidsonderzoek 
laten een positief beeld zien. Als er signalen zijn vanuit de monitoring, worden er afspraken gemaakt 
over de benodigde maatregelen.  
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4.2. Pedagogisch klimaat (SK2) 

Basiskwaliteit 
De school heeft een ondersteunend pedagogisch klimaat. 
 
Eigen aspecten van kwaliteit vanuit kaders van Adenium 
Doel:  
1. Kinderen worden gekend in hun emoties, ervaren positieve emoties en voelen zich competent en 
gemotiveerd. 
Bijpassend gewenst professioneel gedrag en organisatie:  
1. De medewerkers van onze school zijn sterk afgestemd op de motivatie van kinderen en het belang 
van emoties. 
Leren is niet een puur cognitieve activiteit. Leerresultaten komen voort uit de dynamische interactie 
tussen emotie, motivatie en cognitie. Leerlingen zijn niet alleen meer gemotiveerd om harder te 
werken en betrokken wanneer de het onderwijs betekenisvol en interessant is, maar ze leren ook 
beter wanneer ze zich competent voelen en positieve emoties ervaren. Voor professionals is het 
daarom belangrijk dat zij onderlegd zijn in het aanvoelen van motivaties en emoties. Rekening 
houden met emoties moet niet als soft worden ervaren, maar maakt onderdeel uit van succesvol 
onderwijs. Een curriculum sluit aan bij de leefwereld van kinderen en bij hun ontwikkeling. Om de 
draagkracht van kinderen te verhogen is het zinvol dat kinderen zichzelf ook leren motiveren bij 
opdrachten die in mindere mate aansluiten bij hun persoonlijke interesses. 
 
Huidige situatie (2020) 
In de groepen is er sprake van een respectvolle, ondersteunende en plezierige omgangswijze en sfeer 
tussen leerlingen en leraren. De leerkrachten hebben oog voor het welbevinden van de leerlingen. 
De leerkrachten tonen oprecht interesse in en zoeken de relatie met de leerlingen. De leerkrachten 
geven complimenten en tonen veel geduld. De leerkrachten spreken duidelijk hun verwachtingen uit 
naar leerlingen. De leerlingen worden op een rustige, respectvolle manier aangesproken en 
gecorrigeerd.  
 
Onze school creëert een positief pedagogisch klimaat waarbij men uitgaat van de mogelijkheden van 
leerlingen. De leerkrachten zijn zich bewust van het belang van het geven van het goede voorbeeld 
en brengen dit ook in de praktijk.  
Zowel op school- als op groepsniveau is er een doorgaande en eenduidige lijn voor het opstellen van 
gedragsregels. In een alle groepen worden aan het begin van het schooljaar groepsregels opgesteld. 
Op schoolniveau zijn er vier schoolregels opgesteld. De leerlingen worden, zowel bij het opstellen 
van schoolregels als groepsregels, intensief betrokken.  
 
Het schoolgebouw, het plein en de omgeving nodigen uit tot spelen en leren. De leerlingen hebben 
tijdens de pauze de beschikking over een ruime en uitdagende schoolomgeving. Er zijn een beperkt 
aantal groepen tegelijk op het plein en er is intensief toezicht tijdens de pauzes. Voor de jongste 
leerlingen (groepen 1-2 en groepen 3-4) zijn er aparte pleinen. 
 
De school beschikt over een leerlingenraad. De leerlingenraad wordt elk jaar in september gekozen. 
Van elke groep 5-6 en 7-8 neemt er een leerling zitting in de leerlingenraad. Hiervoor worden in 
september verkiezingen ingesteld. De leerlingenraad vergadert één keer per maand met de 
directeur. Tijdens deze vergadering wordt besproken wat er goed gaat, wat er beter kan en hoe dat 
verbeterd kan worden.  
Uit elke groep 5-6 en 7-8 zijn aan het begin van het schooljaar twee leerlingen opgeleid als mediator. 
Deze leerlingen zijn door de groep democratisch gekozen. Tijdens de kleine pauze zijn deze leerlingen 
naast de leerkrachten pleinwacht en ondersteunen ze bij het voorkomen en oplossen van conflicten.  
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Met de methode de Vreedzame school beschikt de school over een doorgaande lijn voor het aanbod 
van de sociaal-emotionele ontwikkeling. Twee keer per jaar wordt de sociaal-emotionele 
ontwikkeling van leerlingen gemonitord door gebruik te maken van het leerlingvolgsysteem ZIEN. De 
leerlingen worden doelgericht begeleid bij de ontwikkeling van sociale en maatschappelijke 
competenties. In alle groepen wordt de methode Taakspel ingezet om het zelfstandig werken te 
bevorderen.  
 
Beleidsvoornemens eigen aspecten van kwaliteit 
De zelfevaluatie van de Pedagogisch klimaat (SK2) laat een positief beeld zien. Het is belangrijk om de 
ingezette koers t.a.v. de Vreedzame School, Rots en Water en Taakspel te borgen.  
De komende twee jaar willen we op een aantal aspecten komen tot verdieping: 

 Verbeteren van de kennis van ontwikkelingsstoornissen en gedrag in relatie tot HGW 

 Verbeteren van de kennis van de executieve functies en het implementeren van een 
doorgaande lijn voor zelfstandig werken en leren 

 Verdiepingstraining voor gebruik leerlingvolgsysteem ZIEN  
 
Beleidsvoornemens eigen ambities 
Onze school heeft in een kwaliteitskaart pedagogisch handelen criteria beschreven waar een 
leerkracht aan moet voldoen. Voor de Vreedzame school en Taakspel zijn de criteria voor goed 
pedagogisch handelen beschreven en alle kwaliteitskaarten zijn opgenomen in het procedureboek. 
De ambitie is dat in 2022 alle leerkrachten voldoen aan de criteria beschreven op de 
kwaliteitskaarten.  
 
Gewenste situatie (2022) 
De maatregelen die de school treft zorgen er voor dat het pedagogisch klimaat positief blijft.  
Door het vergroten van de kennis van ontwikkelingsstoornissen kunnen de leerkrachten met behulp 
van HGW nog gerichtere interventies inzetten en gedrag duiden. 
Door het vergroten van de kennis m.b.t. de executieve functies kunnen we op schoolniveau een 
doorgaande lijn voor zelfstandig werken en leren implementeren. 
Door de verdiepingstraining ZIEN kunnen we de sociaal-emotionele ontwikkeling goed monitoren en 
sterk in verbinding brengen met het aanbod voor de sociaal-emotionele ontwikkeling.  
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5. Onderwijsresultaten 

5.1. Resultaten (OR1) 

In de beschrijving van dit hoofdstuk wordt duidelijk gemaakt hoe wij invulling geven aan de 
wettelijke opdracht van het onderwijs en welke eigen ambities wij, binnen de gegeven kaders, willen 
realiseren op gebied van onderwijsresultaten. 
 
De school behaalt met haar leerlingen leerresultaten die ten minste in overeenstemming zijn met de 
gestelde norm. 
 
Basiskwaliteit 
De cognitieve eindresultaten liggen op het niveau dat op grond van de kenmerken van de 
leerlingenpopulatie mag worden verwacht. Dit betekent dat de eindresultaten op de kernvakken 
Nederlandse taal en rekenen/wiskunde voldoen aan de gestelde norm. 
 
Huidige situatie (2020) 
In hoofdstuk 1.4 is uitgebreid beschreven hoe we twee keer per jaar de tussen- en eindopbrengsten 
in kaart brengen en analyseren. In dit hoofdstuk is de analyse beschreven van de opbrengsten vanaf 
het schooljaar 2017-2018. Hier wordt ook vermeld welke interventies er zijn ingezet om de 
opbrengsten te verbeteren en welke interventies er nog worden ingezet om de opbrengsten verder 
te verbeteren. 
In hoofdstuk 1.4 staat ook een analyse van de uitstroomgegevens vanaf het schooljaar 2016-2017.  
Onze school heeft in de leerstandaard van de school de schooldoelstellingen beschreven. Deze 
leerstandaard is tot stand gekomen door een samenwerking van alle SBO scholen in de provincie 
Friesland. Het project Opbrengst gericht werken binnen het SBO heeft als doel dat de SBO scholen 
een benchmark hebben voor hun opbrengsten. Jaarlijks toetsen we twee keer of de opbrengsten (in 
januari en juni) voldoen aan onze leerstandaard.  
Naast de doelstellingen voor de te behalen vaardigheidsscores wordt er ook gekeken naar het 
leerrendement. Welke leerlingen behalen een positief leerrendement, welke leerlingen laten geen 
ontwikkelingen zien en welke leerlingen laten een negatieve ontwikkeling zien. In hoofdstuk 1 is in de 
bijlage beschreven wat we verstaan onder positief leerrendement. De beschrijving van 
leerrendement heeft als doel om te onderzoeken welke meerwaarde ons onderwijs heeft voor de 
cognitieve ontwikkeling van onze leerlingen.  
De school heeft stappen gezet voor het volgen van opbrengsten op school- en groepsniveau. Er is 
sprake is van een opbrengstgerichte cultuur. De opbrengsten van de afgelopen jaren laten een 
opwaartse ontwikkeling zien. De overzichten van de resultaten laten zien dat er op bepaalde 
vakgebieden nog winst te behalen is. De gekozen aanpak voor rekenen en technisch lezen heeft 
positieve effecten en daarom wordt deze aanpak door getrokken naar de overige vakken. Voor 
begrijpend luisteren en lezen wordt er voor volgend schooljaar een verbeterplan uitgevoerd.  
De school heeft een uitgebreide beschrijving van de leerlingenpopulatie. Daarom kan er een 
vergelijking worden gemaakt met de eindresultaten en de kenmerken van de leerlingen. Elk jaar 
worden de eindresultaten aangeleverd bij de inspectie. De laatste drie jaar voldoen we aan de 
criteria die opgesteld zijn door de PO raad voor SBO scholen.  
Op dit moment gelden er voor het SBO nog geen wettelijke eisen voor de eindopbrengsten. 
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Beleidsvoornemens eigen aspecten van kwaliteit 
De zelfevaluatie van de Resultaten (OR1) laat een positief beeld zien. Er zijn geen directe 
aanleidingen voor beleidsvoornemens t.a.v. opbrengstgericht werken. Belangrijk is dat we de 
gestelde normen met betrekking tot de eindresultaten blijven voldoen en de ingezette acties blijven 
borgen. De analyses van de tussen- en eindresultaten van de afgelopen drie jaar laten een positief 
beeld zien. Acties ter verbetering van de resultaten zijn ingezet of zijn gepland (zie Hoofdstuk 3 - 3.1 
en 3.3).  
 
Gewenste situatie (2022) 
De maatregelen die de school treft zorgen er voor dat de tussen- en eindopbrengsten representatief 
zijn en passend zijn bij de kenmerken van de leerlingenpopulatie. De analyses van de tussen- en 
eindresultaten laten een positief beeld zien.  
Als er signalen zijn vanuit de monitoring, worden er afspraken gemaakt over de benodigde 
maatregelen.  
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5.2. Sociale en maatschappelijke competenties (OR2) 

De leerlingen behalen sociale en maatschappelijke competenties op het niveau dat ten minste in 
overeenstemming is met de gestelde doelen. 
 
Basiskwaliteit 
Geen wettelijke eisen. 
 
Huidige situatie (2020) 
Onze school besteedt in sterke mate aandacht aan de sociale en maatschappelijke competenties van 
haar leerlingen.  
Onze school volgt het volledige programma “Vreedzame School”. Doordat dit programma volledig 
wordt uitgevoerd besteden we planmatig en structureel aandacht aan de sociaal emotionele 
ontwikkeling en actief burgerschap en sociale integratie. De doelen van het programma de 
“Vreedzame School” zijn tevens de schooldoelen. Deze doelen worden gemonitord en indien 
wenselijk worden interventies gepleegd.  
We volgen de ontwikkeling van de sociale competenties van de leerlingen met behulp van het 
leerlingvolgsysteem ZIEN(gekoppeld aan het leerlingvolg- en administratiesysteem Parnassys). De 
leerkrachten maken op basis van de uitkomsten een analyse en plannen een vervolg op groeps- of 
individueel niveau.  
 
Beleidsvoornemens basiskwaliteit 
De zelfevaluatie van de Sociale en maatschappelijke competenties (OR2) laat een positief beeld zien. 
Er zijn geen directe aanleidingen voor beleidsvoornemens. Belangrijk is dat we de ingezette acties 
blijven borgen.  
De doelen die de school zichzelf stelt t.a.v. de sociale en maatschappelijke competenties zijn 
beschreven in de methode Vreedzame school en de methode Taakspel. Onze ambitie is dat alle 
leerlingen aan het eind van hun basisschoolloopbaan voldoen aan de competenties zoals beschreven 
in de methoden.  
 
Gewenste situatie (2022) 
De maatregelen die de school treft zorgen er voor dat de sociale en maatschappelijke doelen voor 
iedereen duidelijk zijn. De leerkrachten werken gericht met behulp van de methoden de Vreedzame 
school en Taakspel aan het halen van sociale en maatschappelijk competenties. De uitkomsten van 
het leerlingvolgsysteem ZIEN laten een positief beeld zien.  
Als er signalen zijn vanuit de monitoring, worden er afspraken gemaakt over de benodigde 
maatregelen.  
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5.3. Vervolgsucces (OR3) 

De bestemming van de leerlingen na het verlaten van de school is bekend en voldoet ten minste aan 
de verwachtingen van de school. 
 
Basiskwaliteit 
Geen wettelijke eisen. 
 
Huidige situatie (2020) 
Volgens een heldere procedure worden de uitstroomperspectieven voor groep 8 opgesteld. Hierbij 
zijn de intern begeleider, de orthopedagoog, de groepsleerkracht groep 8 en de directeur betrokken. 
De Plaatsingswijzer, het Intelligentieonderzoek en het Drempelonderzoek 6, 7 en 8 vormden de basis 
voor het verwijzingsbeleid. Vanaf het schooljaar 2019-2020 wordt in plaats van het 
Drempelonderzoek de Eindtoets Route 8 afgenomen. Met de coördinatoren van het Voortgezet 
Onderwijs (uit Drachten) wordt er gezorgd voor een warme overdracht.  
Aan het begin van het schooljaar vindt er overleg plaats met de scholen van Voortgezet Onderwijs uit 
Drachten. Tijdens dit overleg worden de verwijzingen geëvalueerd en besproken.  
De resultaten en hun vervolgsucces op het Voortgezet Onderwijs wordt nog in onvoldoende mate 
bijgehouden. De intern begeleider is gestart om het vervolgsucces in kaart te brengen. Omdat wij 
een regioschool zijn en onze leerlingen naar een groot aantal verschillende scholen van Voortgezet 
Onderwijs uitstromen, ontvangen wij niet altijd de informatie die nodig is om het vervolgsucces in 
kaart te brengen.  
Op onze website van Vensters PO - Scholen op de kaart, staan de cirkeldiagrammen van het 
vervolgsucces van onze leerlingen weergegeven.  
 
Beleidsvoornemens eigen aspecten van kwaliteit 
Het helder in kaart brengen van het vervolgsucces op het Voortgezet Onderwijs. Op basis van de 
analyses van het vervolgsucces van de leerlingen kunnen conclusies worden getrokken over en 
vervolgacties worden gepland voor het aanbod en de inrichting van ons onderwijs.  
 
Gewenste situatie (2022) 
Het verwijsbeleid is zodanig dat het duurzaam leidt tot een passend schooladvies voor ieder kind. 
80% van onze leerlingen zit na 3 jaar Voortgezet Onderwijs nog op hetzelfde perspectief als het 
advies van groep 8. Op schoolniveau hebben we een overzicht van het vervolgsucces en hebben we 
conclusies voor beleid hier uit opgesteld.  
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6. Kwaliteitszorg en ambities 

6.1. Kwaliteitszorg (KA1) 

In de beschrijving van dit hoofdstuk wordt duidelijk gemaakt hoe wij invulling geven aan de 
wettelijke opdracht van het onderwijs en welke eigen ambities wij, binnen de gegeven kaders, willen 
realiseren op gebied van kwaliteitszorg. 
 
Het bestuur en de school hebben een stelsel van kwaliteitszorg ingericht en verbeteren op basis 
daarvan het onderwijs. 
 
Basiskwaliteit 
Het bestuur zorgt voor een stelsel van kwaliteitszorg op de scholen. Dit stelsel staat uitgewerkt in het 
schoolplan van de school. Vanuit dit stelsel bewaakt en bevordert het bestuur de kwaliteit van het 
onderwijsleerproces en de leerresultaten. Het bestuur en de scholen hebben zicht op de kwaliteit 
van het onderwijs. Er zijn toetsbare doelen geformuleerd en er wordt regelmatig geëvalueerd of deze 
doelen worden gehaald. De oorzaken van eventueel tekortschietende onderwijskwaliteit zijn 
geanalyseerd en waar nodig worden verbeteringen doelgericht doorgevoerd. De 
verantwoordelijkheidsverdeling tussen bestuur en scholen maakt een functionerend stelsel van 
kwaliteitszorg mogelijk. 
 
Huidige situatie (2020) 
Onze school heeft de gegevens ten behoeve van het leerlingenpopulatieonderzoek goed in beeld en 
deze worden systematisch onderzocht. Er zijn op schoolniveau een aantal criteria opgesteld waar 
onderzoek naar wordt gedaan om de leerlingenpopulatie en de de onderwijsbehoeften van de 
leerlingenpopulatie in beeld te brengen. De school heeft goed zicht op de kenmerken van haar 
leerlingenpopulatie. Uit de verzamelde gegevens zijn conclusies getrokken die van belang zijn voor de 
inrichting van het gewenste onderwijs.  
Onze school heeft een sterke opbrengstgerichte cultuur. Twee keer per jaar worden de 
tussenopbrengsten op zowel school-, groeps- als individueel niveau in kaart gebracht, geanalyseerd 
en conclusies voor vervolg uit getrokken. De leerkrachten formuleren twee keer per jaar de 
ambitiedoelen voor zowel hun eigen groepen als voor de gezamenlijke groepen op clusterniveau.  
Uit de data worden analyses gemaakt en de relatie gelegd tot het aangeboden onderwijs. De 
analyses vinden op schoolniveau plaats met als doel de onderwijskwaliteit te bewaken of te 
verbeteren. De school heeft met haar eigen leerstandaard de eigen ambitiedoelen opgesteld.  
Er wordt in de dagelijkse praktijk gewerkt aan kwaliteitsverbetering, getuige bijvoorbeeld de 
verbetertrajecten rond pedagogisch klimaat, technisch lezen en rekenen. De kwaliteitsverbeteringen 
hebben een planmatig of cyclisch karakter. Data wordt gebruikt om richting te geven aan de 
ontwikkeling van de kwaliteit binnen de school.  
Onze school werkt cyclisch aan de verbetering van het onderwijs. Er is een kwaliteitsbeleid met 
instrumenten, werken met kwaliteitskaarten (WMK), om het onderwijs te evalueren en te 
verbeteren. De vragenlijsten worden consequent in WMK afgenomen onder de verschillende 
geledingen. Onze school heeft een schoolplan met beleidsvoornemens en heeft van daaruit een 
jaarplan met activiteiten, die gericht zijn op de verbetering van de kwaliteit van het onderwijsproces. 
In de jaarplannen zijn de doelen en activiteiten specifiek (SMART) omschreven. Er is een duidelijke 
tijdsplanning en evaluatie. De PDCA-cyclus is daarmee sluitend. Verbeteractiviteiten zijn merkbaar en 
meetbaar binnen de school.  
Zowel de directeur, als de IB-er als de onderwijskundige teamleider hebben flitsbezoeken en 
klassenbezoeken afgelegd. Naast observaties van de MT-leden hebben externe onderwijsadviseurs 
twee ronden klassenbezoeken met feedbackgesprekken afgelegd.  
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Voor een aantal leerkrachten is er intensieve coaching geweest om de kwaliteit van didactisch 
handelen te verbeteren. Startende leerkrachten krijgen standaard een coachingstraject om zich te 
bekwamen op het Speciaal Basisonderwijs. Het MT heeft een overzicht gemaakt waarin de resultaten 
van de klassenbezoeken verzameld zijn en waarin sterke en verbeterpunten worden benoemd. 
De afgelopen jaren zijn er veel verbeteringen doorgevoerd in het onderwijs. De komende jaren is de 
borging van afspraken en procedures een aandachtspunt.  
Gemaakte afspraken worden in de praktijk gecontroleerd en geborgd. Tevens worden afspraken 
vastgelegd in het procedureboek van de school. In het procedureboek zijn alle beleidsdocumenten 
opgenomen over zowel organisatorisch als onderwijsinhoudelijke onderwerpen.  
Onze school betrekt stakeholders en deskundigen bij het evalueren. In 2016 en 2020 is de school 
geauditeerd.  
 
Beleidsvoornemens eigen aspecten van kwaliteit 
De zelfevaluatie van de Kwaliteitszorg (KA1) laat een positief beeld zien. Er zijn geen directe 
aanleidingen voor beleidsvoornemens. Belangrijk is dat we de kwaliteitszorg en de ingezette acties 
blijven borgen.  
De borgingsactiviteiten voor de komende jaren bestaan uit: 

 Borging Vreedzame School 

 Borging Taakspel 

 Borging Technisch lezen 

 Borging Rekenen 
 
De borging zal plaats vinden d.m.v. flitsbezoeken en/of klassenbezoeken door directie, IB-er en/of 
onderwijskundige teamleider met de opgestelde kwaliteitskaarten. Tijdens de klassenbezoeken en 
feedbackgesprekken wordt besproken of de leerkrachten voldoen aan de criteria die zijn opgesteld in 
de kwaliteitskaarten.  
 
Gewenste situatie (2022) 
De maatregelen die de school treft vanuit de kwaliteitszorg zorgen er voor dat de kwaliteit van 
onderwijs in alle groepen wordt ge(waar)borgd. De school hanteert een cyclische en planmatige 
aanpak voor het in beeld brengen van de kwaliteit van de school. De onderzoeken naar de kwaliteit 
laten een positief beeld zien. Als er signalen zijn vanuit de monitoring, worden er afspraken gemaakt 
over de benodigde maatregelen. 

Huidige situatie bestuurlijk 
De onderstaande infographic laat zien hoe het stelsel van bestuurlijke kwaliteitszorg ingericht is 
binnen Adenium 
 
Stelsel van kwaliteitszorg 
Het bestuur heeft voor haar scholen een stelsel van kwaliteitszorg ingericht voor het bewaken en 
bevorderen van de kwaliteit. 
De scholen van Adenium maken gebruik van de schoolmonitor als basis van het 
kwaliteitszorgsysteem. Alle scholen hebben door middel van zelfevaluatie en het gebruik van 
aanvullende bronnen hun beginsituatie vastgesteld en dit gespiegeld aan de basiskwaliteit zoals 
beschreven in de onderzoekskader 2017 van de onderwijsinspectie. Op basis hiervan heeft de school 
beleidsvoornemens geformuleerd voor de komende vier jaar. Deze zijn gericht op het bereiken van 
de basiskwaliteit en daarnaast ook op het bereiken van eigen aspecten van kwaliteit, passend binnen 
de kaders van het strategisch beleidsplan. De meer concrete uitwerking van het schoolplan geschiedt 
jaarlijks in een schooljaarplan. Aan het eind van een schooljaar wordt er in een jaarverslag aan de 
stakeholders gerapporteerd wat er is gerealiseerd. Een samenvatting hiervan komt in de schoolgids. 
De bereikte kwaliteit en de meerjarenplanning vormt de basis voor een nieuw schooljaarplan. 
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Het bovenstaande is exemplarisch voor het cyclische karakter (PDCA) van de kwaliteitszorg op de 
scholen. De volgende vragen zijn hierbij leidend: 
 
1. Doet de school de goede dingen? 
2. Doet de school de goede dingen goed? 
3. Hoe weet de school dat? 
4. Vinden anderen dat ook?  
5. Wat doet de school met die wetenschap? 
 
Het stelsel van kwaliteitszorg van Adenium is van toepassing op het onderwijsproces, het 
schoolklimaat en de onderwijsresultaten. Elke school heeft een cyclus opgesteld omtrent de 
ondersteuningsbehoeften van de leerlingen volgens de systematiek van handelingsgericht werken, 
die de kwaliteit van zicht op ontwikkeling en zorg en begeleiding bewaakt. Daarnaast stelt elke school 
borgingsdocumenten op die periodiek worden geëvalueerd en indien nodig bijgesteld. Hiervoor stelt 
de school een agenda op. De resultaatanalyses en het toetsen van die resultaten aan de 
schooldoelstellingen, of aan het landelijk gemiddelde, maken zichtbaar in welke mate de school haar 
doelen weet te realiseren. Wanneer de beoogde kwaliteit niet wordt gehaald stelt de school 
verbeteracties op. In de onderstaande tabel wordt zichtbaar welke instrumenten de scholen hiervoor 
hanteren. 
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6.2. Kwaliteitscultuur (KA2) 

Het bestuur en zijn scholen kennen een professionele kwaliteitscultuur en functioneren transparant 
en integer. 
 
Basiskwaliteit 
Het bestuur handelt volgens de code goed bestuur en legt uit wanneer het daarvan afwijkt. Deze 
handelwijze leidt tot een integere en transparante organisatiecultuur. Iedere betrokkene werkt 
vanuit zijn eigen rol aan de verbetering van de onderwijskwaliteit. Het bestuur zorgt voor bekwaam 
en bevoegd personeel op alle scholen en maakt het mogelijk dat het personeel zijn bekwaamheid 
onderhoudt. De schoolleiding en het team werken gezamenlijk aan een voortdurende verbetering 
van hun professionaliteit. Leraren houden daarbij rekening met de gestelde bekwaamheidseisen en 
beroepsprofielen en behaalde resultaten bij leerlingen. Leraren krijgen daartoe voldoende 
gelegenheid. De wijze waarop ze dit doen, staat helder beschreven in het schoolplan. 
 
Huidige situatie (2020) 
Onze school werkt met een managementteam, een team waarin de interne begeleider, de 
onderwijskundig teamleider en de directeur zitting hebben. Zij zijn samen verantwoordelijk voor de 
onderwijskundige aansturing.  
Het team staat in de ontwikkelstand en staat open voor vernieuwingen. Er is sprake van een sterke 
verbetercultuur en alle teamleden zijn bereid en krijgen de mogelijkheid een bijdrage te leveren aan 
de schoolontwikkeling. Alle personeelsleden zijn betrokken in de diverse werkgroepen, waarin 
onderwijsinhoudelijke zaken worden voorbereid. De werkgroepen hebben een duidelijke opdracht 
en zijn gerelateerd aan het jaarplan. De werkgroep presenteert hun bevindingen aan het team en ze 
onderbouwen en adviseren het team en de directie met betrekking tot het nemen van een besluit. 
De leerkrachten krijgen de mogelijkheden zich te professionaliseren vanuit hun eigen intrinsieke 
motivatie en belangstelling. De individuele professionalisering is gerelateerd aan de 
schoolontwikkeling. Alle teamleden hebben de afgelopen jaren, naast de teamscholing, individuele 
scholing gevolgd. Een aantal personeelsleden heeft zich op een onderwijskundig domein 
gespecialiseerd. 
Op teamniveau is er de afgelopen jaren intensief aandacht besteed aan teamscholing voor zowel 
pedagogische als didactische verbetertrajecten. Op teamniveau wordt gezamenlijke scholing in 
company georganiseerd.  
Vanaf 2015 is er scholing en ondersteuning geweest voor de professionele cultuur. Het team heeft 
coaching gehad op de onderlinge samenwerking. In de jaarplannen zijn de doelen voor de 
professionele cultuur opgenomen. Op teamniveau zijn er afspraken over de professionele cultuur 
opgesteld. In 2020 is de visie van de school herijkt en opnieuw vastgesteld.  
De komende jaren streven we naar meer bijeenkomsten die kenmerken hebben van een 
professionele leergemeenschap. Hierbij staat het samen lessen voorbereiden en bespreken centraal.  
Binnen de school wordt een vaste procedure gehanteerd m.b.t. de gesprekkencyclus. Elk jaar vinden 
in september de doelstellingengesprekken plaats, in januari de tussengesprekken en in mei de 
toekomstgesprekken. De teamleden stellen jaarlijks een POP op dat gerelateerd is aan de eigen en de 
schoolontwikkeling. Het POP wordt aan het eind van het schooljaar geëvalueerd.  
Met de flitsbezoeken en klassenbezoeken worden de leerkrachtvaardigheden gemeten en in kaart 
gebracht. Door middel van collegiale consultaties leren leerkrachten van en met elkaar. Voor 
startende leerkrachten is er een intensief coachingstraject. Indien er sprake is van onvoldoende 
bekwaamheid van een personeelslid, dan wordt er een coachingstraject ingezet om de kwaliteit te 
vergroten.  
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Beleidsvoornemens eigen aspecten van kwaliteit 
De zelfevaluatie van de Kwaliteitscultuur (KA2) laat een positief beeld zien. Er zijn geen directe 
aanleidingen voor beleidsvoornemens. Belangrijk is dat we de kwaliteitscultuur en de ingezette acties 
blijven borgen. 
 
Gewenste situatie (2022) 
De maatregelen die de school treft zorgen er voor dat de kwaliteitscultuur binnen het team wordt 
ge(waar)borgd. De school hanteert een cyclische en planmatige aanpak voor het in beeld brengen 
van de kwaliteitscultuur van de school. De onderzoeken naar de kwaliteitscultuur en de professionele 
cultuur laten een positief beeld zien. Als er signalen zijn vanuit de monitoring, worden er afspraken 
gemaakt over de benodigde maatregelen. 

Personeelsbeleid Adenium 
Het personeelsbeleid van Adenium vloeit voort uit het meerjaren strategisch beleidsplan. De 
doelstellingen die hierin zijn geformuleerd worden in een plan van aanpak, en dus een 
meerjarenagenda, uitgewerkt door expeditieteams bestaande uit directeuren, teamleiders en 
externe adviseurs. Deze expeditieteams worden ondersteund door de expertportefeuilles Personeel 
en Onderwijs & Kwaliteit. 
Personeelskosten zijn een belangrijk onderwerp in de organisatie, de allocatie van middelen vindt 
plaats vanuit de planning en control cyclus. De beleidsuitgangspunten voor het personeelsbeleid wat 
hiermee samenhangt vindt plaats vanuit het strategisch beleidsplan en de expeditieteams. 
Door te werken met een meerjarencyclus die opgenomen is in de schoolmonitor in planning en 
beleid voor de scholen middels de schoolplannen, ontstaat een kwaliteitscyclus op centraal en 
decentraal niveau. 
 
Ontwikkeling van personeel is een belangrijk aandachtspunt binnen het personeelsbeleid, dit met als 
doel om de kwaliteit van onderwijs te verbeteren. Hiervoor wordt centraal een 
professionaliseringsaanbod aangeboden vanuit een huisacademie. Hiernaast wordt er door de 
scholen op teamniveau een jaarplan gemaakt welke aansluit aan de schoolspecifieke ontwikkeling. 
Onderwerpen die deel uitmaken van het personeelsbeleid en hieraan een bijdrage leveren zijn: 
 
· Beleid startende en nieuwe leerkrachten 
· Aandacht voor Zorg 
· Ontwikkelcyclus (gesprekken) 
· Waarderen en beschrijving functies directie en OOP 
· Loopbaanontwikkeling 
· Vitaliteitsbeleid 
· Attentieregeling 
· Scouting leidinggevende potentials 
· Beleid rondom personeelstekort (waaronder zij-instroom) 
· Arbojaarplan 
 
Deze informatie is opvraagbaar via de directeur van de school of via: info@adenium.nl  
 
Er wordt gezorgd voor bevoegd en bekwaam personeel door een ontwikkelingsgerichte 
begeleidingscyclus. Deze ontwikkelingsgerichte cyclus steekt in op professionalisering en gerichte 
monitoring van de ontwikkeling door gebruik te maken van Icalt kijkwijzer. Basis van de 
ontwikkelingscyclus is de cao po aangevuld met eigen beleid. 
Leerkrachten worden ieder in hun eigen ontwikkelingsfase begeleid, startende leerkrachten en 
ervaren leerkrachten door coaches en intervisie. Door middel van de professionalisering en de 
ontwikkelingscyclus wordt gericht ingestoken op de ontwikkeling van diverse bekwaamheden 
waaronder het pedagogisch-didactisch handelen. 
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Voor de personele planning worden de eerste stappen gezet met de methodiek van strategische 
personeelsplanning voor zowel de kwantiteit als de kwaliteit. Dit maakt dat er gericht wordt gekeken 
naar wat er nodig is op een school, de ontwikkelingsfase van de leerkrachten en welk profiel aansluit 
bij de ontwikkelingsfase van de school. Dit geldt voor zowel leerkrachten als schoolleiding. 
 
Voor het personeel dat een bijdrage levert aan de ontwikkeling en de uitvoering van het 
onderwijskundig beleid wordt jaarlijks een individueel scholingsplan gemaakt passend bij de 
persoonlijke ontwikkelingen en passend bij de ontwikkelingen van het onderwijskundig beleid. 

 

1 

 Aantal personeelsleden Huidige situatie school Gewenste situatie (2022) 

2 Verhouding man/vrouw 20/80% 30/70% 

3 LA-leraren 0 0 

4 LB-leraren 14 14 

5 LC-leraren 0 2 

6 Schoolleider 1 1 

7 IB"ers 1 1 

8 Bouwcoördinatoren 3 4 

9 Taalcoördinator 1 1 

10 Rekencoördinator 1 3 

11 ICT-specialisten 1  1  

12 Onderwijsassistenten 2  2  

13 Pedagogisch medewerkers 0  0  

14 Schoolmaatschappelijk werk 0  0  

15 Vakleerkracht LO 1 1 

16 Orthopedagoog 1 1  

17 Administratief medewerker 
1 

 
1 

 

18 Conciërge 1 1 

19 Onderwijskundige teamleider 1 1 

20 Logopediste 1 1 
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6.3. Verantwoording en dialoog (KA3) 

Het bestuur en de school leggen intern en extern toegankelijk en betrouwbaar verantwoording af 
over doelen en resultaten en voeren daarover actief een dialoog. 
 
Basiskwaliteit 
Het bestuur en de scholen hebben tegenspraak georganiseerd. Dit gebeurt in ieder geval door de 
ouders en het personeel te betrekken bij beleids- en besluitvorming. Het bestuur en de scholen 
brengen minimaal jaarlijks verslag uit over hun doelen en de resultaten die zij behalen. Zij doen dit 
op toegankelijke wijze. Het bestuur verantwoordt zich aan de intern toezichthouder. Het bestuur en 
de scholen verantwoorden zich aan de overheid en belanghebbenden. 
 
Huidige situatie (2020) 
Op onze school wordt planmatig gewerkt met jaarplannen, die structureel geëvalueerd worden en 
opgevolgd wordt door nieuwe jaarplannen. Deze jaarplannen worden gedeeld met de MR voor het 
instemmen, het bestuur ter vaststelling en de inspectie ter verantwoording.  
Het team is betrokken bij het opstellen van zowel het schoolplan als de jaarplannen. Jaarlijks wordt 
er onder de leerkrachten een enquête uitgezet over domeinen van de onderwijskwaliteit. In een 
cyclus van vier jaar worden alle domeinen onderzocht.  
In de schoolgids staan zowel de resultaten van het onderwijsproces als het stelsel van de 
kwaliteitszorg uitgebreid beschreven.  
De school heeft inspraak en tegenspraak door ouders georganiseerd in de vorm van de MR. Tevens 
zet de school tweejaarlijks een enquête uit bij de ouders zodat deze input kunnen leveren. 
De school heeft een leerlingenraad die actief meedenkt en zich een mening vormt over schoolzaken. 
Onder de leerlingen wordt jaarlijks een tevredenheidsonderzoek uitgezet. 
Het College van Bestuur wordt naast het schoolplan, het jaarplan d.m.v. kwartaalrapportages op de 
hoogte gehouden van de ontwikkelingen en het beleid binnen de school. 
 
Beleidsvoornemens eigen aspecten van kwaliteit 
De zelfevaluatie van de Verantwoording en dialoog (KA3) laat een positief beeld zien. Er zijn geen 
directe aanleidingen voor beleidsvoornemens. Belangrijk is dat we de verantwoording en dialoog en 
de ingezette acties blijven borgen. 
 
Gewenste situatie (2022) 
De maatregelen die de school treft zorgen er voor dat de verantwoording en dialoog met 
stakeholders wordt ge(waar)borgd. De school hanteert hiervoor een cyclische en planmatige aanpak. 
De bevindingen van de stakeholders laten een positief beeld zien. Als er signalen zijn vanuit de 
monitoring, worden er afspraken gemaakt over de benodigde maatregelen. 
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7. Financieel beheer 

7.1. Huidige situatie bestuurlijk 

Het bevoegd gezag ontvangt centraal de middelen van het ministerie (lumpsum). Het bevoegd gezag 
maakt op basis van de allocatie van middelen, welke door de geledingen is vastgesteld, een verdelen 
op schoolniveau en bovenschools niveau. De toekenning van personele middelen gebeurt op basis 
van het bestuursformatieplan. Het bestuursformatieplan maakt deel uit van de meerjarenbegroting 
van de organisatie. De toekenning van materiële middelen wordt verantwoord in de begroting, 
waarin de uitwerking van het bestuursformatieplan (per schooljaar) en de materiële middelen 
samenkomen. 

7.2. Externe geldstromen 

De externe geldstromen betreffen met name overheidsmiddelen (OCW), zorgmiddelen passend 
onderwijs (samenwerkingsverband Fryslân) en gemeentelijke en provinciale middelen. 

7.3. Begroting en allocatie 

Het opstellen van de begroting gebeurt op basis van de te ontvangen middelen, het strategisch 
beleidsplan en het bestuursformatieplan. Het aantal leerlingen zijn bepalend voor de beschikbare 
middelen per school. 
De allocatie van middelen vindt plaats op basis van budgetverantwoordelijkheid. Dus de school 
ontvangt budget waarvoor middelen kunnen worden aangewend waarvoor de school het mandaat 
heeft gekregen. 
Allocatie vindt plaats naar de afzonderlijke scholen en bovenschoolse budgetgebieden, zoals 
Kwaliteitsteam, Scholing, Huisvesting & Onderhoud. Het allocatiemodel van de organisatie is centraal 
en in de geledingen vastgesteld. 

7.4. Interne geldstromen 

Inkomsten uit verhuur (de huisvestingslasten die worden doorbelast) en inkomsten uit 
ouderbijdragen worden gegenereerd om de exploitatielasten van de scholen te verlagen. 

7.5. Sponsoring 

Sponsoring komt sporadisch voor en alleen onder voorwaarde dat er geen tegenprestatie wordt 
verwacht/geëist (bijvoorbeeld aankoop van goederen of diensten). Veelal vindt sponsoring plaats bij 
het plaatsen van speeltoestellen/aanpassen van het schoolplein. 

7.6. Huidige situatie school 

Financiële keuzes 
De school krijgt jaarlijks van het bestuur een budget toegekend voor de exploitatie. De school 
beschikt over goede financiële reserves. 
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De school heeft enkele fundamentele keuzes gemaakt voor het besteden van de beschikbare 
middelen: 
 
1. We zorgen voor een goede teamscholing en professionaliseringsbeleid om de kwaliteit van 
onderwijs te verhogen en te borgen.  
2. We voeren een gematigd investeringsbeleid ten aanzien van het vervangen ven methodieken, 
middelen en materialen, gezien de ontwikkelingen rondom Samen Kansrijk. 
 
Naast het jaarlijkse budget vraagt de school van de ouders een vrijwillige bijdrage ter dekking van de 
kosten voor schoolreizen en andere bijzondere dagen. 
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8. Vaststelling schoolplan 

8.1. Vaststelling schoolplan MR 

Brin:  
School: 
 
VERKLARING 
Hierbij verklaart de medezeggenschapsraad van bovengenoemde school in te stemmen met het van 
2020 tot 2022 geldende schoolplan van deze school/dit IKC (in wording). 
 
Namens de MR, 
 
Naam ........................................................ . Naam ......................................................... 
Functie....................................................... Functie......................................................... 
Plaats ......................................................... Plaats ......................................................... 
Datum ........................................................ Datum ......................................................... 
 
Handtekening Handtekening 

 

8.2. Vaststelling Schoolplan CvB 

Brin:  
School: 
 
VERKLARING 
Hierbij verklaart het bevoegd gezag van bovengenoemde school in te stemmen met het van 2020 tot 
2022 geldende schoolplan van deze school/dit IKC (in wording). 
 
Namens het College van Bestuur, 
 
Naam Bas van Loo Naam Thijs Praamstra 
Functie Voorzitter College van Bestuur Functie Lid College van Bestuur 
Plaats Drachten Plaats Drachten 
Datum ...................................................... Datum ......................................................... 
 
Handtekening Handtekening 
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Meerjarenplanning 

Projecten 2020 - 2021 2021 - 2022 2022 - 2023 2023 - 2024 

Ontwikkelen: Samen Kansrijk     

Implementeren: Doorgaande lijn 
muziekonderwijs 

    

Verbeteren: Gezonde school - domein 
bewegen en sport 

    

Verbeteren: Verbetertraject HGW en 
OGW 

    

Ontwikkelen: Verbetertraject didactisch 
handelen begrijpend lezen en begrijpend 
luisteren 

    

Ontwikkelen: Verbetertraject didactisch 
handelen spelling 

    

Implementeren: Invoering Parro voor 
oudercommunicatie 

    

Verbeteren: Gedrag - kennis van 
ontwikkelingsstoornissen in relatie tot 
HGW 

    

Verbeteren: Verdiepingstraining ZIEN     

Verbeteren: Kennis van executieve 
functies - doorgaande lijn voor 
zelfstandig werken en leren 
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Samen Kansrijk profiel (2023) 

Samen Kansrijk 

Meerjarenplanning 

2020 - 2021 2021 - 2022 2022 - 2023 2023 - 2024 
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Aanbod (OP1) 

Doorgaande lijn muziekonderwijs 

Meerjarenplanning 

2020 - 2021 2021 - 2022 2022 - 2023 2023 - 2024 
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Aanbod (OP1) 

Gezonde school - domein bewegen en sport 

Meerjarenplanning 

2020 - 2021 2021 - 2022 2022 - 2023 2023 - 2024 
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Zicht op ontwikkeling (OP2) 

Verbetertraject HGW en OGW 

Meerjarenplanning 

2020 - 2021 2021 - 2022 2022 - 2023 2023 - 2024 
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Didactisch handelen (OP3) 

Verbetertraject didactisch handelen begrijpend lezen en begrijpend 

luisteren 

Meerjarenplanning 

2020 - 2021 2021 - 2022 2022 - 2023 2023 - 2024 
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Didactisch handelen (OP3) 

Verbetertraject didactisch handelen spelling 

Meerjarenplanning 

2020 - 2021 2021 - 2022 2022 - 2023 2023 - 2024 
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Samenwerking (OP6) 

Invoering Parro voor oudercommunicatie 

Meerjarenplanning 

2020 - 2021 2021 - 2022 2022 - 2023 2023 - 2024 
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Veiligheid (SK1) 

Gedrag - kennis van ontwikkelingsstoornissen in relatie tot HGW 

Meerjarenplanning 

2020 - 2021 2021 - 2022 2022 - 2023 2023 - 2024 
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Pedagogisch klimaat (SK2) 

Verdiepingstraining ZIEN 

Meerjarenplanning 

2020 - 2021 2021 - 2022 2022 - 2023 2023 - 2024 
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Pedagogisch klimaat (SK2) 

Kennis van executieve functies - doorgaande lijn voor zelfstandig 

werken en leren 

Meerjarenplanning 

2020 - 2021 2021 - 2022 2022 - 2023 2023 - 2024 

    

 

 


