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Voorwoord 
 
Het schooljaar 2013 – 2014 sluiten we af met dit jaarverslag. De belangrijkste 
ontwikkelingen uit het afgelopen schooljaar vindt u terug in dit verslag. 
Met deze evaluatie hebben we twee doelen voor ogen: 

1. Kijken naar welke doelen we bereikt hebben en welke doelen er niet 
zijn bereikt en wat de redenen zijn van het niet bereiken van de doelen. 

2. Het bepalen van het startpunt voor het schooljaar 2014 – 2015 
 
Voor deze evaluatie zijn de volgende bronnen gebruikt: 
 

• Het meerjarenbeleidsplan Schoolplan 2011 – 2015 
• De schoolgids 2013 -2014 
• Rapportage inspectiebezoeken mei 2011, augustus 2011 en juni 2013 
• Resultaten van werkgroepen 
• Jaarverslag 2012 – 2013 
• Oudertevredenheidonderzoek 
• Personeelstevredenheidonderzoek 

 
Dat wij heel trots zijn op de resultaten van de leerlingen, het personeel en op 
onze school kunt u lezen in dit verslag. 

 
 
 
 
Management Inspecteur S. de Vriesschool 
Oktober 2014 
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Inleiding 
 
Met dit jaarverslag sluiten we het schooljaar 2013 – 2014 af. Elk schooljaar is 
hectisch en daar was dit schooljaar zeker géén uitzondering op. 
Zo hebben we ook dit schooljaar te maken gehad met een hoog 
ziekteverzuim. Hierover leest u verderop in dit verslag meer. 
 
De afdelingen SO en VSO van de Inspecteur S. de Vriesschool hebben, 
tijdens het gesprek van ons bestuur  met de rijksinspectie, het 
basisarrangement behouden.  
 
In januari 2014 bestond de nieuwbouw voor het VSO twee  jaar. Iedere 
dag, sinds de opening, was een feestje. Het gebouw heeft een zeer 
positieve uitwerking op leerlingen en personeel. Aan het begin van het 
schooljaar is de VSO locatie bezocht door onze wethouder Ingrid van 
Engelshoven. Tijdens haar toespraak bij de opening van het Haagse 
schooljaar werd de VSO locatie apart genoemd als voorbeeld waar twee 
besturen samen werken om een hoge onderwijskwaliteit te bereiken. 
Daarnaast vond zij dat hier de lekkerste koffie wordt geschonken. 
 
Het leerlingenaantal blijft ons zorgen baren. De aanscherping van de 
verordening leerlingenvervoer blijft gevolgen hebben op het 
leerlingenaantal. Een aantal leerlingen heeft in verband met de 
Wajongregeling de school verlaten bij het bereiken van de 18 jarige 
leeftijd. Er gaan ook steeds meer leerlingen op 18 jarige leeftijd van school 
omdat zij een arbeidsplaats hebben gevonden. Dit laatste is wel iets om 
trots op te zijn. Wij bereiken met de leerlingen steeds eerder het niveau 
waarop zij uit kunnen stromen naar arbeid. 
 
De Inspecteur S. de Vriesschool is een school voor leerlingen met een 
verstandelijke beperking.  
Wij vinden het heel belangrijk dat de leerlingen zich in een rustige en 
veilige omgeving kunnen ontplooien. Het SO team is het afgelopen 
schooljaar aan de slag gegaan met PBS.  
 
Het schooljaar 2013 – 2014 was een zwaar jaar. Het personeel en de 
leerlingen hebben heel hard gewerkt. Ondanks alle hobbels is er veel 
bereikt. Zij verdienen daarom een enorm groot compliment. 
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Een blik op de toekomst 
 
In het schoolplan 2012 – 2015 is opgenomen waar het team van de 
Inspecteur S. de Vriesschool in 2015 wil staan. 
In het schoolplan 2012 – 2015 zijn zaken opgenomen die geborgd moeten 
worden en nieuwe plannen, zodat de Inspecteur S. de Vriesschool zal blijven 
voldoen aan de eisen van wet en regelgeving. 
 
Voor 2015 heeft het team van de Inspecteur S. de Vriesschool de volgende 
doelen opgesteld: 
 
Resultaatgerichte doelstellingen: 

• Leerlingenaantallen: De Inspecteur S. de Vriesschool streeft er in de 
komende jaren naar om het aantal leerlingen te stabiliseren op 250. Dit 
aantal is in het schooljaar 2012 - 2013 bijgesteld naar 211.  

• Financieel beheer: De Inspecteur S. de Vriesschool stelt zich ten doel 
om op financieel gebied in de komende jaren: 

o Goedgekeurde begrotingen te hebben, 
o De uitgaven te houden binnen de opgestelde begrotingen 
o Op tijd adequate verantwoordingen in te leveren voor wat 

betreft de subsidies. 
• Onderwijs: De Inspecteur S. de Vriesschool stelt zich ten doel om bij 

inspectiebezoeken de basisarrangementen te behouden. 
• Tevredenheid ouders: De Inspecteur S. de Vriesschool stelt zich ten doel 

om een gemiddeld cijfer van 7,8 te scoren op de uitgevoerde 
oudertevredenheidsonderzoeken. 

• Tevredenheid personeel: De Inspecteur S. de Vriesschool stelt zich ten 
doel een gemiddeld cijfer van 7,8 te scoren op de uitgevoerde 
personeelstevredenheidsonderzoeken. 

• Ziekteverzuim: De Inspecteur S. de Vriesschool stelt zich ten doel het 
ziekteverzuim terug te brengen naar 6%. 

 
Onderwijskundige doelen: 
Voor zowel SO als VSO: 

• Het invoeren van ontwikkelingsperspectieven voor alle leerlingen in het 
SO en VSO. 

• Het veranderen van de groepsindeling i.v.m. met de invoering van de 
ontwikkelingsperspectieven. 

• Het borgen van het werken volgens het principe van meervoudige 
intelligentie. 

• Het borgen van zelfstandig werken binnen alle groepen. 
• Het uitvoeren van Quickscans van de WMK ec. 
• Het borgen van een integraal systeem van kwaliteitszorg. 
• Het behalen en behouden van een basisarrangement voor beide 

afdelingen. 
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Geldend voor het SO: 

• Aanschaffen van methoden passend bij de leerlijnen ontwikkeld door 
het CED. 

• Uitbreiden van de opvang van leerlingen met een lage intelligentie. 
• Invoeren PBS 
• Opstellen van onderwijsbehoeften 
• Invoeren nieuw LVS 
• Herinrichten van de schoolpleinen t.b.v. spelontwikkeling van de 

leerlingen 
 
Geldend voor het VSO: 

• Aanpassen van het leerstofaanbod binnen het VSO aan de 
veranderende vraagstelling van leerlingen, ouders, inspectie en 
maatschappij. 

• Samen met de drie ZML scholen komen tot een Haagse ZML diploma. 
• Bij voldoende aanmeldingen het opstarten van een ZMOLK groep. 
• Aanschaffen van methodes en materialen passend bij de leerlijnen 

ontwikkeld door het CED. 
• Werken met Doen In: een leerling-volg-jezelf-systeem. De leerlijnen van 

Doen In aanpassen en aanvullen aan de leerlingen de behoeften en 
de situatie van de VSO leerlingen van de Inspecteur S. de Vriesschool 

 
Communicatie en profilering: 

• Het verbeteren van de aandachtspunten komende uit de 
tevredenheidsonderzoeken van de ouders. 

• Het maken van een jaarverslag als verantwoording naar ouders, 
bestuur en inspectie. 

• Het ontwikkelen van beleid om meer informatie door te spelen naar de 
medewerkers. 

• Het ontwerpen van een nieuwe website. 
• Het uitgeven van een jaarkalender. 
• Het meer participeren in netwerken die van belang zijn voor de 

profilering en ontwikkeling van de school. 
• Het ontwikkelen en invoeren van een nieuwe huisstijl. 

 
Personeel:  

• Invoeren Bardosysteem. 
• Invoeren functiemix. 
• Scholing op competenties. 
• Invoeren nieuwe gesprekkencyclus. 
• Terugbrengen ziekteverzuim. 
• Het verbeteren van de aandachtspunten komende uit het 

tevredenheidonderzoek van het personeel. 
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Huisvesting: 
• Het in gebruik nemen van de VSO nieuwbouw aan de Esther de Boer 

van Rijklaan. 
• Het gebouw aan de Heliotrooplaan ombouwen tot een SO school voor 

leerlingen van 4 tot 12 jaar + een VSO zorggroep (VSO H) 
• Het gebouw Narcislaan 4 behouden voor minimaal het schooljaar 

2014– 2015. 
• Het gebouw Narcislaan in gebruik nemen als locatie voor de onderwijs-

ondersteuningsgroep en de instroomgroep. 
 
Kwaliteitszorg: 

• Uitvoeren van Quick scans van het kwaliteitsinstrument WMK ec. 
• Analyseren beleidsterreinen. 
• Opstellen verbeterplannen. 
• Uitvoeren tevredenheidsonderzoeken onder: 

o Personeel 
o Ouders 
o Leerlingen 

• Opstellen jaarverslag. 
• Implementeren ontwikkelingsperspectieven. 
• Zoeken van samenwerking met VO, ROC. 
• Borgen van ingezette verbeteringen, zoals: 

o Meervoudige intelligentie 
o Zelfstandig werken 

• Invoeren werken volgens PBS in het SO. 
• Aanschaffen nieuwe methoden. 

 
Financiën:  

• Sluitende begrotingen met voldoende investeringen op: 
o Het gebied van personeel 
o Het gebied van materiaal 
o Het gebied van huisvesting 
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Ons Startpunt in augustus 2013 
 
Het schooljaar 2013 – 2014 begon op 2 september 2013.  Aan het begin van 
het schooljaar had de school nog steeds te kampen met een redelijk aantal 
langdurig zieken. Gedurende het schooljaar zijn er nog een aantal 
personeelsleden langdurig uit gevallen. De uit val is voor het grootste deel 
intern opgevangen. 
 
Het leerlingenaantal op de teldatum van het schooljaar 2013 – 2014 gaf 
opnieuw een  daling te zien. Het aantal zakte van 211 naar 207. Dat kwam 
door een groot aantal 20 jarigen, de Wajongregeling, en het vervoer.  
Hierdoor is de formatie voor het  schooljaar 2014 – 2015 teruggelopen. 
Gelukkig konden de tijdelijke leerkrachten blijven. Dit doordat leerkrachten 
door mobiliteit en natuurlijk verloop (pensioen) afscheid namen van de 
Inspecteur S. de Vriesschool. Ook in de komende jaren zullen personeelsleden 
afscheid nemen in verband met pensioen. 
 
Naast bovenstaande stond er voor het schooljaar 2013 – 2014 een groot 
aantal ontwikkelingen op de agenda: 

• Het opstellen van ontwikkelingsperspectieven verder ontwikkelen. 
• Het opleiden van de leerkrachten in het werken met nieuwe 

groepsplannen. 
• Het implementeren van de groepsbesprekingen en leerlingbespreking 
• Het implementeren van de nieuwe methodes: 

o Leespraat 
o Stip 

• Het voorbereiden van de invoering van de nieuwe kerndoelen in het 
VSO. 

• Borgen van het ZAT. 
• Implementeren PBS in het SO. 
• Implementeren Doen In in het VSO 
• MLB traject in het VSO 
• Implementeren van SCOL 
• Starten met de startgesprekken via Bardo. 
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Kansen en Bedreigingen 
 
De kansen zijn volgens ons: 

o Competentiegericht personeelsbeleid: landelijk is er 
competentiegericht personeelsbeleid ontwikkeld waardoor wij 
mogelijkheden hebben om de kwaliteiten van ons personeel beter te 
waarderen en erkennen, mede in financieel opzicht. 

o Veranderende populatie: het starten van een ondersteuningsgroep 
geeft ons mogelijkheden een breder aanbod te ontwikkelen. Het 
onderzoeken van de mogelijkheden voor voor- en naschoolse opvang 
voldoet aan de wensen van de ouders. 

o Landelijk ontwikkelde leerlijnen: Dit helpt ons bij het invoeren van het 
onderwijs continuüm en ontwikkelingsperspectieven. 

o Digitaal leerlingvolgsysteem: het LVS helpt ons om de groepsplannen, 
ontwikkelingsperspectieven en handelingsplannen op te stellen. 

o Nieuwbouw VSO: het gebouw met de praktijklokalen voldoen meer 
aan de behoeften van de leerlingen. 

o Toename leerlingen met gedragsproblemen, leerlingen met ASS en 
leerlingen met multiple problematiek. De Inspecteur S. de Vriesschool is 
haar expertise op dit gebied aan het vergroten. 

o Samenwerking met derden: dit ter vergroting van de expertise. 
o Werken met PDCA cyclus: dit geeft ons meer houvast bij het cyclisch 

aflopen van processen binnen de school. 
o Het oprichten van een ZAT voor de cluster 3 ZMLK scholen: dit zal ons 

meer handvatten geven in de opvang van problematische leerlingen. 
o De nieuwe praktijklokalen VSO: hierdoor kunnen we nog beter inspelen 

op de behoefte naar het ontwikkelen van meer praktische 
vaardigheden bij de leerlingen. 

 
De bedreigingen zijn volgens ons: 

o Minder formatie beschikbaar voor de toename van leerlingen met 
gedragsproblemen, toename ASS leerlingen, toename van leerlingen 
met multiple problematiek. 

o Daling van het verwijzingspercentage van BAO en VO.  
o De bezuinigingen rond passend onderwijs. 
o Verlies expertise door afvloeien jonge enthousiaste leerkrachten. 
o Het grote aantal langdurig zieken. 
o De verhuizing van het VSO heeft leerlingen gekost. 
o Aangescherpte regels rond het toekennen van aangepast vervoer. 
o Toenemende werkdruk personeel. 
o Toenemende agressie van leerlingen en ouders. 
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Resultaten: 
 
Onderwijskundig gebied: 
Geldend voor SO en VSO: 

o Invoeren ontwikkelingsperspectieven:  in het schooljaar 2011 – 2012 is 
ontzettend hard gewerkt aan de voorbereidingen voor het invoeren 
van de ontwikkelingsperspectieven.  Onder begeleiding van het 
KPC is in het schooljaar 2010 – 2011 een plan opgesteld. In het 
schooljaar 2011 – 2012 zijn twee studiemiddagen georganiseerd 
voor het team over het opstellen en het werken met 
ontwikkelingsperspectieven in combinatie met de leerlijnen. Elke 
Mulder, Sandra Veld, Koos Mostert, Wilma Groenenberg en Carla 
Hortensius (psycholoog/orthopedagoog) hebben enorm hard 
gewerkt met het opstellen van het ontwikkelingsperspectief voor alle 
leerlingen. Bij het samenstellen van de groepen voor het schooljaar 
2012 – 2013 is rekening gehouden met de 
ontwikkelingsperspectieven en de daarbij behorende 
uitstroomprofielen. Het streven is om niet meer dan drie 
uitstroomprofielen in een groep te hebben. Aan het eind van het 
schooljaar 2011 – 2012 was het team van de Inspecteur S. de 
Vriesschool gereed om de ontwikkelingsperspectieven voor zowel 
het SO als het VSO in te voeren. In het schooljaar 2012 – 2013 
hadden alle leerlingen een ontwikkelingsperspectief. Aan het eind 
van het schooljaar zijn de ontwikkelingsperspectieven van alle 
leerlingen geëvalueerd en daar waar nodig bijgesteld. Aan het 
begin van het schooljaar 2013 – 2014 hebben we de resultaten van 
de SO afdeling geëvalueerd. In het schooljaar 2013 – 2014 is in het 
SO gestart met het in kaart brengen van de opbrengsten. De intern 
begeleider, Sandra Veld, en de interne coach, Anneke de Rijke 
hebben hier een goed stukje werk geleverd. Door de resultaten met 
de groepsleerkrachten te bespreken kwam er meer duidelijkheid 
voor leerkrachten, zij konden hierdoor nog beter hun nieuwe doelen 
bepalen voor de volgende periode. Het raamwerk van het stuk 
opbrengsten zal als voorbeeld gaan dienen voor het VSO. In het 
schooljaar 2014 – 2015 zal het VSO zich gaan buigen over het in 
kaart brengen van de opbrengsten. Binnen het VSO is in het 
schooljaar 2013 – 2014 gesproken over de indeling van de groepen. 
Het resultaat van deze discussie was, dat besloten is om de 
leerlingen, naast de leeftijd, in te delen naar uitstroomniveau. In het 
schooljaar 2014 – 2015 is gestart met groepen met een 
uitstroomverwachting 2/3 en met groepen met een 
uitstroomverwachting 3/4. 

o In het schooljaar 2012 – 2013 is gestart met een nieuwe vorm van 
groepsbesprekingen en leerlingbespreking. In het schooljaar 2013 – 
2014 zijn we de resultaten van de leerlingen/groepen op SO niveau 
gaan analyseren. Halverwege het schooljaar zijn in het SO de 
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tussenresultaten in kaart gebracht. Door deze goede manier van 
evalueren, zijn er goede interventies gedaan. Een aantal leerlingen 
is in een andere leerroute gezet. Dit natuurlijk in samenspraak met 
de ouders. Leerkrachten krijgen beter in kaart waar hiaten liggen, 
dus waar extra aandacht aan besteed dient te worden. De 
handelingsadviezen zijn ook opgenomen in het overzicht van de 
opbrengsten. 

o Sinds het schooljaar 2011 – 2012 wordt er binnen alle groepen  
gewerkt met zelfstandig werken. Dit is nodig om er voor te zorgen 
dat leerkrachten drie uitstroomprofielen kunnen “behappen”. De 
leerkrachten moeten hun aandacht leren verdelen en moeten leren 
om meer effectief instructie te geven. In het schooljaar 2011 – 2012 is 
ook hier een grote stap in gezet. In het schooljaar 2012 – 2013 is het 
zelfstandig werken verder geïmplementeerd. Tijdens de 
klassenbezoeken wordt gekeken of het zelfstandig werken ingezet 
wordt zoals afgesproken. In het schooljaar 2013 – 2014 is hier  extra 
aandacht aangegeven. Het werken volgens het DIM model is 
omgebouwd naar de Inspecteur S. de Vriesschool. Wij noemen het 
IDVS zelfstandig werken. De schoollijn zelfstandig werken “Inspecteur 
S. de Vriesschool” zullen we als bijlage toevoegen. 

o Aan het eind van schooljaar 2010 – 2011 heeft het VSO een 
basisarrangement behaald en in begin van schooljaar 2011 – 2012 
heeft de SO afdeling van de Inspecteur S. de Vriesschool een 
basisarrangement behaald. In juni 2013 is het SO in het kader van 
een steekproef opnieuw door de rijksinspectie bezocht. Van de 33 
indicatoren waren er 4 onvoldoende, 28 voldoende en 1 goed. In 
het schooljaar 2013 – 2014 zullen we proberen de onvoldoendes om 
te zetten in voldoendes. In het schooljaar 2013 – 2014 zijn beide 
basisarrangementen behouden. Dit is tijdens het gesprek van ons 
bestuur met de rijksinspectie bepaald. We zijn aan de slag gegaan 
met de indicatoren die nog onvoldoende waren. Dit proces zal ook 
de komende jaren doorgaan. In het schoolplan van 2015 – 2019 
zullen de doelen meegenomen worden. 

o In april 2012 heeft het management voorlichting gehad over PBS. 
Het management is van mening dat het werken volgens PBS een 
waardevolle aanvulling is op het werken met leerlingen met 
gedragsproblemen. Vanwege de vele beleidsvoornemens in het 
schooljaar 2012 – 2013 heeft het management besloten niet in het 
schooljaar 2012 – 2013 maar in het schooljaar 2013 – 2014 te starten 
met PBS. Aan het eind van het schooljaar 2012 – 2013 is de planning 
gemaakt voor het schooljaar 2013 – 2014. Tijdens de opstartdagen 
heeft het team de instructie van PBS gekregen. Het team heeft zich, 
tijdens deze bijeenkomst, in meerderheid uitgesproken  voor PBS en 
om deze methode ook daadwerkelijk in te voeren. In het schooljaar 
2013 – 2014 is een stuurgroep geformeerd. De stuurgroep heeft  de 
studiedagen voorbereid en heeft het tijdspad uitgezet. Tijdens de 
drie studiedagen is aandacht besteed aan PBS. Het team ligt op 
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schema. Het schooljaar 2014 – 2015 zal gebruikt worden om PBS te 
implementeren binnen het SO.  

o Ook in het schooljaar 2013 – 2014 zijn we niet toegekomen aan het 
afnemen van de Quick scan van WMK ec. We merken dat het 
afnemen en verwerken van zo’n instrument een belasting is voor het 
gehele team. In april 2014 hebben de directeuren van ZMLK de 
Koetsveldschool, ZMLK Bernardusschool, ZMLK ’t Kraaienest en ZMLK 
de Inspecteur S. de Vriesschool besloten om onder begeleiding van 
Hans Pietersen aan de slag te gaan met kwaliteitsthema’s.  

o In de tweede helft van het schooljaar 2013 – 2014 zijn we gestart met 
het traject schoolplan 2015 – 2019. We hebben Hans Pietersen 
benaderd om de school hierin te ondersteunen. In mei 2014 is een 
aftrapbijeenkomst georganiseerd in het HCO. Er is een stuurgroep 
geformeerd bestaande uit de algemeen directeur, de twee 
locatiedirecteuren, de interne coach van het VSO, de beide intern 
begeleiders, en een leerkracht uit het VSO. In de stuurgroep wordt 
gesproken over de te schrijven hoofdstukken, vervolgens zal Hans 
Pietersen het hoofdstuk schrijven. Het concept hoofdstuk wordt 
binnen het team besproken en daarna vastgesteld. 
 

Geldend voor het SO: 
• In april 2012 heeft het management voorlichting gehad over PBS. Het 

management is van mening dat het werken volgens PBS een 
waardevolle aanvulling is op het werken met leerlingen met 
gedragsproblemen. Vanwege de vele beleidsvoornemens in het 
schooljaar 2012 – 2013 heeft het management besloten niet in het 
schooljaar 2012 – 2013 maar in het schooljaar 2013 – 2014 te starten met 
PBS. Aan het eind van het schooljaar 2012 – 2013 is de planning 
gemaakt voor het schooljaar 2013 – 2014. Tijdens de opstartdagen 
heeft het team de instructie van PBS gekregen. Het team heeft zich, 
tijdens deze bijeenkomst, in meerderheid uitgesproken  voor PBS en om 
deze methode ook daadwerkelijk in te voeren. In het schooljaar 2013 – 
2014 is een stuurgroep geformeerd. De stuurgroep heeft  de 
studiedagen voorbereid en heeft het tijdspad uitgezet. Tijdens de drie 
studiedagen is aandacht besteed aan PBS. Het team ligt op schema. 
Het schooljaar 2014 – 2015 zal gebruikt worden om PBS te 
implementeren binnen het SO. 

o In het schooljaar 2011 – 2012 heeft het SO gezocht naar nieuwe 
methoden. In mei 2012 heeft het SO een studiedag georganiseerd over 
de methode Stip. Stip is een methode om de sociale competentie te 
ontwikkelen. In het schooljaar 2012 – 2013 is deze methode ingevoerd in 
alle SO groepen. In het schooljaar 2013 – 2014 is de implementatie 
afgerond. In het schooljaar 2014 – 2015 zullen we binnen een 
locatievergadering de methode evalueren. 

o Om de sociaal emotionele ontwikkeling te kunnen volgen is er in het 
schooljaar 2012- 2013 een methode onafhankelijke toets aangeschaft 
(SCOL). Aan het einde van het schooljaar heeft een aantal 
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leerkrachten de SCOL uitgeprobeerd. Het schooljaar 2013 – 2014 is 
deze toets binnen het gehele SO ingevoerd. Aan het begin van het 
schooljaar 2013 – 2014 hebben we hierover afspraken op papier gezet. 
In het schooljaar 2013 – 2014 hebben alle groepsleerkrachten de SCOL 
ingevuld. Binnen het overleg tussen MT, IB en IC gaan we aan het begin 
van het schooljaar 2014 – 2015 kijken welke interventies op 
schoolniveau gedaan moeten worden. 

o In mei 2012 heeft het SO informatie over Sensorische integratie 
gekregen. De fysiotherapeute heeft in het schooljaar 2012 – 2013 een 
cursus Sensorische Integratie gevolgd. Zij kan nu kinderen, ouders en 
leerkrachten op dit gebied ondersteunen en adviseren. Na de 
verhuizing van het VSO zijn er op de Heliotrooplaan MI ateliers ingericht. 
Eén atelier is ingericht  voor de naturalistische en logisch 
mathematische intelligentie. Helaas hebben we aan het begin van het 
schooljaar 2013 – 2014 één van de ateliers moeten trekken bij de VSO H 
groep. Door de groei van het aantal leerlingen voor deze groep 
hebben we deze beslissing moeten nemen. In het schooljaar 2012 – 
2013 is een snoezelruimte geopend op de Narcislaan. Deze ruimte is 
tevens de ruimte voor Sensorische Integratie. 
Samengevat hebben zijn de volgende ateliers op de 
Heliotrooplaan/Narcislaan aanwezig: 

• Een atelier voor verbaal-linguïstische intelligentie >>> leeslokaal 
• Een atelier voor muzikaal – ritmische intelligentie >> muzieklokaal 
• Een atelier voor lichamelijk kinesthetische intelligentie >> gymzaal 
• Een atelier voor sensorische integratie >>> snoezelruimte 

Het komend schooljaar zullen we de opbrengsten van de verschillende 
ateliers moeten bekijken. Wanneer het leerlingaantal van het SO op het 
huidige niveau blijft, dan zullen we in het schooljaar 2014 – 2015 moeten 
beslissen om het gebouw aan de Narcislaan af te stoten. Dit heeft dan 
consequenties voor de bezetting van het gebouw aan de 
Heliotrooplaan. De locatiedirecteuren zullen voor de voorjaarsvakantie 
van het schooljaar 2014 – 2015 een plan voorleggen waarin de 
groepen van de Narcislaan verhuizen naar de Heliotrooplaan en 
waarin de VSO H groep verhuist naar de Esther de Boer van Rijklaan. 

o In het schooljaar 2012 – 2013 is het team gestart met voor- en 
naschoolse opvang op de Heliotrooplaan. Dit heeft ervoor gezorgd dat 
een aantal leerlingen op school zijn gebleven. Personeelsleden vangen 
voor en naschooltijd zelf leerlingen op. In het schooljaar 2013 – 2014 
hebben we samen met de stichting VTV kijken naar de mogelijkheid om 
vanuit deze stichting voor- en naschoolse opvang aan te bieden. Er is 
een ouderavond georganiseerd, waar de opkomst bedroevend was. 
De belangstelling vanuit de ouders was zo klein, dat VTV heeft besloten 
geen naschoolse opvang te gaan verzorgen tot januari 2015. 
Afhankelijk van de evaluatie wordt beslist of er na januari doorgegaan 
wordt. Wel is besloten om de opvang na schooltijd te stoppen. 

o Voor de leerlijnen binnen het SO zijn beslisbomen gemaakt. In deze 
bomen is duidelijk aangegeven welke doelen er aan het eind van het 
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SO per uitstroomprofiel gehaald moet zijn, welke methode daarbij 
gebruikt wordt, welke beoordeling gebruikt wordt om de toetsen en 
welke multimedia gebruikt kan worden. In het schooljaar 2013 – 2014 
zijn tijdens de groepsbesprekingen steeds de relatie besproken tussen 
de opbrengsten en de beslisbomen. In het schooljaar 2014 – 2015 zullen 
de beslisbomen worden geëvalueerd.  

o In het schooljaar 2012 – 2013 heeft het SO team een teamcursus 
Leespraat gevolgd. In een aantal groepen is er gestart met onderdelen 
van Leespraat. Dit onder begeleiding van een collega die een 
uitgebreide cursus Leespraat heeft gevolgd. Leespraat is in het 
schooljaar 2013 – 2014 voor een aantal leerlingen ingevoerd.  

o In het schooljaar 2012 – 2013 is een nieuw rapport ontwikkeld voor het 
SO. De nieuwe versie is aan het eind van het schooljaar aan de ouders 
meegegeven. Besloten is om vanaf het schooljaar 2013 – 2014 het 
rapport twee maal per schooljaar uit te geven en te bespreken. In het 
schooljaar 2014 – 2015 zullen we de rapportage evalueren. 

 
 
Geldend voor het VSO: 

o In het schooljaar 2011 – 2012 is een eerste overleg geweest tussen de 
drie ZMLK scholen om te komen tot een Haags ZML diploma. In het 
schooljaar 2012 – 2013 is het overleg voortgezet. Dit vooral op 
directieniveau. In het afgelopen schooljaar hebben we vooral 
afspraken gemaakt over waar de leerlingen aan moeten voldoen om 
het diploma te behalen. In het schooljaar 2013 – 2014 is een werkgroep 
aan de slag gegaan om voor de profielen examen opdrachten te 
maken, daarnaast zou er een examenreglement geschreven worden. 
Deze is nog niet helemaal klaar. Dit zal in het schooljaar 2014 – 2015 
opgepakt worden. 
Er zijn, door een grafisch ontwerper, enkele diploma’s ontworpen. Welk 
ontwerp het gaat worden zal in het schooljaar 2014 – 2015 besloten 
worden. 

o In het schooljaar 2011 – 2012 is een enorme stap gemaakt ter oprichting 
van een ZAT rond de ZML scholen. Onder begeleiding van Deanne 
Radema werd in mei 2012 een convenant ondertekend. Op 18 juni 
2012 is een eerste ZAT bijeenkomst worden georganiseerd. In het 
schooljaar 2012 – 2013 zijn er zes ZAT bijeenkomsten gehouden. Tijdens 
de evaluatie in mei 2013 waren alle deelnemers enthousiast over het 
bereikte doel. Tijdens de evaluatie was ook Deanne Radema 
aanwezig. Zij gaf dit ZAT een groot compliment voor haar 
actiegerichtheid. De grote opbrengst van dit ZAT is de korte lijnen 
tussen de deelnemende partijen. Besloten is om ook leerlingen van de 
SO afdelingen te bespreken. In het schooljaar 2013 – 2014 zijn zes ZAT 
vergaderingen gehouden. Iedere vergadering zat volgepland met 
evaluaties en nieuwe aanmeldingen. We hopen het ZAT ook na 2014 
voort te kunnen zetten. De gemeentelijke subsidie is vanaf 2015 
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toegewezen aan het samenwerkingsverband VO. De vraag is nu of zij 
bereid zijn dit geld voor het ZAT ZMLK te reserveren. 

o In het schooljaar 2012 – 2013 is gestart met het invoeren van Doen In. 
De mensen van Edu Alert zijn gestart met het interviewen van alle 
leerkrachten en assistenten. Aan de hand van deze interviewen is een 
plan met tijdspad ontwikkeld. Daarna zijn er een projectgroep en 
ontwikkelgroepen samengesteld. De projectgroep is iedere dinsdag 
bijeengekomen om de regie te voeren over de planning en de 
uitwerking van de planning. Het team, onderverdeeld in 
ontwikkelgroepen hebben de leerlijnen voor de praktijkvakken en de 
AVO vakken ontwikkeld. De leerlijnen voor de praktijkvakken zijn 
vormgegeven in een leerling vak portfolio, waar de leerlingen inmiddels 
mee werken. De leerlijnen voor de AVO vakken zullen na de 
zomervakantie vormgegeven worden in een leerling AVO portfolio. 
Voorts is er gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuw LVS, 
ouderbetrokkenheid, nieuwe rapporten (op basis van Doen In) en een 
nieuwe opzet van de (interne) stages voor de leerlingen. Elke groep 
heeft nu een dagdeel interne stage. De rapporten zijn reeds in mei in 
gebruik genomen. Daarbij hebben ook de leerlingen een leerlingdeel 
kunnen invullen. 
Aan het einde van het schooljaar 2013 – 2014 zijn de eerste certificaten 
uitgereikt aan de leerlingen. In het schooljaar 2014 – 2015 wordt de 
implementatie afgerond en zullen we jaarlijks kijken waar aanpassingen 
nodig zijn. 

• In het schooljaar 2013 – 2014 heeft het team van het VSO via intervisie 
een heel jaar hard gewekt aan de ontwikkeling van het henzelf. Dit is 
aan de hand gedaan van de intervisiemethode MLB. Aan het einde 
van het jaar heeft ieder teamlid van het VSO een presentatie verzorgd 
over zijn/haar persoonlijke leerdoelen. 
 

 
Leerlingenzorg: 

o In het schooljaar 2011 – 2012 zijn nieuwe toetsen aangeschaft, en er is 
een toetsprotocol geschreven. Deze zijn aan het begin van het 
schooljaar 2012 – 2013 besproken. In het schooljaar 2012 – 2013 zijn de 
toetsen tijdens de toetsweek afgenomen. Tevens is de SCOL 
aangeschaft. Dit is een methode onafhankelijke toets om de sociaal 
emotionele ontwikkeling te toetsen. Een aantal leerkrachten heeft als 
proef de toets ingevuld. In het schooljaar 2013 – 2014 zal de toets door 
iedereen ingevoerd worden. Begin schooljaar 2014 – 2015 zal het 
toetsprotocol herschreven en besproken worden. 

o De Inspecteur S. de Vriesschool heeft met ingang van 1 januari 2012 
een maatschappelijk werkende full time in dienst genomen. Hij 
besteedt een deel van zijn tijd aan het ZAT. We zijn heel blij met deze 
ervaren man. In het schooljaar 2012 – 2013 heeft hij veel tijd moeten 
besteden aan het ondersteunen van ouders bij het aanvragen van het 
vervoer. Vooral bij het doen van een beroep op de hardheidsclausule.  
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Op 1 januari 2015 zal de maatschappelijk werkende met pensioen 
gaan. In oktober 2014 zal een beslissing vallen over de invulling van de 
vacature. 

o In het schooljaar 2011 – 2012 heeft de Inspecteur S. de Vriesschool het 
voortouw genomen tot het inrichten van een ZAT (Zorg Advies Team). 
Dit is een weg met vele hobbels geweest, maar vol trots is op 18 juni 
2012 de eerste ZAT bijeenkomst gehouden en hebben de drie ZMLK 
scholen een leerlingen ingebracht voor behandeling door het ZAT. In 
het schooljaar 2012 – 2013 zijn er zes ZAT bijeenkomsten geweest. Hier 
zijn leerlingen van de drie ZML scholen besproken. Ook in het schooljaar 
2013 – 2014 zijn er zes bijeenkomsten geweest. Deze bijeenkomsten 
zaten vol met evaluaties en aanmeldingen van nieuwe leerlingen. Alle 
deelnemers zijn heel enthousiast over de manier van werken van het 
ZAT. Wij hopen het ZAT ook na 2014 te kunnen voortzetten. 

o In het schooljaar 2012 – 2013 hadden alle leerlingen een OPP. Daarmee 
werd ruimschoots voldaan aan de wettelijke eis. Deze gaf aan dat in dit 
schooljaar de school voor alle leerlingen een uitstroomprofiel moest 
hebben. Binnen het VSO zijn de groepen, aan het eind van het 
schooljaar 2013 – 2014, ingedeeld naar de verwachtte uitstroom van de 
leerlingen. 

o In het schooljaar 2012 – 2013 is er een verandering gekomen in de 
groeps- en leerlingbespreking. Bij de eerste evaluatie van het 
groepsplan ligt meer de nadruk op de groep. Leerlingen die opvallen 
(zowel negatief als positief) worden daarna in een leerlingbespreking 
besproken. Aan het eind van het schooljaar worden alle OPP’s 
besproken en worden de nieuwe OPP’s opgesteld.  

o Aan de hand van bovenstaande besprekingen zal in het schooljaar 
2014 – 2015 een evaluatiedocument gemaakt worden waarin de 
opbrengsten zullen worden beschreven. Dit document zal onderwerp 
van gesprek worden om te bepalen of er bijstelling van beleid nodig is 
of dat er bijstelling van doelen moet plaatsvinden. 

 
Communicatie en profilering 
 
In het schooljaar 2011 – 2012 is een start gemaakt met hoe we ons kunnen 
profileren. In 2012 – 2013 is de werkgroep hiermee doorgegaan. Ten eerste 
willen we dit doen door kwalitatief goed onderwijs te bieden. Door het 
verkrijgen van het basisarrangement voor het SO en VSO is hier een stap in de 
goede richting gedaan. 
Naast goed onderwijs zijn ook andere zaken belangrijk. Daarom wordt goed 
gekeken naar de tevredenheidsonderzoeken, maar ook goed geluisterd naar 
ouders, leerlingen en personeel. In het schooljaar 2012 – 2013 is een 
onderzoek gehouden onder de ouders. De ouders hebben de school een 
7,99 als gemiddeld cijfer gegeven. 
Hieronder een aantal punten die opgepakt zijn: 
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o Uit het verslag van de Rijksinspectie kwam naar voren dat wij géén 
verantwoording aflegde naar bestuur, inspectie en ouders. Het 
management heeft besloten om een jaarverslag te schrijven. Dit is nu 
het derde jaarverslag. 

o Jaarlijks wordt een activiteitenkalender uitgegeven. Besloten is om, 
door de verhuizing van het VSO, twee kalenders uit te geven. Eén voor 
de Esther de Boer van Rijklaan en één voor de 
Heliotrooplan/Narcislaan. Dit is zo goed bevallen dat we dit in het 
schooljaar 2013 – 2014 voortzetten. 

o Ouders zullen één maal per maand een Nieuwsbrief ontvangen. 
o Er is heel hard gewerkt aan het veranderen van de layout en inhoud 

van de website. In het schooljaar 2012 – 2013 is de nieuwe website in 
gebruik genomen. De reacties op de nieuwe website zijn zeer positief. 
In het schooljaar 2013 – 2014 zullen we verder gaan met het verbeteren 
van deze website. Het is de bedoeling dat alle groepen een 
webpagina krijgen. 

o In april 2012 is een behoeftepeiling gedaan naar voor- en naschoolse 
opvang. In februari 2013 is gestart met de opvang van leerlingen op de 
Heliotrooplaan voor en na schooltijd. De opvang wordt verzorgd door 
leerkrachten en assistenten. Hun extra tijd wordt gecompenseerd door 
compensatieverlof. In 2013 – 2014 is overleg gevoerd met stichting VTV 
om te kijken of zij de opvang kunnen overnemen. Door gebrek aan 
animo wordt dit niet doorgezet. 

o In het laatst gehouden onderzoek naar de tevredenheid van de ouders 
kwam de communicatie rond het opstellen van het handelingsplan als 
aandachtspunt naar voren. Hier is extra aandacht aan besteed bij het 
opstellen van het ontwikkelingsperspectief. In het schooljaar 2011 – 2012 
is een speciale ouderavond georganiseerd om de ouders uitleg te 
geven over het ontwikkelingsperspectief. In het schooljaar 2012 – 2013 is 
er op het VSO een informatie-avond georganiseerd met als thema 
wonen. Via stands konden de ouders informatie inwinnen over de 
verschillende vormen van wonen voor mensen met een verstandelijke 
beperking. In het schooljaar 2013 – 2014 is het SO een info-avond 
georganiseerd met als thema voor- en naschoolse opvang door het 
VTV. Op het VSO is een info-avond georganiseerd over Doen In. Ouders 
konden via lessen ervaren wat Doen In inhoud en wat hun kinderen 
gaan ervaren. De laatste avond was zeer goed bezocht. 

o In het schooljaar 2012 – 2013 heeft het SO van de Inspecteur S. de 
Vriesschool voor het eerst deelgenomen aan de open dagen van de 
Haagse Scholen. De opkomst was niet geweldig. Gekeken wordt of we 
in het schooljaar 2013 – 2014 weer deel zullen nemen. In 2013 – 2014 
hebben we niet deelgenomen. Er is besloten om inloopmiddagen te 
organiseren. Tijdens deze middagen kunnen ouders maar ook derden 
de school en de kinderen in bedrijf zien. 

o Aan het einde van het schooljaar 2011 – 2012 zijn we een onderzoek 
gestart naar het verzorgen van Fysiotherapie binnen de schoolmuren. 
In het schooljaar 2012 – 2013 is gestart met fysiotherapie in het SO. Tot 
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januari 2013 was de fysiotherapeute alleen op vrijdag aanwezig, na 
januari is dit uitgebreid met de dinsdag. Er is in het schooljaar 2013 – 
2014 gekeken naar uitbreiding van Fysiotherapie naar het VSO. Ook 
hier zitten leerlingen die fysio heel goed kunnen gebruiken ter 
ondersteuning van het onderwijsleerproces.  

o Op de locatie Esther de Boer van Rijklaan is in samenwerking met de 
Bernardusschool gestart met naschoolse activiteiten. In 2013 is de 
subsidie Brede Buurtschool aangevraagd en toegekend. Er zijn nu na 
schooltijd de volgende activiteiten te volgen: 

o Fitness 
o Muziek 
o Toneel 
o Dans 
o Sport en spel 

De naschoolse activiteiten zijn goed bezocht, waardoor we dit ook in 
het schooljaar 2014 – 2015 zullen voortzetten. 

• Door de intrede van passend onderwijs zien we de noodzaak om de 
basis- en VO scholen te laten weten welke expertise in te kopen is op 
de Inspecteur S. de Vriesschool. In het schooljaar 2013 – 2014 zijn de 
ambulant begeleiders aan de slag gegaan met het in kaart brengen 
van het aanbod. In het schooljaar 2014 – 2015 zal een folder gemaakt 
worden waarin dit aanbod beschreven staat. 

 
Personeel 

 
Nascholing en bijscholing: 
In het schooljaar 2013 – 2014 is er veel aandacht besteed aan  de nascholing 
op teamniveau. Zowel in het SO als in het VSO zijn er drie studiedagen 
georganiseerd. 

• SO:  
o PBS 

• VSO: 
o MLB 
o Doen In 

 
Individueel hebben personeelsleden zich bijgeschoold op: 

• BHV 
• Gedrag van leerlingen 
• Spelbegeleiding 

 
Op de Inspecteur S. de Vriesschool heeft één leerkracht de bevoegdheid om 
SVIB (school video interactie begeleiding) te verzorgen. Zij heeft het 
afgelopen schooljaar een aantal trajecten verzorgd. Deze trajecten zijn op 
vrijwillige basis. Voor het schooljaar 2013 – 2014 is SVIB ingezet bij het invoeren 
van PBS en Doen In. 
In het schooljaar 2014 – 2015 zal zij ook ingezet kunnen worden op individuele 
trajecten op basisscholen en op VO scholen. 
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De directeur heeft een aantal keer per schooljaar coaching gesprekken met 
Drs. Floyd MacDonald. In het schooljaar 2013 – 2014 is ook Wilma 
Groenenberg door Floyd begeleid. Hiervoor hebben we gerichte doelen 
opgesteld. Deze doelen kwamen voort uit de bespreking van het 
personeelstevredenheidsonderzoek. De directie heeft de kritiekpunten ter 
harte genomen en is hiermee aan de slag gegaan. 
Zo is er hard gewerkt aan het verbeteren van de ICT voorziening en is er een 
duidelijker protocol normjaartaak gekomen. 
 
LB en LC: 
In het schooljaar 2011 – 2012 zijn vier leerkrachten benoemd in een LC functie. 
Hiermee voldeden we bijna aan de, door het ministerie, gestelde norm. 
Helaas is één van de LC leerkrachten vertrokken naar een andere school. We 
zullen dus andere mensen kunnen en moeten benoemen in de LC schaal. In 
het schooljaar 2014 – 2015 zal een nieuwe procedure gestart worden. 
 
Bardo: 
Het bestuur van de Haagse Scholen heeft besloten om voor alle 
medewerkers het digitale systeem van Bardo in te voeren. In dit systeem 
kunnen de medewerkers hun bekwaamheidsdossier bij houden. Via dit 
systeem kan ook de gesprekkencyclus verlopen.  
Op de Inspecteur S. de Vriesschool zijn alle medewerkers aan het oefenen 
geslagen om dit systeem te gebruiken. In het schooljaar 2013 – 2014 is gestart  
met de startgesprekken volgens het Bardosysteem. 
De directeur van de school heeft inmiddels al een voortgangsgesprek via 
Bardo gehad en heeft in het schooljaar 2013 – 2014 een beoordelingsgesprek 
gehad. In het schooljaar 2014 – 2015 zullen alle personeelsleden in 
aanmerking komen voor een voortgangsgesprek. 
 
Personeelstevredenheid: 
In maart 2013 is de tweejaarlijkse personeelstevredenheidsonderzoek 
uitgevoerd. Op de Esther de Boer van Rijklaan zien we een groei in 
tevredenheid.  Hier is het gemiddelde cijfer van een 6,85 naar een 7,7 
gegaan. Op de Heliotrooplaan/Narcislaan zien we een daling. Hier is het 
gemiddelde cijfer van een 6,89 naar een 6,61 gegaan. 
Typerend aan het onderzoek op de Heliotrooplaan/Narcislaan was dat op 
bijna alle items gelijk of beter werd gescoord maar dat de uiteindelijke 
beoordeling laag uitviel.  
Gezien het tijdstip waarop de uitslag binnenkwam, in een tijd van rapporten, 
einde schooljaar, evaluaties OPP’s en groepsplannen heeft de schoolleiding 
besloten om de behandeling over de zomervakantie heen te tillen. 
Om een emotionele discussie te voorkomen heeft de schoolleiding ervoor 
gekozen om het team drie items te laten kiezen die zij aangepakt willen zien. 
Tijdens de volgende stap gaat het team aangeven wat de schoolleiding en 
wat het team zelf zou kunnen doen om deze punten te verbeteren. Hier is 
een plan voor gemaakt.  Naast veranderingen in de organisatie is de 
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locatiedirecteur aan de slag gegaan met verbeterpunten,  die door het 
personeel waren aangegeven. Deze coaching is uitgevoerd door drs. Floyd 
MacDonald. De coaching zal tot eind 2014 doorlopen. Dhr. MacDonald heeft 
ook een aantal workshops gegeven met als thema communicatie. 
Als tweede punt is het taakbeleid helemaal uitgewerkt. Ook is er voor alle 
werkgroepen een taakomschrijving gemaakt. 
Als derde punt is de ICT aangepakt. Door omzetting naar Wifi is er veel 
misgegaan. Dit is verholpen. 
 
Ziekteverzuim: 
Het ziekteverzuim op de Inspecteur S. de Vriesschool is de laatste jaren 
gestaag gestegen. We hebben een aantal langdurig zieken met lichamelijke 
en psychische problemen. Omdat het ziekteverzuim hoog is, heeft de school 
verplicht deelgenomen aan de pilot verzuimbeleid. De inspanningen hebben 
géén resultaat gehad. Ziekte ontstaan in de privésfeer is nu eenmaal niet op 
te lossen op school.  
In het schooljaar 2014 – 2015 zullen twee langdurig zieken ontslag krijgen om 
medische redenen. Zij zijn dan twee jaar ziek. Helaas zijn er gedurende het 
schooljaar 2013 – 2014 ook weer langdurig zieken bijgekomen. Stichting De 
Haagse Scholen heeft als beleid dat personeelsleden na twee jaar ziekte 
ontslag krijgen op medische gronden. Gedurende die twee jaar zullen wel 
alle verplichtingen en inspanningen, die wet verbetering Poortwachters van 
ons vragen, uitgevoerd worden. 
 
Huisvesting: 
 
In november 2011 is de nieuwbouw voor het VSO opgeleverd. Na jaren van 
hard werken was het gebouw aan de Esther de Boer van Rijklaan klaar. Een 
gebouw alleen voor VSO leerlingen. Eindelijk een VO voor ZMLK leerlingen.  
In het schooljaar 2012 – 2013 zijn wat verborgen gebreken verholpen en 
verder is het iedere dag een feest om in zo’n mooi gebouw te mogen 
werken. In de loop van het schooljaar 2012 – 2013 zijn er nog wat 
investeringen gedaan om het werken nog prettiger te maken. Helaas is het 
vervangen van het netwerk uitgelopen op een grote ergernis. Door het 
vervangen van het netwerk is de Inspecteur S. de Vriesschool wel klaar voor 
alle nieuwe ontwikkelingen. In het schooljaar 2013 – 2014 zullen we verder 
gaan met het verbeteren van de ICT omgeving.  
 
Door de verhuizing zijn op de Heliotrooplaan lokalen leeg gekomen. De 
keuken is omgebouwd tot personeelskamer/vergaderruimte. Er zijn drie MI 
ateliers gemaakt: 

• Eén atelier voor muziek. 
• Eén atelier voor rekenen, crea en naturalistisch. In  2013 – 2014 plaats 

gemaakt voor VSO H. 
• Eén atelier voor lezen en schrijven. 
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Op de Narcislaan is door middel van sponsoring en eigen investering een 
snoezelruimte ingericht. Hier kunnen onze MG leerlingen maar ook andere  
leerlingen aan de slag met al hun zintuigen.  
Op de locatie Heliotrooplaan/Narcislaan zijn de keukentjes vernieuwd. Na het 
schilderwerk en de vloeren is het vernieuwen van de keukens het puntje op 
de i geweest. In het schooljaar 2012 – 2013 is een deel van de cv leidingen 
vernieuwd op de Heliotrooplaan. In het schooljaar 2013 – 2014 zijn op de 
Heliotrooplaan alle zonweringen vervangen. Op de Esther de Boer van 
Rijklaan wordt nog steeds aandacht besteed aan punten die achteraf niet 
helemaal goed werken. 
Wij hopen dat de veranderingen tot gevolg hebben dat het een positieve 
werking heeft op het aantrekken van leerlingen en dat we nog beter aan de 
vragen kunnen voldoen van de jongere ZML leerling. 
 
Financiën 
 
De Inspecteur S. de Vriesschool voert al jaren een financieel verantwoord 
beleid. De begrotingen zijn altijd sluitend en er is altijd ruimte voor extra 
investeringen. Het afgelopen schooljaar is er veel geïnvesteerd in materiaal, 
methodes en onderhoud.  
Ondanks de investeringen heeft de Inspecteur S. de Vriesschool nog een 
ruime reserve. Deze reserve zal in de toekomst gebruikt worden om personele 
problemen op te kunnen vangen. In het schooljaar 2012 – 2013 hebben we 
voor het SO en het VSO aparte begrotingen, naast de algemene begroting, 
gemaakt. We wilden in kaart brengen hoe het met de verdeling van 
personeel stond. Uit de twee begrotingen is gebleken dat op de 
Heliotrooplaan/Narcislaan teveel personeel rondloopt. Dit zullen we niet 
direct aanpakken, maar zal er in de loop van de komende jaren wel 
toewijzing van personeel plaats gaan vinden naar rato van het aantal 
leerlingen. 
Tijdens de begrotingsbespreking van begroting 2014 kreeg de directie de 
opdracht om toch wat meer te investeren. De reserves liepen wat hoog op. 
Besloten is om voor alle leerlingen een tablet aan te schaffen. De 
mogelijkheden zijn zo groot, dat dit een verdere verbetering en vernieuwing 
van ons onderwijs moet kunnen zijn. 
 
Kwaliteitszorg en doelen 
 
In het schooljaar 2012 – 2013 is er hard gewerkt om de kwaliteit van de gehele 
organisatie te verbeteren.  
Helaas hebben we niet alle plannen kunnen uitvoeren. Door het wegvallen 
van de locatiedirecteur op de Esther de Boer van Rijklaan heeft de 
kwaliteitscoördinator  taken van de locatiedirecteur over moeten nemen. 
Hierdoor moesten we prioriteiten stellen bij het uitvoeren van de overige 
werkzaamheden. We hebben er voor gekozen om de om de onderzoeken 
vanuit het WMK ec in het schooljaar 2012 – 2013 niet uit te voeren. Deze zullen 
worden doorgeschoven naar het schooljaar 2013 – 2014. De overige plannen 
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zijn wel zoveel mogelijk uitgevoerd. Ook in 2013 – 2014 zijn we niet 
toegekomen aan de onderzoeken. Het hele systeem van de kaarten van Bos 
geeft veel weerstand. Daarnaast is er geen samenhang in het onderzoek 
tussen de primaire en secundaire processen binnen de school.  
In het schooljaar 2013 – 2014 hebben de ZML scholen uit Den Haag 
aangevuld met de ZML school uit Nootdorp besloten om onder begeleiding 
van Hans Pietersen aan de slag te gaan met kwaliteitszorg. Op 19 september 
2014 zal de eerste bijeenkomst zijn. 
 
 
Verbeterpunten ingezet in het schooljaar 2013 – 2014: 
 
Ouderbetrokkenheid: 

• Hoe krijgen we als speciaal onderwijs en streekschool ouders meer 
betrokken bij wat er op de school en wat er met hun kinderen gebeurd. 
In het schooljaar 2012 – 2013 is er onder begeleiding van het HCO een 
start gemaakt met de discussie wat verstaan wij onder 
ouderbetrokkenheid, en hoever kunnen en durven wij te gaan. In het 
schooljaar 2013 – 2014 zullen we het vervolg oppakken. Door 
zwangerschap van de begeleidster is pas aan het eind van het 
schooljaar 2013 – 2014 het proces weer opgepakt. De 
locatiedirecteuren hebben een conferentie bijgewoond en er zijn 
nieuwe afspraken gemaakt voor het schooljaar 2014 – 2015. 

• De tevredenheid van de personeelsleden op de Heliotrooplaan was 
aanzienlijk gezakt. In het schooljaar 2013 – 2014 hebben we hard 
gewerkt aan het verbeteren van de aandachtspunten. 

• Om de leerlingen nog beter voor te bereiden is het afgelopen 
schooljaar hard gewerkt aan het verder verbeteren van de profielen in 
de bovenbouw van het VSO. Op het gebied van Horeca is contact 
gezocht met het Mondriaan college. De bedoeling is om in de 
komende jaren de samenwerking uit te bereiden ook naar andere 
profielen. De contacten op het gebied van horeca zijn aangehouden, 
andere contacten nog moeilijk van de grond. Wel is er nu een nauw 
contact met het Johan de Wittcollege in Den Haag. Ook met hen 
gaan we onderzoeken welke mogelijkheden er liggen van 
samenwerking. De horecadocent van de Inspecteur S. de Vriesschool 
zal de kookleraar gaan begeleiden in het meer horeca achtig werken 
tijdens zijn lessen. 

• Invoeren van tablets binnen het gehele onderwijs. 
• Ontwerpen van een LVS speciaal voor de Inspecteur S. de Vriesschool. 
• Invoeren MLB in het SO. 
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Balans 2013 – 2014 
 
Onderwerp Doelstelling Activiteiten Wanneer Behaald/niet behaald 
     
Schoolbegroting 
Projecteigenaar: Jos de Koning  

De Inspecteur S. de Vriesschool 
heeft een sluitende begroting voor 
2014 

Opstellen begroting September - november  2013 
 

Behaald 

     
Kwaliteitszorg 
Projecteigenaar: Elke Mulder met 
ondersteuning van Jos de Koning  

De Inspecteur S. de Vriesschool 
heeft een plan voor het uitvoeren 
van  Quick Scans 

Schrijven plan Oktober 2013 Niet behaald 

 De inspecteur S. de Vriesschool 
heeft minimaal twee quick scans 
uitgevoerd 

Uitvoeren quick scan December 2013 t/m maart 
2014 

Niet behaald 

 De Inspecteur S. de Vriesschool 
heeft een jaarverslag 

Schrijven jaarverslag 2012 -2013 September 2013 Behaald 

     
Leerlijnen/leerstofaanbod 
Projecteigenaar: Wilma 
Groenenberg en Mirjam Mulder 

Aan het eind van het schooljaar is  
de Inspecteur S. de Vriesschool 
klaar om leerlingen te certificeren  

Ontwikkelen  certificering Doen In Schooljaar 2013 - 2014 Behaald  

 Aan het eind van het schooljaar is 
er doorlopende lijn voor het VSO 

Ontwikkelen met Doen In Schooljaar 2013 - 2014 Niet behaald 

 Aan het eind van het schooljaar 
2013 – 2014 zijn de voorbereidingen 
voor het invoeren van het ZMLK 
diploma afgerond 

Overleg Bernardus, Koetsveld en 
Inspecteur S. de Vriesschool 

Schooljaar 2013 - 2014 Niet behaald 

 De Inspecteur S. de Vriesschool 
werkt met de VSO P stroom met 
Zedemo 

implementere methode 2013 - 2014 Behaald 

 Het SO van de Inspecteur S. de 
Vriesschool heeft de nieuwe versie 
van Veilig in Stapjes geevalueerd 

Bespreken in de teamvergadering November 2013 Behaald 

 Het SO van de Inspecteur S. de 
Vriesschool heeft de methode Stip 
geevalueerd 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bespreken binnen de 
teamvergadering 

Januari 2014 Behaald 
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Onderwerp Doelstelling Activiteiten Wanneer Verantwoordelijke 
Leerlijnen/leerstofaanbod (vervolg Het VSO heeft via Doen In leerstof 

gekoppeld aan de nieuwe 
kerndoelen VSO ZMLK 

Ontwikkelen Schooljaar 2013 - 2014 Behaald 

 De Inspecteur S. de Vriesschool 
werkt binnen het SO met de 
beslisbomen 

Borgen Schooljaar 2013 – 2014  Behaald 

 De Inspecteur S. de Vriesschool 
heeft al het ontwikkelingsmateriaal 
gekoppeld aan de leerroutes 

Inventariseren, koppelen aan 
leerroutes en maken database 

Schooljaar 2012 - 2013 Behaald 

     
Didactisch handelen     
Zelfstandig werken 
Projecteigenaar: Elke Mulder en 
Anneke de Rijke 

De Inspecteur S. de Vriesschool is in 
het bezit van een 
borgingsdocument voor wat 
betreft zelfstandig werken 

Schrijven borgingsdocument Schooljaar 2013 - 2014 Behaald 

PBS Het SO van de  Inspecteur S. de 
Vriesschool is gestart met de 
invoering van PBS 

Plannen studiebijeenkomsten en 
volgen planning 

Schooljaar 2013 - 2014 Behaald 

Actieve en zelfstandige rol van de 
leerling 

Leerkrachten van de Inspecteur S. 
de Vriesschool bieden de 
leerlingen een actieve en 
zelfstandige rol in de dagelijkse 
praktijk 

Klassenbezoeken, begeleiden, 
coachen, SVIB 

Schooljaar 2013 - 2014 Behaald 

     
Leerlingenzorg 
Projecteigenaar Sandra Veld en 
Koos Mostert 
 
 

De Inspecteur S. de Vriesschool 
werkt met de 
ontwikkelingsperspectieven 

Evalueren 
ontwikkelingsperspectieven 

Schooljaar 2013 - 2014 Behaald 

 De Inspecteur S. de Vriesschool 
evalueert het werken met nieuwe 
toetsen 

Bespreken binnen de 
teamvergaderingen 

November 2013 Behaald 

     
Communicatie 
Projecteigenaar: Jos de Koning 

De Inspecteur S. de Vriesschool is in 
het bezit van een document  Wie is 
waarvoor verantwoordelijk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opstellen notitie: wie is waarvoor 
verantwoordelijk 

Oktober 2013 Niet behaald 
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Onderwerp Doelstelling Activiteit Wanneer Verantwoordelijke 
Communicatie (vervolg) De Inspecteur S. de Vriesschool 

heeft een werkgroep profilering en 
sponsering 

Organisatie activiteiten Schooljaar 2013 - 2014 Behaald 

     
Personeel 
Projecteigenaar Jos de Koning 
(met ondersteuning van de 
locatiedirecteuren) 

Alle medewerkers hebben een 
startgesprek via Bardo gehad 

Voeren gesprekken Schooljaar 2013 - 2014 Behaald 

 De locatie 
Heliotrroplaan/Narcislaan heeft 
een plan van aanpak voor de 
knelpunten komend uit het 
personeelstevredenheidsonderzoek 

Bespreken in teamvergadering, 
opstellen verbetertraject, volgen 
planning 

Schooljaar 2013 - 2014 Behaald 

 De medewerkers van de 
Inspecteur S. de Vriesschool 
hebben drie teamstudiedagen 
gevolgd. 

Organiseren studiedagen Schooljaar 2013 - 2014 Behaald 
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Jaarplan 2014 – 2015 
 
Onderwerp Doelstelling Activiteiten Wanneer Verantwoordelijke 
     
Schoolbegroting 
  

De Inspecteur S. de Vriesschool 
heeft een sluitende begroting voor 
2015 

Opstellen begroting September - november  2014 
 

Jos 

     
Kwaliteitszorg 
 

De Inspecteur S. de Vriesschool 
heeft deelgenomen aan de 
bijeenkomsten Leren door 
verbinding en verdieping met de 
overige ZML scholen 

Bijwonen Gehele schooljaar Jos 

 De Inspecteur S. de Vriesschool 
heeft een jaarverslag 

Schrijven jaarverslag 2013 -2014 September 2014 Jos 

 De Inspecteur S. de Vriesschool 
heeft een nieuw beleidsplan 
(schoolplan) voor 2015 t/m 2019 

Schrijven schoolplan September 2014 t/m april 
2015 

Jos – Mirjam – Wilma – Hein – 
Koos – Sonja - Elke 

     
Leerlijnen/leerstofaanbod 
 

Het VSO van de Inspecteur S. de 
Vriesschool certificeert twee maal 
per jaar 

Uitreiken certificaten Januari 2015 en juni 2015 Mirjam en Elke  

 Aan het eind van het schooljaar is 
er doorlopende lijn voor het VSO 

Ontwikkelen met Doen In Schooljaar 2014 - 2015 Stuurgroep Doen In 

 Aan het eind van het schooljaar 
2014 – 2015 zijn de voorbereidingen 
voor het invoeren van het ZMLK 
diploma afgerond 

Overleg Bernardus, Koetsveld en 
Inspecteur S. de Vriesschool 

Schooljaar 2014 - 2015 Mirjam - Jos 

 De Inspecteur S. de Vriesschool 
heeft het werken met de VSO H  
met Zedemo geevalueerd 

Evalueren 2014 - 2015 Willem – Mirjam - Elke 

 Het SO van de Inspecteur S. de 
Vriesschool heeft de nieuwe versie 
van Veilig in Stapjes geevalueerd 

Bespreken in de teamvergadering November 2014 Wilma - Sonja 

 Het SO van de Inspecteur S. de 
Vriesschool heeft de methode Stip 
geevalueerd 

 
 
 
 
 
 
 

Bespreken binnen de 
teamvergadering 

Januari 2015 Wilma - Sonja 
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Onderwerp Doelstelling Activiteiten Wanneer Verantwoordelijke 
Leerlijnen/leerstofaanbod (vervolg Het VSO heeft via Doen In leerstof 

gekoppeld aan de nieuwe 
kerndoelen VSO ZMLK. 

Borgen Schooljaar 2014 - 2015 Mirjam - Elke 

 De Inspecteur S. de Vriesschool 
werkt binnen het SO met de 
beslisbomen 

Evalueren Schooljaar 2014 – 2015  Wilma - Sonja 

 De Inspecteur S. de Vriesschool 
heeft al het ontwikkelingsmateriaal 
gekoppeld aan de leerroutes 

Inventariseren, koppelen aan 
leerroutes en maken database 

Schooljaar 2014 - 2015 M&M 

     
Didactisch handelen     
Zelfstandig werken 
 

De Inspecteur S. de Vriesschool is in 
evalueert  zelfstandig werken 

Evalueren Schooljaar 2014 - 2015 Wilma – Mirjam – Elke - Sonja 

PBS Het SO van de  Inspecteur S. de 
Vriesschool implementeert PBS 

Plannen studiebijeenkomsten en 
volgen planning 

Schooljaar 2014 - 2015 Stuurgroep PBS 

Actieve en zelfstandige rol van de 
leerling 

Leerkrachten van de Inspecteur S. 
de Vriesschool bieden de 
leerlingen een actieve en 
zelfstandige rol in de dagelijkse 
praktijk 

Klassenbezoeken, begeleiden, 
coachen, SVIB 

Schooljaar 2014 - 2015 Mirjam – Wilma – Sonja - Elke 

     
Leerlingenzorg 
 
 

De Inspecteur S. de Vriesschool 
werkt met de 
ontwikkelingsperspectieven 

Evalueren 
ontwikkelingsperspectieven 

Schooljaar 2014 - 2015 Intern begeleiders 

 De Inspecteur S. de Vriesschool 
evalueert het werken met nieuwe 
toetsen 

Bespreken binnen de 
teamvergaderingen 

November 2014 Intern begeleiders 

     
Communicatie 
 

De Inspecteur S. de Vriesschool is in 
het bezit van een document  Wie is 
waarvoor verantwoordelijk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opstellen notitie: wie is waarvoor 
verantwoordelijk 

November 2014 Jos 
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Onderwerp Doelstelling Activiteit Wanneer Verantwoordelijke 
Communicatie (vervolg) De Inspecteur S. de Vriesschool 

heeft een notitie profilering en 
werving  

schrijven Oktober 2014 Wilma en Mirjam 

     
Personeel 
 

Alle medewerkers hebben een 
voortgangsgesprek via Bardo 
gehad 

Voeren gesprekken Schooljaar 2014 - 2015 Mirjam – Wilma - Jos 

 De medewerkers van de 
Inspecteur S. de Vriesschool 
hebben drie teamstudiedagen 
gevolgd. 

Organiseren studiedagen Schooljaar 2014 - 2015 Wilma - Mirjam 
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Bijlage 1:  
 

Schoollijn zelfstandig werken ‘Inspecteur S. de Vriesschool’ 
 
Item Items in kleur staan open voor besluitvorming (rood: bespreken, blauw: hamerstukken) 

SCHOOLBREED Datum laatst gewijzigde versie: 24 september 2013 

Begripsbepaling 
 
 
 
 
 
 
Eenduidigheid op alle 
locaties 
 
 
Symbool inzet ja/nee 
 
 
Symboolhantering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Met zelfstandig werken bedoelen wij dat leerlingen enige tijd aan het werk zijn zonder hulp van de leerkracht. 
Hierdoor is de leerkracht en/of de onderwijsassistent in staat gedifferentieerd instructie te geven aan kleine 
groepjes leerlingen, waardoor er binnen een groep gedifferentieerd kan worden.  
De doelstelling voor de leerling luidt: 
· het bevorderen van de eigen zelfstandigheid� 
· het leren plannen van het eigen werk, aangepast naar specifieke behoeften 
 
 
Het is noodzakelijk om op alle locaties eenduidigheid te creëren in de manier van werken  
 
 
 
Ja 
 
 
Het is zinvol om in school een symbool te hanteren om aan te geven wanneer er zelfstandig gewerkt wordt. Wij  
gaan werken met de kleuren rood, oranje en groen (initiatief bij de leerkracht).  
 
Rood:    betekent: leerkracht en/of assistent niet storen, stil werken. 
Oranje: betekent: leerkracht en/of assistent niet storen, overleggen met een medeleerling mag 
Groen:  betekent: leerkracht loopt rondes en overleggen met een medeleerling mag 
  
Voorstel: voor iedere groep een verkeerslicht m.u.v. de eindgroepen uit de C-stroom (i.v.m. het afbouwen van 
de symboolafhankelijkheid).  
 
Het is bovendien zinvol om het initiatief van de leerling en de hulpvraag van de leerling aan de hand van een 
symbool duidelijk te maken.  Daarbij gaan we gebruik maken van leerlingenkaartjes met een vraagteken erop 
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Gebruik van visualisatie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Benaming 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Voorstel voor pictogram: 
Pictogram voor zelfstandig werken:                                                Pictogram voor hulpvraag:                                                                                                                       
                                                      

                                                                                           
                                                                         
 
Visualisatie gebruiken we in alle groepen voor alle activiteiten (dus ook pictogrammen voor het dagrooster 
gebruiken!) 
 
 
 
Zelfstandig werken of werken vanuit het GIP-model 
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BOUWBREED SO (OB) 

Flamingo, IJsvogel, 
Papegaai 

(ondersteuningsgroep) 

SO (MB) 
Kolibrie,  
Pelikaan 

SO (BB) 
Toekan, 

Kraanvogel 

VSO H 
 

VSO P VSO C 

1. Regels 
inslijpen 

Voor iedere periode van zelfstandig werken worden de regels herhaald. Ze hangen zichtbaar in de groep. Na het zelfstandig 
werken wordt kort met de groep nabesproken hoe het werken verlopen is. Bij alle groepen  worden de regels met visuele beelden 
ondersteund (foto’s of pictogrammen van het gewenste gedrag).  
Pictogrammen zijn bijv. te vinden op www.sclera.be of maak foto’s met een digitale camera van de leerlingen uit de groep.  
Eventueel wordt steeds één regel extra onder de aandacht van de leerlingen gebracht. 

• Werkplek De leerlingen werken óf 
aan hun eigen tafel óf in 
een hoek in de groep. 
Ze  werken/spelen niet 
buiten de groep. 
Als het verkeerslicht op 
groen of oranje staat 
mogen de leerlingen 
samenwerken en van 
plaats wisselen. Bij groen 
licht loopt de leerkracht 
haar/zijn hulpronde. 

De leerlingen 
werken aan hun 
eigen tafel. Als het 
verkeerslicht op 
groen of oranje 
staat mogen de 
leerlingen 
samenwerken en 
van plaats wisselen. 
Bij groen licht loopt 
de leerkracht 
haar/zijn 
hulpronde. 
Leerlingen kunnen 
ook in kleine 
groepjes op de 
gang werken. 
Een aantal 
leerlingen van 
groep Papegaai 
werken in principe 
aan hun eigen 
TEACCH tafel. 

De leerlingen 
werken aan hun 
eigen tafel. Als 
het verkeerslicht 
op groen of 
oranje staat 
mogen de 
leerlingen 
samenwerken en 
van plaats 
wisselen. Bij groen 
licht loopt de 
leerkracht 
haar/zijn 
hulpronde. 
Leerlingen kunnen 
ook onder 
toezicht in kleine 
groepjes op de 
gang werken. 

De leerlingen 
werken aan hun 
eigen tafel met het 
werk uit hun 
Kewloxkast. 
Samenwerken 
gebeurt alleen in 
geleide situaties 
(onder leiding van 
lkr. of owa. )Tijdens 
het vakkenpakket 
kunnen de 
leerlingen ook 
buiten de groep 
werkzaam zijn. 

De leerlingen 
werken aan hun 
eigen tafel. Als 
het verkeerslicht 
op groen of 
oranje staat 
mogen de 
leerlingen 
samenwerken en 
van plaats 
wisselen. Bij groen 
licht loopt de 
leerkracht 
haar/zijn 
hulpronde.  Tijdens 
het vakkenpakket 
kunnen de 
leerlingen ook 
buiten de groep 
werkzaam zijn. 

De leerlingen 
werken aan hun 
eigen tafel. Als 
het verkeerslicht 
op groen of 
oranje staat 
mogen de 
leerlingen 
samenwerken en 
van plaats 
wisselen. Bij groen 
licht loopt de 
leerkracht 
haar/zijn 
hulpronde. Tijdens 
vakkenpakket 
kunnen de 
leerlingen ook 
buiten de groep 
werkzaam zijn. 
De eindgroepen 
geven op’t  bord 
aan of 
samenwerking  is 
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toegestaan. 
 

BOUWBREED SO (OB) 
Flamingo, IJsvogel, 

Papegaai 
(ondersteuningsgroep)  

SO (MB) 
        Kolibrie,  
        Pelikaan 

SO (BB) 
Toekan, 

Kraanvogel 

VSO H VSO P VSO C 

• Lopen Als het verkeerslicht op 
rood staat, mag er in 
principe niet gelopen 
worden, m.u.v. 
toiletbezoek. (max. 2 lln.) 
De leerlingen die in een 
hoek spelen, mogen zich 
wel vrij in deze hoek 
bewegen. 
 
Als de leerkracht of 
onderwijsassistent 
instructie geeft, mogen 
de leerlingen die 
instructie krijgen ook niet 
lopen 
 
Als het verkeerslicht op 
groen of oranje staat, 
mag er gelopen 
worden. 
 
Evt. nog picto’s ter 
ondersteuning  

Als het verkeerslicht 
op rood staat, mag 
er in principe niet 
gelopen worden, 
m.u.v. toiletbezoek 
(max. 1 leerling)  
 
Als de leerkracht of 
onderwijsassistent 
instructie geeft, 
mogen de 
leerlingen die 
instructie krijgen 
ook niet lopen 
 
Als het verkeerslicht 
op groen of oranje 
staat, mag er 
gelopen worden. 
 
Evt. nog picto’s ter 
ondersteuning. 

Als het 
verkeerslicht op 
rood staat, mag 
er in principe niet 
gelopen worden, 
m.u.v. 
toiletbezoek (max. 
1 leerling) 
 
Als de leerkracht 
of 
onderwijsassistent 
instructie geeft, 
mogen de 
leerlingen die 
instructie krijgen 
ook niet lopen 
 
Als het 
verkeerslicht op 
groen of oranje 
staat, mag er 
gelopen worden. 

Als het verkeerslicht 
op rood staat, mag 
er in principe niet 
gelopen worden, 
m.u.v. toiletbezoek 
(max. 1 leerling)  
 
Als de leerkracht of 
onderwijsassistent 
instructie geeft, 
mogen de 
leerlingen die 
instructie krijgen 
ook niet lopen 
 
Als het verkeerslicht 
op groen of oranje 
staat, mag er 
gelopen worden. 
 
Evt. nog picto’s ter 
ondersteuning. 

Als het 
verkeerslicht op 
rood staat, mag 
er in principe niet 
gelopen worden, 
m.u.v. 
toiletbezoek (max. 
1 leerling)  
 
Als de leerkracht 
of 
onderwijsassistent 
instructie geeft, 
mogen de 
leerlingen die 
instructie krijgen 
ook niet lopen 
 
Als het 
verkeerslicht op 
groen of oranje 
staat, mag er 
gelopen worden. 
 
Evt. nog picto’s 
ter ondersteuning. 

Als het 
verkeerslicht op 
rood staat, mag 
er in principe niet 
gelopen worden, 
m.u.v. 
toiletbezoek (max. 
1 leerling)  
 
Als de leerkracht 
of 
onderwijsassistent 
instructie geeft, 
mogen de 
leerlingen die 
instructie krijgen 
ook niet lopen 
 
Als het 
verkeerslicht op 
groen of oranje 
staat, mag er 
gelopen worden. 
De eindgroepen 
geven naast een 
verbale 
toelichting ook op 
het bord aan of er 
gelopen mag 
worden tijdens 
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instructie. 

BOUWBREED SO (OB) 
Flamingo, IJsvogel, 

Papegaai                      
(ondersteuningsgroep) 

SO (MB) 
Kolibrie, 
Pelikaan 

SO (BB) 
Toekan, 

Kraanvogel 

VSO H VSO P VSO C 

• Praten Als het verkeerslicht op rood staat mag er niet gepraat worden. 
 
Als het verkeerslicht op groen of oranje staat mag er zachtjes over het werk/de opdracht gepraat worden. De leerkracht neemt het 
gevoeligste kind als norm voor acceptabele ruis. Daarover moet vooraf met de kinderen gesproken worden (wat acceptabele ruis 
is)! 
 
De eindgroep van de VSO-C stroom  legt afspraken met de leerlingen omtrent het praten tijdens instructie vast op papier en op het 
bord. De regels hieromtrent zijn zichtbaar in de groep voor leerlingen en derden.  

• Zelf 
pakken 

Wanneer het 
verkeerslicht op rood 
staat moeten de 
leerlingen stil zijn en 
mogen ze niet van hun 
plaats komen. Dus 
kunnen ze ook geen 
materialen pakken. Doel 
is: rust bij het werken en 
leren plannen. 
Daarbij kunnen 
pictogrammen  helpen 
om het plannen te 
structureren  (welke 
dingen heb ik nodig om 
stil te kunnen werken) 
 

Wanneer het 
verkeerslicht op 
rood staat moeten 
de leerlingen stil 
zijn en mogen ze 
niet van hun 
plaats komen. Dus 
kunnen ze ook 
geen materialen 
pakken. Doel is: 
rust bij het werken 
en leren plannen. 
Daarbij kunnen 
pictogrammen  
helpen om het 
plannen te 
structureren  
(welke dingen heb 
ik nodig om stil te 
kunnen werken) 
 

Wanneer het 
verkeerslicht op 
rood staat moeten 
de leerlingen stil 
zijn en mogen ze 
niet van hun plaats 
komen. Dus 
kunnen ze ook 
geen materialen 
pakken. Doel is: 
rust bij het werken 
en leren plannen. 
Daarbij kunnen 
pictogrammen  
helpen om het 
plannen te 
structureren  
(welke dingen heb 
ik nodig om stil te 
kunnen werken) 
 

Wanneer het 
verkeerslicht op 
rood staat 
moeten de 
leerlingen stil zijn 
en mogen ze niet 
van hun plaats 
komen. Dus ook 
geen materialen 
pakken. Het 
benodigde 
materiaal voor de 
leerlingen ligt 
klaar in hun eigen 
Kewloxkasten.  
 

Wanneer het 
verkeerslicht op 
rood staat moeten 
de leerlingen stil 
zijn en mogen ze 
niet van hun 
plaats komen. Dus 
kunnen ze ook 
geen materialen 
pakken. Doel is: 
rust bij het werken 
en leren plannen. 
Daarbij kunnen 
pictogrammen  
helpen om het 
plannen te 
structureren  
(welke dingen heb 
ik nodig om stil te 
kunnen werken) 
 

Wanneer het 
verkeerslicht op 
rood staat moeten 
de leerlingen stil 
zijn en mogen ze 
niet van hun plaats 
komen. Dus 
kunnen ze ook 
geen materialen 
pakken. Doel is: 
rust bij het werken 
en leren plannen. 
Daarbij kunnen 
pictogrammen  
helpen om het 
plannen te 
structureren  
(welke dingen heb 
ik nodig om stil te 
kunnen werken) 
 
 
 



Jaarverslag 2013 – 2014              Inspecteur S. de Vriesschool                                         34 

 
BOUWBREED SO (OB) 

Flamingo, IJsvogel, 
Papegaai  

(ondersteuningsgroep) 

SO (MB) 
Kolibrie, 
Pelikaan 

SO (BB) 
Toekan, 

Kraanvogel 

VSO H VSO P VSO C 

• Zelf 
pakken 

(vervolg) 
 
 
 
 
 

 

Oranje of groen  
betekent: de leerlingen 
mogen onder toezicht de 
materialen in de klas 
pakken die ze nodig 
hebben voor hun werk.  

Oranje of groen 
betekent: de 
leerlingen mogen 
de materialen in 
de klas pakken die 
ze nodig hebben 
voor hun werk. 

Oranje of groen 
betekent: de 
leerlingen mogen 
de materialen in 
de klas pakken die 
ze nodig hebben 
voor hun werk. 

Oranje of groen 
betekent: de 
leerlingen mogen 
onder toezicht de 
materialen in de 
klas pakken die 
ze nodig hebben 
voor hun werk. 

Oranje of groen 
betekent: de 
leerlingen mogen 
de materialen in 
de klas pakken die 
ze nodig hebben 
voor hun werk. 

Oranje of groen 
betekent: de 
leerlingen mogen 
de materialen in 
de klas pakken die 
ze nodig hebben 
voor hun werk. 
In alle 
arbeidsgroepen 
ligt de nadruk op 
het zelf 
verantwoordelijk 
zijn voor het 
pakken van de 
materialen en het 
plannen van een 
taak. Een plan van 
aanpak in woord 
en beeld zal de 
leerling 
ondersteunen. 

• Samen- 
      werken 

Wanneer het verkeerslicht op oranje of groen staat mogen de leerlingen samenwerken.  

• Hulp Wanneer het verkeerslicht op rood staat mogen leerlingen niets aan een ander vragen en ook niet aan de leerkracht of 
onderwijsassistent. Zij gaan dan met een alternatieve taak aan de slag (moet altijd voor handen zijn).  
Wanneer het verkeerslicht op oranje staat mogen de leerlingen wel aan een andere leerling iets vragen, maar niet aan de 
leerkracht of de onderwijsassistent. 
Wanneer het verkeerslicht op groen staat mogen de leerlingen iets aan een andere leerling vragen en kunnen zij doormiddel van 
het leerlingen vraagkaartje aangeven dat zij ook de leerkracht/onderwijsassistent tijdens de hulpronde (startronde/feedbackronde) 
iets willen vragen.  
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BOUWBREED SO (OB) 

Flamingo, IJsvogel, 
Papegaai 

(ondersteuningsgroep) 

SO (MB) 
Kolibrie,  
Pelikaan 

SO (BB) 
Toekan, 

Kraanvogel 

VSO H VSO P VSO C 

• Inzet 
hulpvraag 
kaartjes 

 
 

 
• Inleveren 

werk 
 
 
 
 

 

De kaartjes worden niet 
gebruikt in deze groepen.  
 
 
 
 
 
De leerlingen leggen hun 
werk op een vaste 
afgesproken plek of laten 
hun werk op de tafel 
liggen (bijv. bij 
ontwikkelings-  
materiaal) 

De kaartjes 
worden gebruikt in 
deze groepen.  
 
 
 
 
De leerlingen 
kunnen hun werk 
op een 
afgesproken plek 
inleveren 
Een aantal 
leerlingen van 
groep Papegaai 
leggen hun werk 
terug in hun bakjes 
van hun TEACCH 
tafel. 

De kaartjes 
worden gebruikt in 
deze groepen.  
 
 
 
 
De leerlingen van 
groep Toekan 
kunnen hun werk 
op een 
afgesproken plek 
inleveren 

 
 
 
 
 
 
 
De leerlingen van 
deze groep 
leggen hun werk 
terug in de 
Kewloxkast. Zij 
maken geen 
gebruik van de 
kaartjes 

De kaartjes 
worden gebruikt in 
deze groepen.  
 
 
 
 
De leerlingen 
kunnen hun werk 
op een 
afgesproken plek 
inleveren 

De kaartjes 
worden gebruikt in 
de middenbouw – 
en bovenbouw- 
groepen  
 
 
De leerlingen  van 
de  onderbouw 
kunnen hun werk 
op een 
afgesproken plek 
inleveren 

• Toilet- 
      gebruik 

De leerlingen die (individuele/groeps) instructie krijgen, mogen tijdens de instructie niet naar het toilet. Op andere momenten zijn 
de leerlingen vrij om te gaan. Per bouw zullen er afspraken gemaakt worden om een symbool te gebruiken voor het toiletbezoek 
(een ketting, een kaart, een sleutel o.i.d.) 

• Zithouding In alle groepen zal er gelet worden op de zithouding van de leerlingen tijdens het werken. De leerlingen zullen worden gestimuleerd 
een juiste zithouding aan te nemen. 

• Inzet time 
timer 

In alle groepen zal er gebruik gemaakt worden van de time-timer om de duur van de activiteiten aan te geven. Daarnaast kunnen 
de bovenbouwgroepen van het SO en de groepen van de VSO c-stroom gebruik maken van klokken (digitaal en analoog). De 
time-timer wordt dan nog wel tegelijkertijd gebruikt voor de leerlingen die nog moeite hebben met het klokkijken. 
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BOUWBREED SO (OB) 

Flamingo, IJsvogel, 
Papegaai 

(ondersteuningsgroep) 

SO (MB) 
Kolibrie, 
Pelikaan 

SO (BB) 
Toekan, 

Kraanvogel 

VSO H VSO P VSO C 

2. Algemeen  
• Inrichting 

groep 
De leerkracht en onderwijsassistent bepalen waar de tafels staan. Opstelling in groepjes is wenselijk, maar afhankelijk van de 
leerlingenpopulatie. De kasten waarin de leerlingen materialen mogen pakken worden voorzien van labels/picto’s/foto’s zodat 
de leerlingen weten waar ze de materialen kunnen pakken, welke materialen voorradig zijn en waar ze de materialen terug 
kunnen zetten (bijv. in de kast voor ontwikkelingsmateriaal, verbruiksmaterialen, huishoudkunde, tuin etc.). 
In de kasten voor ontwikkelingsmateriaal liggen de materialen op vakgebied/ontwikkelingsgebied gesorteerd en hebben evt. 
ook nog een label om de moeilijkheidgraad aan te geven. 

• Instructietafel In iedere groep is een instructietafel. Deze wordt niet als bureau gebruikt. De instructietafel is ten alle tijden beschikbaar om een 
groepje leerlingen instructie te geven en staat apart opgesteld. 

• Vaste rondes Alle leerkrachten gaan aan de slag met een vaste lesopbouw.  In deze vaste opbouw komt het lopen van een opstartronde, een 
instructieronde en een feedbackronde. Daarbij maken de SO groepen, de VSO P groepen en de VSO H groep ook nog gebruik 
van visualisatie om de lesopbouw te verder te structureren (deze geven antwoord op de vraag wat, waar, met wie, welk doel, 
wanneer etc.). De VSO C groepen bespreken dit met de leerlingen en geven daar waar nodig ook visuele ondersteuning.  Naast 
de individuele feedback (tijdens de feedbackronde, voor iedere leerling individueel) wordt er ook een groepsfeedback gegeven 
(over het proces van werken, hebben de leerlingen zich aan de regels kunnen houden, welke regels moeten prioriteit krijgen etc.)
   

• Frequentie Zo vaak mogelijk, maar minimaal 1x per dag.  
Opbouw in tijd en afhankelijk van de groepssamenstelling. Maximaal 45 minuten per keer. 

• Weektaak In deze groepen wordt 
geen weektaak 
gebruikt. Wel zal er een 
opzet voor een dagtaak 
gemaakt worden. Een 
aantal leerlingen van 
groep Papegaai werken 
aan de hand van het 
TEACCH-systeem  en 
werken dus niet met een 
weektaak.  
 

Groepen Kolibrie 
en Pelikaan 
werken wel met 
een weektaak. 

Leerlingen van 
groep Kraanvogel 
werken in 
groepjes ( en op 
hun niveau)  
zelfstandig. De 
leerlingen van 
groep Toekan 
werken wel met 
een weektaak. 

De leerlingen van 
groep VSO H 
werken aan de 
hand van het 
TEACCH-systeem  
en werken dus 
niet met een 
weektaak.  
 

De leerlingen van 
alle P groepen 
zouden kunnen 
gaan werken met 
een 
vereenvoudigde 
weektaak. 

De leerlingen van 
deze groepen 
werken wel met 
een weektaak. 
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Actiepunten: 
 

- Afspreken bij welke leerlijnen er zelfstandig gewerkt gaat worden; 
- Een opzet maken voor een week en dagtaak en hoe deze te gebruiken 
- Materialen ter bevordering en ter ondersteuning van het zelfstandig werken zullen besteld worden via de M&M groep 
- Aandacht besteden aan het geven van instructie (welke manier werkt voor onze leerlingen) en daar een keuze uit maken. 
- Visualisatie doortrekken op schoolniveau. Regels en afspraken visueel maken in de school! 
- Aanpassingen in de schoollijn zullen steeds worden bijgewerkt, besproken in de bouwen en tenslotte aangenomen in de 

locatievergaderingen. 
- Afspraken maken over het ordenen en labelen van de materialen. 

 
 
Tijdspad:  
 
Oktober 2013:   - Schoollijn in de bouwen bespreken 
    - Opzet maken voor dag- en weektaken 
    - Werken volgens de schoollijn ‘zelfstandig werken’ vormgeven 
November 2013:   - Schoollijn goedkeuren, aanpassingen bespreken 
    - Schoollijn uitvoeren voor tenminste 1 leerlijn o.b.v. de ‘Randvoorwaarden’ (zie bijlage) 
    - Kijkwijzer  voor zelfstandig werken gebruiken 
    - Opzet dag- en weektaak bespreken met de bouwen. In locatievergadering goedkeuren? 
 
Januari 2014:   - Schoollijn  uitvoeren voor tenminste 1 leerlijn o.b.v. ‘Zelfstandig werken incidenteel’ (zie bijlage) 
    - Werken met dag- en weektaken 
 
Maart  2014:   - Kijkwijzer gebruiken t.a.v. de randvoorwaarden en zelfstandig werken incidenteel 
 
April 2014:   - Schoollijn  uitvoeren voor tenminste 1 leerlijn o.b.v. ‘Zelfstandig werken geïntegreerd’ (bijlage) 
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Bijlage: Randvoorwaarden zelfstandig werken op de Inspecteur S. de Vriesschool 
 

De regels en 
afspraken v.h. 
zelfst. Werken 

worden met de 
leerlingen 

voorbesproken 

Het verkeerslicht 
wordt gebruikt. 

De hulpvraag-
kaartjes worden 

gebruikt 

Er worden vaste 
rondes gelopen 

De instructie tafel is 
beschikbaar en 

staat apart 

De materialen 
liggen op een vaste 

en overzichtelijke 
plaats. 

De afspraken en 
regels worden iedere 
keer herhaald en met 
visualisatie 
ondersteund. 
 De regels en 
afspraken  worden 
herhaald als 
nabespreking van de 
vorige keer.  
 De verwachtingen 
worden vooraf met 
de leerlingen 
besproken (en evt. 
visueel ondersteund). 
 De leerlingen 
weten wat zij moeten 
doen als zij niet 
verder kunnen. 

 Het verkeerslicht 
heeft een vast 
zichtbare plaats. 
 Het verkeerslicht op 
rood heeft in alle 
groepen dezelfde 
betekenis. 
 Het verkeerslicht op 
oranje heeft in alle 
groepen dezelfde 
betekenis.  
Het verkeerslicht op 
groen heeft in alle 
groepen dezelfde 
betekenis en wordt 
steeds gebruikt om 
het lopen van een 
hulpronde aan  te 
geven. 
Het gebruik van het 
verkeerslicht is 
bekend bij de 
leerkracht/assistent 
en de leerlingen. 

 Iedere leerling 
heeft een 
hulpvraagkaartje.  
 Het gebruik van het 
kaartje is bekend bij 
de leerkracht / 
assistent en de 
leerlingen. 
 

 De leerlingen 
weten welke route de 
leerkracht/assistent 
loopt en deze wordt 
evt. visueel gemaakt. 
 De ronde verloopt 
volgens een vaste 
volgorde. 
 De ronde verloopt 
vlot. 
 Er wordt een 
startronde gelopen: 
er wordt gecheckt of 
de leerlingen kunnen 
starten. 
 Na de startronde 
volgt een 
instructieronde. 
 Na de 
instructieronde volgt 
de feedbackronde. 

 De instructietafel is 
leeg. 
 De leerkracht / 
assistent zit dusdanig 
dat hij/zij de groep 
kan overzien. 
 Er zijn voldoende 
zitplaatsen aan de 
instructietafel. 

 De leerlingen 
kunnen zonder 
anderen te storen 
hun materialen 
pakken. 
 De leerlingen 
weten welke. 
materialen zij zelf 
mogen pakken. 
 Er zijn voldoende 
materialen. 
 De leerlingen 
weten welke 
materialen zij mogen 
pakken als zij klaar 
zijn. 
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Bijlage: Zelfstandig werken incidenteel op de Inspecteur S. de Vriesschool 

 
Er wordt 
binnen een 
les zelfstandig 
gewerkt. 

De regels en 
afspraken zijn 
bekend 

Er wordt 
onderscheid 
gemaakt 
tussen hulp en 
instructie 

Er wordt 
gebruik 
gemaakt  van 
de 
instructietafel 

De leerlingen 
beoordelen 
zelf hun eigen 
werk 

De leerkracht 
observeert het 
zelfstandig 
werken 

Er worden 
feedback-
gesprekken 
gevoerd 

De leerkracht 
differentieert 
binnen de les 

 De leerlingen 
weten hoeveel 
tijd ze hebben 
voor het 
zelfstandig 
werken. 
 De omvang 
van de taak is 
voldoende 
voor de 
werktijd. 
 Een korte tijd 
zonder contact 
met de groep is 
mogelijk. 
 Een langere 
tijd zonder 
contact met 
de groep is 
mogelijk 
(afhankelijk van 
de groep). 

 De leerkracht 
/ assistent en 
de leerlingen 
houden zich 
aan de 
gemaakte 
regels m.b.v. 
de schoollijn 
zelfst. werken 
(schoolbreed 
afgesproken).  
 De leerlingen 
weten op 
welke plek zij 
mogen weren. 

  De 
leerlingen 
weten of er 
hulp of 
instructie 
gegeven 
wordt. 
 Uitsluitend 
aan de 
instructietafel 
wordt instructie 
gegeven 
(m.u.v. groep 
Papegaai en 
VSO H). 
 Hulp wordt 
vanuit de start- 
en feedback-
ronde 
gegeven. 

  De tafel wordt 
gebruikt voor het 
geven van 
instructie aan 
een groepje 
leerlingen of een 
enkele leerling. 
 De tafel wordt 
meerdere malen 
gebruikt voor het 
geven van 
instructie 
(niveaugroepen). 

 De leerlingen 
laten hun werk 
zien en geven 
zelf ook een 
oordeel over 
hun eigen werk 
(waarom wel/ 
niet goed). 
 De leerkracht 
stelt vast d.m.v. 
open vragen 
hoe de 
leerlingen 
gewerkt 
hebben. 

 De leerkracht 
neemt de 
observatie- 
gegevens mee 
in de 
feedback-
gesprekken 
(zowel 
individueel als 
groepsgewijs). 
 De leerkracht 
inventariseert 
welke 
leerlingen 
instructie 
krijgen. 

 De vragen 
en 
aanwijzingen 
van de 
leerkracht / 
assistent zijn 
gericht op het 
kunnen door 
werken van de 
leerlingen. 
 Feedback 
vindt 1 op 1 
plaats tijdens 
de feedback- 
ronde. 
 Feedback 
vindt 
naderhand 
voor de hele 
groep plaat.s 

 De leerkracht 
inventariseert 
(vooraf of 
tijdens de les) 
welke 
leerlingen extra 
hulp nodig 
hebben en 
geeft extra 
instructie aan 
de instructie- 
tafel. 
 De leerkracht 
maakt met 
individuele 
leerlingen taak- 
afspraken (bijv. 
tempo- 
differentiatie). 
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Bijlage: Zelfstandig werken geïntegreerd op de Inspecteur S. de Vriesschool 
 

 
 
Er wordt 
doorlopend gebruik 
gemaakt van de 
symbolen zoals 
beschreven in de 
schoollijn 

Het zelfstandig 
werken is 
geautomatiseerd 
bij de leerkracht / 
assistent en de 
leerlingen 

De lessen zijn 
ingericht op 
zelfstandig werken 

Er wordt op maat 
gewerkt bij 
verschillende 
leerlijnen 

De leerkracht heeft 
geregistreerd welke 
leerlingen instructie 
/ extra hulp 
gekregen hebben 

Het werkniveau van 
zelfstandig werken 
van de individuele 
leerling is in kaart 
gebracht en wordt 
(gedifferentieerd) 
toegepast. 

 Het verkeerslicht en 
het gebruik van de 
vraagkaartjes komt 
geregeld terug 
(tenminste …. keer).  

De regels en 
afspraken zijn bij alle 
partijen 
geautomatiseerd. 
 Er worden vaste 
rondes gelopen. 

 Er is geen sprake 
meer van losse lessen 
zelfstandig werken. 
 De leerlingen 
plannen hun werk 
door een keuze te 
maken uit diverse 
taken van 
verschillende 
leerlijnen. 
 Na iedere les vindt 
er een 
feedbackgesprek 
plaats waarbij de 
leerlingen aangeven 
hoe zij gewerkt 
hebben en wat dat 
voor de volgende les 
kan betekenen. 

 De leerlingen 
krijgen oefenstof op 
maat. 
 De leerlingen 
weten wat zij moeten 
maken (voor de 
verschillende 
leerlijnen / 
vakgebieden). 
 De leerlingen 
weten waar ze de 
materialen daarvoor 
kunnen vinden. 

 N.a.v. gemaakt 
werk plant de 
leerkracht de 
instructie voor de 
volgende dag. 
 De leerkracht 
registreert de 
vorderingen n.a.v. de 
instructie in het LVS. 
 De leerlingen die 
tijdens het werk extra 
hulp nodig hebben 
gehad worden 
geregistreerd. 

 De leerkracht en 
assistent passen de 
gemaakte afspraken 
met individuele 
leerlingen  t.a.v. 
bijvoorbeeld tempo, 
taak, taakaanpak in 
verschillende situaties 
toe. 
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