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Inleiding
Dit is het schoolplan van de Inspecteur de Vriesschool. In dit schoolplan staan de
beleidsdoelstellingen voor de periode 2019 – 2023 verwoord in algemene termen.
Deze beleidsdoelstellingen vloeien voort uit de missie en de onderwijsvisie van de school. Ze
zijn gebaseerd op de ontwikkelingen die op de school afkomen én op de kaders die de
overheid en het bestuur van De Haagse Scholen hebben gesteld. De laatste jaren wordt
daarin met nadruk gesteld dat het onderwijs kinderen voorbereidt op hun toekomst; een
toekomst waarvan we nu slechts bij benadering weten hoe deze er uit zal gaan zien. En daar
maakt de Inspecteur de Vriesschool werk van getuige de ambities die in dit schoolplan zijn
verwoord.
De vertaling van onze ambities hebben we in 7 beleidsdoelstellingen beschreven.
Doelstellingen op het gebied van onderwijsbeleid, onderwijsondersteuning, veiligheidsbeleid,
personeelsbeleid, huisvestingsbeleid, financieel beleid en kwaliteitszorg.
Onze beleidsdoelstellingen zijn in globale termen geformuleerd en dienen wat ons betreft als
wenkend perspectief. Zij bieden richting zonder expliciet te zijn in de wijze waarop wij onze
beleidsdoelstellingen gaan concretiseren. Daar is voor gekozen omdat de ervaring leert dat
actuele ontwikkelingen steeds van invloed zijn op de keuzes die wij maken.
Dit schoolplan bouwt voort op het vorige schoolplan. Niet alleen wat betreft de inhoud, maar
ook wat betreft de werkwijze. De afgelopen jaren zijn opvattingen ontstaan en bestaande
opvattingen genuanceerd; is kennis genomen van en geanticipeerd op de actualiteit.
Daarnaast hebben we gewerkt aan een systematische, planmatige aanpak van school/onderwijsontwikkeling. Het voltallige team van de Inspecteur de Vriesschool heeft een
bijdrage geleverd aan het inhoud geven aan de in het schoolplan gestelde doelen door
deel te nemen aan activiteiten van minimaal één van de projectgroepen. Omdat deze
werkwijze goed is bevallen, gaan we daar de komende jaren mee door.
De beleidsdoelstellingen hebben we op een rijtje gezet in een beleidsagenda waarvan we
per schooljaar een uitsnede kunnen maken. In deze beleidsagenda is een eerste
concretiseringslag gemaakt door het formuleren van subdoelstellingen die op hun beurt
weer leidend zijn voor de concrete, 'SMART'-geformuleerde, activiteiten die wij per schooljaar
inzetten op de eerder genoemde beleidsdomeinen.
In 2015 hebben we onder meer de basis gelegd voor de wijze waarop wij school- en
onderwijsontwikkeling wilden oppakken. Ook toen was nog niet volstrekt duidelijk met welke
concrete resultaten we ons tevreden zouden stellen. Wel duidelijk was de richting waarin en
de wijze waarop we aan de ontwikkeling van de school wilden werken. Dat resulteerde in
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een schoolplan met de titel: "Met het oog op (over)morgen". Inmiddels weten we al beter
wat werkt en we realiseren ons dat het karakter van ons onderwijs niet alleen
opbrengstgericht moet zijn maar kinderen in bredere zin moet voorbereiden op een
toekomst waarvan wij nu niet met zekerheid kunnen zeggen hoe die er uit gaat zien.
Vandaar dat we dit schoolplan de titel meegeven: "(Over)morgen is dichterbij dan je denkt".
Niet omdat we haast hebben maar omdat we ons realiseren dat de samenleving met rasse
schreden verandert.
Wij realiseren ons dat onze ambities alleen waargemaakt kunnen worden door professionele
leerkrachten en medewerkers. De medewerker centraal zou dan ook een van de leidende
principes voor de komende beleidsperiode kunnen zijn.
We vervolgen onze route; samen op weg naar de toekomst en dit schoolplan is daarbij ons
kompas. We hebben helder voor ogen welke kant ons onderwijs op moet gaan en we zijn
steeds beter in staat om in te spelen op actuele ontwikkelingen.
Inspecteur S. de Vriesschool
Jos de Koning, meerschools directeur
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.
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1. Algemene schoolgegevens


Naam van de school:

Inspecteur S. de Vriesschool
School voor Speciaal en Voortgezet Speciaal
Onderwijs
http://www.inspecteurdevriesschool.nl/
administratie@inspecteurdevriesschool.nl




Adres:

SO
Heliotrooplaan 35
2555 MA Den Haag
070 – 448 31 30
VSO
Esther de Boer – van Rijklaan 80,
2597 TJ Den Haag
070 – 309 96 11



Denominatie:

Openbaar




Schooltype:

(voortgezet) speciaal onderwijs




Bestuur van de school:

Stichting De Haagse Scholen
www.dehaagsescholen.nl
info@dehaagsescholen.nl




Adres:

Johanna Westerdijkplein 1
2521 EN Den Haag
070 – 30 65 200




Aantal medewerkers:




Aantal leerlingen: op 1 oktober 2018




Verdeling van de leerlingaantallen
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in fte's:

69

53,4

198

4
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2. De missie en onderwijsvisie
De Inspecteur de Vriesschool is één van de 52 scholen die vallen onder het bestuur van de
stichting De Haagse Scholen. Op Stichtingsniveau geldt een centrale missie 1:
Wij bereiden onze leerlingen voor op de wereld van morgen.
De Haagse scholen koppelt 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.

2.1 De missie van de Inspecteur de Vriesschool
Wij ondersteunen speciale leerlingen die werken aan hun toekomst omdat zij er toe doen.
Dit dragen wij uit door invulling te geven aan de volgende kernwaarden:


Welbevinden: iedereen doet er toe.



Verantwoordelijkheid: zorg voor jezelf, voor elkaar, de spullen en de omgeving.



Ontwikkeling: talent wordt herkend.



Betrokkenheid: leven, spelen, leren en werken doe je samen.



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.

1

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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2.2 De onderwijsvisie van de Inspecteur de Vriesschool
Leerlingen

Bij ons staat de leerling centraal.
Wij gaan uit van de mogelijkheden en talenten van de
leerling.

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. Steeds stralen we naar onze
leerlingen uit dat we vertrouwen hebben in hun
mogelijkheden.

De opzet van het onderwijs

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

De inrichting van het onderwijs

Met de inrichting van het onderwijs sluiten wij aan bij
de mogelijkheden en de talenten van onze leerlingen.
Ons doel is de leerlingen zo zelfstandig mogelijk deel
te laten nemen aan de samenleving.
Daarom baseren wij ons onderwijs op de kerndoelen
speciaal onderwijs en op die voor de
uitstroomprofielen arbeidsmarkt en dagbesteding

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. Bij ons op school leren
de leerlingen niet alleen in de klas maar ook
daarbuiten in de echte wereld.

Ondersteuning en begeleiding

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.
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Goed onderwijs is en blijft de basis voor goede
onderwijsondersteuning
Personeel en professionalisering

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

Contacten met
ouders/verzorgers

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.

Externe contacten

De Inspecteur S. de Vriesschool ziet zichzelf als
schakel in de keten van onderwijs- en zorginstellingen
en het bedrijfsleven.
Waar het onderwijs leidend is, neemt de Inspecteur de
Vriesschool de regie.

Cultuur

Wij ontwikkelen ons steeds verder als lerende
organisatie
Samenwerking loont. Wij zijn een lerende organisatie
waarbinnen de kenmerken van een professionele
cultuur dominant zijn.
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3. 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
school, 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 én welke eigen accenten zij daarbij wenst in te kleuren.
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
zaken er voor staan op meerdere relevante [beleids]terreinen. We hebben het dan over het
onderwijs, het personeel, de organisatie in het algemeen en de directe en indirecte
opbrengsten van het onderwijs. Met directe opbrengsten bedoelen we de resultaten van ons
onderwijs in termen van onvertraagd, geplande doorstroom, geplande uitstroom en
bestendiging.
Met indirecte opbrengsten doelen we op het welbevinden van de kinderen 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 uit de periode 2015 - 2019;
Het periodiek kwaliteitsonderzoek uit 2017;
De waardering van de medewerkers van De Inspecteur S. de Vriesschool [2018];
De waardering van de ouders van de leerlingen van De Inspecteur S. de Vriesschool;
Een analyse van de kansen en bedreigingen die door het MT van de school worden
gesignaleerd.
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3.1 De opbrengsten van het onderwijs

De Inspecteur de Vriesschool heeft in de afgelopen jaren de opbrengsten van het onderwijs
systematisch in kaart gebracht2. De opbrengsten op het gebied van rekenen en taal
stemmen tot tevredenheid. In de afgelopen jaren heeft de so- afdeling haar leerlingen in het
algemeen zien uitstromen naar het vso en leerlingen uit het vso stromen voor het overgrote
deel uit naar hetzij een vorm van dagbesteding dan wel naar een plaats op de
arbeidsmarkt. Daar zijn de leerroutes die de school heeft ingericht op gebaseerd. Daarnaast
heeft de school werk gemaakt van het formuleren van standaarden voor sociale
competenties. Deze zullen de basis vormen voor de te ontwerpen systematiek aan de hand
waarvan de sociale competenties van leerlingen kan worden gemonitord.

3.2 Periodiek kwaliteitsonderzoek3
Mei 2015 kende de inspectie van het onderwijs de so-afdeling als de vso-afdeling van de
Inspecteur de Vriesschool een basisarrangement toe. Daaruit geciteerd:
De Inspectie van het Onderwijs kent aan de afdeling speciaal onderwijs van de Inspecteur
S. de Vriesschool het basisarrangement toe. Dit betekent dat de inspectie op dit moment
geen reden heeft om het toezicht te intensiveren. Het basistoezicht bestaat uit een
jaarlijkse risicoanalyse en eventueel een themaonderzoek of een vierjaarlijks bezoek.
In 2016 vond een themaonderzoek plaats op het vso. Daaruit geciteerd:
De Inspectie van het Onderwijs handhaaft voor Inspecteur S. de Vriesschool, afdeling
voortgezet speciaal onderwijs, het basisarrangement. Dit betekent dat de inspectie op dit
moment geen reden heeft om het toezicht te intensiveren. Het basistoezicht bestaat uit
een jaarlijkse risicoanalyse en eventueel een themaonderzoek of een vierjaarlijks bezoek.

2

Als bijlage bij dit schoolplan zijn verschillende documenten/rapportages beschikbaar

3

Het betreffende inspectierapport is als bijlage bij fit schoolplan beschikbaar.

Schoolplan Inspecteur S. de Vriesschool

9

2019 - 2023

3.3 Onderzoeken en peilingen
In de afgelopen periode is een fors aantal peilingen en tevredenheidsonderzoeken
uitgevoerd4. De resultaten van deze peilingen geven geen alarmerende signalen af. Op één
na en dat is de ervaren werkdruk bij medewerkers. Medewerkers van de Inspecteur de
Vriesschool geven op meerdere onderdelen aan forse werkdruk te ervaren. Het gaat daarbij
met name om de onbalans tussen de uitoefening van de primaire processen enerzijds en de
administratieve druk anderzijds. Een punt van aandacht voor de komende periode.
Interventies zijn inmiddels ingezet.
In 2019 verscheen de rapportage 'Audit doorgaande lijn so vso en de praktijkvorming in het
vso'5. In deze rapportage werd de vinger gelegd op enkele aandachtspunten. Deze zullen bij
de beleidsdoelstellingen de aandacht krijgen die zij verdienen.

3.4 Sterke en zwakke punten van de school; kansen en
bedreigingen
Naast de uiteenlopende peilingen en onderzoeken heeft de schoolleiding in nauwe
samenwerking met enkele medewerkers in het voorjaar een SWOT-analyse gemaakt. De
Inspecteur de Vriesschool heeft op een groot aantal sterke maar ook zwakke punten de
vinger gelegd. De volgende werden als meest belangwekkend aangemerkt:
Sterk; dit moeten we behouden en uitbouwen


Gespreid en gedeeld leiderschap.



Het schoolbeleid wordt teambreed gedragen.



Er is sprake van een goed samenwerkend team dat deze samenwerking in een goede
sfeer realiseert.



De systematiek van DOEN-IN heeft zich ontwikkeld tot een uitstekende kapstok aan de
hand waarvan programma, monitoring en ontwikkeling van leerlingen wordt vastgelegd.



De school heeft goed zicht op de opbrengsten van het onderwijs. De koppeling van het
ontwikkelingsperspectief en de uitstroombestemming strookt en bestendigt.



In termen van faciliteiten: wat nodig is, is voorhanden.



Er is sprake van een positieve waardering van betrokkenen en belanghebbenden.

4

Alle betreffende onderzoeken en peilingen zijn als bijlage bij dit schoolplan beschikbaar.

5

Boer, M. Audit doorgaande lijn so vso en de praktijkvorming in het vso' Onderwijsadviesbureau, de

onderwijsadviseur.
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Zwak; hier moeten we aandacht aan besteden


De naderende pensioengerechtigde leeftijd van de schoolleiding.



We experimenteren te weinig en we praten te veel.



Er is sprake van een relatief hoog ziekteverzuim.



Op individuele basis ontbreekt het hier en daar aan zelfreflectie binnen het team.



De potentie van leermiddelen wordt te weinig gebruikt.



Er is sprake van een beperkte digitale geletterdheid van de medewerkers.



Er is sprake van een scheve verhouding tussen primaire taken en overige
(administratieve) taken.



De borging van het geven van een vervolg aan de opbrengsten van ons onderwijs (wat
doen we met een bepaalde wetenschap)



Brede vaardigheden van leerlingen zijn moeilijk te scoren waardoor de brede
ontwikkeling van leerlingen minder goed kan worden aangetoond/vastgesteld.



De ouderbetrokkenheid is beperkt.



De procesmatige begeleiding die moet voortvloeien uit de gesprekscyclus laat wel een
te wensen over.

Kansen en bedreigingen
De Inspecteur de Vriesschool is geen grote school maar niettemin een speler in het Haagse
gespecialiseerde onderwijsveld. De school doet van zich spreken door onder meer de
resultaten van haar onderwijs maar ook door een op de buitenwereld gerichte houding. De
schoolleiding heeft de volgende kansen en bedreigingen geïdentificeerd:
Kansen en bedreigingen voor het so:
Ontwikkelingen op de onderwijsmarkt met de betrekking tot de onderwijsvraag:


Alle leerlingen hebben recht op goed onderwijs; ongeacht hun mogelijkheden.



De mogelijkheid om extra ondersteuningsgroepen in te richten



Intensievere begeleiding mogelijk door inzet van externen
De grootste bedreigingen die in dit verband op de school afkomen zijn:



Aanbieden van een extra ondersteuningsgroep vraagt een andere aanpak personeel.



Onderwijsaanbod in een extra ondersteuningsgroep moet goed worden doordacht.



Daarnaast bestaat het risico dat er sprake is van een te groot aantal begeleiders in de
klas waardoor de regie over het onderwijs uit zicht raakt. Veel extra werk voor
leerkrachten. Mindset: bewust keuze maken voor shadow, niet te snel kiezen voor
individuele ondersteuning

Ontwikkelingen op de onderwijsmarkt m.b.t. het onderwijsaanbod:


Wij bieden school specifieke methodes, methodieken en instrumenten, gericht op onze
specifieke populatie. DOEN-IN, PBS en meervoudige intelligentie.
Het risico bestaat eruit dat:



Nieuwe collega’s zich alle ontwikkelingen eigen moeten maken waardoor de school
meer bezig is met elke keer een onderdeel goed in het team herhalen ipv borgen
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Ontwikkelingen binnen het onderwijsbeleid van rijksoverheid, DHS, SWV en gemeente:


Leerlingen in het vso verlaten de school veelal op 18-jarige leeftijd in verband met de
beëindiging van de bekostiging/TLV door het samenwerkingsverband.
Het risico bestaat dat



Er druk ontstaat op het so om leerlingen al op 11-jarige leeftijd te laten uitstromen naar
het vso.

Te verwachten leerlingenaantallen:


De leerlingenaantallen zijn voor het so momenteel in balans. Dit betekent dat er vanaf de
start van het schooljaar sprake is van volle groepen.
Het risico bestaat dat:



Er geen plek meer voor is voor nieuwe leerlingen in het schooljaar tussentijds omdat de
groepen vol zijn. Kinderen komen dan op een wachtlijst te staan.

Formatieve prognose:


Op basis van de standaard dat so 7 reguliere groepen en 2 EMB-groepen bedient zal de
formatie stabiel blijven.
Daar staat echter tegenover dat



De krapte op de onderwijsmarkt druk zet op het volledig benutten van de formatieve
mogelijkheden.



Daarnaast geldt dat de huidige leerlingenaantallen geen garantie bieden voor de
komende jaren.

De marktpositie van de school:


SO en VSO zijn gevestigd in gescheiden locaties,



Locatie SO bij strand en bos



Het aannamebeleid van het so is gebaseerd op samenwerking en transparantie.



Het so biedt de mogelijkheid om EMB-groepen te bedienen



Het so heeft als enige so-school praktische vakken in het programma opgenomen.

In termen van afstemming en samenwerking constateren we dat


Het so in een uithoek van Den Haag is gehuisvest en daarmee geografisch ver verwijderd
van het vso. Ook de decentrale ligging van het so heeft mogelijk consequenties voor de
keuze van ouders voor onze of voor een andere so-school.



In verband met onze mogelijkheden echter kunnen we alle leerlingen met een ZMLprofiel bedienen met uitzondering van leerlingen bij wie een geïndiceerde
gedragsproblematiek leidend is.

Kansen en bedreigingen voor het vso:
Ontwikkelingen op de onderwijsmarkt met de betrekking tot de onderwijsvraag:


Het vso heeft in het schoolondersteuningsprofiel helder omschreven welke ondersteuning
zij aan de uiteenlopende doelgroepen binnen de school kan bieden. Dat maakt voor
ouders, scholen en SWV helder wat van de school kan worden gevraagd.
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Daar staat tegenover dat:


De groep leerlingen die zijn aangewezen op ondersteuningsprofiel 1 (EMB) groeit. De
school heeft (nog) geen afdoende ingerichte ruimten, noch een programma om deze
leerlingen aan de maat te bedienen. Toch stromen zij in vanuit het so.

Ontwikkelingen op de onderwijsmarkt m.b.t. het onderwijsaanbod:


Het team van het vso is bereid/in staat om te denken in mogelijkheden van leerlingen als
het gaat om het onderwijsaanbod. Voorbeeld hiervan is de uitgesproken wens
meer/structurele aandacht te schenken aan het doordenken en programmeren van
'brede vaardigheden'.

Tegelijkertijd constateren we dat:


Het instrument/de methodiek die we hanteren om brede vaardigheden in vast te
leggen/ te monitoren niet is toegesneden op de veranderende doelgroep (profiel 1 EMB)

Ontwikkelingen binnen het onderwijsbeleid van rijksoverheid, DHS, SWV en gemeente:


De landelijke erkenning van het PrO-diploma biedt kansen voor een landelijke erkenning
voor het ZML-diploma.



De gemeente Den Haag zet zich in om werkplekken te creëren voor onze doelgroep
(o.a. WSP)



Een groot deel van onze doelgroep komt niet meer in aanmerking voor de Wajong.



Tegelijkertijd constateren we een grote mate van vrijheid en het vertrouwen die de
school van het bestuur krijgt om eigen beleid te maken.
De keerzijde van deze medaille is echter dat:



Het quotum van werknemers met een beperking bij bedrijven en overheidsinstellingen
wordt nog lang niet gehaald.



Ouders zijn nog niet zo ver dat ze accepteren dat leerlingen, hun kinderen zelfstandig
(zullen/kunnen) gaan wonen.

Te verwachten leerlingenaantallen:


Mogelijk groeit het aantal leerlingen op het vso door het onderwijs aan ZML/ISK-leerlingen
(moeilijk plaatsbare leerlingen) d.m.v. extra Nederlandse les (door middel van
groepsarrangementen).
Als risico geldt dat:



Wanneer de groep leerlingen OPP 1 groeit (mede omdat andere ZML-scholen onderwijs
aan OPP 1 niet meer verzorgen) dit mogelijk een nadelige invloed heeft op de
aanmelding van de ‘reguliere’ groep leerlingen



Overlap in doelgroep met het PrO is eveneens een aandachtspunt

Formatieve prognose:


Vacatures worden vervuld door ‘jonge’ teamleden, die ook zeer gemotiveerd zijn om bij
ons te komen werken. In de komende jaren zullen er geen gedwongen ontslagen vallen.
Inkrimpen team zal naar alle waarschijnlijkheid via natuurlijk verloop geschieden.
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Toch is er een risico wanneer:


het leerlingenaantal toch gaat stijgen. In dat geval komt er mogelijk krapte in
personeelsbestand (mede gezien het landelijke/stedelijke tekort)

De marktpositie van de school:


We mogen trots zijn op de landelijke uitstraling die we met DOEN-IN hebben bereikt,
mede vanwege het feit dat ook kansen worden gezien voor andere dan ZML-leerlingen.
Niettemin zijn er ingrediënten voor een negatief scenario als het gaat om de marktpositie
van de school en dat zou het gevolg kunnen zijn van het feit dat:



Er op dit moment sprake is van een groot grijs gebied en overlap tussen VSO-ZML en PrO

De financiële situatie van de school:


De school heeft voldoende reserves en voert een prima financieel beleid

Ondanks bovenstaande kan het zo zijn dat:


Het leerlingenaantal terugloopt met alle (financiële consequenties van dien). Het blijft
dus zaak de vinger aan de pols te houden en de 'partners' in de gaten te blijven houden.

De Inspecteur de Vriesschool is zich bewust van haar positie in de Haagse
onderwijsinfrastructuur en van haar onderwijskundige, organisatorische en innovatieve
kwaliteiten: met gevoel voor nuance zal zij deze de komende periode blijven inzetten en
waar nodig versterken.

3.5 Actuele ontwikkelingen
De meest belangwekkende ontwikkeling in het onderwijs op dit moment is het proces van de
landelijke curriculumherziening voor het primair en voortgezet onderwijs. Deze herziening
vloeit voort uit de rapportage van de Commissie Schnabel die in januari 2016 haar
rapportage opleverde over de toekomst van ons onderwijs onder de titel: "Ons onderwijs
2032".
Onder de werknaam 'curriculum.nu' hebben betrokkenen en belanghebbenden in de
afgelopen twee jaar werk gemaakt van het formuleren van voorstellen om het nationale
curriculum voor primair en voortgezet onderwijs te herzien. Daartoe heeft men visies, grote
opdrachten en bouwstenen ontwikkeld voor 9 leergebieden met daarin aandacht voor
enkele overstijgende thema's. Curriculum.nu houdt zich bij uitstek bezig met het onderwijs
van de toekomst en om die reden heeft de Inspecteur de Vriesschool besloten aan te
schuiven bij de feedback bijeenkomsten die in opdracht van curriculum.nu/LECSO
werden/worden georganiseerd. Voor de Inspecteur de Vriesschool zijn drie domeinen van
curriculum.nu van sterk belang. Het betreft de leergebieden: digitale geletterdheid en
burgerschap en de aandacht die het onderwijs dient te geven aan de ontwikkeling van
brede vaardigheden.
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Niet nieuw maar nog steeds van groot belang is de wet op het Passend Onderwijs die in 2014
werd ingevoerd. Destijds was nog niet duidelijk welke consequenties uit deze wet
voortvloeiden. Inmiddels is bekend dat Passend Onderwijs niet zonder slag of stoot
gerealiseerd wordt. We constateren in algemene zin een toename van het aantal leerlingen
dat mogelijkerwijs in het PrO zou moeten worden bediend én dat er sprake is van verdikking
van de doelgroepen.
Met andere woorden: de leerlingen op de Inspecteur de Vriesschool hebben een andere
ondersteuningsbehoefte dan voorheen. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat leerlingen
die voorheen in het PrO werden bediend momenteel worden verwezen naar het ZMLonderwijs. Mede onder invloed ook van de Jeugdwet zijn er leerlingen die voorheen
aangewezen waren op een plaatsing in een 'zorg/behandel-setting' en die nu, op basis van
het uitgangspunt (passend onderwijs) dat iedere leerling recht heeft op onderwijs worden
geplaatst op de Inspecteur de Vriesschool binnen een van de ondersteuningsgroepen. Het
zijn de leerlingen met een ernstig meervoudige beperking. Daarbij constateren we ook dat
ouders uitdrukkelijk stellen dat er sprake is van 'recht op onderwijs'. Van dat recht wensen zij
gebruik te maken. Bovenstaande zet druk op het werk in het onderwijs aan zeer moeilijk
lerenden en dat vraagt om andere, aanvullende competenties om deze 'zwaardere'
doelgroep op een adequate wijze te bedienen. Het lijkt voor de hand te liggen om met
name waar het gaat om deze zwaardere en in sommige gevallen complexere doelgroepen,
de samenwerking te zoeken met andere scholen die hun leerlingenpopulatie ook zien
veranderen.

3.6 Ambities voor de komende periode
Schoolleiding en team hebben zich uitgesproken, in algemene zin, over hun ambities waar
het gaat om goed onderwijs. Onderwijs zoals de Inspecteur de Vriesschool dat graag ziet als
vertaling van haar missie en visie. Men heeft gezocht naar die onderwijskwaliteiten die ertoe
bijdragen dat het onderwijs op Inspecteur de Vriesschool 'toekomstbestendig' zal zijn. Daarbij
zijn de volgende uitspraken de meest belangwekkende:
Het pedagogisch klimaat op de Inspecteur de Vriesschool wordt gekenmerkt doordat het
doorspekt is van uitdaging en leerplezier en van veiligheid en respect.
Het onderwijsprogramma is gericht op de ontwikkeling van vaardigheden. Daarnaast is het
actueel en contextrijk. Het anticipeert op een veranderende (onderwijs)samenleving; neemt
een voorschot op de toekomst van de leerlingen en om die reden herkennen we de brede
vaardigheden die leerlingen nodig zullen gaan hebben, aangereikt in leeromgevingen die
we contextrijk willen noemen.
Maatwerk wordt mogelijk gemaakt binnen de kaders van een optimaal functionerende
ondersteuningsstructuur waarbij systematische leerlingbespreking (van
ontwikkelingsperspectief tot uitstroom) en multidisciplinaire aandacht en aanpak garant
staan voor de kwaliteit die we willen leveren.
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Dat kan de Inspecteur de Vriesschool alleen leveren indien het personeel van de school bij
uitstek een pedagogische en vakinhoudelijke/didactische bekwaamheid toont.
Dit alles moet ertoe leiden dat voor alle leerlingen steeds een passende
uitstroombestemming zal worden gevonden. Dat vraagt om sterke interne samenwerking en
afstemming met collega's binnen en buiten de school.
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4. Onderwijsbeleid
Het onderwijsbeleid van de Inspecteur 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 de Vriesschool, richtlijnen aan die mede de inhoudelijke [in]richting van de school
inkleuren.

4.1 Het overheidsbeleid
In § 3.5 zijn we ingegaan op landelijke ontwikkelingen: Passend Onderwijs en
Curriculumherziening. In het kader van het (schooloverstijgende) personeelsbeleid geldt dat
de invoering van de in de cao vastgelegde L11 en L12-schalen voor leerkrachten moeten
worden ingevoerd.

4.2 Het beleid van De Haagse Scholen
Het beleid van de Stichting 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.6 Het bestuursakkoord kent 4 kernpunten van beleid waarbij de blik gericht
is op het onderwijs zoals dat er in 2020 (en verder) op hoofdlijnen uit zou moeten zien:
De school zorgt voor uitdagend en toekomstgericht onderwijs dat inspeelt op de talenten en
leerbehoeften van de leerlingen.
De school biedt onderwijs van hoge kwaliteit.
De teams van leraren, onderwijsondersteunend personeel en schoolleiders ontwikkelen zich
in hun professionaliteit.
De school stelt de leerling centraal en draagt bij aan doorgaande leer- en
ontwikkelingslijnen.
De doelstellingen die uit het bestuursakkoord voortvloeien zijn direct dan wel indirect
afgeleide van de overkoepelende doelstellingen van Passend Onderwijs. Zij komen terug in
de volgende paragrafen en hoofdstukken waarin het beleid van de Inspecteur de
Vriesschool wordt uiteengezet.

6

Een samenvatting van het bestuursakkoord is als bijlage bij dit schoolplan beschikbaar.
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In 2019 voegde het bestuur van de Haagse Scholen daar de volgende ambities aan toe:


Pedagogisch-didactische onderwijsvernieuwing

Gezamenlijk werken we aan onderwijsvernieuwing om ons onderwijs eigentijdser en
toekomstgerichter te maken. Qua inhoud, organisatie en manier van werken. We willen de
leermotivatie vergroten en bij kinderen bredere competenties ontwikkelen om ze beter toe te
rusten voor de snel veranderende samenleving. Er zijn geen blauwdrukken; er is maatwerk
nodig per leerling en per school. Alleen dan bereiden we ieder kind voor op de wereld van
morgen.


Professionaliteit in mensen en cultuur

Onderwijsvernieuwing is alleen mogelijk als de professionaliteit voortdurend wordt gevoed.
Daarbij is van en met elkaar leren en samen ontwikkelen essentieel. Professionalisering wordt
daarmee onderdeel van onze cultuur: de manier waarop wij de dingen doen.


We verstevigen de profilering van De Haagse Scholen; binnen en buiten de organisatie.

We weten wat we in huis hebben en we willen dat dit zichtbaar is; binnen en buiten De Haagse
Scholen. Dat vinden we belangrijk om van elkaar te leren en elkaar te inspireren. Ook kunnen
we beter samenwerken (ook met externe partners) wanneer we weten waar elkaars expertises
liggen (ook in relatie tot passend onderwijs). We willen dat alle leerlingen, medewerkers en
ouders het verhaal van de organisatie en school kennen, daar trots op zijn en dit ook uitdragen.
Ieder kind is bij ons welkom, ons onderwijs is openbaar. Het is onze kracht en we zijn daar trots
op.

4.3 Het onderwijsbeleid van de Inspecteur de Vriesschool
In deze paragraaf wordt het [onderwijs]beleid van de Inspecteur de Vriesschool uiteengezet.
Waar § 4.1 en § 4.2 richting gevend zijn voor het beleid van de Inspecteur de Vriesschool
weerspiegelt § 4.3 de "couleur locale"; de ambities van de school. Deze ambities vloeien
voort uit de missie en de onderwijsvisie van de school en uit de analyse die in hoofdstuk 3 is
vastgelegd.
De belangrijkste ambitie van de school is het bieden van onderwijs dat leerlingen voorbereidt
op de wereld van morgen. Wij realiseren ons dat dit slechts kan worden waargemaakt indien
medewerkers van de school getuigen van méér dan professionaliteit alleen, vastgesteld op
basis van competentieprofielen. We zouden kunnen spreken van 'persoonlijk meesterschap'.
Persoonlijk meesterschap toont zich onder meer in diep inzicht, groot overzicht en de
bereidheid tot blijvend leren, dat leidt tot een reservoir aan ervaring en een bijna zekere
garantie biedt voor grote kwaliteit van pedagogisch en didactisch handelen. Deze
maatregelen sporen met de kernpunten van het bestuursakkoord en gaan daarin op
onderdelen zelfs verder.
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Passend onderwijs hanteert enkele kaders en uitgangspunten. Dat zijn onder meer:


Dat de leerling centraal staat.



Dat maatwerk alleen kan worden gerealiseerd wanneer er wordt samengewerkt op
meerdere niveaus, zowel in de school als daarbuiten.



Dat iedere leerling recht heeft op goed onderwijs.



Dat iedere leerling veilig is op school.



Dat er sprake is van voldoende (onderwijs) voorzieningen van goede kwaliteit.

De basis voor deze uitgangspunten wordt op het niveau van de school gelegd in vier
domeinen:


Het onderwijsprogramma



Het pedagogisch klimaat



De ondersteuningsstructuur



De competenties van medewerkers

In samenhang en met elkaar interfererend dragen deze domeinen er toe bij dat leerlingen
het onderwijs krijgen dat het best bij hen past.
Schematisch wordt dat weergegeven in het onderstaand model:

Figuur 1

Het onderwijsprogramma van de Inspecteur de Vriesschool is gebaseerd op de kerndoelen
voor het speciaal onderwijs zml/mg (voor het so) en op de kerndoelen voor de
uitstroomprofielen arbeidsmarkt en dagbesteding (voor het vso). Gezien de ontwikkelingen in
het kader van curriculum.nu kan en wil de inspecteur de Vriesschool niet anders dan daarop
anticiperen door brede vaardigheden, digitale geletterdheid, creatieve ontwikkeling/kunst
en cultuur en burgerschap in de komende jaren nog meer dan nu het geval is, in haar
onderwijs in te voeren.
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Het pedagogisch klimaat op de Inspecteur de Vriesschool is het instrument om de veiligheid
voor al diegenen die bij de school betrokken zijn, te garanderen. Wij onderscheiden daarbij
sociale, pedagogische en fysieke veiligheid.
De ondersteuningsstructuur is het geheel aan procedures, protocollen en activiteiten dat
eraan bijdraagt dat de Inspecteur de Vriesschool in staat is om maatwerk voor alle leerlingen
te leveren.
Bovenstaande stelt eisen aan de medewerkers van de Inspecteur de Vriesschool en wel
dusdanig dat we, indien we de leerling centraal willen stellen, onze inzet mede sterk moeten
richten op de medewerkers van de school want alleen met professioneel personeel, binnen
een professionele organisatie kan de Inspecteur de Vriesschool de taak waar zij voor staat tot
een goed einde brengen.
De hoofddoelen van het onderwijs
De afgelopen jaren is de nadruk in het onderwijs sterk komen te liggen op opbrengsten als
antwoord op de vraag wat het onderwijs eigenlijk moet opleveren. Het is daarbij gedurende
lange tijd gegaan om opbrengsten op het gebied van taal en rekenen. Langzamerhand zijn
daar ook opbrengsten op het gebied van sociale competentie bij gekomen. Door de nadruk
te leggen op 'opbrengstgericht onderwijs' zou men uit het oog kunnen verliezen dat
onderwijs om meer gaat dan alleen maar een aanbod van diverse kenniselementen.
Biesta7 noemt als hoofddoelen van het onderwijs:


Kwalificatie



Socialisatie



Persoonsvorming

Biesta stelt dat er in de afgelopen periode té veel nadruk is komen te liggen op het
kwalificerende doel van het onderwijs en hij stelt dat het proces van socialisatie net zoals dat
van persoonsvorming meer aandacht kan/mag/moet krijgen. Het gaat immers om heel de
mens. Een versterkte aandacht voor socialisatie en persoonsvorming kan een
rechtvaardiging zijn voor keuzes die de school maakt zeker als het gaat om onderwijs aan
kinderen/leerlingen in minder bevoorrechte posities dan wel kinderen met een forse of zelfs
complexe ondersteuningsvraag. Dat betekent niet dat er per definitie specifieke aandacht in
termen van roostertijd besteed wordt aan socialisatie en persoonsvorming maar dat deze
vormende elementen verweven zijn in de onderwijsactiviteiten van alle dag. Dit

7

https://wij-leren.nl/gert-biesta-het-prachtige-risico-van-onderwijs.php /

Gert Biesta reflecteert op de zwakke kracht van het onderwijs aan de hand van een aantal invalshoeken en
pedagogische thema’s. Hij wil hiermee een taal ontwikkelen waarmee de processen van onderwijs en vorming op
een nieuwe manier doordacht kunnen worden.
Kwalificatie, socialisatie en subjectificatie
Vragen over goed onderwijs moeten altijd beantwoord worden in relatie tot wat men er mee wil bereiken. Onderwijs
dat zijn naam waardig is, richt zich op zowel kwalificatie en socialisatie als op subjectificatie.
Onderwijs pedagogische processen zijn altijd werkzaam in deze drie overlappende domeinen.


Kwalificatie betreft het verwerven van kennis, vaardigheden en houding.



Socialisatie draait om de manieren waarop we via onderwijs deel worden van bestaande tradities en praktijken.



Subjectificatie gaat over emancipatie en vrijheid en over de verantwoordelijkheid die daarmee gepaard gaat
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vooronderstelt van medewerkers dat zij meesterschap bij de uitoefening van hun taak tonen
omdat zij zicht hebben op de totale, brede ontwikkeling van de leerlingen en dat zij in staat
zijn in te schatten waar het zwaartepunt van de ondersteuningsbehoefte van individuele
leerlingen ligt. Op die manier kunnen zij op verantwoorde wijze interveniëren door middel van
een uitgebalanceerde pedagogisch – didactische aanpak. Leerlingen nemen op school niet
alleen kennis tot zich maar zij leren zich ook te verhouden tot zichzelf en tot hun omgeving.
Uiteindelijk gaat het om het vinden van een evenwicht tussen kwalificerende, socialiserende
en persoonsvormende doelen, leerinhouden en activiteiten. Leerlingen van de Inspecteur de
Vriesschool blijken vaker dan andere leerlingen van hun leeftijd behoefte te hebben aan met
name deze socialiserende en persoonsvormende doelen, leerinhouden en activiteiten.
Vandaar dat daar in het onderwijsprogramma van de school uitdrukkelijk rekening mee
wordt gehouden

4.4 Beleidsdoelstelling onderwijs
Het onderwijs op de Inspecteur S. de Vriesschool is eigentijds, actueel. Dat houdt in dat er in
de komende periode sterke aandacht bestaat voor de ontwikkeling van 'nieuwe' vak—
leergebieden: burgerschap en digitale geletterdheid en creatieve ontwikkeling. Daarnaast
zijn de brede vaardigheden ingevoerd in het programma van de Inspecteur de Vriesschool.
Tot slot schenkt de school specifieke aandacht aan de persoonsvorming van de leerlingen
en de consequenties die daaruit voortvloeien.
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5. Onderwijsondersteuning en leerlingzorg
De visie van de Inspecteur S. de Vriesschool op onderwijsondersteuning wordt vastgelegd in
de uitspraak: "Het kind staat centraal, de leraar als spil en de specifieke deskundige als
ondersteuner". In een wat vrijere vertaling geldt dat alle onderwijsondersteuning is gebaseerd
op de onderwijsbehoefte van de leerling. De leraar speelt een centrale rol in de aansturing
en het regisseren van deze ondersteuning. 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 voorgenomen beleid van het ministerie van OCW
rond passend onderwijs.

5.1 Goed onderwijs
Het onderwijsaanbod op De Inspecteur S. de Vriesschool wordt gekenmerkt door het
aanbieden van maatwerktrajecten. Om maatwerk te realiseren heeft De Inspecteur S. de
Vriesschool haar schoolstandaarden vastgesteld en zijn de medewerkers in staat om binnen
hun lessen vanuit verschillende perspectieven te differentiëren [instructie, begeleiding,
leermiddelen, tijd en inhoud]. De Inspecteur S. de Vriesschool baseert haar onderwijsaanbod
op de kerndoelen van het (voortgezet) speciaal onderwijs. De methodes die De Inspecteur S.
de Vriesschool hanteert zijn op deze kerndoelen gebaseerd en waar dat niet zo is hebben
we de kerndoelen vertaald in leerlijnen. Voor alle leerlingen geldt een algemeen programma
dat de leerlingen toeleidt tot het vso en vanuit het vso is de uitstroom gericht tot een vorm
van dagbesteding dan wel de arbeidsmarkt. 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.

5.2 Mogelijkheden van de leerling
Kinderen verschillen en dat mag; dat is normaal. Daar houdt De Inspecteur S. de Vriesschool
rekening mee. Dit betekent dat van alle leerlingen de mogelijkheden, het potentieel is
vastgesteld en neergelegd 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
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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.

5.3 Ondersteuning gericht op competentievergroting van de
leraar
De Inspecteur S. de Vriesschool kiest ervoor te investeren in het primair proces. Dit betekent
dat leraren steeds moeten worden toegerust om hun taak goed te kunnen uitvoeren.
Specifieke deskundigheid van De Inspecteur S. de Vriesschool speelt in dit geheel een
belangrijke rol. We hebben het dan over de interne begeleiders, de orthopedagoog, de
logopedist, de fysiotherapeut en de maatschappelijk werker. Zij ondersteunen de leraar bij
het ontwikkelen van zijn of haar orthopedagogische en orthodidactische competentie met
het doel alle kinderen 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 blijft er
in gelegen de inzet van deskundigheid ten behoeve van competentievergroting van de
leraren en de ontwikkeling van de kinderen te optimaliseren. Dit betekent dat De Inspecteur
S. de Vriesschool ernaar blijft streven om specifieke ondersteuning op kindniveau daar waar
mogelijk door de leraar te laten uitvoeren [differentiatie en remediëring]. Waar nodig zet de
school specifieke deskundigheid in ten behoeve van hetzij individuele kinderen dan wel
groepen kinderen. 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 mede gericht is op en begint met fysieke
aanwezigheid in de klassen. Observatie en signalering hebben tot doel bij te dragen aan het
optimaal functioneren van de leerlingen in de klas. 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"
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5.4 Een adequate en efficiënte ondersteuningsstructuur
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 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 ondersteuning. 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.
De beleidsdoelstelling met betrekking tot de onderwijsondersteuning op de Inspecteur S. de
Vriesschool wordt in de volgende paragraaf geformuleerd.

5.5 Beleidsdoelstelling onderwijsondersteuning

In 2023 brengt de Inspecteur S. de Vriesschool de brede vaardigheden inclusief de sociale
competenties van de leerlingen op een adequate wijze in kaart. Daarnaast geldt dat de
kwaliteit van de ondersteuningsstructuur periodiek wordt getoetst (en dat waar nodig
aanpassingen worden verricht).
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6. Het veiligheidsbeleid/het pedagogisch klimaat
In de visie van de Inspecteur de Vriesschool stellen we dat de school staat voor de veiligheid
van 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 school een reeks van procedures en protocollen om in ieder geval de veiligheid van alle
betrokkenen te borgen.
Deze zaken zijn vastgelegd in het veiligheidsplan van de school dat als bijlage bij dit
schoolplan is toegevoegd.
Figuur 2 toont een schematische weergave van het veiligheidsbeleid op de Inspecteur de
Vriesschool.

6.1 De fysieke omgeving; het gebouw en de buitenruimten
Een veilige fysieke omgeving kent voor de Inspecteur de Vriesschool twee componenten.
Allereerst gaat het daarbij om normen die daarvoor aan alle locaties van de school kunnen
worden gesteld. Deze normen zijn ondermeer vastgelegd in de wet- en regelgeving rond
bijvoorbeeld de arbeidsvoorwaarden en het ARBO-beleid. 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 straatbeeld8.

8

Het "Veiligheidsbeleid van de Inspecteur de Vriesschool" is als bijlage bij dit schoolplan beschikbaar.
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Figuur 2

6.2 De pedagogische veiligheid
Het pedagogisch klimaat op de Inspecteur de Vriesschool staat voor de veiligheid voor
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 de Vriesschool op een hoog
peil te houden/brengen investeren we permanent in ons pedagogisch klimaat.
Als graadmeter hanteren we de publicatie “De ondersteunende school” 9.
In deze publicatie wordt gesteld dat leerlingen op de eerste plaats steun ondervinden door
een veilig pedagogisch klimaat, een klimaat dat de kans op problemen beperkt. Zo'n veilig
klimaat wordt gekenmerkt 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 school. Door deze algemene kenmerken te
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 plan10.

9

Moen, E, De Ondersteunende school; Een structuur en een toolbox voor het omgaan met leer- en

gedragsproblemen SLO, Enschede 2005
10 De "Barometer voor het pedagogisch-didactisch klimaat" is als bijlage bij dit schoolplan beschikbaar.
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Figuur 3 toont algemene kenmerken en de explicitering daarvan in competenties.

Figuur 3

6.3 De sociale veiligheid
De leerlingen van de Inspecteur de Vriesschool kampen in veel gevallen met achterstanden
op het gebied van de sociale en emotionele ontwikkeling. Hierdoor kunnen ongewild sociaal
onveilige situaties ontstaan of worden sociale situaties in sommige gevallen als onveilig
ervaren. Onze opdracht is onder meer gelegen in de sterke aandacht die we willen geven
aan de sociale en emotionele ontwikkeling van onze leerlingen. Niet alleen door goed
onderwijs te bieden maar ook door de sociale en emotionele ontwikkeling van de leerlingen
in kaart te brengen en hier structurele gerichte aandacht aan te besteden.
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6.4 Beleidsdoelstelling veiligheidsbeleid/pedagogisch klimaat
In 2023 wordt het pedagogisch klimaat van De Inspecteur de Vriesschool gekenmerkt door
veiligheid en door een nog uitdagender, prikkelender en meer stimulerend karakter. Daarbij
geldt dat pedagogische, sociale en fysieke veiligheid periodiek worden getoetst. Waar nodig
worden voorstellen ter optimalisering geformuleerd en uitgevoerd.
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7. Personeelsbeleid
Het personeelsbeleid van de Inspecteur de Vriesschool wordt door drie factoren bepaald:


de ontwikkelingen en maatregelen die voortvloeien uit het landelijk beleid zoals passend
onderwijs en de herziening van het landelijk curriculum.



de wijze waarop de stichting De Haagse Scholen uitvoering geeft aan het landelijk beleid
op stichtingsniveau hetgeen is vastgelegd in het bestuursakkoord en de ambities die het
bestuur van de Haagse scholen heeft geformuleerd;



de manier waarop de school 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 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 de Vriesschool van harte omarmt, noodzaken de
inhoudelijke keuzes van de school tot het formuleren van een schoolspecifiek
personeelsbeleid. Het schoolspecifieke personeelsbeleid richt zich enerzijds op de invoering
van de cao-eisen: de invoering van L11 en L12 schalen voor leerkrachten en anderzijds op de
gesprekscyclus waarbij de SBL-competenties leidend zijn.

7.1 Beleidsdoelstelling personeelsbeleid
In 2023 voldoet het team van De Inspecteur S. de Vriesschool aan de functie-eisen
behorende bij de nieuwe cao (2019) (L11 en L12.) Daarnaast is het team van De Inspecteur S.
de Vriesschool aantoonbaar gericht op het verder ontwikkelen van haar eigen
professionaliteit. Daarbij vormen de SBL competenties het algemene kader aangevuld met
specifieke deskundigheid voorvloeiend uit het onderwijskundig beleid, het veiligheidsbeleid
en het beleid op het gebied van onderwijsondersteuning.
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8. Huisvestingsbeleid
De Inspecteur de Vriesschool is gehuisvest in twee gebouwen. Het so verzorgt onderwijs aan
de Heliotrooplaan en het vso doet dat aan de Esther de Boer van Rijklaan. Dat de
gebouwen geografisch gezien nogal ver van elkaar zijn verwijderd brengt het risico met zich
mee dat beide scholen zich niet parallel ontwikkelen. De afgelopen jaren is echter gebleken
dat de inhoudelijke ontwikkeling van de scholen gelijke tred houdt en dat er voldoende
sprake is van afstemming hoewel dat natuurlijk altijd beter kan.
Leidend voor het huisvestingsbeleid van de Inspecteur de Vriesschool is onder andere de
meerjaren onderhoudsplanning (MOP). Naast de consequenties vanuit de MOP zijn er ook
consequenties die voortvloeien uit het onderwijsbeleid en uit de arbowet. Het welbevinden
van de mensen binnen een gebouw werkt mee aan het verlagen van de ervaren werkdruk.
Het belangrijkste criterium voor het uitvoeren van aanpassingen van en/of aan het gebouw is
en blijft de financiële haalbaarheid.
Naar het zich nu laat aanzien zullen er alleen kleine renoverende ingrepen in de huisvesting
worden ingezet.

8.1 Beleidsdoelstelling huisvestingsbeleid

De Inspecteur S. de Vriesschool voert conform de planning het meerjaren onderhoud uit.
(routine)
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9. Financieel beleid
De Inspecteur de Vriesschool wordt, naar rato van het aantal leerlingen, bekostigd door het
rijk. Het overgrote deel van de financiële middelen die van overheidswege beschikbaar
worden gesteld, wordt besteed aan personele kosten (ongeveer 80%). Daarnaast draagt de
school een deel van de inkomsten af aan het bestuur, Stichting De Haagse Scholen. Voeg
daaraan toe dat ook met het oog op afschrijving jaarlijks een bedrag moet worden
gereserveerd, dan blijft een budget over dat de school naar eigen inzicht kan besteden.
De Inspecteur de Vriesschool heeft in de afgelopen jaren een verantwoord financieel beleid
gevoerd en daarmee de ruimte gekregen om te investeren in medewerkers, materiaal en
gebouw. Leidend voor de investeringen zijn de onderwijskundige keuzes die in dit schoolplan
2019 – 2023 gemaakt zijn.

9.1 Beleidsdoelstelling financieel beleid

De Inspecteur S. de Vriesschool voert conform de geldende afspraken met DHS haar
financieel beleid
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10. Kwaliteitsbeleid
De Inspecteur 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 kwaliteitsbeleid11 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. Kwaliteitszorg
is niet een eenzijdige verantwoordelijkheid van de schoolleiding maar een manier van
werken die geldt voor alle medewerkers van de Inspecteur S. de Vriesschool . Dat betekent
dat medewerkers 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 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.

11

Ons kwaliteitsbeleid is uitgebreid verwoord in de notitie Kwaliteitsbeleid op de Inspecteur de Vriesschool " (januari

2019). Voorliggend hoofdstuk is hierop gebaseerd.
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Dit schoolplan geeft 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 ervoor 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.

10.1 Beleidsdoelstelling kwaliteitsbeleid
De Inspecteur S. de Vriesschool hanteert een systematische werkwijze als het gaat om het
bewaken en evalueren van haar beleid en om het ontwikkelen van nieuw beleid (project; 4
schooljaren door schoolleiding).
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De Inspecteur S. de Vriesschool; beleidsplanning 2019 - 2023
Beleidsdoelstellingen [gerealiseerd op]

31-12-2019

ONDERWIJSKUNDIG BELEID
1.

Schooljaar 2019- 2020

Het onderwijs op de Inspecteur S. de Vriesschool is
eigentijds, actueel. Dat houdt in dat er in de komende
periode sterke aandacht bestaat voor de ontwikkeling van
'nieuwe' vak—leergebieden: burgerschap en digitale
geletterdheid en creatieve ontwikkeling. Daarnaast zijn de
brede vaardigheden ingevoerd in het programma van de 
Inspecteur de Vriesschool. Tot slot schenkt de school
specifieke aandacht aan de persoonsvorming van de
leerlingen en de consequenties die daar uit voortvloeien.

1.1

De Inspecteur S. de Vriesschool heeft de brede vaardigheden in
haar programma geïntegreerd (project)

1.2

De Inspecteur S. de Vriesschool heeft digitale geletterdheid in

De Inspecteur S. de Vriesschool heeft Burgerschap in haar

oriëntatie en

oriëntatie en

oriëntatie en
planning

De Inspecteur de Vriesschool heeft voorstellen ontwikkeld

uitvoering

Schooljaar 2020 - 2021

uitvoering en evaluatie

uitvoering

uitvoering en evaluatie

uitvoering

uitvoering en evaluatie

uitvoering en

uitvoering

evaluatie

implementatieplan) ontwikkeld om persoonsvorming die

planning en

uitvoering en

aandacht in het programma te geven die passend is voor de

uitvoering

evaluatie

van de leerlingen in het programma op te nemen (project)

31-12-2021

30-06-2022

Schooljaar 2021 - 2022

bijstellen / vaststellen en
verankeren

bijstellen / vaststellen en
verankeren

leerlingen die de school bedient. (project)

1

30-06-2023

Schooljaar 2022 - 2023

bijstellen/vaststellen en

bijstellen/vaststellen en
verankeren
bijstellen/vaststellen en
verankeren

invoeren

De Inspecteur S. de Vriesschool heeft voorstellen (inclusief een
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verankeren

planning en

(inclusief een implementatieplan) om de creatieve ontwikkeling

1.5

30-06-2022

Aanvullend voor SO:
Burgerschap is verwerkt in beleidsnotitie waarin staat aangegeven aan welke doelen wordt gewerkt inclusief de verwijzing naar de leerlijnen die zijn
vastgelkegd in DOEN IN.
Voor de complexe doelgroep wordt een speciale ruimte ingericht (de sterrenzaal/active floor) waarbinnen wordt gewerkt aan brede vaardigheden, digitale
vaardigheden, techniek en sensomotoriek.
Aanvullend voor VSO:
De uitgangspositie voor digitale geletterdheid is vastgelegd in een ICT-beleidsplan dat is uitgewerkt in een leerlijn inclusief de aanzet voor een plan van
aanpak.
Voor Kunst en cultuur/creatieve ontwikkeling bestaat een meerjarenplanning/jaarplannng en een begroting. Deze dienen als uitgangspunt voor
beleidsdoelstelling1.4. Voor zowel digitale geletterdheid als creative ontwikkeling gelden 3 aandachtspunten:

Leerlijnen

Competenties teamleden

Zijn er (voldoende) ‘transfer-momenten’ voor de leerlingen: leren toepassen in de praktijk / in de maatschappij
Aan Burgerschap en Brede vaardigheden besteedt de IDVS al veel aandacht. De volgende aspecten moeten in het project worden meegenomen:

Waar komen ze in terug?

Zijn de competenties van teamleden voldoende/goed aanwezig?

Zijn er (voldoende) transfer-momenten voor de leerlingen?

planning

programma opgenomen (project)
1.4

31-12-2020

planning

haar programma opgenomen (project)
1.3
1.3

30-06-2020

2019 - 2023

invoeren

invoeren

Beleidsdoelstellingen/ambities [gerealiseerd op]

31-12-2019

ONDERSTEUNINGSSTRUCTUUR
2.

30-06-2020

Schooljaar 2019- 2020

In 2023 brengt de Inspecteur S. de Vriesschool de brede

31-12-2020

30-06-2022

Schooljaar 2020 - 2021

31-12-2021

30-06-2022

Schooljaar 2021 - 2022

31-12-2022

30-06-2023

Schooljaar 2022 - 2023

Aanvullend voor SO:
Leerlingenzorg en onderwijsondersteuning verlopen volgens een cyclisch model

vaardigheden inclusief de sociale competenties van de
leerlingen op een adequate wijze in kaart. Daarnaast geldt
dat de kwaliteit van de ondersteuningsstructuur periodiek
wordt getoetst.
(Deze ambitie wordt gekoppeld met beleidsdoelstelling 3.3)

2.1

De Inspecteur S. de Vriesschool heeft vastgesteld wat zij
verstaat onder de brede ontwikkeling en de sociale

oriëntatie

planning &

uitvoering &

voorstellen

uitvoering

evaluatie

voor

competenties van haar leerlingen verstaat (project)
2.2

verankering

verankering

De Inspecteur S. de Vriesschool ontwerpt een adequate

ontwerpen, toetsen en

systematiek om de brede ontwikkeling en de sociale

vastleggen

competenties van leerlingen in kaart te brengen (op basis van
bestaande systematiek) (routine)
2.3

De Inspecteur S. de Vriesschool peilt periodiek de kwaliteit van

peilen &

de ondersteuningsstructuur (routine)

verbetervoor-

uitvoeren van verbeter voorstellen

stellen
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uitvoeren van verbeter voorstellen

Beleidsdoelstellingen/ambities [gerealiseerd op]

31-12-2019

VEILIGHEIDSBELEID/Pedagogisch klimaat
3.

Schooljaar 2019 - 2020

In 2023 wordt het pedagogisch klimaat van De Inspecteur
S. de Vriesschool gekenmerkt door veiligheid en door een
nog uitdagender, prikkelender en meer stimulerend
karakter. Daarbij geldt dat pedagogische, sociale en

1.

fysieke veiligheid periodiek worden getoetst. Waar nodig
worden voorstellen ter optimalisering geformuleerd en
uitgevoerd.

3.1

30-06-2020

31-12-2020

30-06-2021

Schooljaar 2020 - 2021

31-12-2021

30-06-2022

Schooljaar 2021 - 2022

31-12-2022

30-06-2023

Schooljaar 2022 - 2023

Aanvullend voor SO:
We werken de komende 4 jaar aan de verankering van PBS. Dat gebeurt in eerste instantie door een ónderlegger" te schrijven inclusief een overdrachtsplan
dat zich richt op nieuwe leerkrachten én een beschrijving van de inrichting van een cyclisch proces. (In combinatie met 4.3)
Aanvullend voor VSO:
Meer expliciet bij 3.2: Up-date van protocollen en gedragsregels waarbij ook een pestprotocol moet worden opgenomen.
Meer expliciet bij 3.3 (als deelprojecten)
2.
De leerlijn "sociale vaardigheden" wordt tegen het licht gehouden en up-to-date gemaakt.
3.
Sociale competenties (ontwikkeld door werkgroep met Gerieke van Til worden ingevoerd
4.
Inzet van een (nog aan te schaffen)vragenlijst voor leerlingen met betrekking tot de sociale veiligheid. Van de uitkomst stellen we de inspectie op de
hoogte.

De Inspecteur S. de Vriesschool loopt jaarlijks het
veiligheidsbeleidsplan na, brengt waar nodig verbeteringen aan

aanpas-

inventa-

singen

risatie

aanpas-

aanpas-singen

inventa-risatie

De Inspecteur S. de Vriesschool optimaliseert de

peilen &

uitvoeren van verbeter voor-

pedagogische veiligheid van leerlingen door op

verbetervoor-

stellen

systematische wijze de kwaliteit van het pedagogisch klimaat te

stellen

en past nieuwe wet- en regelgeving in in het

inventa-risatie

singen

inventa-risatie

aanpas-singen

veiligheidsbeleidsplan (routine)
3.2

stellen

toetsen en te verbeteren (routine)
3.3

De Inspecteur S. de Vriesschool optimaliseert de sociale

oriënteren op

veiligheid van leerlingen bij voortduring door de sociaal-

definities

planvorming

uitvoering

evaluatie

verankering

planvorming

uitvoering

evaluatie

verankering

emotionele ontwikkeling van de leerlingen op dezelfde wijze te
prioriteren als de vakken nederlandse taal en rekenen (project)
3.4

Het pedagogisch klimaat op de Inspecteur S. de Vriesschool
wordt gekenmerkt door het uitdagende, prikkelende en

oriënteren op
definities

stimulerende karakter ervan. (project)
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Beleidsdoelstellingen/ambities [gerealiseerd op]
PERSONEELSBELEID
4.

30-06-2020

schooljaar 2019 - 2020

In 2023 voldoet het team van De Inspecteur S. de
Vriesschool aan de functie-eisen behorende bij de nieuwe
cao (2019) (L11 en L12.) Daarnaast is het team van De
Inspecteur S. de Vriesschool aantoonbaar gericht op het
verder ontwikkelen van haar eigen professionaliteit. Daarbij
vormen de SBL competenties het algemene kader
aangevuld met specifieke deskundigheid voorvloeiend uit
1, 2 en 3 .

4.1

31-12-2019

31-12-2020

30-06-2021

Schooljaar 2020 - 2021

31-12-2021

30-06-2022

Schooljaar 2021 - 2022

31-12-2022

30-06-2023

Schooljaar 2022 - 2023

Aanvullend voor SO:
Medwerkers van SO zijn in staat om op professionele wijze gebruik te maken van de 'active-floor'. Dat betekent dat zij:
4.
Lessen(series) ontwerpen en uitvoeren;
5.
Systematisch gebruik maken van de active-floor in de sterrenzaal;
6.
Geschoold zijn in het werken met relevante technieken die in de sterrenzaal worden geïntroduceerd;
7.
Leren om de juiste gesprekstechnieken in de communicatie met ouders en externen te hanteren.
Aanvullend voor VSO

Het VSO ontwerpt een handboek Personeel waarin in ieder geval opgenomen:
o
de goede gewoontes van de school – afspraken en regels - vaste documenten – protocollen – handleidingen
o
begeleiding en coaching van (nieuwe) teamleden
o
taken en functies van interne coaching en interne begeleiding

De Inspecteur S. de Vriesschool heeft zicht op de functie-eisen

gerealiseerd

die behoren bij L11 en L12. (in combinatie met de SBL-

12 - 2019

competenties)
4.2

De Inspecteur S. de Vriesschool heeft zicht op de reeds

gerealiseerd

ontwikkelde competenties van medewerkers die behoren bij L11

12 - 2019

en L12 (in combinatie met de SBL-competenties
4.3

De Inspecteur S. de Vriesschool heeft zicht op de
scholingsbehoefte/-noodzaak van het team (SO en VSO) die
voortvloeit uit de beleidsdoelstellingen 1, 2 en 3 (routine)

4.3

gerealiseerd 06
- 2020

De Inspecteur S. de Vriesschool ontwerpt in overleg met alle

gerealiseerd 06

individuele medewerkers nascholingstrajecten met het doel

- 2020

ambitie 4 te realiseren.
4.4

De Inspecteur S. de Vriesschool neemt het nascholingstraject
op systematische wijze in uitvoering

Schoolplan Inspecteur S. de Vriesschool
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in uitvoering

in uitvoering

in uitvoering

tussenevaluatie

tussenevaluatie

eindevaluatie

2019 - 2023

Beleidsdoelstellingen [gerealiseerd op]

31-12-2019

HUISVESTINGSBELEID
5.

De Inspecteur S. de Vriesschool voert conform de planning

30-06-2020

31-12-2020

30-06-2021

31-12-2021

30-06-2022

31-12-2022

30-06-2023

schooljaar 2019 - 2020

schooljaar 2020 - 2021

schooljaar 2021 - 2022

schooljaar 2022 - 2023

in uitvoering

in uitvoering

in uitvoering

in uitvoering

schooljaar 2019 - 2020

schooljaar 2020 - 2021

schooljaar 2021 - 2022

schooljaar 2022 - 2023

in uitvoering

in uitvoering

in uitvoering

in uitvoering

het meerjaren onderhoud uit. (routine)
FINANCIEEL BELEID
6.

De Inspecteur S. de Vriesschool voert conform de
geldende afspraken met DHS haar financieel beleid

KWALITEITSBELEID
7.

Schooljaar 2019 - 2020

De Inspecteur S. de Vriesschool hanteert een
systematische werkwijze als het gaat om het bewaken en
evalueren van haar beleid en om het ontwikkelen van
nieuw beleid (project; 4 schooljaren door schoolleiding)

7.1

De Inspecteur S. de Vriesschool hanteert een adequate

Schooljaar 2020 - 2021

voorbereiden en plannen

uitvoeren en evalueren

systematiek om uitgevoerd beleid te bewaken en te evalueren
a

De Inspecteur S. de Vriesschool heeft haar beleidsdoelstellingen

voorbereiden

De Inspecteur S. de Vriesschool ontwerpt een systematiek om de

De Inspecteur S. de Vriesschool ontwerpt een systematiek om het
uitgevoerde beleid te evalueren naar opbrengsten, processen en effecten

d

De Inspecteur S. de Vriesschool evalueert het uitgevoerd beleid en legt
daarover verantwoording af in jaarverslagen

Schoolplan Inspecteur S. de Vriesschool

plannen en
uitvoeren

uitvoering van het meerjarenbeleid te bewaken

c

5

bijstellen/vaststellen en
verankeren

geformuleerd en in een meerjaren beleidsagenda geplaatst

b

Schooljaar 2021 - 2022

Schooljaar 2022 - 2023

Gedurende de gehele beleidsperiode besteedt de Inspecteur de Vriessschool (en De Haage Beek) op systematische wijze aandacht aan beleidsdoelstelling
1 en de daarvan afgeleide subdoelstellingen. Het gaat hier om een apart project dat tot doel heeft om de goede gewoonten van de school vast te stellen en
te verankeren. Veel van wat in dit project besproken gaat worden zal bekend zijn; andere zaken zullen een nieuw licht op de processen en de organisatie
van de school laten schijnen. Waar dat noodzakelijk is zal de IDVS (en DHB) aanpassingen verrichten in de schoolorganisatie als geheel. Het project leidt er
in ieder geval toe dat de IDVS (en DHB), nadat de huidige schoolleiding de pensioengerechtigede leeftijd zal hebben bereikt, een professionele, goed
draaiende organisatie achterlaat voor de komende generatie schoolleiders van beide scholen.

2019 - 2023

7.2

De Inspecteur S. de Vriesschool hanteert een adequate

voorbereiden en plannen

uitvoeren en evalueren

systematiek om primaire processen te bewaken en te evalueren
a

bijstellen/vaststellen en
verankeren

De Inspecteur S. de Vriesschool heeft haar primaire processen
geïdentificeerd

b

De Inspecteur S. de Vriesschool ontwerpt een systematiek om de
uitvoering van de primaire processen te bewaken

c

De Inspecteur S. de Vriesschool ontwerpt een systematiek om de
primaire processen te evalueren [objectief en subjectief /bardo en
tevredenheidsonderzoeken]

d

De Inspecteur S. de Vriesschool evalueert periodiek de primaire
processen en legt daarover verantwoording af in jaarverslagen

7.3

De Inspecteur S. de Vriesschool hanteert een adequate
systematiek om secundaire processen te bewaken en te

voorbereiden en plannen

uitvoeren en evalueren

verankeren

evalueren
a

De Inspecteur S. de Vriesschool heeft haar secundaire processen
geïdentificeerd

b

De Inspecteur S. de Vriesschool ontwerpt een systematiek om de
uitvoering van de secundaire processen te bewaken

c

De Inspecteur S. de Vriesschool ontwerpt een systematiek om de
secundaire processen te evalueren [objectief en subjectief /bardo en
tevvredenheidsonderzoeken]

d

De Inspecteur S. de Vriesschool evalueert periodiek de secundaire
processen en legt daarover verantwoording af in jaarverslagen
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bijstellen/vaststellen en

2019 - 2023

7.4

De Inspecteur S. de Vriesschool hanteert een adequate
systematiek om projecten te monitoren, te bewaken en in de

uitvoeren, evalueren, vaststellen
en verankeren

organisatie te verankeren
a

De Inspecteur S. de Vriesschool heeft haar verbeterings- en
vernieuwingsactiviteiten vormgegeven in projecten

b
b

De Inspecteur S. de Vriesschool ontwerpt een systematiek om projecten
te ontwerpen, uit te voeren, te bewaken en te evalueren

c

De Inspecteur S. de Vriesschool ontwerpt een systematiek om
projectopbrengsten in het schoolbeleid te verankeren

7.5

De Inspecteur S. de Vriesschool verantwoordt haar uitgevoerd

Aan het einde van de schoolplan periode of wellicht eerder heeft De Inspecteur S. de Vriesschool een systematiek van kwaliteitszorg en

beleid in termen van opbrengsten conform de hier boven

kwaliteitsbeleid ingevoerd.

beschreven procedure
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2019 - 2023

Hierbij verklaart Elke Mulder, voorzitter van de medezeggenschapsraad van de Inspecteur S. de Vriesschool, dat de medezeggenschapsraad van de
Inspecteur S. de Vriesschool instemt met het schoolplan 2019 - 2023.

Voorzitter MR.

