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1 Inleiding
1.1 Voorwoord
De indeling van het schoolplan 2020-2023 is afgestemd op het Strategisch beleidsplan 2020 van de Stichting Gewoon
Speciaal Onderwijs en de thema’s die wij relevant vinden voor onze schoolontwikkeling. Deze thema’s vormen de
focus voor onze kwaliteitszorg. Dit betekent, dat wij de thema’s beschrijven (to plan: wat beloven we?), periodiek
beoordelen (to check: doen we wat we beloven?) en borgen of verbeteren (to act). De thema’s die we onderscheiden
komen (deels) overeen met de standaarden die de inspectie onderscheidt in het toezichtkader 2017. Naast
schoolontwikkeling focussen we op de ontwikkeling van ons personeel. In de diverse hoofdstukken richten we ons op
de verschillende ontwikkeldoelen.

1.2 Doelen en functie
Ons schoolplan beschrijft –binnen de kaders van het Strategisch beleidsplan van de Stichting Gewoon Speciaal
Onderwijs- in de eerste plaats onze missie, onze visie en de daaraan gekoppelde doelen. We hebben een analyse
gemaakt van de huidige situatie (sterke en minder sterke punten) en op basis hiervan actiepunten geformuleerd voor
de komende vier jaar. Op basis van onze actielijst stellen we een jaarplan op. In het jaarverslag zullen we steeds
terugblikken of de actiepunten gerealiseerd zijn. Het schoolplan functioneert daardoor als een planningsdocument
voor de periode 2020-2023 en als een verantwoordingsdocument naar de overheid, het bevoegd gezag en de ouders.

1.3 Procedures
Ons schoolplan is opgesteld door middel van uitvoering van onderstaande activiteiten:
1. Evaluatie schoolplan 2016-2019
2. Zelf evaluatie basiskwaliteit (d.m.v. vragenlijst basiskwaliteit Mijn Schoolplan)
3. Oudertevredenheidsvragenlijst
4. Leerlingtevredenheidsvragenlijst
5. Personeelstevredenheidsvragenlijst
6. Risico inventarisatie en Evaluatie (RI&E)
7. Inspectie rapport
8. Monitor Sociale Veiligheid
Door het managementteam van de school en na instemming van de medezeggenschapsraad, door het bevoegd
gezag vastgesteld. De teamleden hebben meegedacht over de missie en visie van de school en een bijdrage
geleverd aan het vaststellen van de ontwikkeldoelen voor de komende vier jaar. In de planperiode 2020-2023 werken
we planmatig aan deze ontwikkeldoelen. Ieder jaar evalueren we of we onze doelen behaald hebben en maken we
een volgend jaarplan.

1.4 Verwijzingen
Ons schoolplan beschrijft onze kwaliteit en onze doelstellingen. Daar waar relevant verwijzen we naar vastgestelde
beleidsdocumenten.
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2 Schoolbeschrijving
2.1 Schoolgegevens
Gegevens van de stichting
Naam stichting:

Gewoon Speciaal Onderwijs

College van Bestuur:

F.Meeuwes en R.Damwijk

Adres + nummer:

Handboog 4

Postcode + plaats:

3994AD Houten

Telefoonnummer:

030-6361530

E-mail adres:

bestuur@gsonderwijs.nl

Website adres:

www.gsonderwijs.nl

Gegevens van de school
Naam school:

SBO de Stuifheuvel

Directeur en
Adjunct Directeur:

Marco van Oostveen en
Saskia Schouten

Adres + nummer.:

Graaf Lodewijklaan 2

Postcode + plaats:

3708 DM Zeist

Telefoonnummer:

030-6975270

E-mail

Info.destuifheuvel@gewoonspeciaal.com

Website adres:

www.destuifheuvel.nl

2.2 Kenmerken van het personeel
De directie van de school bestaat uit de directeur en de adjunct- directeur. De directie vormt samen het
managementteam (MT) van de school.
Het team bestaat uit
1 directeur
1 adjunct-directeur
3 bouwcoördinatoren
8 voltijd groepsleerkrachten
19 deeltijd groepsleerkrachten
2 orthopedagogen
2 logopedisten
1 vakleerkracht bewegingsonderwijs
1 leraarondersteuner bewegingsonderwijs
2 leraarondersteuners
3 intern begeleiders
4 onderwijsassistenten
2 administratief medewerkers
1 conciërge
1 facilitair medewerker
Niet in dienst maar wel op de school werkzaam:
2 deeltijd pedagogisch medewerkers (in dienst van Youké)
1 deeltijd school CJG-er (in dienst van gemeente Zeist)
1 deeltijd kinderoefentherapeut ( in dienst van Kind &Motoriek)
1 deeltijd logopedist (in dienst van logopediepraktijk Goed Gestemd)

Schoolplan 2019-2023

5

School voor Speciaal Basisonderwijs de Stuifheuvel

Van de 50 medewerkers zijn er 41 vrouw en 9 man. De leeftijdsopbouw wordt gegeven in onderstaand schema (stand
van zaken per 1-1-2020).
De gemiddelde leeftijd van al het personeel is 42,4 jaar.
Per 1-1-2020

MT

Ouder dan 60 jaar

OP

OOP

4

Tussen 50 en 60 jaar

1

Tussen 40 en 50 jaar
Tussen 30 en 40 jaar

1

Tussen 20 en 30 jaar

4

3

10

5

13

7

3

1

32

16

Jonger dan 20 jaar
Totaal

2

2.3 Kenmerken van de leerlingen
De school word bezocht door ongeveer 255 leerlingen. Omdat de school een regio-functie heeft komen ze vanuit
verschillende gemeenten. Op 1 januari 2020 was de woonplaats van de leerlingen als volgt verdeeld:
Zeist
50%
De Bilt/Bilthoven
15%
Driebergen
10%
Soest/Soesterberg
5%
Maartensdijk
2%
Doorn
2%
Utrecht
2%
Overig
14%
Volgende overzicht geeft een beeld van het IQ van leerlingen op de school in vergelijking met landelijk en een
inspectie-overzicht uit 2017:
Landelijk:

SBO de Stuifheuvel:

Inspectie (2017)

Dit overzicht geeft inzicht in de gestelde diagnoses en de hulpverlening:

Het leerlingenaantal stijgt de laatste 2 jaar fors. Verwachting is dat we na schooljaar 2019-2020 redelijk stabiel zullen
blijven met rond de 260 leerlingen.
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2.4 Kenmerken van de ouders
Onze school heeft een regiofunctie. De gezinnen komen uit een groot gebied rondom de school en kenmerkt een
grote diversiteit. Ongeveer de helft van de gezinnen komt uit Zeist.

2.5 Sterkte-zwakteanalyse
In het kader van ons nieuwe schoolplan zien we voor de komende vier jaren een aantal kansen (intern en extern) en
bedreigingen (intern en extern) voor wat betreft de school, het personeel en de leerlingen. We willen daarmee
nadrukkelijk rekening houden in ons beleid en onze beleidskeuzen.
STERKE KANTEN SCHOOL
Diversiteit team in functies en bekwaamheden
ICT inzet als ondersteuning voor het
onderwijsleerproces
Gecertificeerde ouderbetrokkenheid 3.0
Vreedzame school en bijbehorend fijn
pedagogisch klimaat
Hoge score op de tevredenheidsvragenlijsten
onder leerlingen, ouders en leerkrachten
Goed onderhouden gebouw in fantastische
omgeving

KANSEN SCHOOL
Zichtbaar maken van de aanwezige
kwaliteitszorg binnen de school
Kwaliteitshandboek verder professionaliseren
Samenwerking binnen de regio
Werken met vakleerkrachten

ZWAKKE KANTEN SCHOOL
Geen breed aanbod passend bij de leerling
populatie
Onvoldoende structurele en overal aanwezige
inbreng van leerlingen aangaande hun eigen
leerproces
Onvoldoende benutten van de binnen het team
aanwezige kwaliteiten
Positionering en verbinding met andere
(reguliere) scholen in de regio

BEDREIGINGEN SCHOOL
De toegenomen complexiteit wat betreft instroom
nieuwe leerlingen en een passend aanbod
realiseren binnen onze mogelijkheden
Ziekteverzuim
Lerarentekort

2.6 Risico's
In het kader van ons nieuwe schoolplan zien we voor de komende vier jaren een aantal risico's voor wat betreft de
school, het personeel en de leerlingen. Hieronder beschrijven we de risico's per beleidsterrein en de voorgenomen
maatregelen.
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3 Grote ontwikkeldoelen
3.1 Grote ontwikkeldoelen
Voor de komende vier jaar hebben we een aantal grote ontwikkeldoelen (streefbeelden) vastgesteld. Deze
ontwikkeldoelen (streefbeelden) vormen de focus voor ons handelen in de jaren 2019-2023.
Streefbeelden

Schoolplan 2019-2023

8

School voor Speciaal Basisonderwijs de Stuifheuvel

1.

Sinds schooljaar 2018-2019 werken we binnen de gehele school met devices. Deze devices worden als
middel structureel ingezet om tot een zinvolle verwerking te komen die tot optimale leerling resultaten leiden.
Einde van de schoolplanperiode is duidelijk hoe en waar de devices worden ingezet, aansluitend bij de
ontwikkelingen die er zijn binnen het onderwijs.

2.

Op onze school kiezen we er voor om een diversiteit aan didactische aanpakken in te voeren om zo tegemoet
te komen aan onze diverse leerlingenpopulatie. Thematisch werken en onderzoekend leren maken onderdeel
uit van onze didactische aanpakken. Er wordt structureel binnen de school met schoolbrede thema's gewerkt
en de leerkrachten kennen de didactische vaardigheden die passen bij het onderzoekend leren.

3.

Op onze school is het expliciete directe instructie model (EDI) bekend bij alle onderwijsgevenden. Instructie is
de kern van goed onderwijs en iedereen weet dit goed toe te passen binnen de dagelijkse onderwijspraktijk.In
ieder geval bij de vakken Taal, Lezen, Rekenen en Spelling. Aan het einde van de schoolplanperiode is de
combinatie van EDI en het gebruik van de devices naadloos op elkaar afgestemd.

4.

Op onze school behalen 75% van onze leerlingen aan het eind van de schoolplanperiode resultaten op of
boven hun OPP.

5.

Op onze school hebben we aan het eind van deze schoolplanperiode een uitdagend aanbod op de
vakgebieden van creatieve vorming, drama en muziek, dans en cultureel erfgoed. We hebben vakleerkrachten
ingezet op deze gebieden. We benutten andere talenten dan leren leren bij onze leerlingen. Deze vakken zijn
in de toekomst volledig geintegreerd in ons totale curriculum.

6.

Op onze school is het pedagogische klimaat de solide basis voor het leren van de kinderen. We blijven up to
date wat betreft alle ontwikkelingen en zorgen voor geschoolde leerkrachten wat betreft onze sociaalemotionele methode Vreedzame school en onze volgsystemen. Aan het einde van deze schoolplanperiode
zijn we een Rots en Water gecertificeerde school om alle leerlingen extra te ondersteunen op hun sociale
competenties.
De-escalerend werken is bekend bij alle werknemers binnen de school.

7.

Op onze school hebben alle leerlingen aan het eind van deze schoolplanperiode een ik box, waarin ze hun
eigen ontwikkeling inzichtelijk maken. Dit wordt ondersteund door structurele kind gesprekken, waar
leerkrachten met de kinderen doelen stellen op de korte en langere termijn.

8.

Op onze school zijn we op alle niveaus bezig met persoonlijk meesterschap. De directie, de leerkracht voor de
groep, de leerlingen in de groep. Een leven lang leren, blijven ontwikkelen, vooral ook op de gebieden waar we
al goed in zijn en in willen excelleren..

9.

Op onze school werkt een team leerkrachten dat altijd willen blijven ontwikkelen en bij wil blijven wat betreft de
ontwikkelingen in deze tijd. In de snel veranderende samenleving zal ook de school bij moeten blijven en aan
moeten sluiten bij deze maatschappij. We weten met elkaar niet hoe de toekomst er precies uit zal zien en wat
dat van ons onderwijs vraagt, maar zijn altijd bereid om aan te passen daar waar het nodig en zinvol is.

10. Wij zijn een gecertificeerde ouderbetrokkenheid 3.0 school. We zorgen ervoor dat we altijd in volledig
partnerschap met de ouders voor dat we samen het beste voor de leerlingen realiseren.
11. Op onze school kennen wij een echte kwaliteitscultuur waar leerkrachten in werkgroepen de dingen doen
waar ze goed in zijn en expertise hebben. Vanuit deze kwaliteitscultuur zorgen we voor een heldere en goede
kwaliteitszorg.
12. Onze school is aan het einde van deze schoolplanperiode een Gezonde School op verschillende
deelgebieden. Bewegend leren is een vast onderdeel geworden van ons curriculum. Dit hebben we gedaan
omdat we geloven in de bijdrage van bewegen aan de totale ontwikkeling van ieder kind. Breinkennis
teambreed (door teamscholing) heeft ons deze inzichten gegeven en zal in ons totaal aanbod zichtbaar zijn.
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4 Onderwijskundig beleid
4.1 De missie van de school
Missie
De Stuifheuvel is een school voor Speciaal Basis Onderwijs (SBO), waar leerlingen met specifieke onderwijs,- en
ondersteuningsbehoeften welkom zijn. We bieden een fijne, veilige plek, waar leerlingen iedere dag leren,
nieuwsgierig kunnen zijn, de wereld kunnen ontdekken en kunnen zijn wie ze zijn.
Vanuit deze basis ontwikkelen ze zich tot veerkrachtige, evenwichtige kinderen, die inzicht krijgen in hun eigen
mogelijk, - en onmogelijkheden. De basisbehoeften relatie, autonomie en competentie staan centraal en hebben
iedere dag onze aandacht. Alles in samenspraak met ouders en met wederzijds respect.
Onze kernwaarden zijn:
Ik mag mezelf zijn en hoor erbij

Ik zorg goed voor mezelf, de anderen en mijn omgeving

Ik laat zien wat ik kan

4.2 De visies van de school
Visie
De wereld om ons heen verandert voortdurend. Maatschappelijke veranderingen hebben een invloed op de manier
waarop we leven en werken. Leerlingen krijgen in het onderwijs op de Stuifheuvel de ruimte om zich breed te kunnen
ontwikkelen. Dit stelt nieuwe eisen aan de leerlingen en aan ons team. We zien de Stuifheuvel als een gemeenschap,
waarin we kinderen vaardigheden leren om goed in de maatschappij te kunnen functioneren.
We willen een school zijn die leerlingen een veilige leeromgeving biedt met moderne effectieve leermiddelen met een
enthousiast team van leerkrachten en specialisten, die er alles aan doen om de leerlingen op de juiste wijze
gedurende de basisschooltijd te begeleiden.
Visie op leren en lesgeven
Het lesgeven, onderwijzen, is de kern van ons werk. Daarbij onderscheiden we ons pedagogisch en didactisch
handelen, wat altijd in verbinding staat met elkaar. Onze kernwaarden laten zien hoe we kinderen zien en met ze om
willen gaan. Dit moet in al ons handelen en onze communicatie terug te vinden zijn. Bij het lesgeven willen we als
team daar waar mogelijk optimaal gebruik maken van elkaars kwaliteiten. We werken als team samen, versterken
elkaar. We differentiëren op instructie,- en verwerkingsniveau, waar we devices inzetten als middel voor deze
verwerking. We volgen de leerlingen met ieder een eigen OPP.
We zijn als team geschoold in EDI en werken daar waar mogelijk op leerlijnen. Als team blijven we op de hoogte van
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de actuele ontwikkelingen en passen onze jaarplannen hier op aan.
Pedagogisch uitgangspunt
Competentie, relatie, autonomie
In de motivatiepsychologie (Luc Stevens) wordt gesproken over drie psychologische basisbehoeften die ieder mens
eigen zijn; de behoefte aan relatie, aan competentie en aan autonomie. Deze behoeften zijn bij ieder mens permanent
aanwezig en verdienen ten aller tijde aandacht wil er sprake zijn van intrinsieke motivatie om verder te gaan met je
ontwikkeling. Deze basisbehoeften samen bepalen het pedagogische klimaat op de Stuifheuvel. Het is de
basishouding voor iedere professional waarmee wij omgaan met kinderen en de grondvoorwaarde voor een
gemotiveerde leerhouding.
Competentie
Het geloof en plezier in eigen kunnen.
Leerlingen ontdekken dat de taken die ze moeten doen, aankunnen en ze ontdekken dat ze steeds meer kunnen.
Leerkrachten geven onderwijs op maat, afgestemd op werk- en leerstijl van de leerlingen. Teamleden hebben hoge
en reële verwachtingen, die aansluiten bij hun mogelijkheden en talenten. Ze stellen vragen die tot reflectie
uitnodigen.
Relatie
Het gevoel dat anderen je waarderen en met je willen omgaan.
De teamleden creëren een sfeer van vertrouwen en veiligheid, zodat de leerling zich met zijn problematiek
geaccepteerd voelt. De leerkrachten stimuleren het rekening houden met elkaar.
Leerlingen weten dat en wanneer leerkrachten beschikbaar zijn en naar hen willen luisteren. Teamleden nemen de
tijd voor interacties met leerlingen en tonen belangstelling voor hun achtergrond. Ze komen afspraken met leerlingen
na, gaan discreet om met vertrouwelijke informatie.
Autonomie
Autonomie is het bevorderen van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van de leerling. Leerkrachten stimuleren het
taakgericht zijn en de motivatie van de leerlingen. Zij bieden gelegenheid tot zelfstandig oefenen en verwerken van de
aangeboden stof. Bij zelfstandig werken krijgen leerlingen gerichte ondersteuning om werkelijk zelfstandig om te leren
gaan met taken en opdrachten en leren reflectie op prestatie en gedrag. Autonomie van kinderen wordt versterkt door
heel concreet werkvormen aan te bieden, die ze in staat stellen zelfstandig samen te werken en deze trainen.
Leerlingen weten dat ze (in elk geval voor een deel) hun leergedrag zelf kunnen sturen. De basis voor autonomie is
vertrouwen. Teamleden dagen leerlingen uit eigen oplossingen te bedenken (passend in het kader van de school) en
geven hen echte keuzes bij het maken van taken (hoe en wat). We laten leerlingen mee bepalen hoe de klas wordt
ingericht, vertrouwen hen een aantal organisatorische taken toe en bepalen samen met hen de gedragsregels van de
groep. Dit passend in de uitgangspunten van de Vreedzame School.
Pedagogisch klimaat
Een goed pedagogisch klimaat (tussen leerlingen onderling, tussen leerlingen en leerkrachten en tussen teamleden
onderling) is van positieve invloed op het gedrag van de leerlingen. Een goed pedagogisch klimaat is ook van invloed
op het behalen van goede leerresultaten. Op deze manier wordt onderwijs vormgegeven waarin leerlingen
gemotiveerd zijn om te leren en waarin ze maximaal profiteren van ons aanbod.
Wij gaan uit van een klimaat dat uitdaagt tot ontdekken, ontwikkelen, communiceren en leren. De leerkracht is de spil
van ons onderwijs. Goede basisvaardigheden stellen de leerkrachten in staat om de sociaal-emotionele ontwikkeling
van de leerlingen in positieve zin te beïnvloeden. Als leerlingen optimaal willen leren, moeten ze actief betrokken zijn
bij de vormgeving van de drie basisbehoeften:
1. Leren wordt betekenisvoller voor een leerling als deze invloed heeft op wat hij leert en hoe hij leert, zijn
competentiegevoel neemt toe,
2. Een relatie van leerlingen met medeleerlingen en teamleden wordt versterkt als de leerling invloed heeft op de
manier waarop er met hem wordt omgegaan,
3. Wanneer een leerling betrokken is bij belangrijke thema’s in de eigen leeromgeving, versterkt dat de autonomie en
daarmee de eigenwaarde van de leerling. De autonomie van kinderen wordt versterkt als zij kunnen samenwerken.
Dit betekent dat wij onze kinderen moeten leren hoe ze kunnen samenwerken.
Ook op pedagogisch gebied wil de Stuifheuvel een adaptief klimaat waarin de teamleden inspelen op de verschillende
onderwijsbehoeften van leerlingen. In de zogenaamde ‘pedagogische matrix’ heeft de school van 3 aspecten van
leerkrachtgedrag (interactie, instructie en klassenmanagement) beschreven welk gedrag positief bijdraagt aan de
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behoefte van leerlingen op de drie basisbehoeften. Dit document is op school aanwezig, in de handleiding
‘Onderwijsaanbod’ van de Stuifheuvel, zie de bijlage Onderwijsaanbod.
Het volgen van de leerlingen in hun sociaal-emotionele ontwikkeling doen we door het jaarlijks invullen van het OVM
voor kleuters en ZIEN.
Positieve opvallende scores van een leerling worden gebruikt door de leerkracht om het gevoel van competentie bij
de leerling te versterken en om andere vaardigheden aan te leren.
Negatieve opvallende scores van een leerling worden omgezet in leerdoelen. We gebruiken hiervoor de bijbehorende
ZIEN indicatoren. Bij handelingsverlegenheid van de leerkracht maakt deze gebruik van collegiale consultatie, de
intern begeleider en/of de orthopedagoog.
Didactisch uitgangspunt
Centraal bij het didactisch handelen op de Stuifheuvel staan, binnen de cyclus handelingsgericht werken, het werken
vanuit ontwikkelingsperspectieven, het werken met groepsplannen en de datamuur met schoolbrede analyse.

Werken vanuit een ontwikkelingsperspectief (OPP)
Bij het opstellen van het ontwikkelingsperspectief (OPP) brengen we als school, op basis van alle relevante gegevens
waarover we beschikken, in beeld wat we verwachten met een leerling te bereiken. Het vaststellen van een OPP komt
ten goede aan de optimale ontwikkeling van de leerling.
We kijken naar de sociaal-emotionele- en cognitieve ontwikkeling, de werkhouding, de spraak/taalontwikkeling en de
invloeden van thuis. Informatie vanuit het groeidocument van de toeleverende basisschool, verslagen van externen
(o.a. logopedie/psychologische verslagen) en indien aanwezig huisbezoekverslag van maatschappelijk deskundige
worden samengevat in het OPP-start formulier. We willen de protectieve factoren van de leerling gebruiken voor zijn
onderwijsproces en de belemmerende factoren zo mogelijk positief beïnvloeden.
Het werken vanuit een OPP is er op gericht om de te verwachte ontwikkeling in beeld te brengen en hierdoor een
plannend, beredeneerd en doelgericht onderwijsaanbod te kunnen geven: pedagogische doelen, keuzes in leerlijn en
leerstofaanbod. De Onderwijsinspectie definieert het OPP: ‘de inschatting van de ontwikkelingsmogelijkheden van de
leerling voor een bepaalde, langere periode’.
Leerkrachten en onderwijsondersteuners maken actief gebruik van het OPP van leerlingen bij de planning van het
onderwijsaanbod (groeps- en handelingsplannen). We gaan we uit van hoge, maar reële verwachtingen. Door het
geven van gericht aanbod zoals pre-teaching, verlengde instructie, ondersteuning op leerstijl, verlengde leertijd en
logopedie kan de leerkracht invloed uitoefenen op het leerrendement van de leerling.
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ZIEN geeft op groepsniveau handelingsadviezen m.n. gericht op welbevinden en betrokkenheid.
Leerlingen in het SBO volgen in principe de leerlijnen van het basisonderwijs en voldoen aan het eind van hun
schoolloopbaan aan het referentieniveau 1F (1e fundamentele niveau eind basisonderwijs). Op basis van het OPP
kan voor een leerling een andere keus gemaakt worden.
Werken vanuit een OPP veronderstelt dat het onderwijs rekening houdt met de verschillen tussen leerlingen. De
Stuifheuvel maakt met het ontwikkelingsperspectief aan betrokkenen (leerling, ouders, onderwijsinspectie) inzichtelijk
welke doelen ze op korte, middellange en lange termijn nastreeft. Het onderwijs wordt meer plannend dan volgend.

4.3 Levensbeschouwelijke identiteit
Op de Stuifheuvel zitten leerlingen met verschillende achtergronden en levensovertuigingen. Op onze school zijn alle
leerlingen welkom, ongeacht hun religieuze of culturele achtergrond.
Als kleine samenleving hebben teamleden, leerlingen en ouders respect voor en tonen interesse in elkaars
overtuiging. We geven op een niet-normatieve manier aandacht aan verhalen, rituelen, feesten, symbolen, waarden
en gebruiken van de verschillende achtergronden van onze leerlingen. We gebruiken daarbij het tijdschrift Kleur.
Kwaliteitsindicatoren
1.

We besteden gericht aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling (waarbij het accent ligt op omgaan met
jezelf, de ander en de omgeving (onze kernwaarden).

2.

Binnen de Vreedzame School en Kleur besteden we gericht aandacht aan geestelijke
stromingen/levensbeschouwing

4.4 Sociale en maatschappelijke ontwikkeling
Onze school besteedt structureel en systematisch aandacht aan de sociale en maatschappelijke ontwikkeling van de
leerlingen. We doen dit omdat we onze kinderen 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 (dichtbij en verder weg).
De ontwikkeling van de groep en de individuele leerlingen wordt tijdens de groeps(leerling) bespreking besproken
(leerkracht en orthopedagoog). Het instrument ZIEN helpt om de groep en individuele leerlingen in kaart te brengen.
In deze gesprekken worden ook mogelijke aanpakken voor een groep of voor een individuele leerling besproken. De
belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn:
Kwaliteitsindicatoren
1.

Onze school besteedt structureel en systematisch aandacht aan de sociale en maatschappelijke ontwikkeling
van de leerlingen (zie lessentabel).

2.

Onze school beschikt over een methode voor sociaal emotionele ontwikkeling (De Vreedzame School).

3.

Onze school beschikt over een LVS voor sociaal-emotionele ontwikkeling (ZIEN).

4.5 Actief Burgerschap en Sociale Cohesie
Leerlingen groeien op in een steeds complexere, pluriforme maatschappij. De Stuifheuvel vindt het belangrijk de
leerlingen op een goede manier hierop voor te bereiden. Leerlingen maken ook nu al uit van deze samenleving.
Binnen een goede onderwijspraktijk dagen we de leerling uit tot zelfkennis, zelfsturing en verantwoordelijkheid. Dit
zien we ook weer terug in onze kernwaarden.
Naast dit leidend principe van een goede onderwijspraktijk is ook het principe van de cultuur binnen de school die
verbindt en een moreel kompas biedt, ze is open, veilig en kent een toon van respect en vertrouwen. Binnen de
school leren we de kinderen goed samen te leven en samen te werken met anderen. Wij willen leerlingen brede
kennis over en verantwoordelijkheidsbesef meegeven voor de samenleving. De belangrijkste kenmerken (en eigen
kwaliteitsaspecten) van onze school zijn:
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Kwaliteitsindicatoren
1.

We voeden onze leerlingen op tot fatsoenlijke evenwichtige mensen die respectvol (vanuit duidelijke waarden
en normen) omgaan met zichzelf, de medemens en de omgeving.

2.

Wij voeden onze leerlingen op tot personen die weten wat democratie inhoudt en die daar ook naar handelen.
Ze leren hun mening over maatschappelijke thema’s te verwoorden

3.

We voeden onze leerlingen op tot mensen die “meedoen”, die actief betrokken willen zijn op de samenleving en
die gericht zijn op samenwerking.

4.

We voeden onze leerlingen op tot personen die kennis hebben van, en respect voor andere opvattingen en
overtuigingen (religies).

5.

We richten ons op de algemene ontwikkeling en we geven onze leerlingen culturele bagage mee voor het
leven.
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5 Personeelsbeleid
5.1 Integraal Personeelsbeleid
Gewoon Speciaal Onderwijs is ondernemend en innovatief - we spelen in op een veranderende omgeving. Dat is
noodzakelijk, zeker sinds de invoering van passend onderwijs. In ons strategische beleidsplan 2020 staan ambities
waarmee we richting geven aan de veranderingen. Bijvoorbeeld op het gebied van kwaliteit, benutten van
wetenschappelijke inzichten, professionalisering en efficiënte bedrijfsvoering. De visie van Gewoon Speciaal
Onderwijs op het beleid voor personeel en organisatie is:
Het versterken van de duurzame inzetbaarheid van iedere medewerker op basis van eigenaarschap. Goed, gezond
en gemotiveerd je werk doen, nu en in de toekomst, hier of elders. Het gaat om balans in de behoeften van de
medewerker en die van Gewoon Speciaal Onderwijs . Dit wordt vertaald in drie kerndoelstellingen.
1. Wij vinden dat onze leerlingen het best mogelijke onderwijs en uitstekende begeleiding verdienen. Deze ambitie
kunnen we alleen realiseren met de best mogelijke medewerkers. We streven er daarom naar dat al onze
professionals beschikken over de vereiste kennis, vaardigheden en houding om optimaal om te kunnen gaan met de
veranderende behoefte vanuit leerlingen, ouders, samenwerkingsverbanden en andere partners. (“goed”)
2. We willen graag dat medewerkers gezond en vitaal hun werk kunnen doen en een gezonde balans ervaren tussen
werk en privé. Vraagstukken rondom het omgaan met verdichting van de leerling problematiek, verzuim- en
vervangbeleid, werkverdeling, werkdrukbeleving en levensfasebeleid spelen hierbij een rol. (“gezond”)
3. Het streven is dat al onze professionals werken vanuit zelfde waarden en zich hier zichtbaar aan verbinden. Onze
medewerkers zijn eigenaar van hun professionele ontwikkeling, werken met plezier en stralen dit ook uit.
(“gemotiveerd”)
Het beleid voor personeel en organisatie dat bijdraagt aan de kerndoelstellingen, is te verdelen over vier domeinen:
1, Gezondheid en Vitaliteit
2. Kennis en Competenties
3. Loopbaan en Arbeidsmobiliteit
4. Motivatie en Betrokkenheid.

Kwaliteitsindicatoren
1.

We beschikken over een gesprekkencyclus (Performance Management) waarin de competenties per functie
zijn opgenomen.

2.

Wij voeren volgens planning de tweejarige gesprekkencyclus uit.

3.

Personeel stelt binnen de gesprekkencyclus persoonlijke leerdoelen.

5.2 Gezondheid en vitaliteit
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Binnen de school vinden we dit heel belangrijk. Het team is zich daar bewust van; zorg goed voor jezelf, dan kun je
dat ook voor de ander doen. Bij twee of meer ziekmeldingen binnen een jaar gaat de directie in gesprek met de
werknemer. De inzetbaarheidscoach van Zorg van de Zaak kan hierbij ondersteuning bieden indien nodig.
Doel hiervan is om in contact met elkaar te blijven en de oorzaak te kennen met elkaar.

5.3 Kennis en competenties

Een leven lang leren. Teamscholing en individuele scholing vinden we belangrijk voor schoolontwikkeling en
persoonlijke ontwikkeling. Eén van de pijlers van de lerende organisatie: Persoonlijk Meesterschap.

5.4 Loopbaan en arbeidsmobiliteit

Tijdens de gesprekkencyclus en tijdens de inventarisatie m.b.t. de formatie komt dit onderdeel altijd aan de orde.

5.5 Motivatie en betrokkenheid

5.6 De schoolleiding
De schoolleiding wordt gevormd door de directeur en de adjunct-directeur van de school. Directeuren zijn integraal
verantwoordelijk voor hun school. Middels de jaarplancyclus worden kaders gesteld en afspraken gemaakt
waarbinnen de directeur zijn/haar verantwoordelijkheid neemt. Door middel van een kwartaalrapportage en
gesprekken met de bestuurder wordt dit gemonitord. Daarnaast zijn directeuren collegiaal verantwoordelijk voor het
beleid van Gewoon Speciaal Onderwijs. Het personeelsinformatiesysteem You-Force wordt ingezet om integraal
leiderschap te ondersteunen. Vanuit dit systeem is managementinformatie beschikbaar. Het gebruik van deze
informatie wordt gestimuleerd. Daarnaast zijn HR-modules (selfservice en medewerker ontwikkeling) aan het systeem
toegevoegd. Deze modules bieden ondersteuning aan het HR-proces en daarmee aan de uit te voeren taken van de
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directeuren.

5.7 Professionele cultuur
Waarden geven ons richting en zijn ons kompas. Medewerkers verbinden zich door deze waarden aan de organisatie.
Een belangrijke voorwaarde voor ontwikkeling is de aanwezigheid van een professionele cultuur. In een professionele
schoolcultuur handelen teamleden vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor zowel de opbrengsten als voor
de processen die hierop van invloed zijn. Om deze professionele cultuur te stimuleren, stuurt de schoolleiding
expliciet op versterking van het vakmanschap, vergroten van betrokkenheid, verantwoordelijkheid en op
samenwerking. Iedere school heeft in een professioneel statuut de afspraken vastgelegd over de professionele ruimte
van leraren en andere teamleden en de manier waarop zij betrokken worden bij relevante onderwijskundige
besluiten.
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6 Organisatiebeleid
6.1 Organisatiestructuur
Onze school maakt deel uit van Gewoon Speciaal Onderwijs (GSO), een stichting met vijf SBO-scholen (waarvan wij
er één zijn), twee SO scholen met in totaal 4 locaties en een VSO school met twee locaties. Twee SO locaties vallen
onder één BRIN-nummer en twee SO locaties met de VSO locaties vallen onder één BRIN-nummer.
De directie op de school bestaat uit een adjunct-directeur en een directeur, waarbij de directeur integraal
verantwoordelijk is voor de school. De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijke voor alle scholen.
In ons kwaliteitsboek staat een organogram van de school.

6.2 Groeperingsvormen
De school deelt leerlingen in op basis van hun didactische leeftijd (DL). Start groep 3 een DL van 0, start groep 4 een
DL van 10, enz. Meestal komt dit overeen met de leeftijd van de kinderen, maar in een enkel geval wordt hiervan
afgeweken als een andere groep wat DL betreft passender is. Ouders worden meegenomen in de plaatsing van een
leerling.
Eén groep binnen de school is de speelleergroep waar we werken met twee sbo-groepen. Met kinderen die zich nog
moeten ontwikkelen door rijping of een gericht onderwijsaanbod en met kinderen die toe zijn aan het aanvankelijke
leerproces of daar al mee in volle gang zijn. Deze kinderen zijn te vergelijken met oudste kleuters van middengroep 2
tot kinderen van eind groep 3.
Zij krijgen de aandacht van twee leerkrachten en een onderwijsassistente die hen binnen de klas kunnen observeren
en begeleiden.
In een fris en gezellig lokaal: een rijke leer- en speelomgeving die past bij de beleving van deze leeftijdsgroep. Met
reken-, lees- en schrijfhoeken, ontdekhoek en thematafels, bouwtafel, poppenkast, winkelhoek, kasten met kleur- en
vormmaterialen, taal- en rekenmaterialen.
Een ruimte waar iedereen de mogelijkheid heeft te spelen en te bewegen. Waar aandacht is voor sociale
vaardigheidstraining, thematisch werken, zelfstandig werken en waar structuur en rust is. Kortom een plek waar we
samenkomen en een groep zijn.
De school is verdeeld in een onder,-midden,- en bovenbouw. Alle groepen hebben dierennamen, van groep 6/7
hanteren we benaming van het leerjaar, om de stap naar Voortgezet Onderwijs op die manier duidelijk te maken.

6.3 Het schoolklimaat
Als Vreedzame school vinden we het schoolklimaat belangrijk. Onze kernwaarden verwijzen hier naar. Iedereen die
betrokken is bij de school moet zich welkom voelen, maar ook mensen van buitenaf moeten dat voelen als ze de
school binnenkomen. We checken tweejaarlijks middels tevredenheidsvragenlijsten onder leerkrachten, leerlingen en
ouders hoe ze het schoolklimaat ervaren.
Onze school is een gecertificeerde ouderbetrokkenheid 3.0 school; samenwerking tussen ouders en school is een
vanzelfsprekendheid.
Kwaliteitsindicatoren
1.

De school ziet er verzorgd uit

2.

De school is een veilige school

3.

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

4.

Ouders zijn aangesloten bij ouderportaal waar alle communicatie plaatsvindt vice-versa

6.4 Veiligheid
De school waarborgt de veiligheid van leerlingen en leraren (werknemers). Daartoe is allereerst vastgesteld welke
(ernstige) incidenten de school onderscheidt. Dit zijn:
fysiek geweld
intimidatie en/of bedreiging met fysiek geweld
intimidatie en/of bedreiging via msn, sms, e-mail of internet
pesten, treiteren en/of chantage
seksueel misbruik

Schoolplan 2019-2023

18

School voor Speciaal Basisonderwijs de Stuifheuvel

seksuele intimidatie
discriminatie of racisme
vernieling
diefstal
heling
(religieus) extremisme
De school beschikt over een registratiesysteem: de leraar registreert incidenten (met behulp van een format). Naast
de incidentenregistratie beschikt de school over een ongevallenregistratie De IB'ers analyseren jaarlijks de gegevens
en stellen, in overleg met de directie, verbeterpunten vast.
De school probeert incidenten en ongevallen te voorkomen. Er zijn school- en klassenregels (w.o. pleinregels; de
regels zijn m.n. gedragsregels: hoe ga je met elkaar om?). Deze regels worden ook daadwerkelijk gehanteerd.
Incidenteel wordt er aan een groep een kanjertraining (of een andere sociale training) gegeven. De school beschikt
daarnaast over een methode voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. De lessen sociaal-emotionele ontwikkeling
staan in het teken van de ontwikkeling van goed (passend) gedrag.
Incidenten en ongevallen worden in eerste instantie afgehandeld door de leraar. Als zaken niet opgelost kunnen
worden, wordt de directie betrokken bij de afhandeling. Ook ouders worden betrokken bij de aanpak van incidenten en
ongevallen (de school beschikt over een protocol: ouders worden geïnformeerd). Tevens wordt in uitzonderlijke
gevallen de wijkagent betrokken bij de afhandeling van klachten.
De ouders en de leraren worden 1 x per twee jaar bevraagd op veiligheidsaspecten. De veiligheid van de leerlingen
wordt jaarlijks gemonitord met een gevalideerd instrument: ZIEN. De gegevens worden aangeleverd bij de Inspectie
van het Onderwijs.
De school beschikt over een klachtenregeling (zie schoolgids), een klachtencommissie en een (interne en externe)
vertrouwenspersoon. De school beschikt over een specifieke veiligheidscoördinator (aanspreekpunt). In de
schoolgids worden ouders uitgebreid geïnformeerd over aspecten m.b.t. veiligheid. De school beschikt over
voldoende BHV'ers.
Kwaliteitsindicatoren
1.

De school beschikt over veiligheidsbeleid

2.

De school bevraagt leerlingen, leraren en ouders systematisch over aspecten m.b.t. veiligheid

3.

De school hanteert een incidentenregistratie

4.

De school hanteert een ongevallenregistratie

5.

De school evalueert jaarlijks de incidenten en ongevallen aan de hand van de registraties

Beoordeling
Omschrijving

Resultaat

Zelfevaluatie - Veiligheid (SK1)

3,64

6.5 Arbobeleid
Er is de verplichting om aan een aantal wettelijke eisen te voldoen in het kader van de bedrijfshulpverlening (BHV).
Om een overzicht te krijgen van de knelpunten maken we eens in de vier jaar een RI&E (Risico Inventarisatie en
Evaluatie). Onderdeel hiervan is de Quickscan Psychosociale Arbeidsbelasting die tweejaarlijks wordt gehouden. Dit
plan wordt vastgesteld door de directie en de MR en op niveau van de stichting door de bestuurder en de GMR.
De school heeft voldoende BHV-ers. Twee keer per jaar vindt er een ontruimingsoefening plaats om te kunnen
handelen in mogelijke noodsituaties.

6.6 Interne communicatie
Op onze school vinden we de interne communicatie van groot belang. We zijn gericht op het creëren van
betrokkenheid van de medewerkers op het werk en op de school om op die manier de kwaliteit van de school te
optimaliseren. Daarom zorgt de schoolleiding voor een heldere vergaderstructuur en worden er effectieve
hulpmiddelen gebruikt.
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Qua communicatiegedrag vinden we het volgende belangrijk:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zaken worden op de juiste plaats besproken
Overleggen worden goed voorbereid
Op overleggen is sprake van actieve deelname
In beginsel spreekt iedereen namens zichzelf
We geven elkaar respectvolle feedback en accepteren ook feedback van anderen
We zoeken elkaar op als dat nodig is; we voeren de dialoog met elkaar.

De belangrijkste kenmerken (eigen kwaliteitsaspecten, eigen ambities) van onze school zijn:

6.7 Samenwerking
Onze school maakt onderdeel uit van het SWV ZOUT. Samen met de scholen in de regio geven we invulling aan
Passend Onderwijs.
Binnen de school werken we in de OZA (Onderwijs Zorg Arrangement)-groep samen met pedagogische medewerkers
van Youké. Naast de leerkracht staat er altijd een pedagogisch medewerker in deze groep.
Binnen de Commissie van begeleiding werken we samen met de leerplichtambtenaar (op afroep) en de jeugdarts, die
altijd aanwezig is.
Vanuit de gemeente Zeist hebben we een school CJG (Centrum Jeugd en Gezin)-er vanuit de gemeente die ons
ondersteunt daar waar er een hulpvraag ligt omtrent gezinnen.
Waar nodig weet de school de wijkagent te vinden.
Bij de schoolverlaters werken we nauw samen met alle VO-scholen in de regio, om de leerlingen passend
vervolgonderwijs te laten volgen.

6.8 Contacten met ouders
Wij zijn een gecertificeerde Ouderbetrokkenheid 3.0 school. Dit hebben we samengevat in een kwaliteitskaart
Ouderbetrokkenheid 3.0 in ons kwaliteitenboekje.
Daarnaast kennen we de oudervereniging (OV) die ons ondersteunt bij allerlei activiteiten die vanuit de vrijwillige
ouderbijdrage wordt betaald.
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7 Financieel beleid
7.1 Lumpsum financiering, ondersteuning en gesprekken
De bestuurder is eindverantwoordelijk voor de effectieve besteding van de middelen. Het financieel beleid is erop
gericht om de continuïteit van de totale organisatie te waarborgen en de optimale randvoorwaarden te creëren om de
gestelde doelen uit het strategisch beleidsplan van de Stichting en het schoolplan van de school te realiseren.
De directeur is verantwoordelijk voor de begroting en de realisatie van de middelen van zijn/ haar school. Per
kwartaal bespreken de bestuurder en de directeur van de school de financiële positie van de school via de
managementrapportage.

7.2 Externe geldstromen
Van het rijk ontvangt de school: lumpsumgelden en gelden van het SWV. De budgetten komen op bovenschools
niveau binnen en worden daar beheerd. De middelen die worden ontvangen, zetten we op onze school doelmatig in.
Periodiek verantwoordt de school zich op transparante wijze over de doelmatige en verantwoorde inzet van personele
en materiële middelen via de managementrapportage(s).

7.3 Interne geldstromen
De oudervereniging vraagt van de ouders van de school een vrijwillige bijdrage. Het bedrag voor een kind is €45,- per
schooljaar. Van de inkomsten worden door de oudervereniging in samenwerking met de school diverse activiteiten
georganiseerd (zie de schoolgids). Jaarlijks (op de nieuwe school) legt de oudervereniging financiële verantwoording
af via de jaarrekening en een begroting.

7.4 Sponsoring
De school kiest ervoor om zich te houden aan het Convenant Sponsoring dat gesloten is tussen onder meer de
overheid, besturenorganisaties en ouderorganisaties. Uitgangspunt daarbij is dat sponsoring op geen enkele wijze de
inhoud van het onderwijs mag beïnvloeden, noch de school in een afhankelijke positie mag plaatsen. Voor
specifiekere informatie wordt verwezen naar de tekst van het Convenant.
Bij sponsoring gaat het om geld, goederen of diensten die een sponsor verstrekt aan de directie, leraren, nietonderwijzend personeel of leerlingen, waarvoor de sponsor een tegenprestatie verlangt waarmee leerlingen of hun
ouders in schoolverband worden geconfronteerd (schenkingen vallen hier dus niet onder).
Bij sponsoring kan gedacht worden aan:
- periodieke uitgaven
- activiteiten
- gebouw, inrichting, exploitatie
- apparatuur
Het bevoegd gezag is te allen tijde verantwoordelijk voor hetgeen binnen het verband van de schoolorganisatie met
betrekking tot sponsoring plaatsvindt. Afspraken tussen de school en sponsor worden op schrift gesteld in een
overeenkomst, waarin de wederzijdse afspraken worden vastgelegd.
De Medezeggenschapsraad (MR) heeft instemmingsrecht met betrekking tot sponsoring. Dit houdt in, dat de MR
moet instemmen met sponsoring als daaruit voor de school verplichtingen voortvloeien, waarmee leerlingen worden
geconfronteerd.

7.5 Begrotingen
De begroting wordt jaarlijks voorafgaande aan het kalenderjaar op voorstel van de raad van bestuur vastgesteld. De
vastgestelde begroting is taakstellend voor de raad van bestuur en de directeuren van de scholen. Dat betekent dat
in
principe geen uitgaven kunnen worden gedaan, zonder dat deze zijn begroot. Schuiven binnen de begroting is
toegestaan, mits geen geweld wordt gedaan aan de vooraf geformuleerde beleidsdoelen. De begroting is hiermee
een belangrijk sturingselement geworden.
De directeur stelt jaarlijks in overleg met de raad van bestuur een voorstel op voor een schoolbegroting voor het
komende kalenderjaar met een toelichting (exploitatiebegroting). Daarin zijn alle inkomsten en uitgaven van de
school
opgenomen waarvoor de directeur verantwoordelijk is. De exploitatiebegroting is gebaseerd op het beleidsplan van de
school.
Daarnaast stelt de directeur jaarlijks in overleg met de beleidsmedewerker P&O een personeelsformatieplan op.
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Hierin worden de inzet van middelen verantwoord. Het personeels-formatieplan wordt besproken met de MR.
Maandelijks wordt het formatieoverzicht ter controle door het administratiekantoor aan de schooldirectie toegestuurd.
Tijdens de kwartaal BVO gesprekken wordt de uitputting van de personele begroting besproken.
Onze school beschikt vervolgens over een meerjaren exploitatiebegroting met een geldigheid van vier jaar (personeel
en materieel). Deze begroting wordt opgesteld op hoofdlijnen en getoetst aan het meerjarenbeleidsplan. De
ontwikkeling van het aantal leerlingen en de gewogen gemiddelde leeftijd van het onderwijspersoneel zijn bepalende
indicatoren voor de meerjarenbegroting.
De meerjaren investeringsbegrotingen (OLP, ICT, meubilair, apparatuur) worden afgeleid van de acitvalijst.
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8 Zorg voor kwaliteit
8.1 Kwaliteitszorg
Onze school beschikt over een systeem voor kwaliteitszorg; vanuit een meerjarenplanning beoordelen en verbeteren
we de kwaliteit van ons onderwijs op een systematische en effectieve wijze. Dit doen we op basis van het
kwaliteitsbeleid van de stichting en de daarbij behorende lijst van activiteiten en instrumenten per beleidsgebied.
Hiervoor hanteren we de PDCA-cyclus: plan, do, check, act. (vergelijk 4D; data-duiden-doelen-doen). Daarnaast
hebben we onze kwaliteitszorg gekoppeld aan ons personeelsbeleid. Daardoor borgen we dat de schoolontwikkeling
en de ontwikkeling van de medewerkers parallel verloopt. De instrumenten die we inzetten voor kwaliteitszorg en
personeelsbeleid (zie hoofdstuk personeelsbeleid) leiden vrijwel altijd tot aandachtspunten. Samen met het team -en
in het perspectief van onze ambities en actuele ontwikkelingen- stellen we op basis daarvan ontwikkeldoelen vast.
Daarbij gaat het altijd om keuzes maken en prioriteiten stellen. De gekozen ontwikkeldoelen worden verwerkt in
jaarplannen, waar een werkgroep vervolgens eigenaar wordt. De directie monitort de voortgang. Aan het eind van
een jaar evalueren we de jaarplannen en verantwoorden we onze werkzaamheden in het jaarverslag.
In de bijlage vindt u het kwaliteitsboekje, waar onder andere de cyclus beschreven staat van de schoolontwikkeling.
Daarnaast werken we de onderdelen binnen de school die vaststaan uit in kwaliteitskaarten, die we jaarlijks
evalueren.
De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn:

Kwaliteitsindicatoren
1.

Wij beschikken over een meerjarenplanning voor kwaliteitszorg

2.

Wij beschikken over toetsbare doelen bij de diverse beleidsterreinen (zie dit schoolplan)

3.

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

4.

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

5.

Wij werken planmatig aan verbeteringen (vanuit de documenten: schoolplan, jaarplan en jaarverslag)

6.

Wij evalueren stelselmatig of onze verbeterplannen gerealiseerd zijn

7.

Wij borgen onze kwaliteit (o.a. door zaken op schrift vast te leggen)

8.

Wij rapporteren aan belanghebbenden (inspectie, bevoegd gezag, MR en ouders)

8.2 Kwaliteitscultuur
Op onze school werkt het team vanuit een duidelijke missie en visie aan de voortdurende verbetering van de
onderwijskwaliteit en de ontwikkeling als team en als individuele medewerker. Deze visie is vertaald in ambities en
geoperationaliseerd in dit schoolplan en de jaarplannen.
We werken met elkaar vanuit de bedoeling; zorg dragen voor de ontwikkeling van alle leerlingen, waarbij we ons
voortdurend dezelfde vraag stellen: "Wat heeft deze leerling van mij nodig om de volgende stappen in zijn/haar
ontwikkeling te maken?" Dat is onze gezamenlijke opdracht.
Wij zijn met elkaar een lerende en professionele organisatie, waarbij de pijlers van de lerende organisatie
richtinggevend zijn:
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Het ontwikkelen van een gezamenlijke visie
Een geheel van principes en richtinggevende aanwijzigingen die de koers van de
organisatie bepalen. De missie en de visie vormen het fundament onder de lerende organisatie. Een echte
gezamenlijke visie is volgens Senge alleen mogelijk, als ieder zijn eigen persoonlijke visie heeft en als deze
persoonlijke visies dienen als bouwstenen voor de gezamenlijke visie.
Persoonlijk meesterschap
Deze discipline houdt in, dat mensen pro-actief zijn en zich erin bekwamen om op een consistente wijze die resultaten
te realiseren die van fundamentele betekenis voor hen zijn. Ze zijn constant bezig met de ontwikkeling van
vaardigheden om te groeien en te scheppen.
Mentale modellen
Ook wel subjectieve concepten genoemd: onze overtuigingen over hoe de wereld in elkaar zit. Het zijn veelal
onbewuste, diep ingesleten opvattingen, generalisaties, aannames, beelden en voorstellingen ten aanzien van de
wereld en de dingen die daarin gebeuren. Ze sturen het handelen en het denken, ook in werksituaties.
Teamleren
Het fundamentele leren in organisaties vindt plaats in teams. Leren van en met elkaar, onder andere door goede
communicatie, openheid, dialoog, goede feedback geven en ontvangen. Een stroom van menselijke gedachten die
inzichten brengt voor het hele team.
Systeemdenken
Een conceptueel raamwerk, een geheel van kennis en hulpmiddelen, dat het mogelijk maakt om samenhangen
duidelijk te leren zien en om ze
vervolgens effectief te kunnen veranderen. Eerst begrijpen, dan pas ingrijpen. We zullen moeten leren zien, dat we
niet gescheiden zijn van de wereld om ons heen, maar dat we er juist mee verbonden zijn. We zullen moeten trachten
de
dynamische complexiteit van het geheel te ontdekken.

Kwaliteitsindicatoren
1.

We beschikken over een heldere missie en visie die vertaald is in concrete gedragsindicatoren

2.

Onze visie en de ambities vormen het uitgangspunt voor onze professionalisering

3.

De schoolleiding is sterk gericht op de ontwikkeling van het team

4.

De schoolleiding heeft zicht op de sterke kanten en de verbeterpunten van de leraren (en het team als geheel)

5.

De schoolleiding beschikt over een professionaliseringsplan (jaarlijkse update)
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9 Strategisch beleid
9.1 Strategisch beleid
Gewoon Speciaal Onderwijs beschikt over een strategisch beleidsplan (zie bijlage). Door de fusie in januari 2020 is dit
strategisch beleidsplan voor één jaar geschreven en komt er eind 2020 een nieuw strategisch beleidsplan.
Bijlagen
1. Strategisch Beleidsplan 2020

Schoolplan 2019-2023

25

School voor Speciaal Basisonderwijs de Stuifheuvel

10 Formulier "Instemming met schoolplan"

Brin:

19RT

Naam:

School voor Speciaal Basisonderwijs de Stuifheuvel

Adres:

Graaf Lodewijklaan 2

Postcode:

3708 DM

Plaats:

ZEIST

VERKLARING

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

Namens de MR,
naam

naam

functie

functie

plaats

plaats

datum

datum

handtekening

handtekening

Schoolplan 2019-2023

26

School voor Speciaal Basisonderwijs de Stuifheuvel

11 Formulier "Vaststelling van schoolplan"

Brin:

19RT

Naam:

School voor Speciaal Basisonderwijs de Stuifheuvel

Adres:

Graaf Lodewijklaan 2

Postcode:

3708 DM

Plaats:

ZEIST

VERKLARING

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

Namens het bevoegd gezag,
naam

naam

functie

functie

plaats

plaats

datum

datum

handtekening

handtekening
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