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1 Inleiding
De indeling van ons schoolplan 2019-2023 is afgestemd op het Strategisch beleidsplan van KempenKind en de
thema’s die wij relevant vinden voor onze schoolontwikkeling. Naast schoolontwikkeling focussen we op de
ontwikkeling van ons personeel. In dit schoolplan beschrijven we (ook) welke middelen we inzetten om de
medewerkers en het team als geheel te ontwikkelen. Op basis van onze totaallijst met actiepunten stellen we jaarlijks
een uitgewerkt jaarplan op. In het jaarverslag zullen we steeds terugblikken, of de gestelde actiepunten gerealiseerd
zijn. Op deze wijze geven we vorm aan een cyclus van plannen, uitvoeren en evalueren. Ons schoolplan is opgesteld
door het beleidsteam van de school en ter goedkeuring voorgelegd aan de medezeggenschapsraad. De teamleden
hebben meegedacht over de missie en visie(s) van de school, hebben een sterkte - zwakte analyse mee gemaakt en
input geleverd voor onze eigen beoordeling van basis kwaliteit en onze parels. Ook hebben zij een bijdrage geleverd
aan het vaststellen van de actiepunten voor de komende vier jaar. Ons schoolplan beschrijft globaal onze kwaliteit.
Daar waar mogelijk en noodzakelijk verwijzen we voor een meer gedetailleerde beschrijving naar bijlagen of
documentatie op onze website.

2 Schoolbeschrijving

Gegevens van de stichting  

Naam stichting:  KempenKind

College van Bestuur  Hans Derks en Maaike Jacobs

Adres + nr.:  Mortel 1

Postcode + plaats:  5521 TP Eersel

Telefoonnummer:  0497 516337

E-mail adres:  info@kempenkind.nl 

Website adres:  www.kempenkind.nl 

Gegevens van de school  

Naam school:  De Groote Aard

Directeur:  Annemieke Verberne

Adres + nr.:  Mortel 1

Postcode + plaats:  5521 TP Eersel

Telefoonnummer:  0497 513291

E-mail adres:  info@grooteaard.nl 

Website adres:  www.grooteaard.nl

De directie wordt gevormd door een directeur en een adjunct directeur. Onze school wordt bezocht door ruim 115
leerlingen. Van deze leerlingen heeft 73% een TLV (Toelaatbaarheidsverklaring) laag, 2 % een TLV midden en 25 %
een TLV hoog. De kenmerken van de leerlingen en de consequenties daarvan voor onze organisatie en ons
onderwijs, hebben we beschreven in de documenten School Ondersteuningsprofiel (SOP) De Groote Aard SO en
School Ondersteuningsprofiel VSO. Deze zijn te vinden op onze website. Onze school heeft een regio functie en
levert een belangrijke bijdrage aan de doelstelling van KempenKind om voor alle leerplichtige kinderen in de Kempen
gemeenten een passend onderwijs aanbod te hebben.  Voor meer gedetailleerde informatie over de doelgroep en het
onderwijs verwijzen wij naar de SOP's.  Het SOP van het VSO zal komende periode worden geactualiseerd.

Bijlagen

1. SOP SO

3 Sterkte-zwakteanalyse
Onze school kent een aantal sterke kanten, maar ook een aantal zaken die aandacht vragen. In schema:
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STERKE KANTEN SCHOOL ZWAKKE KANTEN SCHOOL

1. Pedagogisch klimaat en handelen
2. Onderwijs op maat 
3. Betrokkenheid personeel

1. Interne communicatie en informatie voorziening
2. Familie cultuur vs professionele werkhouding 
3. Uitstraling van de school (gebouw) 

KANSEN BEDREIGINGEN

1. PR van de school en doelgroep waar we onderwijs
aan bieden

2. Samenwerking met andere scholen en
netwerkpartners

3. Benutting kwaliteiten personeel 

1. Onvoldoende bekendheid van de school in de
directe omgeving. Gezien worden als onderdeel van
een zorginstelling voor verstandelijk beperkten

2. Leraren tekort
3. Veranderende wetgeving m.b.t. uitstroom,

indicatiestelling

Met betrekking tot ons schoolplan voor de periode 2019-2023 willen we met de volgende ontwikkelingen rekening
houden:

1. Het toenemende belang van samenwerking met andere PO en VO scholen en organisaties waaronder zorg en
bedrijfsleven

2. Sterk toenemende aandacht en noodzaak voor zelfredzaamheid, sociale redzaamheid en maatschappelijke
redzaamheid van onze leerlingen 

3. Flexibele inzet van personeel met externe gerichtheid 
4. Professionele cultuur en communicatie 
5. Ouders als partners van de school

Bijlagen

1. sterkte - zwakte analyse

4 De missie van de school
Missie en Visie 
leder kind en iedere jongere heeft recht op passend onderwijs en passende ondersteuning ongeacht zijn bijkomende
belemmeringen. leder kind en iedere jongere heeft recht om zich goed, gerespecteerd en gewaardeerd te voelen. De
Groote Aard heeft hart voor alle kinderen en jongeren. De school streeft er naar om iedere leerling passende
ondersteuning en onderwijs te bieden binnen een veilige leeromgeving en in samenhang met de leefomgeving van de
leerling.  De Groote Aard is voor ouders, medewerkers en studenten een aantrekkelijke en professionele
leeromgeving. 
Voor een uitgebreidere uitwerking van de missie en visie verwijzen we naar de bijlage 'Missie en Visie De Groote
Aard'. 

Onze kernwaarden zijn:

Vertrouwen

  

Solidariteit

  

Openheid

  

Respect

Bijlagen

1. missie en visie De Groote Aard

5 Onze parels
Onze school levert basiskwaliteit (zie het Onderzoekskader 2017), maar onze school heeft ook veel toegevoegde
waarde (eigen kwaliteitsaspecten). Het meest trots zijn we op onze parels:
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Parel Standaard

Op onze school bieden we taal en rekenen groepsoverstijgend en op maat
aan.

OP1 - Aanbod

Op onze school werken we groepsoverstijgend aan
werknemersvaardigheden in leer-werkgroepen en door leren werken op
locatie.

OP7 - Praktijkvorming/stage

Op onze school bieden we twee keer per dag een half uur beweegwijs aan. SK2 - Pedagogisch klimaat [geen
wettelijke eisen]

Op onze school wordt expliciet aandacht besteed aan zelfredzaamheid,
sociale redzaamheid en maatschappelijke redzaamheid.

OP1 - Aanbod

Onze school participeert in een netwerk, waarin leerlingen optimaal
voorbereid worden op de naschoolse situatie.

OP6 - Samenwerking

Bijlagen

1. 2018 - 2019 Parels

6 De grote doelen voor de komende vier jaar
Onze school heeft voor de komende vier jaar de volgende (grote) verbeterthema’s vastgesteld:

Streefbeelden

1. Binnen onze school heerst een professionele cultuur. Er is sprake van open en transparante communicatie en
is er helderheid over de besluitvormingsprocedures. Gemaakte afspraken worden nagekomen.

2. Onze school is bekend om haar kwaliteit bij ouders en partners in zorg, onderwijs, bedrijfsleven en gemeente.

3. Er is school breed inzicht in de opbrengsten en resultaten van het onderwijs en het daaraan gekoppelde
onderwijsaanbod. Vanuit dit inzicht wordt op basis van de cyclus van opbrengst- en handelingsgericht werken
de kwaliteit van het onderwijs steeds verder verbeterd. Met specifieke aandacht voor DGA leerlijnen op de
vakgebieden mondelinge taal, schriftelijke taal, rekenen, leren-leren en bewegen en sport.

4. De school is gevestigd in een modern en eigentijds gebouw, passend bij de onderwijskundige visie.

7 Onze visie op lesgeven
Binnen onze school, willen we onderwijs op maat bieden. Het lesgeven is daarbij de kern van ons werk. We
onderscheiden pedagogisch en didactisch handelen, hoewel beide facetten van ons werk feitelijk onscheidbaar zijn.
Van belang daarbij is: oog hebben voor het individu in relatie tot de groep, een open houding, wederzijds respect en
een goede relatie waarin de leerling zich gekend weet. 

Belangrijke elementen in het lesgeven op De Groote Aard zijn: 

- betekenisvol leren

- bewegend leren

- het geleerde praktisch functioneel kunnen toepassen

Het aanbod ondersteunt het opbrengstgericht en handelingsgericht werken (zie bijlage). Er wordt veel gebruik
gemaakt van het creëren van eigenaarschap bij de leerlingen op de te behalen doelen/ lesdoelen.  Dit doen wij door
middel van kwaliteitsvolle effectieve (directe) instructie waarbij gedifferentieerd wordt op zowel leerstijl als niveau. En
variatie in de diverse werkvormen zoals thematisch werken, leren werken in de werkgroepen, leren werken op
locatie.  

Samenwerking staat bij ons hoog in het vaandel. Niet alleen voor de leerlingen, maar ook voor de leerkrachten. Zij
werken samen om de kwaliteit van de lessen en de individuele deskundigheid te vergroten.  

Afstemming met ouders, verzorgers en partners binnen en buiten de school is van cruciale waarde voor ons
onderwijs. 
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Bijlagen

1. Cyclus opbrengst en handelingsgericht werken

8 Onze visie op identiteit
Onze visie op identiteit 
Qua levensbeschouwing is De Groote Aard een Katholieke school. We respecteren andere levensbeschouwelijke en
culturele opvattingen, mits deze niet strijdig zijn met de wet- en regelgeving, en wij verwachten dat dat respect
wederzijds is. Omdat er voor ouders van kinderen met een brede ondersteuningsbehoefte nauwelijks de mogelijkheid
bestaat een school met een specifieke levensbeschouwelijke signatuur te kiezen, vinden wij het belangrijk dat
mensen van allerlei levensbeschouwelijke en culturele achtergronden zich thuis voelen op onze school en zich
herkennen in de uitgangspunten en de doelstellingen van De Groote Aard. 

9 Onderwijskundig beleid
Burgerschap 
Hoewel onze leerlingen vaak op hulp en ondersteuning aangewezen zijn (en in veel gevallen zullen blijven) zien wij
het als onze taak om leerlingen voor te bereiden op een eigen plek in de maatschappij. Op onze school wordt
structureel en systematisch aandacht besteed aan zelfredzaamheid, sociale redzaamheid en de maatschappelijke
redzaamheid, afgestemd op de mogelijkheden van de leerlingen. Met als doel hen zo volwaardig mogelijk te laten
functioneren in de maatschappij.  

Ter voorbereiding op integratie gaan we met ons onderwijs de maatschappij in of we halen de maatschappij de school
in. Daarnaast proberen we leerlingen die dat aankunnen, via leerwerkplaatsen (waaronder stages) praktijkervaring op
te laten doen in een al dan niet beschermde omgeving, zodat ze het geleerde in de praktijk kunnen toepassen. Ook
leren wij leerlingen om deel te nemen aan sociale of culturele activiteiten zoals de sportschool, sportclubs of
educatieve uitstapjes. Samen met ouders en verzorgers leren wij de jongvolwassenen kennis en vaardigheden, om in
de toekomst zo zelfstandig mogelijk te kunnen participeren in de maatschappij.

Taalonderwijs 
Het vakgebied taalonderwijs bestaat uit mondelinge taal en schriftelijke taal. Aan deze twee kernvakken besteden we
dagelijks veel aandacht. We bieden taalonderwijs geïntegreerd en als specifiek vakgebied aan waarbij voortdurend
afgestemd wordt op het ontwikkelingsniveau van de diverse leerlingen. 

Vanuit onze taalvisie dient taalonderwijs interactief te zijn. Interactief taalonderwijs kent drie pijlers: 

betekenisvol leren
sociaal leren
strategisch leren.

Inhoudelijk onderscheidt interactief taalonderwijs drie brede taaldomeinen: 

mondelinge communicatie (totale communicatie)
geletterdheid (visualisatie)
woordenschat.

Deze domeinen passen binnen een brede visie op taal, waarbinnen afzonderlijke vakken niet opgesplitst worden; de
vakken binnen deze domeinen hangen immers nauw met elkaar samen.

Om de kwaliteit van ons taalonderwijs te borgen hanteren we een planmatige aanpak van ons taalonderwijs. Hiervoor
kunnen vier onderwijskundige aspecten onderscheiden worden: doelen, activiteiten, evaluatie en specifieke
leerbehoeften welke bijdragen aan betere opbrengsten.  

In ons taalbeleidsplan hebben we beschreven hoe ons taalonderwijs vorm gegeven wordt. 

Rekenonderwijs 
Binnen het rekenonderwijs ligt het accent op het aanleren van rekenvaardigheden en deze functioneel leren
toepassen ten behoeve van het zo zelfstandig mogelijk kunnen participeren binnen de hedendaagse maatschappij.
Hierbij wordt gekeken naar de mogelijkheden van de leerlingen in relatie tot hun toekomstperspectief.  
Het accent van ons rekenonderwijs ligt op het leren oplossen van alledaagse situaties waarbij rekenen gebruikt wordt.
De leerlingen krijgen rekenvaardigheden aangeleerd die ze later nodig kunnen hebben. Ze leren deze en de rekentaal
toepassen binnen functionele situaties. Er wordt aangesloten op datgene wat de leerlingen al weten en kunnen om
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hen een stap te laten maken binnen de zone van hun naaste ontwikkeling. Wanneer de ontwikkeling van een leerling
stagneert omdat het bij de leerling ontbreekt aan inzicht, kan binnen het VSO besloten worden om een leerling
splintervaardigheden aan te leren om tot functioneel handelen te kunnen komen.   
De leerstof die wordt aangeboden moet betekenis hebben en het is belangrijk dat de leerlingen ervaren dat ze beter
kunnen functioneren door datgene wat ze geleerd hebben tijdens de rekenlessen. Daarom is de transfer van het
geleerde naar allerlei functionele situaties zo belangrijk. 
Taal is sterk gekoppeld aan het rekenonderwijs en is dus ook niet los van elkaar te zien. Door taal in te zetten tijdens
rekenen kan een leerling op het juiste moment komen tot denkhandelingen en de rekenvaardigheden functioneel
leren toepassen in praktische situaties. Taal is een middel om handelingen te benoemen, vast te houden, te
verinnerlijken, uit te leggen en te begrijpen.
Daarnaast is taal belangrijk voor de inhoud van bijvoorbeeld redactiesommen en functioneel rekenen.   

In ons rekenbeleidsplan hebben we ons rekenonderwijs verder uitgewerkt.

Bewegingsonderwijs 
Op onze school hechten we veel belang aan Bewegingsonderwijs. Bewegen heeft een positieve invloed op het
welbevinden, de gezondheid en mogelijkheden van ieder mens. Het betreft een zaak van hoofd, hart en handen.
Daarnaast vinden we het vak belangrijk vanuit het sociaal emotionele aspect. Met behulp van de inzet van een
vakleerkracht gym en een gestructureerd Beweegwijs aanbod geven we hier invulling aan.

Leren bewegen doe je altijd binnen een functionele context. Waarbij de ontwikkeling van de eigen motorische
(on)mogelijkheden centraal staat bij het leren deelnemen aan activiteiten. Door vertrouwd te raken met eigen
bewegingsmogelijkheden en het leren omgaan met dagelijkse obstakels als drempels, zware deuren en trappen,
leren leerlingen zich zelfstandiger gedragen. Tevens leren leerlingen de hoofdbeginselen van de belangrijkste
bewegings- en spelvormen ervaren in aansprekende bewegingssituaties. Het gaat daarbij om bewegingsvormen als
balanceren, springen, zwaaien, klimmen, duikelen, hard lopen en bewegen op muziek. En om spelvormen als tik – en
afgooispelen, doelspelen, slagspelen en spelactiviteiten waarbij het gaat om mikken en jongleren en zelfverdediging. 

Veel spelvormen en sportactiviteiten worden gezamenlijk ondernomen. Daarbij is het van belang dat leerlingen leren
af te spreken wat de regels zijn en hoe die na te leven, elkaar helpen. Op veiligheid letten, elkaars mogelijkheden
respecteren en eigen mogelijkheden verkennen. Hierdoor leren leerlingen het bewegen te reguleren. 

In veel activiteiten zitten aspecten die van belang zijn voor lichamelijke arbeid, zoals tillen en kracht zetten. Deze
aspecten zullen gekoppeld aan passende activiteiten aan de orde komen. Veiligheid in bewegingssituaties en fitheid
in relatie tot bewegen komen ook samen met verschillende activiteiten aan de orde komt. Op deze manier leren
leerlingen gezond te bewegen.

Het plezier beleven aan deelname aan verschillende bewegingsactiviteiten is belangrijk . Een positieve beleving van
bewegingsactiviteiten op school vergroot het enthousiasme voor deelname aan bewegingsactiviteiten op andere
momenten. Onze VSO leerlingen krijgen naast de reguliere gymlessen ook uitnodigende en bij hun leeftijd en
mogelijkheden passende sport clinics aangeboden. Hierdoor kunnen ze deelnemen aan activiteiten als judo, duiken,
dans, fitness, ect..

Het bewegingsonderwijs is erop gericht dat de leerlingen zo optimaal mogelijk deel leren nemen aan
bewegingsactiviteiten, als basis om deel te nemen aan bewegingsactieve vrijetijdsbesteding, nu en later. 

Leertijd 
Op onze school willen we de leertijd effectief besteden, omdat we beseffen dat leertijd een belangrijke factor is voor
het leren van onze leerlingen. We proberen daarom verlies van leertijd te voorkomen. Ook willen we  voldoende
leertijd plannen, zodat de leerlingen zich het leerstofaanbod eigen kunnen maken.  Uitgaande van de doelen die
vanuit het LVS aangeboden moeten worden, bepalen leerkrachten zelf hoeveel onderwijs uren worden besteed aan
welke vakgebieden.  De kaders die hierin gelden zijn dat voor het SO minimaal 4 x een uur taalonderwijs wordt
geboden per week en minimaal 4x een uur rekenonderwijs per week wordt geboden. Voor het VSO geldt dat
voorbereiding op dagbesteding en arbeid voor minimaal 4x 2 uur wordt aangeboden. 

Op basis van opbrengsten wordt hierop bijgestuurd.  

Om verlies van geplande leertijd te voorkomen hebben we de volgende afspraken gemaakt. Indien leerlingen op De
Groote Aard individuele therapie krijgen tijdens schooltijd geldt dat deze therapie doelgericht bijdraagt aan het
onderwijsleerproces of de leerling beter in staat stelt deel te kunnen nemen aan het onderwijs. Wanneer op

De Groote Aard SO-VSO

Schoolplan 2019-2023 7



individueel niveau afwijkende afspraken zijn tav leertijd dan is dit beschreven in het OPP (ontwikkelingsperspectief)
van de leerling. 

Tot slot draagt een effectieve organisatie in de groepen bij aan effectief en efficiënt gebruik van leertijd. 

Voor een uitgebreider beeld verwijzen we naar de bijlage verdeling rooster uren. Komende periode zal hierop een
verdieping worden gemaakt door op basis van opbrengst analyses voor de kernvakken een richtlijn te formuleren voor
onderwijstijd.  

Pedagogisch-didactisch handelen 
Wij hebben voor het pedagogisch en het didactisch handelen als team een visie ontwikkeld en deze vertaald in een
document Pedagogisch handelen en daarbij aansluitend een document didactisch handelen. In de praktijk betekent
dit, dat wij ons onderwijsaanbod aan laten sluiten bij de mogelijkheden van de leerling in relatie tot de groep, rekening
houdend met zijn mogelijkheden en beperkingen en gericht op zijn toekomstperspectief. Het emotionele
ontwikkelingsniveau van leerlingen is bepalend voor wat zij (aan)kunnen met hun intellectuele vermogen. Als ze op
het juiste ontwikkelingsniveau aangesproken worden komen ze tot leren. Om de ontwikkeling van onze leerlingen
goed te kunnen monitoren en het onderwijsaanbod daarop af te kunnen stemmen hebben we 4 leerroutes vastgesteld
met een daaraan gekoppeld toekomstperspectief. Per leerroute is middels een streefplanning aangegeven aan welke
doelen wanneer per vakgebied gewerkt wordt. In het ontwikkelingsperspectiefplan van de leerlingen staat beschreven
wat zijn ondersteuningsbehoefte zijn, wat zijn toekomstperspectief is en in welke leerroute hij ingedeeld is. In de
sublesgroepsplannen zijn de doelen op groepsniveau vastgelegd en individuele aanpassingen genoteerd.

Verdere implementatie van de visie op pedagogisch en didactisch handelen zal komende jaren worden ondersteund
met een uitwerking in kwaliteitskaarten, competenties per functie en kijkwijzers/observatie instrumenten. 

Afstemming 
Op onze school stemmen we ons onderwijs en ons onderwijsaanbod af op de onderwijsbehoeften van de leerlingen in
relatie tot de groep. We werken opbrengst- en handelingsgericht met een streefplanning per leerroute op
schoolniveau, sublesgroepsplannen op groepsniveau en ontwikkelingsperspectieven op leerling niveau. Alle
leerkrachten maken via ons LVS (leerlingvolgsysteem) in ParnasSys hun sublesgroepen. Per niveau groep richten we
ons in het aanbod op maximaal 3 niveaus. De leerkrachten stemmen hun instructie (groeps-, verlengde, verdieping en
indien noodzakelijk individuele instructie), het aanbod en de tijd af op de kenmerken en het niveau van de leerlingen
in de groep. Waar noodzakelijk worden individuele aanpassingen gedaan. Binnen het onderwijsaanbod is veel
aandacht voor handelend en betekenisvol leren binnen functionele leeromgevingen.

Ononderbroken ontwikkeling 
We streven ernaar, dat iedere leerling zich ononderbroken kan ontwikkelen en ontplooien. Omdat we te maken
hebben met verschillen, is het onderwijsleerproces zo ingericht, dat maatwerk mogelijk is. Onze leraren zorgen
ervoor, dat ze hun leerlingen goed kennen en ze volgen hun ontwikkeling nauwkeurig met behulp van het LVS in
ParnasSys de module leerlijnen (CED en DGA) . Omdat we opbrengstgericht werken vergelijken we de uitkomsten 
met de streefplanning (normen/verwachtingen). We stemmen het lesgeven en aanbod af op de
ondersteuningsbehoefte van de leerling zoals beschreven staat in het ontwikkelingsperspectiefplan. In de
schoolondersteuningsprofielen  SO en VSO (SOP) staat beschreven welke basisondersteuning we kunnen leveren en
welke extra ondersteuning.

De zorgstructuur 
We volgen de ontwikkeling van leerlingen voortdurend in de groep, maar formeel gebeurt dit bij de
groepsbesprekingen (2x per jaar gericht op de opbrengsten en 1x per jaar gericht op de ondersteuning) en jaarlijkse
individuele voortgangsgesprekken en OPP besprekingen. Tijdens de groepsbesprekingen komen aan de orde: de
ontwikkeling van de groep als geheel, het klassenmanagement en professionele handelen van de medewerkers.
Daarnaast is er aandacht voor de ontwikkeling van de subgroepjes en de ontwikkeling van individuele leerlingen. De
groepsbesprekingen worden gevoerd aan de hand van een agenda en geleid door de IB-er. Met betrekking tot de
individuele leerlingen wordt besproken waar de ontwikkeling (waarom) stagneert en welke interventies of
ondersteuning er ingezet kunnen worden om de ontwikkeling weer op gang te brengen. 

Passend onderwijs 
Wij vinden dat elk kind recht heeft op onderwijs, ongeacht zijn ontwikkelingsniveau en bijkomende problematiek. Wij
willen binnen onze mogelijkheden een antwoord geven op de specifieke onderwijsvraag van elke leerling binnen onze
doelgroep. In de praktijk betekent dit: aansluiten bij de capaciteiten van het kind, rekening houden met zijn extra
ondersteuningsbehoefte en gericht zijn op het toekomstperspectief. Ons onderwijs moet passen binnen de totale
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opvoeding van het kind. Daarom zijn wij voorstander van intensieve samenwerking met ouders, verzorgers en
hulpverleners.
In ons schoolondersteuningsprofiel (zie bijlage) hebben we beschreven welke ondersteuning we kunnen bieden. 

Toetsing 
Op onze school monitoren we de ontwikkeling van alle leerlingen met de module leerlijnen in ParnasSys. Per
leerroute zijn referentieniveaus vastgesteld passende bij de kalenderleeftijd en leerroute van de desbetreffende
leerlingen. We noteren minimaal 2x per jaar de gescoorde vorderingen waarbij we als uitgangspunt nemen dat een
leerling in 75% van de situaties waar hij komt de gevraagde vaardigheid moet kunnen toepassen. Via de
groepsoverzichten, leerling overzichten en groepskaart zijn de resultaten inzichtelijk. De groepsoverzichten worden 2x
per jaar intern besproken tijdens de groepsbesprekingen. De vorderingen van de individuele leerlingen worden 2x per
jaar met ouders en overige betrokkenen besproken tijdens het voortgangsgesprek en de OPP bespreking.
In het SO worden naast de scores op de leerlijnen ook methode gebonden toetsen afgenomen. Vooraf met als doel
om het aanbod beter af te stemmen op het niveau van de leerling. En achteraf af om beter inzicht te verkrijgen in het
effect van de aangeboden stof in relatie tot de didactische ontwikkeling. Cito toetsen worden bij alle leerlingen in het
SO éénmaal per jaar afgenomen. Met uitzondering van SO-leerlingen met een IQ boven de 75. Zij worden vanaf
schooljaar 2019-2020 getoetst volgens de toetskalender van KempenKind. Binnen het VSO worden enkel de
leerlingen getoetst die in een afrondingsfase zitten waar het gaat om leren lezen, rekenen en spelling. Wanneer de
leerkracht meerwaarde ziet in een nieuwe objectieve niveaubepaling op het gebied van rekenen, lezen, spelling en/of
begrijpend lezen kunnen zij dit bij de intern begeleider aangeven en worden ook deze leerlingen individueel getoetst.  

Resultaten 
We streven naar (zo hoog mogelijke) opbrengsten m.b.t. met name taal, rekenen, leren leren en de sociaal-
emotionele ontwikkeling, voorbereiding op dagbesteding en arbeid. We achten het van belang dat de leerlingen
presteren naar hun mogelijkheden, en dat ze opbrengsten realiseren die leiden tot passende uitstroom. Alle leerlingen
zijn ingedeeld in een leerroute. Een leerroute is een onderling samenhangend geheel van leerlijnen gericht op een
bepaald uitstroomperspectief. Van elke leerroute is op schoolniveau een streefplanning vastgesteld  uitgedrukt in
leerlijnniveaus van de CED/ Plancius en DGA leerlijnen. Per leerroute is onze ambitie dat 75% van de leerlingen de
streefplanning halen. 

Binnen het SO voor de kernvakken:  

- Leren leren  

- Mondelinge taal 

- Schriftelijke taal  

- Rekenen 

- Sociaal emotionele ontwikkeling

Binnen het VSO voor de kernvakken:

- leren- leren

- mondelinge en schriftelijke taal

- rekenen

- voorbereiding op dagbesteding en arbeid

Jaarlijks worden opbrengsten geanalyseerd. Op basis van de analyse stellen we interventies vast. 

Voor het streefniveau per vakgebied en per uitstroom bestemming op moment van uitstroom verwijzen wij naar de
bijlage leerroutes en leerlijnen.

Ondersteuning 
De groepen zijn samengesteld op basis van leeftijd, ontwikkelingsniveau, onderwijspotentieel en uitstroomperspectief.
De groepsgrootte varieert van 10 tot 15 leerlingen. Binnen niveau groepen voor taal en rekenen in het SO en leer-
werkgroepen in het VSO wordt groep overstijgend gewerkt en kan deze variëren van 5 tot 10 leerlingen. Binnen de
VSO bovenbouw is sprake van basisgroepen op basis van uitstroomperspectief. VSO Bovenbouw dagbesteding kent
een groepsgrootte van 10 leerlingen en bij VSO bovenbouw arbeid kan de groepsgrootte in basis oplopen tot 25
leerlingen. Tijdens onderwijsactiviteiten wordt deze grote groep verdeeld in kleinere groepen van 5 tot 15 leerlingen.
Het onderwijs wordt gegeven door leerkrachten en onderwijsassistenten, die gespecialiseerd zijn in het
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onderwijsaanbod voor deze doelgroep. De leerkracht is primair verantwoordelijk voor het onderwijs en geeft sturing
aan het onderwijsproces in de groep. Alle teamleden beschikken over kennis en expertise behorende bij de eisen die
speciaal onderwijs stelt. Naast een zeer ruime onderwijskundige- en pedagogische expertise zijn alle collega's
getraind in het omgaan met assertief gedrag (bv 'onder controle' en 'rots en water'). We beschikken over een eigen
logopediste met ruime kennis en ervaring op het gebied van taalontwikkeling en communicatie. Er is een nauwe
samenwerking met een kinderfysiotherapeut, die beschikt over ruime ervaring op het gebied van diverse motorische
beperkingen, sensorische integratieproblematiek en revalidatie. Deze kennis en expertise kan op maat ingezet
worden op leerling- en op medewerkersniveau. De school beschikt over een pedagogisch team bestaande uit een
intern begeleider en bouwcoördinatoren, die beschikken over expertise en ruime ervaring binnen het speciaal
onderwijs. Zij zijn dagelijks beschikbaar ter ondersteuning van het team en de leerlingen zowel waar het gaat om
pedagogische als didactische vragen. Binnen de Commissie van Begeleiding(het ondersteuningsteam) van De
Groote Aard hebben een orthopedagoge, psychologe, schoolarts (op afroep), en intern begeleider zitting (eventueel
aangevuld met CJG+ (centrum  voor jeugd en gezin) medewerker). Zij beschikken gezamenlijk over een brede
expertise (in relatie tot leren) op het gebied van; Autisme, ADHD, hechtingsproblematiek, algehele
ontwikkelingsachterstand, diverse syndromen, Ernstige meervoudige beperkingen. Zij bieden ondersteuning op de
diverse gebieden binnen de leerlingenzorg en ondersteunen het totale onderwijsproces. De Groote Aard heeft een
geoutilleerd gebouw, dat in sterke mate bijdraagt aan het klimaat van rust, structuur en veiligheid met les- en
praktijklokalen.
De Groote Aard staat in nauw contact met:  

Samenwerkingsverband PO De Kempen
Samenwerkingsverband PVO Eindhoven Kempenland
Zorg- en ondersteuningsvoorzieningen die gespecialiseerde hulp kunnen bieden zoals: schoolarts (GGD),
CJG+, MEE, consulent arbeid, UWV, VISIO (ambulante begeleiding), LOT's Kempen gemeenten, diverse
disciplines van Lunetzorg o.a. seksuoloog, ambulante dienst, kinderdiensten centrum.

Basis ondersteuning
Binnen de basis ondersteuning wordt uitgegaan van een groepsgrootte van maximaal 15 leerlingen met een
toelaatbaarheidsverklaring (voortgezet) speciaal onderwijs categorie 1 (Laag). Het onderwijs wordt groepsgewijs
aangeboden waarbinnen differentiatie mogelijk is in de vorm van verlengde of verdiepte instructie en taken/
opdrachten op niveau al dan niet in de vorm van contract werk. Een fulltime leerkracht en parttime onderwijs assistent
begeleiden de leerlingen in het onderwijsproces. Ondersteuning door de diverse deskundigen is gericht op
groepsniveau met aanvullende adviezen voor de individuele leerlingen, leerkracht handelen en het onderwijsaanbod. 
Extra ondersteuning
Binnen de extra ondersteuning worden kleinere groepen geformeerd (afhankelijk van het aantal leerlingen met een
toelaatbaarheidsverklaring (voortgezet) speciaal onderwijs categorie 2 (Midden) of 3 (Hoog) en dus de
ondersteuningsbehoefte/ intensiteit in de groep). Het onderwijs wordt groepsgericht aangeboden in subgroepen
waarbinnen differentiatie naar niveau mogelijk is. De groepen hebben een dubbele bezetting bestaande uit een
leerkracht en onderwijs assistent die de leerlingen vanuit nabijheid begeleiden en ondersteunen in het
onderwijsproces. Onderwijs ondersteuning geboden door de diverse deskundigen is gericht op de individuele leerling
in relatie tot de groep, leerkracht handelen en het onderwijs aanbod. Individuele onderwijsondersteunende therapieën
kunnen door de logopediste en fysiotherapeut geboden worden onder de voorwaarde dat deze randvoorwaardelijk
dan wel bevorderlijk zijn voor het onderwijs leerproces. Op maat kan ergotherapie of ambulante ondersteuning vanuit
cluster 1 en 2 ingezet worden. Ruimtelijke en materiële aanpassingen worden op maat ingezet.  

Leerling kenmerken
De Groote Aard verzorgt (voortgezet) speciaal onderwijs aan leerlingen van 4 tot 20 jaar, die niet kunnen deelnemen
aan het reguliere onderwijs. Het gemeenschappelijk kenmerk van de leerlingen is de al dan niet blijvende beperking
bij het verwerven van kennis en het aanleren van vaardigheden. De bovengrens van toelaatbaarheid ligt bij het
diploma gericht opleiden, een ondergrens is er niet. Voor leerlingen met een IQ 55 of hoger geldt dat er sprake moet
zijn van een erkende bijkomende problematiek. Veel van de leerlingen hebben naast de verstandelijke beperking een
bijkomende handicap, zoals een Autisme-spectrum-stoornis, ADHD, re-actieve hechtingsproblematiek,
prikkelverwerkingsproblemen of een ernstige gedragsproblematiek. Bij de leerlingen met een zeer laag
ontwikkelingsniveau zien we vaak aanvullende zorgvragen, daardoor is de complexiteit van ons onderwijs zeer divers.
Om een leerling op De Groote Aard te kunnen plaatsen moet er een geldige toelaatbaarheidsverklaring (V)SO zijn
van het samenwerkingsverband primair of voortgezet onderwijs. Van nieuwe leerlingen wordt op basis van
dossiergegevens en observatie een globaal beeld gevormd om een inschatting te kunnen maken in welke leerroute
en groep de leerling het beste past. Een half jaar na plaatsing vindt aan de hand van de kijkwijzers een uitgebreide
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beeldvorming plaats ter toetsing of de leerling in de juiste leerroute is ingedeeld of dat deze bijgesteld moet worden.
Op de Groote Aard kennen we de volgende 4 leerroutes;

Leerroute 1:
In deze route zitten leerlingen met een heel jong ontwikkelingsniveau. IQ van 0 tot 20, maximale ontwikkelingsleeftijd
18 maanden. Vaak zijn het leerlingen met een zeer beperkte sociale behoefte (ASS), structurele
participatieproblemen en/of ernstige motorische beperkingen. Ze zijn gebaat bij een aanbod van eenvoudige
praktische schoolvaardigheden. Het onderwijs richt zich vooral op de volgende domeinen: zintuiglijke ontwikkeling,
motorische ontwikkeling, communicatie, zelfredzaamheid, spelontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling.
Leerlingen worden vooral individueel benaderd, maar waar mogelijk worden ook activiteiten naast elkaar of in elkaars
nabijheid ingepast. De vaste structuur, herkenbaarheid, visualisering en herhaling zijn belangrijk. Het concrete hier-
en-nu is het referentiekader. Er wordt vooral gewerkt vanuit betekenisvolle activiteiten en ervaringsleren. Deze
leerlingen ontwikkelen zich vooral door het “doen” (meedoen, nadoen, samen doen) en vragen derhalve een
uitlokkende pedagogisch-didactische omgeving binnen concrete contexten die hen uitdaagt zich verder te
ontwikkelen en het geleerde praktisch toe te passen. 

Leerroute 2:
In deze route zitten leerlingen met een laag ZML-niveau. IQ van 20 tot 35, ontwikkelingsleeftijd 1½ tot 3 jaar. Ze zijn
gebaat bij een onderwijsaanbod op praktisch en - afhankelijk van de individuele mogelijkheden en beperkingen - op
cognitief gebied. In een breed programma zien we zowel leergebiedspecifieke als leergebiedoverstijgende
vakgebieden terug. Een belangrijk accent ligt op de sociaal-emotionele ontwikkeling. Deze leerlingen vragen een
overzichtelijk pedagogisch klimaat met voldoende uitdaging om tot leren te kunnen komen. 

Leerroute 3:
In deze leerroute zitten leerlingen met een gemiddeld ZML-niveau, die ook duidelijk cognitieve
ontwikkelingsmogelijkheden hebben, met name in de SO-leeftijd. IQ van 35 tot 54, ontwikkelingsleeftijd van 3 tot 7
jaar. In de VSO-leeftijd verschuift het accent meer naar praktisch leren en het toepassen van het geleerde in de
praktijk gericht op wonen, werken en vrije tijd. Sociale redzaamheid, zelfstandigheid en het dragen van beperkte
verantwoordelijkheid zijn belangrijk. Ook deze leerlingen vragen een uitdagend pedagogisch en didactisch klimaat. 

Leerroute 4:
Hier gaat het om leerlingen met een IQ van 55 en hoger, ontwikkelingsleeftijd van 7 tot 12 jaar. Naast de relatief hoge
intelligentie kunnen bij deze leerlingen disharmonische ontwikkelings – en gedragsproblemen voorkomen. Deze
leerlingen kunnen hun cognitie inzetten om hun gedrag te sturen. Deze leerlingen hebben weliswaar behoefte aan
een veilige leer- en leefomgeving, maar kunnen binnen duidelijke kaders hun gedrag voldoende reguleren om te
kunnen functioneren in de maatschappij. Ze leren door langdurig doen en praktische oefening. In de SO-leeftijd zijn
voornamelijk didactische vakken aan de orde en in de VSO-leeftijd praktijkgericht onderwijs.

De hierboven beschreven leerroutes sluiten grotendeels aan bij het landelijk erkende doelgroepen model van LECSO.
Komende periode zal hiermee nauwere aansluiting worden gezocht.  

Ontwikkelings- en Uitstroomperspectieven
Leerlingen kunnen alleen instromen wanneer ze een toelaatbaarheidsverklaring (V)SO van het
samenwerkingsverband hebben gekregen. Hoewel leerlingen vanaf 3 jaar toelaatbaar zijn, stromen de meeste
leerlingen in de praktijk pas in rond de leeftijd van 5 à 6 jaar, of op nog latere leeftijd. De Groote Aard kent geen vaste
instroommomenten in het schooljaar. Jonge leerlingen stromen vaak in vanuit orthopedagogische of medische
kinderdagcentra of de onderbouw van het reguliere basisonderwijs. Oudere instromers komen meestal van het SBO-
onderwijs of van een andere SO – VSO school. De instroom van oudere leerlingen hangt soms samen met plaatsing
in een woonvoorziening binnen Lunetzorg of elders in de Kempen.
Voor elke leerling wordt binnen zes weken na plaatsing een ontwikkelingsperspectief geformuleerd. Dit gebeurt in een
samenspel tussen de leerkracht en de Commissie van Begeleiding. Het perspectief wordt ambitieus geformuleerd, dat
wil zeggen dat we ons richten op het te verwachten hoogst haalbare resultaat.
Leerlingen kunnen meerdere jaren onderwijs volgen in dezelfde groep. Op basis van kalenderleeftijd en
ontwikkelingsniveau stromen leerlingen door naar vervolggroepen. Een belangrijk doorstroommoment is de overgang
van de SO-afdeling naar de VSO-afdeling rond de leeftijd van 12 jaar. De Commissie van Begeleiding (CvB) volgt de
ontwikkeling van elke leerling en bewaakt op die manier de leerroute en het toekomstperspectief van de leerlingen. De
organisatie van het onderwijs is erop gericht om leerlingen via vastgestelde leerroutes naar een te verwachten
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uitstroombestemming te brengen.  Om voor de leerlingen een realistisch ontwikkelingsperspectief te bepalen,
gebruiken we een kijkwijzer, waarmee we aan de hand van de volgende zes factoren de leerling kenmerken in beeld
brengen.  

1. IQ/Cognitieve ontwikkeling 
2. Communicatie 
3. Redzaamheid 
4. Motorische ontwikkeling 
5. Sociaal-emotionele ontwikkeling 
6. Leren leren

Op basis van de leerling kenmerken kunnen we stellen dat het aantal realistische uitstroombestemmingen beperkt is
tot de volgende:

Leerroute 1: Met als toekomstperspectief uitstroom vanuit SO via de VSO naar dagbesteding belevingsgericht.
Leerroute 2: Het toekomstperspectief van deze leerlingen is uitstroom vanuit SO naar VSO-onderwijs met als
uitstroombestemming dagbesteding activerend.
Leerroute 3: Het toekomstperspectief van deze leerlingen is uitstroom vanuit SO naar VSO onderwijs met als
uitstroombestemming dagbesteding arbeidsgericht.
Leerroute 4: Deze leerlingen hebben als uitstroomperspectief (loonvormende) arbeid, eventueel met subsidie
en begeleiding. Dit type leerling kan ook op een eerder moment uitstromen naar vervolgonderwijs (Bao, SBO,
Praktijkonderwijs, ROC).

Leerroutes en leerlijnen
Alle leerlingen zijn ingedeeld in een leerroute. Een leerroute is een onderling samenhangend geheel van leerlijnen
gericht op een bepaald uitstroomperspectief. In principe heeft De Groote Aard vier leerroutes die leiden tot de drie
uitstroombestemmingen dagbesteding of de bestemming arbeid en vervolgonderwijs. De leerroutes kennen een SO -
en een VSO-deel. Het uitstroomprofiel van de SO-route vormt het instroomprofiel van de VSO-route.  
Voor de SO-afdeling hanteren we de CED-leerlijnen SO. Specifiek voor de vakgebieden mondelinge taal, schriftelijke
taal en op korte termijn ook voor rekenen zijn DGA leerlijnen SO ontwikkeld. Deze DGA leerlijnen kennen hun basis in
de CED leerlijnen maar zijn op basis van kennis en ervaring en onze visie op onderwijs verder verfijnd en aangepast.
De eindniveaus waar de DGA leerlijnen naartoe werken zijn vergelijkbaar met de eindniveaus van de CED SO
leerlijnen. Binnen de VSO-afdeling wordt gebruik gemaakt van de CED-leerlijnen VSO. De overschakeling van SO
naar VSO-leerlijnen gebeurt vrijwel altijd in het eerste jaar in een VSO-groep. Leerlingen zijn dan ca 12-13 jaar oud. 
Voor leerlingen in leerroute 1 die vanwege hun beperking niet ingeschaald kunnen worden in één van de leerlijnen
CED, of voor wie de leerlijnen CED onvoldoende onderscheidend zijn, hanteren we de Plancius leerlijnen.
De vier gehanteerde leerroutes zijn: 

Leerroute 1 heeft als uitstroomprofiel dagbesteding belevingsgericht. 
Leerroute 2 heeft als uitstroomprofiel dagbesteding activerend. 
Leerroute 3 heeft als uitstroomprofiel dagbesteding arbeidsgericht.
Leerroute 4 heeft als uitstroomprofiel arbeid (loonvormende) arbeid, eventueel met subsidie en begeleiding of
vervolgonderwijs.

Omdat het aantal leerlingen dat doorstroomt naar vervolgonderwijs zeer beperkt is, hebben we geen aparte leerroute
voor deze doelgroep. Kandidaten voor vervolgonderwijs volgen leerroute 4, zo nodig met individuele aanpassingen. 
Van elke leerroute is op schoolniveau de afbakening van het streefniveau vastgesteld, uitgedrukt in leerlijnniveaus
van de CED-, DGA en/of Planciusleerlijnen. Zie bijlage Streefplanning en leerroutes voor de referentieniveaus van de
vier leerroutes.  
Per vakgebied zijn de methodes en overige bronnen in een overzicht opgenomen (inhoud orthotheek). De komende
periode zal de focus gelegd worden op de concrete koppeling van methode, middelen en materialen per doel.  
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Kwaliteitsindicatoren

1. Onze school integreert paramedische ondersteuning (fysio, logo) in het onderwijsaanbod, waarbij deze gericht
is op bevordering van het onderwijs-leerproces.

Onze school zet visualisatie sterk in voor de leerlingen ter verduidelijking. 
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP3 - Didactisch handelen

Het schoolteam is sterk in (ortho)pedagogische handelen. 
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard SK2 - Pedagogisch klimaat [geen wettelijke eisen]

4. Op onze school wordt groepsoverstijgend samengewerkt.

5. Op onze school wordt (muv woensdag) twee per dag een half uur beweegwijs aangeboden.

6. Op onze school wordt expliciet aandacht besteed aan zelfredzaamheid, sociale redzaamheid en
maatschappelijke redzaamheid.

Op onze school voelen onze leerlingen zich veilig. 
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard SK1 - Veiligheid

Op onze school wordt betekenisvol geleerd en aandacht besteed aan het praktisch, functioneel toepassen van
vaardigheden. 
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP1 - Aanbod

9. Op onze school stemmen we het onderwijsaanbod af op het ontwikkelingsperspectief.

10. Op onze school besteden wij aandacht aan de transfer naar de naschoolse situatie.

11. Op onze school zorgen we voor de ononderbroken ontwikkeling van onze leerlingen.

12. Op onze school wordt met leerlijnen gewerkt, waarbij methodes als bronnen worden gebruikt.

Beoordeling

De basis kwaliteit wordt 1 x per 2 jaar gemeten door middel van een Quickscan.  Tevredenheid van medewerkers,
ouders en leerlingen wordt 1 x per 2 jaar gemeten en biedt input voor beoordeling van de kwaliteit. Aanvullend wordt
op specifieke onderdelen de kwaliteit van onze school getoetst door middel van kwaliteitskaarten. Kwaliteitskaarten
komen middels een 4 jaren planning aanbod. Voortgang op concrete verbeterdoelen  of ambities wordt gemonitord
via de jaarplanning. 

Op basis van zelfevaluatie en de vragenlijsten voor leraren, ouders en leerlingen scoort de basis kwaliteit op
uitzondering van onderwijstijd (ruim) voldoende. Toch zien wij, vanuit onze ambitie, ook binnen de andere aspecten
van basis kwaliteit, mogelijkheden voor verbetering. Deze punten zijn meegenomen in de formulering van de
aandachtspunten ten aanzien van onderwijskundig beleid.

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie - Aanbod (OP1) 3

Zelfevaluatie - Zicht op ontwikkeling en begeleiding (OP2) 3,06

Zelfevaluatie - Didactisch handelen (OP3) 3,23

Zelfevaluatie - Onderwijstijd (OP5) 2,8

Zelfevaluatie - Praktijkvorming/stage (OP7) 3

Zelfevaluatie - Toetsing en afsluiting (OP8) 3

Zelfevaluatie - Pedagogisch klimaat [geen wettelijke eisen] (SK2) 3,25

Zelfevaluatie - Resultaten [geen wettelijke eisen] (OR1) 3

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

Zelfevaluatie - Vervolgsucces [geen wettelijke eisen] (OR3) 3
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Aandachtspunt Prioriteit

De leraren verbreden of verdiepen het aanbod afhankelijk van de kenmerken van de
leerlingenpopulatie

gemiddeld

De leraren vergelijken de behaalde resultaten met de verwachte ontwikkeling hoog

De aangeboden leerstof is logisch opgebouwd binnen een reeks van lessen gemiddeld

De leraren benutten de geplande onderwijstijd effectief door een efficiënte lesuitvoering gemiddeld

Op basis van een analyse van de toetsgegevens wordt het onderwijs afgestemd op de
onderwijsbehoefte van de groep als geheel

hoog

De leraren stemmen de onderwijstijd af op de behoeften van de groep en individuele
leerlingen

gemiddeld

De school evalueert regelmatig of de extra ondersteuning het gewenste effect heeft en stelt
de extra ondersteuning zonodig bij

hoog

Het SOP van het VSO zal komende periode worden geactualiseerd gemiddeld

Beleid op pedagogisch en didactisch handelen wordt doorvertaald in kwaliteitskaarten,
competenties per functie en observatie/kijkwijzers

gemiddeld

Er wordt op een eenduidige kwaliteitsvolle manier instructie gegeven (EDI) gemiddeld

De analyse van de leerresulaten wordt verdiept en waar nodig worden vervolg acties
geformuleerd. Dit geldt voor de kernvakken en de leergebied overstijgende kerndoelen.

hoog

Op basis van opbrengst analyses voor de kernvakken een richtlijn formuleren voor
onderwijstijd per vak.

gemiddeld

Beschrijven van de koppeling tussen methode, middelen en materialen per doel. gemiddeld

Eventuele onderschreiding van onderwijstijd ten gevolge van therapie of ivm beperkte
belastbaarheid is goed gedocumenteerd in het OPP van de leerling

gemiddeld

Er wordt voldoende gedifferentieerd in zowel inhoudelijk aanbod als in onderwijstijd om zo
optimaal aan te sluiten bij de behoefte van de leerling

gemiddeld

Herijken leerlijnen en aanbod VSO. UItwerken aanbod per uitstroombestemming. hoog

Aansluiting zoeken bij landelijk doelgroepen model van Lecso gemiddeld

Bijlagen

1. kwaliteitskaart ononderbroken ontwikkeling
2. Verdeling roosteruren
3. Toetsprotocol
4. Leerroutes en leerlijnen streefplanning

10 Personeelsbeleid
Personeelsbeleid Kempenkind
Binnen KempenKind streven we er naar dat alle medewerkers met trots werken en de cultuur van KempenKind
uitdragen om zo onze positie op de arbeidsmarkt te versterken. 
De directeuren ontwikkelen een professionele cultuur die borgt dat medewerkers met en van elkaar leren. Een
kernwoord daarbij is eigenaarschap, waarbij de medewerker zo veel mogelijk medeverantwoordelijk is voor de
schoolontwikkeling en de eigen professionele ontwikkeling. Daarnaast willen we ook binnen KempenKind van elkaar
leren en waar nodig inspiratie van buiten de organisatie naar binnen halen. Dit alles om onze ambitie te bereiken:
eigentijds en aansprekend onderwijs voor alle leerlingen (uit onze regio), dat leidt tot de best mogelijke
onderwijsresultaten. 

De gesprekkencyclus
Binnen De Groote Aard wordt gewerkt in een cyclus van functionerings- en beoordelingsgesprekken. Vanuit de
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functieprofielen zoals deze vastliggen in het functieboek van KempenKind en de doelen die voortvloeien uit dit
schoolplan en bijbehorende jaarplannen worden resultaat en competentie afspraken gemaakt met medewerkers.
Hierin is  aandacht voor resultaten en competenties die horen bij het onderwijs- leerproces maar ook een
professionele werkhouding van alle teamleden. Ontwikkeling van medewerkers in relatie tot schoolontwikkeling staat
centraal. Deze gesprekken worden gevoerd door de directie. 

Komende periode is er ook aandacht voor de uitwerking van de samenhang tussen de kwalificaties startbekwaam,
basisbekwaam en vakbekwaam en de nieuwe profielen L10-11 en L12.  

Professionele cultuur 
De Groote Aard wil een professionele organisatie zijn, die volgens het principe van erkende ongelijkheid optimaal
gebruik maakt van de kwaliteiten van de medewerkers. Er is een duidelijke managementstructuur. De
communicatielijnen zijn kort en transparant. Medewerkers worden gefaciliteerd  om hun taken uit te kunnen voeren en
kunnen naar behoefte terugvallen op ondersteuning en begeleiding vanuit het ondersteunings- en beleidsteam.
Anderzijds worden zij ook periodiek objectief beoordeeld op hun prestaties. 

Vakbekwaamheid, ontwikkeling en scholing.  
Het speciaal onderwijs stelt hoge eisen aan de vakbekwaamheid van alle medewerkers. Deze bekwaamheid is
enerzijds een persoonlijke verantwoordelijkheid van de medewerker zelf: hij draagt zorg voor het op peil blijven of
verbeteren van de persoonlijke vakbekwaamheid.  De school heeft ook een organisatieverantwoordelijkheid voor de
kwaliteit van het personeel. Door middel van klassenbezoeken, competentieprofielen, feedback en
functioneringsgesprekken vormt het management  zich een oordeel over de kwaliteit van functioneren van individuele
medewerkers en stuurt waar nodig bij. 
Het management creëert een werkklimaat, waarin de medewerkers uitgedaagd worden en in de gelegenheid gesteld
om kun kennis en vaardigheden te verbeteren.  Jaarlijks kunnen medewerkers hun trainings- en opleidingswensen
indienen bij de directie en worden hierover, passend bij de schoolontwikkeling en individuele ontwikkeling van
medewerkers, afspraken gemaakt. Daarnaast worden school breed studie- en trainingsmomenten georganiseerd.
Komende jaren zal aandacht besteed worden aan gestructureerde dossiervorming rond vakbekwaamheid,
ontwikkeling en scholing.

Werkverdelingsbeleid 
In de CAO primair onderwijs 2018-2019 zijn afspraken gemaakt over werkverdeling in de school. Uitgangspunt hierbij
is de dialoog op school. In het werkverdelingsplan is beschreven hoe we komen tot een optimale afstemming tussen
het werk dat op school moet gebeuren, de kwaliteiten en de beschikbare tijd van de medewerkers. Het
werkverdelingsplan is tot stand gekomen in overleg met de voltallige personeelsgeleding van De Groote Aard en is
goedgekeurd door de PMR.  Voor de details ten aanzien van werkverdeling verwijzen we naar het vastgestelde
werkverdelingsbeleid (zie bijlage)

Werkdruk
Werkdruk is een terugkerend thema binnen onze school. Wij besteden hier aandacht aan tijdens teamoverleggen en
in individuele gesprekken met medewerkers.  Het opgestelde werkverdelingsplan is gericht op het reduceren van de
werkdruk. Dit werkverdelingsplan is tot stand gekomen in dialoog met het team en ter goedkeuring voorgelegd aan de
PMR.  Jaarlijks wordt dit plan geëvalueerd met het team en waar nodig bijgesteld. De beschikbare werkdruk gelden
worden ingezet in overleg met het team. Aan het einde van elk schooljaar wordt geëvalueerd of de gekozen inzet het
gewenste effect heeft gehad en wordt vervolgens de inzet voor het daarop volgende schooljaar bepaald.  
Tevredenheid van medewerkers en ervaren werkdruk worden 1 x per 2 jaar gemeten met behulp van Quick Scan
RI&E of vragenlijst voor leraren in  'WMK'.  Aandachtspunten en acties die hieruit volgen krijgen een plek in een plan
van aanpak. 

Arbo en Verzuim
Het ziekteverzuimbeleid is gebaseerd op de splitsing van ziek zijn en verzuimen. Ziekte overkomt de werknemer,
maar verzuim is een keuze en daarom beïnvloedbaar.   
Oorzaken van verzuim kunnen liggen in de lichamelijke conditie en in de privé-situatie van de werknemer, maar ook in
de arbeidsomstandigheden, de aard van het werk, de verhoudingen op het werk en de werklast. Verzuimbeleid is
daarom zowel gericht op de werknemer als op diens werkomgeving zoals arbeidsinhoud, arbeidsomstandigheden en
arbeidsverhoudingen.  
Om verzuim te verlagen zijn bepaalde zaken van belang, zoals communicatie met medewerkers, werkoverleg, stijl
van leidinggeven, aandacht voor werkdruk, sfeer, taakbeleid en het aanspreken op attitude en ongewenst gedrag.
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Behalve goed werkgeverschap wordt ook goed werknemerschap verwacht. Hieronder wordt verstaan het naleven van
het opgestelde beleid en regels, actief meewerken aan herstel en re-integratie, signaleren van knelpunten in zowel
het werk als in de organisatie die verzuim kunnen veroorzaken. Verder draagt de werknemer bij aan de preventie van
verzuim door er een gezonde levenswijze op na te houden en problemen tijdig te onderkennen en te bespreken.  

In 2019 heeft een RI&E plaatsgevonden (met behulp van Arbomeester) en is een bijbehorend plan van aanpak
opgesteld. Belangrijke aandachtspunten hierin zijn het verminderen van werkdruk en verdere professionalisering van
de samenwerking binnen het team.  Voor meer informatie verwijzen wij naar het separate plan van aanpak behorend
bij de RI&E.

Gedragscode 
Speciaal onderwijs stelt op meerdere terreinen hoge eisen aan de personeelsleden. Ze worden geconfronteerd met
zeer individuele en vaak gecompliceerde ontwikkelings- en onderwijsvragen van leerlingen en met leerlingkenmerken
die het uiterste vergen van de pedagogische en didactische vaardigheden van medewerkers. Wij vinden het daarom
belangrijk dat de medewerkers voortdurend kritisch zijn ten aanzien van hun eigen handelen en daarop blijven
reflecteren. Als leidraad daarbij hebben we de notitie  “Doen en laten, Wikken en wegen en Begrensd gedrag” en een
aantal protocollen (o.a. grensoverschrijdend gedrag, schorsing en verwijdering) opgesteld. Samen vormen ze de
gedragscode van de school. Tenminste eenmaal per jaar wordt deze code expliciet onder de aandacht van het
personeel gebracht tijdens een studiebijeenkomst en geactualiseerd.  

Kwaliteitsindicatoren

1. Onze school voert intervisie bijeenkomsten

2. Onze school werkt met 360 graden feedback

Onze school stimuleert medewerkers om zich te ontwikkelen 
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard KA2 - Kwaliteitscultuur

4. Onze school werkt actief aan een professionele cultuur en organiseert hier teamdagen op

Onze school stimuleert medewerkers om deel te nemen aan de KempenKind academie 
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard KA2 - Kwaliteitscultuur

6. Onze school stimuleert collegiale consultatie

Het team toont veel betrokkenheid naar elkaar 
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard SK1 - Veiligheid

De school beschikt over een gedragen gedragscode in het omgaan met gecompliceerd gedrag en steunt elkaar
in de uitvoering hiervan 
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard SK2 - Pedagogisch klimaat [geen wettelijke eisen]

Beoordeling

De basis kwaliteit wordt 1 x per 2 jaar gemeten door middel van een Quickscan. Tevredenheid van medewerkers,
ouders en leerlingen wordt minimaal 1 x per 2 jaar gemeten en biedt input voor beoordeling van de kwaliteit.
Aanvullend wordt op specifieke onderdelen van de kwaliteit van onze school getoetst door middel van
kwaliteitskaarten. Kwaliteitskaarten komen middels een 4 jaren planning aanbod. Voortgang op concrete
verbeterdoelen of ambities wordt gemonitord via de jaarplanning.

Omschrijving Resultaat

Personeelsbeleid zwak / matig
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Aandachtspunt Prioriteit

Verbeteren interne communicatie en transparante besluitvorming hoog

Verbeteren samenwerking binnen het team en professionele cultuur waarin collega's elkaar
feedback geven en aanspreken op verantwoordelijkheden

hoog

Creëren van rol duidelijkheid en concrete afspraken maken over te behalen resultaten per
functie en bijbehorende competenties

gemiddeld

Voeren van effectieve gesprekkencyclus en verslaglegging hierover gemiddeld

Gerichte acties uitzetten om de werkdruk binnen het team bespreekbaar te maken en te
reduceren (in aansluiting op plan van aanpak RI&E)

hoog

Ontwikkelen en implementeren van een duidelijke structuur waarbinnen de bekwaamheid
van personeel wordt vastgelegd en gemonitoord

gemiddeld

Bijlagen

1. Werkverdelingsbeleid

11 Organisatiebeleid
Totstandkoming van groepen 
Anders dan in het reguliere onderwijs wordt binnen onze vorm van Speciaal Onderwijs niet uitgegaan van
leerstofjaarklassen. Leerlingen worden op basis van kalender leeftijd ingedeeld in SO onderbouw (4-7/8 jaar), SO
bovenbouw (7/8-12 jaar) of VSO onderbouw (12 - 15/16 jaar) VSO bovenbouw (15/16 -18/20 jaar).  Daarbinnen wordt
vervolgens op basis van ontwikkelingsniveau en ondersteuningsbehoefte een groepsindeling gemaakt.  Dit kan ertoe
leiden dat de spreiding in kalender leeftijd binnen de groepen enkele jaren omvat. Qua sociaal emotionele
ontwikkeling is deze spreiding vaak veel kleiner. Ten aanzien van didactische ontwikkeling wordt ernaar gestreefd om
binnen het SO voor de kernvakken taal en rekenen groepsoverstijgend samen te werken (niveau groepen, maximaal
3 verschillende niveaus binnen 1 groep) zodat er voldoende ruimte is om met instructie en leerstof aanbod aan te
sluiten bij de leerling.  Voor het VSO wordt groepsoverstijgend gewerkt op het vakgebied voorbereiding op
dagbesteding en arbeid.  

Lestijden 
Op onze school hanteren we de volgende lestijden. Voor het SO: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 9.00-
12.15 uur en van 13.00 - 15.00 uur (5,25 onderwijs uren per dag). De leerlingen blijven gedurende lunchtijd op
school.  En op woensdag 9.00 - 12.45 uur (3,75 onderwijs uren).  
Voor het VSO: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 9.00- 12.30 uur en van 13.00 - 15.00 uur (5,5 onderwijs uren
per dag). De leerlingen blijven gedurende lunchtijd op school.  En op woensdag 9.00 - 12.45 uur (3,75 onderwijs
uren). 

Schoolklimaat  
Gelet op het schoolklimaat, vinden we 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.  Op KempenKind niveau is veiligheidsbeleid geformuleerd en vastgesteld. De Groote Aard conformeert
zich aan dit beleid. Komende periode zullen onderdelen van dit beleid, binnen de op stichtingsniveau gestelde kaders,
verder school specifiek worden gemaakt. 

Aanvullend hierop heeft De Groote Aard een eigen gedragscode opgesteld en een handelingswijzer conflicthantering
welke bijdragen aan een veilig schoolklimaat. Zie bijlage.

Veiligheid  
In het kader van veiligheid beschikt de school over 2 interne contactpersonen (vertrouwenspersonen). De school
waarborgt de sociale, fysieke en psychische veiligheid van leerlingen en leraren (werknemers).  Naast de interne
contactpersonen is een medewerker belast met de taak van coördinator pedagogisch handelen. Kerntaak van deze
functionaris is het schoolbreed uitzetten van preventief beleid op gebied van sociale en fysieke veiligheid van
leerlingen en medewerker. Er wordt actief ingezet op training van onze medewerkers in het omgaan met 'agressief en
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assertief gedrag'.  Jaarlijks wordt QSchool (V)SO + afgenomen. Hierin zijn ook vragen met betrekking tot sociale
veiligheid opgenomen. De resultaten hiervan worden besproken in het beleidsteam en eventuele vervolg acties
worden geformuleerd en teambreed besproken.   

Registraties 
Incidenten en klachten worden met behulp van een format geregistreerd in het leerling volg systeem Parnassys. Een
incident wordt geregistreerd als de leerkracht inschat dat het werkelijk een incident is, of na een officiële klacht. De
intern begeleider en coördinator pedagogisch handelen analyseren jaarlijks de gegevens die aangeleverd worden
door de leraren en stellen, in overleg met de directie, op basis daarvan verbeterpunten vast.

Preventie 
De school probeert incidenten te voorkomen. Er zijn school- en klassenregels. Deze regels worden ook daadwerkelijk
gehanteerd. Door de centrale rol die sociaal emotionele ontwikkeling speelt in ons aanbod zijn wij doorlopend bezig
met gedrag, de invloed daarvan op medeleerlingen en het doelgericht werken aan ontwikkeling hiervan.  Daarnaast
dragen de eerder genoemde trainingen 'Onder Controle' bij aan preventie van grensoverschrijdend gedrag.

Monitoring 
De school bevraagt de leerlingen jaarlijks op veiligheidsbeleving met behulp van een gestandaardiseerde vragenlijst
die valide en betrouwbaar is (QSchool (V)SO+). De gegevens worden aangeleverd bij de inspectie. Ouders en leraren
worden 1 x per 2 jaar bevraagd op veiligheid. De uitkomsten worden geanalyseerd en voorzien van verbeterpunten.

Informatie veiligheid 
De school beschikt over een klachtenregeling (zie schoolgids), een klachtencommissie en een (interne en externe)
vertrouwenspersoon. In de schoolgids en op de website worden ouders geïnformeerd over aspecten van sociale
veiligheid. De school beschikt over voldoende BHV’ers.

Samenwerking 
Onze school zoekt nadrukkelijk de samenwerking op met de omgeving (de Kempen). Het gaat hierbij bijvoorbeeld om
voorschoolse voorzieningen zodat kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte al vroegtijdig in beeld komen en
zo vroeg mogelijk onderwijs en eventueel zorg op de juiste plek krijgen. Ook contacten met gemeenten en zorg
instellingen zijn hierin van belang en worden dan ook nadrukkelijk gelegd. 

Ook aan de uitstroom kant van onze school wordt veelvuldig de samenwerking met de omgeving opgezocht. Ook hier
spelen zorgpartners een belangrijke rol maar bijvoorbeeld ook het lokale bedrijfsleven. Zij nemen een belangrijke
plaats in, in het vervullen van onze centrale opdracht namelijk het vinden van een duurzame, toekomst bestendige
uitstroom bestemming voor onze leerlingen.

Door- en Uitstroom 
Op het moment dat leerlingen op onze school starten wordt op basis van uitgebreide beeldvorming het ontwikkel- en
uitstroomperspectief vastgesteld. Gedurende de gehele schoolloopbaan wordt planmatig en door middel van
leerlijnen toegewerkt naar het toekomst perspectief. Mocht gedurende deze schoolloopbaan op basis van behaalde
resultaten blijken dat de eerder vastgestelde uitstroombestemming moet worden aangepast, dan wordt dit na
gedegen evaluatie gedaan. Ouders worden hierover ten alle tijde geïnformeerd. 
Veel van onze SO leerlingen stromen na het SO door naar het VSO. Daar waar behaalde resultaten laten zien dat
tussentijdse doorstroom naar regulier onderwijs (SBO of Pro) haalbaar is, wordt dit proces in overleg met ouders in
gang gezet. Dit betreft incidentele gevallen. Onze VSO leerlingen stromen uit naar verschillende vormen van
dagbesteding en arbeid (al dan niet met loonkostensubsidie). De duurzaamheid van deze plaatsingen wordt
gemonitord. Informatie uit deze monitoring levert input voor interne kwaliteitsverbetering.  
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Kwaliteitsindicatoren

1. Op onze school wordt in groepssamenstelling rekening gehouden met ontwikkelingsniveau en
ondersteuningsbehoefte

Op onze school is er sprake van een veilig en prettig schoolklimaat 
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard SK1 - Veiligheid

Op onze school wordt het personeel structureel getraind in het omgaan met grensoverschrijdend gedrag en
preventief handelen 
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard SK1 - Veiligheid

4. Onze school werkt effectief samen met voorschoolse voorzieningen voor kinderen met een extra
ondersteuningsbehoefte

5. Onze school heeft een coördinator pedagisch handelen

De school onderhoudt actief contact met de gemeente en zorg om in een zo vroeg mogelijk stadium onderwijs
en zorg op de juiste te plek te kunnen bieden 
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP6 - Samenwerking

7. De school werkt samen met andere scholen binnen de samenwerkingsverbanden PO en VO

Beoordeling

De basis kwaliteit wordt 1 x per 2 jaar gemeten door middel van een Quickscan. Tevredenheid van medewerkers,
ouders en leerlingen wordt 1 x per 2 jaar gemeten en biedt input voor beoordeling van de kwaliteit. Aanvullend wordt
op specifieke onderdelen van de kwaliteit van onze school getoetst door middel van kwaliteitskaarten.
Kwaliteitskaarten komen middels een 4 jaren planning aanbod. Voortgang op concrete verbeterdoelen of ambities
wordt gemonitord via de jaarplanning.  Jaarlijks wordt Qschool V(S)O+ afgenomen.

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie - Samenwerking (OP6) 3,08

Zelfevaluatie - Veiligheid (SK1) 3,27

Aandachtspunt Prioriteit

De school monitort de veiligheid gemiddeld

De school neemt verbetermaatregelen als de monitoring daartoe aanleiding geeft gemiddeld

Analyseren van duurzaamheid van uitstroom en koppelen van eventuele vervolg acties gemiddeld

Opstellen van protocollen voor onderbouwde bijstelling van leerroutes en
uitstroombestemming

laag

Het op stichtingsniveau vastgestelde veiligheidsbeleid op onderdelen doorvertalen naar
school niveau

gemiddeld

Bijlagen

1. Veiligheidsbeleid Kempenkind
2. Gedragscode De Groote Aard
3. Handelingswijzer conflicthantering

12 Financieel beleid
Financieel beleid onderwijsstichting KempenKind
Onderwijsstichting KempenKind hecht aan kwalitatief goed onderwijs. Het personeel maakt de kwaliteit van de school,
maar daarnaast zijn goede voorzieningen van belang. Dat vraagt om voldoende financiële middelen die we vooral
willen inzetten voor het verhogen van de onderwijskwaliteit en de ambities van de scholen, zoals geformuleerd in hun
schoolplannen. We zijn een gezonde en solide stichting en dat willen we ook blijven omdat niet alleen de kinderen van
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vandaag, maar ook die van morgen goed onderwijs moeten krijgen. Het meerjarenbeleid schetst onze financiële
uitgangssituatie, onze beleidskaders, onze reserves, ons bestedingspatroon en geeft informatie over onze vormen
van rapporteren volgens de cyclus van planning en control.

Kwaliteitsindicatoren

1. De schoolleiding beheert de financiën effectief

2. De schoolleiding beheert de financien doelmatig

3. De schoolleiding beheert de financien rechtmatig

Beoordeling

Het CvB stelt zich ten doel de begrotingen en de jaarlijkse afrekening van de scholen te controleren en te bewaken.
Indien een school een begroting indient die de draagkracht van de financiële basis overschrijdt of indien na afloop van
het boekjaar blijkt dat een onverantwoorde overschrijding van het beschikbare budget heeft plaatsgevonden, zal het
CvB met de desbetreffende schooldirectie in overleg treden om de oorzaak van de overschrijding op te sporen en
maatregelen te treffen die het evenwicht herstellen. Het CvB houdt zich ook tussentijds op de hoogte van de
exploitatie van de scholen. Twee keer per jaar vindt er een begrotingsoverleg plaats. Eén keer per jaar is er een
formatie bespreking. Tussentijds kan de directie indien gewenst om overleg en sparring vragen aan de controller van
de stichting. 

Omschrijving Resultaat

Financieelbeleid (ruim) voldoende

Aandachtspunt Prioriteit

Vergroten van inzicht in oorzaken van begrotingstekorten en opstellen plan aanpak voor
reduceren van dit tekort op de langere termijn

gemiddeld

13 Kwaliteitszorg
De Groote Aard hecht veel waarde aan systematische kwaliteitszorg. Vanuit een meerjarenplanning beoordelen en
verbeteren we de kwaliteit van ons onderwijs op een systematische en effectieve wijze. Onze kwaliteitszorg koppelen
we aan ons personeelsbeleid. Daardoor borgen we dat de schoolontwikkeling en de ontwikkeling van onze
medewerkers parallel verloopt. Ook betrekken we externen bij de bepaling en beoordeling van onze kwaliteit. Er
worden structureel tevredenheidspeilingen gedaan onder leerlingen en ouders ten behoeve van de bepaling en
beoordeling van onze kwaliteit. Ieder jaar stellen we een jaarplan op (o.b.v. ons schoolplan) met onze verbeterdoelen.
Aan het einde van elk jaar leggen we verantwoording af aan onze stakeholders voor wat betreft de realisatie van onze
verbeterdoelen en de behaalde resultaten.

Inspectie 
Onze stichting is in de periode van oktober 2016 tot en met maart 2017 bezocht door de inspectie. Ook De Groote
Aard is in deze periode bezocht. We beschikken over een rapport met de bevindingen (zie bijlage). De inspectie heeft
geconcludeerd dat de kwaliteit van het onderwijs op onze school op orde is. Onze school heeft een
basisarrangement.

Vragenlijst leraren 
De vragenlijst voor Leraren (WMK) is afgenomen in november 2018. De vragenlijst is gescoord door 44 medewerkers.
Dit is een respons van 100%.  Respondenten zijn gemiddeld genomen tevreden over de school. Gemiddelde score:
3,28. Zie rapport.

Beoordeling

De vragenlijst (tevredenheid) voor leraren wordt 1x per twee jaar afgenomen (versie Zeer Compact) conform de
meerjarenplanning (WMK).
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Omschrijving Resultaat

Vragenlijst leraren 2018-2019 - Kwaliteit 3,28

Vragenlijst leraren 2018-2019 - Schoolklimaat 3,07

Vragenlijst leraren 2018-2019 - Veiligheid 3,04

Vragenlijst leraren 2018-2019 - Welbevinden 3,6

Vragenlijst leraren 2018-2019 - Pedagogisch handelen 3,53

Vragenlijst leraren 2018-2019 - Lesgeven 3,25

Vragenlijst leraren 2018-2019 - Ondersteuning leerlingen 3,37

Vragenlijst leraren 2018-2019 - Informatie 2,99

Vragenlijst leraren 2018-2019 - Rapportcijfer 7,41

Bijlagen

1. vragenlijst leraren WMK 2018 - 2019

Vragenlijst leerlingen 
De vragenlijst voor Leerlingen (WMK) is afgenomen in januari 2019. De vragenlijst is gescoord door de leerlingen van
leerroute 3 en 4. Het responspercentage was 100%. De leerlingen zijn gemiddeld genomen (erg) tevreden over de
school. Gemiddelde score: 3,62. 

Beoordeling

De vragenlijst (tevredenheid) voor leerlingen wordt 1x per twee jaar afgenomen (aangepaste versie Zeer Compact)
conform de meerjarenplanning (WMK).

Omschrijving Resultaat

vragenlijst leerlingen zeer beperkt 2018 - 2019 - Kwaliteit 3,62

vragenlijst leerlingen zeer beperkt 2018 - 2019 - Schoolklimaat 3,65

vragenlijst leerlingen zeer beperkt 2018 - 2019 - Veiligheid 3,62

vragenlijst leerlingen zeer beperkt 2018 - 2019 - Welbevinden 3,47

vragenlijst leerlingen zeer beperkt 2018 - 2019 - Pedagogisch handelen 3,74

vragenlijst leerlingen zeer beperkt 2018 - 2019 - Lesgeven 3,65

vragenlijst leerlingen zeer beperkt 2018 - 2019 - Ondersteuning leerlingen 3,71

vragenlijst leerlingen zeer beperkt 2018 - 2019 - Informatie 3,61

vragenlijst leerlingen zeer beperkt 2018 - 2019 - Rapportcijfer 8,8

Bijlagen

1. vragenlijst leerlingen WMK 2018 - 2019

Vragenlijst ouders 
De vragenlijst voor Ouders (WMK) is afgenomen in december 2018. De vragenlijst is gescoord door ouders van de
school (n=90). Het responspercentage was 61%. De ouders zijn gemiddeld genomen (erg) tevreden over de school:
score 3,72. De ouders zijn ook betrokken bij de kwaliteitszorg van de school via de MR.

Beoordeling

De vragenlijst voor ouders (tevredenheid) wordt 1x per vier jaar afgenomen (versie Zeer Compact) conform de
meerjarenplanning (WMK).
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Omschrijving Resultaat

Vragenlijst ouders 2018-2019 - Kwaliteit 3,72

Vragenlijst ouders 2018-2019 - Schoolklimaat 3,6

Vragenlijst ouders 2018-2019 - Veiligheid 3,56

Vragenlijst ouders 2018-2019 - Welbevinden 3,61

Vragenlijst ouders 2018-2019 - Pedagogisch handelen 3,74

Vragenlijst ouders 2018-2019 - Lesgeven 3,59

Vragenlijst ouders 2018-2019 - Ondersteuning leerlingen 3,56

Vragenlijst ouders 2018-2019 - Informatie 3,25

Vragenlijst ouders 2018-2019 - Rapportcijfer 8,38

Bijlagen

1. vragenlijst ouders WMK 2018 - 2019

Meerjarenplanning

Onze school zal gaan werken met een meerjarenplanning voor de kwaliteitszorg van de school. Daarin worden
opgenomen de afname van de Quick Scan, de vragenlijsten etc. Met behulp van die planning plegen we
systematische kwaliteitszorg. Op basis van de uitslagen van de diverse instrumenten voor kwaliteitszorg stellen we
(als team) actiepunten vast die worden opgenomen in ons jaarplan.

Kwaliteitsontwikkeling onderwijsstichting Kempenkind
De scholen van onze stichting zorgen op een systematische wijze voor kwaliteitsontwikkeling. Ze beschikken over
een systeem voor kwaliteitszorg en ze werken vanuit een meerjarenplanning aan de continue ontwikkeling van de
kwaliteit van de school en de medewerkers. De scholen zorgen voor een in- en externe verantwoording conform het
kader van het bestuur.

Kwaliteitsindicatoren

Wij beschikken over toetsbare doelen bij de diverse beleidsterreinen 
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard KA1 - Kwaliteitszorg

Wij laten de kwaliteit van onze school cyclisch beoordelen door ouders, leerlingen en leraren 
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard KA1 - Kwaliteitszorg

3. Wij werken planmatig aan verbetering

4. Wij rapporteren aan belanghebbenden

Beoordeling

De basis kwaliteit wordt 1 x per 2 jaar gemeten door middel van een Quickscan. Tevredenheid van medewerkers,
ouders en leerlingen wordt 1 x per 2 jaar gemeten en biedt input voor beoordeling van de kwaliteit. Aanvullend wordt
op specifieke onderdelen van de kwaliteit van onze school getoetst door middel van kwaliteitskaarten.
Kwaliteitskaarten komen middels een 4 jaren planning aanbod. Voortgang op concrete verbeterdoelen of ambities
wordt gemonitord via de jaarplanning.

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie - Kwaliteitszorg (KA1) 2,8

Zelfevaluatie - Kwaliteitscultuur (KA2) 3

Zelfevaluatie - Verantwoording en dialoog (KA3) 3
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Aandachtspunt Prioriteit

De oorzaken van tekortschietende onderwijskwaliteit worden geanalyseerd hoog

Op basis van analyses worden waar nodig verbeteringen doelgericht doorgevoerd hoog

Medewerkers beter informeren over de schoolontwikkeling gemiddeld

Wij evalueren stelselmatig of onze verbeterplannen zijn gerealiseerd hoog

Opstellen meerjarenplanning voor kwaliteitskaarten gemiddeld

Bijlagen

1. Inspectie rapport

14 Basiskwaliteit
Basis kwaliteit 
Onze school levert basiskwaliteit gelet op het toezichtkader van de inspectie. De basiskwaliteit meten wij 1 x per twee
jaar (zie onze meerjarenplanning). Op basis van de meting stellen we actiepunten vast die we verwerken in onze
jaarplannen.

Kwaliteitsindicatoren

1. Op onze school is er sprake van een effectief onderwijsproces

2. Op onze school is er sprake van een prettig en veilig schoolklimaat

Op onze school realiseren we voldoende resultaten 
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard SK1 - Veiligheid

4. Op onze school is er sprake van systematische kwaliteitszorg

Op onze school wordt toegewerkt naar een naadloze transitie van school naar de na schoolse 'werkplek'
(dagbesteding/ arbeid) 
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP7 - Praktijkvorming/stage

Op onze school wordt nadrukkelijk de verbinding gezocht met de maatschappelijke omgeving ten behoeve van
integratie 
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP1 - Aanbod

Beoordeling

De basis kwaliteit wordt 1 x per 2 jaar gemeten door middel van een Quickscan. Tevredenheid van medewerkers,
ouders en leerlingen wordt 1 x per 2 jaar gemeten en biedt input voor beoordeling van de kwaliteit. Aanvullend wordt
op specifieke onderdelen van de kwaliteit van onze school getoetst door middel van kwaliteitskaarten.
Kwaliteitskaarten komen middels een 4 jaren planning aanbod. Voortgang op concrete verbeterdoelen of ambities
wordt gemonitord via de jaarplanning.

Bijlagen

1. Rapport Quickscan Basis kwaliteit

15 Onze eigen kwaliteitsaspecten
Onze eigen kwaliteitsaspecten 
Onze school onderscheidt basiskwaliteit en eigen kwaliteitsaspecten. De verzameling van de eigen kwaliteitsaspecten
is opgenomen in een bijlage. De meest bijzondere eigen kwaliteitsaspecten noemen we “parels”. Onze parels staan
vermeld in het hoofdstuk 5: Onze parels.

Bijlagen

1. Eigen kwaliteitsaspecten

16 Strategisch beleid
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De Stichting KempenKind beschikt over een strategisch beleidsplan (zie bijlage ). Daarin worden de onderstaande
aandachtspunten voor de scholen aangegeven.

Domein Aandachtspunten beleidsplan 2019 t/m 2022 Prioriteit

Gebouwen en
huisvesting

Bij nieuw-of verbouw zorgen voor een toekomstbestendige
onderwijsomgeving

gemiddeld

Financiën en beheer Uitvoering geven aan het nieuwe MJOP en MIP laag

De SWOT-analyse: de
matrix

Partnerschap omgeving versterken gemiddeld

Personeel Zorgen voor kwalitatief goed personeel. hoog

Personeel De scholen zorgen voor een goede implementatie van het HRM-
beleid.

gemiddeld

Profilering en marketing Schrijven van PR uitgangspunten (één A4). laag

Kwaliteitszorg De scholen plegen systematisch kwaliteitszorg. hoog

Bijlagen

1. Strategisch beleidsplan KempenKind

De Groote Aard SO-VSO

Schoolplan 2019-2023 24



17 Aandachtspunten 2019-2023

Thema Mogelijk aandachtspunt Prioriteit

Streefbeeld Binnen onze school heerst een professionele cultuur. Er is sprake van
open en transparante communicatie en is er helderheid over de
besluitvormingsprocedures. Gemaakte afspraken worden nagekomen.

hoog

Onze school is bekend om haar kwaliteit bij ouders en partners in zorg,
onderwijs, bedrijfsleven en gemeente.

gemiddeld

Er is school breed inzicht in de opbrengsten en resultaten van het
onderwijs en het daaraan gekoppelde onderwijsaanbod. Vanuit dit inzicht
wordt op basis van de cyclus van opbrengst- en handelingsgericht werken
de kwaliteit van het onderwijs steeds verder verbeterd. Met specifieke
aandacht voor DGA leerlijnen op de vakgebieden mondelinge taal,
schriftelijke taal, rekenen, leren-leren en bewegen en sport.

hoog

De school is gevestigd in een modern en eigentijds gebouw, passend bij
de onderwijskundige visie.

gemiddeld

Beleidsplan 2019
t/m 2022:
Financiën en
beheer

Uitvoering geven aan het nieuwe MJOP en MIP laag

Beleidsplan 2019
t/m 2022:
Personeel

Zorgen voor kwalitatief goed personeel. hoog

De scholen zorgen voor een goede implementatie van het HRM-beleid.
Creëren van rol duidelijkheid en concrete afspraken maken over te
behalen resultaten per functie en bijbehorende competenties
Voeren van effectieve gesprekkencyclus en verslaglegging hierover
Ontwikkelen en implementeren van een duidelijke structuur
waarbinnen de bekwaamheid van personeel wordt vastgelegd en
gemonitoord

gemiddeld

Beleidsplan 2019
t/m 2022:
Profilering en
marketing

Schrijven van PR uitgangspunten (één A4). laag

Beleidsplan 2019
t/m 2022:
Kwaliteitszorg

De scholen plegen systematisch kwaliteitszorg.
De leraren vergelijken de behaalde resultaten met de verwachte
ontwikkeling
Wij evalueren stelselmatig of onze verbeterplannen zijn gerealiseerd
De analyse van de leerresulaten wordt verdiept en waar nodig worden
vervolg acties geformuleerd. Dit geldt voor de kernvakken en de
leergebied overstijgende kerndoelen.
Op basis van een analyse van de toetsgegevens wordt het onderwijs
afgestemd op de onderwijsbehoefte van de groep als geheel
De school evalueert regelmatig of de extra ondersteuning het
gewenste effect heeft en stelt de extra ondersteuning zonodig bij
De oorzaken van tekortschietende onderwijskwaliteit worden
geanalyseerd
Op basis van analyses worden waar nodig verbeteringen doelgericht
doorgevoerd

hoog
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PCA
Onderwijskundig
beleid

Het SOP van het VSO zal komende periode worden geactualiseerd gemiddeld

Beleid op pedagogisch en didactisch handelen wordt doorvertaald in
kwaliteitskaarten, competenties per functie en observatie/kijkwijzers

gemiddeld

Er wordt op een eenduidige kwaliteitsvolle manier instructie gegeven (EDI) gemiddeld

Op basis van opbrengst analyses voor de kernvakken een richtlijn
formuleren voor onderwijstijd per vak.

gemiddeld

Beschrijven van de koppeling tussen methode, middelen en materialen per
doel.

gemiddeld

Eventuele onderschreiding van onderwijstijd ten gevolge van therapie of
ivm beperkte belastbaarheid is goed gedocumenteerd in het OPP van de
leerling

gemiddeld

Er wordt voldoende gedifferentieerd in zowel inhoudelijk aanbod als in
onderwijstijd om zo optimaal aan te sluiten bij de behoefte van de leerling

De leraren verbreden of verdiepen het aanbod afhankelijk van de
kenmerken van de leerlingenpopulatie
De leraren stemmen de onderwijstijd af op de behoeften van de groep
en individuele leerlingen

gemiddeld

Herijken leerlijnen en aanbod VSO. UItwerken aanbod per
uitstroombestemming.

hoog

Aansluiting zoeken bij landelijk doelgroepen model van Lecso gemiddeld

PCA
Personeelsbeleid

Verbeteren samenwerking binnen het team en professionele cultuur
waarin collega's elkaar feedback geven en aanspreken op
verantwoordelijkheden

hoog

Gerichte acties uitzetten om de werkdruk binnen het team bespreekbaar te
maken en te reduceren (in aansluiting op plan van aanpak RI&E)

hoog

PCA
Organisatiebeleid

Analyseren van duurzaamheid van uitstroom en koppelen van eventuele
vervolg acties

gemiddeld

Opstellen van protocollen voor onderbouwde bijstelling van leerroutes en
uitstroombestemming

laag

Het op stichtingsniveau vastgestelde veiligheidsbeleid op onderdelen
doorvertalen naar school niveau

gemiddeld

PCA Financieel
beleid

Vergroten van inzicht in oorzaken van begrotingstekorten en opstellen plan
aanpak voor reduceren van dit tekort op de langere termijn

gemiddeld

PCA
Kwaliteitszorg

Medewerkers beter informeren over de schoolontwikkeling gemiddeld

Opstellen meerjarenplanning voor kwaliteitskaarten gemiddeld

PCA
Onderwijskundig
beleid

De aangeboden leerstof is logisch opgebouwd binnen een reeks van
lessen

gemiddeld

De leraren benutten de geplande onderwijstijd effectief door een efficiënte
lesuitvoering

gemiddeld

Thema Mogelijk aandachtspunt Prioriteit
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PCA
Organisatiebeleid

De school monitort de veiligheid
De school neemt verbetermaatregelen als de monitoring daartoe
aanleiding geeft

gemiddeld

Thema Mogelijk aandachtspunt Prioriteit
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18 Meerjarenplanning 2019-2020

Thema Verbeterdoel

Streefbeeld Binnen onze school heerst een professionele cultuur. Er is sprake van open en transparante
communicatie en is er helderheid over de besluitvormingsprocedures. Gemaakte afspraken
worden nagekomen.

Er is school breed inzicht in de opbrengsten en resultaten van het onderwijs en het daaraan
gekoppelde onderwijsaanbod. Vanuit dit inzicht wordt op basis van de cyclus van opbrengst- en
handelingsgericht werken de kwaliteit van het onderwijs steeds verder verbeterd. Met specifieke
aandacht voor DGA leerlijnen op de vakgebieden mondelinge taal, schriftelijke taal, rekenen, leren-
leren en bewegen en sport.

Beleidsplan 2019
t/m 2022:
Personeel

Zorgen voor kwalitatief goed personeel.

De scholen zorgen voor een goede implementatie van het HRM-beleid.

Beleidsplan 2019
t/m 2022:
Kwaliteitszorg

De scholen plegen systematisch kwaliteitszorg.

PCA
Onderwijskundig
beleid

Het SOP van het VSO zal komende periode worden geactualiseerd

Beleid op pedagogisch en didactisch handelen wordt doorvertaald in kwaliteitskaarten,
competenties per functie en observatie/kijkwijzers

Eventuele onderschreiding van onderwijstijd ten gevolge van therapie of ivm beperkte
belastbaarheid is goed gedocumenteerd in het OPP van de leerling

Herijken leerlijnen en aanbod VSO. UItwerken aanbod per uitstroombestemming.

PCA
Personeelsbeleid

Verbeteren samenwerking binnen het team en professionele cultuur waarin collega's elkaar
feedback geven en aanspreken op verantwoordelijkheden

Gerichte acties uitzetten om de werkdruk binnen het team bespreekbaar te maken en te reduceren
(in aansluiting op plan van aanpak RI&E)

PCA Financieel
beleid

Vergroten van inzicht in oorzaken van begrotingstekorten en opstellen plan aanpak voor reduceren
van dit tekort op de langere termijn

PCA
Kwaliteitszorg

Medewerkers beter informeren over de schoolontwikkeling

Opstellen meerjarenplanning voor kwaliteitskaarten

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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19 Meerjarenplanning 2020-2021

Thema Verbeterdoel

Streefbeeld Binnen onze school heerst een professionele cultuur. Er is sprake van open en transparante
communicatie en is er helderheid over de besluitvormingsprocedures. Gemaakte afspraken
worden nagekomen.

Onze school is bekend om haar kwaliteit bij ouders en partners in zorg, onderwijs, bedrijfsleven en
gemeente.

Er is school breed inzicht in de opbrengsten en resultaten van het onderwijs en het daaraan
gekoppelde onderwijsaanbod. Vanuit dit inzicht wordt op basis van de cyclus van opbrengst- en
handelingsgericht werken de kwaliteit van het onderwijs steeds verder verbeterd. Met specifieke
aandacht voor DGA leerlijnen op de vakgebieden mondelinge taal, schriftelijke taal, rekenen,
leren-leren en bewegen en sport.

De school is gevestigd in een modern en eigentijds gebouw, passend bij de onderwijskundige
visie.

Beleidsplan 2019
t/m 2022:
Financiën en
beheer

Uitvoering geven aan het nieuwe MJOP en MIP

Beleidsplan 2019
t/m 2022:
Personeel

Zorgen voor kwalitatief goed personeel.

De scholen zorgen voor een goede implementatie van het HRM-beleid.

Beleidsplan 2019
t/m 2022:
Kwaliteitszorg

De scholen plegen systematisch kwaliteitszorg.

PCA
Onderwijskundig
beleid

Beleid op pedagogisch en didactisch handelen wordt doorvertaald in kwaliteitskaarten,
competenties per functie en observatie/kijkwijzers

Er wordt op een eenduidige kwaliteitsvolle manier instructie gegeven (EDI)

Er wordt voldoende gedifferentieerd in zowel inhoudelijk aanbod als in onderwijstijd om zo
optimaal aan te sluiten bij de behoefte van de leerling

Herijken leerlijnen en aanbod VSO. UItwerken aanbod per uitstroombestemming.

Aansluiting zoeken bij landelijk doelgroepen model van Lecso

PCA
Personeelsbeleid

Verbeteren samenwerking binnen het team en professionele cultuur waarin collega's elkaar
feedback geven en aanspreken op verantwoordelijkheden

Gerichte acties uitzetten om de werkdruk binnen het team bespreekbaar te maken en te reduceren
(in aansluiting op plan van aanpak RI&E)

PCA
Organisatiebeleid

Analyseren van duurzaamheid van uitstroom en koppelen van eventuele vervolg acties

Opstellen van protocollen voor onderbouwde bijstelling van leerroutes en uitstroombestemming

PCA Financieel
beleid

Vergroten van inzicht in oorzaken van begrotingstekorten en opstellen plan aanpak voor reduceren
van dit tekort op de langere termijn

PCA
Kwaliteitszorg

Medewerkers beter informeren over de schoolontwikkeling
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PCA
Onderwijskundig
beleid

De aangeboden leerstof is logisch opgebouwd binnen een reeks van lessen

De leraren benutten de geplande onderwijstijd effectief door een efficiënte lesuitvoering

PCA
Organisatiebeleid

De school monitort de veiligheid

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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20 Meerjarenplanning 2021-2022

Thema Verbeterdoel

Streefbeeld Onze school is bekend om haar kwaliteit bij ouders en partners in zorg, onderwijs, bedrijfsleven en
gemeente.

Er is school breed inzicht in de opbrengsten en resultaten van het onderwijs en het daaraan
gekoppelde onderwijsaanbod. Vanuit dit inzicht wordt op basis van de cyclus van opbrengst- en
handelingsgericht werken de kwaliteit van het onderwijs steeds verder verbeterd. Met specifieke
aandacht voor DGA leerlijnen op de vakgebieden mondelinge taal, schriftelijke taal, rekenen,
leren-leren en bewegen en sport.

De school is gevestigd in een modern en eigentijds gebouw, passend bij de onderwijskundige
visie.

Beleidsplan 2019
t/m 2022:
Financiën en
beheer

Uitvoering geven aan het nieuwe MJOP en MIP

Beleidsplan 2019
t/m 2022:
Personeel

Zorgen voor kwalitatief goed personeel.

De scholen zorgen voor een goede implementatie van het HRM-beleid.

Beleidsplan 2019
t/m 2022:
Profilering en
marketing

Schrijven van PR uitgangspunten (één A4).

PCA
Onderwijskundig
beleid

Er wordt op een eenduidige kwaliteitsvolle manier instructie gegeven (EDI)

Op basis van opbrengst analyses voor de kernvakken een richtlijn formuleren voor onderwijstijd
per vak.

Beschrijven van de koppeling tussen methode, middelen en materialen per doel.

Er wordt voldoende gedifferentieerd in zowel inhoudelijk aanbod als in onderwijstijd om zo
optimaal aan te sluiten bij de behoefte van de leerling

Herijken leerlijnen en aanbod VSO. UItwerken aanbod per uitstroombestemming.

Aansluiting zoeken bij landelijk doelgroepen model van Lecso

PCA
Organisatiebeleid

Het op stichtingsniveau vastgestelde veiligheidsbeleid op onderdelen doorvertalen naar school
niveau

PCA
Kwaliteitszorg

Medewerkers beter informeren over de schoolontwikkeling

PCA
Onderwijskundig
beleid

De aangeboden leerstof is logisch opgebouwd binnen een reeks van lessen

De leraren benutten de geplande onderwijstijd effectief door een efficiënte lesuitvoering

PCA
Organisatiebeleid

De school monitort de veiligheid
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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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21 Meerjarenplanning 2022-2023

Thema Verbeterdoel

Streefbeeld Onze school is bekend om haar kwaliteit bij ouders en partners in zorg, onderwijs, bedrijfsleven en
gemeente.

Er is school breed inzicht in de opbrengsten en resultaten van het onderwijs en het daaraan
gekoppelde onderwijsaanbod. Vanuit dit inzicht wordt op basis van de cyclus van opbrengst- en
handelingsgericht werken de kwaliteit van het onderwijs steeds verder verbeterd. Met specifieke
aandacht voor DGA leerlijnen op de vakgebieden mondelinge taal, schriftelijke taal, rekenen,
leren-leren en bewegen en sport.

De school is gevestigd in een modern en eigentijds gebouw, passend bij de onderwijskundige
visie.

Beleidsplan 2019
t/m 2022:
Personeel

Zorgen voor kwalitatief goed personeel.

PCA
Onderwijskundig
beleid

Beschrijven van de koppeling tussen methode, middelen en materialen per doel.

Er wordt voldoende gedifferentieerd in zowel inhoudelijk aanbod als in onderwijstijd om zo
optimaal aan te sluiten bij de behoefte van de leerling

Herijken leerlijnen en aanbod VSO. UItwerken aanbod per uitstroombestemming.

Aansluiting zoeken bij landelijk doelgroepen model van Lecso

PCA
Organisatiebeleid

Het op stichtingsniveau vastgestelde veiligheidsbeleid op onderdelen doorvertalen naar school
niveau

PCA
Kwaliteitszorg

Medewerkers beter informeren over de schoolontwikkeling

PCA
Onderwijskundig
beleid

De leraren benutten de geplande onderwijstijd effectief door een efficiënte lesuitvoering

PCA
Organisatiebeleid

De school monitort de veiligheid

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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22 Formulier "Instemming met schoolplan"

Brin: 01PJ

Naam: De Groote Aard SO-VSO

Adres: Mortel 1

Postcode: 5521 TP

Plaats: EERSEL

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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23 Formulier "Vaststelling van schoolplan"

Brin: 01PJ

Naam: De Groote Aard SO-VSO

Adres: Mortel 1

Postcode: 5521 TP

Plaats: EERSEL

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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