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Voorwoord 

 

 

Dit schoolondernemingsplan is het beleidsdocument, waarin we aangeven welke keuzes 

we op Toermalijn voor de periode 2015-2019 hebben gemaakt. Het geeft het team en 

ouders duidelijkheid over wat we willen bereiken en hoe we dat in de praktijk vorm zullen 

geven. Over hoe we ons in de komende vier jaren willen ontwikkelen.  

Ontwikkelen in wat goed is voor onze populatie leerlingen. Ontwikkeling in deskundigheid 

en vaardigheden met betrekking tot afstemming en onze professionaliteit zodat ouders, 

leerlingen en leerkrachten zeggen: dat is een fijne school, daar wordt goed les gegeven, 

daar wordt in rust en regelmaat kennis opgedaan en uitgewisseld, daar is een veilig 

klimaat. Op die school willen we graag zijn want daar worden de goede dingen goed 

gedaan. 

Het ondernemingsplan voor Toermalijn is opgesteld binnen de kaders van het 

stichtingsondernemingsplan van SKOD. 
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1. Inleiding 

1.1 Waarom en voor wie een ondernemingsplan? 

Het schoolondernemingsplan is een kwaliteitsinstrument, waarin onderwijsontwikkeling en 

onderwijsverbetering voor onze school zijn geformuleerd en vastgesteld. Het is voor de school een 

onmisbaar document. Daarnaast biedt het duidelijkheid aan alle op de school betrokken 

geledingen. Het functioneert als planningsdocument en reflectie-instrument voor de groei, de 

schoolontwikkelingen en de keuzes die we maken. Dit als met als einddoel: onderwijs aanbieden 

dat opbrengstgericht is en rekening houdt met verschillen in onderwijsondersteuningsbehoeften en 

interesses van leerlingen. 

1.2 Procedure totstandkoming ondernemingsplan 

 

  Stichtingsondernemingsplan 

”Ieder kind verdient innovatie en kwaliteit’’ 
  

  Centrale doelen en resultaten 
 

 

      

  Schoolondernemingsplan per school   

  School specifieke doelen en resultaten   

      

 

De centrale doelstellingen zijn algemeen geformuleerd en worden steeds zoveel mogelijk 

geconcretiseerd in te realiseren resultaten. Deze resultaten zijn de basis voor de schooljaarplannen 

die jaarlijks door de directeur worden opgesteld en die goedkeuring behoeven van de voorzitter 

van het College van Bestuur. Waar mogelijk zijn bij de resultaten concrete indicatoren en criteria 

geformuleerd. Over de uitvoering van de jaarplannen rapporteren de scholen door middel van 

managementrapportages. Deze kunnen leiden tot een bijstelling van de schooljaarplannen. 

Op deze manier ontstaat een jaarlijkse planning- en controlecyclus die gericht is op voortdurende 

verbetering in alle lagen van de organisatie. De centrale doelstellingen uit het stichtings-

ondernemingsplan vormen de basis voor de specifieke resultaten die iedere school in enig jaar wil 

realiseren. Deze worden in een schoolondernemingsplan vastgelegd en met de voorzitter van het 

College van Bestuur geëvalueerd aan de hand van managementrapportages. Het bestuur  heeft 

zich geconformeerd aan de bestuursafspraken met het ministerie van OC&W (zie bijlage 1).  

 

De PO-Raad en OCW komen de volgende doelstellingen overeen: 

• In 2015 hebben de schoolbesturen een implementatie- en investeringsplan voor onderwijs en 

 ICT, gebaseerd op hun visie op onderwijs. 

•  90% van de scholen gebruikt in 2020 dagelijks digitaal leermateriaal in het primair proces. 

•  Daartoe hebben de leraren voldoende ICT-basisvaardigheden en zetten ze deze in hun 

lespraktijk in. 

 
 

De procedure met tijdpad voor de totstandkoming van dit plan geven we hier op hoofdlijnen weer: 
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 Wat Wie Wanneer  

1  Algemene oriëntatie  directie  mei – sep 2014   

2  Scholing inzake format, 
opzet, inhoud  

directie  begin okt 2014   

3 Teamgerelateerde 
onderdelen: 
-Visie/missie/onderwijs 
concept  
-SWOT-analyse 
-schooljaarevaluatie 
-beleidsvoornemens  
-operationeel plan 

directie en team  okt 2014-mrt 2015    

5  Schrijven conceptversie  directie  okt 2014 – mrt 2015 
tussenconcept in dec ‘14  

  

6  Bespreking  dir., bov.dir, team, MR  april 2015   

7  Definitieve versie  directeur  mei 2015  

8  Instemming MR  dir., MR  juni 2015   

9  Vaststelling  bevoegd gezag  juli 2015   

10  Verzending/verspreiding  directie  vanaf juli 2015   

1.3  Karakteristiek van onze school 

Op dit moment komen er ongeveer 130 kinderen naar Toermalijn. De school staat in Emmen, aan  

de rand van het bosgebied de Emmerdennen. De school is een regioschool. 

Als school voor speciaal basisonderwijs hebben wij de zorg voor een populatie zeer kwetsbare  

kinderen. De kinderen die naar onze school komen zijn vaak vastgelopen in het reguliere  

onderwijs. Omdat veel van onze leerlingen veel moeite moeten doen om de schoolse vaardigheden 

onder de knie te krijgen, is het zelfvertrouwen en het zelfbeeld vaak gering. Op Toermalijn  

ondersteunen we de leerling op de weg naar herstel en uitbouwen van het vertrouwen in eigen  

kunnen. 

Daarnaast hechten we aan het tot stand komen van een goede vertrouwensrelatie met de leerling 

en diens ouders. Voor een optimale ontwikkeling is het belangrijk dat een kind een sfeer van 

vertrouwen ervaart. Op Toermalijn zorgen we voor een sfeer waarin leerlingen zich veilig en 

geborgen kunnen voelen.  

Wij willen graag dat onze leerlingen zich ontwikkelen en uitblinken in datgene wat zij goed kunnen  

en vinden daarbij onze inspiratie in de symboliek van de toermalijn. 

Daarnaast vinden wij, als interconfessionele school op een algemeen christelijke grondslag, onze  

inspiratie in de protestants christelijke en katholieke traditie. 
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2. Strategisch deel 

2.1 Missie 

Als school voor speciaal basisonderwijs gaan we uit van de mogelijkheden van iedere leerling. Zo  

willen we de basis leggen voor een optimale, harmonieuze ontwikkeling op weg naar  

zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid. 

Wij werken vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid van school en ouders. 

Onderwijs en ondersteuningsbehoeften worden zorgvuldig op elkaar afgestemd. Dat maakt dat  

iedere leerling bij ons op school passend onderwijs, dan wel een passend onderwijszorgprogramma  

kan volgen.  

2.2 Visie 

Iedere leerling is uniek.  

In het onderwijs is de leerling de belangrijkste schakel. Onze visie op onderwijs heeft dan ook alles  

te maken met de visie op leerlingen. Dit is ons uitgangspunt. 

Iedere leerling heeft zijn/haar eigen talenten, ervaringen en achtergrond. Bovendien geldt voor  

iedere leerling, dat er een basisbehoefte is aan relatie, veiligheid, structuur en 

voorspelbaarheid. Wanneer hieraan tegemoet komen, vertaalt het zich in welbevinden,  

betrokkenheid en zelfstandigheid. Daarbij ontwikkelen leerlingen zich beter wanneer ze mede- 

eigenaar zijn van hun ontwikkelingsproces.  

Het voorbereiden op volwassenheid kan alleen slagen wanneer er rekening gehouden wordt met de  

leerling en al zijn kenmerken. 

2.3 Sterkte / zwakte analyse 

Om de kansen en bedreigingen voor en de sterkten en zwakten van de school als organisatie in  

beeld te brengen hebben we een SWOT-analyse gemaakt met het onderwijzend en het  

leerlinggerelateerd onderwijsondersteunend personeel van de school. 

Vervolgens hebben we volgens de principes van de confrontatiematrix de sterkten en zwakten èn  

de kansen en bedreigingen uit de SWOT-analyse met elkaar verbonden, wat leidde tot zes concrete  

strategische doelen voor de komende jaren. 

Voor de volledige SWOT-analyse verwijzen we naar bijlage 4. 

       

2.4 Strategische doelen en ambities 

1. De grote betrokkenheid en goede samenwerking van het team willen we inzetten om alle 

geledingen (leerlingen, leerkrachten, ouders) in beweging te krijgen om zo het 

schoolklimaat / de sfeer in de school verbeteren. 

2. De expertise van de leerkrachten gaan we benutten om zo het leerstofaanbod beter af te 

stemmen op de leerlingpopulatie. 

3. Het creatief denken zetten we in voor het bedenken van borgingsactiviteiten om zo de 

gemaakte ontwikkelingsstappen te zekeren. 

4. Met de komende inwoning van RENN4 willen we door collegiale consultatie antwoorden 

zoeken op de door bezuiniging en afroming ontstane hiaten in de ondersteuning van 

leerlingen. 

5. We gaan de ruime ervaring van collega’s benutten om t.a.v. grenzen zodanig keuzes te 

maken dat de werkdrukbeleving gereduceerd wordt. 

6. Door de grote betrokkenheid en ruime ervaring van het team kunnen we de interne en 

externe communicatie verbeteren. 
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2.5 Onze positionering  

2.5.1  Ons onderscheidend onderwijsconcept 

Voor leerlingen van Toermalijn wordt bij binnenkomst een ontwikkelingsperspectief (OPP) 

opgesteld. Het OPP van een leerling is het eindniveau van de leerling dat verwacht én nagestreefd 

wordt. Op basis van relevante gegevens waarover de school bij het opstellen van het OPP dient te 

beschikken, te weten IQ-score, thuissituatie, kindkenmerken en didactische 

gegevens/leerrendement, brengt de school in beeld wat ze verwacht dat de leerling op haar school 

gaat leren. Het OPP bevat dan ook meteen de doelstellingen voor alle leergebieden die een leerling 

moet beheersen om door te kunnen stromen naar het type voortgezet onderwijs aansluitend op het 

eindniveau dat de school met de leerling denkt te kunnen bereiken. Bij elk vakgebied geeft de 

school dus ook het verwachte uitstroomniveau van de leerling aan. Het onderwijs op basis van de 

OPP’s binnen Toermalijn, wordt aangeboden in verschillende leerarrangementen die ontleend zijn 

aan de landelijke standaarden. Deze arrangementen zijn van toepassing op de 4 kernvakken en 

worden bij alle leerlingen vanaf groep 4 vastgesteld. 

Binnen onze school worden de leerlingen vanaf groep 4 gestreamd in twee afdelingen. 

In de groene afdeling werken de leerlingen  hoofdzakelijk volgens de minimum leerstoflijn. 

In de blauwe afdeling werken de leerlingen hoofdzakelijk volgens de voldoende en/of gevorderde 

leerlijn. De leerstandaarden zijn daardoor per afdeling verschillend.  

Belangrijk is hier op te merken dat het werken in afdelingen een uitgangspositie is van waaruit we 

blijven kijken naar de ontwikkeling van een leerling en desgewenst aanpassingen doen in ons 

aanbod. Zo kan het dus voorkomen dat een leerling in de groene afdeling met betrekking tot 

bijvoorbeeld rekenen, werkt op de vmbo-lijn en een leerling uit de blauwe afdeling met betrekking 

tot bijvoorbeeld spelling, werkt op de pro-lijn. 

 

In groep 1 t/m 4, de witte afdeling, krijgen de leerlingen zoveel mogelijk het basisniveau VMBO 

BB/KB aangeboden en wordt hierop, indien nodig, gedifferentieerd. Eind groep 4 wordt nauwkeurig 

onderzocht in welke afdeling de leerling zijn of haar leerweg kan voortzetten.  

Leer-

arrangement 

Leer-

rendement 

Leerstandaard 

afd. Wit en 

Blauw  

Leerstandaard 

afd. Groen  

Uitstroom-

niveau 

Referentie-

niveau 

Verdiept 100% Gevorderd 

(20%) 

 VMBO+  (G-T 

en hoger) 

2F /3F 

Basis 80% Voldoende 

(80%) 

Gevorderd 

(20%) 

VMBO    (BB en 

KB) 

2F 

Intensief 65% Minimum 

(15/20%) 

Voldoende 

(80%) 

PRO 1F 

Zeer intensief 20% <Minimum (5%) Minimum 

(20%) 

ZML <1F 

De school werkt toe naar leerstoflijnen op inhoud voor de kernvakken. Op basis van leerling- 

kenmerken en leerstijl worden middelen ingezet, dit doen we conform de stichtingsdoelstellingen  

digitaal waar het kan. 

2.5.2  Onze positionering 

Binnen Passend Onderwijs wordt het regulier en speciaal (basis)onderwijs verbonden en wordt 

samengewerkt met de professionals van verschillende instellingen. 

Leerlingen en leerkrachten worden zo lang als verantwoord mogelijk thuisnabij en in de reguliere 

setting ondersteund. Daarnaast zijn er ondersteuningsvragen, waarbij (tijdelijke) plaatsing in een 

speciale setting noodzakelijk is. Een speciale onderwijsplek zal blijven bestaan en het SBO zal daar, 

op welke wijze dan ook, deel van uit maken. 

De positie van het SBO en daarmee ook van Toermalijn, zal vooralsnog steeds meer gaan lijken op 
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de positie van een basisschool met een speciaal arrangement, waarbij vooral ingestoken wordt op 

ondersteuning thuisnabij. Bij plaatsing op Toermalijn zal in de toekomst ook met deeltijd en 

tijdelijke plaatsingen worden gewerkt. 

 Wij denken in kansen en vanuit dat perspectief krijgen leerlingen bij ons een nieuwe kans. 

 We bieden onze leerlingen consequent en consistent duidelijkheid, voorspelbaarheid en 

structuur. Het zijn dé ingrediënten voor onze populatie leerlingen om zich veilig te voelen.  

 De school ademt een sfeer van rust uit. 

 We werken voor iedere leerling met een onderwijsperspectief, gekoppeld aan heldere 

leerlijnen en doelen. 

 De opzet van de kwaliteitszorg is systematisch en cyclisch. 

 Wij werken met drie afdelingen, elk ingericht naar de onderwijsondersteuningsbehoeften 

van de leerlingen die er onderwijs volgen. 

2.5.3  Stichting  

SBO Toermalijn maakt deel uit van de Stichting Katholiek Onderwijs Drenthe, een Stichting die met  

12 basisscholen (10 katholieke scholen, 1 interconfessionele RK/PC school en 1 interconfessionele  

RK/PC school voor speciaal basisonderwijs), 165 personeelsleden (vast en tijdelijk) onderwijs  

verzorgt aan zo’n 1940 kinderen in Emmen en omgeving. 

De SKOD staat voor eigentijds onderwijs en opvoeding op basis van de katholieke identiteit. 

2.5.4  Identiteit 

Onze identiteit ontlenen we aan onze algemeen christelijke grondslag.  

Daarnaast  geloven in een open en informele sfeer, waarin collegialiteit en communicatie 

sleutelwoorden zijn. Wij willen een school zijn waar mensen met plezier werken en zich  

betrokken voelen. Integriteit, professionaliteit en zelfverantwoordelijkheid zijn voor ons essentieel. 

Wij voelen ons betrokken bij elkaar en onze leerlingen en hun leefomgeving. 

We denken in mogelijkheden en oplossingen. Creatieve en goede, doordachte plannen worden  

merkbaar gewaardeerd. 

We kijken steeds hoe het beter kan en willen verantwoordelijkheid nemen en onderdeel zijn van de  

verbetering en/ of oplossing. We maken afspraken op basis van commitment en vervolgens is  

afspraak bij ons dan ook afspraak.  

2.5.5  Imago 

In de regio staan wij bekend om: 

- de rust in de school 

- het werken in afdelingen 

- het denken in kansen  

- structuur en duidelijkheid 

 

2.6 Motto 

En dus…is ons motto: 
 

 

Leren doen wij samen, met het kind voorop 
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3. Tactisch deel 
leder kind is uniek. In onze school doet ieder kind er toe en wordt voor ieder kind bepaald wat het 

nodig heeft om te komen tot maximale zelfontplooiing. Het kind wordt hier actief bij betrokken 

(eigenaarschap). Een kind is meer dan alleen didactische kenmerken, daarom besteden wij 

evenredig veel aandacht aan de algehele ontwikkeling, waarin motivatie, sociaal – emotionele en 

creatieve ontwikkeling en betrokkenheid zijn verankerd. Ieder kind is ingedeeld in een 

gecombineerde groep met leeftijdsgenoten, zodat het zich leert te identificeren.  

a. Aan de hand van een meerjarenbegroting zorgen wij er voor dat materialen en methodieken 

eigentijds zijn. Op die manier voorkomen wij dat er gewerkt wordt met verouderd materiaal.  

b. Bij alle vakken houden wij de doorgaande leerlijn scherp in de gaten. Wij zorgen voor een 

activerende  instructie en leren kinderen te reflecteren op eigen werk (eigenaarschap). 

c. Bij kinderen die ondersteuning nodig hebben volgen wij het handboek kwaliteitszorg voor SBO 

van de stichting SKOD.  

d. We maken deel uit van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs. In dit verband zijn 

afspraken  gemaakt over wat ouders mogen verwachten van het onderwijs van de school.  

Goede kwaliteit van onderwijs is voor ons vanzelfsprekend. Kinderen hebben recht op het beste 

onderwijs.  

e. In het handboek Onderwijsondersteuning en het bijbehorende schoolprofiel is te lezen over onze 

mogelijkheden om leerlingen te ondersteunen.  

3.1 Onderwijs 

3.1.1  Visie op onderwijs 

Als school voor speciaal basisonderwijs vinden we dat er voor iedere leerling in de  

basisschoolleeftijd een passende onderwijssetting beschikbaar dient te zijn. Het is daarbij  

aan het onderwijs, daar waar nodig met inzet van extra ondersteuning vanuit onderwijs  

en/of zorg: 

- de leerling uit te dagen om zich te ontwikkelen en te presteren in overeenstemming met 

mogelijkheden die de leerling in zich draagt - competentiegericht; 

- om bij de leerling het gevoel te doen ontwikkelen iets in de wereld bij te kunnen dragen en 

dat mensen de leerling daarin waarderen - relatiegericht; 

- ertoe bij te dragen dat de leerling in voldoende mate zelfstandigheid ontwikkelt – 

autonomiegericht; 

- de leerling te ondersteunen in de ontwikkeling ten aanzien van het tonen van respect, 

fatsoen en correct optreden naar elkaar – moraliteitgericht; 

- te ondersteunen in het omgaan en verantwoord omgaan met moderne communicatie-

middelen – communicatiegericht. 

Onderwijs dient daarom zoveel als mogelijk gericht te zijn op iedere individuele leerling.  

Er dient zoveel als mogelijk rekening gehouden te worden met de talenten en de geaardheid van  

iedere leerling. Deze gepersonaliseerde (individuele) insteek betekent niet dat de leerlingen enkel  

zelfstandig bezig zijn. Vooral in het SBO is de groepsdynamiek, het samenwerken, het geven en  

nemen, de interactie en het samen hardop leren heel erg belangrijk. 

Daarnaast vraagt een nieuwe tijd  om nieuwe vaardigheden. Immers, ook de SBO-, leerling van  

vandaag moet vooruit kunnen in de wereld van 2030. Technologie heeft de manier waarop we  

samen werken en leven enorm veranderd en deze verandering zal onverminderd doorgaan. 

Nieuwe functies ontstaan en vragen om andere of nieuwe competenties, de zogenoemde  21st  

century skills.  

Naast taal en rekenen en de kernvakken, zijn de competenties samenwerken, creativiteit, ict- 

geletterdheid, communiceren, probleemoplossend vermogen, kritisch denken en sociale en  
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culturele vaardigheden van belang. Ook een betrokken, ondernemende en nieuwsgierige houding  

komen van pas in de 21ste eeuw.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2  Onderwijsondersteuningstructuur 

Als school voor speciaal basisonderwijs hebben wij de opdracht de leeromgeving, de leerstof, de 

didactiek en de pedagogiek af te stemmen op de ondersteuningsbehoeften van de leerling. Willen 

wij nog meer tegemoet komen gepersonaliseerd leren, dus nog meer tegemoet komen aan de 

uniciteit  en eigentijdse vaardigheden van de leerlingen op onze school, dan is het van belang om 

samen met de leerling af te stemmen zodat de leerling eigenaar wordt van zijn eigen ontwikkeling. 

Randvoorwaarden hiervoor zijn: deskundigheid, meten, beoordelen en omgaan met verschillen, 

een diversiteit aan les- en leermaterialen, betrekken van alle actoren en goedwerkende 

ondersteunende technologie. Wat betreft in te zetten middelen denken we aan goed en handzaam 

beschreven leerlijnen, mogelijkheden die ICT bieden en heel belangrijk: leergesprekken. Waarbij 

we ons steeds, in afstemming met de leerling, de vraag moeten blijven stellen: wat past bij deze 

leerling om de gestelde leer-/ontwikkelings-/vaardigheidsdoelen te halen. De huidige digitale 

leerlijnen zijn (nog) niet geschikt gebleken voor de populatie leerlingen binnen onze school. Dat 

betekent niet dat we ICT buiten de deur houden. Zelfstandig leren in een door ICT ondersteunde 

leeromgeving mag dan nog een brug te ver zijn, zo heeft een pilot uitgewezen, zelfstandig oefenen 

in een door ICT ondersteunde leeromgeving is onderdeel van ons onderwijsaanbod. We blijven de 

mogelijkheden van zelfstandig leren in een digitale leeromgeving onderzoeken. 

Voor elke leerling wordt een ontwikkelingsperspectief en later een uitstroomniveau vastgesteld. 

Daarnaast wordt voor iedere leerling het Afstemmingsplan ingevuld. Hierin worden de door de 

vorige onderwijssetting en door ouder(s)/verzorger(s) aangereikte gegevens in kaart gebracht. De 

gegevens van nieuwe leerlingen over alle ontwikkelingsgebieden worden hierin op een adequate 

manier gebundeld. Bij alle items wordt indien aanwezig, informatie ingevuld en wordt indien van 

toepassing een actuele hulpvraag geformuleerd.  

Na de eerste periode van 6 schoolweken worden ouder(s)/verzorger(s) uitgenodigd voor een 

gesprek waarin de voorbije 6 weken gezamenlijk worden geëvalueerd en met de daaruit verkregen 

gegevens een plan van aanpak wordt opgemaakt. Dit zijn de gegevens waarmee de leerkracht de 

leerling zo snel als mogelijk in het groepsproces integreert. 

Halfjaarlijks vindt er een evaluatie plaats naar aanleiding waarvan, indien de uitkomsten van de 

evaluatie hiertoe aanleiding geven, interventies worden toegepast of mogelijk een bijstelling in het 
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perspectief wordt gedaan. In beide gevallen is duidelijk aantoonbaar waarom er toe wordt 

overgegaan. Dit wordt vastgelegd in een volgformulier en in het digitale leerlingvolgsysteem. 

De school signaleert vroegtijdig welke leerlingen ondersteuning nodig hebben. Ze heeft meetbare 

criteria afgesproken, gekoppeld aan de leerstofplanninglijnen, voor Nederlandse taal, Rekenen & 

Wiskunde en sociaal-emotionele ontwikkeling om te bepalen of een leerling in aanmerking komt 

voor extra ondersteuning. Binnen de leerstofplanninglijnen zijn verschillende 

ondersteuningsniveaus onderscheiden en voor elk niveau is aangegeven op welke wijze 

ondersteuning wordt vormgegeven en wie daarbij betrokken is.  

Twee keer per jaar, na de halfjaarlijks terugkerende toetsperiode en de daaraan gekoppelde 

groeps- en leerlingbesprekingen door de leerkracht en intern begeleider, ontwerpt de leerkracht op 

basis van de onderwijsbehoeften van de leerlingen en de gekozen clustering een plan, waarin het 

onderwijsaanbod voor de komende periode voor respectievelijk de hele groep, subgroepen en/of 

(incidenteel) individuele leerlingen beschreven staat 

De school hanteert een hulpplan bij het formuleren en uitvoeren van specifieke begeleiding aan 

leerlingen met extra en/of specifieke ondersteuningsbehoeften. In het hulpplan leggen wij vast: de 

beginsituatie, de beoogde (meetbare) doelen, de te nemen stappen, inhoud, aanpak en de wijze en 

tijdstip van evalueren. De uitvoering van de hulpplannen is opgenomen in het dagjournaal en blijkt 

in de lessen en het leerlingdossier. De effecten van de hulpplannen worden volgens vooraf 

vastgestelde werkwijze geëvalueerd en de uitkomsten aan vooraf geformuleerde meetbare doelen 

getoetst.  

De intern begeleider coördineert en voert het cyclisch proces van onderwijsonder-steuning uit, 

levert een bijdrage aan de voorbereiding van het zorgbeleid en begeleidt en coacht leerkrachten. 

De orthopedagoog is hierbij met betrekking tot inhoud, intensief betrokken. 

Samen met de directeur stuurt de intern begeleider het onderwijsproces op resultaten aan de hand 

van externe en interne oriëntaties. 

3.1.3  Doelstellingen beleidsterrein Onderwijs 

- In schooljaar 2016-2017 wordt techniekonderwijs aangeboden volgens de leerlijn 

techniekonderwijs(*2) 

- In 2019 werkt iedere leerkracht vanuit leerlijnen(*2) 

- In  schooljaar 2016-2017 zijn leerkrachten in staat ten aanzien van rekenen, op basis van 

de leerstijlen van leerlingen, de gepaste -digitale- middelen in te zetten om de leerlijn voor 

rekenen vorm te geven. 

- In 2019 doen de leerlingen van SBO Toermalijn beroep op de middelen uit de door ICT 

ondersteunde leeromgeving, die passend bij hun leerstijl. 
*= is afgeleid uit de strategische doelen 

3.2 Personeel 

3.2.1  Visie 

Als school willen het beste uit mensen halen. Wij vinden dat mensen en hun competenties het best 

tot hun recht kunnen komen in een organisatie die een lerende organisatie is. Een professionele 

organisatie die als voorwaarde in zich heeft een open lerende houding, de bereidheid om naar 

zichzelf te willen kijken en te willen ontwikkelen en een heldere visie op leerlingen en onderwijs 

van alle betrokkenen in en om de school. Dit vanuit het perspectief dat de werknemer eigenaar is 

van zijn/haar eigen ontwikkeling en zodanig dat de organisatie daadkrachtig en proactief kan 

ontwikkelen. 

Voor wat betreft de identiteit van onze school vinden wij het belangrijk dat de leerkrachten zich 

bewust zijn van hun levensvisie en zij deze kunnen vertalen naar de leerlingen. Het is voor onze 

school wenselijk dat er leerkrachten zijn met verschillende levensvisies, gebaseerd op de 

verschillende confessies. 
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3.2.2  Uitgangspunten bij ons personeelsbeleid 

* het personeelsbeleid wordt uitgevoerd op basis het Integraal Personeels Beleidsplan (IPB) welke  

   op stichtingsniveau is vastgesteld 

* iedere leerkracht heeft een bekwaamheidsdossier voor welke hij/zij zelf verantwoordelijk is 

* optimale benutting van competenties van personeel 

* ieder personeelslid is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen ontwikkeling 

* de gesprekscyclus (functioneringsgesprekken, beoordelingsgesprekken, ontwikkelgesprekken) is 

erop gericht “het beste uit mensen te halen” 

* collegiale consultaties, intervisie, coaching, klassenbezoeken door directeur, IB-er en 

orthopedagoog, zijn gericht op versterking van het (didactisch) handelen in de klas en de 

ontwikkelkansen van leerlingen 

* alle werknemers zijn er primair op gericht samen betere professionals te worden 

* onze school heeft het beleid voor de waarborging van sociale veiligheid van leerlingen en 

personeel vastgelegd in ons veiligheidsplan 

* wij voeren een incidentenregistratie en wanneer zich incidenten voordoen op het gebied van 

agressie, geweld en seksuele intimidatie handelen wij conform de wijze die is vastgelegd in ons 

beleidsplan sociale veiligheid 

*leerkrachten zijn zich bewust van het belang van voorbeeldgedrag 

*wij passen de afspraken op school en in de klas consequent toe en evalueren die regelmatig in het 

team en met onze leerlingen 

3.2.3  Uitgangspunten formatie 

Voor het formatieplan van de school, dat ieder jaar opnieuw wordt opgesteld, zijn de begrotings-

uitgangspunten op stichtingniveau leidend. De school is gehouden aan de afspraken met het 

College van Bestuur, de zgn. taakstelling, die aangeeft hoeveel werktijdfactoren de school in het 

komende schooljaar kan besteden.  

Ieder schooljaar opnieuw wordt het formatieplan opgesteld op basis van de stand van zaken op dat 

moment. Bepalend zijn dan: aantal (te verwachten) leerlingen, formatiebudget en inzetbaarheid 

van de werknemers. 

Bij de uitwerking van het formatieplan wordt waar mogelijk rekening gehouden met de wensen van 

de werknemers, echter staan de belangen van leerlingen voorop. 

Het formatieplan kan in de loop van een schooljaar bijgesteld worden als gevolg van toename van 

het aantal leerlingen en daaraan gekoppeld de groepsgrootte. 

3.2.4  Uitgangspunten taakbeleid 

Iedere leerkracht heeft lesgebonden taken, groepsgerelateerde taken en schooltaken. Aan het 

begin van ieder schooljaar worden de schooltaken verdeeld binnen het team. Het lijstje van 

schooltaken is aan het eind van het schooljaar ervoor vastgesteld. Om het voor het team werkbaar 

te houden, kijken we jaarlijks goed wat er wel en wat er niet gedaan gaat worden. Bij de verdeling 

van de taken letten we er op dat de taken zo evenredig mogelijk over de teamleden verdeeld 

worden, passend bij hun voorkeuren en kwaliteiten.  

3.2.5  (Na)scholing 

(Na)scholing maakt deel uit van het Integraal Personeelsbeleid. Het zal bijdragen aan een betere 

toerusting van de medewerker voor de uitoefening van zijn beroep en daarmee zijn welzijn in het 

werk kunnen verhogen.  

Ieder personeelslid komt in aanmerking voor scholing als de scholing in overeenstemming is met 

de ontwikkeling van de school, zoals dat beschreven staat in het schoolondernemingsplan en/of het 

persoonlijk ontwikkelingsplan van de medewerker. 

Het managementteam van SBO Toermalijn is er van overtuigd dat intern heel veel deskundigheid 

aanwezig is om andere medewerkers te scholen. Daar waar mogelijk zal de inzet van eigen 

medewerkers gestimuleerd worden (al dan niet in samenwerking met externe instanties). 
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Daarnaast zal daar waar mogelijk, gebruik gemaakt worden van de Talentacademie van SKOD en 

Fidarda, en ‘netwerken’ om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de medewerkers. De 

school maakt jaarlijks een scholingsplan op waarbij beleid en budget leidend zijn. 

 

3.2.6  Doelstellingen beleidsterrein Personeel 

- In 2019 maakt iedere leerkracht op eigen initiatief gebruik van COO7. 

- Ook in de periode 2015-2019, werkt de school met een lijst “Afspraken en besluiten’. Met 

betrekking tot afspraken en besluiten handelen we conform de regels van een professionele 

cultuur (*3). 

- In 2019 denken de leerkrachten in leerlijnen en kunnen zo zelfstandig bewuste keuzes 

kunnen maken voor de leerlingen in hun groep. 

- In 2019 zijn leerlingen mede-eigenaar van hun leren. Het houden van leergesprekken is 

een dagelijks terugkerende activiteit (*1) 

- In 2018 is het schoolklimaat/de sfeer in de school zodanig verbeterd dat 90% van het 

personeel, van de leerlingen en van diens ouder(s)/verzorger(s) hierover tevreden is (*1) 

- In 2018 is in de analyse van het tevredenheidsonderzoek en de RI&E, werkdrukbeleving 

geen werkpunt meer (*5). 
*= is afgeleid uit de strategische doelen 

3.3 Marketing 

3.3.1  Visie op marketing 

Ouders hebben binnen het samenwerkingsverband Emmen en Borger-Odoorn keuze uit twee SBO-

scholen. SBO Toermalijn is een onderwijsinstelling met een krachtige uitstraling aangaande haar 

visie op onderwijs en het daaraan gekoppelde concept, zodanig dat de keuze van 

ouder(s)/verzorger(s) een positieve keuze wordt.  

Door invoering van de wet Passend Onderwijs mag geen kind meer uitgesloten zijn. De stichting 

stelt zich tot doel dat in 2019 het verwijzingspercentage voor een speciale onderwijsvoorziening 

naar 1% is teruggebracht en dat verwijzing alleen nog kan plaatsvinden op basis van gedrags-

componenten, niet op onderwijsniveau. Dit samen met de toenemende complexiteit in 

gedragsondersteuningsvragen bij leerlingen op onze school, zien wij onderscheidende kansen in de 

inwoning van RENN4-klassen in onze school.  

3.3.2  Ons onderscheidend vermogen 

De school heeft een helder profiel dat zijn oorsprong vindt in de visie van de school, de kenmerken 

van de leerlingpopulatie en de wensen/ideeën van ouder(s)/verzorger(s), en dat onderscheidend is 

van de collega SBO-school. 

Het oudertevredenheidsonderzoek liet ons zien dat 90% van de aan de enquête deelnemende 

ouders tevreden is over de overstap naar SBO Toermalijn en is voor 82% van de ouders duidelijke 

wat de school te bieden heeft. 

3.3.3  Onze marktpositie 

In Emmen staan twee scholen voor speciaal basisonderwijs. De collega SBO-school is een openbare 

school die naast dit verschil met Toermalijn, ook een heel ander onderwijsconcept kent. De scholen 

zijn daardoor aanvullend op elkaar. Ouders hebben iets te kiezen. SBO Toermalijn staat in de regio 

bekend als een school waar structuur en rust ervaren wordt door leerlingen, ouders, werknemers 

en bezoekers. 

3.3.4  Leerlingprognose 

Landelijk gezien is de prognose dat het leerlingenaantal op de SBO-scholen de komende jaren 

toeneemt ten koste van de cluster 3 en cluster 4 scholen. Anderzijds zal de krimp in de regio zich 
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ook vertalen  en hebben we rekening te houden met het stichtingsdoel dat aangeeft dat in 2019 

het verwijzingspercentage voor een speciale onderwijsvoorziening naar 1% teruggebracht dient te 

zijn.  

Ook biedt passend onderwijs de mogelijkheid tot deeltijd en tijdelijke plaatsing in het SBO. Dit 

zullen we in onze SBO school uiteraard gaan merken, zeker ook waar het gaat over 

leerlingaantallen.  

Tot slot dienen we er rekening mee te houden dat het nog maar zeer de vraag is of het SBO in de 

huidige vorm, op langere termijn als speciale onderwijssetting zal blijven bestaan. Steeds meer 

gaan er stemmen op voor een speciale lesplaats aanvullend op het reguliere basisonderwijs. 

3.3.5  Doelstellingen beleidsterrein marketing 

-Om de interne en externe communicatie naar een hoger plan te brengen, beschikt de school in 

2017 over een intern en extern communicatieplan(*6).  

-Wij gaan werken aan het uiterlijk van ons schoolgebouw. Uit recente onderzoeken is gebleken dat 

dit tot onvrede leidt bij ouders, leerlingen, en medewerkers. In 2019 is onze school aantrekkelijk 

om te zien. Dat dit beeld is verbeterd blijkt uit de enquêtes van Scholen met Succes.  

Vanaf 1 januari 2016 beschikt de Toermalijn  over een flexibele website die eenvoudig 

beheerd kan worden waardoor het up to date houden van informatie bevorderd wordt om 

ouders voortdurend van actuele informatie te voorzien.  
*= is afgeleid uit de strategische doelen 

3.4 Communicatie  

3.4.1  Visie op communicatie 

Toermalijn hanteert transparante communicatie waarbij zij haar doelgroepen verbindt, informeert, 

formeert en motiveert. We vinden het belangrijk dat er goede, transparante communicatie is over 

de organisatie, taakverdelingen, vergaderingen en besluitvorming. Het nakomen en borgen van 

afspraken en het bespreekbaar maken van problemen is voor de Toermalijn essentieel. 

3.4.2  Uitgangspunten voor communicatie 

 Je kunt niet níet communiceren 

 Je communiceert altijd op twee niveaus: verbaal (20%) en non-verbaal 80% 

 Je hebt bij communiceren altijd invloed 

 Communiceren vraagt om een goede luisterhouding 

3.4.3  Algemene communicatiedoelen 

- Wij communiceren duidelijk, eenduidig en tijdig naar leerlingen, ouders, elkaar en onze 

omgeving 

- We gaan ouders meer zichtbaar betrekken bij de school en hen inzetten als ambassadeur 

van de school 

3.4.4  Communicatiemiddelen in relatie tot communicatiedoelen 

Persoonlijke ontmoetingen staan bij ons op de eerste plaats. 

We kiezen bij ieder doel het beste middel of de beste middelen. Deze keuze is afhankelijk 

van wat we met de communicatie willen bereiken. Hierin wordt altijd een zorgvuldige  

afweging gemaakt met het oog op privacy en doelgroep.  

3.4.5  Doelstellingen beleidsterrein Communicatie 

-In 2015 wordt een analyse gemaakt om de contactmomenten met ouders en de benodigde  

communicatiemiddelen in kaart te brengen. Daarna wordt een plan van aanpak gemaakt waarin de  

rol van de ouders tot uitdrukking komt. Dit plan is uiterlijk op 1 maart 2016 klaar en wordt daarna  

tot uitvoer gebracht.  
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-In 2014 is er een medewerkers tevredenheid onderzoek afgenomen. Hieruit bleek dat de 

verbeterpunten lagen in de interne communicatie, het nakomen van deze afspraken en besluiten 

en het effectief vergaderen. 

Op basis hiervan is onze doelstelling: 

a) In 2018 geven de medewerkers van onze school een rapportcijfer van minimaal 7,5 op het 

gebied van interne communicatie. 

b) In 2017 vindt minimaal 80% van het team dat de vergaderingen effectief zijn.  

c) In 2017 vindt minimaal 75% van het team dat afspraken en besluiten goed worden 

vastgelegd en dat ze ook worden nagekomen.  

3.5 Identiteit 

3.5.1. Visie op identiteit 

Toermalijn leeft en werkt als speciale basisschool op christelijke grondslag vanuit een mensbeeld 

dat samenhangt met een beeld van God.  

Wij willen graag dat onze kinderen kunnen uitblinken in datgene 

wat zij (goed) kunnen.  

Zo kijken we naar mensen: 

Mensen zijn individueel heel verschillend en dat mogen ze ook 

zijn, van jongs af aan. Ieder schittert op zijn eigen manier.   

Mensen hebben elkaar als groep nodig en zoeken elkaar daarom 

op. In een kring van mensen, waarbij mensen elkaar de hand 

reiken, worden belangrijke waarden als vrijheid, ruimte en warmte 

voelbaar. Kinderen staan bij ons centraal in die kring.  

Zo kijken we naar God:  

Ieder mens mag er zijn, want in elk mens is God te zien: uniek, 

puur en mooi. Mensen zijn geschapen naar God’s beeld en ieder 

mens heeft eigen mogelijkheden gekregen om zelf iets moois te 

creëren.  

We werken eraan dat kinderen zelfvertrouwen krijgen en geloof in zichzelf ontwikkelen. In de liefde 

en warmte, die we elkaar geven, de troost en de hulp van kinderen aan elkaar en in de lach van 

een kind, laat God zich kennen in ieder van ons. Het gaat erom hoe we ons leven hier en nu 

inrichten met elkaar, overeenkomstig de tien leefregels en Jezus’ omgang met mensen.  

Zoals de edelsteen toermalijn diverse kleuren laat oplichten, zo licht God op velerlei manieren op. 

Voor ons gebeurt dat in Toermalijn: daar wordt een stukje van God zichtbaar en schittert het in 

veel kleuren, bv. in de kindersnoetjes, de natuur, in de liefde van leerkrachten voor de kinderen, 

de opmerkingen van kinderen en het vertrouwen dat ze geven, in de helpende hand die we elkaar 

reiken en in zoveel meer.  

We willen kinderen hier in meenemen en er oog voor leren krijgen. 

3.5.2 Waar we ons in het identiteitsbeleid op richten 

Toermalijn wil zich in de komende jaren (verder) profileren als een school die met trots invulling en 

uitvoering geeft aan haar interconfessionele identiteit. 

Om dit te bereiken dient: 

-de school helder te hebben wat identiteit voor ons inhoudt en hoe zich dat vertaalt naar de 

praktijk van alledag; 

-dient de school dit inzichtelijk te maken voor haar leerlingen en hun ouder(s)/ verzorger(s).  

3.5.3 Doelen tactisch domein identiteit 

Eind schooljaar 2012-2013 blijkt uit het oudertevredenheidsonderzoek dat de school een 

herkenbare interconfessionele school is met erkenning van de multiculturele  

samenleving, de pluriformiteit van religies en levensbeschouwingen binnen onze school. 
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Onze ontwikkeling brengt met zich mee dat we steeds onze doelen en werkwijze evalueren en 

aanpassingen doorvoeren om de gestelde doelen te halen. 

 

3.6 Overzicht tactische doelen 

 

Zie bijlage 1 
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4. Operationeel deel  

4.1 Kwaliteitszorg 
In het kader van kwaliteitsverbetering, -vernieuwing en –borging werken we volgens de  

PDCA-cyclus. PDCA is een krachtige methode om continu verbeteren en vernieuwen in de  

school in te bedden. Belangrijk voordeel bij deze methode is, dat elke medewerker op  

deze manier in staat is om zijn eigen werkwijze te beoordelen en te verbeteren. Het  

ontwikkelingsproces van de medewerkers vormt zo een proces op zich maar is tevens  

onderdeel van het schoolontwikkelingsproces. 
 

 
 

Op het niveau van: 

 Plan  worden doelen gesteld en activiteiten gepland, in samenhang met andere 

beleidsdoelstellingen en met zicht op waarop het beleid is gebaseerd. Op dit niveau wordt 

inzichtelijk gemaakt wat de maatstaven zijn, waar en wanneer gemeten wordt en welke de 

scenario’s zijn voor vervolgactiviteiten. 

 Do     worden de geplande activiteiten uitgevoerd waarbij vooraf duidelijk is wat 

de concrete acties zijn, wat succesfactoren zijn, wie bij de uitvoering betrokken zijn, welke 

middelen ingezet worden en waarover en hoe gecommuniceerd wordt. 

 Check  wordt nagegaan in hoeverre de afgesproken doelen gerealiseerd zijn. 

Daarbij is vooraf duidelijk welke resultaten gemeten worden en wordt na de meting een 

vergelijking gemaakt met voorgaande metingen. 

 Analyse  worden door analyse de afwijkingen ten aanzien van de vooraf gestelde 

doelen en waardoor deze afwijkingen zijn ontstaan, vastgesteld en wordt het proces 

aangepast. Vooraf is duidelijk wat en hoe geëvalueerd wordt.  

De stappen van de PDCA-cyclus zijn geborgd in het Rooster Onderwijsondersteuning (de  

ROO) en het document Evaluatie en Borging van de school. 

4.1.1 Het instrumentarium 

De school evalueert, gebruikmakend van de WMK-kaarten (Werken Met Kwaliteitskaarten),  

regelmatig het onderwijsleerproces en maakt op basis daarvan verbeterplannen. 
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4.2 Uitwerking doelen PDCA-cyclus  

zie bijlage 2       
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    Bijlage 1: overzicht tactische doelen 

Doelen 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Techniekonderwijs wordt aangeboden volgens een leerlijn 
techniekonderwijs. 

    

 
In 2019 werkt iedere leerkracht vanuit leerlijnen.     

 
De leerkrachten zijn in staat, ten aanzien van rekenen, op basis 
van leerstijlen van leerlingen, de gepaste middelen in te zetten 
om de leerlijn voor rekenen operationeel te maken. 
 

    

 
In 2019 maakt iedere leerkracht op eigen initiatief gebruik van COO7. 
 

    

 
Ook in de periode 2015-2019, werkt de school met een lijst  
“Afspraken en besluiten’. Met betrekking tot afspraken en besluiten  
handelen we conform de regels van een professionele cultuur. 

    

 
In 2019 denken de leerkrachten in leerlijnen en kunnen zo  
zelfstandig bewuste keuzes kunnen maken voor de leerlingen in hun  
groep. 

    

 
In 2019 zijn leerlingen mede-eigenaar van hun leren. Het houden van 
leergesprekken is een dagelijks terugkerende activiteit. 

    

 
Het schoolklimaat/de sfeer in de school is zodanig verbeterd dat 90% 
van het personeel, van de leerlingen en van diens 
ouder(s)/verzorger(s) hierover tevreden is. 
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In 2018 is in de analyse van het tevredenheidsonderzoek en de RI&E, 
werkdrukbeleving geen werkpunt meer. 

    

 
Om de interne en externe communicatie naar een hoger plan te  
brengen, beschikt de school in 2017 over een intern en extern 
communicatieplan. 

    

 
In 2018  is 90% van de ouders en personeel in het  
tevredenheidsonderzoek en RI&E tevreden over de communicatie. 
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Bijlage 2: uitwerking doelen PDCA-cyclus 

 

Domein Onderwijs 
Doel:  In schooljaar 2016-2017 wordt techniekonderwijs aangeboden volgens de leerlijn techniekonderwijs 

Jaar: 2015-2016 
PLAN DO CHECK en ACT 

Indicatoren Norm Activiteiten Planning Middelen Verantw. Financiën Instrument Evaluatie en actie 
Techniekonderwijs 
 
 
 
 
 

Onderwijs techniek  
volgens de leerlijn 
techniekonderwijs 

Vanuit de visie en 
Missie m.b.t. techniek 
onderwijs een leerlijn 
componeren. 

Leerlijn is 
klaar in mei 
2016 

-Input andere 
scholen 
-Input  
Betàpunt-

noord 
-SLO 

Directeur 
Werkgroep 

(ondersteuning 
BPN??subsidie) 

Leerlijn techniek- 
onderwijs  

Teamevaluatie eind  
schooljaar ’16-’17. 
 

 

Doel:  In 2019 hebben wij voor alle kernvakken een leerlijn op inhoud 

Jaar: 2015-2016 
PLAN DO CHECK en ACT 

Indicatoren Norm Activiteiten Planning Middelen Verantw. Financiën Instrument Evaluatie en actie 
Onderwijs- 
aanbod 
 
 
 

Leerlijnen op inhoud 
voor de kernvakken 

Vanuit de opbouw 
leerlijn rekenen komen 
tot een leerlijn 
technisch lezen 

Leerlijn is  
laar in mei  
2016 

-input SBO- 
netwerk 
-SLO 
-Leerlijn  
rekenen 

Directeur 
MIB 
Orthodped 
Leescoörd. 

(nader 
onderzoe- 
ken) 

Leerlijn technisch  
lezen op inhoud 

Teamevaluatie eind  
schooljaar ’16-‘17 

 

Doel:     In  schooljaar 2016-2017 zijn leerkrachten in staat ten aanzien van rekenen, op basis van de leerstijlen van leerlingen, de gepaste middelen in te zetten om 
              de leerlijn voor rekenen vorm te geven. 
 

Jaar: 2015-2016 
PLAN DO CHECK en ACT 

Indicatoren Norm Activiteiten Planning Middelen Verantw. Financiën Instrument Evaluatie en actie 
Rekenonderwijs 
op maat 

Onderwijs rekenen 
volgens leerlijn op 

Teamscholing m.b.t. 
leerstijlen 

Voor herfst 
‘15 

Eigen beheer 
 

Directeur 
MIB 

- Werkplan 
rekenen voor 

Teamevaluatie en  
evaluatie OT eind 
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inhoud 
 

Teamscholing m.b.t. 
middelen 
Teamscholing m.b.t. 
wegzetten in plannen 

Voor kerst 
‘15 
Voor mei 
‘16 

Eigen beheer 
 
Eigen beheer 

Orthoped. het nieuwe 
schooljaar ’16 
‘17 

schooljaar ’16-‘17 

 

Doel:     In 2019 ligt er een plan van aanpak dat ons helpt om de onderwijsondersteuning aan leerlingen met zeer complexe gedragsondersteuningsvragen te 
               verbeteren 

Jaar: 2015-2016 
PLAN DO CHECK en ACT 

Indicatoren Norm Activiteiten Planning Middelen Verantw. Financiën Instrument Evaluatie en actie 
Onderwijs- 
ondersteuning 
 
 
 
 
 
 

Plan van aanpak in 
geval van zeer 
complexe gedrags- 
ondersteuningsvragen 

Een stappenplan 
uitwerken van: signaal 
tot evaluatie 

Mei 2016:  
-Oriëntatie 
-Inventarisa-
tie onder-
steunings-
vragen 
-Concept 
plan van 
aanpak 

-Casussen 
-Input SBO- 
netwerk 
-Input SO4 

Directeur 
MIB 
Orthoped 
Gedragsco 
örd. 

- -Stip op de 
horizon (waar 
gaan we op 
koersen) 
-Overzicht onder- 
steuningsvragen 
-Concept 
stappenplan 

Bij de opmaak SJP 
2016-2017 
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Domein  Personeel 
Doel:    In 2019 is iedere werknemer proactief en zichtbaar eigenaar van zijn/haar eigen ontwikkeling 
  

Jaar: 2015-2016 
PLAN DO CHECK en ACT 

Indicatoren Norm Activiteiten Planning Middelen Verantw. Financiën Instrument Evaluatie en actie 
Professionele 
ontwikkeling 
 
 
 
 
 
 

Eigenaarschap -Werknemers maken 
op eigen initiatief 
gebruik van COO7 
-Delen van succes 
ervaringen op 
teamniveau 

-Eind 
schooljaar 
’15-‘16 
-Viermaal in een 
teamvergadering 

 
- 

Hierin heeft 
iedereen 
zijn/haar 
verantwoor- 
delijkheid te 
nemen.  
Dir 
monitort.  

- COO7 Teamevaluatie  eind 
schooljaar ’15-‘16 

 

Doel:   In 2017 heeft de school een systeem middels welke gemaakte afspraken en ingezette trajecten geborgd worden 

Jaar: 2015-2016 
PLAN DO CHECK en ACT 

Indicatoren Norm Activiteiten Planning Middelen Verantw. Financiën Instrument Evaluatie en actie 
Schoolontwik- 
keling en 
afspraken 
 

Borging Borgingsinstrument 
maken  

Concept  
klaar eind 
schooljaar 
’15-‘16 

 
- 

Manage- 
mentteam 

 
- 

Concept borgings- 
instrument 

 
- 

 

Doel:  In 2019 kunnen de leerkrachten zodanig in leerlijnen denken, dat zij zelfstandig bewuste keuzes kunnen maken t.a.v. de leerlijnen die dan weggezet zijn op  
            inhoud. 

Jaar: 2015-2016 
PLAN DO CHECK en ACT 

Indicatoren Norm Activiteiten Planning Middelen Verantw. Financiën Instrument Evaluatie en actie 
Onderwijs- 
inhoud 
 
 

Plannen van lessen 
rekenen op basis van 
de kennis de leerlijn 
rekenen 

-Scholing m.b.t. de 
leerlijn rekenen 
-Plan lesaanbod o.b.v. 
het overzicht op de 

-Voor kerst 
‘15 
-In de 
plannen 

-Duidelijke 
leerlijn op 
inhoud voor 
rekenen 

Directeur 
MIB 
Orthoped 

 
- 

 
- 

Teamevaluatie eind 
 ’15-‘16 
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leerlijn volgend  
op de eerste 
toetsweek 

 

Doel:  In 2019 is het houden van leergesprekken een dagelijks terugkerende activiteit 

Jaar: 2015-2016 
PLAN DO CHECK en ACT 

Indicatoren Norm Activiteiten Planning Middelen Verantw. Financiën Instrument Evaluatie en actie 
Partners in leren 
 
 
 

Leergesprekken Teaminstructie m.b.t. 
zin en inhoud van 
leergesprekken 

Tussen de 
voorjaars- en 
de 
meivakantie 

- Directeur 
MIB 
Orthoped 

 
- 

 
- 

Teamevaluatie eind 
 ’15-‘16 

 

Doel:     In 2018 is het schoolklimaat/de sfeer in de school zodanig verbeterd dat 90% van het personeel, van de leerlingen en van diens ouder(s)/verzorger(s)  
               hierover tevreden is 

Jaar: 2015-2016 
PLAN DO CHECK en ACT 

Indicatoren Norm Activiteiten Planning Middelen Verantw. Financiën Instrument Evaluatie en actie 
Sfeer en school 
klimaat 
 
 
 
 
 
 

Veiligheidsbeleving en 
gedeelde verantwoor- 
delijkheid 

Project ‘De Vreedzame 
School’ 

Training 
eerste jaar 
project in 
schooljaar 
2015-2016 

Training door  
‘Intrensiek’ – 
Enschede 

Directeur 
‘Intrensiek’ 

1
e
 jaar: 

€7620 
Begeleidingsuren 
 
€1500 eenmalig 
Licentiekosten 
 
€1.053 reiskosten 
 

Totaal € 10173 

 
- 

Teamevaluatie eind 
 ’15-‘16 

 

Doel:    In augustus 2016 is een plan van aanpak op basis van de analyse van het tevredenheidsonderzoek en de RI&E, onderdeel werkdrukbeleving,  ten einde de  
              werkdrukbeleving te reduceren, operationeel. En duidelijk is op welke wijze dit geborgd wordt 

Jaar: 2015-2016 
PLAN DO CHECK en ACT 

Indicatoren Norm Activiteiten Planning Middelen Verantw. Financiën Instrument Evaluatie en actie 
Werkbelasting Werkplezier- en Een basisplan van In mei 2016 Bevindingen Directeur  Basisplan Jaarlijks in de 
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drukbeleving aanpak dat jaarlijks als 
uitgangspunt  kan 
dienen. 

uit het traject 
Workwith Fun 
(’14-’15) 

- teamevaluatie 
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Domein  Marketing 
Doel:    De school beschikt in 2017 over een intern en extern communicatieplan zodanig dat de school alle geledingen tijdig en helder over de ontwikkelingen t.a.v. 
              de school kan informeren  

Jaar: 2015-2016 
PLAN DO CHECK en ACT 

Indicatoren Norm Activiteiten Planning Middelen Verantw. Financiën Instrument Evaluatie en actie 
Interne en 
externe 
communicatie 
 

School specifiek 
intern en extern 
communicatieplan 

-Inventarisatie huidige 
knelpunten 
-Inventarisatie wensen 
en behoeften 
-Concept plan 

-Voor kerst 
‘15 
 
 
-Voor kerst 
‘15 
 
 
-Voor 
zomer ‘16 

-Enquête 
voortkomend uit 
tevredenheidspeiling 
 
-Enquête 
voortkomend uit 
tevredenheidspeiling 
 
-Input andere 
scholen 

Directeur - Concept plan - 
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Domein  Communicatie 
Doel:    In augustus 2017 is een plan van aanpak op basis van de analyse van het tevredenheidsonderzoek, onderdeel communicatie,  ten einde de interne en  
              externe communicatie te verbeteren, operationeel. En duidelijk is op welke wijze dit geborgd wordt 

Jaar: 2015-2016 
PLAN DO CHECK en ACT 

Indicatoren Norm Activiteiten Planning Middelen Verantw. Financiën Instrument Evaluatie en actie 
Interne en 

externe 
communicatie 
 
 

Handelen volgens het 
schoolspecifieke 
communicatieplan 

In 2015-2016 geen.       

 



 
31 

 

Bijlage 3: bestuursakkoord 
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Bijlage 4: SWOT-analyse (november 2014) 
 
 

 Externe analyse 

 
Kansen 

 
Bedreigingen 

In
te

rn
e
 a

n
a
ly

s
e
 

 

S
te

r
k
te

n
 

- Samenwerking RENN4 
- Creatief denken 
- Grote betrokkenheid 
- Veel ervaring 
- Veel know how /expertise 

- Onderlinge samenwerking 

- Werken met 3 afdelingen 
- Pedagogisch klimaat  

 

- Bezuinigingen en daardoor afroming 
van extra’s 

- Denken te moeten voldoen aan 
allerlei eisen 

- Achteruitgang niveau leerlingen 

 

Z
w

a
k
te

n
 

- Weinig tijd/ruimte/geld 
voor professionele 
ontwikkeling 

- Grenzen worden snel 
verlegd 

- Borgen 

- Communicatie 
(intern/extern) 

 

- Tijd 
- Financiën 
- Het moment van instromen in sbo 
- ‘Verwaarlozing’*van leerlingen in 

bao 
- Wet- en regelgeving 

- Schoolklimaat / sfeer 
- Leerstofaanbod  
- Werkdrukbeleving  

       *navraag wees uit dat hier bedoeld werd dat leerlingen soms te lang in de reguliere 

basisschool blijven 
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Bijlage 5: instemming MR SBO Toermalijn 

 


