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Jaarverslag IDVS 2017 – 2018  

Inleiding 
 

Dit is het jaarverslag 2017 - 2018 van de Inspecteur S. de Vriesschool, het derde jaarverslag in de 

beleidscyclus 2015 – 2019. In dit jaarverslag staat aangegeven met welke beleidsdoelstellingen we in 

het afgelopen schooljaar aan de slag zijn gegaan. Dit hebben we op twee manieren gedaan: de 

onderwijsinhoudelijke doelen hebben we uitgewerkt in projecten; de beleidsdoelstellingen die meer 

gericht zijn op de organisatorische ontwikkeling van de Inspecteur S. de Vriesschool hebben we 

uitgewerkt in beleidsgroepen of taakgroepen. Alle medewerkers van de Inspecteur S. de Vriesschool 

hebben een rol in één van deze projecten. De projecten zijn in SMART-termen geformuleerd. De 

organisatorische beleidsdoelstellingen zijn geformuleerd maar niet in projecten uitgewerkt. In ons 

jaarverslag komen nu de resultaten van deze beleidsdoelstellingen en de daaraan gekoppelde 

activiteiten terug. 

Het is het derde jaar dat de Inspecteur S. de Vriesschool gewerkt heeft met een jaarplan op de wijze 

zoals  gepresenteerd is in het schoolplan 2015 - 2019. Dat had 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. Het jaarplan is hierbij de handreiking voor de projectgroepen 

zoals de Inspecteur S. de Vriesschool die in schooljaar 2017 – 2018 heeft ingericht. 

 

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. Daarnaast worden de 

medewerkers mede verantwoordelijk voor het maken van beleid. 

De inhoudelijk thema's waarmee we het afgelopen schooljaar in projectvorm aan de slag zijn gegaan 

zijn: 

 De onderwijsopbrengsten 

 De actualisering van het onderwijsprogramma  

 Een krachtig pedagogisch klimaat; optimaliseren van de sociale veiligheid 

Op deze thema's zijn projecten geformuleerd en uitgewerkt. 
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Jaarverslag IDVS 2017 – 2018  

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 

  
  
 in aantallen: SO VSO 

98 104 

  
 aantal leerlingen per 01/10/2017: 202 

   

http://www.inspecteurdevriesschool.nl/
mailto:info@inspecteurdevriesschool.nl
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Beknopte schoolanalyse 
 

De missie de school 

De Inspecteur S. de Vriesschool  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. 

 

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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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:  aansluitend bij behoeften en mogelijkheden van leerlingen en mede 

gericht op het inzichtelijk maken van de opbrengsten van het 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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Prioriteiten / projecten met betrekking tot het verbeteren van  

de onderwijskwaliteit in 2017-2018 
 
 

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 was natuurlijk irreëel om aan al die punten tegelijkertijd te gaan werken in het schooljaar 2015 - 

2016. Daartoe ontbrak de menskracht. We zijn daarom in 2015-2016 begonnen met de volgende 

projecten: 

 

 Een eigentijds en actueel onderwijsprogramma [SO en VSO] 

 Onderwijsopbrengsten [SO en VSO] 

 Een krachtig pedagogisch klimaat (SO en VSO) 
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Resultaten 2017 - 2018: 
 
Algemeen: 
 
Na een jaar van discussiëren en schrijven was in juni 2015 ons nieuwe schoolplan gereed. Een plan 

waar iedereen enthousiast over was. 

Zoals hierboven vermeld werken we met projectgroepen. Alle leerkrachten en assistenten zijn 

verdeeld over de projectgroepen. 

 

In dit derde jaar was duidelijk te merken dat de projectgroepen de manier van werken beter onder 

de knie hebben gekregen. Ze begrijpen steeds beter waarmee zij bezig zijn. Het is inmiddels een 

goede gewoonte geworden dat de projectgroepen tijdens studiedagen verslag doen naar het 

team. Hierdoor blijven de anderen op de hoogte en krijgt de projectgroep input vanuit het team. 

Dit werkt naar tevredenheid. Wel blijft het nodig om de vinger aan de pols te houden door de 

locatiedirecteuren en door Hans Pietersen als externe ondersteuner.  

Het proces blijft een leerproces.  

 

Ook in het derde jaar heeft het schrijven van het projectplan aardig wat begeleiding nodig 

gehad. Gelukkig kunnen we nog steeds de hulp van Hans Pietersen in roepen. Hij bekijkt de 

plannen van de projectgroepen en voorziet deze van commentaar. Dit zorgt ervoor dat doelen uit 

het schoolplan aan de orde komen en de plannen scherper worden geformuleerd. 

Met de ervaring van de eerste twee jaren zouden de locatiedirecteuren in het derde jaar meer 

overlegsituaties plannen met de projectgroepen/projectleiders. Dit is niet helemaal gelukt. Ook de 

stuurgroep is minder bijeen geweest. Dit hebben allen als een gemis ervaren en zijn er voor het 

komend schooljaar afspraken gemaakt dit weer goed op te pakken. 

 

Terugkijkend zijn we meer tevreden over de opbrengsten dan het tweede jaar, we zijn nog steeds 

heel tevreden over het leerproces. We kunnen dus tevreden zijn over de opbrengsten in het totaal. 

Dit neemt niet weg dat er nog heel veel werk te doen is en zal er in het schooljaar 2018 – 2019 hard 

gewerkt moeten worden. We zullen het schoolplan 2015 – 2019 moeten evalueren en we moeten 

een nieuw schoolplan gaan schrijven voor 2019 – 2023.  

We merken dat de werkdruk in het onderwijs een hot item is. Ook de mensen op de Inspecteur S. 

de Vriesschool klagen over de hoge werkdruk. We kijken reeds binnen de organisatie hoe we de 

werkdruk kunnen verlagen, maar er zullen dingen blijven, die moeten. We zullen in het nieuw te 

schrijven schoolplan de organisatie als innovatiethema opnemen. We zullen kijken hoe de 

organisatie in te richten om ervoor te zorgen dat we effectiever en efficiënter gaan werken.  

Het is daarom zaak om het gehele proces kritisch te monitoren. 

  

Maatregelen/planning: 

 

1. Hans Pietersen zal de smartplannen kritisch blijven begeleiden. 

2. Hans Pietersen zal aansluiten wanneer de locatiedirecteuren, de projectgroepen gaan 

evalueren.  

3. Hans Pietersen plant spiegelmomenten met de locatiedirecteuren. 

4. De stuurgroep, bestaande uit locatiedirecteuren – Hans Pietersen – directeur, komt 3x per 

jaar bijeen. Hans Pietersen maakt de planning. 

5. In september 2018 plannen we een kick-off bijeenkomst voor het schrijven van het nieuwe 

schoolplan 2019 – 2023.  
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Resultaten schooljaar 2017 – 2018 

 

Kansen en bedreigingen; sterke en zwakke punten van de school: 

 

Tijdens het schrijven van het beleidsplan 2015 – 2019 hebben we voor het SO en VSO de kansen en 

bedreigingen, de zwakke kanten en de sterke kanten geformuleerd. In de afgelopen twee jaar 

hebben we hard gewerkt om de kansen te vergroten, de bedreigingen om te draaien, van zwakke 

kanten sterke kanten te maken en om de sterke kanten te versterken. Hieronder geven we aan 

wat we daar tot nu toe aan gedaan hebben: 

 

SO: 

Kansen: 

 Aanspreekcultuur realiseren door loopbaanbegeleiding (MLB): het SO is nu drie jaar bezig 

met MLB. Leerkrachten bespreken problemen die zij ervaren in de vorm van intervisie. Zij 

stellen zich heel kwetsbaar op naar elkaar. Door deze manier van werken ontstaat er ook 

een betere band tussen de mensen, een band die ervoor zorgt dat zij elkaar ook durven 

aan te spreken wanneer afspraken niet nagekomen worden. We zijn tenslotte met elkaar 

verantwoordelijk voor de organisatie. 

Bedreigingen: 

 Het aantal leerlingen is de afgelopen twee jaar weer toegenomen. Door een goed 

profileringsplan, investeringen in het aanzien van het gebouw, investeringen in materiaal en 

de inzet van het personeel heeft ervoor gezorgd dat ons SO weer in de “lift” zit. 

 PBS: het invoeren van PBS heeft ervoor gezorgd dat het gedrag binnen het SO veel 

positiever is geworden. Er worden bijna geen leerlingen meer naar de locatiedirecteur 

gestuurd. Alles wordt binnen de groep of met behulp van een time out afgehandeld. Het 

SO heeft in de afgelopen schooljaren veel nieuwe medewerkers gekregen. Daarom is er in 

schooljaar 2017 – 2018 een herhalingscursus PBS georganiseerd. 

 Hoog ziekteverzuim: het ziekteverzuim is gedaald, maar heeft nog wel aandacht nodig. 

Vooral het kortdurende ziekteverlof moet nog verder omlaag. 

Zwakke kanten: 

 Communicatie en nakomen afspraken: door MLB is ook dit sterk verbeterd. Het is wel zaak 

om constant de vinger aan de pols te houden. We merken dat werkdruk aangedragen 

wordt voor het niet op tijd inleveren van zaken. Ook al is de werkdruk te hoog, er zullen nu 

eenmaal zaken zijn die gedaan moeten worden. 

 Ouderbetrokkenheid: dit probeert de school te verbeteren door middel van omgekeerde 

oudergesprekken. Tijdens deze gesprekken zijn het de ouders die, als ervaringsdeskundigen, 

het woord doen. Ouders voelen zich hierdoor meer serieus genomen. Op het SO is een 

aantal ouders inmiddels zeer actief rond het knutselen van versieringen in het gebouw. 

 

VSO: 

Kansen:  

 Leerlingvolgsysteem: het leerlingvolgsysteem werkt al vrij goed. Het is nu voor een groot 

deel gevuld. Ouders kunnen inloggen, maar daar wordt nog weinig gebruik van gemaakt. 

Dit heeft onze aandacht. 

Een kans kan ook een bedreiging worden. Leerkrachten hebben, in het schooljaar 2017 – 

2018, aangegeven dat het veel werk is om het volgsysteem in te vullen. We hebben 

inmiddels de IB’ers gevraagd dit te onderzoeken en met de maker van het programma te 

kijken of zaken simpeler/efficiënter kunnen. 

 Invoering ZMLK diploma: dit is geheel ingevoerd. Alle leerlingen die het VSO verlaten doen 

dit met een diploma. Ouders en leerlingen zijn hier heel blij mee en trots op. Er zijn zelfs 

ouders die voor hun zoon/dochter de vlag thuis buiten hangen na het behalen van het 

diploma. Geweldig om te zien. Voor het eerst is dit schooljaar een groot 

schoolverlatersfeest georganiseerd waarbij alle schoolverlaters en hun ouders/verzorgers 

aanwezig waren. Per groep werden de leerlingen naar voren geroepen en hebben zij hun 

diploma officieel ondertekend. 
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Bedreigingen: 

 Aanspreekcultuur: het VSO is nu vier jaar bezig met MLB. Leerkrachten bespreken 

problemen die zij ervaren in de vorm van intervisie. Zij stellen zich heel kwetsbaar op naar 

elkaar. Door deze manier van werken ontstaat er ook een betere band tussen de mensen, 

een band die ervoor zorgt dat zij elkaar ook durven aan te spreken wanneer afspraken niet 

nagekomen worden. 

 

Zwakke kanten: 

 Het nemen van teveel nieuwe initiatieven: dit hebben we opgevangen door ons te houden 

aan de strakke planning van het schoolplan. Actuele zaken worden ingepast in dat wat de 

projectgroepen reeds doen. Hun opdracht wordt hierdoor niet anders, maar iets 

uitgebreider. 

 Sociale en emotionele ontwikkeling: dit thema speelt op alle ZMLK scholen binnen Den 

Haag. Daarom hebben we een school doorbroken werkgroep in het leven geroepen die 

hiermee aan de slag is gegaan. Het onderzoek en voorbereidingen zijn in schooljaar 2016 – 

2107 uitgevoerd. De werkgroep is in het schooljaar 2017 – 2018 gestart. Inmiddels is hier een 

rapportage van gemaakt en voorgelegd aan de vier directeuren. Zij hebben de mensen uit 

de werkgroep gevraagd dit nu verder uit te rollen in de teams. In 2018 – 2019 zal er nog een 

terugkom bijeenkomst worden georganiseerd. 

 

 

Opbrengsten van het onderwijs: 

 

Voor het SO worden halfjaarlijks en voor het VSO worden jaarlijks de opbrengsten in kaart 

gebracht. De opbrengsten worden op leerlingniveau, groepsniveau, en schoolniveau opgesteld. 

De opbrengsten worden in een teamvergadering besproken. Naar aanleiding van de analyses 

wordt bekeken of er interventies nodig zijn en waar die nodig zijn. 

In het VSO was de analyse aanleiding om het onderwijsaanbod in de hogere leerroutes tegen het 

licht te gaan houden. Leerlingen scoorden hier heel hoog. Hiervoor zijn ontwikkelteams geformeerd 

en aan de slag gegaan. 

Aandachtpunt blijft wel dat het managementteam de opbrengsten agenderen in het MT overleg 

en beslissingen moeten nemen over de adviezen die worden gegeven door de projectgroepen. 

 

Evaluatie SO 

 

Opbrengsten van het Onderwijs: 

 

Hiervoor is een projectgroep samengesteld. In mei 2018 is de projectgroep geëvalueerd. 

Ze hebben hard en goed gewerkt. De projectgroep heeft het team meer bewust gemaakt van 

wat er van hun verwacht wordt. 

 De projectgroep heeft de Beslisbomen opnieuw tegen het licht gehouden en deze zullen 

worden aagepast. Dit in verband met nieuwe methodes en zaken binnen de leerlijnen.  

 Zij hebben zich gebogen over het protocol overgang naar het VSO en deze bijgesteld. 

 Format groepsplan effectiever gemaakt. 

Aanbevelingen: 

 Op woensdag blijven vergaderen. Dit is het meest effectief. 

 Kijken of er nieuwe collega’s zijn die zich bij deze groep willen aansluiten. 

 Overzicht maken waarin mensen zelf kunnen intekenen om mee te denken. 

 

 

Actueel en eigentijdsonderwijsaanbod: 

 

Deze groep heeft tijdens de studiedag een vrij ruime presentatie gegeven van waar zij mee bezig 

zijn. Zij zullen nu een gedetailleerd plan moeten maken en zullen moeten “doorpakken”. 

De doelen die zij behaald hebben liggen allemaal op het gebied van ICT en dat is géén actueel 

en eigentijds onderwijs. Dit is een maar een klein onderdeel hiervan. 
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Aanbevelingen: 

 De schoolleiding moet waken de projectgroep op te zadelen met een opdracht die zij niet 

kunnen behalen. 

 Organiseren van een studiedag ICT om de eigenvaardigheid van de medewerkers te 

verhogen. 

 

 

Pedagogisch klimaat en sociale veiligheid: 

 

De projectgroep heeft aan het begin van dit schooljaar een beetje lopen zoeken. De projectleider 

van het afgelopen schooljaar is vertrokken en hij nam heel veel op zijn schouders. De projectgroep 

heeft nu twee projectleiders. 

De volgende zaken zijn opgepakt: 

 Ook zij hebben een presentatie gegeven op de studiedag. 

 PBS is geïntroduceerd bij de nieuwe medewerkers 

 MI is geïntroduceerd bij de nieuwe medewerkers 

 De methode Stip is geëvalueerd en onvoldoende beoordeeld.   

 Er worden plannen gemaakt om het grote schoolplein opnieuw in te richten.  

Aanbevelingen: 

 Bezoek afleggen bij een andere ZMLK voor oriëntatie methode SEO 

 Herintroduceren formulieren melding incident 

 PBS verder implementeren 

 Schoolpleinen aanpakken  

 

 

Evaluatie VSO 

 

Opbrengsten van het Onderwijs:  

 

Hiervoor is een projectgroep samengesteld. In mei 2018 is de projectgroep geëvalueerd. 

De evaluatie bestaat uit vier onderdelen: 

1. Hoe ervaar je jouw rol als projectleider: Dit schooljaar was een enorme verbetering in 

vergelijking met vorig schooljaar. Zij kon taken delegeren en er was veel meer sprake van 

het samen werken aan “opbrengsten”. De nieuwe samenstelling van de projectgroep heeft 

een boost gegeven. 

2. Hoe is de betrokkenheid van de collega’s: De projectgroep heeft de jaarplanning samen 

gemaakt en in groepjes uitgewerkt. Niet alle bijeenkomsten zijn door gegaan, maar 

uiteindelijk hebben ze wel gezamenlijk gewerkt aan de “opbrengsten”. 

3. Ligt de projectgroep op koers: Ja, Een aantal items kunnen volgens schooljaar weer verder 

worden opgepakt. Dat zullen ze meenemen in de planning van het komend schooljaar. 

4. Wat zijn de volgende stappen en afspraken: Verder waar ze mee bezig zijn geweest. Het 

grootste doel is om teamleden anders naar hun eigen opbrengsten te laten kijken. 

 

 

Een eigentijds en actueel Onderwijsprogramma 

 

Hiervoor is een projectgroep samengesteld. In mei 2018 is de projectgroep geëvalueerd. 

De evaluatie bestaat uit vier onderdelen: 

1. Hoe ervaar je jouw rol als projectleider: Dit schooljaar ging het een stuk beter. Hij begrijpt 

zijn rol als projectleider iets beter. Hij blijft het sturen van zo’n grote groep best lastig. 

2. Hoe is de betrokkenheid van de collega’s: Ook dit gaat beter dan vorig schooljaar. Niet 

iedereen is even gemotiveerd, maar de meeste mensen wel. 

3. Ligt de groep op koers: Ja grotendeels wel. De rest komt in de planning van het komend 

schooljaar 

4. Wat zijn de volgende stappen/afspraken: Leerlijnen ICT in Doen In zetten zodat het team 

hier volgens schooljaar mee aan het werk kan. Dit schooljaar lag de nadruk binnen de 

projectgroep op de onderdelen ICT en SOVA. Volgend schooljaar graag meer aandacht 

voor de overige 21st eeuwse vaardigheden. 
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Pedagogisch Klimaat 

 

Hiervoor is een projectgroep samengesteld. In mei 2018 is de projectgroep geëvalueerd. 

De evaluatie bestaat uit vier onderdelen: 

1. Hoe ervaar je jouw rol als projectleider: Veel beter dan vorig jaar. Iedereen was zeer 

betrokken. Fijn dat het al bekend was dat een ander haar taak zou overnemen. Voelde 

zich daardoor gesteund.  

2. Hoe is de betrokkenheid van de collega’s: De leden kwamen zelf met onderwerpen aan 

om inhoud te geven aan het project. We hebben in het begin van het schooljaar een 

planning gemaakt en data vastgelegd. Fijn dat iedereen er altijd was. 

3. Ligt de groep op koers: Ja, ze gaan verder waar ze mee bezig waren. Het een en ander 

moet nog worden ontwikkeld en onderbouwd worden. 

4. Wat zijn de volgende stappen/afspraken: Pestprotocol maken/bekijken. SOVA methodes 

bekijken, zowel de projectgroepleden als het team. Barometer opnieuw aanbieden. 

Afspraak maken met Kim Warners. Inventariseren binnen het team of er interesse is voor een 

lezing/workshop faalangst. Doen In leerlijn SOVA bekijken en eventueel aanpassen. 

 

 

Algemene opmerkingen: 

 

Alle projectleiders geven aan de bijeenkomsten met de SO projectleiders van de eigen 

projectgroep waardevol te vinden en dit te verkiezen boven de bijeenkomsten met alle 

projectleiders. 

 

 

Overige zaken: 

 

De beleidsagenda van de Inspecteur S. de Vriesschool is meer dan de hierboven genoemde 

thema’s. Er is, door het team en de schoolleiding, ook aan andere zaken gewerkt. Hieronder zullen 

we aangeven waar aan gewerkt is en wat de opbrengsten zijn. 

 

 Er is een personeelsbeleidsplan geschreven. In dit plan worden de volgende onderdelen 

opgenomen: 

o Wat is personeelsbeleid 

o Gesprekkencyclus 

o Ziekteverzuim 

o Taakbeleid 

o Werkdruk 

o Competenties 

o Nascholing 

Het plan is in het schooljaar 2016 – 2017 besproken in het managementteam en in de MR. In 

het schooljaar 2017 – 2018 is het plan vastgesteld. 

 

 Er is een start gemaakt met het schrijven van een veiligheidsplan. In dit plan wordt 

omschreven welke maatregelen genomen worden om de fysieke, pedagogische en 

sociale veiligheid te waarborgen. In het schooljaar 2017 – 2018 is dit plan besproken, 

bijgesteld en vastgesteld. Jaarlijks zullen we het plan moeten bespreken en bijstellen. In het 

schooljaar 2017 – 2018 was het VSO aan de beurt voor de verlenging van het certificaat 

Veilige School van de gemeente Den Haag. We hebben het certificaat weer behaald. 

 

 Het SO van de Inspecteur S. de Vriesschool liep qua leerlingaantal sterk terug. Door een 

goed profileringsplan en inzet van alle mensen om het gebouw er representatief uit te laten 

zien, is er een ommekeer te zien. Gedurende het schooljaar 2015 – 2016 zijn er aanzienlijk 

meer aanmeldingen gekomen. Deze trend heeft zich in het schooljaar 2017 – 2018 

voortgezet. Hierdoor is het SO ruimer in de formatie komen te zitten. 

Hiertegenover staat een stabilisering in het aantal leerlingen op het VSO. De school is qua 

leerlingen een omgekeerde piramide. In het schooljaar 2017 – 2018 heeft het VSO behoorlijk 
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wat aanmeldingen gekregen. Dit zorgt voor het komend schooljaar voor een stabilisering 

van het leerlingaantal in het VSO. 

 
 De Inspecteur S. de Vriesschool voert al jaren een verantwoord financieel beleid. Hierdoor 

zijn investeringen mogelijk. In het schooljaar 2017 – 2018 is een start gemaakt met de 

investeringen. Deze investeringen hebben als doel om aan de doelstellingen van ons 

schoolplan te voldoen, maar ook aan het ambitiestatement van De Haagse Scholen. 

Daarnaast hebben we als doel het aanzien van de gebouwen te verbeteren. Dit om de 

school in zijn geheel voor ouders, kinderen en personeel als leer/werk en speelomgeving 

aantrekkelijk te houden. Plannen zijn gemaakt voor: 

o Het toekomstproef maken van onze digitale omgeving. Dit is in mei 2018 uitgevoerd. 

o Het verzoek was om naast de in gebruik zijnde tablets extra IPads aan te schaffen. 

Deze zijn in mei besteld en zullen in september 2018 in gebruik genomen worden. 

o De grote speelplaats op de Heliotrooplaan moet worden aangepast. In het 

schooljaar 2017 – 2018 is gestart met het maken van plannen om het plein 

belevings- en ontdekkingsgericht te gaan inrichten. De bedoeling is dat in januari 

2019 gestart gaat worden met de werkzaamheden en dat in maart 2019 de 

leerlingen kunnen genieten van een mooi nieuwe speelplaats. 

o In het schooljaar 2017 – 2018 is onderzocht of het mogelijk zou zijn om een busje aan 

te schaffen om leerlingen naar stage te vervoeren. De accountant heeft dit 

goedgekeurd en de verzekering is afgedekt. In september 2019 zullen we het busje 

gaan aanschaffen. 

o In februari 2018 hebben we de gehele gymzaal laten schilderen. Dit is nu een frisse, 

gezellige ruimte die uitdaagt om te spelen en te bewegen. 

o Telefonie. De centrales van beide locaties zijn sterk verouderd. Alles gaat vervangen 

worden.  De voorwaarden zijn in gereedheid gebracht. In september 2018 zal alles 

gereed zijn. 

o De keuken in het gebouw Heliotrooplaan is niet meer van deze tijd. In mei heeft een 

aannemer alles opgenomen en een offerte wordt gemaakt. Het is de bedoeling om 

in de Herfstvakantie 2018 de keuken te laten vervangen. 

o Materiaal: de groepen is gevraagd een lijst te maken met middelen die vervangen 

moeten worden of nieuw aangeschaft moeten worden. Op de Heliotrooplaan 

wordt besproken om de Sterrenzaal om te toveren tot brein en ontdekkingslokaal. 

Op het VSO wordt een lokaal om gebouwd tot belevingslokaal. 

 
 Ouderbetrokkenheid: in het schooljaar 2015 – 2016 hebben we gesproken over hoe we 

ouders meer kunnen betrekken bij dat wat wij met hun kinderen op school doen. We zijn in 

het schooljaar 2016 – 2017 gestart met omgekeerde oudergesprekken. In dit gesprek staan 

drie onderwerpen centraal: 

o Vertelt u eens, wat voor leerling krijg ik in de klas. Zijn er bijzonderheden. 

o Wat verwacht u van mij/de school. 

o Wat verwacht de school van de ouders. 

De ouders zijn over het algemeen heel enthousiast over deze gesprekken. 

In het schooljaar 2017 – 2018 zijn op de Heliotrooplaan een groep ouders aan de slag te 

gaan om tijdens Sinterklaas, Kerst etc. versierselen voor het gebouw te maken. Een leuk 

initiatief wat goed ontvangen is door de ouders. Er zijn ook leesouders en kookouders actief 

binnen het SO. 

Het afgelopen schooljaar is de oudergeleding van de medezeggenschapsraad helemaal 

vernieuwd. We hebben nu vier enthousiaste meedenkende ouders. Hier is de school heel 

blij mee. 

 

 Om de twee jaar wordt er een oudertevredenheidsonderzoek gedaan. In het schooljaar 

2017 – 2018 is een nieuw onderzoek gedaan. Helaas is het aantal ouders die aan het 

onderzoek hebben meegedaan heel erg laag. 

o In het SO heeft 40% van de ouders meegedaan. Het SO kreeg een 7,5 van de 

ouders. 

o In het VSO heeft 32% van de ouders meegedaan. Het VSO kreeg een 8,4 van de 

ouders. 
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 PLG ZMLK: de directeuren van de vier ZMLK scholen hebben een PLG gevormd. Zij houden 

zich vooral bezig met de wet kwaliteit. Zo’n zes keer per jaar komen zij bij elkaar om te 

praten over verschillende zaken rond kwaliteitsbeleid. Dit onder begeleiding van Hans 

Pietersen. Uit deze PLG is een tweede PLG gestart. De stage mensen van de verschillende 

scholen zijn een PLG gestart om te onderzoeken waar en hoe er samengewerkt kan 

worden. De PLG van de directeuren hebben in het schooljaar 2017 – 2018 georganiseerd. 

Het thema was talentontwikkeling. In de ochtend was Luc de Wulf de spreker en in de 

middag Robin van Galen. Het was een leuke, inspirerende studiedag. 

 

 PLG SO en SBO DHS: vanuit de SO en SBO scholen van de Haagse Scholen werken we al 

een paar jaar samen binnen een PLG. Hier wordt gewerkt aan een expertisecentrum. Dit 

heeft geresulteerd in “Maatwerk in Onderwijs”.  In het schooljaar 2017 – 2018 is MIO op gang 

gekomen. Er komen nu vragen een aanmeldingen via dit systeem binnen. 

 
 Het team werk heel hard aan professionalisering. Er worden studiedagen extern gevolgd. Er 

is een teamlid geslaagd voor haar Master Sen en het team komt regelmatig in intervisie 

bijeenkomsten bij elkaar. Het met en van elkaar leren vinden wij heel belangrijk. We willen 

dit eigenlijk nog meer uitbreiden. Het komend schooljaar gaan negen onderwijsassistenten 

de opleiding leraarondersteuner niveau 2 volgen en gaan twee leerkrachten de opleiding 

SVIB volgen. Een leerkracht van het VSO gaat komend schooljaar zijn tweede jaar in van de 

master schoolleider. Trots zijn wij op de wil om te blijven leren binnen de twee teams.  

 

 In het schooljaar 2017 – 2018 is er door het bestuur een onderzoek laten doen naar de 

werkdruk onder het personeel. De resultaten van het onderzoek zijn eind van het schooljaar 

bekend geworden. Het MT zal aan het begin van het nieuwe schooljaar de resultaten 

bespreken en presenteren aan het team. 

De vrijgekomen financiën werkdruk worden in samenspraak met het team besteed om 

twee nieuwe onderwijsassistenten aan te stellen. Ook hiervoor maakt de school eigen 

middelen vrij. 

 

 In het schooljaar 2017 – 2018 hebben we Mouris Boer gevraagd een audit uit te voeren 

naar onze arbeidstoeleiding en hoe het SO de leerlingen voorbereidt op het VSO. Aan het 

eind van het schooljaar is het conceptrapport binnengekomen. Deze wordt aan het begin 

van schooljaar 2018 – 2019 binnen het MT en daarna met Mouris Boer en Theo Kosterink 

(bovenschools directeur van onze school) besproken. Na de bijstelling zal het rapport met 

het team worden besproken en zullen de verbeterpunten meegenomen worden in ons 

nieuwe beleidsplan 2019 – 2023. 

 

 In het schooljaar 2017 – 2018 is een start gemaakt met het schrijven van een 

communicatieplan. Deze zal in 2018 – 2019 besproken en vastgesteld gaan worden. 

 

 Nieuw personeel: de Inspecteur S. de Vriesschool merkt gelukkig nog niet veel van het 

lerarentekort. Ook dit schooljaar hebben we goed nieuw personeel kunnen aanstellen. We 

doen heel erg ons best om het werken op de Inspecteur S. de Vriesschool aantrekkelijk te 

maken en te houden. 

 

 In het schooljaar 2017 – 2018 is er een medewerkerstevredenheidsonderzoek gedaan. Beide 

afdelingen scoorden beter dan het vorige onderzoek. Het SO ging van een 7,1 naar een 7,4 

en het VSO van een 7,8 naar een 7,9. Cijfers waar we best tevreden over mogen zijn. Dat 

neemt niet weg dat we aan de slag gaan met zaken die verbeterd kunnen worden. 
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VSO: 

 

Doen In:  

Dit was het vierde schooljaar dat in het VSO gewerkt is met de ‘leerling-volg-jezelf-methode’ van 

Doen In. Naast een Vak-portfolio en een AVO-portfolio is er nu ook een Stage-portfolio voor elke 

leerling gekomen. Hierin is aandacht voor de persoonlijke kernmerken van een leerling en voor alle 

aspecten die met stage en werk te maken hebben. Voor de leerlingen vanaf 15 jaar is een 

Transitieplan opgesteld: in het Toekomstgesprek met leerling en ouders wordt in kaart gebracht 

welke doelen de leerling, de ouders en de school aandacht willen geven in het komende 

schooljaar. 

 

Er is hard gewekt aan het herschrijven van de leerlijnen voor de Praktijkvakken, waarbij er niet één 

leerlijn voor alle leerroutes meer zal zijn, maar – zo mogelijk – voor elke leerroute een eigen leerlijn. 

In schooljaar 2017-2018 zijn deze leerlijnen gereed gekomen..  

 

Aan het einde van het schooljaar hebben alle VSO-leerlingen in hun groep een presentatie 

gegeven aan ouders en andere familieleden. Zij hebben verteld wat zij geleerd hebben, wat zij 

leuk gevonden hebben en waar zij goed in waren. Daarna ontving elke leerling de Doen In 

certificaten die hij/zij behaald had.  

 

De Doen In coach en de locatiedirecteur zijn lid van het landelijke Platform Doen In, waarin 3 VSO-

scholen en 3 PRO-scholen zitting hebben. Zij hebben 2 landelijke bijeenkomsten bijgewoond.  

Samen worden materialen ontwikkeld en wordt het LVS verfijnd.  

Op een landelijke SLO-bijeenkomst is een presentatie gegeven over ‘eigenaarschap bij leerlingen’, 

en daarmee over de onderwijsmethode Doen In. Met veel positieve reacties tot gevolg! 

Ook zijn de locatiedirecteur en de kwaliteitsmedewerker gevraagd een presentatie te geven op 

andere scholen en zijn er regelmatig bezoeken van scholen op ons VSO. 

Het komend schooljaar zal onze kwaliteitsmedewerker in de Antillen scholen bij gaan staan bij de 

invoering van Doen In.  

 

Het stagetraject voor de leerlingen vanaf 12 jaar is met een enkele verandering weer van start 

gegaan: voor onderbouwgroepen een dagdeel en voor middenbouwgroepen een hele dag. 

Vanaf mei zijn leerlingen van middenbouwgroepen 1 à 2 maal per week gaan meedraaien met 

de profielen in de bovenbouw. 

Vanaf januari zijn groepjes leerlingen van onderbouw en middenbouw LOL (leren op locatie) lessen 

gaan volgen bij onder meer AC Zwedenburg en de Haeghe Groep. Met deze ervaringen kunnen 

leerlingen en teamleden een betere keuze maken voor de individuele stages. 

 

Aan het begin van schooljaar 2017 – 2018 zijn de leerlingen van de VSO H groep gestart in het 

gebouw van het VSO. Nu zitten alle VSO groepen in hetzelfde gebouw. De overgang van het deze 

groep van de Heliotrooplaan naar de Esther de Boer van Rijklaan is eigenlijk zonder problemen 

verlopen. 

 

Ontdek je Talent: 

Voor het vierde jaar hebben we het schooljaar afgesloten met een Zomerfestival: in de dagen er 

voorafgaand (themaweek vrijetijd) hebben alle leerlingen een keuze gemaakt voor  verschillende 

workshops. Zij hebben groepsdoorbroken gewerkt aan de voorbereidingen voor diverse 

restaurantjes, een dans-muziekvoorstelling, een film en een kunsttentoonstelling. Op het 

Zomerfestival konden ouders, familieleden en/of vrienden dit alles zien en proeven. Het was een 

groot succes.   
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Ondanks de moeizame start van de werkgroepen schoolplan mogen we niet ontevreden zijn over 

de resultaten op dit moment. De manier van werken in projectgroepen waarin je mede het beleid 

van de school kan en mag maken, is nieuw en nog best moeilijk.  

Het team van de Inspecteur S. de Vriesschool heeft de gehele dag met complexe leerlingen te 

maken, en het kortdurend ziekteverzuim is redelijk hoog. Hierdoor moeten ook zaken van elkaar 

worden overgenomen. Soms is er dan na schooltijd niet veel energie meer om andere zaken op te 

pakken. De werkdruk in het onderwijs is constant een gespreksthema. We moeten hiervoor de 

ogen niet sluiten en met elkaar zoeken naar manieren waarop we de werkdruk kunnen 

verminderen, zonder de kwaliteit van ons onderwijs aan te tasten. Het komende schooljaar zullen 

we dit thema eens goed met elkaar moeten bespreken aan de hand van de resultaten van het 

onderzoek. 

Het team van de Inspecteur S. de Vriesschool verdient een groot compliment. Ze hebben allen hart 

voor de school en voor de leerlingen. Wij zijn trots op en blij met deze mensen. 

 

 

 

Managementteam Inspecteur S. de Vriesschool 

September 2018. 
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Jaarverslag MR Inspecteur S. de Vriesschool 
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Inleiding  

Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van basisschool de 

van de Inspecteur S. de Vriesschool voor het schooljaar 2017-2018. In dit jaarverslag 

beschrijft de MR in hoofdlijnen waar zij zich in het afgelopen schooljaar mee bezig 

heeft gehouden.  

 

Wat doet de MR?  

Iedere school heeft verplicht een MR. Dat is vastgelegd in de wet medezeggenschap 

op scholen (WMS). De MR is een orgaan gericht op medezeggenschap; op inspraak. 

De MR bestaat uit een afvaardiging van het onderwijzend personeel en ouders. De 

MR overlegt met de directie van de school over belangrijke schoolzaken, zoals 

verbeteringen en vernieuwingen in het onderwijs, geldbesteding, informatie- en 

communicatietechnologie (ICT), veiligheid op school en de inzet en raadpleging van 

ouders in het onderwijs.  

De wet schrijft precies voor op welke gebieden de directie van de school de MR om 

advies en instemming moet vragen. In het geval van advies mag de MR alleen haar 

mening geven, instemming bekent dat de MR en de directie het met elkaar eens 

moeten zijn. De directie heeft instemming van de MR nodig op een aantal zaken, 

zoals het schoolplan, de begroting en regels op het gebied van veiligheid, 

gezondheid en welzijn (Arbo). Naast de formele bevoegdheden van de MR is zij 

vooral een klankbord voor de directie en een kanaal voor ouders met vragen of 

opmerkingen.  

 

Samenstelling  

Zoals aangegeven bestaat de MR uit leerkrachten en ouders. De directie maakt geen 

onderdeel uit van de MR, maar neemt op verzoek wel deel aan de vergaderingen. 

De MR van de Inspecteur de Vriesschool bestaat uit  6 deelnemers; 3 leerkrachten en 

3 ouders.  

 

Teamgeleding 

 

   

 

Elke Mulder 

 

Sonja Enthoven 

 

Simone Hoogendoorn 

VSO SO SO 

Voorzitter Lid Lid 
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Oudergeleding 

 

   

Eva van Amelsvoort Anita Conijn Lizzy Dominicus 
 

SO VSO SO 

Lid OMR Lid OMR Lid OMR 

 

Naast de formele leden van de MR schuift de directeur Jos de Koning (vrijwel) iedere 

vergadering aan.  

 

Vergaderingen  

De MR van de Inspecteur de kent in principe een twee maandelijks vergaderschema. 

Er wordt op woensdagavond vergaderd. De agenda kent een aantal terugkerende 

onderwerpen, die vooral te maken hebben met actuele ontwikkelingen op school, de 

besluiten uit de GMR en de lopende meerjarige verandertrajecten. Daarnaast zijn er 

gedurende het schooljaar nog een aantal onderwerpen waarvoor de MR haar 

formele instemming moet geven, zoals de begroting, de formatie, het schoolplan, het 

scholingsplan, de schoolgids, enz.  

De notulen van de MR zijn voor iedere leerkracht en ouder beschikbaar en 

opvraagbaar via de MR-leden. In de onderstaande paragraaf worden de 

belangrijkste onderwerpen kort beschreven.  

 

 

Onderwerpen 2017-2018 

 

 

 Het MR jaarverslag  

 

Deze is besproken, verbeterd en goedgekeurd. 

 

 

 Het jaarverslag van de IDVS 

 

Deze is besproken en goedgekeurd. 

 

 MR leden werven voor ouder geleding /personeelsgeleding 

In de oudergeleding  waren er twee vacatures voor de oudergeleding. Deze zijn kort na de start 

van het schooljaar ingevuld door Eva van Amelsvoort (SO) en Anita Conijn (VSO). Aan het einde 

van het schooljaar hebben Sonja Enthoven en Simone Hoogendoorn aangegeven te willen 

stoppen met de MR. Er zijn nieuwe vacatures onder het personeel uitgezet.  

 Begroting 

Jos heeft alles rondom de begroting toegelicht en helder gemaakt. De MR heeft haar 

instemming m.b.t. de begroting gegeven. 

 

 Scholing MR 

 
Vorig schooljaar is er aangegeven dat er behoefte was aan een cursus voor nieuwe MR 

leden. Er is  besloten dat we eerst de MR regelementen bespreken m.b.t. de rechten en 

plichten van de MR. Mocht er hierna nog behoefte zijn aan een cursus, dan kan deze 
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gepland worden op een MR avond. De MR regelementen zijn doorgestuurd aan alle MR 

leden.  

 

 

 Achterbanavond GMR DHS 

 

Via de GMR heeft de voorzitter van de MR deelgenomen aan een achterbanavond. 

Zij heeft de informatie met de MR gedeeld en de behoefte gepeild om bij een 

volgende achterbanavond met een grotere afvaardiging te komen. Een van de 

ouders heeft aangegeven daar de volgende keer wel interesse in te hebben. 

Het advies om in het komend schooljaar met een jaarplanning voor de MR te gaan 

werken, wordt ter harte genomen. 

 

 Personele veranderingen 

 
Vanuit verschillende ontwikkelingen (pensioen, vertrek van leerkrachten, toename aantallen 

leerlingen etc.) is er lopende het schooljaar zijn er in het afgelopen schooljaar op beide locaties 

nieuwe personeelsleden gestart. Alle leerlingen die aangemeld worden kunnen daardoor 

geplaatst worden. 

 Schoolgids  

 

De schoolgids is het document waarin de school een vertaalslag maakt van het 

schoolplan naar allerlei praktische zaken. De MR heeft instemmingsrecht m.b.t. de 

schoolgids, die vervolgens ook naar de onderwijsinspectie gestuurd dient te worden 

ter goedkeuring. Leerkrachten zijn gevraagd eventuele noodzakelijke wijzigingen door 

te geven. De directeur verwerkt alle wijzigingen voor de zomervakantie. De MR geeft 

als advies om ook de website goed na te lopen op verouderde informatie. 

 

 Buitenschoolse (sport) activiteiten (V)SO 

 
Het schoolkamp voor het VSO is gepland en in overleg met MR, directie, team, ouders en 

leerlingen concreet gemaakt. De leerlingen van de bovenbouw gaan de tweede schoolweek op 

kamp. 

 

 Personeelsbeleidsplan/ Professionalisering 

 

Het stuk personeelsbeleid over personeelsbeleid is up to date gemaakt en naar de MR leden ter 

goedkeuring gemaild. Jos heeft kort uitleg  gegeven over het personeelsbeleid. Na de 

zomervakantie wordt dit verder  besproken op de eerste MR vergadering. 

 

 Leerlingaantal per groep en personele bezetting 

 
Dit onderwerp is ingebracht door een van de ouders van de oudergeleding i.v.m. het 

groep doorbroken werken aan lezen en rekenen in het SO. Afspraken hierover zijn 

opnieuw vastgesteld en kenbaar gemaakt. 
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MR vergaderingen 2017-2018: 

De MR heeft dit schooljaar op de volgende data vergaderingen ingepland gehad.  Een van de 

MR vergaderingen is komen te vervallen in verband met een groot aantal afwezigen.  

13-9 15-11 24-01 21-3 16-5 20-6 

 

 

 

 

Planning MR vergaderingen 2018-2019 

 

woensdag 12-9, 7-11, 16-1, 20-3, 18-4, 8-5, 19-6 

 
  

 

 
 
  

 

 
 

 

 

 

 


