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1 Inleiding

1.1 Voorwoord

Voor u ligt het Schoolplan van onze basisschool SBO de Windroos Lindenholt. Het doel dat we nastreven in ons
onderwijs is het bevorderen van de ontwikkeling van het kind. Voor onze leerlingen op het speciaal basisonderwijs
(SBO) vraagt dat een specifieke benadering om ze een stap verder te helpen in hun ontwikkeling. Op het SBO hebben
onze leerlingen behoefte aan een gestructureerde leeromgeving. Om de kracht van onze leerlingen optimaal te
benutten werken we volgens de principes van ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO). Door een prikkelende
leeromgeving te creëren waarin kinderen handelend en ervarend bezig zijn ontstaat een betrokkenheid die ten gunste
valt aan het leerproces

Onze school behoort tot Stichting Conexus. Stichting Conexus is bevoegd gezag over eenendertig scholen voor
basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs in de gemeenten Heumen en Nijmegen.

Het Koersplan van Conexus is kader stellend en richtinggevend voor het schoolplan 2019-2023. Conexus heeft vier
hoofdthema's geformuleerd:

1. Onderwijsontwikkeling

2. Passend Onderwijs

3. Professionalisering

4. Personeelsontwikkeling

Alle directeuren hebben op basis van deze thema's gekozen voor een bovenschools ontwikkelteam. De
ontwikkelteams vertalen hiermee het beleid van Conexus naar plannen op schoolniveau.

We voldoen met ons schoolplan aan de eisen vanuit inspectie en het wettelijk kader. De onderscheiden
beleidsterreinen in dit schoolplan komen overeen met de kwaliteitsaspecten die de Inspectie van het Onderwijs
onderscheidt in haar toezichtkader. Tevens beschrijven we de competenties van medewerkers volgens de wet
Beroepen in het Onderwijs (BIO). We hopen dat het Schoolplan u een duidelijk beeld geeft van de ontwikkelingen op
onze school in de komende vier jaren. Wij staan we open voor feedback.

Met vriendelijke groet,

Team SBO de Windroos Lindenholt 

1.2 Doelen en functie

Ons schoolplan beschrijft - binnen de kaders van het Koersplan van de Stichting Conexus - in de eerste plaats onze
kwaliteit: onze missie, onze visie en de daaraan gekoppelde doelen.

Op basis van de huidige situatie hebben we diverse instrumenten ingezet om grip te krijgen op onze sterke en zwakke
punten, en daarmee op onze actiepunten  voor de komende vier jaar.

Het schoolplan functioneert daardoor als een verantwoordingsdocument naar de overheid, het bevoegd gezag en de
ouders en als een planningsdocument voor de planperiode 2019-2023. Op basis van onze groslijst met actiepunten
stellen we jaarlijks een uitgewerkt jaarplan op. In het jaarverslag zullen we steeds terugblikken, of de gestelde doelen
gerealiseerd zijn. Op deze wijze geven we vorm aan een cyclus van plannen, uitvoeren en evalueren. 

Het jaarverslag en het nieuwe jaarplan verspreiden we onder de belanghebbenden door deze te publiceren op onze
website:www.windrooslindenholt.nl

1.3 Procedures

Om tot een schoolplan te komen, dat   de komende 4 jaren  gedragen wordt en visionair richting geeft aan de
ontwikkelingen binnen onze school, is ons uitgangspunt een zelfevaluatie (evaluatie jaarplan, meerjarenplan,
analyse pedagogische en didactische kijkwijzer, personeels- en ouderenquête, analyse eind- en
tussenopbrengsten) geweest. Met het team hebben we de ontwikkelpunten en verbeterpunten besproken. Een
schrijfgroep bestaande uit directie, IBer en OGO coördinator  is aan de slag gegaan met de gegevens uit de analyse
van de evaluatie.  De teamleden hebben meegedacht over de missie en visie(s) van de school en een bijdrage
geleverd d.m.v. het formuleren van ambities. De komende vier jaar zullen we planmatig hoofdstukken van ons
schoolplan met elkaar bespreken. Daarnaast zullen we aan het einde van ieder schooljaar het jaarplan voor het
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komend jaar samen vaststellen. Ieder jaar kijken we met het team ook terug: Hebben we onze verbeterdoelen in
voldoende mate gerealiseerd? Tenslotte dragen we zorg voor een cyclische evaluatie van de beleidsterreinen. De
ambitie is om met behulp van de Quick Scan cyclisch vast te stellen wat er (niet) goed gaat en bepalen we onze
verbeterdoelen, in relatie met ons schoolplan en de voorgenomen verbeterpunten.

1.4 Documenten en bronnen

Voor het opstellen van het schoolplan is een aantal documenten en bronnen geraadpleegd, te weten:

Koersplan van Conexus
Schoolplan 2015-2019 de schoolgids
Zorgplan
Kind in beeld
Analyse kijkwijzer pedagogisch en didactisch handelen
Analyse tussen- en eindopbrengsten
PDSA
Kwaliteitskaarten
Schoolondersteuningsprofiel
Schoolplan 2015-2019
Recente jaarevaluaties
Landelijk en gemeentelijk beleid
Beleidsdocumenten en procedures van Conexus (IPB plan, Veiligheidsbeleid)
Beleidsdocumenten vanuit Stromenland
Resultaten uit het leerlingvolgsysteem van Cito
Verslag vanuit kwaliteitsbezoek(en) van Conexus
Verslag van het meest recente bezoek van de Inspectie van het Onderwijs
Resultaten van de SWOT-analyse (uitslagen vragenlijsten ouders, leerlingen, ouders)
Leerstofplanning
Documenten Samenwerkingsverband Primair Voortgezet Onderwijs Nijmegen.

 

SBO de Windroos, locatie Lindenholt

Schoolplan 2019-2023 5



2 Schoolbeschrijving

2.1 Schoolgegevens

Gegevens van de school  

School: SBO de Windroos, locatie Lindenholt

Directeur: Mw. C.Wiericx

Adres + nr.: Gildekamp 60-22

Postcode + plaats: 6545 LX Nijmegen

Telefoonnummer: 024-3730209

E-mail adres: info@windrooslindenholt.nl
(mailto:info@windrooslindenholt.nl)

Website adres: www.windrooslindenholt.nl
(http://www.windrooslindenholt.nl)

 Brinnummer  00KU

Gegevens van het bevoegd gezag  

Bevoegd gezag: Conexus

College van Bestuur: Dhr. drs. J. van de Logt (voorzitter)

 Dhr. dr. T. Janssen

Post- en bezoekadres: Panovenlaan 1, 6525 DZ Nijmegen

E-mail: bestuur@conexus.nu

Website: http://www.conexus.nu

 Bestuursnunmmer  29810 - AH67 

Conexus is bevoegd gezag over 31 scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs in de
gemeenten Heumen en Nijmegen.

2.2 Kenmerken van ons personeel

Ons team bestaat uit fulltimers en parttimers. Naast de groepsleerkrachten zijn er vakleerkrachten,
onderwijsondersteunend personeel en 1 directeur. Het onderwijsondersteunend personeel is, naast het onderwijzend
personeel, van groot belang voor onze school. Zij zorgen ervoor dat de hulp aan de kinderen zo optimaal mogelijk
geboden kan worden.

Het onderwijs ondersteunend personeel bestaat uit onderwijsassistenten, maatschappelijk werkers, ondersteuners,
intern begeleiders, orthopedagogen, logopedisten, administratief medewerkers, conciërges en schoonmakers. De
directie vormt samen met de intern begeleider en de OGO-coördinator het schoolmanagementteam (SMT) van de
school. Het team bestaat uit:

4 voltijd groepsleerkrachten
9 deeltijd groepsleerkrachten
3 onderwijsassistenten
1 vakleerkracht bewegingsonderwijs
2 intern begeleiders
1 orthopedagoog
1 maatschappelijk werker
1 logopedist
1 administratief medewerker
1 conciërge
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2 schoonmaaksters
1 directeur

Van de 27 medewerkers zijn er 24 vrouw en 3 man. De leeftijdsopbouw wordt gegeven in onderstaand schema (stand
van zaken per 1-9-2015).

Per 1-9-2015 MT OP OOP

Ouder dan 60 jaar    4

Tussen 50 en 60 jaar  3 2

Tussen 40 en 50 jaar 2 5 2

Tussen 30 en 40 jaar 4  1

Tussen 20 en 30 jaar 2 2

Jonger dan 20 jaar    

Totaal 2 14 11

   

2.3 Kenmerken van onze populatie

Onze school wordt bezocht door 165 leerlingen in de leeftijd van 4 tot 12/13 jaar; 41 van deze leerlingen zijn CUMI-
leerlingen. (behorend tot een Culturele Minderheid). Groot deel  van de leerlingen komt uit het voedingsgebied
waartoe de wijken Lindenholt, Dukenburg, Zwanenveld en Malvert en  Neerbosch behoren.  De overige leerlingen
komen uit andere wijken van Nijmegen en omliggende dorpen zoals Malden, Ubbergen, Weurt en Beuningen .

Onze school telt 11 groepen; met een gemiddelde leerlingen aantal van 16.

Onze school staat in een licht vergrijzende wijk met veel sociale woningbouw. Het opleidingsniveau van de ouders is
ons bekend (via intakegesprekken). De kengetallen laten zien dat onze school te maken heeft met een HBO, MBO-
populatie of lager. Een belangrijk kenmerk van de ouders is ook het relatief hoge percentage leerlingen met
gescheiden ouders.

Ouders zijn steeds meer betrokken bij de school; er zijn steeds minder drempels als het gaat om directe contacten.
Dat geldt niet alleen voor contacten met de leerkracht maar ook voor contacten met schoolmaatschappelijk werk, de
orthopedagoge, de interne begeleider en andere disciplines. Daarnaast hebben ouders, net als in het reguliere
basisonderwijs betrokkenheid via de oudervereniging en medezeggenschapsraad.

Ouders kiezen vaker bewust voor onze school door zich breed te laten informeren over onze aanpak en werkwijze.  

 

 

2.4 Sterkte-zwakteanalyse

In het kader van ons nieuwe schoolplan zien we voor de komende vier jaren een aantal kansen (intern en extern) en
bedreigingen (intern en extern) voor wat betreft de school, het personeel en de leerlingen. We willen daarmee
nadrukkelijk rekening houden in ons beleid en onze beleidskeuzen.
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STERKE KANTEN SCHOOL BEDREIGINGEN 

* Pedagogische klimaat waarin het  handelen van de
leerkrachten structuur en rust bieden dat voor kinderen
een veilige omgeving schept om te komen tot
ontwikkeling.

* Verhouding onderwijs ondersteunend   personeel en
onderwijs personeel. 
Hierdoor te weinig mogelijkheden voor inzet zoals
ondersteuning creatieve vakken als wel logopedie.  

* Didactisch handelen van de leerkrachten die vanuit
IGDI en leerlijnen, optimaal inspelen op de verschillende
onderwijsbehoeften van kinderen.  

 * Complexe (thuis) systeem problematiek 
*  Invalproblematiek en werkdruk  
*  Groei en te grote groepen. 

* Werken volgens de principes van OGO. Hierbij leveren
coöperatieve werkvormen een waardevolle bijdrage aan
de metacognitieve vaardigheden.

KANSEN

* Professionele medewerkers die optimaal inspelen op de
mogelijkheden van kinderen. Dit alles in een cyclisch
proces waarin het bewaken van kwaliteit centraal staat.  

* Samenwerking ketenpartners zoals logopedie, RID,
ergotherapie , speltherapeut en remedial teacher. 
* Verbreden expertise m.b.t. gedragsproblematiek.  
* Uitbreiden ICT vaardigheden en ICT mogelijkheden. 

2.5 Landelijke ontwikkelingen

Onze school staat niet op zichzelf. Trends en ontwikkelingen in onze “omgeving” (landelijk, regionaal en lokaal) zijn
van invloed op ons beleid. We moeten en willen daar waar relevant inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen,
omdat we als Conexus en als school een organisatie willen zijn die midden in de samenleving staat.

Toekomstige arbeidsmarkt

Toepassingsgerichte kennis en vaardigheden verouderen sneller. Werk verandert, functies veranderen. Jongeren
hebben vaardigheden nodig om hierop voorbereid te zijn. Het gaat bijvoorbeeld om vaardigheden als kritisch denken,
creatief denken, probleem oplossen, ICT-vaardigheden, informatievaardigheden, computational thinking en
mediawijsheid. Het aanleren van deze vaardigheden vergen een andere benadering van ons onderwijs in de komende
jaren. De veranderde eisen die aan toekomstige burgers worden gesteld, maakt dat scholen steeds vaker op zoek zijn
naar andere manieren van het inrichten van hun onderwijs om de leerlingen actief te laten leren. Hierbij worden o.a.
ICT, eigen onderzoeksvragen, ontdekkend, onderzoekend en samenwerkend leren ingezet als innovatieve
oplossingen. Het wordt steeds belangrijker om samen te werken met het voorafgaand en vervolgonderwijs, zodat voor
leerlingen een soepele overgang ontstaat, maar ook speciale zorg wordt geborgd.  De omgeving wordt steeds vaker in
het leerproces op school betrokken. 

Huidige arbeidsmarkt en lerarentekort

Het tekort aan leerkrachten in het basisonderwijs neemt de komende jaren verder toe. Naar verwachting zullen er in
2025 ruim 10.000 fte niet ingevuld kunnen worden. Ook bij Conexus verwachten wij de komende jaren steeds meer te
maken te krijgen met het lerarentekort.

Technologie; Informatie en communicatie

ICT wordt binnen het onderwijs steeds intensiever ingezet. ICT is een belangrijk middel om processen te verbeteren
en te veranderen. ICT wordt ingezet ten behoeve van het primaire proces: het lesgeven en leren. ICT wordt ingezet
ten behoeve van de variatie in een les en kan inspelen in op de individuele leerbehoeften van de leerling. Op steeds
meer scholen worden methodeboeken vervangen door een digitale variant. De leerkracht kan met deze technologieën
ook beter tegemoet komen aan verschillende leerstijlen. Geluid, video, afbeelding en met name interactie wordt
toegevoegd aan de tweedimensionale wereld. Ook wordt ICT ingezet ten behoeve van ondersteunende processen
(administratie en communicatie). Het is van belang om een visie te ontwikkelen en op bestuurlijk niveau keuzes te
maken om een balans te vinden tussen aanbod en effectiviteit. Conexus heeft bovenbestuurlijke samenwerking
geregeld met de HAN en andere schoolbesturen in de regio (CLC Arnhem-Nijmegen).
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Passend onderwijs

Er ligt, vanuit de landelijke overheid, meer nadruk op de ontwikkel- en ondersteuningsbehoefte van de individuele
leerling. Alle lessen moeten handelingsgericht gegeven worden. Belangrijk is dat iedere leerling op zijn/haar niveau
begeleiding krijgt en ook zijn/haar talenten kan ontwikkelen. Passend onderwijs is in 2014 bij wet geregeld en is
daarom een wettelijke resultaatverplichting van schoolbesturen. De schoolbesturen binnen het
samenwerkingsverband hebben de verplichting iedere aangemelde leerling een passende plaats te bieden binnen de
regio. Passend onderwijs vraagt in de komende jaren met name iets van de onderwijskundige inrichting van een
school.

Burgerschapsvorming

Goed onderwijs bereidt leerlingen voor op hun rol in en hun bijdrage aan de samenleving. Bij burgerschapsvorming
gaat het om sociale vaardigheden aanleren, participeren in de democratische rechtstaat en bijdragen aan de
samenleving. De multiculturele samenleving blijft groeien. 

 Fysieke veiligheid; voldoen gebouwen en materialen wel aan alle veiligheidseisen, maar vooral sociale veiligheid staat
hoog op de agenda. De sociaal-emotionele veiligheid is een aandachtspunt in het onderwijs en zal dat naar
verwachting nog wel even blijven. Daar komt bij dat met de invoering van de nieuwe AVG ook de digitale veiligheid in
relatie tot de sociale veiligheid een hot item is.

Ouders

Er is meer verscheidenheid in de relatie ouders en kinderen. Het aantal traditionele huishoudens neemt af. Het
verschil in betrokkenheid van ouders bij hun kinderen neemt toe.De relatie tussen burger en overheid (ook school) lijkt
meer op die tussen klant en dienstverlener. Burgers (ook ouders) vragen steeds meer om maatwerk en zorg en een
geïntegreerde aanpak. Ouders willen meer inzicht in de voortgang van hun kind. 

Politiek

Het onderwijs is sterk afhankelijk van de landelijke en plaatselijke overheden. Regelgeving, aansturing, controle en
financiering komt daar vandaan. De landelijke overheid zet de komende jaren wel weer in op het bestrijden van het
lerarentekort. Vanuit het onderwijs wordt niet verwacht dat dit op korte termijn oplossingen biedt. De gemeente
Nijmegen, legt op dit moment samen met de jeugd- en onderwijsinstellingen veel nadruk op ‘Iedereen gelijke kansen’
en preventie. Er is een convenant Jeugdzorg gemeente Nijmegen ‘Samen voor het kind’ waar preventie en
vroeginterventie centraal staan om zo problemen in het opgroeien en ontwikkelen te voorkomen en de kwaliteit van
hulp en ondersteuning te verbeteren. Doel is intensiever samenwerken tussen opvang, onderwijs, jeugdhulpverlening
en zorg op de werkvloer. Daarnaast vervult de gemeente een belangrijke rol als het gaat om het
onderwijskansenbeleid. 

Toezicht Inspectie van het onderwijs

Het toezichtskader van de Inspectie van het Onderwijs is veranderd. Daar waar voorheen de scholen bevraagd
werden, is de focus verschoven naar de besturen. Er zal naast de basiskwaliteit ook gevraagd worden naar de extra
kwaliteit van de scholen. Het bestuur moet zicht hebben op deze (extra) kwaliteit van de scholen en hen daarop
aansturen. De school formuleert de eigen kwaliteit en ambities.

Groei en krimp

Nijmegen heeft de laatste jaren te maken met een krimp in het totale aantal leerlingen. Met name aan de randen van
het voedingsgebied zoals Malden, Dukenburg en Lindenholt. De kernen aan ‘de overkant’ van de Waal vormen hierop
een uitzondering. Naar verwachting zal 20% van de Nijmeegse bevolking in 2029 in de Waalsprong wonen. Daar
wordt nog volop gebouwd en stijgt het aantal leerlingen. De prognoses voor de toekomst geven aan dat er stabiliteit
komt in het totaal van Nijmegen en verder vooruit wat lichte groei.

Aandacht voor duurzaamheid

Hierbij gaat het om milieubewustzijn, de duurzaamheid van gebouwen en een veilige en passende speelleeromgeving,
gezonde voeding en beweging. Vanuit de samenleving krijgt het onderwijs ook steeds meer te maken met deze
thema’s.

Al deze trends en ontwikkelingen stellen het onderwijs voor de opgave om aan de kernopdracht te voldoen. Het gaat
erom dat het onderwijs jonge mensen toerust voor de veranderende wereld, een leven lang leren, inzetten op kennis,
leervermogen en weerbaarheid, omgaan met verschillen, het bevorderen van sociale cohesie. Als bestuur moeten wij
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samen met de scholen zoeken naar innovatie en mogelijkheden binnen het huidige stelsel.
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3 Grote ontwikkeldoelen

3.1 Speerpunten

Voor de komende vier jaar hebben we een aantal grote ontwikkeldoelen (streefbeelden) vastgesteld. Deze
ontwikkeldoelenvormen de focus voor ons handelen in de jaren 2019-2023.

Streefbeelden

1. Omgaan met verschillen: We hebben expertise om vanuit analyse beargumenteerde keuzes te onderbouwen
en deze om te zetten in effectieve interventies om aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften.

2. We bieden het taal lees onderwijs vakoverstijgend en in samenhang aan, binnen de context van de OGO
thema's. .

3. We vergroten de actieve rol van leerlingen en de bijdrage aan hun eigen leerproces.

4. PLG & de vakbekwame professional : We zijn een gerectificeerde opleiders school met professionals die
reflecteren en deskundig feedback geven, binnen en professionele leefgemeenschap (PLG) .
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4 Onderwijskundig beleid

4.1 De missie van de school

Wij leveren een pedagogische en didactische bijdrage, passend bij de holistische benadering, waarin het gaat
om totale ontwikkeling van het kind.

"Geloof in ontwikkeling” 
leren van en met elkaar.  

Voor een optimale ontwikkeling is het nodig dat je geloof en plezier in eigen kunnen hebt. Dat je het gevoel hebt dat er
mensen zijn die je waarderen en bereid en in staat zijn je te helpen waar nodig. Daar waar de leerlingen in het
reguliere onderwijs vastlopen m.b.t hun didactische of sociaal emotionele ontwikkeling spelen wij in op de
onderwijsbehoeften van de leerling. De vragen die de leerkracht, als wel de organisatie, zich voortdurend stelt zijn:
Welke specifieke behoefte heeft deze leerling? En welke aanpak en welk aanbod moeten we bieden om het kind te
prikkelen in de zone van zijn of haar naaste ontwikkeling? 
Als school leveren wij een maximale bijdrage aan de ontwikkeling, passend bij de mogelijkheden, van onze leerlingen 
ter voorbereiding op deelnamen in de maatschappij. 
Wij staan voor een continue verbetering van kwaliteit.

Bij ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO) staat de brede persoonsontwikkeling van leerlingen centraal. Binnen die
doelstelling wordt er gezocht naar die leerprocessen bij leerlingen die bevorderlijk zijn voor hun ontwikkeling. De zone
van naaste ontwikkeling, het verschil tussen wat het kind zonder hulp kan en wat het met hulp kan, speelt daarbij een
belangrijke rol. Juist onze leerlingen, op het SBO, vragen om handelend en ontdekkend leren waarbij ze worden
aangesproken op hun talenten. Daarom werken we in de ochtend vooral cursorisch (instructief leren) en in de middag
ontwikkelingsgericht (constructief leren). Leerlingen worden uitgedaagd om zelfstandig of door middel van
coöperatieve werkvormen in kleine groepen de leerstof te verkennen en oplossingen te zoeken. Ontwikkelingsgericht
onderwijs daagt de leerlingen uit, doet een beroep op hun sterke kanten en geeft structuur aan hun handelen. Centraal
staat de motiverende, prikkelende en uitdagende omgeving, waarin ieder zijn talenten kan benutten en
succeservaringen en plezier kan opdoen.

Parel Standaard

Predicaat excellente school : Samenhang van wereld oriëntatie en taal
binnen het concept ontwikkelingsgericht onderwijs.

Door het werken met doelen, werkvormen, structuur en afgestemd aanbod
is er een hoge mate van betrokkenheid waarneembaar.

De wijze waarop personeel en leerlingen met elkaar omgaan zorgt voor en
rust binnen de school waarbinnen veilig en efficient klimaat wordt gecreerd.

We hebben een sterke cyclische kwaliteitszorg, een professionele cultuur
waarin een vakbekwaam team goed onderwijs neerzet.

Het kind en zijn onderwijsbehoeften staat centraal.

Onze kernwaarden zijn:

Mogelijkheden

We houden rekening met de mogelijkheden en ontwikkelingen van ieder kind, en benutten deze
optimaal.

Pedagogsch klimaat

We creëren een prettig en duidelijk pedagogisch klimaat waar veiligheid en ontwikkeling voorop staat.

Onderwijsbehoeften
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Onderwijsbehoeften

We hebben vakbekwame professionals die een sterk didactisch aanbod bieden, afgestemd op de
onderwijsbehoeften van het kind

Maatschappij

Alle kinderen worden voorbereid op hun deelname aan de maatschappij. Dit alles binnen de principes
van OGO. Waarbij leren van en met elkaar centraal staat en we aandacht besteden aan het aanleren
van brede vaardigheden.

4.2 De visies van de school

Wij leveren een maximale bijdrage aan de ontwikkeling van onze leerlingen, rekeninghoudend met hun mogelijkheden
en beperkingen. In een uitdagende, veilige en duidelijke leeromgeving kunnen onze leerlingen zich ontwikkelen tot
talentvolle, sociale en zelfbewuste mensen.

Het pedagogisch klimaat geven we vorm door in onze grondhouding uit te gaan van wat kinderen kunnen. Het
handelen van de leerkracht sluit aan bij de mogelijkheden van onze leerlingen. Zo groeit het zelfvertrouwen en zal de
motivatie om te leren toenemen. We leren onze leerlingen met respect voor de ander, en met verantwoordelijkheid
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voor elkaar, samen te leven op school, thuis en in de maatschappij. We willen onze kinderen leren relaties aan te gaan
en te onderhouden; conflicten te herkennen en ze vroegtijdig (voor een escalatie) op te lossen, zó dat alle partijen zich
daar goed in kunnen vinden. De principes van “De Vreedzame School” ondersteunen dit proces.

Ons didactisch concept geven we vorm door instructief werken in de ochtend, waarbij het IGDI-model leidraad is om
ons onderwijs vorm te geven. Vanuit de leerlijnen bieden we passende leerstof, benoemen we lesdoelen en maken we
beredeneerde keuzes en sluiten we aan bij de verschillende onderwijsbehoeften (aanpak 1, 2, 3). Het didactisch
handelen van de leerkracht is gericht op procesmatige feedback en evaluatie,  gebruikmakend van coöperatieve
werkvormen, waardoor betrokkenheid vergroot wordt en leerlingen bewust worden van hun eigen ontwikkeling en
 zelfstandige keuzes te maken ten aanzien van hun eigen leerproces.

In onze school gaat het om meer dan kennis opdoen; het verwerven van inzichten, vaardigheden en attitudes zijn
belangrijke doelstellingen. 
In de middagen geven we dit vorm volgens de principes van OGO. In een rijke leeromgeving werken leerlingen aan de
kerndoelen van wereldoriëntatie, cultuureducatie en taal. Deze  kerndoelen bereiken we door te werken in thema’s.
Daarnaast is het van belang dat we leerlingen brede  vaardigheden meegeven waardoor ze optimaal kunnen
functioneren in de 21st eeuw.

Onze denominatie is Algemeen Bijzonder, waarbij we aandacht geven aan interreligieus onderwijs d.m.v. projecten en
vieringen.

Visie op excellentie

We hebben het predicaat excellent voor de periode 2018,2019 en 2020.  
Naast een goede beoordeling vanuit de inspectie zijn we excellent betreffende de samenhang van wereld oriëntatie en
taal binnen het concept  ontwikkelingsgericht onderwijs. De toekenning van het predicaat excellent is een waardering
voor ons onderwijs. We zijn trots dat onze leerlingen en ouders op een excellente SBO onderwijs genieten.  

4.3 Sociale en maatschappelijke ontwikkeling

Het sociaal-emotionele welbevinden van de leerlingen heeft veel invloed op hun totale functioneren. Onze school
besteedt daarom structureel en systematisch aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Goed
met jezelf en de ander omgaan gebeurt niet bij iedereen zomaar vanzelf. Veel leerlingen hebben hierbij extra
ondersteuning nodig. Daarom wordt aan de sociaal-emotionele ontwikkeling gewerkt op onze school. Wij vinden het
belangrijk dat we de leerlingen zoveel mogelijk veiligheid, duidelijkheid en structuur bieden. Alles is erop gericht dat uw
kind zich op onze basisschool in een zo goed mogelijk pedagogisch klimaat kan ontwikkelen.

We leren onze leerlingen met respect voor de ander en met verantwoordelijkheid voor elkaar samen te leven op
school, maar ook thuis en in de maatschappij. We willen onze leerlingen leren relaties aan te gaan en te onderhouden,
conflicten te herkennen en ze vroegtijdig op te lossen, zódat alle partijen zich daar goed in kunnen vinden. De
methode “de Vreedzame school” is de leidraad voor het pedagogisch klimaat op school. De Vreedzame school is een
programma dat er naar streeft om de school en de klas een gemeenschap te laten zijn waarin naar ieders standpunt
geluisterd wordt en waarin iedereen zich verantwoordelijk en betrokken voelt.

Naast de lessen in de groep wordt er ook buiten de groep gewerkt aan sociale vaardigheden door middel van o.a. Kids
skills, sociale vaardigheidstrainingen en drama/spel therapie.

We volgen de sociaal emotionele ontwikkeling middels Scol en bespreken de ontwikkeling van onze leerlingen tijdens
de leerlingbespreking..

Kwaliteitsindicatoren

De leraren zorgen ervoor dat de leerlingen op een respectvolle manier met elkaar omgaan 
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard SK2 - Pedagogisch klimaat [geen wettelijke eisen]

De leraren geven de leerlingen positieve persoonlijke aandacht 
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard SK2 - Pedagogisch klimaat [geen wettelijke eisen]

De leraren bevorderen het zelfvertrouwen van de leerlingen 
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard SK2 - Pedagogisch klimaat [geen wettelijke eisen]

De leraren maken weloverwogen gebruik van complimenten en correcties 
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard SK2 - Pedagogisch klimaat [geen wettelijke eisen]

SBO de Windroos, locatie Lindenholt

Schoolplan 2019-2023 14



Beoordeling

De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO)

Omschrijving Resultaat

Quickscan team 17/18 - Pedagogisch Handelen nov 2017 3,64

Aandachtspunt Prioriteit

Kwaliteitskaart SEO uitbreiden met mediatoren en burgerschap gemiddeld

DVS evalueren en analyseren passend aanbod gemiddeld

Beschrijving pedagogische taak van de school gemiddeld

Expertise gedragsprobelamtiek in relatie tot pedagogische vaardigheden gemiddeld

4.4 Burgerschap

Leerlingen maken deel uit van de samenleving. Allereerst is kennis van belang, maar daar blijft het wat ons betreft niet
bij. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen op een bewuste manier in het leven staan, waarbij ze niet alleen
respect hebben voor anderen, maar ook naar anderen omzien. In de school leren wij leerlingen daarom goed samen
te leven en samen te werken met anderen. Wij willen leerlingen brede kennis over, en verantwoordelijkheidsbesef
meegeven voor de samenleving.

Binnen ontwikkelingsgericht onderwijs krijgen kinderen de kans te werken met thema's waarbinnen de betekenisvolle
conet"sociaal culturele praktijk" centraal staat. Zo krijgen ze gelegenheid om kennis te maken met en te groeien in de "
echte wereld" en ervaren dat ze deelnemers zijn van de maatschappij. De school als oefenplaats. Kennis en
vaardigheden worden verbonden met de brede persoonsvorming. Zij leren zichzelf en elkaar kennen en leren
verantwoordelijkheid nemen en af te leggen. Ze leren dat hun bijdrage ertoe doet, maar ook dat ze rekening moet
houden met wat anderen vinden en willen. Door "rollen' aan te nemen ervaren kinderen welke handelingen en taal
erbij hoort en ontwikkelen kinderen waarden zoals zorgen voor een ander, respectvol en gelijkwaardig omgaan met
elkaar en dat er verschillen tussen mensen mogen zijn.

Op onze school functioneert ook een leerlingenraad. De raad komt maandelijks bijeen onder leiding van de directeur
en bespreekt allerlei schoolaangelegenheden die samenhangen met de kwaliteit van de school.

Kwaliteitsindicatoren

1. We dragen bij aan de ontwikkeling van onze leerlingen tot evenwichtige mensen die respectvol (vanuit
duidelijke waarden en normen) omgaan met zichzelf, de medemens en de omgeving

2. We hebben een aanbod gericht op de bevordering van burgerschap en integratie

3. We hebben een leerlingenraad waarbij we leerlingen inspraak geven en democratie laten ervaren.

4. We werken in thema's waarbij leerlingen verantwoordelijkheid nemen en afleggen, rekening houden met
anderen

5. In onze schoolbrede thema's halen we de "echte wereld" naar binnen, leerlingen krijgen zicht op verschillende
"rollen"binnen een maatschappij

Beoordeling

De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO)

Aandachtspunt Prioriteit

De leerdoelen van burgerschap staan helder omschreven in relatie tot OGO en de
vreedzame school.

hoog

4.5 Leerstofaanbod
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Bij de inhouden van ons onderwijs laten wij ons leiden door hetgeen beschreven staat in de kerndoelen
en referentieniveaus. De speciale kenmerken van onze leerlingen leiden ertoe dat wij het leerstofaanbod toesnijden
op de behoefte van het kind en aansluiten bij hun ontwikkeling.

Ons aanbod is gebaseerd op de SBO leerlijnen, waarin kennis van de doelgroep en inzichten omtrent leren zijn
verwerkt. 
De kerndoelen Primair Onderwijs en de referentieniveaus taal en rekenen (1F) zijn streefdoelen. Niet alle leerlingen
zijn in staat te voldoen aan 1F. Van daaruit zijn passende perspectieven ontwikkeld. Vanuit deze perspectieven geven
we ons leerstofaanbod vorm in leerroute 1, 2 en 3. 
We hanteren leerlijnen, conform de leerroute, die aansluiten bij het ontwikkelingsperspectief van de leerling. Tot en
met groep 5 is het streven alle leerlingen leerroute 2 aan te bieden. Vanaf groep 6 is het OPP exacter te bepalen en
volgen de leerlingen een passende leerroute. Dat houdt in dat gemiddeld 30% leerroute 3 volgt, 65% leerroute 2 en
5% leerroute 1. De leerstofplanning wordt per schooljaar beschreven . Aan de hand van de cognitieve mogelijkheden
(IQ) en overige dossiergegevens van de leerling, kan een leerroute worden vastgesteld.

       

Leerroute
1

Verdiept
arrangement

 
LRV
75-
100
%

De leerling heeft een gemiddeld IQ en zou ondanks zijn/haar problematiek het
basisschoolniveau moeten kunnen behalen. Alle basisschoolstof is beheerst na 60
maanden onderwijs (groep 8)  1S. 

Leerroute
2

Basis
arrangement

 
LRV
50-
75
%

 De leerling heeft een beneden gemiddeld tot gemiddeld IQ. Hij/zij is door zijn IQ of
problematiek niet in staat het basisschoolniveau te behalen. Alle basisschoolstof
wordt behandeld maar er is sprake van een leerachterstand na 60 maanden
onderwijs (minimaal 1,5 jaar). 1F

Leerroute
3

Intensief
arrangement

 
LRV
15-
50
%

De leerling is door een laag IQ moeilijk lerend (MLK) en/of heeft gedrags-
/psychiatrische problemen en is daardoor niet in staat het basisschoolniveau te
behalen. Er is sprake van een leerachterstand 3 jaar of meer <1F

H et leerstofaanbod wordt gepland voor een periode van een half jaar in de groepshandelingsplannen (GHP). Deze
plannen worden geëvalueerd en bijgesteld in overleg met de intern begeleider.

 Om tegemoet te komen aan de brede ontwikkeling van leerlingen, werken we vanuit leerlijnen en maken we gebruik
van een aantal methoden met bijbehorende materialen. Voor de toetsing van de leerstof maken we gebruik van
methode-onafhankelijke (Cito) en methodegebonden toetsen. Het leerstofaanbod komt tegemoet aan de verschillende
uitstroombestemmingen en is uitgewerkt in leerroute 1, 2 en 3. 
Ter ondersteuning van de inrichting van het onderwijs maken we gebruik van computers (laptops), digiborden,
(remediërende) software en het Internet als informatiebron.

Overzicht Vakken, Methodes en Toetsinstrumenten
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Vak Methodes/Software Toetsinstrumenten  

Technisch lezen Veilig Leren Lezen Methodegebonden toetsen (groep 3 ,4)

CITO-DMT-AVI

  

 

Technisch lezen Estafette Cito - DMT- AVI   

Protocol leesproblemen- Dyslexie  

 Taal Schoolspecifieke leerlijn Taal/OGO Cito woordenschat  

Begrijpend lezen Nieuwsbegrip 
OGO

SBO Cito-toetsen Begrijpend lezen  

Spelling Spelling langs de lijn SBO Cito-toetsen Spelling  

Schrijven Handschrift   

Engels Groove me 6 t/m 8 Methodegebonden toetsen

Rekenen Getal en ruimte junior SBO Cito-toetsen Rekenen en Wiskunde  

Wereld orientatie SBO -OGO leerlijn  

Wetenschap & Techniek Techniek torens en OGO  

Verkeer Methodegebonden toetsen  

Expressie OGO en Moet je doen   

Bewegingsonderwijs Basislessen   

Sociaal-emotionele ontwikkeling De Vreedzame school  SCOL  

 

Kwaliteitsindicatoren

Voor de vakgebieden rekenen , taal, spelling, technisch lezen en begrijpend lezen zijn er kwaliteitskaarten
waarin zowel het aanbod als wel de methodiek beschreven staat. 
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard KA1 - Kwaliteitszorg

2. De leerlijnen zijn per vakgebied en per leerroutte beschreven.

3. De leerroute is afgestemd op de uitstroombestemming en gekoppeld aan het ontwikkelingsperspectief als wel
aan het groepsplan

Beoordeling

De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO)

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie - Aanbod (OP1) 3,64

Aandachtspunt Prioriteit

Aanschaf nieuwe CITO toetsen 3.0 gemiddeld

4.6 Taalleesonderwijs

Taal

Omdat taal verweven is in het hele onderwijs hebben wij ervoor gekozen taal geïntegreerd en in samenhang aan te
bieden. Wij bieden vakoverstijgend taalonderwijs aan uitgaande van de principes van OGO. Omdat het aanbod van
taal geïntegreerd is, krijgt het voor de kinderen meer betekenis en zijn ze meer betrokken.Wij werken vanuit leerlijnen
voor mondelinge taal en schriftelijke taal gebaseerd en uitgewerkt aan de hand van de kerndoelen van SLO. We lezen,
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praten, schrijven en presenteren over onze thema's. In interactie met elkaar en de leerkracht vergroten leerlingen hun
taalvaardigheid en doen kennis van de wereld op, breiden hun woordenschat uit van DAT naar CAT. Voor het aanbod
van spelling en grammatica maken we gebruik van de methode "Spelling langs de lijn". We maken de transfer vanuit
de methode naar zelf geschreven teksten zodat spelling en grammatica meer betekenis krijgen en benut worden. We
werken 1x per week met nieuwsbegrip waarbij de begrijpend leesstrategieën aan bod komen. Daarnaast bieden we
andere teksten aan gerelateerd aan de thema's. 

Lezen   . 

Goed leren lezen is belangrijk binnen onze maatschappij. Wanneer je het technisch en begrijpend lezen beheerst kun
je meer kennis opdoen, je verder ontwikkelen en je beter redden in de samenleving. Leesplezier is de basis voor het
leren lezen. Als kinderen plezier hebben in lezen, lezen ze meer en gaan ze ook weer beter lezen en meer teksten
begrijpen. Aandacht voor leesbevordering is een belangrijke stimulans voor het technisch lezen. Leesbevordering is
niet ons uiteindelijke doel van het leesonderwijs, maar een noodzakelijk begin. Leesbevordering is gericht op het
stimuleren van leesbeleving en leesinteresse. Het doel van ons leesonderwijs is het verhogen van leesmotivatie, wat
bijdraagt aan het halen van een functioneel leesniveau aan het eind van groep 8.

Bij de start van het leesonderwijs werken kinderen in de kleutergroep actief aan betekenisvolle lees- en
schrijfactiviteiten. In groep 3 maken we gebruik van de methode VLL KIM versie en vanaf midden groep 4 met
Estafette. We willen vooral het leesplezier van kinderen vergroten door gebruiken te maken van rijk leesmateriaal ,
een aantrekkelijke, gevarieerde boekencollectie en gevarieerde oefenvormen om te differentiëren waarbij we rekening
houden met de verschillen tussen de kinderen. 

Door het maken van veel leeskilometers vanuit een rijk boekenaanbod (bieb op school)  worden tekstbegrip en
woordenschat uitgebreid. Kinderen leren lezen en laten lezen.  

Kwaliteitsindicatoren

1. We beschikken over een kwaliteitskaart taal en lezen waarin zowel het aanbod als wel de methodiek
beschreven staat.

2. We beschikken over een gekwalificeerde taalcoördinator

3. De begrijpend leesstrategieën worden toegepast bij OGO teksten.

4. De leraren zijn in staat activiteiten te plannen vanuit de leerlijnen mondelinge taal, schriftelijke taal en
taalbeschouwing.

5. De leraren zorgen voor een rijke leesomgeving., waarbij ze gebruik maken van de bieb op school.

Beoordeling

De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO)

Omschrijving Resultaat

quickscan team 2017 - Taalleesonderwijs (Themaonderzoek groep 3-8) 3,53
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Aandachtspunt Prioriteit

De leraren besteden aandacht mondelinge taal (oa interactie en leerlijn presenteren) gemiddeld

Het aanbieden van taal in samenhang. gemiddeld

Oriëntatie leesonderwijs/leesmethode gemiddeld

Bevorderen leesmotivatie gemiddeld

Visie en keuzes methodisch schrijven gemiddeld

Taal in samenhang: Begrijpend lezen gemiddeld

Taal in samenhang: Mondelinge taal gemiddeld

Spelling langs de lijn; aanpassingen, evaluatie en borging gemiddeld

Taal in samenhang:Schrijven van teksten gemiddeld

4.7 Rekenen en wiskunde

Rekenen en wiskunde vinden we een belangrijk vak. We willen onze leerlingen voorbereiden op de maatschappij
(functionele/ elementaire gecijferdheid). Leekrachten moeten kennis van leerlijnen hebben. Als leerkracht ken je de
doelen zodat je kunt aansluiten bij wat de leerling al weet en kan. Zodoende kan er gewerkt worden in de ‘zone van de
naaste ontwikkeling’. Leerlijnen zijn de basis van het curriculum en zijn geformuleerd in de kwaliteitskaart.   

We constateren dat er andere (reken)vaardigheden gevraagd worden van onze leerlingen in de huidige maatschappij.
Met als gevolg dat wij de didactiek hebben aangepast volgens protocol ERWD. Middels deze didactiek leren wij
leerlingen meer vaardigheden om zich te kunnen redden in de maatschappij. We vinden het van belang om 1 lesdoel
per rekenles centraal te stellen waarbij we de relatie leggen tussen het automatiseren van kale sommen (om de
basisvaardigheden goed in te slijpen) en het oefenen van sommen in de context. We gebruiken een moderne
methode; 'Getal en Ruimte Junior' om adequaat om te gaan met de verschillende leerroutes. Echter is de methode
een middel en geen doel op zich. We werken bij rekenen met groepsplannen en de leerkrachten hebben zich
uitgebreid geprofessionaliseerd in het werken met het IGDI-model. 

Alle informatie rondom ons rekenonderwijs is terug te vinden in de kwaliteitskaart die doorlopend door de vakgroep
rekenen bijgesteld wordt. 

Kwaliteitsindicatoren

1. Wij bereiden de leerlingen voor op het rekenen in de maatschappij.(functionele/ elementaire gecijferdheid)

2. We werken met 3 arrangementen binnen de methode Getal & Ruimte Junior waarin die arrangementen zijn
uitgewerkt. Arrangement 1 komt overeen met 1S (volgen van de gehele (reguliere) methode) . Arrangement 2
komt overeen met 1F (passende perspectieven route 1) en arrangement 3 komt overeen met <1F. Passende
perspectieven route 2&3. We houden ons aan de referentieniveaus. (Zie convergente differentiatiemodel).

3. Wij zetten coöperatieve werkvormen in tijdens de rekenles waarbij alle leerlingen actief betrokken zijn.

4. We leren onze leerlingen rekenen van concreet naar abstract/ formeel niveau (handelingsmodel). De lagen
onder het formele niveau moeten gelegd zijn.

5. We hebben een reken coördinator die verantwoordelijk is voor de monitoring van het rekenonderwijs door o.a.
observaties in de groepen. Leerkrachten monitoren ook het onderwijs: waar staan we, wat hebben de leerlingen
nodig?

Beoordeling

De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO)
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Omschrijving Resultaat

Quickscan team 17/18 - Automatiseren Rekenen en Wiskunde (Themaonderzoek) 3,22

Quickscan team 17/18 - Opbrengstgericht werken (Rekenen en wiskunde)
(Themaonderzoek)

3,42

Quickscan team 17/18 - Rekenen en Wiskunde (Themaonderzoek) 3,44

Aandachtspunt Prioriteit

We geven ons rekenonderwijs vorm vanuit het protocol ERWD. (Ernstige Reken –
Wiskundeproblemen en Dyscalculie).

gemiddeld

Zwakke rekenaars moeten een uur per week intensieve extra rekentijd krijgen. Gericht op de
assen (drieslagmodel)/ onderdelen waar nodig.

gemiddeld

Verkennen van de digitale verwerkingsmogelijkheden binnen Getal en Ruimte junior gemiddeld

Borgen van het implementatie traject Getal en Ruimte junior gemiddeld

4.8 Wereldoriëntatie

In onze school gaat het om meer dan kennis op doen. Wij vinden de wijze waarop je kennis vergaart belangrijk. Het
verwerven van inzichten, vaardigheden, attitudes, creatief denken en creatieve vaardigheden zijn belangrijke
doelstellingen. Dit geven we vorm volgens de principes van ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO). In een rijke
leeromgeving werken leerlingen aan de kerndoelen van taal, wereldoriëntatie en cultuureducatie. (constructief leren)

We werken van vakantie tot vakantie aan een thema waarbij de uitgangspunten van w ereldoriëntatie aan de orde
komen met betrekking tot de domeinen tijd, ruimte, natuur en techniek.

In deze domeinen oriënteren leerlingen zich op zichzelf, op hoe mensen met elkaar omgaan, hoe ze problemen
oplossen en hoe ze zin en betekenis geven aan hun bestaan. Leerlingen oriënteren zich op de natuurlijke
(leef)omgeving en op verschijnselen die zich daarin voordoen. Leerlingen oriënteren zich ook op de wereld, dichtbij en
veraf, toen en nu.  

Kwaliteitsindicatoren

Wereldoriëntatie en taal worden in samenhang aangeboden. 
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP1 - Aanbod

2. Er is een koppeling tussen OGO en 21st century skills.

Aandachtspunt Prioriteit

Wij maken beredeneerde keuzes en leggen deze vast m.b.t. verkeersonderwijs gericht op
onze populatie .

laag

Kwaliteitskaart wetenschap en techniek is geïntegreerd in OGO gemiddeld

4.9 Kunstzinnige vorming

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich breed ontwikkelen en zich oriënteren op kunstzinnige en culturele
aspecten die een rol spelen in hun leefwereld. Door gebruik te maken van meervoudige intelligenties kunnen onze
kinderen de aangeboden lesstof op een creatieve wijze verwerken in plaats van alleen gebruik te maken van hun
cognitie. Dit alles in een betekenisvolle omgeving van OGO.

Kwaliteitsindicatoren

1. Wij geven teken-, handvaardigheids-, drama- en muzieklessen in samenwerking met de opleiding HAN.

2. De expressie vakken zijn gekoppeld aan de OGO-thema's.

Beoordeling
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Aandachtspunt Prioriteit

Meer aandacht voor creatieve vakken. Hoe geven we dit vorm? Uitzetten quickscan. gemiddeld

4.10 Bewegingsonderwijs

Bewegingsonderwijs is meer dan alleen lichamelijke opvoeding, het heeft ook een belangrijke sociale component;
leren bewegen doe je altijd samen. Om ze een sport te laten ontdekken die ze leuk vinden (en waarin ze zich vaardig
voelen), is het belangrijk dat ze tot hun twaalfde jaar een breed scala aan sporten kunnen uitproberen. Het
bewegingsonderwijs op school is daarvoor de omgeving bij uitstek. Een succesvolle aanpak hierbij is vanuit een
doorlopende leerlijn in de school door te groeien naar sport buiten de school.

Kwaliteitsindicatoren

1. We beschikken over een vakdocent Lichamelijke opvoeding

2. Afstemming en samenwerking van de vakdocenten binnen het Kompas.

3. We besteden voldoende tijd aan lichamelijke opvoeding

Beoordeling

De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO)

Aandachtspunt Prioriteit

Samenwerking met sportverenigingen in de buurt om de verbinding te leggen tussen
bewegingsonderwijs op school en in de wijk.

gemiddeld

4.11 Wetenschap en Technologie

Wetenschap en techniek neemt een grote plaats in o nze maatschappij in. Wij willen daaraan een bijdrage leveren
door gericht aandacht te besteden aan dit vakgebied. Aansluitend bij OGO maken we een koppeling met wetenschap
en techniek.

Binnen ontwikkelingsgericht onderwijs gaan we uit van een brede benadering van W&T, de nadruk ligt op kritische
denken en onderzoeken van de wereld om je heen. Dit is verbonden met de sociaal culturele praktijken.

in de onderbouw ligt de nadruk op handelen en uitproberen. in gesprekken tijdens deze activiteiten met de leerkracht
en elkaar worden leerlingen in aanraking gebracht met onderzoekstaal als voorspellen of observeren. Computional
thinking komt bijvoorbeeld tot uiting als er gewerkt wordt met de "bee bot" waarbij kinderen op een speelse manier de
basisprincipes leren van programmeren. 

In de bovenbouw wordt een meer systematische aanpak gevolgd vanuit het handelen en gereflecteerd wordt op het
onderzoek. Door het steeds meer "uitdiepen" van onderzoek en werken met technologische toepassingen ontwikkelen
kinderen kennis, een kritische en onderzoekende houding.

Kinderen leren de rol aannemen van onderzoeker, vragen te stellen, tot antwoorden te komen, ontwerpen te maken en
deze weer te geven en te presenteren. Het gaat vooral om het ontwikkelen van een onderzoekende houding. Binnen
het OGO onderwijs onderscheiden we drie typen onderzoek, bronnenonderzoek, praktijkonderzoek en experimenteel
onderzoek. Bij oudere kinderen speelt het selecteren, beoordelen van (digitale) informatie een belangrijke rol. wat is
betrouwbaar, wat is nepnieuws. Dit bevordert het kritisch denken en de onderzoekende houding.

Plan voor W&T van SBO Windroos Lindenholt

Onze school is een type D-school. Een type D-school voldoet ruimschoots aan de landelijke eis dat in 2020 iedere
school W&T structureel aandacht besteedt aan W&T in het curriculum.We zijn de komende vier jaren van plan om
door te ontwikkelen op het gebied van W&T. Dat doen wij op de volgende manier.

We zetten voort wat we al doen op het gebied van W&T (zie de Conexus-definitie van W&T). We hebben visie en
beleid vastgelegd rond W&T. We werken met het concept Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO). Hierin zijn het
stimuleren en bestendigen van een nieuwsgierige, onderzoekende en probleemoplossende houding bij kinderen al
sterk verweven. Binnen het team zijn een OGO-coördinator en een ict-coördinator actief. Er is geen coördinator
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specifiek voor W&T-onderwijs. We werken met kwaliteitskaarten als middel om tot kwaliteitsverbetering te komen. We
hebben expliciete doelen vastgesteld voor het werken met W&T die zelf ontwikkeld zijn vanuit o.a. de SLO-doelen en
per leerjaar zijn geformuleerd. Hierbij zijn diverse bronnen gezocht, zoals lespakketten. In onze didactiek heeft
gestructureerd onderzoeken, ontdekken en ontwerpen al een duidelijke plek. Tijdens de (schoolbrede) thema’s werkt
elke leerling met een onderzoeksvraag. Er worden excursies aangeboden per thema en er zijn gastlessen. We werken
met een woordmuur, vragenwand en gezamenlijke presentaties. Ook worden ict-middelen in de groep ingezet. We
maken gebruik van de Techniektorens. In ons onderwijs is zichtbaar dat we nieuwsgierigheid belangrijk vinden. We
werken met de leerlingen doelgericht aan 21e eeuwse vaardigheden. Ict is geïntegreerd in een doorlopende lijn qua
aanbod. Leerlingen met talent voor de wereld van technologie worden door ons gestimuleerd en gevoed. Wat we de
komende jaren nog willen verbeteren is een verbinding leggen tussen de 21e eeuwse vaardigheden en de OGO
doelencirkel, Wetenschap & Technologie in een kwaliteitskaart beschrijven en een leerlijn informatievaardigheden en
presentatievaardigheden ontwikkelen met het design team. Om deze verbeterstappen te zetten schakelen we hulp in
vanuit Conexus (advisering, ondersteuning en professionalisering) en van externen/experts.

Kwaliteitsindicatoren

1. Wetenschap en techniek heeft een structurele plek binnen OGO

Aandachtspunt Prioriteit

Vanuit een nulmeting beschrijven we onze doelen op het gebied van wetenschap en
techniek.

gemiddeld

Wij beschikken over een doorgaande lijn voor wetenschap en techniek. hoog

De brede benadering van W&T komt tot uiting binnen ons OGO onderwijs gemiddeld

4.12 Engelse taal

Beheersing van de Engelse taal vinden we van belang omdat kennis van deze taal steeds belangrijker wordt door de
toenemende internationalisering, de groeiende mobiliteit en het veelvuldige gebruik van nieuwe media.

Kwaliteitsindicatoren

1. In groep 6, 7 en 8 besteden we structureel aandacht aan de Engelse taal (Groove me)

Aandachtspunt Prioriteit

We oriënteren ons op de mogelijkheden van engels van groep 3 t/m groep 8 en ontwikkelen
een visie op Engels taalonderwijs op de Windroos.

laag

In een kwaliteitskaart Engels staat beschreven hoe we Engels vorm geven op onze school. gemiddeld

4.13 Les- en leertijd

Het is van belang om onze onderwijstijd effectief te besteden om aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van onze
leerlingen. De gedrags- en leerproblematiek van onze leerlingen vraagt om voldoende onderwijstijd (te plannen) om
zich het leerstofaanbod eigen te maken. Waarbij de focus ligt op het bereiken van het lesdoel  in de beschikbare tijd
en te zorgen voor evenwicht tussen instructie en verwerking. Dit  evenwicht tussen de instructie en verwerking is
zichtbaar in alle groepen. De instructies duren bij het merendeel van de lessen maximaal 10 minuten. Gedurende de
instructie wordt ook duidelijk de strategie gekoppeld aan het doel dat centraal staat. Doordat de doelen op het bord
staan, kunnen leerkrachten beredeneerde keuzes maken in de lesstof. Leerkrachten gebruiken verschillende
coöperatieve werkvormen die het te behalen doel ondersteunen.  
Passend bij de uitstroombestemming halen de leerlingen de doelen die bij de betreffende leerroute horen
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Kwaliteitsindicatoren

1. De leraren variëren de hoeveelheid leertijd afhankelijk van de onderwijsbehoeften

2. Leraren zetten coöperatieve werkvormen in t.b.v. het te behalen doel.

Leraren werken met doelen, werkvormen, structuur en afgestemd aanbod waardoor er een hoge mate van
betrokkenheid wordt gecreëerd. 
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP3 - Didactisch handelen

Beoordeling

De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO)

Aandachtspunt Prioriteit

De leraren maken per leerling en per leerroute een beredeneerde keuze voor de inzet van de
beschikbare onderwijstijd.

gemiddeld

4.14 Pedagogisch handelen

Onze leerkrachten zijn van cruciaal belang. Juist voor onze leerlingen die extra zorg nodig hebben is het van belang
een leerkracht te hebben die pedagogisch competent is. Ze bieden de leerlingen een veilige leeromgeving en geven
structuur zodat de leerling zich optimaal kan verder ontwikkelen. 
Onze leerkrachten zorgen  er voor dat de kinderen weten dat ze er bij horen en welkom zijn; weten dat ze
gewaardeerd worden. Medewerkers en leerlingen gaan op een respectvolle manier met elkaar om. De leerkracht is
zelf rolmodel van respectvolle omgang met elkaar en de omgeving.

Er is rust in alle groepen en is er sprake van een prettig werkklimaat. Dit is schoolbreed zichtbaar bij alle leerkrachten
in alle groepen. We weten het hoge pedagogische niveau vast te houden. Sterk is vooral de positieve feedback die het
zelfvertrouwen van de leerlingen ondersteunt. Activiteiten zijn zo ingericht dat die de eigen verantwoordelijkheid van
leerlingen stimuleren. Door vroegtijdige interventies van de leerkracht, het sterke pedagogische klimaat en de structuur
in de groep en in de school wordt veel voorkomen voor onze leerlingen. De leerkracht bewaakt een balans tussen
sturing geven en het stimuleren van de eigen verantwoordelijkheid van leerlingen. Hier is nog ruimte voor ontwikkeling
zodat leerlingen meer eigen initiatieven gaan nemen.

 

Kwaliteitsindicatoren

De leraren hebben positief benadering en hebben aandacht voor ieder individu. 
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard SK2 - Pedagogisch klimaat [geen wettelijke eisen]

De leraren zorgen voor voorspelbaarheid en veiligheid 
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard SK2 - Pedagogisch klimaat [geen wettelijke eisen]

3. We hebben gezamenlijke regels en afspraken en houden ons daaraan.

De leraren stimuleren het samenwerken. 
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard SK2 - Pedagogisch klimaat [geen wettelijke eisen]

De leraren bieden de leerlingen structuur 
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard SK2 - Pedagogisch klimaat [geen wettelijke eisen]

Aandachtspunt Prioriteit

Lijn uitzetten voor een consequente aanpak van kinderen met een specifieke
gedragsproblematiek.

gemiddeld

De leraren vinden een balans tussen het ontwikkelen van de zelfstandigheid van leerlingen
en het stimuleren van het nemen van verantwoordelijkheid.

gemiddeld

4.15 Didactisch handelen
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Op onze school geven de leerkrachten op een effectieve wijze gestalte aan gedifferentieerd onderwijs (werken met
groepsplannen). Er is een zichtbare structuur en systematiek in alle groepen in zowel de voorbereiding als uitvoering
van de lessen. Aan het begin van de les worden te bereiken doelen verwoord en op het einde van de les worden deze
geëvalueerd. Gedurende de lessen geven leerkrachten procesmatige feedback en spreken hun verwachtingen naar
kinderen uit waardoor er een taakgerichte werksfeer ontstaat en actieve betrokkenheid van de leerlingen zichtbaar is.
We werken met het IGDI-model en geven onderwijs op 3 instructieniveaus. Aanpak 1 krijgen de instructieafhankelijke
leerlingen. Zij krijgen naast de basisinstructie verlengde instructie. Aanpak 2 is voor de instructiegevoelige leerlingen.
Zij krijgen de basisinstructie. En aanpak 3 is voor de instructieonafhankelijke leerlingen. Zij krijgen een verkorte
instructie. Omdat we veel waarde hechten aan de zelfstandigheid van de leerlingen laten we leerlingen waar mogelijk
samenwerken.

Kwaliteitsindicatoren

De leraren leggen duidelijk uit, volgens de principes van het IGDImodel ,met aandacht voor modellen. 
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP3 - Didactisch handelen

De leraren handelen vanuit leerlijnen. 
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP3 - Didactisch handelen

3. De leraren passen verschillende cooperatieve werkvormen toe om het actief leren te stimuleren.

4. De leraren dragen met behulp van leer- en hulpmiddelen bij aan een uitdagende leeromgeving

5. De leraren kunnen hun lestijd effectief besteden.

De leraren hebben hoge verwachtingen van de leerlingen. 
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP3 - Didactisch handelen

Beoordeling

De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO)

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie - Didactisch handelen (OP3) 3,62

didactisch handelen december 2016 - Didactisch Handelen december 2016 3,29

Quickscan team 17/18 - Pedagogisch Handelen nov 2017 3,64

Aandachtspunt Prioriteit

Leraren hebben aandacht voor het leren leren gemiddeld

Leraren maken passend bij de leerroutes , analyses om beredeneerde keuzes in het
lesaanbod te maken.

gemiddeld

4.16 Actieve en zelfstandige leerhouding van de leerlingen

Ons goede schoolklimaat en een sterk klassenmanagement maakt het mogelijk dat er een taakgerichte werksfeer
ontstaat waardoor een actieve betrokkenheid van kinderen zichtbaar is.  Binnen de gestructureerde omgeving die
onze leerlingen nodig hebben vinden we het van belang de zelfstandigheid en de eigen verantwoordelijkheid van onze
leerlingen te ontwikkelen. Leerkrachten begeleiden 'op maat': iedere leerling heeft immers zijn eigen specifieke
ondersteuningsbehoeften.

Kwaliteitsindicatoren

1. Coöperatieve werkvormen zijn geïntrigeerd in de verschillende vakgebieden.

2. De leraren laten de leerlingen –waar mogelijk- samenwerken en elkaar ondersteunen

Beoordeling

De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO)
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Omschrijving Resultaat

quickscan team 2017 - Actieve en zelfstandige rol van de leerlingen 2017 3,02

Aandachtspunt Prioriteit

Het zelfstandig werk is gericht op de te behalen doelen gekoppeld aan het OPP. gemiddeld

De leerlingen worden actief betrokken bij de te bereiken doelen. gemiddeld

4.17 Klassenmanagement

Klassenmanagement is de manier waarop onze leerkrachten het onderwijs organiseren, zodat alle leerlingen
voldoende aandacht en tijd krijgen om te leren. Onze leerkrachten scheppen een veilige omgeving, waarin leerlingen
actief en betrokken leren en ontwikkelen. Onze kinderen  hebben verschillende mogelijkheden en behoeften. De
leerkrachten spelen hierop in door hun organisatie zo in te richten dat: 
-    leerlingen weten aan welke doelen ze werken gedurende de les, 
-    ze optimaal gebruik kunnen maken van  coöperatieve werkvormen  
-    leerlingen tussentijds en achteraf procesmatige feedback krijgen 
-     alle leerlingen de maximale actieve leertijd benutten 
-     hij/zij duidelijk maakt welk gedrag van leerlingen verwacht wordt tijdens zelfstan dig (ver)werken 
-    hij/zij zorg draagt  voor het ordelijk verlopen van de les 
-     hij/zij overwicht en overzicht heeft op groep 
-     hij/zij de lessen goed voorbereid heeft 
-      hij/zij  een inzichtelijke en overdraagbare groepsadministratie voert

De competentie m.b.t. het IGDI-model en het benoemen welk gedrag de leerkracht verwacht van de leerlingen draagt
bij aan de hoge taakgerichtheid die door de inspectie werd benoemd in het bezoek van oktober 2014. 
D.m.v. de groepsplannen en groepsoverzichten in Esis (aanpak 1, 2 of 3) is er sprake van een goede afstemming
tussen groepsplannen en het dagelijks handelen in de klas. Deze staat beschreven in de dagplanning.   De
ontwikkeling van leerroutes krijgen steeds meer relatie met de groepsplannen 
 

Kwaliteitsindicatoren

De leraren zorgen voor een ordelijk verloop van de les 
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP3 - Didactisch handelen

2. De leraren zorgen ervoor, dat de lesactiviteiten effectief georganiseerd zijn

De leraren maken duidelijk welk gedrag hij/zij van leerlingen verwacht tijdens zelfstandig (ver)werken 
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP3 - Didactisch handelen

4. De leraren voeren een inzichtelijke en overdraagbare groepsadministratie

4.18 Ondersteuning en begeleiding

Hoewel het streven binnen passend onderwijs is dat basisscholen beter in staat zullen zijn om met leerlingen met
speciale behoefte aan zorg om te gaan, zal dit niet kunnen voorkomen dat enkele leerlingen meer specifieke zorg
nodig hebben. Het Speciaal Basisonderwijs (SBO) kan deze specifieke zorg bieden. . De Commissie van
toelaatbaarheid (CvT) bepaalt of een leerling voor toelating op het SBO in aanmerking komt.
Wij geloven dat elk kind een mate van ontwikkeling door kan maken. Daar waar de kinderen in het regulaire onderwijs
vastlopen op hun didactische of sociaal emotioneel ontwikkeling, spelen wij in op de hulpvraag van het kind. Bij ons
staat het kind en zijn onderwijs/ begeleidingsbehoeften voorop. Dat vereist een pedagogische - didactische aanpak en
adequate leerlingenzorg. De school streeft naar een goede interactie tussen kind, ouder/verzorger en leerkracht. 
Het leerlingvolgsysteem is een concreet hulpmiddel voor leerling- en schoolevaluatie. Het bestaat uit een
samenhangend geheel van gestandaardiseerde toetsen op gebied van lezen, rekenen en spellen. De resultaten van
deze toetsen worden verzameld met behulp van het digitale leerlingvolgsysteem Esis. Ook voor wat betreft de sociaal
emotionele ontwikkeling wordt de ontwikkeling van de kinderen gevolgd, dit doen we met behulp van het
instrument SCOL.  
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Basiszorg, breedtezorg en dieptezorg intern/extern

Kwaliteitsindicatoren

De school houdt in haar aanbod niet alleen rekening met de verschillende ontwikkelingsterreinen maar ook met
de verschillen in persoonlijkheidsontwikkeling. 
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP4 - (Extra) ondersteuning

Om de gehele ontwikkeling van het kind te kunnen volgen maken we gebruik van een leerlingvolgsysteem,
leerlingenbesprekingen en zorgteam. 
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP2 - Zicht op ontwikkeling

3. Een intensieve samenwerking met ouders / verzorgers zorgt voor een optimale afstemming in de begeleiding
van het kind.

Met het leerlingvolgsysteem wordt systematisch de ontwikkeling van alle leerlingen op alle leer- en
ontwikkelingsdomeinen gevolgd, verzameld, geanalyseerd en geregistreerd. 
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP2 - Zicht op ontwikkeling

5. De school heeft een samenwerking met diverse externe partners om optimaal tegemoet te komen aan
onderwijsbehoeften van leerlingen.

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie - Zicht op ontwikkeling (OP2) 3,8

Aandachtspunt Prioriteit

We hebben expertise om vanuit analyse beargumenteerde keuzes te onderbouwen en deze
om te zetten in effectieve interventies om aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften.

gemiddeld

4.19 Handelingsgericht werken
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Handelingsgericht werken beoogt de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding voor alle leerlingen te verbeteren
(Pameijer, van Beukering & de Lange, 2011). We werken planmatig en cyclisch, waarbij wij de volgende zeven
uitgangspunten toepassen:
1. de onderwijsbehoeften van leerlingen staan centraal;
2. het gaat om afstemming en wisselwerking
3. de leerkracht doet ertoe
4. positieve aspecten zijn van groot belang
5. wij werken constructief samen
6. ons handelen is doelgericht
7. de werkwijze is systematisch, in stappen en transparant.

Het handelingsgericht werken op de Windroos zien wij niet alleen terug in de groepsoverzichten en de groepsplannen,
maar ook in de dagplanningen. De 1-
zorgroute beschrijft de stappen en beslismomenten die in de zorg aan leerlingen op groepsniveau, op schoolniveau en
op bovenschools niveau gezet worden. De zorgstructuur is handelingsgericht. We volgen niet strikt de 1-zorgroute,
maar veel elementen zie je terug in onze organisatie. We noemen dat werken volgens de principes van de 1
zorgroute.
Dat betekent dat leerkrachten in staat zijn om goed te handelen in een situatie die specifieke aandacht vraagt. Binnen
de principes van de 1-zorgroute kijken wij niet alleen naar het kind, maar naar wat ‘dit kind, in deze groep, bij deze
leerkracht, in deze school, met deze ouders’ nodig heeft. De zorg wordt zoveel mogelijk binnen de klas geboden. De
1- zorgroute biedt impulsen om de kwaliteit van het onderwijs en de leerlingenzorg in school te verbeteren. 

Kwaliteitsindicatoren

1. De leerkracht is zich tijdens de instructie bewust van de inhoud van de groepsplannen en vertaalt dit naar de
dagelijkse klassenpraktijk, waardoor zij de leerlingen onderwijs op maat kan bieden

Het schoolteam reflecteert systematisch op de kwaliteiten, de (leer)opbrengsten van het onderwijs en de zorg
aan leerlingen 
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard KA1 - Kwaliteitszorg

3. De schoolinterne zorg is erop gericht dat leerkrachten hun onderwijs steeds beter leren afstemmen op wat
kinderen nodig hebben. De intern begeleider (IB) speelt hierin een belangrijke rol

4.20 Opbrengstgericht werken

Opbrengstgericht werken leidt tot betere prestaties. We werken volgens de principes van OGW 4D: Data, Duiden,
Doelen en Doen: 
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Data We verzamelen systematisch gegevens over de leeropbrengsten van leerlingen en u stellen vast wat we
met de school wilt bereiken. Dit noemen we de schoolambitie.

Duiden We analyseren de data. Wat betekenen ze?  Hoe vertalen we dit haar handelen.  Hoe we ermee aan de
slag? Dit zowel op school-, team- als groepsniveau.

Doelen Op basis van de analyse bepalen we welk onderwijs we aanbieden. We formuleren ambities en ontwikkelen
passende onderwijsarrangementen, waarin álle leerlingen tot hun recht komen. Dit leggen we vast in onze
kwaliteitskaarten.

Doen Op basis van de analyse bepalen we welk onderwijs we aanbieden. We formuleren de doelen aan de hand
van ambities die zijn gerelateerd aan door de school vastgestelde schoolstandaarden en ontwikkelen
passende onderwijsarrangementen waarin alle leerlingen tot hun recht komen. 
We verzamelen systematisch gegevens over de leeropbrengsten van de leerlingen en verbinden hier
doelen en actie aan. Deze cyclus wordt niet alleen uitgevoerd op leerlingniveau, maar ook op
leerkrachtniveau en op schoolniveau.

Aandachtspunt Prioriteit

Verdieping en verbreding op analyse van resultaten en het omzetten naar passende
interventies met behulp van bureau Wolters.

gemiddeld

4.21 Resultaten,toetsing en afsluiting

Door het stellen van hoge doelen wordt de leerling uitgedaagd zich te ontwikkelingen in lijn met zijn persoonlijke
mogelijkheden zoals beschreven in zijn ontwikkelingsperspectief. De kerndoelen Primair Onderwijs en de
referentieniveaus taal en rekenen (1F) zijn streefdoelen. Niet alle leerlingen zijn in staat te voldoen aan 1F van daaruit
zijn passende perspectieven ontwikkeld. Vanuit passende perspectieven geven we ons leerstofaanbod vorm in
leerroute 1, 2 en 3 passend bij het ontwikkelingsprofiel van de leerling.

Tussentijds meten we de ontwikkeling van de leerlingen m.b.v. het Cito-leerlingvolgsysteem. De resultaten worden
ingevoerd in ESIS. Ouders worden twee maal per jaar geïnformeerd over de toetsresultaten in relatie tot de
uitstroombestemming. Ouders krijgen in groep 8 een VO-advies voor hun kind.
Onze school controleert of de gegeven VO-adviezen worden gerealiseerd. We volgen de leerlingen in het VO tot ze
een diploma gehaald hebben. Hieruit blijkt dat onze adviezen conform de verwachtingen zijn en dat onze adviezen
passend zijn met plaatsing van de leerlingen in het VO .

Onze school controleert of de gegeven VO-adviezen worden gerealiseerd. We volgen de leerlingen in het VO tot ze
een diploma gehaald hebben. Hieruit blijkt dat onze adviezen conform de verwachtingen zijn en dat onze adviezen
passend zijn met plaatsing van de leerlingen in het VO .

Sinds 2013 heeft de onderwijsinspectie een norm bepaald waar het SBO aan
moet voldoen. Van alle schoolverlaters uit het betreffende schooljaar, wordt
het laatst gemeten IQ gebruikt voor het vaststellen van het gemiddelde IQ. 
Voor het beoordelen of het gemiddelde niveau voldoet aan de verwachting,  
wordt het gemiddeld niveau van het betreffende vak afgezet tegen de
ondergrens die als norm door de inspectie is bepaald. Wij  voldoen op alle vakgebieden boven de norm van de
inspectie.

In het jaarplan en schoolgids vindt u altijd de recente gegevens op de onze website.

Beoordeling
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Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie - Toetsing en afsluiting (OP8) 4

Zelfevaluatie - Resultaten (OR1) 3,67

Zelfevaluatie - Sociale en maatschappelijke competenties [geen wettelijke eisen] (OR2) 3,67

Zelfevaluatie - Vervolgsucces [geen wettelijke eisen] (OR3) 4

Aandachtspunt Prioriteit

Aanschaffen en implementatie Cito 3.0 gemiddeld

4.22 OGO

In onze school gaat het om meer dan kennis opdoen. Wij vinden de wijze waarop je kennis vergaart belangrijk. Het
verwerven van inzichten, vaardigheden, attitudes, creatief denken en creatieve vaardigheden zijn belangrijke
doelstellingen. we geven dit vorm volgens de principes van ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO). In een rijke
leeromgeving werken leerlingen aan de kerndoelen van taal, wereldoriëntatie en cultuureducatie.

We richten een prikkelende leeromgeving in waarbij de onderzoekende houding van onze leerlingen wordt
gestimuleerd. Een thema start met een aantal activiteiten, waarin leerlingen handelend en ervarend bezig zijn. Deze
activiteiten zijn gebaseerd op kerndoelen van wereld oriëntatie, cultuureducatie en taal.  De nieuwsgierigheid en
interesse van de kinderen wordt gewekt door deze activiteiten. Er ontstaat een betrokkenheid die ten gunste valt aan
het leerproces. Leerlingen willen op onderzoek uit om antwoorden te vinden op de onderzoeksvragen. Naast het
verwerven van specifieke kennis van wereldoriëntatie, cultuureducatie en taal komen ook de aspecten van de brede
persoonsontwikkeling aan bod. Waarbij kinderen worden uitgedaagd in het ontwikkelen van zichzelf als persoon door
o.a. communicatie, probleem oplossend denken, reflectie en zelfsturing. Het van en met elkaar leren staat hierbij
centraal. OGO is een basishouding die in alle verdere ontwikkelingsgebieden het fundament zal zijn om op verder te
bouwen 

Kwaliteitsindicatoren

1. Leerkrachten werken gedurende een periode van 6 tot 8 weken romdom een thema vanuit de kerndoelen van
wereld oriëntatie, cultuureducatie en taal.

2. Elk thema wordt afgesloten met een presentatie om de kennis te delen.

Het van en met elkaar leren staat centraal. 
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP6 - Samenwerking

4. De leerkracht bewaakt het proces tussen de interesses van leerlingen en de te bereiken leerdoelen.

Aandachtspunt Prioriteit

Sociaal culturele praktijk gemiddeld

Aanbod intensiveren in de zone van de naaste ontwikkeling. gemiddeld

pedagogisch didactisch handelen (vanuit theorie naar praktijk, 5 impulsen, 3 v's) gemiddeld

zicht op ontwikkeling, toetsing en afsluiting gemiddeld

4.23 Kleuters

In groep 1-2 ontwerpen wij het lesaanbod vanuit de principes van ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO). Deze
onderwijsvisie legt de nadruk op de ontwikkeling van de persoonlijke identiteit van kinderen. OGO verbindt een
leerlinggerichte pedagogiek met een activerende didactiek. Het staat tussen methodegerichtheid en leerling
gerichtheid, waarbij van beide aanpakken de goede kanten gebruikt worden.

In groep 1-2 ligt de nadruk op de brede persoonsontwikkeling. Bij de brede persoonsontwikkeling gaat het om lange-
termijndoelen, waar mensen hun leven lang aan bouwen/werken. Leerlingen ontwikkelen vaardigheden binnen een
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betekenisvolle context uitgaande van de doelencirkel van basisontwikkeling.

Onze school gebruikt het observatiesysteem Kijk! Het leerlingvolgsysteem Kijk! is een praktisch hulpmiddel voor het
observeren en registreren van de ontwikkeling. Naast het leerlingvolgsysteem Kijk! gebruikt de leerkracht bij leerlingen
met intensievere begeleiding observatielijsten De leerkracht heeft dagelijks observatiemomenten d.m.v.
begeleiden/meespelen/kijken, zodat de ontwikkeling gevolgd kan worden. Door deze regelmaat in observaties kan de
leerkracht zijn/haar begeleidingsstijl afstemmen op de ontwikkeling van de leerling. Tweemaal per jaar wordt het
ontwikkelingsverloop geëvalueerd van iedere leerling tijdens de leerlingbespreking. Vanuit de leerlingbespreking wordt
een vervolgaanbod gepland volgens de cyclus van handelingsgericht werken (HGW). Zodat na de kleuterperiode een
passend advies kan worden gegeven voor de passende onderwijssetting na de kleuterperiode.

Zie kwaliteitskaart Kleuters voor verdere informatie/verdieping.

Kwaliteitsindicatoren

1. Het vormgeven van een betekenisvolle sociaal-culturele praktijk

2. Leerkracht heeft een leidende-begeleidende rol rondom het onderwijsaanbod

3. Brede ontwikkeling van het kind staat centraal. Waarbij doelen vanuit de basisontwikkelingen uitgangspunt zijn
en de observaties in KIJK worden geregistreerd.

4. Observerende rol van de leerkracht is van belang om een zicht te krijgen op de onderwijsbehoeften van de
leerling. Zodat na de kleuterperiode een passend advies kan worden gegeven.

Aandachtspunt Prioriteit

Verrijken van het spel door middel van afstemming op niveau en interesses gemiddeld

Inrichten van een uitnodigende speel-leeromgeving gemiddeld

Inzicht in de verschillende ontwikkelingsfases en begeleidingsstijlen rondom het leerproces
van het jonge kind

gemiddeld

Bemiddelende rol van de leerkracht, waarbij bewuse keuzes worden gemaakt in
onderwijsaanbod (leiding-begeleiding)

gemiddeld

Richtlijnen overgang van groep 2 naar groep 3, met o.a. aanvullen leesvoorwaarden
kwalitietskaart lezen

gemiddeld

Verwijzingscriteria na kleuter periode, wanneer SBO en waneer ander type onderwijs gemiddeld

Bijlagen

1. Kwaliteitskaart Kleuters

4.24 ICT

De wereld om ons heen is aan verandering onderhevig. Vooral door de technologische verbeteringen van de
afgelopen jaren, groeien kinderen op in een hele andere wereld dan een aantal jaren geleden. Deze veranderingen
zorgen ervoor dat we als school een andere taak krijgen. Om voorbereid te zijn op de wereld van morgen is
voortdurend leren en veranderen van groot belang. Ontwikkeling die ervoor zorgt dat het onderwijs past in deze tijd en
dat aansluit bij de behoeften van leerlingen. ICT neemt in ons onderwijs een steeds belangrijkere plaats in en vraagt
van onze leerlingen ICT-kennis en -vaardigheden. We vinden het belangrijk onze leerlingen bewust te maken van de
mogelijkheden en de risico's van ICT-middelen en sociale media, zodat ze op een weloverwogen manier gebruik
kunnen maken van deze middelen. We willen ons onderwijs zo realiseren dat het enerzijds recht doet aan de
verschillen tussen leerlingen met behulp van ICT middelen en anderzijds leidt tot het opleiden van ICT-geletterde
jongeren. De leerkrachten gebruiken ICT in hun lessen en borgen dat de leerlingen aan de slag (kunnen) gaan met de
computer(s), de ICT-programma’s en de bijbehorende software.
ICT kan ingezet worden om tegemoet te komen aan de verschillen tussen de leerlingen en om een prikkelende rijke
leeromgeving in te richten tijdens de OGO thema’s.
Kinderen groeien tegenwoordig op in een omgeving met een overvloed aan digitale mogelijkheden. Binnen het
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onderwijs neemt ICT dan ook een belangrijke plaats in. Van belang is om ICT ter ondersteuning in te zetten om het
doel te bereiken en niet als doel centraal te stellen. Om te kunnen leren met hulp van ICT, moeten leerlingen thuis zijn
in het gebruik van ICT en hiermee efficiënt en effectief kunnen omgaan. Het is belangrijk dat zij leren begrijpen hoe
met ICT en technologie in de maatschappij wordt gecommuniceerd en dat zij mediawijs zijn, ofwel weten hoe je veilig
met ICT en internet kunt omgaan. Deze ICT-geletterdheid is een van de zogenoemde 21e-eeuwse-vaardigheden die
kinderen die nu opgroeien, leren beheersen. Hierbij is het van belang dat tevens de leerkrachten deze vaardigheden
beheersen. Binnen het designteam ICT wordt er gewerkt aan het ontwerpen van een leerlijn ‘ICT-basisvaardigheden’
en ‘informatievaardigheden.’ Deze leerlijnen worden uiteindelijk gebruikt om het ICT onderwijs vorm te geven, door
leerarrangementen aan deze leerlijnen te koppelen.
In ons onderwijs zullen we door de veranderende maatschappij en een overvloed aan mogelijkheden steeds meer
gebruik gaan maken van deze mogelijkheden op het gebied van ICT.  De veranderingen op ICT gebied volgen elkaar
in een snel tempo op en de doelen zullen ook constant bijgesteld moeten worden. Kinderen hebben recht op
eigentijds, toekomstgericht onderwijs waarin zij vaardigheden aangeleerd krijgen die zij nodig hebben om in de
toekomst als bewuste, actieve en kritische burgers deel te kunnen nemen aan maatschappij. 
Alle informatie is terug te vinden in de kwaliteitskaart ICT die doorlopend door de vakgroep ICT bijgesteld wordt.

Aandachtspunt Prioriteit

Invoering leerlijn digitale geletterdheid en informatievaardigheden (design team) gemiddeld

Website social schools gemiddeld

Pilot; digitaal portfolio. gemiddeld

Koppeling ICT brede vaardigheden aan OGO. gemiddeld

Mediawijsheid en burgerschapsvorming gemiddeld

Uitbreiden ICT rijke omgeving. gemiddeld
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5 Personeelsbeleid

5.1 Profesionele Medewerkers

Integraal Personeelsbeleid betekent het regelmatig en systematisch afstemmen van de inzet, kennis en
bekwaamheden van de medewerkers en de inhoudelijke en organisatorische doelen van de school. Hierbij wordt
professioneel gebruikgemaakt van een samenhangend geheel van instrumenten en middelen die gericht zijn op de
ontwikkeling van individuele medewerkers. Met deze definitie wordt benadrukt dat IPB zowel de organisatie als het
individu als uitgangspunt voor ontwikkeling neemt. Wanneer medewerkers zich ontwikkelen in de richting van de
(onderwijs)inhoudelijke en organisatorische doelstellingen van de school, versterkt dit de ontwikkelingen in de school
en kan de school op haar beurt weer een betere werk- en leeromgeving zijn voor de individuele medewerker. IPB op
de Windroos is voor ons maatwerk, een benadering die recht doet aan verschillen en stuurt op kwaliteit en
ontwikkeling van personeel. Dit alles in het kader van goed onderwijs!

I PB in relatie tot een gesprekscyclus

Communicatie tussen leidinggevende en medewerker maakt een belangrijk deel uit van integraal personeelsbeleid.
Individu en organisatie streven er immers naar om afstemming tot stand te brengen tussen de verwachting/doelen van
de organisatie en de bijdrage die de persoon hieraan kan leveren. Als communicatiemiddel kiezen we het gesprek. In
het functioneringsgesprek staan de competenties van de leerkracht centraal.  Om met elkaar ontwikkelingen in gang te
zetten, het proces te blijven volgen en tot slot het geheel te evalueren is een geplande, samenhangende cyclus
noodzakelijk.  Medewerkers vormen de belangrijkste succesfactor als het gaat om kwaliteit van onderwijs en het
‘beste’ uit ieder kind halen. Ze zijn de spil van ons onderwijs.

Kwaliteitsindicatoren

1. We gebruiken Mijnschoolteam als gevalideerd observatie-instrument (kijkwijzer)

2. Het personeelsbeleid richt zich op kwaliteit en ontwikkeling van de werknemers. Waarbij het pedagogisch-
didactisch handelen en de onderzoekende houding van de leraren centraal staan.

5.2 Organisatorische doelen

5.3 De schoolleiding

De schoolleiding wordt gevormd door de directeur van de school. Kenmerkend voor de schoolleiding is dat ze zich
richt op een continue verbetering van kwalitatief goed onderwijs waarbij de leerkracht als professional centraal staat. O
p cyclische wijze wordt sturing gegeven aan deze ontwikkeling. Beleidsmatige keuzes worden zo vormgegeven dat dit
het pedagogische en didactisch handelen van de leerkracht versterkt. Het van en met elkaar leren geldt niet alleen
voor de leerlingen maar ook voor de werknemers. Dit is terug te zien in de wijze waarop de professionele ontwikkeling
wordt vorm gegeven d.m.v. vergaderingen, scholing en samenwerking.   

Kwaliteitsindicatoren

1. De schoolleider overziet kansen en bedreigingen vanuit de relevante ontwikkelingen en zet deze om in
strategisch beleid ter versterking van de organisatie m.b.t. passend onderwijs en de positie van het SBO

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

Quickscan team 17/18 - De schoolleiding 3,53

5.4 Beroepshouding

Het is voor de kwaliteit van de school van belang dat de werknemers niet alleen beschikken over lesgevende
capaciteiten. Op onze school wordt veel waarde gehecht aan de professionele instelling van de werknemers, aan een
juiste beroepshouding.
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Kwaliteitsindicatoren

1. Leraren hebben en onderzoekende houding

2. Leraren kunnen professionele feedback geven en ontvangen ter versterking van het primaire proces.

3. Leraren zijn (mede)verantwoordelijk voor de school als geheel

4. Leraren zijn bereid zich (voortdurend) te ontwikkelen en te reflecteren op hun handelen

5.5 Professionele cultuur

De schoolleiding streeft ernaar de school te ontwikkelen tot een lerende organisatie, tot een school die gekenmerkt
wordt door een professionele schoolcultuur. Daarom worden er jaarlijks studiedagen voor het gehele team
ingeroosterd. Speerpunt is de ontwikkeling van de leerkrachten tot nog betere leerkrachten. Daartoe leggen de
directie, de IB'ers en de taal- OGO coördinator klassenbezoeken af en worden er nagesprekken gevoerd. De directie
heeft de intentie om beleid te formuleren met betrekking tot collegiale consultatie. Dit om leerkrachten van elkaar te
laten leren.

Typerend voor onze school is tevens dat we leren met en van elkaar in professionele leergemeenschappen. Waar
zowel team scholing als individuele scholing een vaste plaats heeft in de organisatie om onze professionaliteit uit
te verdiepen en te borgen. Om deze professionalisering verder te verdiepen kiezen we ervoor om opleidingsschool te
worden. Dit houdt in dat we ons scholen in het geven van professionele dialoog en feedback gericht op het
ontwikkelen van studenten. De kennis met betrekking tot actuele ontwikkelingen komen door de studenten de
organisatie in. Dit draagt bij aan de continue ontwikkeling van de professionele cultuur. De leerkrachten houden hun
eigen ontwikkeling bij in een bekwaamheidsdossier. Alle leerkrachten zijn in 2017geregistreerd in het lerarenregister.
De schoolleider is geregistreerd schoolleider.

5.6 Samen Opleiden : Beleid met betrekking tot stagiaires

Vanuit de visie een leven lang leren vinden we het belangrijk een  bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van
aankomende leerkrachten. Daarom zijn we één van de 6 opleiderschool   binnen Conexus.  Wij bieden stagiaires van
de pabo’s niet alleen de gelegenheid om ervaring op te doen, maar dragen bij aan hun ontwikkeling op het gebied van
pedagogische en  didactische vaardigheden als mede aan hun onderzoekende leerhouding en beroepshouding. De
interne schoolopleider, die wekelijks in contact staat met de stagiaires, draagt zorg voor de begeleiding en de
beoordeling van stagiaires. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de beoordelingsinstrumenten van de HAN.  
Alle leerkrachten zijn gecertificeerde mentoren.  
Vanwege de samenwerking met de HAN in het kader van Samen Opleiden hebben we een vaste afspraak m.b.t.
plaatsingsbeleid en de opname van het aantal studenten.   
Naast samenwerking met de pabo hebben we  ook een samenwerking met de opleiding vaktherapie van de HAN en 
het ROC. Stagiaires van beeldende therapie , dramatherapie, muziektherapie, PMT en onderwijsassistenten  lopen
stage op onze school.

5.7 Beleid Werkverdelingsplan

Op onze school krijgen alle leerkrachten elk schooljaar taken toebedeeld. De taken zijn onderverdeeld in lesgevende
taken, groepstaken en deskundigheidsbevordering .Dit wordt op individueel niveau (besproken tijdens  het
functioneringsgesprek)  als wel op schoolbreed niveau inzichtelijk gemaakt. Elk jaar wordt er bekeken of de taken en
werkgroepen goed verdeeld zijn over de verschillende medewerkers. Iedere leerkracht neemt deel aan ten minste een
vakgroep ten behoeve van het primaire proces.

Met betrekking tot het taakbeleid heeft onze stichting vooralsnog gekozen voor het basismodel. In het kader van de
nieuwe CAO is de voormalige jaartaak omgezet naar een 40-urige werkweek en wij hebben op basis daarvan een
beschikbaarheidsregeling zie bijlage) en een werktijdenregeling vastgesteld (8 uren per dag of het model van 8,5 - 8,5
-6 - 8,5 - 8,5 uur). Voorafgaand aan het schooljaar (voor de zomervakantie) wordt de weektaak per werknemer zo
concreet mogelijk vastgelegd. Indien er sprake is van extra gewerkte uren (overwerk), worden deze in principe voor de
volgende vakantie gecompenseerd

5.8 Collegiale consultatie
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De ambities is dat collega’s vanuit de vakgroep bij elkaar in de klas kijken om van elkaar te leren. Ook wordt op deze
manier gekeken of de opgestelde ambities (c.q. de competenties) worden toegepast. De consultaties worden gevoerd 
waarbij de feedback bestaat uit zowel kritische als positieve aspecten

5.9 Klassenbezoek

Een klassenconsultatie heeft tot doel om de leerkracht te professionaliseren in het aansturen van de
onderwijsleerprocessen in zijn groep. Eén a twee maal per jaar worden er met behulp van de kijkwijzer ‘pedagogisch
en didactisch handelen’ de leerkrachtvaardigheden in beeld gebracht. Deze worden zowel op individueel niveau
besproken als wel in een schoolbrede analyse verwoord. Daarnaast vinden er regelmatig bezoeken plaats m.b.v.
items uit een kijkwijzer Mijnschoolteam. Vanuit de analyse volgen individuele ontwikkeltrajecten, vorm gegeven in een
POP, als wel schoolbrede ontwikkeltrajecten.

Aandachtspunt Prioriteit

Implementatie Mijnschoolteam en relatie IPB. gemiddeld

5.10 Het bekwaamheidsdossier

Een bekwaamheidsdossier is een geordende verzameling gegevens die laten zien dat de leraar bekwaam is en zijn
bekwaamheid onderhoudt in afstemming met het beleid van zijn school Net als bij de wet BIO gaat het bij het
bekwaamheidsdossier om de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs. In een bekwaamheidsdossier worden de
afspraken bijgehouden die de werkgever met de leraar maakt over het ontwikkelen en onderhouden van diens
bekwaamheid. De bekwaamheidseisen kunnen hierbij als leidraad worden gebruikt. Het is een document in
ontwikkeling en is van jezelf. Door te werken aan het bekwaamheidsdossier mag je ervaren: 
- Wie je bent. 
- Hoe je kijkt naar jezelf en anderen. 
- Hoe je je eigen functioneren ziet, kijkend naar de  competenties van de leerkracht . Waar liggen je sterke punten en
aan welke punten wil je werken. 
- Hoe jouw eigen ontwikkeling zich verhoudt tot de ontwikkeling van de school.

Documenten bekwaamheidsdossier 
In een bekwaamheidsdossier kunnen de volgende documenten deel uitmaken ;

- diploma's en getuigschriften 
- curriculum vitae 
- beschrijving van de schoolloopbaan 
- persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) 
- Verslagen van feedbackgesprekken n.a.v. het klassenbezoek 
- verslagen van functionerings-, voortgangs-, evaluatie-- of beoordelingsgesprekken.

5.11 Functioneringsgesprekken

De directie voert jaarlijks een functionerings /ontwikkelgesprek met alle medewerkers. Tijdens het
functioneringsgesprek staan competenties, krachten, kwaliteiten ,ontwikkelpunten, wensen, taken en scholing
centraal. Er wordt gekeken naar het huidig functioneren en het verloop van het ontwikkelplan. Wat zijn de resultaten
die tot dusver bereikt zijn? Wat zijn de stappen die tot nu toe gezet zijn, waar is hulp nodig? De medewerker geeft
weer hoe hij/zij naar functioneren en ontwikkeling kijkt. De leidinggevende geeft zijn/haar observaties weer. Hier wordt
dus ook weer gekeken naar en gesproken over het concrete gedrag en de opbrengsten. Loopt de ontwikkeling hier
zoals verwacht? De leidinggevende start in dit gesprek een professionele dialoog op. Daar waar nodig leidt dit gesprek
tot bijsturing en aanpassing van de persoonlijke ontwikkeldoelen. .

Tijdens de functioneringsgesprekken wordt tevens de inzet van de uren duurzame inzetbaarheid besproken en/of
geëvalueerd. Het verslag van het functioneringsgesprek wordt opgenomen in het personeels- en
bekwaamheidsdossier. In het functioneringsgesprek wordt door de medewerker verantwoording afgelegd over zijn
ontwikkeling van startbekwaam naar basisbekwaam resp. van basisbekwaam naar vakbekwaam.

Persoonlijk ontwikkeldoel 
Het uitgangspunt is, dat alle medewerkers zelf verantwoordelijk zijn voor de eigen professionalisering. Jaarlijks worden
er afspraken gemaakt met de directie over de professionalisering en deze ontwikkeldoelen worden vastgelegd in het
ontwikkelgesprek. 
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Aandachtspunt Prioriteit

Professionaliseringsbeleid op de Windroos gericht op persoonlijke ontwikkeldoelen. gemiddeld

5.12 Beoordelingsgesprekken

Conexus beschikt over een regeling Beoordelingsgesprekken. We kennen verschillende vormen van beoordeling:
beoordelen in het kader van de POP, schaaluitloop, een vaste aanstelling, promotie functiemix, (dis)functioneren en in
het kader van een opleidingsverzoek. Daarnaast worden houding en gedrag ten opzichte van collegae en ouders en
de doorgemaakte ontwikkeling in kennis en vaardigheden beoordeeld. 
Momenteel hebben beoordelingsgesprekken nog geen permanente plaats in de gesprekkencyclus. Dit wordt komende
jaren door P&o verder uitgewerkt. 

5.13 Professionalisering

In het kader van de professionalisering beschikt iedere medewerker over 2 klokuren per week (naar rato van de
werktijdfactor). Daarnaast is er voor iedere medewerker een budget beschikbaar in het kader van de duurzame
inzetbaarheid (van 40 uren, naar rato). Scholing komt aan de orde bij de functioneringsgesprekken. Medewerkers
kunnen voor (persoonlijke) scholing opteren (bij voorkeur in relatie tot de organisatorische doelen van de school, de
schoolverbeterdoelen, de competentie set en/of het opgestelde persoonlijk ontwikkelplan) en daarnaast organiseert en
faciliteert de directie teamgerichte scholing (schoolspecifiek of binnen de Conexus Academie). Ook deze scholing richt
zich op het versterken van de missie, de visie en de ambities (doelen) van de school. Iedereen is daarbij aanwezig. De
scholing wordt verwerkt in de normjaartaak onder het kopje deskundigheidsbevordering.

Aandachtspunt Prioriteit

Professionaliseringsbeleid op de Windroos gericht op persoonlijke ontwikkeldoelen. gemiddeld

5.14 Verzuimbeleid

Een zieke werknemer meldt zich ziek bij de directeur. Deze regelt de vervanging. De werknemer meldt zich ook beter
bij de directeur. Bij langdurig verzuim wordt de werknemer opgeroepen bij de Arbo-arts. Bij kort veelvuldig verzuim
wordt een verzuimgesprek gehouden door de directeur. Bij vermoeden van oneigenlijk verzuim wordt de Arbo-arts
ingeschakeld, in overleg met de personeelsconsulent. Langdurig verzuim wordt afgehandeld conform de Wet
Poortwachter. De re-integratie voor wat betreft het functioneren op school valt onder de verantwoordelijkheid van de
directeur. Bij ziekte wordt, naast de informele contacten door de collegae, formeel door de directeur contact
onderhouden met de betrokkene. Indien de zieke werknemer daar prijs op stelt worden er huisbezoeken afgelegd.

5.15 Mobiliteitsbeleid

Het mobiliteitsbeleid is vastgesteld op bestuursniveau. Ieder schooljaar wordt geïnventariseerd of er belangstelling is
voor vrijwillige mobiliteit.
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6 Organisatie en beleid

6.1 Organisatiestructuur

Onze school is een van de eenendertig scholen van Stichting Conexus. De directie geeft ,onder
eindverantwoordelijkheid van het College van bestuur van de Stichting,  leiding aan de school. De directie is integraal
verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en het (uitvoeren van het) beleid. De directie wordt bijgestaan
door een schoolmanagementteam (SMT) bestaande uit Intern begeleiders en OGO coördinator . Daarnaast beschikt
de school over een aantal specialisten als een taalcoördinator, een rekencoördinator. De school heeft de beschikking
over een ouderraad en een MR. Op Stichtingsniveau is er een GMR.

6.2 Groeperingsvormen

De school gaat uit van een jaarklassensysteem. We kijken naar de onderwijsbehoeften van een leerling waarbij de
leeftijd, uitstroomverwachting, didactische gegevens en sociaal welbevinden uitgangsprincipes zijn om een leerling in
een passende groep te plaatsen .Omdat de aanmeldingen en tussentijdse instroom jaarlijks wisselt kan er gekozen
worden voor een  combinatiegroep. Dit kan in een uitzonderlijk geval ook  gedurende het jaar een herschikking van de
groepen betekenen. 

6.3 Het schoolklimaat

Wij vinden het belangrijk, dat de school een veilige en verzorgde omgeving is voor de leerlingen en de medewerkers.
Een omgeving waarin iedereen zich geaccepteerd voelt en waar het plezierig samen-werken is. Onze school is een
school die open staat voor ouders. We proberen ouders zo optimaal mogelijk  te informeren en te betrekken bij de
dagelijkse gang van zaken. :

Kwaliteitsindicatoren

1. De school ziet er verzorgd uit.

2. De school is een veilige school.

3. Leraren (onderling) en leerlingen (onderling) gaan respectvol met elkaar om.

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie - Pedagogisch klimaat [geen wettelijke eisen] (SK2) 3,5

vragenlijst tevredenheid personeel - Schoolklimaat 3,45

6.4 Veiligheid

De school waarborgt de veiligheid van leerlingen en leraren (werknemers). Daartoe is allereerst vastgesteld welke
(ernstige) incidenten de school onderscheidt. Dit zijn:

fysiek geweld
intimidatie en/of bedreiging met fysiek geweld
intimidatie en/of bedreiging via msn, sms, e-mail of internet
pesten, treiteren en/of chantage
seksueel misbruik
seksuele intimidatie
discriminatie of racisme
vernieling
diefstal
heling
(religieus) extremisme

De school beschikt over een registratiesysteem: de leraar registreert incidenten. Naast de incidentenregistratie
beschikt de school over een ongevallenregistratie.

De school probeert incidenten en ongevallen te voorkomen. Er zijn school- en klassenregels  Deze regels worden ook
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daadwerkelijk gehanteerd. De school beschikt over een methode voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. De lessen
sociaal-emotionele ontwikkeling staan in het teken van de ontwikkeling van goed (passend) gedrag. In alle groepen
hangt het protocol omgaan met verbale en fysieke agressie. Alle medewerkers zijn hiervoor opgeleid en 
gecertificeerd.

De ouders en de leraren worden 1 x per vier jaar bevraagd op veiligheidsaspecten. De veiligheid van de leerlingen
wordt jaarlijks gemonitord met een gevalideerd instrument: WMK. De gegevens worden aangeleverd bij de Inspectie
van het Onderwijs.

De school beschikt over een klachtenregeling (zie schoolgids), een klachtencommissie en een (interne en externe)
vertrouwenspersoon.  In de schoolgids en het informatieboekje worden ouders uitgebreid geïnformeerd over aspecten
m.b.t. veiligheid. De school beschikt over 7 BHV'ers.

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie - Veiligheid (SK1) 3,64

6.5 Arbobeleid

Conexus heeft een Arbo-contract afgesloten met de Arbo-Unie. Het beleid is erop gericht om uitval van leerkrachten te
voorkomen. Bij langdurige uitval stelt de arbeidsdeskundige, eventueel in overleg met de bedrijfsarts, een
probleemanalyse op. De directeur en de zieke leerkracht stellen vervolgens een plan van aanpak op. Tevens bestaat
de mogelijkheid voor overleg met de bedrijfsarts en de personeelsconsulent in het Sociaal Medisch Overleg. Wij
hechten veel belang aan een gezond leef- en werkklimaat in en rondom de school.

We beschikken over een registratieformulier voor het melden van een ongeval en de oorzaak daarvan. Op die manier
kunnen we tekortkomingen aan het gebouw en/of materialen in kaart brengen en acties plannen. Voor de
speeltoestellen is een logboek aanwezig voor het bijhouden van onderhoud en het melden van eventuele ongevallen.
De brandweer heeft een gebruiksvergunning afgegeven en (daarmee) via de vergunning de school brandveilig
verklaard. Op de school is een calamiteitenplan aanwezig.

6.6 Interne communicatie

Als SBO werken we met veel externe partijen samen, daarom wordt er veel geïnvesteerd in externe contacten
waaronder basisscholen, voortgezet onderwijs, SBO scholen binnen platform Stromenland, SBO werkverband,

Om optimaal gebruik te maken van expertise werken we nauw samen met de HAN waaronder de PABO en opleiding
creatieve therapie.

Omdat onze leerlingen vaker ondersteuning krijgen vanuit externe instanties is het van belang om deze
contacten structureel te onderhouden.  De externe instanties waarmee we een relatie onderhouden zorgen voor
advies, hulp en ondersteuning en dit komt de kwaliteit aan de opvoeding en de ontwikkeling van de kinderen. 

In het kader van de zorg onderhouden wij contacten met:

De leerplichtambtenaar
De wijkagent
Schoolarts
Sociaal Wijkteam(s)
GGD/Schoolarts, schoolverpleegkundige
Jeugdbescherming Gelderland/William Schrikkergroep/Nidos -Veilig Thuis
Externe instanties: MEE, NIM -Externe instanties: Pluryn, Entrea, Driestroom,Kleur/Dichterbij,ZZG Zorggroep

SBO de Windroos, locatie Lindenholt, bevindt zich in een unieke situatie. Er zijn 3 scholen van de stichting Conexus,
grenzend aan elkaar: 1 reguliere basisschool (De Luithorst ), een school voor SO cluster 4 (SO4 De Windroos) en ons
SBO (SBO de Windroos). Daarnaast zijn er ook nog een sporthal, een peuterspeelzalen, een kinderdagverblijf  en een
gespecialiseerde naschoolse opvang gevestigd. Een unieke kans om adequaat in te spelen op de vraag passende
arrangementen voor onderwijs en zorg te bieden. Wij streven naar meer samenwerking met instanties in de wijk.

6.7 Overgang PO-VO
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Onze leerlingen hebben vaak een specifieke ondersteuningsbehoefte. Door middel van een warme overdracht met het
voortgezet onderwijs zorgen we dat deze overgang zo soepel mogelijk verloopt. 

Om inzicht te krijgen of de gestelde uitstroombestemming ook daadwerkelijk conform de verwachting is, volgen we
onze leerlingen in het voortgezet onderwijs tot het behalen van hun diploma c.q. certificaat. Wij hechten daarom veel
waarde aan een geregeld contact met deze scholen. Wij controleren of onze adviezen effectief zijn.

6.8 Privacybeleid

Onze school beschikt over een privacyreglement  waarin staat hoe wij met privacy omgaan. In het reglement staat hoe
we omgaan met de persoonsgegevens van leerlingen én medewerkers. En hoelang de gegevens worden bewaard. In
het reglement garanderen we dat de persoonsgegevens zorgvuldig worden behandeld. Dat betekent dus ook dat de
informatie die we in de schooladministratie (o.a. het LOVS) vastleggen juist, nauwkeurig én volledig up-to-date is. Het
reglement staat op onze website en de hoofdlijnen staan in onze schoolgids.

6.9 Voor-, tussen- en naschoolse opvang

Op de school naast ons is een voorziening, KION, die de voor- en naschoolse opvang verzorgt. 

Momenteel hebben we gespecialiseerde na schoolse opvang genaamd Knetter, in ons schoolgebouw gehuisvest. 
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7 Financieel beleid

7.1 Lumpsum financiering

De afspraken met betrekking tot de financiën van onze school zijn vastgesteld in het Financieel Beleidsplan van de
Stichting . Het college van Bestuur  is eindverantwoordelijk voor de effectieve besteding van de middelen. Het
financieel beleid is erop gericht om de continuïteit van de totale organisatie te waarborgen en de optimale
randvoorwaarden te creëren om de gestelde doelen uit het strategisch beleidsplan van de Stichting en het schoolplan
van de school te realiseren.

7.2 Interne geldstromen

De ouderraad vraagt van de ouders van de school een vrijwillige bijdrage. Het bedrag voor een kind is € 35,00 per
jaar. Waarvan € 15,00 vrijwillige ouderbijdrage is en € 20,00 bijdrage voor het schoolreisje.  Van de inkomsten worden
door de ouderraad diverse activiteiten georganiseerd . Jaarlijks  legt de ouderraad financiële verantwoording af via de
jaarrekening en een begroting.

7.3 Sponsoring

In 2009 is door het Ministerie van OCW met veertien organisaties het convenant “Scholen voor primair en voortgezet
onderwijs en sponsoring” afgesloten waarin gedragsregels staan die scholen helpen om op een verantwoorde manier
om te gaan met het ontvangen van bijvoorbeeld gelden en prestaties die daar tegenover staan. Onze school houdt
zich aan dit convenant en de wettelijke voorwaarden.

7.4 Begrotingen

De begroting wordt jaarlijks voorafgaande aan het kalenderjaar op voorstel van de algemeen directeur vastgesteld. De
vastgestelde begroting is taakstellend voor de algemeen directeur en de directeuren van de scholen. Dat betekent dat
in principe geen uitgaven kunnen worden gedaan, zonder dat deze zijn begroot. Schuiven binnen de begroting is
toegestaan, mits geen geweld wordt gedaan aan de vooraf geformuleerde beleidsdoelen. De begroting is hiermee een
belangrijk sturingselement geworden.

Daarnaast stelt de directeur jaarlijks in het voorjaar in overleg met de beleidsmedewerker P&O een
personeelsformatieplan op. Hierin worden de inzet van middelen met betrekking tot basis-formatie, wegingsgelden,
rugzakjesinkomsten en impulsgelden verantwoord. Het personeels-formatieplan wordt besproken met de MR (in
samenspraak met de afdeling P&O). 

Onze school beschikt vervolgens over een meerjaren exploitatiebegroting met een geldigheid van vier jaar (personeel
en materieel). Deze begroting wordt opgesteld op hoofdlijnen en getoetst aan het meerjarenbeleidsplan. De
ontwikkeling van het aantal leerlingen en de gewogen gemiddelde leeftijd van het onderwijspersoneel zijn bepalende
indicatoren voor de meerjarenbegroting.
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8 Zorg voor kwaliteit

8.1 Kwaliteitszorg

Kwaliteitszorg staat hoog in het vaandel en is iets van ons samen. Onze activiteiten zijn er op gericht om de
opbrengsten van het primaire proces op het gewenste kwaliteitsniveau te brengen of te houden. De aandacht voor het
pedagogische en didactische handelen van de leerkracht ,voor het leren van de leerlingen, is de basis van
kwaliteitszorg. Dit in een cultuur die wordt gekenmerkt door voortdurende aandacht voor kwaliteitsverbetering, voor
reflectie en ontwikkeling, een cultuur waar de zorg voor kwaliteit een zorg voor allen is. Juiste deze professionaliteit
komt ten goede aan het kind. Om voordurend in ontwikkeling te blijven is het belangrijk om regelmatig te evalueren om
zo het proces te bewaken en bijstellen waar nodig om zo het primaire proces te kunnen leiden. Zie bijlage Kind in
Beeld voor ononderbroken ontwikkeling.  Het handelen van de leerkracht staat centraal. De aandacht voor het
pedagogische en didactische handelen van de leerkrachten voor het leren van de leerlingen is de basis van
kwaliteitszorg.

We streven kwaliteit na en we zorgen ervoor dat de kwaliteit op peil blijft: we beoordelen de ambities systematisch en
cyclisch en op basis van de bevindingen verbeteren of borgen we onze kwaliteit. Van belang is ook dat onze
kwaliteitszorg gekoppeld is aan het integraal personeelsbeleid. We streven ernaar dat onze medewerkers
competenties ontwikkelen ten behoeve van de schoolontwikkeling. 

Integrale kwaliteitsaanpak Conexus

Sinds september 2011 kent Conexus de kwaliteitsaanpak, een systematiek van schoolbezoeken en
monitorgesprekken om zicht te houden op de kwaliteit van het onderwijs op haar scholen. In het kader van de
Integrale Conexus Kwaliteitsaanpak wordt samen met de scholen een analyse gemaakt van de indicatoren van de
inspectie en eigen indicatoren o.a. voorkomend uit het Koersplan:

het pedagogisch-didactisch handelen van leraren ten aanzien van de kernvakken;
de schoolzelfevaluatie (zicht op ontwikkeling, onderwijsresultaten);
schoolklimaat;
de leerlingenzorg (extra ondersteuning);
het leerstofaanbod;
de condities voor schoolverbetering (kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur);
integraal personeelsbeleid

Bij deze analyse worden gegevens vanuit het leerlingvolgsysteem, rapportages van de Inspectie van het Onderwijs,
door scholen zelf aangereikte documenten (bijv. school-/zorgplan, schoolzelfevaluaties, IPB plan en uitvoering, Brede
School plannen, oudertevredenheidsonderzoeken), en aanwezige kennis en informatie op het bestuursbureau
betrokken. Op basis van de analyse gaan scholen, zo nodig met ondersteuning vanuit de afdeling Onderwijs en/of
P&O of externe experts aan de slag met het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs.

Jaarlijks voeren de stafafdelingen Onderwijs en P&O gesprekken met directeuren over professionalisering van de
medewerkers. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen scholing op teamniveau en scholing op indivdueel niveau
(kortlopende trainingen en langlopende opleidingen) en professionalisering op Conexusniveau (de Conexus
Academie). De inzichten uit de kwaliteitsaanpak vormen input voor de scholingsgesprekken. Uit de
scholingsgesprekken worden de onderwerpen voor professionalisering binnen de Conexus Academie afgeleid.

Kwaliteitsindicatoren

1. Wij laten de kwaliteit van onze school cyclisch beoordelen door ouders, leerlingen en leraren

2. Wij evalueren stelselmatig of onze verbeterplannen gerealiseerd zijn

3. Wij rapporteren aan belanghebbenden (inspectie, bevoegd gezag, GMR en ouders)

4. Wij beschikken over een evaluatieplan waardoor geborgd is dat de verschillende beleidsterreinen (zie dit
schoolplan) minstens 1 x per vier jaar beoordeeld worden

Wij borgen onze kwaliteit door deze vast te leggen in kwaliteitskaarten en beleidsdocumenten. 
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard KA1 - Kwaliteitszorg
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Beoordeling

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie - Kwaliteitszorg (KA1) 3,7

Zelfevaluatie - Kwaliteitscultuur (KA2) 3,55

Zelfevaluatie - Verantwoording en dialoog (KA3) 3,71

Bijlagen

1. Kind in beeld

8.2 Verantwoording en dialoog

Op onze school betrekken we externen bij de bepaling en beoordeling van onze kwaliteit. Planmatig wordt onze school
geauditeerd en we beschikken over een leerlingenraad. Ieder jaar stellen we een jaarplan op (o.b.v. ons schoolplan)
met onze verbeterdoelen. Het jaar sluiten we af met een jaarverslag waarin we verantwoording afleggen aan onze
stakeholders voor wat betreft de realisatie van onze verbeterdoelen en de behaalde resultaten. 

8.3 Het meten van de basiskwaliteit

De Inspectie van het Onderwijs beschrijft in haar waarderingskader 2017 de basiskwaliteit op 17 standaarden. Wij
hebben gemeten of we voldoen aan de gestelde eisen van basiskwaliteit met behulp van de knop Zelfevaluatie
Basiskwaliteit (Mijnschoolplan.nl). De scores per standaard en de actiepunten zijn opgenomen in ons schoolplan in de
bijpassende paragrafen. De totaaluitslagen zijn als bijlage toegevoegd aan ons schoolplan. 

Bijlagen

1. basiskwaliteit

8.4 Wet- en regelgeving

Onze school heeft kennis genomen van de eisen van de Inspectie van het Onderwijs voor wat betreft wet- en
regelgeving. Wij houden ons aan de volgende eisen:

1. De schoolgids leveren wij tijdig aan bij de inspectie
2. De schoolgids voldoet aan de eisen die de inspectie stelt
3. Het schoolplan leveren wij tijdig aan bij de inspectie
4. Het schoolplan voldoet aan de eisen die de inspectie stelt
5. Het zorgplan leveren wij tijdig aan bij de inspectie 
6. Het zorgplan voldoet aan de eisen die de inspectie stelt
7. Wij programmeren voldoende onderwijstijd
8. Wij programmeren niet meer dan (maximaal) 7 x een onvolledige schoolweek voor de leerlingen van groep 3 t/m 8

8.5 Inspectiebezoeken

SBO De Windroos, Lindenholt is een goede school. Dit concludeert de inspectie tijdens het inspectiebezoek op 9
februari 2017. Alle onderwijsprocessen zijn
afgestemd op de visie en missie van de school en vormen tezamen één geheel.
Gezamenlijk zijn ze verantwoordelijk voor het creëren van een positief en activerend pedagogisch klimaat. Dit vormt
een sterke basis voor ontwikkelingsgericht onderwijs, waar leerlingen met plezier leren en de leraren hen uitdagen
alles uit zichzelf te halen. De didactische vaardigheden en de zorgstructuur zijn daarnaast van hoog niveau. 
Er is sprake van een veilig, gestructureerd, respectvol en ambitieus pedagogisch
klimaat. In combinatie met sterke didactische vaardigheden van de leraren,
goede aansturing en kwaliteitszorg door de directie en een sluitende
zorgstructuur, zorgt dit ervoor dat de school in staat is uit de leerlingen te halen
wat er in zit en vaak zelfs meer dan de verwachting was. Hierbij gaat het niet
alleen om uitstekende resultaten op het gebied van taal en rekenen, maar ook
om andere vaardigheden en kennis, waarmee de leerlingen de school verlaten
en goed geëquipeerd zijn voor hun toekomst.
Voor SBO De Windroos, Lindenholt zijn op dit moment geen punten die vanuit
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de wettelijke eisen om directe verbetering vragen.

8.6 Quick Scan - Zelfevaluatie

8.7 Vragenlijst Leraren

De vragenlijst voor Leraren (WMK) is afgenomen in april 2017. De vragenlijst is gescoord door alle leraren . Het
responspercentage was 80%. De leraren zijn gemiddeld genomen ruim tevreden over de school; eindcijfer 8,8.

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

vragenlijst tevredenheid personeel - Sociale veiligheid 3,59

8.8 Vragenlijst Leerlingen

De vragenlijst voor Leerlingen (WMK) is afgenomen in april 2019. De vragenlijst is gescoord door de leerlingen van
groep 6, 7 en 8 (n=82). Het responspercentage was 99%. De leerlingen zijn gemiddeld genomen (erg) tevreden over
de school. Gemiddelde score: 3,46. 

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

veiligheid lln 2019 - Veiligheidsbeleving 3,6

veiligheid lln 2019 - Het optreden van de leraar 3,52

veiligheid lln 2019 - De opstelling van de leerling 3,39

veiligheid lln 2019 - Welbevinden 3,31

veiligheid lln 2019 - Fysieke veiligheid 3,53

veiligheid lln 2019 - Sociale veiligheid 3,4

veiligheid lln 2019 - Psychische veiligheid 3,43

veiligheid lln 2019 - Materiele zaken 3,57

8.9 Vragenlijst Ouders

SBO de Windroos, locatie Lindenholt scoort als school een 3,67. Daarmee scoort de school goed. De respons op de
Vragenlijst was 24%: 37 van de 152 respondenten heeft de Vragenlijst ingevuld. Het responspercentage is laag; de
Vragenlijst werd door weinig respondenten ingevuld. 

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

ouderenquete febr 2019 - Kwaliteit 3,8

ouderenquete febr 2019 - Schoolklimaat 3,61

ouderenquete febr 2019 - Veiligheid 3,71

ouderenquete febr 2019 - Welbevinden 3,72

ouderenquete febr 2019 - Pedagogisch handelen 3,76

ouderenquete febr 2019 - Lesgeven 3,76

ouderenquete febr 2019 - Ondersteuning leerlingen 3,63

ouderenquete febr 2019 - Informatie 3,5

ouderenquete febr 2019 - Rapportcijfer 8,61
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9 Strategisch beleid

9.1 Strategisch beleid

Het College van Bestuur (CvB) bestaat uit twee personen. En wordt ondersteund door een stafbureau bestaande uit
Financiën, P&O, Onderwijs, ICT en Facilitair. Het College van Bestuur heeft in de medezeggenschap te maken met
een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR spreekt zich uit over kaderstellend beleid binnen
welke kaders op schoolniveau uitvoering en medezeggenschap plaatsvindt. De GMR bestaat uit tien leden, waaronder
vijf personeelsleden van Conexus en vijf ouders.

Strategisch beleid

Het Koersplan van Conexus geeft de koers en de ambities aan voor de periode 2019-2023. De brede ontwikkeling van
het kind in zijn sociale context wordt centraal gesteld. Conexus heeft in haar koersplan gekozen voor de volgende vier
hoofdthema's;

 
Hoofdthema 1: Personeelsbeleid/-ontwikkeling*
De aandachtspunten binnen dit hoofdthema zijn:
- Lerarentekort, krapte op de arbeidsmarkt
- Invallers / vervangingspool
- Reduceren ziekteverzuim
- Werkdruk
- Kweekvijver

Hoofdthema 2: Professionele ontwikkeling*
Conexus heeft gekozen om het onderwijskundig leiderschap binnen Conexus stevig te ontwikkelen. In alle lagen van
de organisatie: zowel in de klas/unit, binnen teams en op scholen, als binnen de directeurenlaag en op bestuurlijk
niveau.

Hoofdthema 3: Passend Onderwijs*
In het kader van opvoeden, opgroeien en opleiden   bieden scholen passende ondersteuning aan ieder kind voor
zover de school daar zelf toe in staat is (basiszorg) of met de hulp van externe expertise (lichte zorg) of verwijst de
school naar speciaal (basis-) onderwijs. Het streven is dat ieder kind opgevoed wordt, opgroeit en opgeleid wordt in de
eigen wijk. De core business van de school is opleiden en gestreefd wordt daar zoveel mogelijk tijd en inspanning aan
te besteden.

Hoofdthema 4: Onderwijsontwikkeling*
De aandachtspunten binnen dit hoofdthema zijn:
- Wetenschap en techniek
- Onderwijs anders organiseren
- ICT (geletterheid)
- Bewegen en gezondheid
- Kansongelijkheid
- Burgerschap

Binnen Conexus zijn er een viertal ontwikkelteams bestaande uit schoolleiders en bovenschoolse
beleidsmedewerkers, georganiseerd. Elke ontwikkelteam pakt een thema op. 
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Domein Aandachtspunten beleidsplan 2019-2023 Prioriteit

Speerpunt Passend
Onderwijs

De school werkt binnen de wijk samen met partners aan een
dekkend netwerk van onderwijs en zorg ten behoeve van de
ontwikkelingsbehoeften van kinderen.

gemiddeld

Speerpunt
Onderwijsontwikkeling

De school heeft W&T structureel opgenomen in het curriculum. hoog

Speerpunt
Professionele
ontwikkeling

De school draagt met behulp van de gesprekkencyclus zorg voor
blijvende (individuele) professionalisering van al haar medewerkers
en legt dit vast in haar scholingsplan.

gemiddeld

Speerpunt
Onderwijsontwikkeling

De school heeft burgerschap structureel opgenomen in het
curriculum.

hoog
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10 Aandachtspunten 2019-2023

Thema Mogelijk aandachtspunt Prioriteit

Streefbeeld Omgaan met verschillen: We hebben expertise om vanuit
analyse beargumenteerde keuzes te onderbouwen en deze
om te zetten in effectieve interventies om aan te sluiten bij de
onderwijsbehoeften.

Het zelfstandig werk is gericht op de te behalen doelen
gekoppeld aan het OPP.
Leraren maken passend bij de leerroutes , analyses om
beredeneerde keuzes in het lesaanbod te maken.
We hebben expertise om vanuit analyse beargumenteerde
keuzes te onderbouwen en deze om te zetten in effectieve
interventies om aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften.

gemiddeld

We bieden het taal lees onderwijs vakoverstijgend en in
samenhang aan, binnen de context van de OGO thema's. .

gemiddeld

PLG & de vakbekwame professional : We zijn een gerectificeerde
opleiders school met professionals die reflecteren en deskundig
feedback geven, binnen en professionele leefgemeenschap
(PLG) .

gemiddeld

We vergroten de actieve rol van leerlingen en de bijdrage aan
hun eigen leerproces.

gemiddeld

Beleidsplan 2019-2023:
Speerpunt Passend
Onderwijs

De school werkt binnen de wijk samen met partners aan een
dekkend netwerk van onderwijs en zorg ten behoeve van de
ontwikkelingsbehoeften van kinderen.

gemiddeld

Beleidsplan 2019-2023:
Speerpunt
Onderwijsontwikkeling

De school heeft W&T structureel opgenomen in het curriculum. hoog

Beleidsplan 2019-2023:
Speerpunt Professionele
ontwikkeling

De school draagt met behulp van de gesprekkencyclus zorg voor
blijvende (individuele) professionalisering van al haar
medewerkers en legt dit vast in haar scholingsplan.

gemiddeld

Beleidsplan 2019-2023:
Speerpunt
Onderwijsontwikkeling

De school heeft burgerschap structureel opgenomen in het
curriculum.

hoog

Sociale en
maatschappelijke
ontwikkeling

Kwaliteitskaart SEO uitbreiden met mediatoren en burgerschap gemiddeld

DVS evalueren en analyseren passend aanbod gemiddeld

Beschrijving pedagogische taak van de school gemiddeld

Expertise gedragsprobelamtiek in relatie tot pedagogische
vaardigheden

Lijn uitzetten voor een consequente aanpak van kinderen
met een specifieke gedragsproblematiek.

gemiddeld

Burgerschap De leerdoelen van burgerschap staan helder omschreven in
relatie tot OGO en de vreedzame school.

hoog

Leerstofaanbod Aanschaf nieuwe CITO toetsen 3.0 gemiddeld
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Taalleesonderwijs Het aanbieden van taal in samenhang.
De leraren besteden aandacht mondelinge taal (oa interactie
en leerlijn presenteren)
Oriëntatie leesonderwijs/leesmethode
Taal in samenhang: Begrijpend lezen
Taal in samenhang: Mondelinge taal
Taal in samenhang:Schrijven van teksten

gemiddeld

Bevorderen leesmotivatie gemiddeld

Visie en keuzes methodisch schrijven gemiddeld

Spelling langs de lijn; aanpassingen, evaluatie en borging gemiddeld

Rekenen en wiskunde We geven ons rekenonderwijs vorm vanuit het protocol ERWD.
(Ernstige Reken – Wiskundeproblemen en Dyscalculie).

gemiddeld

Zwakke rekenaars moeten een uur per week intensieve extra
rekentijd krijgen. Gericht op de assen (drieslagmodel)/
onderdelen waar nodig.

gemiddeld

Verkennen van de digitale verwerkingsmogelijkheden binnen
Getal en Ruimte junior

gemiddeld

Borgen van het implementatie traject Getal en Ruimte junior gemiddeld

Wereldoriëntatie Wij maken beredeneerde keuzes en leggen deze vast m.b.t.
verkeersonderwijs gericht op onze populatie .

laag

Kwaliteitskaart wetenschap en techniek is geïntegreerd in
OGO

De brede benadering van W&T komt tot uiting binnen ons
OGO onderwijs

gemiddeld

Kunstzinnige vorming Meer aandacht voor creatieve vakken. Hoe geven we dit vorm?
Uitzetten quickscan.

gemiddeld

Bewegingsonderwijs Samenwerking met sportverenigingen in de buurt om de
verbinding te leggen tussen bewegingsonderwijs op school en in
de wijk.

gemiddeld

Wetenschap en
Technologie

Vanuit een nulmeting beschrijven we onze doelen op het gebied
van wetenschap en techniek.

gemiddeld

Wij beschikken over een doorgaande lijn voor wetenschap en
techniek.

hoog

Engelse taal We oriënteren ons op de mogelijkheden van engels van groep 3
t/m groep 8 en ontwikkelen een visie op Engels taalonderwijs op
de Windroos.

laag

In een kwaliteitskaart Engels staat beschreven hoe we Engels
vorm geven op onze school.

gemiddeld

Les- en leertijd De leraren maken per leerling en per leerroute een beredeneerde
keuze voor de inzet van de beschikbare onderwijstijd.

gemiddeld

Pedagogisch handelen De leraren vinden een balans tussen het ontwikkelen van de
zelfstandigheid van leerlingen en het stimuleren van het nemen
van verantwoordelijkheid.

gemiddeld

Didactisch handelen Leraren hebben aandacht voor het leren leren gemiddeld

Thema Mogelijk aandachtspunt Prioriteit
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Opbrengstgericht werken Verdieping en verbreding op analyse van resultaten en het
omzetten naar passende interventies met behulp van bureau
Wolters.

gemiddeld

Resultaten,toetsing en
afsluiting

Aanschaffen en implementatie Cito 3.0 gemiddeld

OGO Sociaal culturele praktijk gemiddeld

Aanbod intensiveren in de zone van de naaste ontwikkeling. gemiddeld

pedagogisch didactisch handelen (vanuit theorie naar praktijk, 5
impulsen, 3 v's)

gemiddeld

zicht op ontwikkeling, toetsing en afsluiting gemiddeld

Kleuters Verrijken van het spel door middel van afstemming op niveau en
interesses

gemiddeld

Inrichten van een uitnodigende speel-leeromgeving gemiddeld

Bemiddelende rol van de leerkracht, waarbij bewuse keuzes
worden gemaakt in onderwijsaanbod (leiding-begeleiding)

Inzicht in de verschillende ontwikkelingsfases en
begeleidingsstijlen rondom het leerproces van het jonge kind

gemiddeld

Verwijzingscriteria na kleuter periode, wanneer SBO en
waneer ander type onderwijs

Richtlijnen overgang van groep 2 naar groep 3, met o.a.
aanvullen leesvoorwaarden kwalitietskaart lezen

gemiddeld

ICT Invoering leerlijn digitale geletterdheid en informatievaardigheden
(design team)

gemiddeld

Website social schools gemiddeld

Pilot; digitaal portfolio.
De leerlingen worden actief betrokken bij de te bereiken
doelen.

gemiddeld

Koppeling ICT brede vaardigheden aan OGO. gemiddeld

Mediawijsheid en burgerschapsvorming gemiddeld

Uitbreiden ICT rijke omgeving. gemiddeld

Functioneringsgesprekken Professionaliseringsbeleid op de Windroos gericht op
persoonlijke ontwikkeldoelen.

Implementatie Mijnschoolteam en relatie IPB.
Professionaliseringsbeleid op de Windroos gericht op
persoonlijke ontwikkeldoelen.

gemiddeld

Thema Mogelijk aandachtspunt Prioriteit
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11 Meerjarenplanning 2019-2020

Thema Verbeterdoel

Streefbeeld Omgaan met verschillen: We hebben expertise om vanuit analyse
beargumenteerde keuzes te onderbouwen en deze om te zetten in effectieve
interventies om aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften.

Het zelfstandig werk is gericht op de te behalen doelen gekoppeld aan het OPP.
Leraren maken passend bij de leerroutes , analyses om beredeneerde keuzes in het
lesaanbod te maken.
We hebben expertise om vanuit analyse beargumenteerde keuzes te onderbouwen
en deze om te zetten in effectieve interventies om aan te sluiten bij de
onderwijsbehoeften.

We bieden het taal lees onderwijs vakoverstijgend en in samenhang aan, binnen de
context van de OGO thema's. .

PLG & de vakbekwame professional : We zijn een gerectificeerde opleiders school met
professionals die reflecteren en deskundig feedback geven, binnen en professionele
leefgemeenschap (PLG) .

Beleidsplan 2019-2023:
Speerpunt
Onderwijsontwikkeling

De school heeft W&T structureel opgenomen in het curriculum.

De school heeft burgerschap structureel opgenomen in het curriculum.

Sociale en
maatschappelijke
ontwikkeling

Kwaliteitskaart SEO uitbreiden met mediatoren en burgerschap

Beschrijving pedagogische taak van de school

Burgerschap De leerdoelen van burgerschap staan helder omschreven in relatie tot OGO en de
vreedzame school.

Leerstofaanbod Aanschaf nieuwe CITO toetsen 3.0

Taalleesonderwijs Het aanbieden van taal in samenhang.
De leraren besteden aandacht mondelinge taal (oa interactie en leerlijn presenteren)
Oriëntatie leesonderwijs/leesmethode
Taal in samenhang: Begrijpend lezen
Taal in samenhang: Mondelinge taal
Taal in samenhang:Schrijven van teksten

Visie en keuzes methodisch schrijven

Rekenen en wiskunde Zwakke rekenaars moeten een uur per week intensieve extra rekentijd krijgen. Gericht op
de assen (drieslagmodel)/ onderdelen waar nodig.

Borgen van het implementatie traject Getal en Ruimte junior

Bewegingsonderwijs Samenwerking met sportverenigingen in de buurt om de verbinding te leggen tussen
bewegingsonderwijs op school en in de wijk.

Wetenschap en
Technologie

Wij beschikken over een doorgaande lijn voor wetenschap en techniek.

Opbrengstgericht werken Verdieping en verbreding op analyse van resultaten en het omzetten naar passende
interventies met behulp van bureau Wolters.

Resultaten,toetsing en
afsluiting

Aanschaffen en implementatie Cito 3.0

OGO Sociaal culturele praktijk
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pedagogisch didactisch handelen (vanuit theorie naar praktijk, 5 impulsen, 3 v's)

Kleuters Verrijken van het spel door middel van afstemming op niveau en interesses

Inrichten van een uitnodigende speel-leeromgeving

ICT Invoering leerlijn digitale geletterdheid en informatievaardigheden (design team)

Website social schools

Pilot; digitaal portfolio.
De leerlingen worden actief betrokken bij de te bereiken doelen.

Functioneringsgesprekken Professionaliseringsbeleid op de Windroos gericht op persoonlijke
ontwikkeldoelen.

Implementatie Mijnschoolteam en relatie IPB.
Professionaliseringsbeleid op de Windroos gericht op persoonlijke ontwikkeldoelen.

Thema Verbeterdoel

Het schoolplan geeft globaal de verbeterdoelen aan. Per jaar zullen we de verbeterdoelen uitgebreider beschrijven
(SMART) in het jaarplan. Aan het eind van ieder kalenderjaar zullen we terugblikken of we de verbeterdoelen in
voldoende mate gerealiseerd hebben. We plannen daartoe jaarlijks een evaluatiemoment. Tevens bespreken we
tijdens de evaluatie de opbrengsten van de school. De bevindingen worden opgenomen in het jaarverslag.
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12 Meerjarenplanning 2020-2021

Thema Verbeterdoel

Streefbeeld Omgaan met verschillen: We hebben expertise om vanuit analyse beargumenteerde
keuzes te onderbouwen en deze om te zetten in effectieve interventies om aan te
sluiten bij de onderwijsbehoeften.

Het zelfstandig werk is gericht op de te behalen doelen gekoppeld aan het OPP.
Leraren maken passend bij de leerroutes , analyses om beredeneerde keuzes in het
lesaanbod te maken.
We hebben expertise om vanuit analyse beargumenteerde keuzes te onderbouwen
en deze om te zetten in effectieve interventies om aan te sluiten bij de
onderwijsbehoeften.

We bieden het taal lees onderwijs vakoverstijgend en in samenhang aan, binnen de
context van de OGO thema's. .

PLG & de vakbekwame professional : We zijn een gerectificeerde opleiders school met
professionals die reflecteren en deskundig feedback geven, binnen en professionele
leefgemeenschap (PLG) .

We vergroten de actieve rol van leerlingen en de bijdrage aan hun eigen leerproces.

Beleidsplan 2019-2023:
Speerpunt Passend
Onderwijs

De school werkt binnen de wijk samen met partners aan een dekkend netwerk van
onderwijs en zorg ten behoeve van de ontwikkelingsbehoeften van kinderen.

Beleidsplan 2019-2023:
Speerpunt Professionele
ontwikkeling

De school draagt met behulp van de gesprekkencyclus zorg voor blijvende (individuele)
professionalisering van al haar medewerkers en legt dit vast in haar scholingsplan.

Sociale en
maatschappelijke
ontwikkeling

DVS evalueren en analyseren passend aanbod

Beschrijving pedagogische taak van de school

Expertise gedragsprobelamtiek in relatie tot pedagogische vaardigheden
Lijn uitzetten voor een consequente aanpak van kinderen met een specifieke
gedragsproblematiek.

Taalleesonderwijs Het aanbieden van taal in samenhang.
De leraren besteden aandacht mondelinge taal (oa interactie en leerlijn presenteren)
Oriëntatie leesonderwijs/leesmethode
Taal in samenhang: Begrijpend lezen
Taal in samenhang: Mondelinge taal
Taal in samenhang:Schrijven van teksten

Bevorderen leesmotivatie

Rekenen en wiskunde We geven ons rekenonderwijs vorm vanuit het protocol ERWD. (Ernstige Reken –
Wiskundeproblemen en Dyscalculie).

Verkennen van de digitale verwerkingsmogelijkheden binnen Getal en Ruimte junior

Borgen van het implementatie traject Getal en Ruimte junior

Wereldoriëntatie Kwaliteitskaart wetenschap en techniek is geïntegreerd in OGO
De brede benadering van W&T komt tot uiting binnen ons OGO onderwijs

Kunstzinnige vorming Meer aandacht voor creatieve vakken. Hoe geven we dit vorm? Uitzetten quickscan.

Wetenschap en
Technologie

Vanuit een nulmeting beschrijven we onze doelen op het gebied van wetenschap en
techniek.
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Les- en leertijd De leraren maken per leerling en per leerroute een beredeneerde keuze voor de inzet van
de beschikbare onderwijstijd.

OGO Aanbod intensiveren in de zone van de naaste ontwikkeling.

Kleuters Bemiddelende rol van de leerkracht, waarbij bewuse keuzes worden gemaakt in
onderwijsaanbod (leiding-begeleiding)

Inzicht in de verschillende ontwikkelingsfases en begeleidingsstijlen rondom het
leerproces van het jonge kind

Verwijzingscriteria na kleuter periode, wanneer SBO en waneer ander type onderwijs
Richtlijnen overgang van groep 2 naar groep 3, met o.a. aanvullen leesvoorwaarden
kwalitietskaart lezen

ICT Koppeling ICT brede vaardigheden aan OGO.

Mediawijsheid en burgerschapsvorming

Thema Verbeterdoel

Het schoolplan geeft globaal de verbeterdoelen aan. Per jaar zullen we de verbeterdoelen uitgebreider beschrijven
(SMART) in het jaarplan. Aan het eind van ieder kalenderjaar zullen we terugblikken of we de verbeterdoelen in
voldoende mate gerealiseerd hebben. We plannen daartoe jaarlijks een evaluatiemoment. Tevens bespreken we
tijdens de evaluatie de opbrengsten van de school. De bevindingen worden opgenomen in het jaarverslag.
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13 Meerjarenplanning 2021-2022

Thema Verbeterdoel

Streefbeeld We bieden het taal lees onderwijs vakoverstijgend en in samenhang aan, binnen de context van
de OGO thema's. .

PLG & de vakbekwame professional : We zijn een gerectificeerde opleiders school met
professionals die reflecteren en deskundig feedback geven, binnen en professionele
leefgemeenschap (PLG) .

We vergroten de actieve rol van leerlingen en de bijdrage aan hun eigen leerproces.

Sociale en
maatschappelijke
ontwikkeling

Expertise gedragsprobelamtiek in relatie tot pedagogische vaardigheden
Lijn uitzetten voor een consequente aanpak van kinderen met een specifieke
gedragsproblematiek.

Rekenen en
wiskunde

Borgen van het implementatie traject Getal en Ruimte junior

Wereldoriëntatie Wij maken beredeneerde keuzes en leggen deze vast m.b.t. verkeersonderwijs gericht op onze
populatie .

Kunstzinnige
vorming

Meer aandacht voor creatieve vakken. Hoe geven we dit vorm? Uitzetten quickscan.

Engelse taal We oriënteren ons op de mogelijkheden van engels van groep 3 t/m groep 8 en ontwikkelen een
visie op Engels taalonderwijs op de Windroos.

Pedagogisch
handelen

De leraren vinden een balans tussen het ontwikkelen van de zelfstandigheid van leerlingen en
het stimuleren van het nemen van verantwoordelijkheid.

Didactisch
handelen

Leraren hebben aandacht voor het leren leren

OGO Sociaal culturele praktijk

zicht op ontwikkeling, toetsing en afsluiting

Kleuters Verwijzingscriteria na kleuter periode, wanneer SBO en waneer ander type onderwijs
Richtlijnen overgang van groep 2 naar groep 3, met o.a. aanvullen leesvoorwaarden
kwalitietskaart lezen

ICT Uitbreiden ICT rijke omgeving.

Het schoolplan geeft globaal de verbeterdoelen aan. Per jaar zullen we de verbeterdoelen uitgebreider beschrijven
(SMART) in het jaarplan. Aan het eind van ieder kalenderjaar zullen we terugblikken of we de verbeterdoelen in
voldoende mate gerealiseerd hebben. We plannen daartoe jaarlijks een evaluatiemoment. Tevens bespreken we
tijdens de evaluatie de opbrengsten van de school. De bevindingen worden opgenomen in het jaarverslag.
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14 Meerjarenplanning 2022-2023

Thema Verbeterdoel

Streefbeeld PLG & de vakbekwame professional : We zijn een gerectificeerde opleiders school met professionals die
reflecteren en deskundig feedback geven, binnen en professionele leefgemeenschap (PLG) .

Engelse
taal

In een kwaliteitskaart Engels staat beschreven hoe we Engels vorm geven op onze school.

ICT Uitbreiden ICT rijke omgeving.

Het schoolplan geeft globaal de verbeterdoelen aan. Per jaar zullen we de verbeterdoelen uitgebreider beschrijven
(SMART) in het jaarplan. Aan het eind van ieder kalenderjaar zullen we terugblikken of we de verbeterdoelen in
voldoende mate gerealiseerd hebben. We plannen daartoe jaarlijks een evaluatiemoment. Tevens bespreken we
tijdens de evaluatie de opbrengsten van de school. De bevindingen worden opgenomen in het jaarverslag.
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15 Formulier "Instemming met schoolplan"

Brin: 00KU

Naam: SBO de Windroos, locatie Lindenholt

Adres: De Gildekamp 6022

Postcode: 6545 LX

Plaats: Nijmegen

VERKLARING

Hierbij verklaart de medezeggenschapsraad van bovengenoemde school in te stemmen met het van 2019 tot 2023
geldende schoolplan van deze school.

Namens de MR,

naam

functie

plaats

datum

handtekening

 

naam

functie

plaats

datum

handtekening
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16 Formulier "Vaststelling van schoolplan"

Brin: 00KU

Naam: SBO de Windroos, locatie Lindenholt

Adres: De Gildekamp 6022

Postcode: 6545 LX

Plaats: Nijmegen

VERKLARING

Het bevoegd gezag van bovengenoemde school heeft het van 2019 tot 2023 geldende schoolplan van deze school
vastgesteld.

Namens het bevoegd gezag,

naam

functie

plaats

datum

handtekening

 

naam

functie

plaats

datum

handtekening
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