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1 Inleiding

1.1 Voorwoord

Bedrijfsschool Het WERK! is per februari 2015 operationeel. Het betreft dus een zeer jonge school die de komende
jaren haar onderwijs en organisatieprocessen verder wil ontwikkelen en borgen. De school profileert zich op het
gebied van Speciaal Beroepsonderwijs en werkt intensief samen met ketenpartners in de arbeidsregio Noord-Holland. 

In het schoolplan 2015-2019 beschrijft de school haar geplande ontwikkelingen en beoogde resultaten.

De indeling van het schoolplan is afgestemd op het strategisch beleidsplan van de stichting Ronduit en de
beleidsterreinen die wij relevant vinden voor onze schoolontwikkeling. Deze beleidsterreinen vormen de focus voor
onze kwaliteitszorg. Dit betekent, dat wij de beleidsterreinen beschrijven (plan), periodiek beoordelen (check) en
borgen of verbeteren (act). De onderscheiden beleidsterreinen in dit schoolplan komen (deels) overeen met de
kwaliteitsaspecten die de Inspectie van het Onderwijs onderscheidt in haar toezichtkader. In het hoofdstuk
Personeelsbeleid beschrijven we de competenties (in de geest van de wet Beroepen in het onderwijs en de CAO
2015) die wij hanteren voor de persoonlijke ontwikkeling van onze werknemers. 

1.2 Doelen en functie

Ons schoolplan beschrijft in de eerste plaats onze kwaliteit: onze missie, onze visie en de daaraan gekoppelde
doelen. Wij spreken in dit geval van ambities (fase ‘to plan). Op basis van de huidige situatie hebben we diverse
acties ingezet om grip te krijgen op onze sterke en zwakke punten en daarmee op onze verbeterdoelen (fase ‘to
check) voor de komende vier jaar. Het schoolplan functioneert daardoor als een verantwoordingsdocument (wat
beloven we?) naar de overheid, het bevoegd gezag en de ouders en als een planningsdocument (wat willen we
wanneer verbeteren?) voor de planperiode 2015-2019. Op basis van ons vierjarige Plan van Aanpak (zie hoofdstuk
Jaarplannen 2015-2019) willen we jaarlijks een uitgewerkt jaarplan opstellen. In een jaarverslag zullen we steeds
terugblikken of de gestelde verbeterdoelen gerealiseerd zijn. Op deze wijze geven we vorm aan een cyclus van
plannen, uitvoeren en evalueren.

1.3 Procedures

Het schoolplan is opgesteld door het managementteam van de school en ter goedkeuring voorgelegd aan de
medezeggenschapsraad. De teamleden hebben meegedacht over de missie en visie(s) van de school, het
ondersteuningsprofiel en men heeft een bijdrage geleverd bij de nulmeting (via Quick Scan en vragenlijsten).

De komende vier jaar zullen we planmatig hoofdstukken van ons schoolplan met elkaar bespreken en dragen we zorg
voor een cyclische evaluatie van de beleidsterreinen, zoals beschreven in dit schoolplan. Met behulp van de jaarlijkse
Quick Scans en vragenlijsten stellen we per jaar vast wat er (niet) goed gaat en bepalen we onze verbeterdoelen.

1.4 Verwijzingen

Ons schoolplan is een rompplan. Daarom verwijzen we naar de volgende beleidsstukken (bijlagen):

1. Het strategisch beleidsplan van de stichting Ronduit/De Spinaker
2. Het schoolondersteuningsprofiel en bijbehorende werkwijzen
3. De schoolgids
4. De notitie personeelsbeleid (overlegstructuur en taakbeleid)
5. De werkwijze kwaliteitszorg en d e uitslagen uit WMK
6. Het jaarplan (evaluatie)
7. Uitwerking kerndoelen Arbeidstoeleiding VSO
8. De lessentabel, uren- en jaarplanning

1.5 Verbeterpunten Inleiding
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Aandachtspunt Prioriteit

Beschrijving organisatieprocessen gemiddeld

Ontwikkeling Speciaal Beroepsonderwijs hoog

Intensivering samenwerking met Bureau Arbeidsparticipatie gemiddeld

Verbindende Ambities gemiddeld
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2 Schoolbeschrijving

2.1 Schoolgegevens

Gegevens van de stichting  

Naam stichting: Stichting Ronduit Onderwijs

Algemeen directeur: Dhr. J.M.M. Zijp

Adres + nr.: Rubenslaan 2

Postcode + plaats: 1816 MB Alkmaar

Telefoonnummer: 072 514 78 30

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

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

Gegevens van de school  

Naam school: Spinaker Het WERK!

Directeur: Dhr. B.Austmann

Adres + nr.: Dudokweg 68

Postcode + plaats: 1703 DC

Telefoonnummer: 072-5763026

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

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

2.2 Personeel

H et management team van de school bestaat uit de locatiedirecteur, de teamleider en de onderwijs coördinator. De
dagelijkse aansturing van de school ligt bij de teamleider. Het team bestaat uit 20 medewerkers waarvan;

4 groepsleerkrachten
1 vakleerkracht bewegingsonderwijs
7 werkmeesters
3 coaches
1 onderwijs coördinator
1 teamleider
2 managementassistenten
1 pedagogisch conciërge

Van de 20 medewerkers zijn er 7 vrouw en 14 man. De leeftijdsopbouw wordt gegeven in onderstaand schema (stand
van zaken per 1-9-2015).

 Per 01-02-2015  OP  OOP

Ouder dan 60 jaar 5  

Van 50 tot 60 jaar 4  1

Van 40 tot 49 jaar 4  1

Van 30 tot 39 jaar 2  2

Van 20 tot 29 jaar 1  
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2.3 Kenmerken van de leerlingen

Onze school werd in 2014-2015 bezocht door 62 leerlingen (teldatum 01-10-2014). De prognose voor 2015-2016 is 70
leerlingen. Alle leerlingen hebben een toelaatbaarheidsverklaring van een van de vier omringende
samenwerkingsverbanden. Alle leerlingen worden gekenmerkt door een diversiteit aan leer-, gedrags-, en/of
ontwikkelingsproblematiek. De kenmerken van de leerlingen en de consequenties daarvan voor ons onderwijs hebben
we beschreven in het ondersteuningsprofiel

In algemene zin hebben wij, op grond van de kenmerken van de leerlingen, extra aandacht voor het pedagogisch-
didactisch klimaat, gedragsregulering en het bevorderen van de leerhouding en regiefunctie van de leerling. We doen
dit door te werken vanuit 'de 5 rollen van de docent' en het 'direct instructiemodel'.

2.4 Kenmerken van de ouders

De communicatie met ouders vanuit school is een speerpunt.  In maart 2015 is de school gestart met een ouderraad
om ouderparticipatie te vergroten. De ouderraad komt een maal per maand bij elkaar, samen met de directeur en de
teamleider. De raad bespreekt alle zaken die te maken hebben met de schoolorganisatie en de kwaliteit van het
onderwijs. Ouders worden tevens gestimuleerd zitting te nemen in de medezeggenschapsraad van de school.

De school organiseert per jaar twee ouderavonden. Deze avonden worden gemiddeld door de helft tot driekwart van
de ouders bezocht. De interesse van de ouders lijkt daarmee voldoende maar kan nog verder worden vergroot. De
gezinssituatie van onze leerlingen is zeer divers. Een significant deel van onze leerlingen is bekend met (gezins)hulp.
De aansluiting van jeugdhulp bij ouders en onderwijs is een aandachtspunt. De school ziet ouders en leerlingen als
regievoerder van het onderwijstraject. 

2.5 Sterkte-zwakteanalyse

In het kader van ons nieuwe schoolplan zien we voor de komende vier jaren een aantal kansen en bedreigingen
(intern en extern) We willen daarmee nadrukkelijk rekening houden in ons beleid en onze beleidskeuzen.

STERKE KANTEN SCHOOL ZWAKKE KANTEN SCHOOL

Het team gelooft in het concept van speciaal
beroepsonderwijs

Werkmeesters zijn onvoldoende (vak) gediplomeerd

Onderwijs en arbeidstraining lopen in elkaar over en
versterken elkaar

Pedagogisch-didactisch klimaat is nog niet op het
gewenste niveau

Aanbod dekt alle kerndoelen Arbeidstoeleiding VSO Aansturing van professionals op resultaat en ontwikkeling
verdient extra aandacht

KANSEN BEDREIGINGEN

Aansluiting bij beroepsonderwijs teruglopende aantallen toelaatbaarheid vanuit
samenwerkingsverbanden

Voorziet in behoefte vanuit VSO, VMBO en MBO Financiele situatie van de school onvoldoende berekend
op noodzakelijke investeringen

Verbinden VSO en arbeidsmarkt 50% van het personeel is ouder dan 50. 80% is ouder
dan 40 jaar.

2.6 Landelijke ontwikkelingen

Veranderingen in de wetgeving voor zowel onderwijs als overheid resulteren in verschuivingen in onderwijsstromingen
en arbeidsparticipatie van jongeren. Leerlingen in een arbeidsprofiel kunnen vanaf 16 jaar instromen op de
arbeidsmarkt, de toegang tot diverse gemeentelijke vangnetten als Wajong wordt kleiner, de jeugdwerkloosheid neemt
toe. De noodzaak om passende, zinvolle en duurzame arbeidsparticipatie van jongeren en jongvolwassenen te
bevorderen wordt steeds actueler. Het WERK! heeft de ambitie uitgesproken om samen met ketenpartners een
antwoord te vinden op de vraag hoe leerlingen en jonge instromers op de arbeidsmarkt een succesvolle start kunnen
maken als beginnend beroepsbeoefenaar en hun arbeidsplaats weten te behouden.

De school heeft een start gemaakt met de ontwikkeling van arbeidstrainingcentra waarin onderwijs geïntegreerd wordt
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aangeboden. Deze ambitie komt voort uit een analyse van de resultaten van De Spinaker op het gebied van
arbeidstoeleiding in de arbeidsregio Noord-Holland / SWV VO Noord-Kennermerland, West Friesland en de Kop van
Noord-Holland. De ambitie kan als volgt worden omschreven;

     “Er is behoefte aan een school waar leerlingen oefenstages kunnen lopen in geaccrediteerde, arbeidsgerichte
werkplaatsen waarin ook brancheorganisaties opleidingen kunnen verzorgen. De opbouw van oefenstages gevolgd
door stages in bedrijven vergroot de kans op een succesvolle instroom op de arbeidsmarkt. Coaching op de werkplek
en kwalitatieve nazorg zijn noodzakelijk. Arbeidstoeleiding moet een reële uitstroommogelijkheid zijn waarop het
onderwijsaanbod moet worden afgestemd. De integratie van onderwijs in arbeidstoeleiding, in plaats van andersom,
verlegt de focus van onderwijs naar arbeid”. 

2.7 CAO 2015

Met ingang van 2015 is de nieuwe CAO-PO van kracht. In schooljaar 2015-2016 zal De Spinaker de richtlijnen vanuit
de CAO vertalen naar haar personeelsbeleid en specifiek het taakbeleid. Ook op onze school zal de nieuwe CAO
gevolgen hebben voor o.a. de arbeidsduur, het pauzebeleid, scholing en de invulling van de normjaartaakkaart. 

2.8 Verbeterpunten Schoolbeschrijving

Aandachtspunt Prioriteit

Professionalisering managementteam laag

Verbeteren / borgen ouderparticipatie en communicatie met ouders gemiddeld

Vergroten evenwichtige leeftijdsopbouw onderwijsteam laag

Professionalisering- ( door ontwikkelen) werkmeesters/arbeidstrainers gemiddeld

Vergroten aansluiting arbeidsmarkt en beroepsonderwijs hoog

Borgen taakbeleid op basis CAO 2015 laag

Actualiseren jaar-taakkaart op basis CAO 2015 laag

Aanpassen - naam van de school. laag

Overkoepelende aandachtspunten De Spinaker Heerhugowaard gemiddeld
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3 Onderwijskundig beleid

3.1 De missie van de school

De uitgangspunten voor het opzetten van Het WERK! zijn beschreven onder de kop 'landelijke ontwikkelingen'
Volgend daarop heeft de school als missie om kwalitatief Speciaal Beroepsonderwijs te realiseren in de arbeidsregio
Noord-Holland.

3.2 De visies van de school

Aansluitend op de missie en visie van Ronduit/De Spinaker heeft Het WERK! een sterke eigen visie. Deze is
uitgebreid beschreven in het ondersteuningsprofiel van de school. Dit schoolplan en het ondersteuningsprofiel zijn
daarmee onlosmakelijk met elkaar verbonden. In dit schoolplan zal regelmatig worden verwezen naar het
ondersteuningsprofiel. 

De visie van de school gaat uit van de gedachte dat leerlingen op Het WERK! vaak negatieve ervaringen hebben
opgedaan in het onderwijs. Het zelfbeeld en vertrouwen zijn beschadigd en leerlingen gaan er vaak van uit dat zij
opnieuw zullen worden afgewezen. We zijn ons er van bewust dat een goed leerklimaat daarom essentieel is voor het
slagen van ons onderwijs. Op Het WERK! werken alle medewerkers vanuit de gedachte dat onderwijs en arbeid
belangrijk zijn voor een adequate ontwikkeling op alle leefgebieden. Wij willen hieraan een positieve bijdrage leveren
door onze leerlingen toe te rusten op het kunnen verwerven van een passende plek in de maatschappij. 

Wij zien een goede basisondersteuning als de fundering van onze school. De basisondersteuning bestaat in onze
visie uit drie kernwaarden; Goed Onderwijs, Passende Ondersteuning en Professionaliteit. In het
ondersteuningsprofiel zijn deze drie waarden uitgewerkt in kenmerken die "op de werkvloer" zichtbaar moeten zijn.

Als laatste is het onze visie dat we het niet alleen kunnen, maar ook niet alleen willen. Samenwerking met collega-
scholen en ketenpartners is een essentieel onderdeel van kwalitatief goed Speciaal Beroepsonderwijs.

3.3 Levensbeschouwelijke identiteit

Onze school is een openbare school voor speciaal voortgezet onderwijs. De aandacht voor levensbeschouwelijke
vorming is verweven in het onderwijs. We zien een relatie tussen levensbeschouwelijke vorming, sociaal-emotionele
ontwikkeling, sociale vaardigheden, actief burgerschap en sociale cohesie. We vinden het belangrijk dat leerlingen op
een goede wijze met elkaar omgaan en dat ze respect hebben voor de mening en visie van anderen. 

Vanuit de kerndoelen VSO-arbeidsmarktgericht worden er geen specifieke doelen gesteld aangaande
levensbeschouwelijk onderwijs. Wij besteden in beperkte mate aandacht aan levensbeschouwing vanuit het kerndoel '
Leren functioneren in sociale situaties'

3.4 Sociaal-emotionele 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. We
doen dit omdat we onze leerlingen willen opvoeden tot verantwoorde burgers. Ze moeten goed voor zichzelf kunnen
zorgen en goed kunnen omgaan met de mensen en de wereld om hen heen. De ontwikkeling van leerlingen wordt
tijdens de leerlingbespreking besproken. 

1. Onze school besteedt structureel en systematisch aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling
2. Onze school werkt vanuit de visie op herstelrecht en Time-out/switch
3. We sturen samen met ouders en leerling, vanuit het OPP, op het behalen van de sociaal-emotionele doelen.

Beoordeling

De Spinaker Het WERK!
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Omschrijving Resultaat

quickscan 2015 - Leerlingenzorg: De school begeleidt de leerlingen aan de hand van hun
ontwikkelingsperspectief, zodat zij zich naar hun mogelijkheden ontwikkelen.

3,1

Vragenlijst leerlingen 2015 - Zorg en begeleiding 2,65

Vragenlijst leerlingen 2015 - Sociale veiligheid 2,58

Vragenlijst leraren - Zorg en begeleiding 3,18

Vragenlijst leraren - Sociale veiligheid 3,44

Vragenlijst ouders/verzorgers - Actieve en zelfstandige rol van de leerlingen 2,64

Vragenlijst ouders/verzorgers - Schoolklimaat 2,33

Vragenlijst ouders/verzorgers - Zorg en begeleiding 2,32

Vragenlijst ouders/verzorgers - Sociale veiligheid 2,53

Aandachtspunt Prioriteit

Implementatie methode time-out en switch hoog

Actief werken vanuit de doelen OPP gerelateerd aan protectieve en belemmerende factoren hoog

Onderzoeken naar meetinstrument sociaal emotionele ontwikkeling (Scoll?) gemiddeld

3.5 Actief burgerschap

Jongeren en jong volwassenen groeien op in een steeds complexere, pluriforme maatschappij. Onze school vindt het
van belang om haar leerlingen op een goede manier hierop voor te bereiden. Leerlingen maken ook nu al deel uit van
de samenleving. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen op een bewuste manier in het leven staan.  Actief
burgerschap bereidt leerlingen voor op hun bewuste rol als burger in de Nederlandse maatschappij. Door praktische
ervaring en reflectie leren de leerlingen deze rol invullen in verschillende situaties. Bij de invulling van hun rol als
burger en werknemer hebben veel van onze leerlingen in meer of mindere mate ondersteuning nodig. Ook de
burgerschapsvaardigheden als op een adequate wijze hulp vragen en omgaan met ondersteuners horen hierbij.
Leerlingen leren omgaan met maatschappelijke ondersteuning en zorg- of hulpverlening die op hen van toepassing is.
Ook leren ze over de betekenis van hun beperking voor de samenleving. Leerlingen met problemen op het gebied van
communiceren of sociaal gedrag vinden het vaak moeilijk om een beargumenteerd standpunt in te nemen en te
verdedigen en/of zich te verplaatsen in zienswijzen van anderen en daarbij respectvol met kritiek om te gaan. 

Onze school maakt gebruik van vastgestelde methoden voor Loopbaan en Burgerschap. Daarnaast blijkt dat het
motiveren tot actief burgerschap bij onze leerlingen vaak vraagt om maatwerk. 

Onze visie op actief burgerschap is afgeleid van het kerndoel 'mens en maatschappij' (VSO arbeidsmarktgericht)

Aandachtspunt Prioriteit

Omgaan met (negatieve uitingen op) sociale media hoog

3.6 Leerstofaanbod

Ondersteuningsprofiel, Passend aanbod; Het leerstofaanbod is op het juiste niveau, passend bij het profiel en gericht
op de ontwikkeling van talenten en maatschappelijk functioneren. 

Op onze school gebruiken we eigentijdse methodes die voldoen aan de kerndoelen. Voor de hoofdvakken
Nederlands, Rekenen&Wiskunde, Engels en Loopbaan & Burgerschap wordt gebruik gemaakt van de methode
Deviant. 

De methodes worden bij de hoofdvakken integraal gebruikt door de docenten en daar waar nodig aangevuld met extra
stof. Voor de toetsing van de leerstof maken we gebruik van methode-onafhankelijke (TOA) en methodegebonden
toetsen. 

Ten aanzien van leerstofaanbod hebben we de volgende ambities vastgesteld
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1. Onze methodes voldoen aan de kerndoelen (zie uitwerking kerndoelen VSO Arbeidsmarktgericht)
2. Ons leerstofaanbod is uitgewerkt in subdoelen en lesplanners
3. Achterstanden worden ingehaald door extra lesuren en/of versmallen van leerstof. (het weglaten van facultatief

aanbod)
4. Wij gebruiken voor Taal en Rekenen methodegebonden toetsen en TOA-toetsen. (zie werkwijze toetsen en

beoordelen)
5. Het leerstofaanbod komt tegemoet aan relevante verschillen op basis van beoordeelde niveaus (niveaubepaling)
6. Het leerstofaanbod voorziet in de ondersteuning van de sociaal-emotionele ontwikkeling
7. Het leerstofaanbod voorziet in het gebruik (leren maken) van ICT
8. Het leerstofaanbod bereidt leerlingen voor op de arbeidsmarkt of het schakelen naar het beroepsonderwijs.

Beoordeling

De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO). Het
team is in april/mei 2015 gestart met het uitlijnen van kerndoelen, methoden, lesplanners en leerstofaanbod. Een
specifieke beoordeling op de arbeidstrainingsplaatsen is niet in de vragenlijsten opgenomen. De beleving van
leerstofaanbod in de klassikale lessen en de trainingsplaatsen / brancheopleidingen lijkt verschillend, maar is dus niet
objectief vast te stellen. 

Omschrijving Resultaat

Quickscan 2015 - Onderwijsleerproces: De aangeboden leerstofinhouden bereiden de
leerlingen voor op vervolgonderwijs en samenleving.

3,03

Quickscan 2015 - Onderwijsleerproces: De leraren leggen duidelijk uit, organiseren
onderwijsactiviteiten efficient en houden leerlingen taakbetrokken.

2,74

Quickscan 2015 - Onderwijsleerproces: De leraren stemmen aanbod, instructie, verwerking,
onderwijstijd en aanpak af op verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen.

2,95

Vragenlijst leerlingen 2015 - Aanbod 2,58

Vragenlijst leraren - Leerstofaanbod 2,79

Vragenlijst ouders/verzorgers - Aanbod 2,48

Aandachtspunt Prioriteit

Quickscan 2015 - Onderwijsleerproces: De leraren leggen duidelijk uit, organiseren
onderwijsactiviteiten efficiënt en houden leerlingen taakbetrokken. (inzetten effectieve
leertijd)

gemiddeld

Ontwikkelen aanbod leergebied-overstijgende kerndoelen in de lessen en stages gemiddeld

Er wordt gewerkt met eenduidige lesplanners - zie doelgericht didactisch handelen gemiddeld

Individueel Traject (IT) is als ondersteuningsaanbod beschreven gemiddeld

Kerndoel Loopbaan & Burgerschap: uitwerken curriculum gemiddeld

Ontwikkeling leerlijnen: onderzoek naar toepasbaarheid werkwijze 'passende perspectieven' gemiddeld

Ontwikkelen rapport modulen/cijferregistratie hoog

Zelfevaluatie: onderzoek naar vergroten eigenaarschap van leerlingen en doelgericht werken
op basis OPP

hoog

3.7 Vakken, methodes en toetsinstrumenten

Alle kerndoelen waarop onze school een aanbod moet doen zijn uitgewerkt in de 'checklist kerndoelen
arbeidsmarktgericht' (zie uitwerking kerndoelen). Specifiek voor het vakgerichte aanbod en de wijze van toetsen geeft
onderstaand schema een kort overzicht. (zie ook: uitwerking kerndoelen, overzicht leermiddelen 2015-2016 en
werkwijze toetsen en beoordelen) 
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Vak Methode Toetsinstrumenten

Nederlandse taal en communicatie Deviant Methodetoets en TOA

Engelse taal Deviant Methodetoets en TOA

Rekenen en wiskunde Deviant Methodetoets en TOA

Mens, natuur en techniek Stage Stagebeoordeling

Mens en maatschappij Deviant Methodetoets en TOA

Culturele orientatie en creatieve expressie Diverse Beoordeling werkstuk

Bewegen en sport Beoordeling inzet

3.8 De kernvakken: Nederlandse taal en communicatie

Voor het kernvak Nederlandse taal en communicatie werkt de school vanuit het kerndoel VSO-arbeidsmarktgericht:

" Goede beheersing van het Nederlands maakt het mogelijk om deel te nemen aan het maatschappelijke leven.
Beheersing van het Nederlands is ook nodig om vaardigheden in andere leergebieden en in latere werksituaties te
verwerven". 

"De kern van dit leergebied bestaat uit het leren communiceren in het Nederlands. Leerlingen leren mondelinge en
schriftelijke taalvaardigheden. Het onderwijs sluit aan bij de leefwereld van de leerling en wat hij in het onderwijs heeft
bereikt. Leerlingen leren omgaan met teksten uit alledaagse en werkgerelateerde situaties. Ook leren omgaan met de
computer, uitbreiden van de woordenschat en reflecteren op het eigen taalgebruik, hoort bij dit leergebied". 

Met betrekking tot het niveau waarop we de kerndoelen aanbieden gaan we in de basis uit van de door het Ministerie
aangeboden uitgangspunten. Het Ministerie omschrijft dit als volgt: " De kerndoelen voor Nederlands zijn opgesteld
voor referentieniveau 1F, maar leerlingen zijn niet verplicht dit niveau te behalen" (min. OCW, Kerndoelen VSO) .

Op Het WERK! streven we er naar het maximale uit onze leerlingen te halen. Leerlingen op onze school krijgen
daarom een leerstofaanbod dat aansluit bij hun beoordeeld niveau en toewerkt naar het daarop volgende niveau.  Dit
kan varieren van op weg naar 1F tot 3F. Onze inzet is voor elke leerling gericht op 2F.

3.9 Rekenen en wiskunde

Voor het kernvak Rekenen en wiskunde werkt de school vanuit het kerndoel VSO-arbeidsmarktgericht:

" Reken- en wiskundeonderwijs draagt bij aan de redzaamheid van leerlingen in situaties die reken- of wiskundige
kennis, vaardigheden of inzichten vereisen. In het profiel arbeidsmarktgericht ligt het accent op rekenen en wiskunde
dat de leerling voorbereidt op praktische situaties als werk, wonen, vrije tijd en burgerschap". 

" De kerndoelen richten zich op het verwerven van kennis, vaardigheden en inzichten op het gebied van getallen,
verhoudingen, meten, tijd en verbanden. Het gaat niet om het op een formele wijze aanleren van bewerkingen".

De kerndoelen voor Rekenen en wiskunde zijn opgesteld voor referentieniveau 1F, maar leerlingen zijn niet verplicht
dit niveau te behalen. Op Het WERK! streven we er naar het maximale uit onze leerlingen te halen. Leerlingen op
onze school krijgen daarom een leerstofaanbod dat aansluit bij hun beoordeeld niveau en toewerkt naar het daarop
volgende niveau. Dit kan varieren van op weg naar 1F tot 3F. Onze inzet is voor elke leerling gericht op 2F.

3.10 De kernvakken: Engelse taal

Voor het kernvak Engelse taal werkt de school vanuit het kerndoel VSO-arbeidsmarktgericht:

" Engels is als wereldtaal van belang voor alle leerlingen. Door beheersing van het Engels vergroten leerlingen
wereldwijd hun communicatieve, sociale en maatschappelijke mogelijkheden. 

Bij het kerndoel Engelse taal vormt het Europees Referentie Kader (ERK) het uitgangspunt. Voor het uitstroomprofiel
arbeidsmarktgericht is het aanbod gericht op het niveau A1. Leerlingen op onze school krijgen een leerstofaanbod dat
aansluit bij hun beoordeeld niveau en toewerkt naar het daarop volgende niveau. Dit kan variëren van A1 tot B1.

Aandachtspunt Prioriteit

onderzoeken - mogelijke certificering laag
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3.11 Mens, Natuur en Techniek

Voor het kernvak Mens, natuur en techniek werkt de school vanuit het kerndoel VSO-arbeidsmarktgericht:

" Het leergebied Mens, natuur en techniek richt zich op zorg, planten en dieren, duurzaamheid en techniek. Deze
thema's worden geplaatst in de context van school-, leef-, en (toekomstige) werksituaties. Leerlingen doen praktische
ervaring op die ze in hun dagelijks leven gebruiken".

Leerlingen worden voorbereid op verwachtingen aan een toekomstige werknemer. Op onze school leren de leerlingen
de noodzakelijke kennis en vaardigheden in een arbeidsmatige omgeving (arbeidstraining) of (bedrijfs)stages.

De kerndoelen in het leergebied Mens, natuur en maatschappij overlappen deels met de kerndoelen ter voorbereiding
op arbeid. De specifieke verschillen en wijze van toetsen zijn zichtbaar gemaakt in de uitwerking kerndoelen en
werkwijze toetsen en beoordelen. (zie: uitwerking kerndoelen en werkwijze toetsen en beoordelen)

Beoordeling

Het kerndoel Mens, natuur en techniek is niet specifiek beoordeeld. De subdoelen die vallen onder Mens en natuur
worden eind schooljaar 2014-2015 nog onvoldoende aangeboden. 

Aandachtspunt Prioriteit

Het kerndoel mens, natuur en techniek wordt v.w.b. het deel mens en natuur verder
ontwikkeld en aangeboden

gemiddeld

3.12 De kernvakken: Mens en maatschappij

Voor het kernvak Mens en maatschappij werkt de school vanuit het kerndoel VSO-arbeidsmarktgericht. De visie op het
kerndoel en de manier waarop de school aandacht besteedt aan dit kerndoel is beschreven onder de paragraaf ' actief
burgerschap'.

Aandachtspunt Prioriteit

Kerndoel Mens&Maatschappij - ontwikkelen gemiddeld

3.13 De kernvakken: Bewegen en sport

Voor het kernvak Bewegen en sport werkt de school vanuit het kerndoel VSO-arbeidsmarktgericht:

" Blijvend en verantwoord bewegen en sporten is voor leerlingen in het VSO belangrijk. Leerlingen worden zich bewust
van hun (fysieke) (on) mogelijkheden. Belangrijke doelen in het leergebied bewegen en sport zijn er op gericht om een
actieve levensstijl te ontwikkelen en te behouden. Leerlingen leren de belangrijkste bewegings- en spelvormen en
oriënteren zich op passende buitenschoolse sport en beweging. In veel bewegingsactiviteiten bereiden de leerlingen
zich voor op aspecten die van belang zijn voor lichamelijke arbeid, zoals tillen, kracht zetten, en op hoogte werken.
Ook veiligheid in bewegingssituaties en fitheid komen aan de orde".

Aandachtspunt Prioriteit

Bestendigen samenwerking Sportservice gemiddeld

3.14 De kernvakken: Culturele oriëntatie en creatieve expressie

Voor het kernvak Culturele oriëntatie en creatieve expressie werkt de school vanuit het kerndoel VSO-
arbeidsmarktgericht;

" Het leergebied Culturele oriëntatie en creatieve expressie stimuleert de persoonlijke, creatieve en kunstzinnige
ontwikkeling van leerlingen. Binnen de culturele oriëntatie ligt het accent op het verwerven van competenties om hun
vrije tijd op een passende en bevredigende manier vorm te geven. In dit leergebied is aandacht voor onder andere
kunsteducatie, media-educatie, sociaal cultureel aanbod en kunstzinnige disciplines als dans, drama en muziek".

" Leerlingen leren hun gevoelens uit te drukken en hierover te communiceren in beeld, geluid, en (lichaams)taal. Dit
biedt voor sommige leerlingen mogelijkheden, maar voor andere leerlingen gelden misschien beperkingen".

Om het vak op een zo optimaal mogelijke wijze aan te kunnen bieden is de school een overeenkomst aangegaan met
het cu ltureel ku nstzinnig centrum in de regio. Lessen en extra activiteiten vinden plaats in dit centrum.
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Onze leerlingen doen elke dag enorm veel indrukken op. Vaak moeten ze sneller competenties aanleren dan dat
passend is bij hun leeftijd. Wij hebben de overtuiging dat het voor alle leerlingen helpend kan zijn om op meerdere
manieren uiting te kunnen geven aan hun indrukken, ervaringen en gevoelens. We denken dat onze leerlingen
daardoor steviger staan en dat het de zelfredzaamheid stimuleert.

3.15 De kernvakken: Voorbereiding op arbeid

Voor het kernvak Voorbereiding op arbeid werkt de school vanuit het kerndoel VSO-arbeidsmarktgericht:

" Het uitstroomprofiel arbeidsmarktgericht bereidt leerlingen voor op deelname aan de arbeidsmarkt. Dit is passend
werk in de regio waar de leerling woont. Leerlingen oriënteren zich op geschikte werkvelden en beroepen en
ontwikkelen hun loopbaan-, arbeidsmarkt-, en beroepsvaardigheden maximaal, rekening houdend met hun
(on)mogelijkheden en het arbeidsperspectief in de regio". 

Voorbereiding op arbeid is voor onze school de hoofdtaak. Om de kansen op een zo positief mogelijke uitstroom van
onze leerlingen zo groot mogelijk te maken heeft onze school een aantal keuzen gemaakt in de organisatie van het
onderwijs en de school:

Er is gekozen om alleen het profiel arbeidsmarktgericht aan te bieden. Op die manier kan de school zich
specialiseren, wat ten goede komt aan de kwaliteit. Binnen het profiel kan worden gekozen voor uitstroom
beschermde arbeid, arbeid en MBO.
Er zijn afspraken gemaakt met partners in de regio zoals (branche)opleiders, bedrijfsopleiders,
beroepsonderwijs en bedrijven m.b.t. de doorstroom en plaatsing van leerlingen.
Er is aansluiting gerealiseerd met de basisvorming arbeidsmarktgericht in het VSO.
De school heeft zich (ook formatief) verbonden met opleiders en non-profit bedrijven.
Drie dagen per week is ingeruimd voor stage en oriëntatie waarbij leerlingen op verschillende niveaus kennis
kunnen maken met de arbeidssectoren. Dit doen we door leerlingen de mogelijkheden te bieden stage te lopen
binnen verschillende bedrijven. Daarnaast wordt alle leerlingen " oriëntatie op de sectoren"  aangeboden.
Tijdens deze oriëntatie draaien leerlingen mee in de bedrijfsopleidingen van de Techniekcampus.
Er is coaching op maat gericht op een eenduidig traject rond de leerling. De coach maakt voortdurend de
koppeling met leerling, ouders, netwerk, stage en school. De coach kan diverse hulpmiddelen inzetten om het
traject te ondersteunen. (zie ondersteuningsprofiel)
Om de stap tussen schoolstage, bedrijfsstage, arbeid of beroepsonderwijs zo goed mogelijk voor te bereiden
kunnen leerlingen gebruik maken van arbeidstrainingscentra.
Alle onderwijs activiteiten kunnen worden afgerond met een certificaat.

De komende jaren zal de school veel activiteiten ontplooien om de Voorbereiding op arbeid verder te ontwikkelen.
Geplande activiteiten zijn:

Verder uitwerken van alle kerndoelen in aanbod, methoden, hulpmiddelen, toetsing en beoordeling.
Meten van resultaten in het kader van kwaliteitszorg.
Vergroten van het netwerk van de school.
Actualiseren van de kennis van wet- en regelgeving.
Verbeteren van de stagebegeleiding, inclusief evaluatie en beoordeling.

Aandachtspunt Prioriteit

Boris-Baan: ontwikkelen van een stagegids/stagewerkboek dat stuurt op het werken aan
werkprocessen

hoog

Boris-Baan: implementeren van de werkprocessen op de werkplaatsen hoog

3.16 Gebruik leertijd

Effectief gebruik van leertijd stimuleert het leren. We hebben ons gerealiseerd dat onze leerlingen het beste tot leren
komen als de manier waarop wij lessen aanbieden, aansluit bij de behoefte van onze leerlingen. Uit eerdere analyse is
gebleken dat leerlingen in het profiel arbeidsmarktgericht het beste tot ontwikkeling komen als zij kunnen leren in een
arbeidsmatige en zo min mogelijk 'schoolse' omgeving.  

De Wet Kwaliteit VSO biedt leerlingen vanaf 14 jaar de mogelijkheid s tage te lopen. Stage is verplicht in het profiel
arbeidsmarktgericht. Er wordt geen minimum stagetijd voorgeschreven, wel een maximum: namelijk 'ten hoogste 4
dagen van elke week van het schooljaar'. Uiteraard dient er rekening gehouden te worden met de arbeidstijdenwet.
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Deze bepaalt een maximumwerktijd per leeftijdscategorie.

Het onderwijsconcept van onze school gaat uit van vier pijlers:

1. We bieden alle kerndoelen VSO arbeidsmarktgericht.
2. We verbinden het beroepsonderwijs met het speciaal onderwijs.
3. We verbinden arbeidsmarkt en brancheopleiders met het speciaal onderwijs.
4. We bieden 420 uur kernvakken en 580 uur stage en/of arbeidstraining.

We proberen verlies van leertijd op alle gebieden te voorkomen. Dit doen we op twee expliciete gebieden:

1. Klassenmanagement : Binnen de kernvakken wordt voldoende leertijd gepland en wordt gewerkt vanuit een
lessentabel, rooster, en lesplanner. Docenten zijn voorbereid en stellen (individuele) lesdoelen. Alle docenten
werken vanuit de methode ' de 5 rollen van de docent' en gebruiken het 'direct instructiemodel'. (o.a. houding,
motivatie, instructie, samenwerken)

2. Verzuimbeleid : Zowel tijdens de lesdagen als de stagedagen wordt er actief verzuimbeleid gevoerd bij te laat
komen en (on) geoorloofd verzuim. Ouders en leerlingen worden actief betrokken. Verzuim wordt geregistreerd
en met ouders, leerling en schoolcoach besproken. Indien noodzakelijk wordt een plan van aanpak geformuleerd
en wordt de leerplicht betrokken. 

Met betrekking tot het onderwijsproces en onderwijsleertijd heeft de school de volgende speerpunten gebaseerd op
het kwaliteitskader van de Inspectie van het onderwijs:

1. Docenten zetten de geplande onderwijstijd doelgericht in (kwasp. 4.2)
2. Docenten maken efficiënt gebruik van de geplande onderwijstijd (kwasp 4.3)
3. Docenten geven duidelijke uitleg van de leerstof (kwasp 6.1)
4. Docenten realiseren een taakgerichte werksfeer (kwasp 6.2)
5. Leerlingen zijn actief betrokken bij de onderwijsactiviteiten (kwasp 6.3)

Beoordeling

De school heeft in haar urenplanning ruim voldoende leertijd gepland. De stages zijn gemiddeld even lang als de
lesdagen. Afwijking naar beneden is vastgelegd in het OPP en met akkoord van leerplicht en ouders. Opvallend is dat
de leerlingen zelf vinden dat de geplande onderwijstijd niet optimaal wordt benut. De lessen beginnen wel op tijd maar
er gaat tijd verloren bij de instructie, verwerkingstijd en het behandelen van vragen in de klas. Dit hangt samen met de
beoordeling over ' leraren leggen duidelijk uit'. Starten met DIM kan hierop een antwoord geven. Bij de beoordeling zijn
de meeste respondenten (ouders, leerlingen en medewerkers) uitgegaan van de klassikale lessen. Interessant is het
om bij een volgende vragenlijst expliciet ook te vragen naar de leertijd op de arbeidstrainingsplaatsen. 

Omschrijving Resultaat

Quickscan 2015 - Onderwijsleerproces: De leraren stemmen aanbod, instructie, verwerking,
onderwijstijd en aanpak af op verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen.

2,95

Quickscan 2015 - Leertijd 2,95

Vragenlijst leerlingen 2015 - Tijd 2,67

Vragenlijst leraren - Leertijd 3,05

Vragenlijst ouders/verzorgers - Tijd 3,11

Aandachtspunt Prioriteit

Implementatie direct instructiemodel (IGDI) gemiddeld

Vragenlijsten actualiseren naar schoolspecifieke kenmerken laag

3.17 Pedagogisch handelen

Ondersteuningsprofiel, Veilig schoolklimaat: Leerlingen komen het beste tot leren in een omgeving waarin de
bejegening positief is en zij de veiligheid ervaren om zich te ontwikkelen. 

Onze docenten en coaches zijn van cruciaal belang. Docenten en coaches creëren een veilig en gestructureerd
klimaat waarin leerlingen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen.  Wij hechten veel waarde aan positieve en
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motiverende medewerkers die werken vanuit empowerment, aansluiten bij de leerling en voorspelbaar zijn bij het
toepassen van afspraken en het stellen van verwachtingen. 

Het pedagogisch klimaat wordt gedragen door het pedagogisch handelen van alle medewerkers. De t eamleider stuurt
vanuit de kernwaarden van het ondersteuningsprofiel, borgt afspraken en regels, spreekt aan, en stimuleert gewenst
gedrag van leerlingen en medewerkers, ziet toe op een goede uitvoering van time-out en oudercontacten. De c
oaches zijn de spil in alle contacten rond het traject van de leerling. Zijn communicatief vaardig, pro-actief,
opbouwend, ondersteunend en delen verantwoordelijkheid.  Docenten en werkmeesters brengen de meeste schooltijd
door met onze leerlingen. Van hen wordt bij uitstek verwacht dat ze pedagogisch en vakinhoudelijk competent zijn en
competent in reflectie en ontwikkeling. Specifiek wordt van docenten/werkmeesters verwacht dat ze

1. Zorgen voor een ordelijke klas
2. Zorgen voor een functionele en uitdagende leeromgeving
3. Positief en belangstellend met de leerlingen omgaan
4. Zorgen voor interactie met en tussen de leerlingen
5. Structuur bieden
6. Zorgen voor veiligheid en  afgesproken regels en afspraken hanteren
7. De leerlingen zelfstandig (samen) laten werken

Beoordeling

Het totaal van de score op pedagogisch handelen is zwak tot onvoldoende. Hoewel docenten het eigen pedagogisch
handelen positiever beoordelen, geven ook zij aan dat het eigen handelen beter kan. Aandachtspunten zijn aardig
doen, respectvolle omgang, hanteren schoolregels, de-escalerend werken en aandacht geven. 

Omschrijving Resultaat

Quickscan 2015 - Pedagogisch Handelen 3,12

Vragenlijst leerlingen 2015 - Pedagogisch Handelen 2,49

Vragenlijst leraren - Pedagogisch Handelen 2,97

Vragenlijst ouders/verzorgers - Pedagogisch Handelen 2,56

Aandachtspunt Prioriteit

Verbeteren van het pedagogisch klimaat gemiddeld

Training de-escalerend werken gemiddeld

Professionele cultuur: werken vanuit heldere schoolregels en omgangsvormen in het
pedagogisch-didactisch klimaat

gemiddeld

3.18 Didactisch handelen

Ondersteuningsprofiel, Vakinhoudelijk competent:  Wees enthousiast over jouw vak en gebruik jouw ruime vakkennis.
Laat zien dat jij goed onderwijs wilt geven en dat je resultaten wilt bereiken.

Op onze school geven de docenten en werkmeesters op een effectieve wijze gestalte aan gedifferentieerd onderwijs
(aansluitend op het OPP). We differentiëren bij de instructie (directe instructie) en de verwerking (zowel naar inhoud
als naar tempo). Omdat we veel waarde hechten aan de zelfstandigheid van de leerlingen laten we leerlingen waar
mogelijk samenwerken. Onze ambities zijn:

1. Docenten/werkmeesters werken vanuit de '5 rollen van de docent'
2. De instructie wordt gedifferentieerd aangeboden passend bij het OPP
3. De docenten/werkmeesters werken met het Direct Instructie Model (DIM)
4. De docenten/werkmeesters bieden meerdere oplossingsstrategieën aan
5. De leerlingen werken zelfstandig samen
6. De docenten/werkmeesters geven ondersteuning en hulp
7. De docenten/werkmeesters laten leerlingen hun werk zo veel mogelijk zelf corrigeren
8. De docenten/werkmeesters gebruiken diverse werkvormen
9. De docenten/werkmeesters zorgen voor tempodifferentiatie
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Beoordeling

Opvallend is het grote verschil tussen de beoordeling van de docenten enerzijds en ouders en leerlingen anderzijds.
Hierover gaat de school in gesprek met leerlingen en ouders en kan de leerling- en ouderraad een rol spelen. 

Omschrijving Resultaat

2014 Schooldiagnose schoolklimaat Klaas Groen - Schoolklimaat 2,95

Quickscan 2015 - Onderwijsleerproces: De leraren leggen duidelijk uit, organiseren
onderwijsactiviteiten efficiënt en houden leerlingen taakbetrokken.

2,74

Quickscan 2015 - Onderwijsleerproces: De leraren stemmen aanbod, instructie, verwerking,
onderwijstijd en aanpak af op verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen.

2,95

Quickscan 2015 - Didactisch Handelen 2,92

Vragenlijst leerlingen 2015 - Didactisch Handelen 2,63

Vragenlijst leraren - Didactisch Handelen 3,12

Vragenlijst ouders/verzorgers - Didactisch Handelen 2,44

Aandachtspunt Prioriteit

Onderwijsleerproces: De leraren leggen duidelijk uit, organiseren onderwijsactiviteiten
efficiënt en houden leerlingen taakbetrokken

gemiddeld

Betrekken leerling- en ouderraad bij de inzet op verbeteren van de waardering van het
didactisch handelen

gemiddeld

Implementatie direct instructiemodel (IGDI) gemiddeld

3.19 Actieve en zelfstandige houding

Op onze school hechten we veel waarde aan de zelfstandigheid van de leerlingen. Kernwoorden daarbij zijn: zelf
(samen) ontdekken, zelf (samen) kiezen, zelf (samen) doen. Naast zelfstandigheid vinden we het belangrijk om de
eigen verantwoordelijkheid van onze leerlingen te ontwikkelen. Het is vanzelfsprekend dat autonomie en eigen
verantwoordelijkheid niet betekent dat de docenten en werkmeesters de leerlingen te snel en te gemakkelijk loslaten.
Docenten en werkmeesters begeleiden de leerprocessen en doen dat “op maat”: leerlingen die (wat) meer sturing
nodig hebben, krijgen die ook. Onze ambities zijn: 

1. De docenten/werkmeesters betrekken de leerlingen actief bij de lessen en stage/arbeidstrainingsactiviteiten.
2. De leerlingen werken met dag(deel)taken en lesplanners.
3. De leerlingen bepalen gedeeltelijk wat zij wanneer doen (en hoe, en met wie)
4. De taken bevatten keuze-opdrachten
5. De docenten/werkmeesters laten de leerlingen, waar mogelijk, samenwerken en elkaar ondersteunen.
6. De docenten/werkmeesters leren de leerlingen doelmatig te plannen

3.20 Klassenmanagement

Ondersteuningsprofiel, klassenmanagement: Een uitdagende leeromgeving met structuur en gedeelde
verantwoordelijkheid stimuleert het leerproces en creëert succeservaringen.

In het klassenmanagement van een docent/werkmeester komen diverse vaardigheden samen. Naast de in de Wet
BIO benoemde vaardigheden zien wij op onze school ook dat een breed repertoire van handelingsalternatieven
ondersteunend is voor zowel docenten/werkmeesters als leerlingen en ouders. Ook het hebben of kunnen maken van
een passende analyse van onderwijsniveau, leer- en gedragsproblemen helpt bij het begrijpen van gedrag en het
kunnen aansluiten bij leerstijlen. 

Goed klassenmanagement van docenten en werkmeesters is een speerpunt voor de komende jaren. Om op een
eenduidige manier het klassenmanagement te kunnen aansturen en ontwikkelen maakt de school voor zowel de
lessen als de stage/arbeidstraining gebruik van ' de 5 rollen van de docent' (M. Slooter, CPS 2009)
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Aandachtspunt Prioriteit

Implementatie direct instructiemodel gemiddeld

Borgen van koppeling kerndoel-methode-toetsing-lesplanners (map kerndoelen) gemiddeld

Versterken constructieve samenwerking coach en klassendocent hoog

Borgen huiswerkklas laag

3.21 Ondersteuningsprofiel: passende ondersteuning voor leerling en personeel

Het WERK! heeft een eigen ondersteuningsprofiel opgesteld waarin staat aangegeven op welke wijze de school
invulling geeft aan passend onderwijs. Tevens geeft de school aan waar haar grenzen liggen en welke de ambities zijn
als het gaat om leerlingen onderwijs te bieden dat past bij hun onderwijsbehoeften. 

Het ondersteuningsprofiel van de locatie Het WERK! is opgesteld door het management en vastgesteld i.o. met het
onderwijsteam en de medezeggenschapsraad. (Op moment van schrijven is het profiel nog niet behandeld in de MR)
Onderliggend aan het profiel zijn in diverse bijlagen afspraken en werkwijzen beschreven die er zorg voor dragen dat
de visie uit het profiel wordt omgezet naar concrete en zichtbare handelingen binnen de school. Het profiel en de
bijlagen worden geëvalueerd in het jaarverslag en bijgesteld in het jaarplan.

Voor een uitgebreide beschrijving wordt verwezen naar het ondersteuningsprofiel 2015-2016. Hieronder volgt een
korte samenvatting.

" Goede basisondersteuning is de fundering van onze school. De basisondersteuning bestaat in onze visie uit drie
kernwaarden:

1. Goed onderwijs
Goed onderwijs leidt tot het duurzaam vergroten van toepasbare kennis en vaardigheden
Goed onderwijs = veilig schoolklimaat + passend aanbod + stimulerend klassenmanagement

2. Passende ondersteuning
Passende ondersteuning is gericht op het vergroten van handelingsalternatieven en het voorkomen en
stoppen van onwenselijke ontwikkelingen
Passende ondersteuning = handelingsgerichte analyses + handelingsgericht werken + empowerment

3. Professionaliteit
Goed onderwijs en passende ondersteuning worden geboden door een professioneel (onderwijs)team dat
de juiste kennis en vaardigheden inzet ten behoeve van het onderwijs. Onderwijspersoneel op Het WERK!
is vakbekwaam of lerend gericht op het behalen van dit niveau. Op Het WERK! zien wij drie competenties
uit de wet BIO als de basis voor onze professionaliteit
Professionaliteit = pedagogisch competent + vakinhoudelijk competent + competent in reflectie en
ontwikkeling

In het ondersteuningsprofiel zijn deze waarden uitgewerkt in kenmerken die op de werkvloer zichtbaar zijn.
Medewerkers dragen de basisondersteuning door actief inhoud te geven aan deze kenmerken.  

Goede ondersteuning kan worden geboden als de school, in het bijzonder de docent/werkmeester, de leerling en zijn
ontwikkeldoelen kent. Op Het WERK! heeft elke leerling daarom een ontwikkelingsperspectief (OPP) waarin staat
beschreven waar een leerling naar toe gaat (uitstroom), welke resultaten we verwachten (leerrendement), en binnen
welke tijd (planning). In het OPP is beschreven welke ondersteunende factoren kunnen worden benut. In het OPP is
een vaste werkwijze opgenomen voor het meten van de sociaal-emotionele ontwikkeling. Het OPP zien wij als een
gezamenlijk plan waarvoor alle betrokkenen verantwoordelijkheid dragen. Leerling en ouders/verzorgers voeren de
regie. Samen met ouders en leerling wordt het OPP regelmatig geëvalueerd. Het OPP is er op gericht een passende
uitstroom te realiseren en zo de leerling te equiperen dat hij/zij in staat is die plek duurzaam vast te houden. 

Beoordeling

Aandachtspunten bij de organisatie van de juiste ondersteuning zijn vooral gericht op het informeren en tijdig
betrekken van ouders. Daarnaast zijn het hebben van geduld, het bieden van een passend alternatief aanbod en
aandacht voor ouders en leerlingen onvoldoende beoordeeld. 
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Omschrijving Resultaat

Vragenlijst leerlingen 2015 - Zorg en begeleiding 2,65

Vragenlijst leraren - Zorg en begeleiding 3,18

Vragenlijst ouders/verzorgers - Zorg en begeleiding 2,32

Aandachtspunt Prioriteit

Ouders worden tijdig geïnformeerd over ondersteuningsvragen van hun kind gemiddeld

Coaches houden frequent en planmatig voortgangsgesprekken met ouders en leerlingen gemiddeld

Implementeren van kernteamoverleg tussen coaches en klassendocenten o.l.v. de
ondersteuningscoordinator

gemiddeld

Samenwerking hulpverlening in school gemiddeld

Implementeren Intergrip gemiddeld

3.22 Ondersteuningsprofiel: arrangementen

De kenmerken van de leerling bepalen in grote mate in welk profiel de leerling wordt geplaatst en welk arrangement de
leerling krijgt aangeboden. In het OPP wordt de theoretische uitstroom beschreven, die op basis van de
ondersteuningsbehoeften wordt vertaald naar de reële uitstroom. Tijdens het traject kan de uitstroom worden
bijgesteld.

Bij het indelen in profielen wordt de volgende verdeelsleutel gehanteerd; 

intelligentie + beoordeeld niveau = theoretische uitstroombestemming
theoretische uitstroom - problematiek + ondersteuning = reële uitstroom

Om onderwijs op maat aan te kunnen bieden, kan in overleg met betrokkenen worden gekozen voor een profiel en
stapeling van arrangementen. Alle leerlingen wordt standaard het basisarrangement geboden in combinatie met een
passend profiel. (Beschermde arbeid, arbeid, doorstroom ROC) Bovenop het standaard arrangement kan worden
gekozen voor extra of zware ondersteuning. Dit is verder uitgewerkt in het ondersteuningsprofiel. 

3.23 Passend onderwijs

In beginsel zijn wij het eens met de stelling dat zo veel mogelijk leerlingen regulier onderwijs moeten kunnen volgen, al
dan niet in een aangepast programma. In die gevallen dat regulier onderwijs niet meer mogelijk is kan in overleg met
alle betrokkenen worden gekozen voor speciaal onderwijs. Onze school valt onder het samenwerkingsverband Noord-
Kennemerland en werkt daarnaast samen met het SWV Kop van Noord-Holland, West-Friesland en Midden
Kennemerland.

Aandachtspunt Prioriteit

Samenwerken greenstart gemiddeld

Samenwerkingen Entree Horizoncollege gemiddeld

3.24 Opbrengstgericht werken

De aangeboden vakken en stages dekken de kwalificatiestructuur en kerndoelen van het profiel arbeidsmarktgericht. 

De school biedt diverse erkende certificaten en diploma's. Resultaten worden gemeten door toetsen en worden
vastgelegd in het rapport en leerlingvolgsysteem. Leerlingen bouwen een portfolio op. De school beschikt over
geaccrediteerde stageplekken. Om leerlingen succesvol te laten uitstromen moet ons onderwijs aansluiten bij de
arbeidsmarkt. Dit doen we door het betrekken van bedrijfsopleidingen, brancheopleiders en werkgevers. 

Een concrete beschrijving van welke vakken we op welke manier toetsen en examineren is beschreven in de
Werkwijze Leeropbrengsten. 
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Aandachtspunt Prioriteit

Rapportmodule inzetten/ invoeren gemiddeld

Doelgericht didactisch handelen hoog

Eigenaarschap bij leerlingen hoog

3.25 Opbrengsten

Ons onderwijs is geen vrijblijvende aangelegenheid. We streven (zo hoog mogelijke) opbrengsten na op alle
kerndoelen. We achten het van belang dat de leerlingen presteren naar hun mogelijkheden, en dat ze opbrengsten
realiseren die leiden tot een succesvolle doorstroom. Naast de kerndoelen Nederlandse taal en rekenen staat
vooral het kerndoel 'voorbereiden op arbeid' centraal. Dit kerndoel is leidend in het traject van de leerling. Om de
kerndoelen te realiseren is een eenduidige aanpak op de sociaal-emotionele ontwikkeling noodzakelijk. Hiervoor zal
de school in 2015-2016 gaan zoeken naar een passende methode en deze vervolgens implementeren.

Voor een overzicht van de kengetallen (en de analyse daarvan) verwijzen we naar het jaarverslag 2014-2015.

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

3.26 21st century skills

Leren voor de toekomst vraagt om specifieke competenties als samenwerken, creativiteit, ict-geletterdheid,
communiceren, probleemoplossend vermogen, kritisch denken en sociale en culturele vaardigheden. 

Wij willen leerlingen vaardigheden meegeven waardoor ze optimaal kunnen functioneren in de 21e eeuw. We
onderschrijven het belang van een kennissamenleving en gaan ervan uit, dat kennis altijd en overal voorhanden is. De
ontwikkeling van digitale middelen en media, het delen van kennis en het met elkaar (daarover) communiceren speelt
steeds meer een centrale rol in onze (toekomstige) samenleving. Op onze school willen we daarom aandacht
besteden aan de 21st century skills als samenwerking, communicatie, kennis- constructie, ICT gebruik,
probleemoplossend denken, creativiteit en planmatig werken.

We denken dat de integratie van 21st century skills in ons onderwijs gevolgen heeft voor de deskundigheid van
docenten en werkmeesters, voor ons aanbod, voor onze (digitale) middelen en onze organisatie. Dit vraagt om een
doordenking van de rol van de docent, de rol van de leerling en de rol van de ouders/verzorgers in relatie tot het profiel
arbeidsmarktgericht.

In schooljaar 2015-2016 zal het thema onderwerp zijn van studiemomenten om te komen tot concrete ambities en
verbeterplannen. 

Aandachtspunt Prioriteit

21st century skills worden als ontwikkelpunt opgenomen in de werkgroepen laag
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4 Personeelsbeleid

4.1 Integraal Personeelsbeleid

Het integraal personeelsbeleid van onze school richt zich op de ontwikkeling van de medewerkers. De bedoelde
ontwikkeling is gekoppeld aan de missie en de visie(s) van de school en aan de vastgestelde competenties. De
competenties en criteria waarop we ons richten zijn beschreven in het ondersteuningsprofiel (zie ook de beschrijving in
dit schoolplan bij pedagogisch en didactisch handelen) en het strategisch beleidsplan van Ronduit Onderwijs/De
Spinaker. 

4.2 Organisatorische doelen

In schooljaar 2015-2016 komen de locaties van De Spinaker Heerhugowaard onder een centrale directie en wordt er
gestart met een nieuwe managementstructuur. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid de locaties beter op elkaar af te
stemmen (uit te lijnen) v.w.b. het organisatorisch beleid. In schooljaar 2015-2016 zal worden gestart met een
gezamenlijk managementteam en CVB voor de locaties Het WERK! en Het BAP. De volgende (concept) doelen zijn
benoemd:

Onderzoeken van (on)mogelijkheden van verregaande samenwerking tussen de locaties Het WERK! en het
BAP
Starten met een gezamenlijk managementteam
Uitlijnen personeels- en financieel beleid
Aansluiting ondersteuningsprofielen en onderwijsaanbod door te starten met een CVB
Locatie overstijgende scholing

Medio januari 2016 zullen de eerste ervaringen leiden tot een analyse van mogelijkheden en wensen en zal er een
specifiek plan van aanpak komen gericht op de verdere ontwikkeling van de beide locaties. 

4.3 Schoolleiding

De schoolleiding wordt gevormd door de locatiedirecteur en de teamleider. De locatiedirecteur is verantwoordelijk voor
meerdere locaties en stuurt op onderwijs-, personeel, financiëel en kwaliteitsbeleid. De directeur is verantwoordelijk
voor de realisatie van de verbeterplannen. 

De dagelijkse aansturing van de school is in handen van de teamleider. De uitvoering van het ondersteuningsprofiel is
op onderdelen gemandateerd aan de ondersteuningscoördinator. 

Binnen Ronduit/De Spinaker is eind schooljaar 2014-2015 een herstructurering management afgerond. In 2015-2016
zullen taken en verantwoordelijkheden verder worden uitgewerkt om te komen tot een evenwichtig en kwalitatief
managementteam. Scholing en/of coaching kan worden ingezet om de noodzakelijke ontwikkeling van het
managementteam te ondersteunen. 

4.4 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. Daarbij gaat het om de volgende ambities, de docenten/werkmeesters: 

1. Handelen overeenkomstig de missie en visie van de school
2. Voelen zich medeverantwoordelijk voor de school, de leerlingen en elkaar
3. Kunnen en willen met anderen samenwerken
4. Bereiden zich adequaat voor op vergaderingen en bijeenkomsten
5. Voeren genomen besluiten loyaal uit
6. Zijn aanspreekbaar op resultaten en op het nakomen van afspraken
7. Zijn gemotiveerd om zichzelf te ontwikkelen

4.5 Professionele cultuur

De schoolleiding streeft ernaar de school te ontwikkelen tot een lerende organisatie, tot een school die gekenmerkt
wordt door een professionele schoolcultuur met een zelfsturend team. Daarom worden er jaarlijks studiedagen voor
het gehele team ingeroosterd. Speerpunt is de ontwikkeling van het speciaal beroepsonderwijs met vakbekwame
docenten/werkmeesters.  Daartoe leggen de  onderwijscoördinator  en teamleider  klassenbezoeken af en worden er
gesprekken gevoerd. De directie heeft de intentie om beleid te formuleren met betrekking tot collegiale consultatie
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en/of intervisie. Dit om docenten/werkmeesters van elkaar te laten leren. 

4.6 Beleid m.b.t. stagiaires

Op Het WERK! is ieder schooljaar plaats voor stagiaires. Elke stagiair heeft een vaste begeleider op de locatie.
Stageplaatsen worden geboden op alle onderdelen van de school. Aan een stageplaats zijn enkele voorwaarden
verbonden als een geldig VOG, een erkend opleidingsinstituut dat regelmatige begeleiding biedt vanuit een
stageovereenkomst met leerdoelen. De minimum leeftijd is 21 jaar en de minimale stageduur is een jaar.

4.7 Introductie en begeleiding

De begeleiding van nieuwe docenten is voor de gehele Spinaker vormgeven binnen de kaders van het taakbeleid /
CAO-PO 2015. Zie voor een uitgebreide beschrijving het inwerkprotocol van De Spinaker / versie Het WERK!.

Nieuwe docenten krijgen een coach (een meer ervaren collega met daarvoor 5 taakuren per maand). Deze coach
voert het inwerkprogramma (begeleidingsplan) uit. Daarmee wordt de nieuwe collega op de hoogte gesteld van de
missie, de visies en de ambities van de school. Nieuwe leraren ontwikkelen een POP dat zich richt op het leren
beheersen van de criteria (start- basis- vakbekwaam). Onderdeel van het inwerkprogramma is video-
interactiebegeleiding. De les observaties worden uitgevoerd door de coach, de ondersteuningscoördinator en de
teamleider.

Startbekwame leraren krijgen een bijzonder budget van 40 uren per jaar en een een coach (niet de direct
leidinggevende). De afspraken over de ontwikkeling van start- naar basisbekwaam worden vastgelegd in het POP.

Aandachtspunt Prioriteit

Nieuw personeel wordt begeleid volgens het inwerkprotocol gemiddeld

4.8 Extra paragraaf (4)

4.9 Taakbeleid

Het taakbeleid van de school staat beschreven in het (concept) taakbeleid 2015-2016 en de overlegstructuur 2015-
2016. Het taakbeleid is aangepast aan de kaders van de CAO-PO 2015.

4.10 Klassenbezoek

De teamleider en ondersteuninscoördinator leggen minimaal een maal per jaar een klassenbezoek af. In voorkomende
gevallen kunnen er meerdere bezoeken worden gepland. Naast de reguliere klassenbezoeken worden flitsbezoeken
ingezet om steeds een actueel beeld te houden van de kwaliteit van het lesgeven en om een voortdurende reflectie
van docenten/werkmeesters te stimuleren. 

Van alle klassenbezoeken wordt verslag opgemaakt. Deze verslagen zijn inzichtelijk voor het management en worden
als uitgangspunt genomen bij de cyclus  functionerings-  en beoordelingsgesprekken. Aandachtspunten worden
vertaald naar een POP en resultaten worden opgenomen in het bekwaamheidsdossier. 

4.11 Persoonlijke ontwikkelplannen

Iedere werknemer stelt jaarlijks een POP op. De inhoud van het POP is gebaseerd op het laatste functionering- of
beoordelingsgesprek 

Een werknemer scoort zichzelf op de vastgestelde competenties, voert een doelstellingengesprek (met collega’s of
ondersteuningscoördinator of teamleider) en vult daarna het POP in. De uitvoer van het POP wordt geobserveerd
tijdens de klassenbezoeken/functioneren in het team, en de voortgang komt aan de orde bij het functioneringsgesprek.
In het beoordeling sgesprek wordt door de directie een oordeel gegeven over de realisatie van de opgestelde POP’s.
 Prestatie-afspraken en resultaten worden gearchiveerd in het bekwaamheidsdossier. Jaarlijks worden er afspraken
gemaakt met de directie over de professionalisering. Het uitgangspunt is dat alle medewerkers zelf verantwoordelijk
zijn voor de eigen professionalisering. Er worden in ieder geval afspraken gemaakt over wat de leraar gaat doen om
zich te ontwikkelen van startbekwaam naar basisbekwaam c.q. van basisbekwaam naar vakbekwaam.

Aandachtspunt Prioriteit

Elke medewerker werkt aan de eigen ontwikkeling vanuit een POP laag
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4.12 Het bekwaamheidsdossier

In schooljaar 2015-2016 wordt gestart met een nieuw systeem voor functionerings- en beoordelingsgesprekken. Het
systeem is volledig digitaal en past binnen de kaders van de CAO-PO 2015. De cyclus functioneren en beoordelen is
onderdeel van een aangescherpt personeelsbeleid. In schooljaar 2015-2016 gaan de scholen werken met een
bekwaamheidsdossier. Deze dossiers worden beheerd door de leraren zelf; het dossier is altijd op school aanwezig.
De directie zorgt ervoor dat het bekwaamheidsdossier een levend document is door er veelvuldig mee te laten
werken, door het te gebruiken bij het personeelsbeleid. In dit dossier bevinden zich:

Afschriften van diploma’s en certificaten
De competentie set op basis van de 5 rollen van de docent en het DIM.
De gescoorde competentielijstjes
De persoonlijke ontwikkel- en actieplannen
De gespreksverslagen van functionerings- en beoordelingsgesprekken
Verslagen van feedbackgesprekken n.a.v. het klassenbezoek
Overzicht van de gemaakte prestatie-afspraken
Overzicht van reflectieve vragen en antwoorden (flitsbezoeken)

4.13 Intervisie

Vanuit het team is de behoefte geformuleerd aan begeleide intervisie. De teamleden hebben behoefte aan het (leren)
geven en vragen van feedback, het koppelen van individueel- en teamgedrag aan de visie van de school en het
zoeken naar onderlinge versterking. Deze begeleide intervisie is een essentieel onderdeel van de teamontwikkeling en
zal gedurende minimaal een schooljaar elke vier weken plaatsvinden. 

Aandachtspunt Prioriteit

In schooljaar 2015-2016 neemt elk teamlid deel aan begeleide intervisie gemiddeld

4.14 Teambuilding

Het WERK! is een nieuwe school. De school is sinds korte tijd operationeel en moet nu verder worden ontwikkeld.
Parallel aan de organisatie ontwikkeling loopt de ontwikkeling van het team. De benoemde items rond o.a.
professionalisering (scholing, intervisie, bekwaamheid) dragen bij aan teambuilding. Aanvullend daarop zal de school
teambuildingsactiviteiten inzetten die zowel zijn gericht op het vergroten van de professionele, als de sociale cohesie.
De directie hanteert bij de sturing op de teamvorming de uitgangspunten van Tuckmans stadia van groepsvorming.
Vanuit die gedachte kan het volgende worden gezegd: 

Stadia Periode Omschrijving team

Forming sep.'14
- jan
'15 

Het team is nieuw samengesteld. Het gaat om kennismaking, zoeken naar vertrouwen en
taakgericht samenwerken aan een nieuw onderwijsconcept.

Storming feb - jul De conflictfase. Teamleden zijn meer met elkaar bekend en verhoudingen zijn duidelijker. Dit
biedt ruimte om gericht te zijn op processen. Zoeken naar afstemming en het zien van
onvolkomenheden in de organisatie/samenwerking gaat samen met conflicten/kritiek. Voor
individuele medewerkers zijn persoonlijk welbevinden en het zoeken naar eigen positie van
belang. Deze fase geeft een verhoogd gevoel van werkdruk en daarmee risico op uitval.

Norming jul - mrt De structuur van de organisatie en de rol van de teamleden is in grote lijnen duidelijk.
Processen zijn operationeel en beschreven/vastgesteld. Om van storming naar norming te
komen is in eerste instantie directief leidinggeven noodzakelijk. Later zal deze stijl meer
gericht moeten zijn op de ontwikkeling naar zelfsturing. Om de (creativiteit in de) ontwikkeling
op gang te houden is het noodzakelijk dat teamleden binnen de gestelde kaders eigenaar
worden van de diverse processen. 

 Performing apr -
jan '16

Diverse ontwikkelingen komen samen.(professionalisering, borging processen, stabilisatie op
werkdruk, minder wisselingen personeel). Hierdoor kan de stap worden gemaakt naar een
zelfsturend en taakvolwassen team.
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4.15 Verzuimbeleid

Team en leidinggevenden zijn geschoold vanuit de gedachte "ziekte overkomt je, verzuim is een keuze" (Falcke -
Verbaan en Human Capital Care) Teamleden hebben gekeken naar hun eigen gezond verzuimgedrag en hebben met
zichzelf en hun collega's afspraken gemaakt gericht op het voorkomen van verzuim. 

Vanuit de directie is de  samenwerking met personeelszaken en de arbo-arts geïntensiveerd (sociaal medisch
overleg).

Verzuim en acties als gevolg van verzuim worden geregistreerd in E-care. Hierdoor is er goed en actueel zicht op het
verzuimgedrag van medewerkers. Verzuim is een vast onderdeel in de gesprekscyclus. 

Als gevolg van de de ontwikkelingen (zie teambuilding) is er een verhoogd risico op verzuim. Dit is terug te zien in
oplopende verzuimcijfers.  

Om lesuitval en/of wisselingen in rooster te voorkomen maakt de school gebruik van een invalpool van twee vaste
medewerkers. Deze collega's worden in geval van ziekteverzuim of bijzonder verlof (indien vermeld in CAO) ingezet. 

Tot 2016-2017  maakt De Spinaker gebruik van het vervangingsfonds. Daarna worden de gereserveerde middelen
decentraal ingezet op de locaties die daarmee zelf verantwoordelijk zijn voor de inzet op ziektevervanging. In
schooljaar 2015-2016 wordt er proefgedraaid om de directies ervaring op te laten doen met de begroting op
ziektevervanging. 

4.16 Mobiliteitsbeleid

Het mobiliteitsbeleid is opgesteld door het bovenschools management. 

Jaarlijks  wordt geïnventariseerd of er belangstelling is voor vrijwillige mobiliteit. 
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5 Organisatie en beleid

5.1 Organisatiestructuur

De organisatie structuur van Ronduit/De Spinaker bestaat v.w.b. het VSO uit de volgende lijnfuncties; E en directeur-
bestuurder, een directeur VSO, locatie-directeuren Hoorn, Alkmaar, Heerhugowaard, Den Helder en teamleiders.

De Spinaker Heerhugowaard heeft drie locaties voor VSO: 

1. Transferium Jeugdzorg Onderwijs: De school biedt onderwijs aan leerlingen die met een machtiging gesloten
plaatsing door de kinderrechter worden geplaatst in de instelling. De school biedt binnen de beperkte kaders
vervolgonderwijs, arbeidstoeleiding en dagbesteding. 

2. Het WERK!: een school met een arbeidsmarktgericht profiel die het onderwijs aanbiedt in de vorm van speciaal
beroepsonderwijs. 

3. Het Bap: een school met een arbeidsmarktgericht profiel die het onderwijs volledig gepersonaliseerd aanbiedt. 

De locatie Heerhugowaard heeft één directeur en drie teamleiders. Het Bap en Het WERK! hebben samen één MT en
CVB. Transferium heeft een Eigen MT en CVB.

Het MT geeft, onder eindverantwoordelijkheid van de algemeen directeur VSO, leiding aan de school. De directie is
integraal verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en het (uitvoeren van het) beleid. De uitvoering van het
ondersteuningsprofiel is op onderdelen gemandateerd aan de ondersteunings- coördinator . Het ICT-beleid is
gemandateerd aan de ICT-coördinator. De school heeft de beschikking over een ouderraad, een leerlingraad en een
MR. Op stichtingsniveau is er een GMR. 

5.2 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 samenwerken is. Onze school is een
school die open staat voor ouders. Sterker nog: we proberen ouders optimaal te informeren en te betrekken bij de
dagelijkse gang van zaken. Het schoolklimaat is op onderdelen verder uitgewerkt in het ondersteuningsprofiel en de
beschrijving van het pedagogisch klimaat.

Aandachtspunt Prioriteit

WMK 2016-17 - Vanuit ouders/leerlingen en team - verbeteren schoolplein hoog

5.3 Sociale en fysieke veiligheid

De sociale en fysieke veiligheid zijn voorwaardelijk aan een klimaat waarin leerlingen tot ontwikkeling komen. De
school maakt gebruik van een werkwijze voorkomen pesten en werkwijze omgaan met conflicten. Teamleden worden
in schooljaar 2015-2016 geschoold in fysiek mentale weerbaarheid en de-escalatietechnieken.  

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

Vragenlijst sociale veiligheid leerlingen 2016 - Algemeen (1) 3,11

Vragenlijst sociale veiligheid leerlingen 2016 - Algemeen (2) 3,25

Vragenlijst sociale veiligheid leerlingen 2016 - Incidenten 3,14

Vragenlijst sociale veiligheid medewerkers - Algemeen 3,28

Vragenlijst sociale veiligheid medewerkers - Incidenten 3,42

Vragenlijst sociale veiligheid ouders - Algemeen (1) 2,94

Vragenlijst sociale veiligheid ouders - Algemeen (2) 2,39

Vragenlijst sociale veiligheid ouders - Incidenten 2,55

Vragenlijst sociale veiligheid ouders - Acties 2,51
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5.4 ARBO-beleid

Ronduit heeft bovenschools met Human Capital Care een Arbo-contract afgesloten. (zie verzuimbeleid) 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.

De gemeente Heerhugowaard heeft de locatie toegewezen voor voortgezet speciaal onderwijs. In 2015 volgt keuring
door de brandweer. In 2015 zal tevens een RI&E worden uitgevoerd. Aan de hand daarvan zullen eventuele acties
worden uitgevoerd.

Aandachtspunt Prioriteit

Borgen van RI&E en opstellen plan van aanpak RI&E gemiddeld

5.5 Interne communicatie

De school heeft haar interne communicatie vastgelegd in de overlegstructuur 2015-2016. De school kent een MT-
overleg, beleidsvergadering, teamvergadering en werkgroepoverleg. Een teamvergadering is telkens kort plenair,
waarna men uit elkaar gaat in werkgroepen. Afsluitend komen de werkgroepen samen en geven een korte weergave
van de resultaten. Uitgangspunt van de overlegstructuur is dat de werkgroepen de ontwikkelprocessen sturen.
Voorstellen vanuit de werkgroepen worden besproken in de teamvergadering en vastgesteld in de
beleidsvergadering. 

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

Quickscan MT Heerhugowaard 2016 - Begeleiding van ouders bij indicatiestelling en
schoolplaatsing (versie MT Heerhugowaard 2016)

3

5.6 Contacten met ouders
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6 Financieel beleid

6.1 Lumpsum financiering

De afspraken met betrekking tot de financiën van onze school zijn vastgesteld in het Financieel Beleidsplan van
stichting Ronduit Onderwijs. De algemeen directeur (c.q. het 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 en het
schoolplan van de school te realiseren.

Alle lumpsumgelden worden bovenschools beheerd. Voor de locaties in Heerhugowaard is afgesproken dat de gelden
1 op 1 worden doorgezet naar de locaties die daarmee zelf verantwoordelijk zijn voor huur, onderhoud, gas, water,
elektra, ICT en leermiddelen. 

De directeur zorgt voor een verdeling van de gelden over de scholen. Primair op basis van inkomsten op
leerlingaantallen. De financiële ondersteuning wordt verzorgd door het stafbureau.

6.2 Interne geldstromen

Op locatieniveau wordt een (deel) begroting gemaakt op basis van het leerlinggebonden budget (leermiddelen) per
vakgebied en kostenpost. Elke post heeft een eigen budgethouder. Door de budgetten deels te laten beheren door de
vakdocent/werkmeester stimuleert de school medeverantwoordelijkheid voor materiaalgebruik. Elke maand wordt een
overzicht van de budgetten verstuurd aan de de budgethouders. De teamleider stuurt samen met de
managementassistent op de deelbudgetten. De directeur bespreekt de boekhouding maandelijks met de teamleider. 

6.3 Begrotingen

In 2014-2015 zijn de locaties Het WERK en Transferium boekhoudkundig aan elkaar verbonden. In schooljaar 2015-
2016 zal ook de locatie het BAP worden toegevoegd.

Voor elke locatie zal wel een eigen begroting worden opgesteld op basis van leerlingaantallen.
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7 Zorg voor kwaliteit

7.1 Kwaliteitszorg

Onze school onderscheidt kwaliteit en kwaliteitszorg. We streven kwaliteit na (zie de ambities bij de verschillende
beleidsterreinen) 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 personeelsbeleid. We streven ernaar dat onze medewerkers competenties
ontwikkelen die gerelateerd zijn aan de beleidsterreinen die we belangrijk vinden. Daardoor borgen we dat de
schoolontwikkeling en de ontwikkeling van onze medewerkers parallel verloopt. Onze ambities zijn:

1. Wij beschikken over ambities bij diverse beleidsterreinen
2. Wij beschikken over een evaluatieplan waardoor geborgd is dat de verschillende ambities (zie dit schoolplan)

minstens 1 x per vier jaar beoordeeld worden
3. Wij laten de kwaliteit van onze school cyclisch beoordelen door ouders, leerlingen en leraren
4. Wij werken planmatig aan verbeteringen (vanuit de documenten: schoolplan, jaarplan en jaarverslag)
5. Wij evalueren stelselmatig of onze verbeterplannen gerealiseerd zijn
6. Wij borgen onze kwaliteit (o.a. door zaken op schrift vast te leggen)
7. Wij rapporteren aan belanghebbenden (inspectie, bevoegd gezag, MR, GMR en ouders)

Beoordeling

De kwaliteitszorg van de school is onvoldoende. Wat betreft het borgen van beleid en werken vanuit kengetallen is dat
niet verwonderlijk gezien de ontwikkelfase van de school. De onderdelen die ouders en leerlingen scoren laten samen
met scores op andere onderdelen wel een patroon zien. Ook hier gaat het om informeren en bevragen, betrekken en
afstemmen van verwachtingen. Ook het werken vanuit, en houden aan afspraken is een terugkerend aandachtspunt. 

Omschrijving Resultaat

Vragenlijst leerlingen 2015 - Kwaliteitszorg 2,42

Vragenlijst ouders/verzorgers - Kwaliteitszorg 1,88

Vragenlijst leraren - Kwaliteitszorg 2,78

Quickscan 2015 - Kwaliteitszorg: De voorwaarden voor zorg voor de kwaliteit zijn aanwezig 2,94

Aandachtspunt Prioriteit

Ouders en leerlingen worden regelmatig bevraagd naar hun verwachtingen en bevindingen gemiddeld

Ouders en leerlingen worden regelmatig geïnformeerd over de ontwikkelingen van de school gemiddeld

Ouders en leerlingen worden betrokken bij de ontwikkeling van de school hoog

7.2 Wet- en regelgeving

Onze school heeft kennis genomen van de eisen van de Inspectie van het Onderwijs voor wat betreft wet- en
regelgeving. Op dit moment moet de school een inhaalslag maken om de nieuwe organisatie te kunnen laten voldoen
aan de normen die zijn gesteld aan de wet- en regelgeving en kwaliteitszorgindicatoren. Wij streven er naar te voldoen
aan de volgende eisen:

 
1. Het schoolplan, het jaarplan, de schoolgids en het ondersteuningsprofiel zijn vastgesteld door team en MR, en

voldoen aan de eisen van de inspectie
2. Verbeterplannen zijn beschreven, voorzien van acties en eigenaren en hebben een plek in de dagelijkse

routine/jaarplanning.
3. Wij programmeren voldoende onderwijstijd, binnen de kaders van het ministerie en passend bij de specifieke

kenmerken van onze school. 

7.3 Strategisch beleid
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Ronduit Onderwijs / De Spinaker heeft een strategisch beleidsplan opgesteld met een looptijd tot 2019. In het
strategisch beleidsplan komen 3 aspecten naar voren, die telkens zijn uitgewerkt in doelstellingen en kernwaarden. De
aspecten en doelstellingen worden hieronder kort benoemd. Samen met het team wordt begin schooljaar 2015-2016
gekeken welke onderdelen van het beleidsplan passen bij de ontwikkelfase van de school in de periode tot 2019. Op
deze manier worden de onderdelen uit het strategisch beleidsplan geïntegreerd met de meerjarenplanning van de
school. 

Thema's                                                                Doelstellingen 

Kind van de 21e eeuw: leren voor de toekomst Brede vorming van het onderwijsaanbod

Passend en uitdagend onderwijs

Leren zichtbaar maken 

Experts in het onderwijs: passie, ambitie en inspiratie Kwaliteit van de leerkracht

Goed personeelsbeleid

Leren van en met elkaar

Maatschappelijk relevant: samen ondernemen Onderwijskundige regie

Intensievere samenwerking

Pedagogisch klimaat

Bijlagen

1. Strategisch beleidsplan Ronduit

7.4 Quick Scan - Zelfevaluatie

De Quick Scan (WMK-PO) is conform onze meerjarenplanning afgenomen in maart 2015.  

Beoordeling

De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld m.b.v. de Quick Scan. Vanwege het feit dat de school qua
teamsamenstelling, onderwijsconcept en leerlingpopulatie sterk is veranderd, kan er geen vergelijk worden gemaakt
met eerdere quick-scans. Deze quick-scan geeft dus een eerste beeld van de huidige situatie van de school en kan
worden gezien als een 0-meting. Hieronder zijn alleen nog die items benoemd die niet eerder in het schoolplan als
verbeterpunt zijn opgenomen. 

Omschrijving Resultaat

Quickscan 2015 - Kwaliteitszorg: De voorwaarden voor zorg voor de kwaliteit zijn aanwezig. 2,94

Quickscan 2015 - Onderwijsleerproces: De leraren stemmen aanbod, instructie, verwerking,
onderwijstijd en aanpak af op verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen.

2,95

Aandachtspunt Prioriteit

Quickscan 2015 - Onderwijsleerproces: De leraren stemmen aanbod, instructie, verwerking,
onderwijstijd en aanpak af op de verschillen in ontwikkeling tussen leerlingen.

gemiddeld

Quickscan 2015 - Kwaliteitszorg: De voorwaarden voor zorg voor de kwaliteit zijn aanwezig. gemiddeld

7.5 Vragenlijst Leraren

De vragenlijst leraren is conform onze meerjarenplanning afgenomen in maart 2015. 

Beoordeling

De ambities worden een keer per vier jaar gemeten m.b.v. de vragenlijst leraren. Vanwege het feit dat de school in
teamsamenstelling, onderwijsconcept en leerlingenpopulatie sterk is veranderd kan er geen vergelijk worden gemaakt
met eerdere vragenlijsten. Deze vragenlijst geeft dus een eerste beeld van de huidige situatie van de school en kan
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worden gezien als een 0-meting

Omschrijving Resultaat

Vragenlijst leraren - Schoolklimaat 2,84

Vragenlijst leraren - Integraal Personeelsbeleid 2,93

Aandachtspunt Prioriteit

Het ICT beleid realiseert kwalitatief goede ICT middelen voor leerlingen en docenten hoog

De schoolleiding stuurt actief op teamvorming gemiddeld

De kwaliteit van de gesprekscyclus neemt toe gemiddeld

De schoolleiding heeft aandacht voor het welbevinden van individuele teamleden gemiddeld

7.6 Vragenlijst Leerlingen

De vragenlijst leerlingen is afgenomen in maart 2015. De vragenlijst is klassikaal afgenomen tijdens de lessen
Loopbaan en Burgerschap onder leiding van de betreffende docenten. 

Beoordeling

De vragenlijst is vooraf niet aangepast aan de kenmerken van de leerlingen en de school. Hierdoor zijn er niet
passende items bevraagd en gaven leerlingen aan zichzelf en de school niet of onvoldoende te herkennen in de
vragen. Dit heeft tot gevolg gehad dat er veel weerstand is opgeroepen m.b.t. het invullen van de vragen. Bovendien
lijkt de begeleiding onvoldoende stimulerend te zijn geweest om de vragen serieus te beoordelen. De manier van
uitzetten, afnemen en begeleiden is dus niet goed geweest. Het is daarmee onduidelijk in hoeverre de beoordeling
representatief is voor het welbevinden van de leerlingen. In schooljaar 2015-2016 zal medio januari de vragenlijst in
aangepaste vorm (passend bij het onderwijsconcept van de school) opnieuw worden afgenomen. 

Verbeterpunten uit de vragenlijst leerlingen zijn elders in het schoolplan opgenomen.

7.7 Vragenlijst Ouders

De vragenlijst ouders is gelijktijdig met de vragenlijst leerlingen afgenomen. 

Beoordeling

Net als bij de vragenlijst leerlingen is de vragenlijst ouders niet vooraf aangepast op de kenmerken van de school.
Daarnaast lijkt achteraf de gekozen werkwijze niet passend bij onze ouders. De vragenlijst is uitgezet via de mail. Ook
na herhaald verzoek de lijst in te vullen is de respons zeer laag gebleven. Daarom moet voorzichtig worden omgegaan
met conclusie op basis van dit rapport. 

Verbeterpunten naar aanleiding van de scores vragenlijst zijn elders in het schoolplan opgenomen.

7.8 Het evaluatieplan quickscans 2015-2019

Hoofdstuk Beleidsterreinen
April
2016

April
2017

April
2018

April
2019

Onderwijskundig
beleid

Actieve en zelfstandige rol van de leerling  x   

Onderwijskundig
beleid

Pedagogisch handelen  x   

Onderwijskundig
beleid

Kwaliteitszorg: (actief) burgerschap en (sociale) integratie  x   

Onderwijskundig
beleid

Aanbod: (actief) burgerschap en (sociale) integratie x    
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Onderwijskundig
beleid

Didactisch handelen  x   

Onderwijskundig
beleid

Functionele ontwikkelingsperspectieven en passende ondersteuning   x  

Onderwijskundig
beleid

Opbrengsten: De opbrengsten liggen op het niveau dat op grond van
de kenmerken van de leerling populatie mag worden verwacht

  x  

Onderwijskundig
beleid

Informatie en communicatietechnologie (ICT)   x  

Onderwijskundig
beleid

Zorg (ondersteuning) en begeleiding   x  

Onderwijskundig
beleid

Aanbod onderwijsleerproces: de aangeboden leerstofinhouden
bereiden de leerlingen voor op vervolgonderwijs en samenleving

   x

Onderwijskundig
beleid

Ondersteuning (zorg) en begeleiding. Leerlingbegeleiding: De school
begeleidt de leerlingen aan de hand van hun ontwikkelingsperspectief,
zodat zij zich naar hun mogelijkheden ontwikkelen 

   x

Onderwijskundig
beleid

Didactisch handelen. Onderwijsleerproces: De docenten leggen
duidelijk uit, organiseren onderwijsactiviteiten efficiënt en houden
leerlingen taak-betrokken 

   x

Onderwijskundig
beleid

Afstemming. Onderwijsleerproces: de docenten stemmen aanbod,
instructie, verwerking, onderwijstijd en aanpak af op verschillen in
ontwikkeling tussen de leerlingen 

   x

Onderwijskundig
beleid

Leertijd    x

Personeelbeleid Beroepshouding  x   

Personeelbeleid De schoolleiding x    

Personeelbeleid Integraal personeelsbeleid   x  

Personeelsbeleid Professionalisering   x  

Financieel beleid Financieel toezicht op onderwijs  x  

Organisatie en
beleid

Interne communicatie   x  

Organisatie en
beleid

Externe contacten   x  

Organisatie en
beleid

Onderwijsleerproces: het schoolklimaat wordt gekenmerkt door
veiligheid en respectvolle omgangsvormen

  x  

Organisatie en
beleid

Contacten met ouders    x

Zorg voor
kwaliteit

Kwaliteitszorg: de school zorgt systematisch en planmatig voor
behoud en verbetering van de kwaliteit van haar onderwijs

  x  

 Zorg voor
kwaliteit

 Kwaliteitszorg: De voorwaarden voor de zorg voor kwaliteit zijn
aanwezig

x

    7  6  6  6

Hoofdstuk Beleidsterreinen
April
2016

April
2017

April
2018

April
2019

7.9 Planning vragenlijsten
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  Jaar Maand

1 Vragenlijst Leerlingen 2015 Oktober

 Vragenlijst ouders 2017 & 2019 April

2 Vragenlijst Leraren 2017 & 2019 April

3 Vragenlijst Leerlingen 2017 & 2019 April

 Vragenlijst externen 2017 & 2019 April

4 Vragenlijst Sociale Veiligheid Ouders 2016 & 2018 Februari

 Vragenlijst Sociale Veiligheid Leraren 2016 & 2018 Februari

5 Vragenlijst Sociale Veiligheid Leerlingen 2016 & 2018 Februari

7.10 Extra paragraaf (1)
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8 Aandachtspunten 2015-2019

Thema Mogelijk aandachtspunt Prioriteit

Verbeterpunten Inleiding Intensivering samenwerking met Bureau
Arbeidsparticipatie

gemiddeld

Verbindende Ambities gemiddeld

Sociaal-emotionele ontwikkeling Onderzoeken naar meetinstrument sociaal emotionele
ontwikkeling (Scoll?)

gemiddeld

Leerstofaanbod Er wordt gewerkt met eenduidige lesplanners - zie
doelgericht didactisch handelen

gemiddeld

Ontwikkeling leerlijnen: onderzoek naar
toepasbaarheid werkwijze 'passende perspectieven'

gemiddeld

De kernvakken: Engelse taal onderzoeken - mogelijke certificering laag

Mens, Natuur en Techniek Het kerndoel mens, natuur en techniek wordt v.w.b. het
deel mens en natuur verder ontwikkeld en aangeboden

gemiddeld

De kernvakken: Mens en
maatschappij

Kerndoel Mens&Maatschappij - ontwikkelen gemiddeld

Didactisch handelen Implementatie direct instructiemodel (IGDI) gemiddeld

Klassenmanagement Borgen van koppeling kerndoel-methode-toetsing-
lesplanners (map kerndoelen)

gemiddeld

Ondersteuningsprofiel: passende
ondersteuning voor leerling en
personeel

Implementeren Intergrip gemiddeld

Passend onderwijs Samenwerken greenstart gemiddeld

Samenwerkingen Entree Horizoncollege gemiddeld

Opbrengstgericht werken Rapportmodule inzetten/ invoeren gemiddeld

Doelgericht didactisch handelen hoog

Eigenaarschap bij leerlingen hoog

21st century skills 21st century skills worden als ontwikkelpunt
opgenomen in de werkgroepen

laag

Vragenlijst Leraren Het ICT beleid realiseert kwalitatief goede ICT
middelen voor leerlingen en docenten

hoog
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9 Meerjarenplanning 2015-2016

Thema Verbeterdoel

Verbeterpunten
Inleiding

De locaties Bureau Arbeidsparticipatie (Bap) en Het WERK! realiseren gezamenlijk een
complementair aanbod voor leerlingen vanaf 14 jaar met een arbeidsmarkt gericht profiel. De
locaties combineren scholingstrajecten/studiedagen en kunnen gebruik maken van elkaars kennis
en expertise.

Mens, Natuur
en Techniek

Mens, Natuur & techniek wordt zodanig aangeboden dat leerlingen de kerndoelen realiseren. Vast in
rooster

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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10 Meerjarenplanning 2016-2017

Thema Verbeterdoel

Verbeterpunten
Inleiding

De locaties Bureau Arbeidsparticipatie (Bap) en Het WERK! realiseren gezamenlijk een
complementair aanbod voor leerlingen vanaf 14 jaar met een arbeidsmarkt gericht profiel. De
locaties combineren scholingstrajecten/studiedagen en kunnen gebruik maken van elkaars kennis
en expertise.

Leerstofaanbod In alle vakken wordt het leerproces gestuurd vanuit eenduidige lesplanners waarin de lesdoelen zijn
gerelateerd aan de kerndoelen .

Mens, Natuur
en Techniek

Mens, Natuur & techniek wordt zodanig aangeboden dat leerlingen de kerndoelen realiseren. Vast in
rooster

Didactisch
handelen

Alle onderwijspersoneel werkt vanuit de vijf rollen van de docent als basis voor hun professioneel
handelen in de klas. In de rol van didacticus gebruiken de docenten het individueel gedifferentieerd
direct instructiemodel.

Vragenlijst
Leraren

Er is beschreven ict-beleid dat zichtbaar wordt toegepast in de schoolorganisatie

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.

De Spinaker Het WERK!

Schoolplan 2015-2019 35



11 Meerjarenplanning 2017-2018

Thema Verbeterdoel

Verbeterpunten
Inleiding

De locaties Bureau Arbeidsparticipatie (Bap) en Het WERK! realiseren gezamenlijk een
complementair aanbod voor leerlingen vanaf 14 jaar met een arbeidsmarkt gericht profiel. De
locaties combineren scholingstrajecten/studiedagen en kunnen gebruik maken van elkaars
kennis en expertise.

Leerstofaanbod In alle vakken wordt het leerproces gestuurd vanuit eenduidige lesplanners waarin de
lesdoelen zijn gerelateerd aan de kerndoelen .

Er zijn beschreven leerlijnen op basis van leer- en ondersteuningsbehoefte van leerlingen

Mens, Natuur en
Techniek

Mens, Natuur & techniek wordt zodanig aangeboden dat leerlingen de kerndoelen realiseren.
Vast in rooster

Didactisch handelen Alle onderwijspersoneel werkt vanuit de vijf rollen van de docent als basis voor hun
professioneel handelen in de klas. In de rol van didacticus gebruiken de docenten het
individueel gedifferentieerd direct instructiemodel.

Klassenmanagement Alle kerndoelen zijn voorzien van vaste methoden een planning en een toets- en/of
beoordelingssysteem. De koppeling tussen kerndoel-methode-planning en toetsing is
vastgelegd in de map kerndoelen. Deze map is voor al het onderwijspersoneel leidend bij de
invulling van hun lessen.

Ondersteuningsprofiel:
passende
ondersteuning voor
leerling en personeel

Gezamenlijke monitoring van de in-door en uitstroom naar het beroepsonderwijs en de
arbeidsmarkt vanuit vo, vso, mbo en gemeente.

Opbrengstgericht
werken

Alle leerlingen krijgen twee maal per jaar en bij uitstroom een rapport met de behaalde
resultaten.

21st century skills Leerlingen zijn vaardig op het gebied van 21st century skills passend bij hun
uitstroomperspectief.

Vragenlijst Leraren Er is beschreven ict-beleid dat zichtbaar wordt toegepast in de schoolorganisatie

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 2018-2019

Thema Verbeterdoel

Verbeterpunten
Inleiding

De locaties Bureau Arbeidsparticipatie (Bap) en Het WERK! realiseren gezamenlijk een
complementair aanbod voor leerlingen vanaf 14 jaar met een arbeidsmarkt gericht profiel. De
locaties combineren scholingstrajecten/studiedagen en kunnen gebruik maken van elkaars
kennis en expertise.

Verbindende Ambities

Sociaal-emotionele
ontwikkeling

Onderzoeken naar meetinstrument sociaal emotionele ontwikkeling (Scoll?)

Leerstofaanbod In alle vakken wordt het leerproces gestuurd vanuit eenduidige lesplanners waarin de
lesdoelen zijn gerelateerd aan de kerndoelen .

Er zijn beschreven leerlijnen op basis van leer- en ondersteuningsbehoefte van leerlingen

De kernvakken:
Engelse taal

onderzoeken - mogelijke certificering

Mens, Natuur en
Techniek

Mens, Natuur & techniek wordt zodanig aangeboden dat leerlingen de kerndoelen realiseren.
Vast in rooster

De kernvakken: Mens
en maatschappij

Kerndoel Mens&Maatschappij - ontwikkelen

Didactisch handelen Alle onderwijspersoneel werkt vanuit de vijf rollen van de docent als basis voor hun
professioneel handelen in de klas. In de rol van didacticus gebruiken de docenten het
individueel gedifferentieerd direct instructiemodel.

Klassenmanagement Alle kerndoelen zijn voorzien van vaste methoden een planning en een toets- en/of
beoordelingssysteem. De koppeling tussen kerndoel-methode-planning en toetsing is
vastgelegd in de map kerndoelen. Deze map is voor al het onderwijspersoneel leidend bij de
invulling van hun lessen.

Ondersteuningsprofiel:
passende
ondersteuning voor
leerling en personeel

Gezamenlijke monitoring van de in-door en uitstroom naar het beroepsonderwijs en de
arbeidsmarkt vanuit vo, vso, mbo en gemeente.

Passend onderwijs Samenwerken greenstart

Samenwerkingen Entree Horizoncollege

Opbrengstgericht
werken

Alle leerlingen krijgen twee maal per jaar en bij uitstroom een rapport met de behaalde
resultaten.

Doelgericht didactisch handelen

Eigenaarschap bij leerlingen

21st century skills Leerlingen zijn vaardig op het gebied van 21st century skills passend bij hun
uitstroomperspectief.

Vragenlijst Leraren Er is beschreven ict-beleid dat zichtbaar wordt toegepast in de schoolorganisatie

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 Formulier "Instemming met schoolplan"

Brin: 18ZJ03

Naam: De Spinaker Het WERK!

Adres: Dudokweg 68

Postcode: 1703 DC

Plaats: Heerhugowaard

VERKLARING

Hierbij verklaart de medezeggenschapsraad van bovengenoemde school in te stemmen met het van 2015 tot 2019
geldende schoolplan van deze school.

Namens de MR,

naam

functie

plaats

datum

handtekening

 

naam

functie

plaats

datum

handtekening

De Spinaker Het WERK!
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14 Formulier "Vaststelling van schoolplan"

Brin: 18ZJ03

Naam: De Spinaker Het WERK!

Adres: Dudokweg 68

Postcode: 1703 DC

Plaats: Heerhugowaard

VERKLARING

Het bevoegd gezag van bovengenoemde school heeft het van 2015 tot 2019 geldende schoolplan van deze school
vastgesteld.

Namens het bevoegd gezag,

naam

functie

plaats

datum

handtekening

 

naam

functie

plaats

datum

handtekening

De Spinaker Het WERK!
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