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Inleiding
1

Dit is het schoolplan van de Inspecteur S. de Vriesschool . In dit schoolplan worden de ambities van de
Inspecteur S. de Vriesschool verwoord en de beleidsdoelstellingen om deze ambities te realiseren.
Dit schoolplan bouwt voort op het schoolplan van 2011 – 2015: we sluiten aan op de positieve ontwikkelingen die
we gedurende de afgelopen jaren hebben ingezet en die nog niet zijn voltooid. Daarnaast richten we onze blik op
de toekomst. De wet Kwaliteit [voortgezet] speciaal onderwijs en Passend Onderwijs zijn ingevoerd maar de
implicaties ervan spelen over reeksen van jaren en nu al verschijnt de beleidsagenda : Onderwijs 2032. Een
agenda die ons uitdaagt na te denken over het onderwijs zoals wij dat in 2032 voor onze leerlingen zouden
kunnen vormgeven.
De voorbije periode heeft in het teken gestaan van het verbeteren van onze onderwijskwaliteit: daar heeft de
Inspecteur S. de Vriesschool reeds een aantal slagen in gemaakt. Op dit moment wordt hard gewerkt aan het
denken aan en het genereren van opbrengsten van ons onderwijs. In de komende periode zal het accent komen
te liggen op vernieuwing van ons onderwijs. Vernieuwing omdat we willen streven naar de maat van overmorgen.
Dat wordt een zoektocht juist omdat we nu niet weten hoe morgen er uit gaat zien. Dat betekent dat we ons in de
komende periode sterk gaan oriënteren op het onderwijs aan zeer moeilijk lerenden van over pakweg een jaar of
15. Daarnaast zullen we werk blijven maken van reeds ingezette trajecten die tot doel hebben de kwaliteit van
ons onderwijs op een nog hoger plan te brengen: Positive Behaviour Support, Doen In en New Pedagogisch
Deep Learning zijn een greep uit een groter geheel. Meer dan voorheen gaan we systematisch te werk met de
ontwikkeling van de school en daar zetten we alle medewerkers bij in. Zeker niet in de laatste plaats zijn er de
ambities om samen met de speciale scholen van DHS te komen tot de ontwikkeling van een expertisecentrum
speciaal onderwijs; een ambitie die past binnen de ontwikkelingen rond Passend Onderwijs.
Met de invoering van de wet Kwaliteit [voortgezet] speciaal onderwijs heeft het speciaal onderwijs kaders
aangereikt gekregen [kerndoelen, wettelijke opdracht] die het in staat stelt te emanciperen tot een volwassen tak
aan de boom van ons onderwijsbestel. Daarmee is ook het focus gericht op de emancipatie van leerlingen en
jongeren met een beperking, een emancipatie die moet leiden tot het zo volwaardig mogelijk participeren in onze
samenleving: die van nu en die van morgen. Gevolgen van wetgeving op andere beleidsterreinen dan dat van
onderwijs kunnen wij niet beïnvloeden. Daar hebben we mee te dealen. Waar wij wel invloed op uit kunnen
oefenen is de kwaliteit van ons onderwijs en de uiteindelijke waardering die we daar van terug krijgen: van
leerlingen en hun ouders, van medewerkers en van de samenleving omdat herkend wordt dat wat we doen
"goed" is.
Dit is het schoolplan van de Inspecteur S. de Vriesschool. In 16 doelstellingen hebben we onze ambities
geformuleerd, ambities die richting geven aan de kwaliteit van ons onderwijs en de toekomst van onze leerlingen.
De titel luidt: Met het oog op [over]morgen
Conform het bepaalde in het “managementstatuut Haagse primair en speciaal openbaar onderwijs 2014” (artikel
6 lid 2 onder K) is het plan door de directie van de school voorgelegd aan de medezeggenschapsraad.
Door inzending van dit plan aan het college van bestuur van de Haagse Scholen verklaart de directeur van de
school dat de MR met het plan heeft ingestemd.
juni 2015
Directie Inspecteur S. de Vriesschool

1

Dit schoolplan is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met vertegenwoordigers van de SO- en de VSO-afdeling van de

Inspecteur S. de Vriesschool. Gedurende een jaar hebben schoolleiding, intern begeleiders en vertegenwoordigers van het
team onder leiding van een extern adviseur een proces doorlopen dat tot dit schoolplan heeft geleid. Het maakt dat het
schoolplan kan rekenen op het benodigde draagvlak. Temeer ook omdat de teams van beide afdelingen zich er goed in hebben
herkend: men staat achter de beleidsambities zoals in dit schoolplan verwoord.

schoolplan 2015 - 2019

3

Inspecteur S. de Vriesschool schoolplan 2015 - 2019

Algemene schoolgegevens
•

naam en adres van de school:

Inspecteur S. de Vriesschool

•
•

adres:

Heliotrooplaan 35 [SO]
2555 MA Den Haag

Esther de Boer van Rijklaan 80 [VSO]
2597 TJ Den Haag
www.inspecteurdevriesschool.nl
info@inspecteurdevriesschool.nl

•

denominatie:

Openbaar

•
•

schooltype:

SO en VSO ZML

•
•

bestuur van de school:

Stichting De Haagse Scholen

•
•

adres:

Scheveningseweg 60
2517 KW Den Haag
www.dehaagsescholen.nl
info@dehaagsescholen.nl

•
•

aantal medewerkers:

•

Directie

•
•

aantal leerlingen per 1 oktober 2014:

SO

•
•

verdeling van de leerlingaantallen over de
schooltypen:

schooltype:

OB

MB

BB

SO

15

8

22

in aantallen:

in fte's:
47
2,86
51

VSO

ondersteuningsgroep
VSO
ondersteuningsgroep
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De missie en onderwijsvisie van De Haagse Scholen
De Inspecteur S. de Vriesschool is één van de 54 scholen die vallen onder het bestuur van de stichting de Haagse
2
Scholen. Op Stichtingsniveau geldt een centrale missie :
Wij bereiden onze leerlingen voor op de wereld van morgen
De Haagse scholen koppelen aan deze missie een vijftal beloften:
•
Wij kennen ieder kind.
•
Wij stimuleren verwondering en nieuwsgierigheid.
•
Wij leren onze leerlingen samen te werken en samen te leven.
•
Wij geven onze leerlingen verantwoordelijkheid voor het eigen leren.
•
Onze medewerkers onderzoeken en ontwikkelen hun kennis, houding en vaardigheden.

De missie van de Inspecteur S. de Vriesschool
De IDVS is een school voor bijzondere leerlingen die gewoon willen leven en werken.
De IDVS is een school voor speciaal onderwijs, die modern en vernieuwend onderwijs biedt, waar elke leerling met
een toelaatbaarheidsverklaring voor ZML welkom is. Wij bieden onze leerlingen de ruimte om zich op basis van de
eigen mogelijkheden optimaal te ontwikkelen. De IDVS is ook een ontmoetingsplaats waar leerlingen leren door te
doen zodat zij kennis, vaardigheden en attitudes/werkhouding ontwikkelen en leren toepassen, die hen een basis
geven voor hun toekomst. Wij richten ons er daarbij altijd op dat de leerlingen later zo zelfstandig mogelijk in de
samenleving kunnen functioneren, al dan niet met ondersteuning.
Dit dragen wij uit door invulling te geven aan de volgende kernwaarden:
Welbevinden: iedereen doet er toe (ook jij hoort er bij).
We gaan respectvol met elkaar om en hebben aandacht voor het versterken van het zelfbeeld en het zelfvertrouwen
van onze leerlingen zodat zij zich volwaardig voelen.
Verantwoordelijkheid: zorg voor jezelf, voor elkaar, de spullen en de omgeving!
Leerlingen, ouders en teamleden hebben ieder een eigen verantwoordelijkheid en een medeverantwoordelijkheid
voor elkaars welbevinden. Van meet af aan leren wij leerlingen keuzes te maken. Op die manier leren zij zo
volwaardig/optimaal mogelijk te participeren.
Ontwikkeling: talent wordt herkend!
Wij werken aan het vergroten van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van onze leerlingen. Daarbij gaan we uit
van de mogelijkheden van de leerling om tot een brede ontwikkeling te komen, zowel op cognitief, op praktisch,
cultureel, creatief als op sociaal-emotioneel gebied. De leerlingen worden voorbereid op hun toekomst, op ‘gewoon
willen leven en werken’.
Betrokkenheid: leven, spelen, leren en werken doe je samen.
Er is een nauwe, constructieve samenwerking tussen leerlingen, ouders, ketenpartners en school, waardoor
leerlingen zich steeds meer betrokken voelen bij hun eigen leerproces.

Mission statement
Speciaal omdat jij bijzonder bent!
2

Missie en onderwijsvisie van De Haagse Scholen maken deel uit van het ambitiestatement van DHS. Het ambitiestatement is

als bijlage bij dit schoolplan opgenomen. Het ambitiestatement kent, naast de missie van DHS, eveneens enkele
richtinggevende doelstellingen op concernniveau die herkenbaar zijn geprogrammeerd in het schoolplan van de Inspecteur S.
de Vriesschool. Vanzelfsprekend voert de Inspecteur S. de Vriesschool loyaal de doelstellingen zoals vastgelegd in het
ambitiestatement uit.
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De onderwijsvisie van de Inspecteur S. de Vriesschool
Leerlingen

Bij ons staat de leerling centraal.
Wij gaan uit van de mogelijkheden en talenten van de leerling. Daarom
bieden we onderwijs en ondersteuning op maat. Op die manier bereiden we
onze leerlingen voor op een zo'n zelfstandig mogelijke deelname aan de
samenleving.

Pedagogisch klimaat

Het pedagogisch klimaat van de Inspecteur S. de Vriesschool staat voor
veiligheid voor iedereen die bij de school betrokken is.
Voor ons betekent dit dat we op een respectvolle wijze met elkaar omgaan.
Dat doen we door een positieve communicatie; door het bieden van een
goede structuur -in de klas, in het dagritme en in de regels en routines die
we hanteren- en door een ondersteunende houding. Steeds stralen we naar
onze leerlingen uit dat we vertrouwen hebben in hun mogelijkheden.

Leeromgeving

Wij zorgen voor een leeromgeving die inspeelt op behoeften en
mogelijkheden van onze leerlingen.
Wij zorgen voor een uitdagende en aantrekkelijke leeromgeving die inspeelt
op de talenten en behoeften van onze leerlingen. Daarbij zoeken we
permanent de aansluiting bij de echte wereld. Dit betekent dat ons
programma, de manier waarop we dit aanbieden en de leermiddelen die we
daarbij gebruiken, levens-echt zijn en afwisselend. Het betekent ook dat onze
leeromgevingen grenzen verleggen. Bij ons op school leren de leerlingen niet
alleen in de klas maar ook daarbuiten en zelfs buiten school.

De opzet van het onderwijs

Het leveren van onderwijskundig maatwerk is de manier om onze
leerlingen tot relatie, competentie en autonomie te brengen.
Maatwerk leveren betekent voor ons allereerst dat van alle leerlingen de
maat wordt genomen. Van iedere leerling stellen we dan ook het
ontwikkelingsperspectief vast. Alleen dan zijn wij in staat om de uiteindelijke
opbrengsten van ons onderwijs aan te tonen.

De inrichting van het onderwijs

Met de inrichting van het onderwijs sluiten wij aan bij de
mogelijkheden en de talenten van onze leerlingen met het doel
uiteindelijk zo zelfstandig mogelijk deel te kunnen nemen aan de
samenleving.
Daarom baseren wij ons onderwijs op de kerndoelen speciaal onderwijs en
op die voor de uitstroomprofielen arbeidsmarkt en dagbesteding. Wij vertalen
ons onderwijs naar groepsplannen die we gedifferentieerd aanbieden.
Maatwerktrajecten worden bij ons vastgelegd in individuele
handelingsplannen. Krachtige onderwijsmethodes en leerlijnen hanteren wij
daarbij als middelen om goed en opbrengstgericht onderwijs vorm te geven.

Personeel en professionalisering Wij kunnen de ons gestelde taken alleen met succes volbrengen
indien alle medewerkers getuigen van een grote mate van
professionaliteit.
Dit doen we door systematisch aandacht te besteden aan deskundigheidsbevordering in de vorm van scholing en intervisie; door het koppelen van de
individuele ontwikkelingsdoelen van de medewerker aan de doelen die de
organisatie zich stelt en door de samenwerking tussen de diverse
disciplines te stimuleren.
Ouders/verzorgers
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Wij hechten aan goed contact met ouders of verzorgers.
Wij beschouwen de ouders als ervaringsdeskundigen. Een goede afstemming
tussen thuis en de school is voorwaardelijk voor een optimale ontwikkeling van
hun kind. Goede contacten met ouders of verzorgers zijn wat ons betreft
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vanzelfsprekend.
Onderwijsondersteuning

Hoogwaardige onderwijsondersteuning is voor onze leerlingen een
basisvoorwaarde om te komen tot maximale individuele ontplooiing. Bij
ons geldt: De leerling centraal, de leraar als spil en de specifieke
deskundige als ondersteuner.
Om die reden hanteert de school de volgende uitgangspunten:
Niet voor het kind maar met het kind. en niet de beperking maar het potentieel
is van belang. Dat vereist in een aantal gevallen een andere kijk op de
onderwijsondersteuning die onze leerlingen nodig hebben.
Goed onderwijs is en blijft de basis voor goede onderwijsondersteuning. De
extra ondersteuning die de leerlingen nodig hebben wordt multi-disciplinair
vormgegeven. De begeleiding van de leerlingen wordt gerealiseerd vanuit een
krachtige interne ondersteuningsstructuur.

Externe contacten

De Inspecteur S. de Vriesschool ziet zichzelf als schakel in de keten van
onderwijs- en zorginstellingen en het bedrijfsleven en wenst deze rol
waar te maken.
De Inspecteur S. de Vriesschool wil graag samen met andere scholen
(po/sbo/so/pro), zorginstellingen, instellingen voor jeugdhulp en het
bedrijfsleven garant staan voor passende onderwijs-ondersteunings
arrangementen voor leerlingen van 4 tot 20 jaar, waarbij de schoolloopbaan
van de leerling centraal staat. Waar het onderwijs leidend is, ambieert de
Inspecteur de Vriesschool de regierol te nemen.

Cultuur

Wij ontwikkelen ons steeds verder als lerende organisatie
Samenwerking loont. Daarvan zijn wij overtuigd. Samenwerking tussen alle
afdelingen van de school als onderdeel van een professionele cultuur is de
sleutel tot het succes van de Inspecteur S. de Vriesschool.

Evaluatie ten behoeve van beleidsontwikkeling
Het onderwijsbeleid van De Inspecteur S. de Vriesschool wordt door een aantal factoren bepaald. De hoofdlijnen
van het beleid worden bepaald door de overheid. De overheid initieert landelijke ontwikkelingen op basis van een
lange-termijn visie, voortschrijdende inzichten en actuele opvattingen over wat onder goed onderwijs wordt
verstaan. Deze landelijke ontwikkelingen zijn in algemene zin bepalend voor de richting van het onderwijs.
Tussen datgene wat van overheidswege uit wordt bepaald en datgene wat de school tot haar beleidsmatige
ambities rekent, reikt de stichting De Haagse Scholen, het bestuur van De Inspecteur S. de Vriesschool,
richtlijnen aan die mede de inhoudelijke [in]richting van de school inkleuren. Tenslotte bepaalt de school zelf hoe
het onderwijsbeleid voor de komende jaren zal worden vormgegeven.
Bij de uitwerking van het beleid kan De Inspecteur S. de Vriesschool haar eigen inzichten volgen op basis
waarvan keuzes voor de komende periode worden gemaakt. Bij het bepalen van deze keuzes laat de school zich
leiden door de eigen missie en visie maar ook –en dat doet de school in toenemende mate- door gegevens die de
school heeft ontleend aan zaken als zelfevaluatie en een periodiek kwaliteitsonderzoek.
Een evaluatie stelt de school in de gelegenheid zichzelf de maat te nemen; te kijken hoe de vlag ervoor staat op
meerdere relevante [beleids]terreinen. We hebben het dan over het onderwijs, het personeel, de organisatie in
het algemeen, de directe en de indirecte opbrengsten van het onderwijs. Met indirecte opbrengsten doelen we op
het welbevinden van de leerlingen en de medewerkers, de organisatie als geheel en de financiële situatie van de
school. Ten behoeve van dit schoolplan baseren we ons in deze evaluatie op de volgende gegevens:
•
De opbrengsten van het onderwijs
•
Het periodiek kwaliteitsonderzoek uit 2011 VSO en 2013 SO;
•
De waardering van de medewerkers van De Inspecteur S. de Vriesschool die we hebben gedestilleerd uit het
medewerkerstevredenheidsonderzoek [2013 2015];
•
De waardering van de ouders van de leerlingen van De Inspecteur S. de Vriesschool [2013];
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•
•

Het welbevinden van de leerlingen SO en VSO
Een beperkte analyse van de kansen en bedreigingen die door het MT van de school worden gesignaleerd.
[SWOT]

Opbrengsten3
De Inspecteur S. de Vriesschool verstaat onder 'opbrengsten'
•
"het geplande uitstroomresultaat zoals verwoord in het ontwikkelingsperspectief van de leerlingen". De
uitstroomcijfers over de afgelopen jaren tonen dat het overgrote deel van de leerlingen van De IDVS
uitstroomt naar het vso/vo, een vorm van dagbesteding of de arbeidsmarkt.
•
Het percentage leerlingen dat zich ontwikkelt conform de leerroute waarin hij/zij is ingedeeld

De opbrengsten van het SO4
Schoolbreed verloopt de ontwikkeling voor ruim 75% van de leerlingen in het SO volgens plan. Er wordt
gewerkt aan een stappenplan voor de leerlingen die lager scoren. Dit zal vorm gegeven worden in de nieuwe
groepsplannen op basis van het directe instructie model.
De ZML toetsen laten een ander beeld zien dan de opbrengsten in het LVS. Daaruit blijkt dat de leerlingen
toch iets lager scoren dan hun streefniveau. Dit kan te maken hebben met de onbekendheid met de ZML
toetsen. Het komende schooljaar zullen de toetsgegevens wederom tegen het licht gehouden worden en op
basis van deze opbrengst zullen de resultaten opnieuw beoordeeld worden.

De opbrengsten van het VSO5
De cognitieve en praktische ontwikkeling van de leerlingen in het VSO laten een heel positief beeld zien. Dit
zou kunnen betekenen dat onze standaarden wellicht iets naar boven bijgesteld kunnen worden. Om dit
gegrond te kunnen doen zullen we allereerst de resultaten van 2014-2015 (CITO + SCOL +leerlijnen) tegen
het licht moeten houden.
De aanpak m.b.t. tot groei van leergebied overstijgende doelen zal in het komende schooljaar prioriteit
moeten krijgen. Dit kan gekoppeld worden aan de nieuwe opzet van de leerlijnen, de stages (intern en extern)
en de profielvakken in de bovenbouw.

Periodiek kwaliteitsonderzoek
In juni 2013 kende de inspectie van het onderwijs de SO-afdeling van de IDVS een basisarrangement toe. Met
uitzondering van het domein "Opbrengsten" scoorde de SO-afdeling op alle andere domeinen "voldoende". Dit
betekent dat het onderwijs op SO-afdeling van de IDVS in de basis voldoende is. Dat neemt niet weg dat op
onderdelen de kwaliteit van het onderwijs op de SO-afdeling verbeterd dient te worden. Het gaat daarbij om:
•
Kwaliteitsindicator 4.1: de school maakt per leerroute een beredeneerde keuze voor de inzet van
beschikbare onderwijstijd
•
Kwaliteitsindicator 7.4: de leraren stemmen de onderwijstijd af op verschillen in behoefte aan leertijd bij
leerlingen
Het periodiek kwaliteitsonderzoek is voor de SO-afdeling van de IDVS aanleiding om over de gehele linie
verbeteringen na te streven waarbij voor de komende beleidsperiode de accenten zullen komen te liggen op
de opbrengsten van het onderwijs, het leerstofaanbod en het didactisch handelen, het schoolklimaat,
de ondersteuningsstructuur ["zorg"] en kwaliteitszorg.
In het voorjaar van 2011 kende de inspectie van het onderwijs de VSO-afdeling van de IDVS een
basisarrangement toe. Met uitzondering van het domein "opbrengsten" scoorde de VSO-afdeling op alle
3

Onder directe opbrengsten verstaat de Inspecteur S. de Vriesschool de concrete resultaten van het onderwijs. Het gaat

daarbij om instroom- doorstroom en uitstroomgegevens op basis van de prognoses zoals die vanaf 2012 [SO] en 2013 [VSO] in
het ontwikkelingsperspectief zijn neergelegd.
4

De opbrengstgegevens van het SO over het schooljaar 2013 – 2014 zijn als bijlage aan dit schoolplan toegevoegd

5

De opbrengstgegevens van het VSO over het schooljaar 2013 – 2014 zijn als bijlage aan dit schoolplan toegevoegd
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andere domeinen "voldoende". Dat neemt niet weg dat op onderdelen de kwaliteit van het onderwijs op de
VSO-afdeling verbeterd dient te worden. Het gaat daarbij om kwaliteitsindicatoren op het gebied van:
•
De kwaliteitszorg
•
Het systeem van leerlingen zorg en begeleiding en met name de wijze waarop de commissie van
begeleiding de handelingsplanning evalueert.
Het periodiek kwaliteitsonderzoek is voor de VSO-afdeling van de IDVS aanleiding om over de gehele linie
verbeteringen na te streven waarbij voor de komende beleidsperiode de accenten zullen komen te liggen op
de opbrengsten van het onderwijs, het leerstofaanbod en het didactisch handelen, het schoolklimaat,
de ondersteuningsstructuur ["zorg"] en kwaliteitszorg.
Hiermee worden de verbeterpunten meegenomen die de school in 2011 werden aangereikt.

Tevredenheidsonderzoeken
Medewerkerstevredenheidsonderzoeken
In 2013 en in 2015 werden onder het personeel van de Inspecteur de Vriesschool
6
medewerkerstevredenheidsonderzoeken afgenomen. Met het 'over-all' resultaat van deze onderzoeken kan
De Inspecteur S. de Vriesschool inmiddels redelijk tevreden zijn. Medewerkers van de VSO afdeling
beoordeelden hun school in 2013 met een rapportcijfer 7,7. In 2015 scoorde het VSO 7,84. De SO-afdeling
kwam 2013 tot een beoordeling van 6.6. In 2015 was dat 7,09. Er is sprake van voortuitgang maar we zijn nog
niet klaar.
Inmiddels heeft de school al de nodige maatregelen getroffen om negatief scorende indicatoren om te buigen.
De resultaten hiervan zijn vastgelegd in de jaarverslagen die de Inspecteur S. de Vriesschool in
achtereenvolgende jaren heeft opgeleverd. Niettemin enige aandachtspunten zoals die uit het MTO naar voren
komen.
Als belangrijkste aandachtspunten voor de SO-afdeling werden genoemd:
•
De randvoorwaarden om tot goed onderwijs te komen
o De ICT faciliteiten
•
Het beleid van de school
o De normjaartaak
o De mate waarin beleid als richtinggevend en structurerend wordt ervaren
•
De begeleiding van medewerkers:
o De effectiviteit van de overlegstructuur
o De inhoudelijke begeleiding van medewerkers
o De cyclus van begeleidings- en functioneringsgesprekken
•
De dagelijkse lespraktijk
o De benodigde tijd voor administratieve handelingen [hoewel verbeterd t.o.v. 2011]
•
De school en de omgeving
o De betrokkenheid van ouders
•
De leerlingenzorg [of onderwijsondersteuning]
o Tijd voor leerlingen met specifieke leerbehoeften [hoewel verbeterd t.o.v. 2011]
Als belangrijkste aandachtspunten voor de VSO-afdeling werden genoemd:
•
De randvoorwaarden om tot goed onderwijs te komen
o De ICT faciliteiten
•
De dagelijkse lespraktijk
o De benodigde tijd voor administratieve handelingen [hoewel verbeterd t.o.v. 2011]
•
De school en de omgeving
o De betrokkenheid van ouders

6

De medewerkerstevredenheidsonderzoek uit 2013 - 2015 zijn als bijlage bij dit schoolplan opgenomen.
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Welbevinden van de leerlingen
7
Ook de leerlingen van de Inspecteur S. de Vriesschool hebben hun waardering over de school uitgesproken .
Tenminste 73% van de VSO leerlingen is positief over zijn/haar schoolbeleving. Opvallend is de positieve
score t.a.v. de beoordeling van de leerkrachten (80%). De minst positieve score is het item ´hoe voel ik me
meestal op het schoolplein´.
Ook opvallend is de relatief lage score in de onderbouw-middenbouw groepen van de leerroute 3-4 leerlingen.
Zelfbeeld en het gevoel niet in dit type onderwijs thuis te horen speelt hierbij een grote rol.
8
Ook de oudere leerlingen van de SO-afdeling hebben hun waardering over de school kunnen uitspreken .
De meeste leerlingen zijn positief over de groep, de juf/ meester en het schoolplein. Zo rond de 90 % van de
leerlingen.
Er zijn slechts 2 leerlingen die het niet altijd leuk vinden op het plein en dat zijn leerlingen van de onderbouw.
Oudertevredenheidspeiling
9
In 2015 werd tevens een oudertevredenheidspeiling uitgevoerd . Ouders van de leerlingen van de Inspecteur
S. de Vriesschool beoordelen de school met een rapportcijfer 8.0 hetgeen een verbetering is ten opzichte van
de vorige peiling. Als er op basis van deze peiling al aandachtspunten zouden zijn dan zijn dat:
•
De speelmogelijkheden voor de kinderen op het schoolplein.
In de afgelopen periode heeft de IDVS systematisch aandacht besteed aan bovenstaande punten. In de
jaarverslagen worden deze activiteiten verantwoord.

Kansen & bedreigingen, sterke & zwakke punten van de school
De Inspecteur S. de Vriesschool staat op het standpunt dat de bedreigingen die op de school afkomen
geneutraliseerd moeten worden voor zover dat mogelijk is en dat de kansen die zich aandienen moeten
10
worden verzilverd. Zomer 2014 heeft de school een interne 'quickscan' opgesteld. De belangrijkste resultaten
zijn, onderscheiden in SO en VSO, hierna neergelegd.
SO
Kansen
De SO-afdeling acht het initiatief om te komen tot 'gespreid leiderschap' kansrijk. Dat heeft onder meer te
maken met de diverse locaties waarin de Inspecteur de Vriesschool is gehuisvest. Eén schoolleider kan niet
overal tegelijk aanwezig zijn. Voor het team geldt dat de cursus in het kader van Loopbaanbegeleiding [MLB]
perspectieven biedt om een noodzakelijke 'aanspreekcultuur' te realiseren. Daar is de school nog niet heel
goed in. Daarnaast acht de school het van belang dat geïnvesteerd wordt/kan worden in de middelensfeer. De
invoering van een nieuw leerlingvolgsysteem draagt naar verwachting bij aan het beter in kaart brengen van
de opbrengsten van het onderwijs en de noodzaak tot sturing in het onderwijsleerproces. Dit wordt nog
versterkt door de invoering van tablets in het onderwijs op de SO-afdeling.
Bedreigingen
Onder invloed van de wet Passend Onderwijs ziet de Inspecteur S. de Vriesschool het leerlingenaantal
teruglopen. Deze terugloop past wellicht goed binnen de algemene ambities van de overheid, tegelijkertijd
echter confronteert deze terugloop het SO met de vraag op welke wijze eenzelfde onderwijskwaliteit kan
worden geleverd. Daar zal de school beleid op moeten ontwikkelen. Een ander, zwaarwegende bedreiging
acht de school het hoge percentage ziekteverzuim bij de medewerkers. Op termijn kan dit leiden tot
discontinuïteit en daarmee tot kwaliteitsverlies. Daarnaast geldt dat de paradigmashift "van leerling volgend
naar onderwijs plannend" in denken en handelen van de medewerkers van de SO-afdeling nog te weinig
zichtbaar is.
Sterke kanten
In materiële zin geldt dat de huisvesting van de SO-afdeling piekfijn in orde is: een mooi, ruim gebouw waarin
het prettig toeven is en dat bijdraagt aan het principe van een aantrekkelijke leer- en werkomgeving. De

7

Het leerlingtevredenheidsonderzoek VSO uit 2014 is als bijlage bij dit schoolplan opgenomen.

8

Het leerlingtevredenheidsonderzoek SO is als bijlage bij dit schoolplan opgenomen

9

De oudertevredenheidspeiling uit 2015 is als bijlage bij dit schoolplan opgenomen

10 De "quickscan" kansen en bedreigingen is als bijlage bij dit schoolplan opgenomen.
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beoogde deelname aan het programma "positive behaviour support" zal naar verwachting leiden tot én
competentievergroting van de medewerkers én tot vergroting van welbevinden van de leerlingen. Tot slot
wordt de grote betrokkenheid van het personeel genoemd als een sterk punt van de SO-afdeling. Daaruit
zou kunnen worden afgeleid dat het team tegen een stootje kan. Deze constatering verhoudt zich slecht met
het hoge percentage ziekteverzuim bij de medewerkers. Reden voor nader onderzoek.
Zwakke kanten
De SO-afdeling is niet sterk in communicatie en in het nakomen van afspraken. Er is in die zin [nog] geen
sprake van een professionele cultuur. Koppel daaraan het hoge percentage ziekteverzuim en een
alarmerende situatie is ontstaan, ondanks de eerder genoemde grote betrokkenheid van het personeel. De
SO-afdeling constateert, tot slot, dat de ouderbetrokkenheid gering is en dat het structureel ontbreekt aan
kwalitatief hoogwaardige contacten met de ouders van de leerlingen. Dit legt druk op het team: juist de
contacten met de ouders worden in de visie van de school als zeer waardevol bestempeld!
VSO
Kansen
Evenals de SO-afdeling ziet het VSO de kansrijkheid van de invoering van gespreid leiderschap. De
invoering van een nieuw leerlingvolgsysteem en tablets, de opvatting dat leren zich net alleen binnen de
muren van de school afspeelt maar ook op locatie en het perspectief van de invoering van een kwaliteitsvol
ZML-diploma hebben er mede toe bijgedragen dat er sprake is van een grote mate van betrokkenheid van
het team bij de school en een forse motivatie om het onderwijsleerproces in de breedte nog beter te maken.
Bedreigingen
Daar staat echter tegenover dat ook het VSO geconfronteerd wordt met een teruglopend leerlingenaantal.
De VSO-afdeling heeft in de afgelopen periode grote kwaliteitsstappen gezet. Aandachtspunt blijft het
optimaliseren van een 'aanspreekcultuur' als onderdeel van een lerende organisatie waarbinnen de
kenmerken van een professionele cultuur dominant zijn.
Sterke kanten
De collectieve ambitie om veranderingen ten goede in te voeren, de veranderingsbereidheid van het team,
staat recht overeind en de inzet van het instrument van intervisie draagt bij aan het tot stand komen van de
eerder genoemd aanspraakcultuur. Daarnaast acht de VSO-afdeling de onderwijsinhoudelijke ontwikkeling
onder invloed van de invoering van DOEN IN zeer waardevol want aansluitend bij behoeften en mogelijkheden
van leerlingen en mede gericht op het inzichtelijk maken van de opbrengsten van he onderwijs. In combinatie
met de uitstekende praktijkruimten kun je zeggen dat het onderwijs op de VSO-afdeling een stootje kan
hebben.
Zwakke kanten
Het realiseren van ambities veronderstelt maatvoering. Daar ontbreekt het hier en daar nog aan: de VSOafdeling is in te beperkte mate in staat om een volledige kwaliteitscyclus te doorlopen [PDCA] en dat leidt er
toe dat de indruk bestaat dat er te veel nieuwe initiatieven worden ondernomen. Het risico bestaat dat door
het niet oogsten van beoogde opbrengsten [juist door een gebrekkige PDCA] druk op motivatie en
veranderingsbereidheid ontstaat.
Onderwijsinhoudelijk geeft het VSO aan zich zorgen te maken over de programmering ten behoeve van de
sociale en emotionele ontwikkeling van de leerlingen hetgeen hun betrokkenheid bij de school onder druk
zet.

Activiteiten naar aanleiding van de zelfevaluatie
In de achtereenvolgende jaarverslagen heeft de Inspecteur S. de Vriesschool aangegeven welke inzet is
gepleegd als reactie op bovenstaande aandachtspunten. De resultaten van het het Periodiek
Kwaliteitsonderzoek en de verwoorde inzichten uit de SWOT-analyse geven aanleiding om hieraan
beleidsmatige aandacht te schenken. De aandachtspunten en ambities die voortvloeien uit het PKO zijn
opgenomen in de diverse beleidsthema's. In deze paragraaf beschrijven we de beleidsambities die
voortvloeien uit de evaluatie en die elders in dit schoolplan worden geformuleerd als beleidsdoelstellingen.
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SO
Onderwijsbeleid
•
De inspecteur S. de Vriesschool onderzoekt onderwijskundige mogelijkheden om de effecten van
verwachte reductie van het leerlingenaantal het hoofd te bieden.
o Binnen de SO-afdeling wordt beleid ontwikkeld om tablets op een passende manier in te zetten in het
onderwijsleerproces
•
Binnen de SO-afdeling zal in de komende periode specifiek aandacht worden besteed aan de
paradigmashift die wordt verwoord met de zinsnede: "van leerling volgend naar onderwijs plannend".
Personeelsbeleid
•
In de komende beleidsperiode zal de SO-afdeling zich verder ontwikkelen als lerende organisatie waarin
de kenmerken van een professionele cultuur dominant zijn.
o Het team van de SO-afdeling verankert kennis en vaardigheden m.b.t. 'Positive Behaviour Support'.
o Het team van de SO-afdeling besteedt specifieke aandacht aan het op een adequate wijze
communiceren en het structureel nakomen van gemaakte afspraken.
•
Het team van de VSO-afdeling besteedt specifieke aandacht aan voltooiing van de plan-cirkel binnen alle
geledingen en processen van de organisatie.
VSO
Onderwijsbeleid
•
De inspecteur S. de Vriesschool onderzoekt onderwijskundige mogelijkheden om de effecten van de
verwachte reductie van het leerlingenaantal het hoofd te bieden.
o Binnen de VSO-afdeling wordt beleid ontwikkeld om tablets op een passende manier in te zetten in
het onderwijsleerproces.
o Binnen de VSO-afdeling wordt de programmering van de leergebied overstijgende kerndoelen
systematisch ter hand genomen.
•
De schoolleiding bewaakt en stuurt ontwikkelingen vanuit enerzijds een prioriteitsstelling en anderzijds
een haalbaarheidsanalyse.
Personeelsbeleid
•
In de komende beleidsperiode zal de VSO-afdeling zich verder ontwikkelen als lerende organisatie waarin
de kenmerken van een professionele cultuur dominant zijn.
o Het team van de VSO-afdeling neemt collectief deel aan de scholing rond 'New Pedagogisch Deep
Learning'. Eén van de doelstellingen van deze deelname is dat er sprake is van een collectieve
competentieontwikkeling.
o Het team van de VSO afdeling gaat op systematische wijze voort met de implementatie van DOEN
IN.
•
Het team van de VSO-afdeling besteedt specifieke aandacht aan voltooiing van de plan-cirkel binnen alle
geledingen en processen van de organisatie.

Het onderwijsbeleid
Het onderwijsbeleid van de Inspecteur S. de Vriesschool wordt door een aantal factoren bepaald. De
hoofdlijnen van het beleid worden bepaald door de overheid. Landelijke ontwikkelingen zijn in algemene zin
bepalend voor de richting van het onderwijs. Tussen datgene wat van overheidswege uit wordt bepaald en
datgene wat de school tot haar beleidsmatige ambities rekent, reikt de stichting De Haagse Scholen, het
bestuur van de Inspecteur S. de Vriesschool, richtlijnen aan die mede de inhoudelijke [in]richting van de school
inkleuren. Bij de uitwerking van het beleid kan de Inspecteur S. de Vriesschool haar eigen inzichten volgen op
basis waarvan keuzes voor de komende periode worden gemaakt.
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Het overheidsbeleid
Passend onderwijs en de Wet Kwaliteit [voortgezet] speciaal onderwijs bieden landelijk de belangrijkste
inhoudelijke kaders waarbinnen het onderwijsbeleid van de Inspecteur S. de Vriesschool moet worden
vormgegeven. De wet Kwaliteit is in 2012 [SO] en 2013 [VSO in werking getreden en de wet Passend
Onderwijs is in 2014 in werking getreden.

De wet Kwaliteit [voortgezet] speciaal onderwijs
De wet Kwaliteit [voortgezet] speciaal onderwijs ambieert de kwaliteit van het [voortgezet] speciaal onderwijs
op een hoger plan te brengen. Het belangrijkste doel van deze wet is het vergroten van de
opbrengstgerichtheid van het [voortgezet] speciaal onderwijs. Daartoe zullen scholen voor [voortgezet]
speciaal onderwijs de volgende zaken ter hand moeten nemen:
•
Invoering van het ontwikkelingsperspectief;
•
Invoering van leerroutes in de bovenbouw van het SO;
•
Invoering van de kerndoelen vso inclusief het vak Engels [voor het uitstroomprofiel arbeidsmarkt];
•
Terugkoppeling van het ontwikkelingsperspectief aan gerealiseerde uitstroom naar één van de
uitstroomprofielen in het vso of naar het regulier voortgezet onderwijs;
•
Invoering van uitstroomprofielen in het vso;
•
Invoering van kerndoelen in het vso inclusief leergebiedoverstijgende kerndoelen en de doelen ter
voorbereiding op arbeid en/of dagbesteding;
•
Invoering van een transitiedocument in het vso;
•
Terugkoppeling van het ontwikkelingsperspectief aan een gerealiseerde uitstroom naar vervolgonderwijs,
arbeid of dagbesteding.
Gezien het feit dat de wet Kwaliteit … pas sinds kort in werking is getreden is het van belang dat de Inspecteur
S. de Vriesschool de komende jaren steeds bewust handelt naar doelen en achtergronden van de
kwaliteitswet.

Passend Onderwijs
Met ingang van 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht. Passend onderwijs hanteert als
uitgangspunt dat alle leerlingen succesvol moeten kunnen zijn op school. De belangrijkste ambitie van
Passend onderwijs is het leveren van maatwerk door middel van regionale samenwerking waarbij alle
leerlingen binnen een samenwerkingsverband onderwijs ontvangen dat passend is voor hun
onderwijsbehoefte. Dit betekent in ieder geval dat van alle leerlingen de onderwijsbehoefte in kaart is gebracht
maar het betekent ook dat alle scholen helder hebben geformuleerd wat hun ondersteuningsmogelijkheden
11

zijn. Dit laatste is vastgelegd in het schoolondersteuningsprofiel .

Het beleid van De Haagse Scholen
Het beleid van de De Haagse Scholen wordt inhoudelijk grotendeels bepaald door datgene wat er in het
bestuursakkoord tussen ministerie van OCW en de PO-raad [2014] is overeengekomen.

12

Het

bestuursakkoord kent 4 kernpunten van beleid waarbij de blik gericht is op het onderwijs zoals dat er in 2020
op kernpunten uit zou moeten zien:
1.

De school zorgt voor uitdagend en toekomstgericht onderwijs dat inspeelt op de talenten en
leerbehoeften van de leerlingen.

2.

De school biedt onderwijs van hoge kwaliteit

3.

De team van leraren, onderwijsondersteunend personeel en schoolleiders ontwikkelen zich in hun
professionaliteit.

4.

De school stelt de leerling centraal en draagt bij aan doorgaande leer- en ontwikkelingslijnen.

Elke kernpunt kent uitwerkingen op hoofdlijnen die hetzij onder de directe verantwoordelijkheid van de
besturen vallen dan wel op de ontwikkelagenda van de scholen worden bijgeschreven.

11

Het Schoolondersteuningsprofiel van De Inspecteur S. de Vriesschool is als bijlage bij dit schoolplan opgenomen.

12

Een samenvatting van het bestuursakkoord is als bijlage bij dit schoolplan opgenomen.
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Het onderwijsbeleid van de Inspecteur S. de Vriesschool
De Inspecteur S. de Vriesschool is bij het formuleren van eigen beleid dus gehouden aan kaders die door
anderen [ministerie van OCW, De Haagse Scholen, de samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs PO en
VO] zijn aangereikt. Daarnaast formuleert de Inspecteur S. de Vriesschool haar beleid op basis van de eigen
ambities, missie en onderwijsvisie waarbij de school aansluit bij eerder ingezette ontwikkelingen. Deze
'lopende ontwikkelingen' werden beschreven in hoofdstuk 4, Evaluatie ten behoeve van beleidsontwikkeling.
Lopende ontwikkelingen:
SO
•

•

Vergroten van de leeropbrengsten
o

Monitoren en beoordelen [zie bijlage]

o

PBS

Vergroten van de kansen van leerlingen gerelateerd aan veranderende eisen van de samenleving
o

•

21st century skills
§

Tablets => digitale geletterdheid

§

NPDL

Talentontwikkeling
o

21st century skills

o

Meervoudige intelligentie

Aansluiting SO –VSO [doorlopende leerlijnen]
VSO:
•

Programmering van de uitstroomprofielen
o

o
•

verdere implementatie van DOEN-IN
§

Ouderbetrokkenheid

§

leerlingbetrokkenheid

Heroriëntatie op USP Arbeidsmarkt d.m.v. ESF

Vergroten van de kansen van leerlingen gerelateerd aan veranderende eisen van de samenleving
o

21st century skills

o

NPDL

§
•

•

Tablets => digitale geletterdheid

Talentontwikkeling
o

21st century skills

o

Meervoudige intelligentie

Vergroten van de leeropbrengsten
o

Monitoren en beoordelen

De onderwijsbeleidsdoelstellingen
1.
2.

13

De Inspecteur S. de Vriesschool heeft de leeropbrengsten van SO en VSO aantoonbaar verhoogd.
De inspecteur S. de Vriesschool heeft zowel in SO als in VSO een eigentijdse en aantrekkelijke
13
programmering [conform de eisen van de overheid en aansluitend bij het bestuursakkoord]
Het onderwijsprogramma van de Inspecteur S. de vriesschool is eigentijds en actueel. Het sluit aan bij het ambitiestatement

van DHS en bij de kernpunten van het Bestuursakkoord PO. Een eigentijds en actueel onderwijsaanbod is de koepel voor de
ontwikkeling van allerlei activiteiten waarbij de rol van ICT weliswaar belangrijk is maar tevens slechts een onderdeel uitmaakt
e

van een groter geheel. Binnen de ontwikkeling van een programma gebaseerd op de vaardigheden van de 21 eeuw komt de
vaardigheid digitale geletterdheid voor naast 7 andere vaardigheidsgebieden en dan weer als onderdeel van een integraal
model. Wij verwijzen naar Kennisnet: http://www.kennisnet.nl/themas/21st-century-skills/ Daarnaast geldt dat als uitvloeisel van
de ambitie een eigentijds en actueel onderwijsaanbod te realiseren de Inspecteur S. de Vriesschool participeert in de activiteiten
rond New Pedagogisch Deep Learning. Dat is wat de school betreft een instrument om te komen tot het eerder genoemde,
hoger gelegen doel. Ook aspecten van de Haagse Educatieve Agenda, Culturele oriëntatie en Wetenschap & technologie
maken deel uit van dit groter geheel. In de achtereenvolgende jaarplannen komen deze onderwerpen meer specifiek aan de
orde.
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3.
4.

De Inspecteur de Vriesschool hanteert een adequate systematiek om de ontwikkeling van leerlingen te
volgen en te beoordelen
De Inspecteur de Vriesschool heeft de doorgaande lijn, pedagogisch en didactisch tussen SO en VSO
gerealiseerd.

Leerlingenzorg en onderwijsondersteuning
De visie van de Inspecteur S. de Vriesschool op leerlingenzorg en onderwijsondersteuning wordt vastgelegd in
de uitspraak: "De leerling centraal, de leraar als spil en de specifieke deskundige als ondersteuner". In een wat
vrijere vertaling geldt dat alle leerlingenzorg en onderwijsondersteuning is gebaseerd op de onderwijsbehoefte
van de leerling. De leraar speelt een centrale rol in de aansturing en het regisseren van deze leerlingenzorg en
onderwijsondersteuning. De aan de school verbonden specifieke deskundigen zetten hun expertise in ter
ondersteuning van de leraar in zijn of haar werkzaamheden.
Bovenstaande opvatting spoort met het beleid van het ministerie van OCW rond passend onderwijs en met de
invoering van de wet kwaliteit [voortgezet] speciaal onderwijs. De uitgangspunten die de school hanteert bij de
vormgeving van zorg en begeleiding zijn:
•
Hoogwaardige ondersteuning en begeleiding beginnen bij goed onderwijs.
•
Niet de beperking maar de mogelijkheden van de leerling staan centraal.
•
Ondersteuning door specifieke deskundigen is primair gericht op het versterken van leraarcompetenties en
daarmee op het optimaliseren van de primaire processen.
•
Begeleiding van specifieke leer- gedrags- en sociaal-emotionele problematieken geschiedt op basis van
formeel toegewezen ondersteuning en is gericht op het opheffen of voorkomen van achterstanden dan wel
het vullen van lacunes.
•
Behandeling van beperking gerelateerde problematieken vinden in gezamenlijk overleg plaats bij voorkeur
buiten de onderwijstijd.
•
Hoogwaardige onderwijsondersteuning wordt geoperationaliseerd binnen een adequaat en efficiënt
functionerende ondersteuningsstructuur.

Goed onderwijs
Het onderwijsaanbod op de Inspecteur de Vriesschool wordt gekenmerkt door het aanbieden van een
eigentijds en actueel programma. Dit betekent dat het onderwijsaanbod aansluit op de onderwijsbehoefte van
[groepen] leerlingen. De Inspecteur de Vriesschool baseert haar onderwijsaanbod voor het so op de
14
kerndoelen van het speciaal onderwijs . De kerndoelen zijn vanwege de diversiteit in de leerlingpopulatie
vertaald in leerlijnen. De leerlijnen representeren de leerroutes waaruit het onderwijs is opgebouwd. Leerroutes
in het so differentiëren het onderwijs op een grofmazige manier naar het uitstroomperspectief:
•
Arbeid
•
Arbeidsmatige dagbesteding
•
Activiteitgerichte dagbesteding
•
Ervaringsgerichte dagbesteding
Naast een sterk programma geldt voor de Inspecteur S. de Vriesschool dat leraren het onderwijs op een
dusdanige wijze weten aan te bieden dat leerlingen worden uitgedaagd tot leren en ontdekken én dat zij
plezier ervaren in leren door het opdoen van succeservaringen. Hiermee wordt het leerrendement van de
leerlingen vergroot.
Voor het vso geldt dat De Inspecteur S. de Vriesschool haar onderwijs heeft geordend in uitstroomprofielen.
Het onderwijsaanbod per uitstroomprofiel is gebaseerd op de kerndoelen voor de uitstroomprofielen
arbeidsmarkt en dagbesteding. Tot slot gelden voor beide uitstroomprofielen als ook voor de leerroutes in het
SO dat ruime aandacht wordt besteed aan de leergebied overstijgende kerndoelen.

14

Anders dan voor normaal of moeilijk lerende kinderen gelden de referentieniveaus voor rekenen en taal niet voor het

onderwijs aan zeer moeilijk lerenden.
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Mogelijkheden van de leerling
Kinderen verschillen en dat mag; dat is normaal en daar houdt de Inspecteur S. de Vriesschool rekening mee.
Dit betekent dat van alle leerlingen de mogelijkheden, het potentieel is vastgesteld in het
ontwikkelingsperspectief. De mogelijkheden van de leerlingen bepalen mede de wijze waarop het
onderwijsprogramma wordt aangeboden. Om die reden is het noodzakelijk dat leraren binnen hun groep
differentiëren in instructie en begeleiding. Voor die leerlingen voor wie aangepaste instructie en begeleiding in
onvoldoende mate beantwoorden aan de specifieke onderwijsbehoefte worden formeel toegewezen
maatwerktrajecten of specifieke ondersteuning ontworpen en uitgevoerd –al dan niet binnen de groep- met het
doel de leerling terug te brengen naar een naast gelegen ondersteuningsniveau: differentiatie binnen de groep.

Ondersteuning gericht op competentievergroting van de leraar15
De Inspecteur S. de Vriesschool kiest er voor te investeren in het primair proces. Dit betekent dat leraren
steeds moeten worden toegerust om hun taak goed te kunnen uitvoeren. De specifieke deskundigen van de
Inspecteur S. de Vriesschool spelen in dit geheel een belangrijke rol. We hebben het dan over
orthopedagogen, psychologen, interne begeleiders, de fysiotherapeut en de logopedist. Zij ondersteunen de
leraar bij het ontwikkelen van zijn of haar orthopedagogische en orthodidactische competentie. Daarnaast
ondersteunen de deskundigen, orthopedagogen, assistenten en zorgcoördinatoren op leerling-niveau,
individueel of in groepjes, met het doel alle leerlingen tot optimale ontwikkeling te brengen, iets wat in de visie
van de Inspecteur S. de Vriesschool in veel gevallen alleen mogelijk is wanneer een gespecialiseerde
aandacht en aanpak wordt geboden. De grote uitdaging voor de komende periode is er in gelegen de inzet van
deskundigheid ten behoeve van competentievergroting van de leraren en de ontwikkeling van de leerlingen te
optimaliseren. Dit betekent dat de Inspecteur S. de Vriesschool er naar streeft om specifieke ondersteuning op
leerling-niveau daar waar mogelijk door de leraar te laten uitvoeren [differentiatie en remediëring] en waar
nodig de specifieke deskundigen in te zetten voor hetzij individuele leerlingen dan wel groepen leerlingen.
Voorwaarde is dat specifieke ondersteuning
•
formeel wordt toegewezen;
•
wordt gekwantificeerd
•
wordt gekoppeld aan een beoogd resultaat
•
op resultaten wordt geëvalueerd.
Om bovenstaande te bereiken is het noodzakelijk dat de inzet van de specifieke deskundigen van de
Inspecteur S. de Vriesschool gericht is op en begint met fysieke aanwezigheid in de klassen. Overlegsituaties
vloeien voor het overgrote deel voort uit de inzet van de specifieke deskundigen omdat zij plaats vinden onder
het motto: "de leerling centraal, de leraar als spil en de deskundige als ondersteuner"

Een adequate ondersteuningsstructuur
De leerlingenzorg en onderwijsondersteuning op de Inspecteur S. de Vriesschool wordt verankerd in een
adequaat functionerende ondersteuningsstructuur. Deze ondersteuningsstructuur is het geheel aan
competenties, activiteiten en procedures die er op zijn gericht maatwerk in onderwijsondersteuning te bieden.
De ondersteuningsstructuur is hiermee het organisatorisch kader voor de onderwijsondersteuning op de
Inspecteur S. de Vriesschool. Hoe adequater de ondersteuningsstructuur, des te hoogwaardiger de
onderwijsondersteuning. De Inspecteur S. de Vriesschool heeft een ondersteuningsstructuur die goed
functioneert maar er blijven altijd aspecten die verbeterd kunnen worden. Dit betekent dat de ontwikkeling van
de ondersteuningsstructuur in al haar facetten, onze permanente aandacht heeft. Wij verwijzen naar de
betreffende bijlage die een beeld geeft van een recent oordeel van medewerkers van de Inspecteur S. de
Vriesschool over de ondersteuningsstructuur van de school.

15

Competentieontwikkeling van de leraar is essentieel in het beleid van de Inspecteur S. de vriesschool of, zoals verwoord in

onze visie: Wij kunnen de ons gestelde taken alleen met succes volbrengen indien alle medewerkers getuigen van een grote
mate van professionaliteit. Dit doen we door systematisch aandacht te besteden aan deskundigheids-bevordering in de vorm
van scholing en intervisie; door het koppelen van de individuele ontwikkelingsdoelen van de medewerker aan de doelen die de
organisatie zich stelt en door de samenwerking tussen de diverse disciplines te stimuleren.
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Beleidsdoelstellingen leerlingenzorg en onderwijsondersteuning
5.
6.
7.
8.

De Inspecteur S. de Vriesschool heeft de [onderwijs-ondersteunende]competenties van leraren
aantoonbaar vergroot.
De Inspecteur S. de Vriesschool realiseert een geïntensiveerde inzet van deskundigen in het primair
proces.
Onderwijsondersteuningsinterventies worden op een planmatige wijze ingezet.
De Inspecteur S. de Vriesschool richt zich op optimalisering van de ondersteuningsstructuur.

Het veiligheidsbeleid
In de visie van de Inspecteur S. de Vriesschool stellen we dat het pedagogisch klimaat van de school veiligheid
garandeert voor iedereen die bij de school betrokken is. Het gaat hierbij dus om leerlingen én medewerkers, om
ouders en passanten. We onderscheiden daarbij een fysieke, een pedagogische en een [ervaren] sociale
veiligheid; veiligheid in de fysieke omgeving en veiligheid in een intermenselijke context. Waar dat nodig of
wenselijk wordt geacht, hanteert de Inspecteur S. de Vriesschool een reeks van procedures en protocollen om
in ieder geval de veiligheid van alle betrokkenen te borgen. Deze zaken zijn vastgelegd in het
veiligheidsbeleidsplan van de school dat als bijlage bij dit schoolplan is toegevoegd. Figuur 1 toont hoe het
veiligheidsbeleid van de Inspecteur S. de Vriesschool is opgebouwd.
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Figuur 1

Fysieke veiligheid
Een veilige fysieke omgeving kent voor de Inspecteur S. de Vriesschool twee componenten. Allereerst gaat het
daarbij om normen die daarvoor aan alle locaties van de school kunnen worden gesteld. Deze normen zijn
onder meer vastgelegd in de wet- en regelgeving rond bijvoorbeeld de arbeidsvoorwaarden en het ARBObeleid. Voor medewerkers geldt dat zij hun werk moeten kunnen uitvoeren onder omstandigheden die hun
fysieke veiligheid niet in gevaar brengen. Daarnaast gaat het om eisen met betrekking tot inrichting van de
fysieke ruimten: deze moet er toe leiden dat leerlingen en medewerkers, ouders en passanten een fysieke
veiligheid ervaren. Kenmerken van deze ervaren fysieke veiligheid zijn onder meer de transparantie en
overzichtelijkheid van het gebouw en alle ruimtes daarbinnen: de lokalen, de gangen, en de gebruiksruimten.
Dit geldt ook voor de bijbehorende buitenruimtes zoals een fietsenstalling en het schoolplein en de
groenomgeving waarbinnen een school zich bevindt. Fysieke veiligheid heeft wat ons betreft ook te maken met
hoe de school deel uitmaakt van de totale omgeving, het straatbeeld.

Pedagogische veiligheid
Het pedagogisch klimaat op de Inspecteur S. de Vriesschool staat voor de veiligheid van iedereen die bij de
school betrokken is. Het gaat hierbij met name om de veiligheid van de leerlingen. Om de pedagogische
veiligheid op de Inspecteur S. de Vriesschool op een hoog peil te houden/brengen moeten we permanent
investeren in ons pedagogisch klimaat. Als graadmeter hanteren we de publicatie De ondersteunende
16
school . In deze publicatie wordt gesteld dat leerlingen op de eerste plaats steun ondervinden door een veilig
pedagogisch klimaat dat de kans op problemen beperkt. Zo'n veilig klimaat kenmerkt zich door een
transparante structuur, ondersteuning op maat van het leerproces van de leerlingen en een neutrale,
vriendelijke en ontwapenende manier van communiceren door leraren. Met andere woorden: in de publicatie
wordt een sterke verbinding gelegd tussen maatwerk en professioneel handelen en dat sluit aan bij de
ambities van de overheid én bij die van de Inspecteur de Vriesschool. Door deze algemene kenmerken te
16

Moen, E, De Ondersteunende school; Een structuur en een toolbox voor het omgaan met leer- en gedragsproblemen …. SLO, Enschede 2005
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vertalen naar competenties van medewerkers, deze periodiek te peilen en op basis daarvan verbeteringen te
realiseren, brengt de Inspecteur de Vriesschool het pedagogisch klimaat van de school op systematische wijze
op een hoger plan. Figuur 2 toont algemene kenmerken en de explicitering daarvan in competenties.

Figuur 2

Recentelijk heeft de Inspecteur S. de Vriesschool de kwaliteit van het pedagogisch klimaat van de school in
17
kaart gebracht . Dat heeft geleid tot het formuleren van de volgende algemene aandachtspunten:
•
Lessen op de IDVS kennen onvoldoende transparante en vaste didactische structuren.
•
Het onderwijs op de IDVS wordt onvoldoende gekenmerkt door een vaste structuur
•
Regels en routines worden onvoldoende getoetst op naleving
•
Regels en routines komen niet in overleg met de leerlingen[raad] tot stand
•
Er wordt nog niet voldoende tijd besteed aan individuele instructie
•
Er bestaat in onvoldoende mate helderheid voor de leerlingen als het gaat om beoordelingscriteria
•
Leerlingen worden in onvoldoende mate geïnformeerd omtrent hun vorderingen.
Bovenstaande aandachtspunten worden meegenomen in de beleidsdoelstellingen.

17

De barometer voor het pedagogisch klimaat is als bijlage bij dit schoolplan opgenomen
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Sociale veiligheid
De leerlingen van onze school worden onder meer gekenmerkt door het feit dat zij veelal moeizaam
functioneren in sociale situaties. Zij zijn niet per definitie weerbaar en het ontbreekt hen veelal aan die
competenties die nodig zijn om zich in de wereld om hen heen staande te houden. Hierdoor kunnen ongewild
sociaal onveilige situaties ontstaan of worden sociale situaties als onveilig ervaren. De opdracht aan onze
school is onder meer gelegen in de sterke aandacht die wordt gegeven aan de sociale en emotionele
ontwikkeling. Het werken aan het zelfbeeld en het sociaal gedrag van de leerlingen is een opdracht die
impliciet voortvloeit uit de leergebiedoverstijgende kerndoelen voor het speciaal onderwijs en die voor het
voortgezet speciaal onderwijs met ingang van 2013 en daar wil de Inspecteur de Vriesschool onverkort
aandacht aan [blijven] besteden.
Als werkgever is de Inspecteur S. de Vriesschool er alles aan gelegen dat ook de medewerkers een sociale
veiligheid ervaren. Deze sociale veiligheid wordt verankerd in een beschrijving van goede gewoonten en
onderlinge omgangsvormen waarbij de boodschap luidt: "dit is de wijze waarop wij ons naar elkaar toe
gedragen".

Beleidsdoelstelling veiligheidsbeleid
9.

De Inspecteur S. de Vriesschool optimaliseert de veiligheid binnen de fysieke omgeving door nauwkeurige
naleving van de relevante wet- en regelgeving.
10. De Inspecteur S. de Vriesschool optimaliseert de pedagogische veiligheid van leerlingen door op
systematische wijze de kwaliteit van het pedagogisch klimaat te toetsen en te verbeteren
11. De Inspecteur S. de Vriesschool optimaliseert de sociale veiligheid van leerlingen bij voortduring door de
sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen op adequate wijze te monitoren.
12. De Inspecteur S. de Vriesschool optimaliseert de sociale veiligheid van medewerkers bij voortduring door
het vaststellen en invoeren van een gedragen set van normen en waarden en door de naleving hiervan.

Het personeelsbeleid
Het personeelsbeleid van De Inspecteur S. de Vriesschool wordt door drie factoren bepaald:
•
de ontwikkelingen en maatregelen die voortvloeien uit het landelijk beleid: passend onderwijs en de wet
kwaliteit [voortgezet] speciaal onderwijs én de afspraken die in het kader van de collectieve
arbeidsovereenkomst worden gemaakt.
•
de wijze waarop de stichting De Haagse Scholen uitvoering geeft aan het landelijk beleid op
stichtingsniveau hetgeen is vastgelegd in het bestuursakkoord;
•
de manier waarop de Inspecteur S. de Vriesschool dit beleid inkleurt naast de eigen inhoudelijke ambities.
Passend onderwijs, opbrengstgericht werken, de ambities van de Haagse Scholen, een lerende organisatie
waarbinnen een professionele cultuur dominant is; de Inspecteur S. de Vriesschool staat voor een groot aantal
uitdagingen. Deze uitdagingen worden niet aangegaan door het schrijven van een geduldig stuk papier.
Uitdagingen worden door een team van medewerkers, als collectief dus, aangegaan. Daar is niet alleen een
tomeloze inzet voor nodig maar ook een hoge mate van [specifieke] deskundigheid. Naast het kaderstellend
personeelsbeleid zoals dat door de stichting De Haagse Scholen wordt geformuleerd en dat de Inspecteur S. de
Vriesschool van harte omarmt, noodzaken de inhoudelijke keuzes van de school tot het formuleren van een
schoolspecifiek personeelsbeleid. Het schoolspecifiek personeelsbeleid richt zich op:
•
de ontwikkeling tot een Professionele leergemeenschap SO [V]SO van De Haagse Scholen
•
het verzorgen van maatwerk op basis van een gestandaardiseerd onderwijsaanbod;
•
optimalisering van de ondersteuningsstructuur;
•
optimalisering van het pedagogisch klimaat
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Professionele leergemeenschap en geïntegreerd expertisecentrum
Het landelijk beleid rond Passend Onderwijs heeft tot doel maatwerk te realiseren door middel van regionale
samenwerking. De rol van de Inspecteur S. de Vriesschool in dit geheel is tweeledig. Allereerst wil de school
voor haar eigen leerlingen maatwerk leveren. Daarnaast wil de school een bijdrage leveren aan het maatwerk
dat aan alle leerlingen binnen het samenwerkingsverband SPPOH en zelfs daarbuiten moet worden geboden.
Daar is meer voor nodig dan medewerkers die competent zijn in het bedienen van leerlingen met een
verstandelijke beperking. De inrichting van een Geïntegreerd expertisecentrum speciaal [basis]onderwijs DHS
ambieert op hoofdlijnen onderzoek en observatie, deskundigheidsontwikkeling en behandeling, consultatie en
coaching met elkaar te verbinden.

Maatwerk
Medewerkers van de Inspecteur S. de Vriesschool zijn in staat maatwerk te leveren: didactisch en
pedagogisch. Maatwerk impliceert dat leraren hun onderwijs gedifferentieerd aanbieden en, daar waar dat
noodzakelijk is, individuele onderwijsarrangementen ontwerpen en aanbieden. Daarin worden leraren
ondersteund door een team van specifieke deskundigen.

Optimalisering van de leerlingenzorg en ondersteuningstructuur
Een intern uitgevoerde quickscan naar de kwaliteit van de ondersteuningsstructuur laat zien dat de Inspecteur
S. de Vriesschool veel doet en veel goed doet. Goed is echter niet altijd goed genoeg mede in het licht van de
ambitie om als deel van een professionele leergemeenschap een krachtig expertisecentrum speciaal onderwijs
te ontwikkelen. Door permanent te investeren in de kwaliteit van de ondersteuningsstructuur, en in dit geval de
relevante competenties van medewerkers, wil de Inspecteur S. de Vriesschool deze kwaliteit verankeren. De
beleidsdoelstelling De Inspecteur S. de Vriesschool zet gericht beleid in op vergroting van de
[onderwijsondersteunende ]competenties van leraren [hoofdstuk 5] is wat dat betreft leidend voor het
personeelsbeleid dat de school op dit onderwerp wil voeren.

Optimalisering van het pedagogisch klimaat
Het pedagogisch klimaat van de school vindt haar basis in de termen structuur, ondersteuning en
communicatie. Daarmee benoemt de Inspecteur S. de Vriesschool meteen die kwaliteiten waaraan alle
medewerkers van de school dienen te beantwoorden om een optimaal pedagogisch klimaat te realiseren:
structuur biedend, getuigend van een ondersteunende houding en communicatief zeer vaardig.

Beleidsdoelstellingen personeelsbeleid18
13.

14.
15.

18

De Inspecteur S. de Vriesschool ontwikkelt in nauwe samenwerking met de partnerscholen uit SO, SBO
en VSO het profiel van de professionele leergemeenschap en neemt maatregelen om dit te realiseren
opdat medewerkers van de beoogde professionele leergemeenschap toegerust zijn om de breedte van
hun taak uit te voeren.
De Inspecteur S. de Vriesschool zet in de komende periode in op systematische competentieontwikkeling
van leraren.
De Inspecteur S. de Vriesschool zet in de komende periode in op systematische competentieontwikkeling
van specifieke deskundigen -intern begeleiders, orthopedagogen en therapeuten- opdat deze hun
ondersteunende rol naar leraren optimaal -inhoudelijk en procesmatig- waar kunnen maken.

De beleidsdoelstellingen op het gebied van personeelsbeleid sporen met doelstellingen die voortvloeien uit het

ambitiestatement van De Haagse Scholen.
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Huisvestingsbeleid
Leidend voor het huisvestingsbeleid van de Inspecteur S. de vriesschool is onder andere de meerjaren
onderhoudsplanning. Voorts zullen gebouwelijke consequenties die voorvloeien uit de
onderwijsbeleidsplanning van de Inspecteur S. de Vriesschool getoetst worden op financiële haalbaarheid.
Naar het zich nu laat aanzien zullen geen majeure ingrepen in de huisvesting moeten worden ingezet.

Financieel beleid
Het overgrote deel van de financiële middelen die de Inspecteur S. de Vriesschool van overheidswege
beschikbaar worden gesteld, wordt besteed aan personele kosten. Daarnaast draagt de school een deel van
haar inkomsten af aan de Stichting De Haagse Scholen. Voeg daar aan toe dat ook met het oog op
afschrijving en onderhoud jaarlijks een fors bedrag moet worden gereserveerd, dan blijft een budget over dat
de Inspecteur S. de Vriesschool naar eigen inzicht kan besteden. De Inspecteur S. de Vriesschool geen beleid
ontwikkeld met het doel aanvullende financiële middelen te genereren. Dat neemt niet weg dat nu en dan,
incidenteel dus, beperkte additionele middelen worden gegenereerd. De Inspecteur S. de Vriesschool opereert
ten aanzien van deze additionele middelen conform de richtlijnen zoals deze door DHS zijn opgesteld.

Kwaliteitszorg en kwaliteitsbeleid
De Inspecteur S. de Vriesschool beschouwt kwaliteitszorg als een manier van werken die kenmerkend is voor de
hele organisatie en in alle processen. Daartoe hanteren wij een goed doordachte systematiek om grip te krijgen
op het reilen en zeilen van de school in al zijn facetten. Wij voeren kwaliteitsbeleid

19

met het doel permanent

verbeteringen aan te brengen in onze organisatie en in het werk dat we doen. Daartoe brengen we regelmatig en
op uiteenlopende wijzen de kwaliteiten van onze organisatie in kaart en trekken lering uit de kennis die dit
genereert. Met deze kennis ontwerpen we verbeterings- en vernieuwingstrajecten in alle onderdelen van onze
organisatie, voeren deze uit en verankeren nieuw verworven inzichten en andere opbrengsten in de goede
gewoonte van de school. Onze kwaliteitszorg richt zich in eerste instantie op het optimaliseren van de processen,
ons werk, met het doel de opbrengsten van ons werk te vergroten. Je zou kunnen zeggen: "kwaliteitszorg moet je
doen". Daarmee geldt dat kwaliteitszorg niet een eenzijdige verantwoordelijkheid is van de schoolleiding maar
een manier van werken die geldt voor alle medewerkers van De Inspecteur S. de Vriesschool. Dat betekent dat
medewerkers van De Inspecteur S. de Vriesschool zich permanent bewust zijn van de kwaliteit van het werk dat
ze leveren. Op alle niveaus binnen onze organisatie willen we dit bewustzijn de drijfveer voor het handelen laten
zijn. Op die manier geven we vorm aan de lerende organisatie die we zijn en aan de professionele cultuur die
daarbinnen dominant is.
Toch ontkom je er niet aan om kwaliteitszorg te organiseren en dus een bepaalde systematiek te hanteren. Deze
systematiek is opgebouwd rond de volgende aspecten:
•

Zelfevaluatie; regelmatig nemen wij onszelf de maat met het doel lering te trekken uit de resultaten;

•

Planmatigheid; iedere vernieuwing wordt op een planmatige manier ingevoerd; elke activiteit wordt op een
planmatige manier aangepakt;

•

Doelgericht; we proberen zo veel als mogelijk te handelen op basis van doelen die wij onszelf hebben
gesteld;

•

Communicatie; wij vinden dat alleen die ambities realiseerbaar zijn wanneer deze kunnen rekenen op een
breed draagvlak en grote betrokkenheid. Daartoe hanteren we een éénduidig en transparant systeem om
met elkaar te communiceren;

•

Integraliteit; wij beschouwen de ontwikkeling van ons onderwijs en die van de school als een systeem
waarbinnen alles samenhangt. Dat is onze primaire focus. Willen we de kwaliteit van de primaire processen

19

Ons kwaliteitsbeleid is uitgebreid verwoord in de notitie "Kwaliteitszorg op SOVSO De Inspecteur S. de Vriesschool". Voorliggend hoofdstuk is

hierop gebaseerd.
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op een hoger plan brengen dan realiseren we ons dat dit consequenties heeft voor meerdere andere
onderdelen van de schoolorganisatie. Deze consequenties aanvaarden wij.
•

Verantwoording; wat wij doen moet helder zijn voor alle bij onze school betrokkenen en belanghebbenden.
Daar leggen we jaarlijks verantwoording over af in de vorm van jaarverslagen.

Dit schoolplan geeft in 16 beleidsdoelstellingen aan waar onze school in de komende jaren naar toe wil groeien.
Met de wetenschap van nu zijn onze doelstellingen geformuleerd maar het is niet denkbeeldig dat nieuwe
inzichten ons in de komende periode zullen verrijken. Vandaar dat we er voor hebben gekozen om onze doelen
verder uit te werken in jaarplannen. Onze jaarplannen geven concrete uitwerking aan de algemene doelen die de
school nastreeft. Dat doen we gewoonlijk in de vorm van projecten. Deze manier van werken biedt ons de
mogelijkheid om te anticiperen op ontwikkelingen die op ons af komen.
De consequenties van bovenstaande vertalen we in de volgende beleidsdoelstelling:

Beleidsdoelstellingen kwaliteitszorg en kwaliteitsbeleid
16.

De Inspecteur S. de Vriesschool zorgt systematisch en planmatig voor behoud en verbetering van de
kwaliteit van haar onderwijs.

Bijlagen
In dit schoolplan wordt regelmatig verwezen naar documenten die als bijlage bij dit schoolplan zijn opgenomen.
Hier volstaan wij met een opsomming per hoofdstuk; de feitelijke bijlagen zijn terug te vinden op school.
Hoofdstuk 4; evaluatie ten behoeve van beleidsontwikkeling
•
De opbrengstgegevens van het SO over het schooljaar 2013 – 2014
•
De opbrengstgegevens van het VSO over het schooljaar 2013 - 2014
•
Het medewerkerstevredenheidsonderzoek 2013 en 2015
•
De oudertevredenheidspeiling uit 2015
•
Het leerlingtevredenheidsonderzoek SO uit 2015
•
Het leerlingtevredenheidsonderzoek VSO uit 2015
•
De 'quickscan" Kansen en bedreigingen/ sterke en zwakke punten van de school
Hoofdstuk 5; het onderwijsbeleid
•
Het schoolondersteuningsprofiel van de Inspecteur S. de Vriesschool
•
Samenvatting van het bestuursakkoord 2015
Hoofdstuk 6; Leerlingenzorg en onderwijsondersteuning
•
Quickscan ondersteuningsstructuur
Hoofdstuk 7; Veiligheidsbeleid
•
Veiligheidsbeleid op de Inspecteur S. de Vriesschool
•
Moen, E, De Ondersteunende school; Een structuur en een toolbox voor het omgaan met leer- en
gedragsproblemen SLO, Enschede 2005.
•
Barometer voor het pedagogisch – didactisch klimaat
Hoofdstuk 11; kwaliteitszorg en kwaliteitsbeleid
"Kwaliteitszorg op de Inspecteur S. de Vriesschool". [2014]
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Inspecteur S. de Vriesschool; beleidsplanning 2015 - 2019
Beleidsdoelstellingen

31-12-15

30-06-16

31-12-16

30-06-17

31-12-17

30-06-18

31-12-18

30-0619

ONDERWIJS BELEID
OPBRENGSTEN

Doelstellingen die vallen onder onderwijsbeleid worden gerealiseerd in de vorm van projecten. Aan de projecten doen alle

1.

onderwijsgevenden van de Inspecteur de Vriesschool mee. Deelname wordt vastgelegd in de normjaartaak.

De IDVS heeft de leeropbrengsten van SO en
VSO aantoonbaar verhoogd

PROGRAMMA

Beleidsdoelstellingen 1, 2 en 4 worden opgenomen als project. Daarbij heeft project 2 de hoogste prioriteit. Om die reden start dit

2.

project in oktober 2015.

De IDVS heeft zowel in SO als in VSO een
eigentijds en aantrekkelijk programma [cf de
eisen van de overheid en aansluitend bij het

Beleidsdoelstelling 3 valt onder de directe verantwoordelijkheid van de schoolleiding omdat het gaat om activiteiten die niet
werkelijk inhoudelijk zijn; eerder faciliterend. Wordt opgepakt door een taakgroep

bestuursakkoord] gerealiseerd
VOLGEN & BEOORDELEN
3.

De IDVS hanteert een adequate systematiek om de
ontwikkeling van leerlingen te volgen en te
beoordelen

DOORGAANDE LIJNEN
4.

De IDVS heeft de doorgaande lijnen,
pedagogisch en didactisch, tussen SO en VSO
gerealiseerd.

1

De IDVS heeft de leeropbrengsten van SO en VSO
aantoonbaar verhoogd

1.1

SO en VSO hebben hun leerstandaarden geformuleerd
binnen leerroutes en uitstroomprofielen

1.2

SO en VSO hebben de opbrengsten over een meerjarige
periode vastgesteld

1.2.1

Opbrengsten worden vastgesteld door koppeling van
OPP en uitstroombestemming

IDVS jaarplan 2015 - 2016

start: 01 – 16; feitelijk:
beschrijven huidige situatie
Deze beleidsdoelstelling moet in 2019 zijn gerealiseerd. Halfweg maken we een stand van zaken op.

jaarlijks
rapporteren

idem
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1.2.2

Opbrengsten worden vastgesteld door bestendiging van
leerlingen binnen een leerroute/uitstroomprofiel

1.3

SO en VSO hebben vastgesteld met welke kwantitatieve
leeropbrengsten zij tevreden zijn.

2

overdenking

invoering

bijstellen en bestendigen

overdenking

invoering

bijstellen en bestendigen

De IDVS heeft zowel in SO als in VSO een eigentijds en

Dit project heeft hoogste prioriteit! Start: na de herfstvakantie 2015. In de periode daarvoor worden de voorbereidende

aantrekkelijke programmering [cf de eisen van de

werkzaamheden uitgevoerd: SMART-plan waarin een goede tijdsplanning en een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving van

overheid en aansluitend bij het bestuursakkoord]

activiteiten en inzet van mensen inclusief een agenda.

gerealiseerd
2.1

2.2

SO en VSO hebben de criteria voor een eigentijds en

Wat beschouwt IDVS als

aantrekkelijk programma geformuleerd

eigentijds en aantrekkelijk

SO en VSO hebben de contouren van een eigentijds en
aantrekkelijk programma geformuleerd

2.3

Vertaling naar een globaal
onderwijsconcept

SO en VSO hebben voorstellen ontwikkeld om deze

plan van

contouren te operationaliseren
2.3.1

2.4

3

3.1

e

aanpak

SO en VSO hebben de 21 eeuwse vaardigheden

Start: januari 2016. Dit is een incrementeel proces: Gefaseerd komt het neer op kennismaken en oriënteren, visie

ingebed in het onderwijsprogramma

ontwikkelen, programmeren, experimenteren, bijstellen en invoeren. Jaarlijks op de agenda

SO en VSO hebben een invoeringsplan m.b.t. 2.1. t/m 2.3

vanaf 01-18: nadenken over implementatie

ontwikkeld en uitgevoerd

vanaf 09-18: invoeren in o.b.v. apart project

De IDVS hanteert een adequate systematiek om de

Deze doelstelling valt onder de verantwoordelijkheid van de schoolleiding. Hier wordt geen SMART-plan voor geschreven maar

ontwikkeling van leerlingen te volgen en te beoordelen

rapportage over de ontwikkelingen tijdens directieoverleg; eventueel stuurgroepoverleg.

SO en VSO maken gebruik van een digitaal
leerlingvolgsysteem

3.2
3.2.1

SO en VSO hebben de overlegcyclus gesystematiseerd
De ontwikkeling van leerlingen wordt aan de hand van
het OPP periodiek besproken

4

4.1

De IDVS heeft de doorgaande lijnen, pedagogisch en

Deze beleidsdoelstelling moet in 2019 gerealiseerd zijn. De start van het project is september 2016. Belangrijkste aandachtspunt

didactisch, tussen SO en VSO gerealiseerd.

is samenwerking en afstemming tussen SO en VSO.

SO en VSO bereiken overeenstemming over de

verkennen

plannen maken

pedagogische aanpak

IDVS jaarplan 2015 - 2016
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4.1.1

SO en VSO beschrijven de essentiële onderdelen van
een pedagogische aanpak

4.1.2

SO en VSO formuleren voorstellen met betrekking tot
een eenduidige pedagogische aanpak

4.1.3

SO en VSO ontwikkelen een implementatieplan dat leidt
tot de invoering van een eenduidige pedagogische
aanpak in SO en VSO

4.2

SO en VSO bereiken afstemming over een didactische

verkennen

plannen maken

plannen uitvoeren

aanpak
4.2.1

4.2.2

SO en VSO hebben hun onderwijsprogramma's

start: 01 – 16; feitelijk:

beschreven [zie 1.1]

beschrijven huidige situatie

SO en VSO hebben hun onderwijsprogramma's in een

voorbereiden

analysekader

analyse

samenhangende analyse in kaart gebracht
4.2.3

4.2.4

SO en VSO formuleren voorstellen om programma's op

plan van

elkaar af te stemmen

aanpak

SO en VSO ontwikkelen een implementatieplan dat leidt

Implementatie

tot de invoering van een doorgaande didactische lijn

IDVS jaarplan 2015 - 2016
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Inspecteur S. de Vriesschool; beleidsplanning 2015 - 2019
Beleidsdoelstellingen

31-12-2015

30-06-2016

31-12-2016

30-06-2017

31-12-2017

30-06-2018

31-12-2018

30-06-19

LEERLINGENZORG
5.
6.

De IDVS heeft de [onderwijsondersteunende]

Doelstellingen die vallen onder leerlingen worden gerealiseerd in de vorm van taakgroepen en waar mogelijk/noodzakelijk in

competenties van leraren aantoonbaar vergroot.

de vorm van projecten. Taakgroepen worden samengesteld uit directie en geïnteresseerde/competente medewerkers.

De IDVS realiseert een geïntensiveerde inzet van

Deelname wordt vastgelegd in de normjaartaak.

deskundigen in het primair proces.
7.

Onderwijsondersteuningsinterventies worden op
een planmatige wijze ingezet

8.

De IDVS optimaliseert permanent de

Beleidsdoelstelling 5 valt onder het scholingsbeleid en is daarmee een directe verantwoordelijkheid voor de schoolleiding.
Beleidsdoelstelling 6 valt onder de verantwoordelijkheid van de schoolleiding die hierin enkele ter zake kundige medewerkers
benadert om deel te nemen aan een taakgroep.
Beleidsdoelstelling 7: verantwoordelijkheid van de schoolleiding maar wordt uitgevoerd door de CvB. Wel een project

ondersteuningsstructuur
5

5.1

De IDVS heeft de [onderwijsondersteunende]

Deze beleidsdoelstelling is er op gericht de kwaliteit van de medewerkers en daarmee het onderwijs op een hoger plan te

competenties van leraren aantoonbaar vergroot.

brengen. Daar wordt 4 jaar voor uit getrokken. Geen SMART-plan; agendapunt op het directieoverleg: "professionalisering".

IDVS heeft de standaarden voor competenties van
leerkrachten benoemd

5.2

SO en VSO hebben de relevante [onderwijs
ondersteunende] competenties benoemd

5.3

SO en VSO hebben de aanwezige [onderwijs
ondersteunende] competenties in kaart gebracht

5.4

SO en VSO ontwikkelen voorstellen om een dekkend
competentieprofiel te realiseren

5.5

SO en VSO voeren bovenstaande voorstellen uit

6

De IDVS realiseert een geïntensiveerde inzet van

Deze beleidsdoelstelling is er op gericht deskundigen anders dan leerkrachten op een adequate wijze in te zetten in onderwijs en

deskundigen in het primair proces.

onderwijsondersteuning

6.1

SO en VSO hebben zicht op de beschikbare en gewenste
deskundigheid

6.2

SO en VSO ontwikkelen voorstellen om dekkend
competentieprofiel te realiseren

6.3

SO en VSO voeren bovenstaande maatregelen uit

IDVS jaarplan 2015 - 2016
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7

7.1

Onderwijsondersteuningsinterventies worden op een

Deze beleidsdoelstelling wordt gerealiseerd in de vorm van een project en daarmee een SMART-actieplan. Projectgroep wordt

planmatige wijze ingezet

bemensd door de CvB.

De CvB formuleert criteria en procedures op basis

Experimenteren, evalueren

waarvan onderwijs ondersteuningstrajecten worden

implementeren

en bijstellen

ingezet, uitgevoerd, geëvalueerd en afgesloten
8

8.1

De IDVS optimaliseert permanent de

Deze doelstelling valt onder de uitvoering van "de goede gewoonte" op de IDVS. Valt onder "lopend beleid" en is daarmee

ondersteuningsstructuur

aandachtspunt voor het directieoverleg.

De IDVS peilt periodiek de kwaliteit van haar
ondersteuningsstructuur en neemt, waar nodig,

Peiling

Maatregelen

Peiling

maatregelen

ondersteuningsstructuur

ondersteuningsstructuur

ondersteuningsstructuur

ondersteuningsstructuur

maatregelen om te komen tot optimalisering [wordt
vastgelegd in jaarplannen]

VEILIGHEIDSBELEID
9.

De IDVS optimaliseert de veiligheid binnen de fysieke

Doelstellingen die vallen onder veiligheidsbeleid worden waar mogelijk/noodzakelijk gerealiseerd in de vorm van projecten. Aan

omgeving dor nauwkeurige naleving van de relevante

de projecten doen [geselecteerde] onderwijsgevenden van de Inspecteur de Vriesschool mee. Deelname wordt vastgelegd in de

wet- en regelgeving.

normjaartaak.

10. De IDVS optimaliseert de pedagogische veiligheid
van leerlingen door op systematische wijze de
kwaliteit van het pedagogisch klimaat te toetsen en te
verbeteren
11. De IDVS optimaliseert de sociale veiligheid van
leerlingen bij voortduring door de sociaal-

Doelstelling 9 valt onder de verantwoordelijkheid van de directie en maakt deel uit van de routine.
Doelstelling 10 valt onder de verantwoordelijkheid van directie en middenmanagement. Tweejaarlijks wordt de kwaliteit gepeild.
Deze doelstelling maakt deel uit van de [nieuwe] routine.
Doelstelling 11 vloeit voort uit het bestuursakkoord. We pakken het aan in de vorm van een project maar valt onder de directe
verantwoordelijkheid van de CvB en de schoolleiding
Doelstelling 12 valt onder de verantwoordelijkheid van de directie. Aanpak in de vorm van een project waarbij medewerkers wordt
gevraagd deel te nemen

emotionele ontwikkeling van de leerlingen op
adequate wijze te monitoren
12. De IDVS optimaliseert de sociale veiligheid van
medewerkers bij voortduring door het vaststellen
en invoeren van een gedragen set van normen en
waarden en door de naleving hiervan
9

De IDVS optimaliseert de veiligheid binnen de fysieke

Deze beleidsdoelstelling behoeft geen project. Wel is het noodzakelijk dat de IDVS jaarlijks checkt, bij voorkeur in een

omgeving door nauwkeurige naleving van de relevante

vaststaande maand, hoe het staat met de naleving van wet- en regelgeving.

wet- en regelgeving.

IDVS jaarplan 2015 - 2016
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10

De IDVS optimaliseert de pedagogische veiligheid van
leerlingen door op systematische wijze de kwaliteit van het

peiling pedagogisch

maatregelen pedagogisch

klimaat

klimaat

experimenteren en bijstellen

invoeren

oriënteren

invoeren

peiling pedagogisch klimaat

pedagogisch klimaat te toetsen en te verbeteren
11

De IDVS optimaliseert de sociale veiligheid van leerlingen
bij voortduring door de sociaal-emotionele ontwikkeling
van de leerlingen op adequate wijze te monitoren

11.1

De IDVS hanteert een goedgekeurd programma ten

oriënteren en aanschaffen

behoeve van sociaal-emotioneel leren
11.2

De IDVS hanteert een adequate systematiek om de
sociale en emotionele ontwikkeling van leerlingen te
volgen en te beoordelen [zie beleidsdoelstelling 3]

11.3

jaarverslag

De IDVS rapporteert jaarlijks over de sociale en

jaarverslag

emotionele ontwikkeling van de leerlingen
12

oriënteren en
voorstellen
ontwikkelen

De IDVS optimaliseert de sociale veiligheid van
medewerkers bij voortduring door het vaststellen en
invoeren van een gedragen set van normen en waarden

draagvlak verwerven
en invoeringsplan
maken

invoeren

en door de naleving hiervan
PERSONEELSBELEID
13. De IDVS heeft de competenties van leraren
aantoonbaar vergroot
14. De IDVS zet in de komende jaren in op systematische competentieontwikkeling van specifieke

Doelstellingen die vallen onder personeelsbeleid worden gerealiseerd in de vorm van taakgroepen. Taakgroepen worden
samengesteld uit directie en geïnteresseerde/competente medewerkers. Deelname wordt vastgelegd in de normjaartaak.
Doelstelling 13, 14 en 15 vallen onder de verantwoordelijkheid van de directie. Daarbij worden medewerkers betrokken. Voortgang
wordt geagendeerd tijdens het directieoverleg

deskundigen opdat deze hun ondersteunende rol
naar leraren optimaal waar kunnen maken
15. De IDVS ontwikkelt in nauwe samenwerking met de
partnerscholen uit SO, SBO en VSO het profiel van
de professionele leergemeenschap en neemt
maatregelen om dit te realiseren opdat medewerkers
van de beoogde PLG toegerust zijn om de breedte
van hun taak uit te voeren
13

De IDVS heeft de competenties van leraren aantoonbaar

in combinatie met doelstelling 5

vergroot

IDVS jaarplan 2015 - 2016
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13.1

IDVS heeft de standaarden voor competenties van

in combinatie met 5.1

leerkrachten benoemd
13.1

SO en VSO hebben de relevante competenties van
medewerkers benoemd

13.2

SO en VSO hebben de aanwezige competenties in kaart
gebracht

13.3

SO en VSO ontwikkelen voorstellen om dekkende
competentieprofielen te realiseren

13.4

14

SO en VSO voeren bovenstaande voorstellen uit
De IDVS zet in de komende jaren in op systematische

Het gaat hierbij om de inzet van intern begeleiders, zorgcoördinatoren en onderwijsassistenten.

competentieontwikkeling van specifieke deskundigen
opdat deze hun ondersteunende rol naar leraren optimaal
waar kunnen maken [zie ook 6]
14.1

De IDVS heeft de relevante competenties van specifieke
deskundigen benoemd

14.2

De IDVS heeft de aanwezige competenties van specifieke
deskundigen in kaart gebracht

14.3

De IDVS ontwikkelt voorstellen om dekkende competentieprofielen van specifieke deskundigen te realiseren

15.4
14.4
15

De IDVS voert bovenstaande voorstellen uit
De IDVS ontwikkelt in nauwe samenwerking met de

Deze doelstelling is gerelateerd aan de kwaliteit van samenwerking tussen de scholen voor speciaal [basis] onderwijs van DHS.

partnerscholen uit SO, SBO en VSO het profiel van het

Subdoelstellingen en activiteiten vloeien voort uit de resultaten van de ontwikkeling van het bedrijfsplan dat lopend schooljaar wordt

geïntegreerd expertisecentrum speciaal [basis]onderwijs

vormgegeven. Voortgang wordt geagendeerd tijdens het directieoverleg.

en neemt maatregelen om dit te realiseren opdat
medewerkers van het beoogde expertisecentrum toegerust
zijn om de breedte van hun taak uit te voeren
15.1
13.2
3
15.3
15.4
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KWALITEITSBELEID
De school hanteert een systeem voor kwaliteitszorg

Doelstellingen die vallen onder kwaliteitsbeleid worden gerealiseerd in de vorm van taakgroepen. Taakgroepen worden samengesteld

[inspectie] en bestuursakkoord]

uit directie en geïnteresseerde/competente medewerkers. Deelname wordt vastgelegd in de normjaartaak.
Voortgang wordt geagendeerd tijdens het directieoverleg. Ondersteuning is waarschijnlijk noodzakelijk

16. De Inspecteur S. de Vriesschool zorgt systematisch
en planmatig voor behoud en verbetering van de
kwaliteit van haar onderwijs
16.1. De IDVS hanteert een adequate systematiek
om uitgevoerd beleid te bewaken en te
evalueren
16.2. De IDVS hanteert een adequate systematiek
om de primaire processen te bewaken en te
evalueren
16.3. De IDVS hanteert een adequate systematiek
om de secundaire processen te bewaken en te
evalueren
16.4. De IDVS hanteert een adequate systematiek
om projecten te monitoren, te bewaken en in de
organisatie in te bedden
16.5. De IDVS verantwoordt haar uitgevoerd beleid in
termen van opbrengsten conform de hierboven
beschreven procedure
16.1

EVALUATIE VAN HET BELEID

16.1.

De IDVS heeft haar beleidsdoelstellingen geformuleerd en

1
16.1.
2
16.1.
3

schoolplan 15 - 19

in een meerjaren beleidsagenda geplaatst
De IDVS ontwerpt een systematiek om de uitvoering van

Beleidsagenda

het meerjarenbeleid te bewaken
De IDVS ontwerpt een systematiek om het uitgevoerde
beleid te evalueren naar opbrengsten, processen en

jaarplannen en –verslagen
FORMAT ontwerpen

effecten

IDVS jaarplan 2015 - 2016
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16.1.
4

De IDVS evalueert het uitgevoerd beleid en legt daarover

jaarverslag

jaarverslag

jaarverslag

verantwoording af in jaarverslagen

16.2

BEWAKING EN EVALUATIE PRIMAIRE PROCESSEN

16.2.

De IDVS heeft haar primaire processen geïdentificeerd

1
16.2.
2
16.2.
3

De IDVS ontwerpt een systematiek om de uitvoering van
de primaire processen te bewaken
De IDVS ontwerpt een systematiek om de primaire
processen te evalueren [objectief en subjectief /bardo en
tevredenheidsonderzoeken]

16.2.

De IDVS evalueert periodiek de primaire processen en legt

4

daarover verantwoording af in jaarverslagen

16.3

BEWAKING EN EVALUATIE SECUNDAIRE
PROCESSEN

16.3.

De IDVS heeft haar secundaire processen geïdentificeerd

1
16.3.
2
16.3.
3

De IDVS ontwerpt een systematiek om de uitvoering van
de secundaire processen te bewaken
De IDVS ontwerpt een systematiek om de secundaire
processen te evalueren [objectief en subjectief /bardo en
tevredenheidsonderzoeken]

16.3.
4
16.4

De IDVS evalueert periodiek de secundaire processen en
legt daarover verantwoording af in jaarverslagen
MONITOREN, BEWAKEN EN EVALUEREN VAN
PROJECTEN

16.4.

De IDVS heeft haar verbeterings- en

1

vernieuwingsactiviteiten vormgegeven in projecten

4
16.4.

De IDVS ontwerpt een systematiek om projecten te

2

ontwerpen, uit te voeren, te bewaken en te evalueren
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16.4.

De IDVS ontwerpt een systematiek om projectopbrengsten

3

in het schoolbeleid te verankeren

20

VERANTWOORDING IN TERMEN VAN OPBRENGSTEN

IDVS jaarplan 2015 - 2016

33

Inspecteur S. de Vriesschool schoolplan 2015 - 2019

Inspecteur S. de Vriesschool
Jaarplan 2015-2019
versie 0.3

april 2015

HP

Inhoud
0.
1.
2.
3.
4.
5.

Inleiding........................................................................................................................................................................................... 35
Typering van de school ............................................................................................................................................................. 36
Beknopte schoolanalyse ........................................................................................................................................................... 37
Prioriteiten / projecten met betrekking tot het verbeteren van de onderwijskwaliteit in 2015-2016 40
SMART-doelen en projecten voor 2015-2016 ................................................................................................................ 41
Scholingsoverzicht 2015/2016 van de Inspecteur S. de Vriesschool................................................................... 47

IDVS jaarplan 2015 - 2016

34

Inspecteur S. de Vriesschool schoolplan 2015 - 2019

0.

Inleiding

Dit is het jaarplan van de Inspecteur S. de Vriesschool, het eerste jaarplan in de beleidscyclus 2015 – 2019. In dit
jaarplan staat aangegeven met welke beleidsdoelstellingen we in het komend jaar aan de slag gaan. Dat doen we
op twee manieren: de onderwijsinhoudelijke doelen werken we uit in projecten; de beleidsdoelstellingen die meer
gericht zijn op de organisatorische ontwikkeling van de Inspecteur S. de Vriesschool werken we uit in
beleidsgroepen of taakgroepen. De projecten hebben we in dit jaarplan opgenomen omdat alle
onderwijsmedewerkers van de Inspecteur S. de Vriesschool een rol spelen in één van deze projecten. De
projecten zijn in SMART-termen geformuleerd. De organisatorische beleidsdoelstellingen worden in dit jaarplan
geformuleerd maar niet in projecten uitgewerkt. In ons jaarverslag komen de resultaten van deze
beleidsdoelstellingen en de daaraan gekoppelde activiteiten terug.
Het is de eerste keer dat de Inspecteur S. de Vriesschool werkt met een jaarplan op de wijze zoals hier
gepresenteerd. Dat heeft te maken met de volgende zaken:
•
Tijdens de beleidsperiode 2015 – 2019 is de Inspecteur S. de Vriesschool, op basis van het
bestuursakkoord, onder meer gehouden om werk te maken van kwaliteitsbeleid. Het werken met
jaarplannen, een beleidsagenda en een schoolplan geeft hieraan in beginsel vorm.
•
Kern van onderwijsontwikkeling op de Inspecteur S. de Vriesschool is dat deze tot stand komt door de
medewerkers van de school. Dit jaarplan is hierbij de handreiking voor de projectgroepen zoals de Inspecteur
S. de Vriesschool die in schooljaar 2015 – 2016 zal inrichten.
Wij verwachten dat het werken met jaarplannen en als voortvloeisel daaruit het werken met projectgroepen leidt
tot een planmatiger aandacht voor onderwijsontwikkeling en tot een meer planmatige denk- en werkwijze bij de
medewerkers van de school.
De inhoudelijk thema's waarmee we dit jaar in projectvorm aan de slag gaan zijn:
•
De onderwijsopbrengsten
•
De actualisering van het onderwijsprogramma
•
Een krachtig pedagogisch klimaat; optimaliseren van de sociale veiligheid
Op deze thema's hebben we projecten geformuleerd die in hoofdstuk 3 zijn uitgewerkt.
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1.
•
•
•

Typering van de school
naam en adres van de school:

Inspecteur S. de vriesschool

adres:

Heliotrooplaan 35 [SO]
2555 MA Den Haag

Esther de Boer van Rijklaan 80 [VSO]
2597 TJ Den Haag
www.inspecteurdevriesschool.nl
info@inspecteurdevriesschool.nl

•
•
•

denominatie:

Openbaar

schooltype:

SO en VSO ZML

•
•
•
•

bestuur van de school:

Stichting De Haagse Scholen

adres:

Scheveningseweg 60
2517 KW Den Haag
www.dehaagsescholen.nl
info@dehaagsescholen.nl

•
•

aantal medewerkers:

in aantallen:

in fte's:
47

•
•
•
•

191

aantal leerlingen per 01/10/2014:
verdeling van de leerlingaantallen over de schooltype:
SO
schooltypen:
ondersteuningsgroep
VSO
ondersteuningsgroep

IDVS jaarplan 2015 - 2016
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27

MB
8
6
31
12
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22
70
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2.

Beknopte schoolanalyse

2.1.

De missie de school

De IDVS is een school voor bijzondere leerlingen die gewoon willen leven en werken.

De IDVS is een school voor speciaal onderwijs, die modern en vernieuwend onderwijs biedt, waar elke leerling
met een toelaatbaarheidsverklaring voor ZML welkom is. Wij bieden onze leerlingen de ruimte om zich op
basis van de eigen mogelijkheden optimaal te ontwikkelen. De IDVS is ook een ontmoetingsplaats waar
leerlingen leren door te doen zodat zij kennis, vaardigheden en attitudes/werkhouding ontwikkelen en leren
toepassen, die hen een basis geven voor hun toekomst. Wij richten ons er daarbij altijd op dat de leerlingen
later zo zelfstandig mogelijk in de samenleving kunnen functioneren, al dan niet met ondersteuning.

2.2.

De onderwijsvisie van de school

Leerlingen

Bij ons staat de leerling centraal.

Programma

Het leveren van onderwijskundig maatwerk is de manier om onze leerlingen tot
relatie, competentie en autonomie te brengen.

Organisatie van het onderwijs

Met de inrichting van het onderwijs sluiten wij aan bij de mogelijkheden en de
talenten van onze leerlingen met het doel uiteindelijk zo zelfstandig mogelijk
deel te kunnen nemen aan de samenleving.

Leeromgeving

Wij zorgen voor een leeromgeving die inspeelt op behoeften en mogelijkheden
van onze leerlingen.

Schoolklimaat

Het schoolklimaat van de Inspecteur S. de Vriesschool staat voor veiligheid
voor iedereen die bij de school betrokken is.

Onderwijsondersteuning

De leerling centraal; de leerkracht als spil in de begeleiding en de deskundige
als ondersteuner van de leerkracht

Contacten met
ouders/verzorgers

Wij hechten aan goed contact met ouders of verzorgers.

Externe contacten

De Inspecteur S. de Vriesschool ziet zichzelf als schakel in de keten van
onderwijs- en zorginstellingen en het bedrijfsleven en wenst deze rol waar te
maken.

Schoolcultuur

Wij ontwikkelen ons steeds verder als lerende organisatie

Personeel & professionalisering

Wij kunnen de ons gestelde taken alleen met succes volbrengen indien alle
medewerkers getuigen van een grote mate van professionaliteit.
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2.3.

Kansen en bedreigingen; sterke en zwakke punten van de school;
actuele ontwikkelingen

SO
Kansen
•
gespreid leiderschap
•
aanspreekcultuur realiseren door loopbaanbegeleiding [MLB].
•
De invoering van een nieuw leerlingvolgsysteem draagt bij aan het beter in kaart brengen van de
opbrengsten van het onderwijs en de noodzaak tot sturing in het onderwijsleerproces.
•
De invoering van tablets in het onderwijs op de SO-afdeling.
Bedreigingen
•
Terugloop van het leerlingenaantal onder invloed van Passend Onderwijs.
•
Hoog percentage ziekteverzuim bij de medewerkers.
•
Paradigmashift "van leerling volgend naar onderwijs plannend" weinig zichtbaar in denken en handelen
van de medewerkers
Sterke kanten
•
Huisvesting
•
Positive behaviour support zal leiden tot én competentievergroting van de medewerkers én tot vergroting
van welbevinden van de leerlingen.
•
Grote betrokkenheid van het personeel
Zwakke kanten
•
communicatie en in het nakomen van afspraken.
•
Hoog percentage ziekteverzuim
•
Geringe ouderbetrokkenheid
•
Structureel gebrek aan kwalitatief hoogwaardige contacten met de ouders
VSO
Kansen
•
Gespreid leiderschap.
•
De invoering van een nieuw leerlingvolgsysteem en tablets, de
•
Leren op locatie
•
Invoering van een kwaliteitsvol ZML-diploma
•
Grote mate van betrokkenheid van het team bij de school en een forse motivatie
Bedreigingen
•
teruglopend leerlingenaantal.
•
Ontbreken van een 'aanspreekcultuur' als onderdeel van een lerende organisatie
Sterke kanten
•
veranderingsbereidheid van het team.
•
Inzet van het instrument van intervisie draagt bij aan het tot stand komen van de eerder genoemd
aanspraakcultuur.
•
De invoering van DOEN IN want aansluitend bij behoeften en mogelijkheden van leerlingen en mede gericht
op het inzichtelijk maken van de opbrengsten van he onderwijs.
•
Uitstekende praktijkruimten
Zwakke kanten
•
in te beperkte mate in staat om een volledige kwaliteitscyclus te doorlopen
•
Te veel nieuwe initiatieven worden ondernomen met hoog afbreukrisico
•
Daarmee: druk op motivatie en veranderingsbereidheid.
•
Programmering ten behoeve van de sociale en emotionele ontwikkeling van de leerlingen
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2.4.

De doelen op langere termijn [2015-2019] en de fasering in de
realisatie daarvan

Onderwijsbeleid
Opbrengsten
1. De Inspecteur S. de Vriesschool heeft de leeropbrengsten van SO en VSO aantoonbaar verhoogd.
Programma
2.

De inspecteur S. de Vriesschool heeft zowel in SO als in VSO een eigentijdse en aantrekkelijke
programmering [conform de eisen van de overheid en aansluitend bij het bestuursakkoord] gerealiseerd

Volgen en beoordelen
3.

De Inspecteur S. de Vriesschool hanteert een adequate systematiek om de ontwikkeling van leerlingen te
volgen en te beoordelen.

Doorgaande lijnen
4. De Inspecteur de Vriesschool heeft de doorgaande lijn, pedagogisch en didactisch tussen SO en VSO
gerealiseerd.

Leerlingenzorg en onderwijsondersteuning
Ondersteuning
5.

De Inspecteur S. de Vriesschool heeft de [onderwijs-ondersteunende]competenties van leraren
aantoonbaar vergroot.

Organisatie
6.
7.
8.

De Inspecteur S. de Vriesschool realiseert een geïntensiveerde inzet van deskundigen in het primair
proces.
Onderwijsondersteuningsinterventies worden op een planmatige wijze ingezet.
De Inspecteur S. de Vriesschool optimaliseert permanent de ondersteuningsstructuur.

Veiligheidsbeleid
Fysiek
9.

De Inspecteur S. de Vriesschool optimaliseert de veiligheid binnen de fysieke omgeving door nauwkeurige
naleving van de relevante wet- en regelgeving. [wordt vastgelegd in de jaarplannen]

Pedagogisch
10. De Inspecteur S. de Vriesschool optimaliseert de pedagogische veiligheid van leerlingen door op
systematische wijze de kwaliteit van het pedagogisch klimaat te toetsen en te verbeteren [wordt vastgelegd
in de jaarplannen]

Sociaal
11. De Inspecteur S. de Vriesschool optimaliseert de sociale veiligheid van leerlingen bij voortduring door de
sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen op adequate wijze te monitoren.
12. De Inspecteur S. de Vriesschool optimaliseert de sociale veiligheid van medewerkers bij voortduring door
het vaststellen en invoeren van een gedragen set van normen en waarden en door de naleving hiervan.

Personeelsbeleid
Schoolspecifiek
13. De Inspecteur S. de Vriesschool heeft de competenties van leraren aantoonbaar vergroot.
14. De Inspecteur S. de Vriesschool zet in de komende periode in op systematische competentieontwikkeling
van specifieke deskundigen -intern begeleiders, orthopedagogen en therapeuten- opdat deze hun
ondersteunende rol naar leraren optimaal -inhoudelijk en procesmatig- waar kunnen maken.

Schooloverstijgend
15. De Inspecteur S. de Vriesschool ontwikkelt in nauwe samenwerking met de partnerscholen uit SO, SBO en
VSO het profiel van de professionele leergemeenschap en neemt maatregelen om dit te realiseren opdat
medewerkers van de beoogde professionele leergemeenschap toegerust zijn om de breedte van hun taak
uit te voeren.

Kwaliteitsbeleid
16. De Inspecteur S. de Vriesschool zorgt systematisch en planmatig voor behoud en verbetering van de
kwaliteit van haar onderwijs.
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3.

Prioriteiten / projecten met betrekking tot het verbeteren
van de onderwijskwaliteit in 2015-2016

De bovenstaande analyse laat zien dat de kwaliteit van ons onderwijs op onderdelen goed is, maar
ook beter kan:
•

sterke onderwijskwaliteiten die we willen behouden:

•
•

De opbrengsten van ons onderwijs
De betrokkenheid van de medewerkers

• onderwijskwaliteiten die we willen versterken:
•
•

De leerlingenzorg en onderwijsondersteuning
Een eigentijds en actueel onderwijsprogramma

•

onderwijskwaliteiten die we willen verbeteren:

•
•
•

Een krachtig pedagogisch klimaat; optimaliseren van de sociale veiligheid
De competenties van de medewerkers
Het kwaliteitsbeleid

•

gewenste nieuwe onderwijskwaliteiten:

•

Een geïntegreerd expertisecentrum speciaal onderwijs binnen de regio

Het is natuurlijk irreëel aan al die punten tegelijkertijd te gaan werken. Daartoe ontbreekt de
menskracht. We beginnen daarom in 2015-2016 met de volgende projecten:
•
•
•

Een eigentijds en actueel onderwijsprogramma [SO en VSO]
Onderwijsopbrengsten [SO en VSO]
Een krachtig pedagogisch klimaat
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4.

SMART-doelen en projecten voor 2015-2016

4.1.

Project (1)

naam project:

De opbrengsten van ons onderwijs

Omschrijving:

Dit project beoogd de leeropbrengsten van de leerlingen op het SO en VSO aantoonbaar te verhogen.

Opbrengsten uit de vorige periode
Produkten
Proces
Aandachtspunten voor de komende
periode [waar moeten we op letten?]
Te realiseren doelen
projectleider:

Sonja Endhoven (SO) en Elke Mulder (VSO)

samenstelling projectteam:
verantwoordelijk leiding gevende:
fasering

Wilma Groenenberg en Mirjam Mulder
e

e

e

1 periode

2 periode

3 periode

4e periode

herfst – kerst

kerst – krokus

krokus – mei

mei – zomer

te leveren prestaties:
Wat gaan we doen?
Wie
doen er allemaal mee
uitvoerders
Door welke leden van het projectteam wordt
dit onderdeel uitgevoerd?

beoogd resultaat:
Met welk resultaat zijn we tevreden?
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Communicatie
Hoe is de communicatie mbt de voortgang
ge-regeld met de verantwoordelijk
leidinggevende?
Hoe is de communicatie met betrekking tot
de uitvoering van de werkgroep geregeld?
Hoe is de communicatie met de
schoolleiding geregeld?
Hoe is de communicatie met het team
geregeld?
Evaluatie
Stellen we een evaluatiemoment vast? Wie
evalueert en aan de hand van welke
criteria?

Samen met de externe
ondersteuner stellen we een
evaluatieinstrument op dat ingaat
op het ontwikkelproces.

Wat doen we met de bevindingen? et
cetera.
benodigdheden + kostenraming:
•

extra formatie:

Niet aan de orde

•

ondersteuning / scholing:

Door de werkgroep te bepalen

•

materialen / voorzieningen:

•

diversen:

bijzonderheden:
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4.2.

Project (2)

naam project:

Een eigentijds en actueel onderwijsprogramma

Omschrijving:

De Inspecteur S. de Vriesschool heeft zowel in het SO als het VSO een eigentijds en aantrekkelijke programmering, conform de eisen van de overheid
en aansluitend bij het bestuursakkoord en het ambitiestatement van De Haagse Scholen.

Opbrengsten uit de vorige periode
Produkten
Proces
Aandachtspunten voor de komende

Formeren werkgroep

periode [waar moeten we op letten?]
Te realiseren doelen
projectleider:

Michel Pronk voor het SO en Boris Groenendaal voor het VSO

samenstelling projectteam:
verantwoordelijk leiding gevende:
fasering

Wilma Groenenberg en Mirjam Mulder
e

e

e

1 periode

2 periode

3 periode

4e periode

herfst - kerst

kerst - krokus

krokus - mei

mei - zomer

te leveren prestaties:
Wat gaan we doen?
Wie
doen er allemaal mee
uitvoerders
Door welke leden van het projectteam wordt
dit onderdeel uitgevoerd?

Nog te formeren voor de
Herfstvakantie

beoogd resultaat:
Met welk resultaat zijn we tevreden?
Communicatie
Hoe is de communicatie mbt de voortgang geregeld met de verantwoordelijk
leidinggevende?
Hoe is de communicatie met betrekking tot de
uitvoering van de werkgroep geregeld?
Hoe is de communicatie met de schoolleiding
geregeld?
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Hoe is de communicatie met het team
geregeld?
Evaluatie
Stellen we een evaluatiemoment vast? Wie
evalueert en aan de hand van welke criteria?
Wat doen we met de bevindingen? et cetera.

Samen met de externe
ondersteuner stellen we een
evaluatieinstrument op dat ingaat op
het ontwikkelproces.

benodigdheden + kostenraming:
•

extra formatie:

Géén

•

ondersteuning / scholing:

Studiedag ZMLK op 14 september. Lezing door Ruud Veltenaar over het onderwijs van de toekomst

•

materialen / voorzieningen:

Door de werkgroep te bepalen

•

diversen:

bijzonderheden:
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4.3.

Project (3)

naam project:

Krachtig pedagogisch klimaat. Optimaliseren van de sociale veiligheid

Omschrijving:

De Inspecteur S. de Vriesschool optimaliseert de sociale veiligheid van leerlingen bij voortduring door de sociaal – emotionele ontwikkeling van de
leerlingen op adequate wijze te monitoren.

Opbrengsten uit de vorige periode
Produkten
Proces
Aandachtspunten voor de komende periode
[waar moeten we op letten?]
Te realiseren doelen

De Inspecteur S. de Vriesschool hanteert een goedgekeurd programma ten behoeve van sociaal – emotioneel leren.

projectleider:

Arjen voor het SO en ???? voor het VSO

samenstelling projectteam:
verantwoordelijk leiding gevende:
fasering

Wilma Groenenberg en Mirjam Mulder
e

e

e

1 periode

2 periode

3 periode

4e periode

herfst - kerst

kerst - krokus

krokus - mei

mei - zomer

te leveren prestaties:
Wat gaan we doen?
Wie
doen er allemaal mee
uitvoerders
Door welke leden van het projectteam wordt dit
onderdeel uitgevoerd?
beoogd resultaat:
Met welk resultaat zijn we tevreden?
Communicatie
Hoe is de communicatie mbt de voortgang geregeld met de verantwoordelijk
leidinggevende?
Hoe is de communicatie met betrekking tot de
uitvoering van de werkgroep geregeld?
Hoe is de communicatie met de schoolleiding
geregeld?
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Hoe is de communicatie met het team
geregeld?
Evaluatie
Stellen we een evaluatiemoment vast? Wie
evalueert en aan de hand van welke criteria?
Wat doen we met de bevindingen? et cetera.
benodigdheden + kostenraming:
•

extra formatie:

•

ondersteuning / scholing:

•

materialen / voorzieningen:
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5.

Scholingsoverzicht 2015/2016 van de Inspecteur S. de Vriesschool

Onze school leidt de scholing van haar medewerkers voor 2015-2016 af uit de verbeterplannen voor dit schooljaar. Voor 2015-2016 ziet dat aanbod er zo uit:
doelgroep

onderwerp van de scholing

scholingsdata/
scholingsperiode:

aanbieder van de
scholing:

vrijwillig /
verplicht:

[maximaal]
aantal
deelnemers:

nieuwe leraren

leraren

€

€

€

€

€

€000000

€ nog niet
bekend

14 september 2015

Ronald Hüneman

Verplicht

Allen

14 september 2015

Ruud Veltenaar

Verplicht

allen

HCO

Verplicht

allen

€000000

€990,00

Drie maal per jaar

Verplicht

allen

€00000

€00000

SO twee dagen, VSO

verplicht

allen

€000000

€??????

€000000

€onbekend

Studiedagen nog nader te
bepalen

één dag

Diagnostiseren

14 september 2015

Ronald Hüneman

Verplicht

Allen

21 eeuwse vaardigheden

14 september 2015

Ruud Veltenaar

Verplicht

allen

HCO

Verplicht

allen

€000000

€990,00

verplicht

allen

€0000000

€000000

PBS

directie / middenkader

€

21 eeuwse vaardigheden

MLB

alle medewerkers, op
basis van specifieke
functie, belangstelling
of vrijwilligheid

kosten
voor de
school:

Diagnostiseren

PBS

OOP

kosten voor
de
deelnemer:

MLB

Drie maal per jaar

Sietske Heeringa Master Sen

Schooljaar 2015 -

Seminarium

Vrijwillig

€lerarenbeurs

€000000

?

Vrijwillig

€lerarenbeurs

€000000

€

€

€000000

€ 4000,-

€

€

2016

Danny de Bruijn

Schooljaar 2015 2016

Kwaliteitszorg PDCA

Schooljaar 2015 -

Hans Pietersen

Verplicht

allen

2016

Individuele studiedagen
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Ontwikkelinfrastructuur Inspecteur S. de Vriesschool
Met ingang van september 2015 treedt de nieuwe beleidscyclus in werking. De inhoudelijke ontwikkeling van de Inspecteur S. de Vriesschool, de ambities die daaraan ten
grondslag liggen en de concretisering van deze ambities zijn vastgelegd in de trits: schoolplan – beleidsagenda – jaarplan. Cruciaal voor het realiseren van de ambities van de
school is een organisatorisch kader dat richting geeft aan een groot aantal werkzaamheden die in de vorm van projecten worden uitgevoerd.

Projecten
De beleidsdoelstellingen van de Inspecteur S. de Vriesschool zijn vertaald in sub-doelstellingen. Voor de onderwijsinhoudelijke beleidsdoelstellingen heeft de school er voor
gekozen deze te laten realiseren door de medewerkers van de school in de vorm van projecten. Achterliggende gedachte hierbij is dat het werken met projecten de kans op
succesvolle invoering van nieuw beleid vergroot. Het werken in de vorm van projecten heeft als voordeel dat gewerkt wordt binnen een afgebakende periode aan een helder
gedefinieerde opdracht waarbij een concreet resultaat wordt nagestreefd. Ook staat aangegeven wat van medewerkers wordt verwacht, hoe met hen en anderen wordt
gecommuniceerd en op welke wijze proces en opbrengsten worden geëvalueerd. Omdat de Inspecteur S. de Vriesschool aan meerdere beleidsdoelstellingen tegelijkertijd
werkt, is het zaak een goede organisatievorm te kiezen opdat iedereen zicht blijft houden op de voortgang van en geplande werkzaamheden binnen de projecten. De volgende
termen verdienen daarbij enig toelichting.

Projectplan of SMART-actieplan
Het projectplan is leidend voor de activiteiten die worden uitgevoerd door een projectgroep. In het projectplan staan onder meer beschreven: de context waarbinnen het project
wordt uitgevoerd, de doelstellingen en de beoogde resultaten, de activiteiten die achtereenvolgens worden uitgevoerd om de beoogde resultaten te bereiken, de samenstelling
van de projectgroep, de wijze waarop wordt gecommuniceerd met en tussen de diverse geledingen van de school, de wijze waarop wordt geëvalueerd en enkele
randvoorwaardelijke aspecten die moeten worden ingevuld om het project tot een goed eind te brengen.

Context
In de context wordt de plaats beschreven die het project inneemt in het geheel van beleidsontwikkeling van de Inspecteur S. de Vriesschool.

Projectleider
De projectleider is verantwoordelijk voor het formuleren van het projectplan en voor een goede uitvoering van het project. Hij/zij stuurt de projectmedewerkers aan en waakt er
voor dat de opbrengsten tijdig worden opgeleverd. Daarnaast heeft de projectleider overleg met verantwoordelijk leidinggevenden.

Projectmedewerker
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Verantwoordelijk leidinggevende
De verantwoordelijk leidinggevende is de adjunct-directeur van de school. In dit geval zijn er twee verantwoordelijk leidinggevenden: de directeur SO en de directeur VSO.

Schoolleiding
Met de schoolleiding wordt de eindverantwoordelijk schoolleider bedoeld. Dat is degene die verantwoording aflegt aan het bestuur van de school en degene die de projecten
formeel faciliteert: financieel, organisatorisch en in menskracht. Hij dient op hoofdlijnen, periodiek op de hoogte te worden gebracht over de algemene voortgang van alle
projecten waarbij met name knelpunten die niet direct oplosbaar lijken, de aandacht krijgen.

Randvoorwaarden
Het gaat hierbij om het benoemen/vaststellen van:
•
de [extra] formatie die noodzakelijk is om het project tot een goed eind te brengen
•
de [externe] ondersteuning dan wel scholing die een projectgroep nodig heeft om een project tot een goed eind te brengen
•
materialen en voorzieningen [om die reden zou ieder projectplan vergezeld moeten gaan van een begroting]

Overlegstructuur
Het werken met projecten is relatief nieuw voor de Inspecteur S. de Vriesschool. Daarom is het van belang om van meet af aan alert te zijn op signalen vanuit de
projectgroepen. Overleg is noodzakelijk en ondersteuning van de diverse overleggen lijkt zeker in het eerste projectjaar van groot belang, juist om teleurstellingen te
voorkomen. We kennen de volgende overleggen:

Projectoverleg
Elke projectgroep komt regelmatig bij elkaar op basis van een goedgekeurde planning, Tijdens het projectoverleg worden werkafspraken gemaakt en lopende afspraken
gecontroleerd als ook de algehele uitvoering van het project. Het projectoverleg staat onder leiding van de projectleider. Hij/zij is verantwoordelijk voor controle op de voortgang
en de organisatie van zijn/haar project. Projectgroepen worden inhoudelijk ondersteund door een extern deskundige.

Projectleidersoverleg
De projectleiders komen maandelijks bij elkaar om met elkaar en onder leiding van één van de verantwoordelijk leidinggevenden de voortgang van de projecten te bespreken
en, daar waar dat nodig is, voorstellen tot interventie te bespreken. Projectleiders verantwoorden op die manier hun werkzaamheden en worden, waar dat nodig mocht blijken,
gestuurd door de verantwoordelijk leidinggevende. Er wordt overlegd aan de hand van een van te voren opgestelde agenda. Kern van het overleg is steeds de vraag: "zitten we
nog op koers om onze projecten tot een goed einde te brengen", "waar lopen we tegenaan?" en "wat kunnen we daar aan doen"? Het projectleidersoverleg heeft een
intervisieachtig karakter. Aan de hand van casuïstiek kunnen projecten worden besproken.

Stuurgroepoverleg
De stuurgroep komt maandelijks bij elkaar en bestaat uit de schoolleider, de verantwoordelijk leidinggevenden en de externe ondersteuner. Zij overleggen op basis van een van
te voren vastgestelde agenda met het doel de hoofdlijnen van de het totaal der projecten te bewaken en daar waar nodig interventies te ontwerpen
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Schematisch
PROJECTOVERLEG

PROJECTLEIDERSOVERLEG

STUURGROEPOVERLEG

Frequentie

wekelijks [in jaartaak vastgelegd]

9 à 10 keer per jaar

9 à 10 keer per jaar

Samenstelling

Projectleiders &

Verantwoordelijk

Schoolleiding, verantwoordelijk

projectmedewerkers

leidinggevenden & projectleiders

leidinggevenden en extern
ondersteuner

Tijdstip

vast tijdstip na lestijd

vast tijdstip maandelijks

vast tijdstip maandelijks

Agenda

door projectleider

door verantwoordelijk

door extern ondersteuner

leidinggevend
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