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Voorwoord 
 
Dit schoolplan is opgesteld binnen de kaders van het strategisch beleidsplan van ons bestuur en beschrijft 

de kwaliteit van onze school: onze missie, onze visie en de daaraan gekoppelde ambities. Het plan bestaat 

uit verschillende onderdelen. Het spreekt voor zich dat die een grote mate van samenhang vertonen. 
 

Het schoolteam heeft onder leiding van de directie gewerkt aan de totstandkoming van het schoolplan. Op 
basis van de huidige stand van zaken van het onderwijs, de omgevingsfactoren, de evaluatie van het voor-

gaande schoolplan, informatie over nieuwe en/of op handen zijnde ontwikkelingen en de verzamelde gege-

vens (jaarverslagen, inspectierapporten, inspectierapportage, tevredenheidsmetingen etc.) zijn de ambities 
voor de komende vier jaar opgesteld. Aan het einde van ieder schooljaar worden de ambities uitgewerkt in 

een jaarplan. Dit jaarplan geeft richting aan de uit te voeren plannen. In het jaarverslag wordt geëvalueerd 
of de te verwachte ontwikkeling en doelen zijn gerealiseerd. Op die wijze wordt vorm gegeven aan een cy-

clus van plannen, uitvoeren en evalueren. 
 

Dit schoolplan geeft aan bestuur, team en ouders duidelijkheid over wat we willen bereiken met het onder-

wijs op onze school en hoe dat in de praktijk wordt vormgegeven. 
 

Het schoolplan is in grote lijnen geschreven en verwijst in verschillende hoofdstukken naar andere belang-
rijke documenten van onze school, zoals het schoolondersteuningsprofiel, de schoolgids, ons onderwijskun-

dig beleid en ons opbrengstendocument. Deze documenten beschrijven meer de concrete invulling. 

 
 

 
 

 

 

Vaststelling 
 
Het schoolplan is voor de periode van 1 augustus 2019 - 1 augustus 2023 vastgesteld door het bestuur van 

de school en de MR heeft voor dezelfde periode instemming verleend met het schoolplan. 

 
 

 
Namens het bevoegd gezag, 

 

 
 

_____________________________handtekening 
 

 
 

_____________________________naam 

 
 

 
_____________________________functie 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
Namens de MR, 

 

 
 

_____________________________handtekening 
 

 
 

_____________________________naam 

 
 

 
_____________________________functie 
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1. Uitgangspunten van het bestuur 
 

 

1.1. Inleiding 
 
De strategische koers van Ronduit start met onze missie en de daarbij behorende kernwaarden. Vanuit 

deze missie en kernwaarden geven we richting aan de drie pijlers van het strategisch beleid. Daar waar wij 

gezamenlijk voor de leerlingen en jongeren, ons personeel en in samenwerking met onze omgeving voor 
gaan, is gevat in drie doelgerichte omschrijvingen. Aan zowel de missie en de doelgerichte omschrijvingen 

zijn bestuursbrede ambities voor de komende vier jaar gekoppeld. Deze ambities geven de focus van de 
aankomende jaren weer en worden ieder jaar geconcretiseerd in het jaarplan van Ronduit. 

 

 
 

 
Deze pijlers en ambities zijn kader stellend voor de op te stellen schoolplannen van de afzonderlijke scho-

len. Hierbij is ruimte om als school een eigen specifieke invullingen te geven, afgestemd op bijzondere om-
standigheden of op vormgeving van een specifiek concept.  

 

Hetgeen hierna volgt zijn de essenties van het geformuleerde beleid vastgelegd in het Strategisch Beleids-
plan 2019-2023 van Ronduit. 

 
 

1.2 De missie/visie van Ronduit 
 
We staan voor: 

Een veilig fundament voor een leven lang leren (voor leerlingen en professionals). 
 

We doen dit: 

Ondernemend, met eigenaarschap en gericht op ontwikkeling en doel. 
 

Voor: 
De leerlingen van Ronduit met inzet van onze professionals in samenwerking  

met partners en omgeving. 
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Ondernemend 
De kwaliteit van de samenleving wordt bepaald door ondernemende mensen. Zij bepalen de kwaliteit van 
de ondersteuning tot cultuur en van economie tot ICT. Dit wordt niet bevorderd door overlegstructuren, 

grote kantoren en computers, maar door mensen die de handen uit de mouwen steken en initiatieven nemen. 
Het bevorderen van een ondernemende houding draagt bij tot een actieve en kritische leefstijl, tot plezier in 

eigen kunnen en het ontwikkelen van talenten en kwaliteiten. 

Ondernemend gedrag bij kinderen en jongeren bevorderen we door hen in concrete en levensechte situaties 
te plaatsen. Ze sluiten aan bij de behoefte van jonge mensen om de wereld te verkennen en er deel van uit 

te maken. Ons onderwijs is uitdagend en interessant, zodat de (leer)motivatie wordt versterkt en de school 
een onvergetelijke leef- en werkplek is. De leerlingen kunnen de leerstof inzetten in activiteiten die voor hen 

van betekenis zijn. 
 

Eigenaarschap 

Welbevinden en betrokkenheid zijn voor ons de basis van goed onderwijs. Onderwijs dat betekenis heeft, 
zorgt voor hogere betrokkenheid en motivatie en is een voedingsbodem voor eigenaarschap. Iemand die 

eigenaarschap toont, of dit nu een personeelslid of een leerling is, neemt actief verantwoordelijkheid om 
kansen ten volle te benutten en/of problemen op te lossen. Dat is essentieel in onze kennissamenleving. 

Eigenaarschap bij leerlingen vraagt in de school om een voortdurende reflectie met de kinderen. Wat hebben 

we gedaan? Was het van goede kwaliteit? Zou het beter kunnen? Wat zijn de consequenties van ons han-
delen? Zullen we het een tweede keer op dezelfde wijze doen? Welke tips zouden we graag aan anderen 

willen geven? 
Op onze scholen maken de leerlingen zich de leerstof eigen door ze zelf een rol te geven in de vergaring en 

de verwerking ervan. Onze scholen zijn daarom een rijke leeromgeving waar kinderen en jongeren eigenaar 
(leren te) zijn van hun ontwikkeling en waar normen en waarden als vanzelfsprekend worden geleerd en 

door professionals worden voorgeleefd. 

 
Gericht op ontwikkeling en doel  

Ondernemingszin en eigenaarschap zijn de ingrediënten voor een maximaal leerrendement. Op onze scholen 
kunnen de leerlingen het niveau bereiken dat bij hen past. Het gaat bij elke leerling om het verleggen van 

grenzen, om vol te houden een gewenst doel te bereiken, om discipline en om vertrouwen in eigen kunnen. 

Op onze scholen zijn leerlingen trots op wat ze kunnen en laten dat graag aan anderen zien. Het maximaal 
bereikbare zal bij elke leerling anders worden geformuleerd. We stimuleren leerlingen het maximale uit zich-

zelf te halen en de lat voor zichzelf hoog te leggen.  
Het streven naar een hoog leerrendement, op welk gebied dan ook, is de sleutel tot talentontwikkeling.  

 

De Ronduitscholen vullen deze kernwaarden op een eigen wijze in. Elke school profileert zich. Het gekozen 
profiel hangt samen met de ontwikkelingsbehoeften van de leerlingen van de school, de opvattingen van de 

ouders, de eisen van de samenleving en de mogelijkheden van de professionals. Een schoolprofiel doet ertoe. 
Het biedt een specifieke groep van leerlingen optimale ontwikkelingskansen. Het profiel vergroot de herken-

baarheid van de school. Ouders weten wat ze kunnen verwachten en zijn in staat om de beste school voor 
hun kinderen te kiezen.  

 

Ronduit werkt ondernemend, met eigenaarschap en gericht op ontwikkeling en doel.  
 

 

1.3 Onze pijlers (waar we voor gaan) 
 

Kinderen en jongeren van nu: leren voor de toekomst  
Welbevinden en betrokkenheid zijn voor ons de basis van goed onderwijs. Onze leerlingen zijn optimaal 

betrokken bij hun leerproces, want dan is het leereffect het grootst1. Op onze scholen werken kinderen en 
jongeren aan hun talenten. Ze ontdekken wat ze kunnen, leuk vinden en waarvan ze energie krijgen. Ie-

dere leerling krijgt passend en uitdagend onderwijs gericht op kansen en mogelijkheden aansluitend bij 

zijn/haar beleving en (onderwijs)behoeften. 
 

 

                                                 
1 Betrokkenheid! De sleutel tot leren (januari 2017), Robert Marzano en Debra J. Pickering 
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Experts in het onderwijs: passie, ambitie en inspiratie  

Binnen Ronduit werken en werven we passievolle professionals die impact willen hebben op het leren van 
kinderen en jongeren. Onze professionals zijn gemotiveerd en hebben vertrouwen in hun eigen kunnen. Ze 

zijn gericht op (talent)ontwikkeling, welbevinden en betrokkenheid. Ze werken in een professionele leerge-
meenschap waar leren van en met elkaar centraal staat. Een prettige, inspirerende werkomgeving waarin 

ze individuele aandacht, ondersteuning en waardering krijgen en worden gestimuleerd in hun professionele 

groei.  
 

 
Maatschappelijk relevant: samen ondernemen  

Op onze scholen oefenen kinderen en jongeren in veiligheid wat ze later nodig hebben in de samenleving. 
Samen met de ouders werken we aan de ontwikkeling van onze leerlingen. Specifieke expertise vullen we 

aan met partners die onze maatschappelijke opdracht delen. We stimuleren leerlingen om zelfredzaam te 

zijn. Ze leren toekomstgericht en bewust te denken en handelen ten aanzien van onze omgeving, natuur 
en milieu. Bij Ronduit zetten we in op duurzaamheid. 

 
 

1.4 Onze bestuursbrede ambities  
 
 

AMBITIES: 

  
Alle scholen zijn gekwalificeerd als ‘sociaal veilige school’. 

  

Ronduit en haar scholen hebben het ‘fundament’ op orde. 

  

Ronduit heeft een breed en bekend onderwijsaanbod gericht op een opti-
male (talent) ontwikkeling van leerlingen. 

   

Personeelsleden van Ronduit ervaren in hun werk een grote mate van be-
trokkenheid en welbevinden en grijpen kansen om te groeien als professio-

nal, gericht op hun kwaliteiten en ambities. 

  
De scholen als collectief bieden in samenwerking met partners een dekkend 

netwerk in de regio ten behoeve van een betekenisvolle en maatgerichte 

doorgaande ontwikkelingslijn van kinderen en jongeren. Ouders zijn hier ook 
bij betrokken. 

  
Ronduit kiest voor duurzame oplossingen. 

 
 

Deze ambities zijn verder uitgewerkt in het strategisch beleidsplan van Ronduit 2019-2023. 
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2. Onze school 
 
 
2.1 Korte biografie 
 
De Spinaker is een openbare school voor het voortgezet speciaal onderwijs en bestaat uit verschillende 
vestigingen in Alkmaar, Heerhugowaard, Hoorn, Bakkum en Den Helder. De locaties Alkmaar, Heerhugo-
waard, Hoorn en Den Helder bieden regulier voortgezet speciaal onderwijs. De locaties Heerhugowaard en 
Bakkum bieden ook onderwijs in samenwerking met een jeugdhulpverleningsinstantie (behandelsetting 
en/of residentiële behandelsetting).  
 
De Spinaker Den Helder is, een reguliere school voor voortgezet speciaal onderwijs (vso), die onderwijs 
geeft aan leerlingen met leer- en/of gedragsproblematiek in de leeftijd vanaf 12 jaar. Door deze leer- en/of 
gedragsproblematiek komen onze leerlingen niet goed tot leren binnen het regulier onderwijs. 
Het gemiddeld aantal leerlingen per schooljaar bestaat uit 90 leerlingen, verdeeld over 8 klassen. De ge-
middelde leerling verblijft 3 jaar op onze school. Voor meer informatie over onze leerlingenpopulatie en de 
samenstelling van ons schoolteam (zie schoolondersteuningsprofiel).  
 
Onze leerlingen hebben een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) van het Samenwerkingsverband nodig op ba-
sis van de daarvoor geldende criteria om in aanmerking te komen voor deze vorm van onderwijs. De gel-
digheid van deze toelaatbaarheidsverklaring varieert tussen 1 en 2 jaar; afhankelijk van de ondersteunings-
behoefte(n) van de leerling. Als blijkt dat na deze periode de ondersteuningsbehoefte(n) van de leerling 
nog steeds speciaal onderwijs rechtvaardigt, wordt er opnieuw een toelaatbaarheidsverklaring aange-
vraagd. Dit doet de school samen met de ouder(s)/verzorger(s) en de leerling. De school houdt in de gaten 
wanneer er een nieuwe aanvraag moet worden gedaan.  
Voor verdere informatie over indicaties en dergelijke kunt u gaan naar de site van het samenwerkingsver-
band: www.swvkopvannoordholland.nl 
 
Onze school bereidt haar leerlingen voor op het regulier onderwijs, een beroepsopleiding of het diploma 
VMBO TL (via staatsexamens). Ze richt zich op beïnvloeding van het gedrag, zodat de maatschappelijke 
kansen van onze leerlingen toenemen. Op onze school zitten leerlingen met een schooladvies van VMBO 
basis beroeps en hoger.  
 
Voor leerlingen met een Praktijkonderwijsprofiel en/of uitstroomprofiel dagbesteding die speciale onder-
steuningsbehoefte(n) hebben, verwijzen wij naar onze collega’s van het Molenduin in Schagen.  
 
De Spinaker Den Helder heeft een regiofunctie. De school is gevestigd in Den Helder, Sportlaan 38. In de 
nabije omgeving zijn eveneens andere scholen te vinden, te weten: Het Linie College (ZMLK), Praktijk-
school De Pijler en de reguliere scholen voor het voortgezet onderwijs (vo) die gezamenlijk vallen onder de 
noemer Scholen aan Zee. 
 
De school is gevestigd in een rustige woonomgeving. Er is een grote sociale betrokkenheid vanuit de 
buurtbewoners. De school staat in nauw contact met de Jeugd coördinator van de Politie, zodat mogelijke 
“risico” jongeren goed in beeld blijven. Tevens kan de school een beroep doen op de aangewezen wijk-
agent, mocht dat wenselijk zijn. 

 
De vormen van ondersteuning en de samenwerking met derden staat uitgebreider beschreven in ons 

schoolondersteuningsprofiel. 
 

 

http://www.swvkopvannoordholland.nl/
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2.1 Onze missie 
 
We staan voor: 

 
Veiligheid, Structuur, Verantwoordelijkheid & Respect voor zowel leerlingen als ons team. 

 

 

We doen dit: 

Onze school wil een school zijn waar leerlingen niet bang hoeven te zijn, waar rust is en wordt gewerkt. 
Een school die er netjes uit ziet en waar leerlingen weer het gevoel krijgen dat ze wél kunnen presteren 
en dat ze de moeite waard zijn. 
 
Tijdens de lessen wordt zoveel mogelijk geprobeerd rekening te houden met het gedrag van leerlingen. 
Dat betekent echter niet dat we alles accepteren van onze leerlingen. Ze moeten leren omgaan met 
grenzen. Wij willen hen leren omgaan met frustraties en confrontaties en gaan deze dan ook niet uit de 
weg.  
 
Onze school wil samenwerken met de ouder(s)/verzorger(s) van onze leerlingen. De problematiek van 
de leerlingen maakt dat wij het niet alleen kunnen, maar de ouder(s)/verzorger(s) nodig hebben. Onze 
school wil ouders/verzorgers dan ook meer betrekken bij de school dan in het verleden het geval was. 

 

Voor: 

Leerlingen die door hun gedrag en/of psychische problemen zodanig worden gehinderd in hun functio-
neren dat ze geen onderwijs kunnen volgen op een reguliere voortgezet onderwijs school.  
 
We proberen onze leerlingen de voorwaarden om te kunnen leren te bieden, zodat ze een normale 
schoolopleiding kunnen volgen op hun eigen niveau. Dat kan variëren van leerlingen die middels certifi-
caten en stages toe worden geleid naar werk of toegang krijgen tot het middelbaar beroepsonderwijs 
(mbo), tot leerlingen die een regulier programma volgen dat tot (staats)examens kan leiden. Uiteraard 
behoort ook terugleiden naar regulier onderwijs tot de mogelijkheden.  

 

2.2 Onze visie 
 

In onze visie geven we aan hoe we ons onderwijs willen vormgeven. De beschreven uitgangspunten be-
schouwen we als kwaliteitscriteria waaraan we ons onderwijs in de komende periode willen toetsen. 

 

De Spinaker Den Helder staat voor het creëren van kansen, het stimuleren van de kwaliteiten van leerlingen 
en het begeleiden van de leerlingen op weg naar een passende vervolgplek met aandacht voor de persoon.  

Leerlingen, die het in het regulier onderwijs niet redden om verschillende redenen, kunnen bij ons terecht 
voor extra ondersteuning en persoonlijke aandacht. Als team zijn wij van mening dat iedere leerling onderwijs 

kan volgen op zijn of haar niveau, binnen de mogelijkheden van de school.  
 

De kleinschaligheid van onze school zorgt ervoor dat wij onze leerlingen kennen en in contact willen blijven 

met de leerling en zijn/haar ouder(s)/verzorger(s). Wij streven naar een optimale samenwerking met de 
leerling en zijn/haar ouder(s)/verzorger(s)2.  

 
Onze basiswaarden, gebaseerd op principes van Positive Behavior Support, die uitgaat van het bekrachtigen 

van het positieve gedrag, sturen ons handelen in de school en wij verwachten van iedereen dat men zich 

aan deze basiswaarden houdt. Om deze basiswaarden te kunnen uitdragen, is het bieden van structuur 
essentieel. Enerzijds doen wij dit door het klassenmanagement en het beredeneerd aanbod en anderzijds 

door middel van gedragsverwachtingen en gedragsafspraken gebaseerd op principes van Positive Behavior 
Support (PBS)3.  

                                                 
2 Waarbij verzorgers in de ruimste zin van het woord, te weten: andere familieleden, pleegouders, hulpverlening, e.d. 
3 https://www.swpbs.nl/pbs  

https://www.swpbs.nl/pbs
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Bij ons op school is er ruimte voor het maken van fouten, voor het krijgen van kansen en mogelijkheden, 
voor het zoeken naar het eigen talent van de leerling. Als school staan wij voor onderwijs dat onze leer-

lingen voorbereid op het zelfstandig kunnen meedraaien in de maatschappij. Om mee te kunnen draaien in 
de maatschappij dienen wij als school, samen met de leerling en de ouder(s)/verzorger(s) in ontwikkeling 

te blijven. De maatschappij is dynamisch en dit vraagt een goede afstemming van ons onderwijsaanbod, 

zowel didactisch als pedagogisch, zowel binnen als buiten de schoolse setting.  
 

De aankomende schoolplanperiode willen wij onze kwaliteiten als school verbeteren, zodat wij blijvend 
kunnen mee ontwikkelen in onze dynamische maatschappij. Wij willen meer focus gaan leggen op het aan-

leren van sociaal maatschappelijke competenties, op het ontwikkelen van een persoonlijk toekomstper-
spectief met aandacht voor de talenten4 van leerlingen.  

 

 

2.4 Terug- en vooruitblik 
 
Waar komt de school vandaan (bijv. behaalde doelen vorige planperiode, hoogtepunten, leiderschap, in-
vesteringen in het onderwijs, nieuwbouw)? 
Waar liggen sterke en zwakkere punten van het onderwijs? Waar wil de school naar toe?  
 

 

2.5 Onze pijlers 
 
Kinderen en jongeren van nu: leren voor de toekomst  
Welbevinden en betrokkenheid zijn voor ons de basis van goed onderwijs. Dit betekent specifiek voor onze 

locatie en onze leerlingen dat wij als ambitie hebben om de aankomende schoolplanperiode het eigenaar-
schap van de leerlingen meer te vergroten en dit zullen wij op verschillende manieren stimuleren en bege-

leiden. Enerzijds door het beredeneerd aanbod nog meer af te stemmen op onze leerlingen, naar intensie-

vere samenwerkingsmogelijkheden te streven met de scholen voor het voortgezet onderwijs (vo) en het 
middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en anderzijds de leerlingen meer hun eigen doelen te leren stellen, 

zowel cognitief als sociaal maatschappelijk.  
 

Experts in het onderwijs: passie, ambitie en inspiratie  

Ons team werkt met veel passie en ambitie met onze leerlingen. Ze streven naar een optimale ontwikkeling 
van onze leerlingen en van zichzelf. In een steeds veranderende maatschappij is professionalisering nodig. 

Binnen de Spinaker Den Helder hebben wij als ambitie om ons team de aankomende schoolplanperiode 
verder te scholen in “Leerdoeldenken” als middel om leerlingen meer zelf hun doelen te kunnen laten stel-

len en hiermee wordt er gewerkt aan het uitbreiden van de didactische vaardigheden van onze docenten. 

Daarnaast willen wij met ons team meer aandacht besteden aan de talenten van onze leerlingen. Hiervoor 
zijn coachende vaardigheden en portfoliogesprekken onder andere nodig. Wij zullen onze teamscholing en 

professionalisering hierop richten.  
 

Maatschappelijk relevant: samen ondernemen  
Op onze school oefenen de leerlingen in veiligheid wat ze later nodig hebben in de samenleving. Samen 

met de ouder(s)/verzorger(s), stagebedrijven, (jeugd)hulpverleningsinstanties, de gemeenten en andere 

samenwerkingspartners werken we aan de ontwikkeling van onze leerlingen. Dit betekent enerzijds een 
beredeneerd onderwijsaanbod dat zich meer richt op het ontwikkelen van sociaal maatschappelijke compe-

tenties en anderzijds op het samen zoeken naar betekenisvolle vervolgplekken voor onze leerlingen. Hierbij 
zal onder andere aandacht zijn voor gezondheid, duurzaamheid, zelfredzaamheid en het ontwikkelen van 

een persoonlijk toekomstperspectief.  

 
 

 

  

                                                 
4 Waarbij wij uitgaan van talent als iets waar een leerling energie van krijgt, waardoor de dag snel voorbij vliegt en het hem/haar 
moeiteloos afgaat, voor meer informatie: https://www.kindertalentenfluisteraar.com/  

https://www.kindertalentenfluisteraar.com/
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2.6 Onze ambities  
 
 

AMBITIES: 

  
De veiligheidsbeleving van leerlingen en het team De Spinaker Den Helder 

wordt als voldoende tot ruim voldoende ervaren.  

  

De Spinaker Den Helder heeft het ‘fundament’ op orde. 

  

De Spinaker Den Helder heeft een beredeneerd aanbod, passend bij de leer-
lingenpopulatie, gericht op de persoonlijke ontwikkeling en de ontwikkeling 

van een toekomstperspectief. 
 

   

Het team van De Spinaker Den Helder ervaart in hun werk een grote mate 
van betrokkenheid en welbevinden, nemen actief deel aan teamscholing en 

zoeken naar individuele ontwikkelkansen. 

 

  

De Spinaker Den Helder werkt nauw samen met de andere Spinaker locaties 
en de genoemde scholen in de nabije omgeving, zodat de doorgaande ont-

wikkelingslijn van onze leerlingen zoveel mogelijk gewaarborgd kunnen wor-

den. 
 

  

De Spinaker Den Helder besteedt aandacht aan duurzaamheid middels afval-
scheiding en projecten gericht op duurzaamheid. 

 
Voor een verdere uitwerking van deze ambities verwijzen wij u naar hoofdstuk 6 Overzicht ambities in de 

schoolplanperiode 2019-2023. 
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3. Onderwijskundige vormgeving 
 

In dit hoofdstuk wordt aangegeven hoe het onderwijs op de school wordt vormgegeven. In de beschrijving 
van dit hoofdstuk wordt duidelijk gemaakt, hoe invulling gegeven wordt aan de wettelijke opdracht van het 

onderwijs rekening houdend met de missie van de school en hetgeen in de komende schoolplanperiode 
gerealiseerd wordt gezien de visie. Beide zijn beschreven in het vorige hoofdstuk. 

 
 

3.1 Onderwijsaanbod 
 
Op onze locatie bieden wij onderwijsaanbod in drie leerroutes, te weten: 

1. Uitstroomprofiel (beschutte) Arbeidsmarkt (met het onderwijsaanbodniveau: VMBO-B); 

2. Uitstroomprofiel Arbeidsmarkt/Vervolgonderwijs (met het onderwijsaanbodniveau: VMBO-BK); 

3. Uitstroomprofiel Vervolgonderwijs (met het onderwijsaanbodniveau VMBO GT-T). 

Wij zijn van mening dat alle leerlingen de kans dienen te krijgen om middels het uitstroomprofiel vervolg-

onderwijs uitgedaagd te worden. Onze onderwijskundige visie is hierop gebaseerd. In principe worden alle 
leerlingen in het eerste en tweede leerjaar in het uitstroomprofiel vervolgonderwijs geplaatst. Afhankelijk 

van de instroomcriteria, de ondersteuningsbehoeften bij instroom kan er wel in de verwachte uitstroombe-

stemming worden bepaald dat er in de toekomst sprake kan zijn van een andere verwachting.  
 

In de OPP-routing van de school, de docentencyclus en de leerling cyclus is te zien hoe er gestuurd wordt 
en er zicht op ontwikkeling en begeleiding blijft om de leerling zo goed mogelijk te ondersteunen richting 

de verwachte uitstroombestemming.  

 
Wij hanteren het onderstaande verschil in uitstroomprofiel en uitstroombestemming, zodat wij allemaal de-

zelfde taal spreken. 
     (school)    (leerling) 

Er is verschil tussen UITSTROOMPROFIEL   en     UITSTROOMBESTEMMING 
  

 

                     
 

 
 

 Onderwijsaanbod + -niveau        verwachting     daadwerkelijk 

                                  
Situatie NU              Situatie TOEKOMST 

 
Gezien de kleinschaligheid van onze locatie hebben wij voor leerlingen waarvan bij de start bekend is dat 

zij onderwijs dienen te volgen in het uitstroomprofiel dagbesteding onvoldoende onderwijsaanbodmogelijk-
heden. Het Molenduin Schagen of De Spinaker Alkmaar bieden dit uitstroomprofiel wel.  

 

Leerlingen die in de loop van hun schooltijd beter lijken te passen binnen het uitstroomprofiel dagbeste-
ding bieden wij een gecombineerd onderwijsaanbod aan. Veelal laten deze leerlingen een discrepantie zien 

tussen wat ze cognitief aan kunnen (hoger onderwijsaanbodniveau) en wat ze in de praktijk tot uitvoering 
kunnen brengen zien (hun ondersteuningsbehoeften gericht op leren en ontwikkelen, sociaal-emotioneel, 

communicatief en de executieve functies zijn veelal zeer intensief tot regelmatig).  
 

De docenten bij ons op school bieden een breed, eigentijds en op de kerndoelen gebaseerd aanbod. Voor 

het uitstroomprofiel vervolgonderwijs is het aanbod dekkend voor de examenprogramma’s vmbo theoreti-
sche leerweg. Voor de andere uitstroomprofielen baseren wij onze leerroutes op de kerndoelen vso en de 

kerndoelen vo.    
 

Binnen de kaders van de wet maken de docenten keuzes in het aanbod, waardoor zij dit afstemmen op de 

onderwijsbehoeften die kenmerkend zijn voor de leerlingenpopulatie. Het aanbod bereidt de leerlingen 
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voor op de vervolgbestemming (de verwachte uitstroombestemming na De Spinaker). De school heeft bo-

vendien een aanbod voor taal en rekenen dat is afgestemd op de referentieniveaus en dat past bij het ni-
veau van alle leerlingen. De leraren verbreden of verdiepen het aanbod afhankelijk van de kenmerken van 

de leerlingenpopulatie. Het aanbod draagt bij aan de basiswaarden van de democratische rechtsstaat. De 
docenten verdelen de leerinhouden evenwichtig en in samenhang over de leerjaren heen en geven de leer-

lingen voldoende tijd om zich het aanbod eigen te maken.  

 

Uitstroomprofiel Ver-
volgonderwijs 

Uitstroomprofiel Arbeids-
markt 

Uitstroomprofiel Dagbeste-
ding 

LEERGEBIEDSPECIFIEKE KERNDOELEN 

Nederlands 
Nederlandse taal en com-

municatie 

Nederlands taal en commu-

nicatie 

Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen (incl. software): 
 Deviant (Startniveau, 1F, 2F, 3F, afhankelijk van het niveau van de leerlingen en de klas 

waarin de leerling is ingedeeld) 
 Nieuw Nederlands (vmbo bb, kb, tl) 

 Basislijst Schooltaalwoorden vmbo (ITTA), algemene schooltaalwoorden  

 Kopieerwerkbladen van internet voor remediëring of aanvullend aanbod 
 

Online aanbod varieert per niveau en klas. Algemeen aanbod bestaat uit o.a.: 

Nederlands  Alle onderwerpen te oefenen: 
http://www.onlinenederlands.nl/ 
http://www.talenwijzer.com/nederlands-online.html  

Werkwoordspelling  VMBO TL-niveau: 
https://www.cambiumned.nl/oefenen/spelling/werkwoordspelling/ 
 

Basisspelling  VMBO TL-niveau: 
https://www.cambiumned.nl/theorie/spelling/spellingsregels/ 
 

Leesvaardigheid VMBO TL-niveau: 
https://www.cambiumned.nl/oefenen/lezen-schrijven-en-spreken/ 
 
Begrijpend lezen: Nieuwsbegrip  
 

Woordenschat  VMBO TL-niveau 
https://www.cambiumned.nl/theorie/woordenschat/woordenschat/ 
 

Ook zetten docenten naar eigen inzicht extra online oefenprogramma’s in, zoals Gynzy, YouTube instructie-
filmpjes, Studiemeter.nl (van Deviant) en de software behorend bij de methode. 
 

 

De werkwijzen die wij hiervoor hanteren, zijn: 

 
Er wordt in alle klassen gewerkt met een weektaak waarin de verschillende onderdelen van Neder-

lands zijn opgenomen. De methode is hierbij in principe leidend en analyses van de leerling resultaten 
zorgen voor aanvullend materiaal en oefenvormen.  

Elke les wordt er gestart met stillezen ter bevordering van het technisch en begrijpend lezen. Er 

wordt instructie gegeven, klassikaal en individueel. Er wordt aandacht besteed aan woordenschatuit-
breiding. Wekelijks wordt er gewerkt aan grammatica, werkwoord- en basisspelling. Het Portfolio kan 

ook een onderdeel zijn van Nederlands. 
Er worden interactieve werkvormen ingezet, zoals klassengesprek n.a.v. NOS Journaal, spreek- en 

luisteroefeningen, het maken van presentaties en boekverslagen. Hierbij kunnen leerlingen samen-

werken in tweetallen, in groepjes of de activiteit vindt klassikaal plaats. 
 

http://www.onlinenederlands.nl/
http://www.talenwijzer.com/nederlands-online.html
https://www.cambiumned.nl/oefenen/spelling/werkwoordspelling/
https://www.cambiumned.nl/theorie/spelling/spellingsregels/
https://www.cambiumned.nl/oefenen/lezen-schrijven-en-spreken/
https://www.cambiumned.nl/theorie/woordenschat/woordenschat/
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Uitstroomprofiel Ver-
volgonderwijs 

Uitstroomprofiel Arbeids-
markt 

Uitstroomprofiel Dagbeste-
ding 

Engels Engels n.v.t. 

Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen (incl. software): 

De methode New Interface 
News Wise 

YouTube 

CNN10 
ISLCollective 

Zelf ontworpen materialen door docenten 
 

Online aanbod varieert per niveau en klas. Algemeen aanbod bestaat uit o.a.: 

Engels Alle onderwerpen te oefenen: 
https://engelsklaslokaal.nl/oefenen-met-grammatica/oefenen-met-1-tijd/simple-pre-

sent/ 
 
http://www.talenwijzer.com/engels-online.html 
 
https://www.bbc.co.uk/newsround/51877454     Het nieuws in het Engels. 
 

Kijk-, luister- en 
leesvaardigheid  

Alle niveaus: 
http://oefenplein.nl/vo/en 
 

Woordenschat            Alle niveaus: 
                              https://wrts.nl (woordjes leren, eerst online account aanmaken) 
 
Ook zetten docenten naar eigen inzicht extra online oefenprogramma’s in, zoals YouTube instructiefilmpjes, 
Studiemeter.nl (van Deviant) en de software behorend bij de methode. 
 

 

De werkwijzen die wij hiervoor hanteren, zijn: 
De methode is leidend bij het geven van de Engelse lessen, waarbij er verrijking wordt aangeboden 

door genoemde materialen. 
Het niveau Engels is schoolbreed gemiddeld genomen ruim voldoende en daarom zullen wij het bere-

deneerd aanbod hier verder op afstemmen (zie verder Hoofdstuk 6). 

 

Wiskunde Rekenen en wiskunde Rekenen en wiskunde 

Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen (incl. software): 

Methode Getal en Ruimte (vmbo bb, kb, tl) 
Methode Deviant 1F, 2F en 3F 

Basislijst Schooltaalwoorden vmbo (ITTA), vakspecifiek wiskunde 
 

Online aanbod varieert per niveau en klas. Algemeen aanbod bestaat uit o.a.: 

Rekenen Oefenen op 1F, 2F, 3F-niveau 
http://rekenmick.weebly.com/oefenen-123f.html 
Begin met de 1F-toetsen (onder het rekenonderwerp, bijvoorbeeld Hele getallen, Ge-
broken getallen, Verhoudingen en procenten, Meten en meetkunde, Verbanden) 
https://www.mijnrekensite.nl/getallen 
http://www.rekenlessen.nl/ 
https://www.fibonicci.com/nl/rekenen/ 
 

  
Wiskunde Alle niveaus oefenen op wiskundig onderwerp: 

https://www.slimleren.nl/onderwerpen/wiskunde/ 

https://engelsklaslokaal.nl/oefenen-met-grammatica/oefenen-met-1-tijd/simple-present/
https://engelsklaslokaal.nl/oefenen-met-grammatica/oefenen-met-1-tijd/simple-present/
http://www.talenwijzer.com/engels-online.html
https://www.bbc.co.uk/newsround/51877454
http://oefenplein.nl/vo/en
https://wrts.nl/
http://rekenmick.weebly.com/oefenen-123f.html
https://www.mijnrekensite.nl/getallen
http://www.rekenlessen.nl/
https://www.fibonicci.com/nl/rekenen/
https://www.slimleren.nl/onderwerpen/wiskunde/12.829/basis-–-ribben,-vlakken-en-hoekpunten
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Uitstroomprofiel Ver-
volgonderwijs 

Uitstroomprofiel Arbeids-
markt 

Uitstroomprofiel Dagbeste-
ding 

https://www.wiskundeonline.nl/ 
https://www.wiskunde.net/uitwerkingen/vmbo.html 
 
Begrippen oefenen wiskunde: 
https://www.woordjesleren.nl/chapters.php?book=411 
 

Onderbouw KB-TL       http://www.wiskundetrainer.nl/Onderbouw.html 
                              https://maken.wikiwijs.nl/129019/Kennisbank_Wiskunde_onderbouw#!page-4559241 
                              (met korte instructie en YouTube uitleg filmpjes) 
 
Ook zetten docenten naar eigen inzicht extra online oefenprogramma’s in, zoals YouTube instructiefilmpjes, 
Studiemeter.nl (van Deviant) en de software behorend bij de methode. 

 

De werkwijzen die wij hiervoor hanteren, zijn: 

Voor het vakgebied wiskunde wordt er gewerkt met Getal & Ruimte.  Deviant wordt gebruikt voor het 
rekenen (basale rekenvaardigheden) (opgenomen in de lesstofplanning). 

In principe zijn de methodes leidend voor de lessen waarbij docenten gebruik maken van de referen-
tieniveaus bij het bepalen van remedieerwerk in de weektaak bijvoorbeeld en/of van uitdagende les-

stof. De diagnostische toets van Getal & Ruimte wordt per hoofdstuk gebruikt om dit eveneens te 

doen. 
 

Het gebruik van Studiemeter (Deviant) biedt mogelijkheden om leerlingen zowel op school en/of thuis 
te laten oefenen met de (onbeheerste) lesstof. Het herhalen van de basale rekenvaardigheden blijkt 

voor vrijwel alle leerlingen wenselijk en daarom besteden docenten hier elke reken-/wiskundeles aan-
dacht aan middels klassikale instructie, herhaling van bepaalde regels en/of individuele instructie. De 

focus van docenten is hierbij op de berekening en niet alleen op het juiste antwoord. Er wordt vraag-

gericht onderwijs geboden, zodat er rekening gehouden kan worden met niveauverschillen en ver-
schillen in werktempo. Ook dient de analyse van de toetsen extra mogelijkheden om daarnaast aan-

bodgericht zelf accenten te leggen in de lesstof. 

Mens en natuur Mens, natuur en techniek Mens, natuur en techniek 

Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen (incl. software): 

 
Methode biologie: Biologie voor jou 

Basislijst Schooltaalwoorden vmbo (ITTA), vakspecifiek biologie en natuurkunde 

Onderdelen van techniek worden aangeboden bij Beeldende vorming (zie verder bij Kunst en cul-
tuur). 

Aardrijkskunde, geschiedenis en economie worden ook aangeboden in de groepen (zie verder bij 
Mens en Maatschappij). 

 

Online aanbod varieert per niveau en klas. Algemeen aanbod bestaat uit o.a.: 

Biologie http://wp.digischool.nl/biologie/oefenen/vmbo/ 
burgklas, 2e klas: http://www.mijnbiologie.nl/brugklas.html  
 

Biologie woorden oefenen: http://www.woordjesleren.nl/chap-
ters.php?book=139&chapter=&part=&year=2  
 
VMBO leerjaren 1 t/m 4 en eindexamenkandidaten: 
https://biologiepagina.nl/34mavo/examenbiologie.htm  
https://biologiepagina.nl/ 
http://www.biologiesite.nl/examens.htm 
 
http://www.biologieweb.nl/Biologie_KGT_Overzicht.html 
 

https://www.wiskundeonline.nl/
https://www.wiskunde.net/uitwerkingen/vmbo.html
https://www.woordjesleren.nl/chapters.php?book=411
http://www.wiskundetrainer.nl/Onderbouw.html
https://maken.wikiwijs.nl/129019/Kennisbank_Wiskunde_onderbouw#!page-4559241
http://wp.digischool.nl/biologie/oefenen/vmbo/
http://www.mijnbiologie.nl/brugklas.html
http://www.woordjesleren.nl/chapters.php?book=139&chapter=&part=&year=2
http://www.woordjesleren.nl/chapters.php?book=139&chapter=&part=&year=2
https://biologiepagina.nl/34mavo/examenbiologie.htm
https://biologiepagina.nl/
http://www.biologiesite.nl/examens.htm
http://www.biologieweb.nl/Biologie_KGT_Overzicht.html
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Uitstroomprofiel Ver-
volgonderwijs 

Uitstroomprofiel Arbeids-
markt 

Uitstroomprofiel Dagbeste-
ding 

 
 

De werkwijzen die wij hiervoor hanteren, zijn: 
Het aanbod Mens, natuur en techniek is bij ons op dit moment nog beperkt. 

Biologie, geschiedenis en economie worden aangeboden (zie Mens en maatschappij).  

Onderdelen van techniek worden aangeboden bij Beeldende vorming, zoals beschreven. 
De wens van het team is om meer praktisch, uitdagend onderwijs te kunnen bieden op dit gebied. 

Hiervoor zijn vakdocenten nodig. Binnen deze schoolplanperiode gaan wij via projecten meer aan-
dacht besteden aan dit onderdeel naast het reguliere onderwijsaanbod (voor meer informatie hier-

over, zie Hoofdstuk 6). 

 

Mens en maatschappij Mens en maatschappij Mens en maatschappij 

Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen (incl. software):  

 
Mens en maatschappij wordt in alle groepen aangeboden middels:  

Methode Plein M  
Deviant Burgerschap 

Basislijst Schooltaalwoorden vmbo (ITTA), vakspecifiek Mens & maatschappij 

Klassengesprek n.a.v. actualiteiten (bijv. NOS journaal, krantenartikelen) 
Aanvullend beeldmateriaal, zoals filmpjes op YouTube 

 
In de klassen vmbo tl klassen worden de vakgebieden maatschappijleer, geschiedenis en economie 

aangeboden om zodoende staatsexamens te kunnen doen voor het behalen van een vmbo-tl di-
ploma. 

 

Methode maatschappijleer: thema’s maatschappijleer van Essener 
 

Online aanbod varieert per niveau en klas. Algemeen aanbod bestaat uit o.a.: 

Maatschappijleer Docenten geven op de weekplanning lessuggesties. 
 
Maatschappijleer begrippen oefenen: 
https://www.woordjesleren.nl/books.php?category=54&description=Maatschappijleer  

  

 

Methode geschiedenis: Feniks 
 

Online aanbod varieert per niveau en klas. Algemeen aanbod bestaat uit o.a.: 

Geschiedenis Docenten geven op de weekplanning lessuggesties. 
 Begrippen oefenen geschiedenis: 

https://www.woordjesleren.nl/books.php?category=25&description=Geschiedenis 

 

Methode economie: Pincode 
Basislijst Schooltaalwoorden vmbo (ITTA), vakspecifiek Economie 

 
Online aanbod varieert per niveau en klas. Algemeen aanbod bestaat uit o.a.: 

Economie Docenten geven op de weekplanning lessuggesties. 
 Begrippen oefenen economie: 

https://www.woordjesleren.nl/books.php?category=24&description=Economie 

Methode aardrijkskunde: Buitenland 

https://www.woordjesleren.nl/books.php?category=54&description=Maatschappijleer
https://www.woordjesleren.nl/books.php?category=25&description=Geschiedenis
https://www.woordjesleren.nl/books.php?category=24&description=Economie
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Uitstroomprofiel Ver-
volgonderwijs 

Uitstroomprofiel Arbeids-
markt 

Uitstroomprofiel Dagbeste-
ding 

De docent biedt aanvullend lesmateriaal waar nodig bijvoorbeeld via beeldmateriaal (YouTube, af-
beeldingen, kaarten, etc.). 

De werkwijzen die wij hiervoor hanteren, zijn: 
De leerlingen krijgen klassikale lessen aangeboden vanuit de methode en hierbij worden ondersteu-

nende materialen en middelen ingezet. Klassengesprekken worden gevoerd n.a.v. bijvoorbeeld het 
bekijken van het NOS Journaal. Afhankelijk van de ondersteuningsbehoeften en de onderwijsaanbod-

niveaus van de leerlingen binnen een klas worden zoveel mogelijk de leerlijnen van de methoden ge-
volgd en zonodig wordt het tempo en/of de inhoud aangepast. 

Voor de vmbo-tl leerlingen worden de genoemde methoden gevolgd ter voorbereiding van de staats-

examens. 
Voor de vmbo-bb en kb niveaus wordt gebruik gemaakt van Plein M en/of Deviant Burgerschap. 

 
Mens en Maatschappij wordt getoetst middels methode gebonden toetsing.  

 

Kunst en cultuur 
Culturele oriëntatie en cre-
atieve expressie 

Culturele oriëntatie en cre-
atieve expressie 

Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen (incl. software): 

 
Arti-methode/platform en Tekenen in zicht.  

Materialen behorende bij de theorie en de praktijk staan beschreven in de jaarplanning van CREA en 
Beeldende Vorming. 

De werkwijzen die wij hiervoor hanteren, zijn: 

Per leerjaar is er een beschreven aanbod gericht op de theorie en de praktijk.  
In leerjaar 1 komen aan bod: Letters, Portret, Stilleven en Landschap. 

In leerjaar 2 en 3 komen o.a. aan bod: Figuurstukken, Architectuur, Audiovisueel. 
In leerjaar 3 en 4 komen o.a. aan bod: Design en Beeldende Aspecten.  

Bewegen en sport Bewegen en sport Bewegen en sport 

Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen (incl. software): 

De leerlijnen zijn overgenomen uit het basisdocument van de KVLO (van het regulier onderwijs). 
 

De werkwijzen die wij hiervoor hanteren, zijn: 

De lessen vanuit de kerndoelen die realiseerbaar zijn in onze gymzaal worden uitgevoerd volgens een 
jaarplanning, zoals atletiek, tikspelen, vecht- en stoeispelen, balspelen, slag- en loopspelen, netvlak 

spelen. 
Gedurende het schooljaar worden er extra bewegings- en sportactiviteiten ingepland, zoals de sport-

dag en de pleinspeeldag.  
Per gymles worden er een aantal bewegings- en sportactiviteiten klaargezet waarvan leerlingen er 

bijvoorbeeld 2 per les kunnen kiezen en kunnen uitvoeren/oefenen op hun eigen niveau.  

KERNDOELEN VOORBEREIDING OP ARBEID 

nvt Voorbereiding op arbeid nvt 

Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen (incl. software): 

Beide uitstroomprofielen krijgen een werkboek voor de stage (Strux). 
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Uitstroomprofiel Ver-
volgonderwijs 

Uitstroomprofiel Arbeids-
markt 

Uitstroomprofiel Dagbeste-
ding 

Interne stage op school. 
De leerlijnen van de CED-groep Voorbereiding op arbeid en/of dagbesteding. 

De werkwijzen die wij hiervoor hanteren, zijn: 
De schoolstandaarden sociaal maatschappelijke competenties zijn leidend voor onze werkwijzen. 

De stagedoelen worden opgenomen in het Ontwikkelingsperscpectiefplan (OPP). 

De leerlingen die stage lopen, werken in Strux en schrijven wekelijks een stageverslag. 
Er worden interne en externe stages gelopen door de leerlingen. 

 

KERNDOELEN VOORBEREIDING OP DAGBESTEDING 

nvt nvt 
Voorbereiding op dagbeste-

ding 

Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen (incl. software): 
n.v.t. 

 

De werkwijzen die wij hiervoor hanteren, zijn: 
n.v.t. 

 

 

Naast de leergebied specifieke kerndoelen in de drie uitstroomprofielen in het VSO spelen de leergebied-

overstijgende kerndoelen een belangrijke rol. Het accent ligt op een brede ontwikkeling. Er is aandacht 
voor de ontwikkeling van kennis en vaardigheden, maar evenzeer voor de ontwikkeling van sociale, com-

municatieve en emotionele aspecten. De leergebiedoverstijgende kerndoelen richten zich op het functione-
ren van jongeren op de gebieden leren, werken, burgerschap, wonen en vrije tijd: 

 

Leergebied overstijgende kerndoelen:  
 

Leren leren, Leren taken uitvoeren, Leren functioneren in sociale situaties, Ontwikkelen van 
een persoonlijk toekomstperspectief 
 
Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen (incl. software): 
 

Methode Nederlands (beroepsvaardigheden: zelfstandigheid, omgaan met kritiek, assertiviteit, om-
gaan met collega’s, voor- en nabespreken van onderdelen van de stage) 

Methode kr8 (elementen ervan) 

Strux 
NOS Journaal 

Beroepen in beeld (online) 
Leerlijnen CED-groep voorbereiding op arbeid en/of dagbesteding / leren leren/ uitslagen SCOL 

Het gebruik van weekplanners door leerlingen 

Het werken met stappenplannen, zoals bij Consumptief 
Leerlijn zelfredzaamheid  

Stage-opdrachten voor stageleerlingen  
 

De werkwijzen die wij hiervoor hanteren, zijn: 

 
Tweemaal per jaar wordt de SCOL ingevuld door zowel docenten en leerlingen 

Reflectiegesprekken op incidenten met de groep 
Klassengesprekken houden over bepaalde thema’s, sociale situaties 
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OPP-gesprekken met leerlingen (verwachtingen bespreken, leerdoelen bespreken) 

Coaching gesprekken  
Aandacht besteden aan de stage-opdrachten op school 

Dagprogramma dagelijks met de leerlingen doornemen 

Gedragsverwachtingen dagelijks herhalen  
Het werken met bijv. Mindmaps om de lesstof eigen te maken 

Gedrag terugkoppelen naar de belevingswereld en de maatschappij, zodat leerlingen dit leren 
Samenwerkingsopdrachten bij o.a. Consumptief 

 
Jaarlijks HZO afnemen (is een wens om jaarlijks af te nemen) 

Gesprekken voeren met leerlingen, ouder(s)/verzorger(s), de stagebedrijven 

 
Alle docenten streven ernaar om de genoemde leergebied overstijgende kerndoelen te integreren in 

hun lessen, zoals de theorie- als de meer praktische lessen (zoals sova, consumptief, de gymlessen, 
de mentoruren). 

 

In de aankomende schoolplanperiode gaan wij ons oriënteren en meer verdiepen in een doorgaande 
lijn leergebiedoverstijgende vaardigheden. Dus wellicht verandert dit beschreven aanbod. 

 

 

Afhankelijk van het uitstroomprofiel en de doelgroep zijn er verschillende uitwerkingen. Deze verschillen 

voor wat betreft het niveau en de context waarin het kerndoel gestalte krijgt. De mate van zelfstandigheid 
en planmatigheid die bij elk kerndoel nagestreefd kan worden en het type en de hoeveelheid ondersteu-

ning die nodig is, variëren per uitstroomprofiel, maar ook per leerling. Bij de concretisering van een kern-
doel in leeractiviteiten is sprake van maatwerk. Indien een leerling het maximum haalbare bij een kerndoel 

heeft bereikt, zal de aandacht uitgaan naar uitbreiding op andere (compenserende) gebieden. 

 
Referentieniveaus en de doorlopende leerlijn 
Voor Nederlandse taal en rekenen hanteren wij ook de referentieniveaus. Om leerlingen te begeleiden en 
te ondersteunen richting de referentieniveaus, hanteren wij de tussendoelen en de daaraan gekoppelde 

leerlijnen. Op deze manier is er binnen de school sprake van een doorlopende leerlijn voor taal en rekenen. 

Tussentijdse ontwikkeling van kinderen richting het fundamentele- en streefniveau van taal en rekenen 
volgen we via de toetsen van het leerlingvolgsysteem. Het onderwijs wordt op basis van deze toetsen af-

gestemd op de voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen. 
 

 
Multiculturele samenleving 
Artikel 11 lid 4 WEC geeft aan dat het onderwijs:  

a. gaat er mede van uit dat leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving,  
b. is mede gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie, en  

c. is er mede op gericht dat leerlingen kennis hebben van en kennismaken met verschillende achtergron-
den en culturen van leeftijdgenoten.  

Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat daarbij op structurele en herkenbare wijze aandacht wordt be-

steed aan het bestrijden van achterstanden in het bijzonder in de beheersing van de Nederlandse taal.  
 

Daar zorgen we op onze school op de volgende manier voor: 
o Dit vindt plaats middels de lessen mens en maatschappij (zie beschrijving Mens en Maatschappij), 

klassengesprekken naar aanleiding van het NOS journaal, actualiteiten en/of sociale situaties uit de 
belevingswereld van de leerlingen, dagelijkse aandacht voor normen en waarden (gedragsver-

wachtingen). 

o Bij andere voertaal dan Nederlands maken leerlingen starttoetsen ter niveaubepaling en zal er ge-
richt een onderwijsprogramma worden opgesteld om aan te sluiten bij het startniveau. Verder zal 

er extra aandacht worden besteed aan de woordenschatuitbreiding middels lessen vanuit Deviant 
aangevuld met beeldmateriaal online. Voor alle leerlingen geldt dat de algemene schooltaalwoor-

den vmbo worden aangeboden bij de verschillende vakgebieden, zodat een minimale woorden-

schatbeheersing ontwikkeld kan worden. 
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3.1.1 Het onderwijsaanbodniveau - eigen opdrachten/aspecten van kwaliteit  
 

o Een beredeneerd, opgebouwd programma per leerjaar, per onderwijsaanbodniveau staat beschre-

ven en wordt uitgevoerd; 
o Een toekomstig aanbod gericht op meer toekomstperspectief, te weten Getuigschriften VSO, 

Schooldiploma VSO en meer mogelijkheden tot symbiose (vo en mbo) (met meer aandacht voor de 

ontwikkelde competenties, praktische invulling van het onderwijsaanbod). 
 

3.2 Het pedagogisch klimaat – eigen opdrachten/aspecten van kwaliteit 
 
Onze eigen opdrachten/ aspecten van kwaliteit met betrekking tot het pedagogisch klimaat zijn: 

o Vanwege de nieuwe samenstelling van het team en veranderingen in de leerlingenpopula-
tie hebben wij als opdracht de gedragsregels voor leerlingen en docenten weer op te fris-

sen en zo nodig bij te stellen (te weten: schoolregels, PBS gedragsverwachtingen). 
o De betrokkenheid, verantwoordelijkheid en eigenaarschap van leerlingen bij het realiseren 

van een positief schoolklimaat vergroten en blijvend stimuleren. 

o Het beredeneerd aanbod gericht op de ontwikkeling van sociale en 
maatschappelijke competenties gefaseerd opbouwen per leerjaar, met voldoende oefen- 

mogelijkheden (zie ook leergebied overstijgende kerndoelen). 

 

3.3 De veiligheid op school – eigen opdrachten/aspecten van kwaliteit 
 
Onze eigen opdrachten/aspecten van kwaliteit met betrekking tot de veiligheid op school zijn:  

o Het sociaal veiligheidsplan en bijbehorende protocollen zijn geactualiseerd, de inhoud is 
bekend bij het team, zichtbaar binnen de school en te vinden op onze website.  

o De monitoring van de veiligheid vindt plaats middels jaarlijkse vragenlijst WMK, aangevuld 

met de resultaten van de SCOL (docent- en leerlingenversie). Analyse en plan van aanpak 
worden jaarlijks opgenomen in het jaarplan/jaarverslag van het volgende schooljaar en 

een samenvatting wordt opgenomen in de schoolgids. 
o De Switch wordt ingezet als reflectiemoment en als gespreksmoment tussen de leerling en 

de docent in de klas (meer informatie is te vinden in het Switch-beleid). 
o De preventieve inzet van de pedagogisch medewerker en leraar ondersteuners optimaal 

benutten.  

o De samenwerking met ouder(s)/verzorger(s), hulpverleningsinstanties, gemeenten, de 
wijkagent, samenwerkingsverbanden en omringende scholen (sbo, so, vo, vso en mbo) 

intensifiëren.  

 

3.4 Onderwijstijd 

 
De onderwijsactiviteiten worden voor de leerlingen evenwichtig over de dag verdeeld.  

Het minimum aantal uren onderwijs voor onze uitstroomprofielen op school is als volgt: 

 uitstroomprofiel vervolgonderwijs per opleiding: havo (5 jaar) 4.700 uur, vwo (6 jaar) 5.700 uur en 
vmbo (4 jaar) 3.700 uur; 

 arbeidsmarktgerichte uitstroomprofiel: 1.000 uren onderwijs per leerjaar; 

 uitstroomprofiel dagbesteding: 1.000 uren onderwijs per leerjaar. 

 
In de schoolgids staat ieder jaar een actueel jaarrooster opgenomen. 
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3.5 Zicht op ontwikkeling en begeleiding 
 
Op onze school maken we gebruik van een leerling- en onderwijsvolgsysteem waaruit de vorderingen in de 

kennis en vaardigheden blijken op het niveau van de leerling, de groep en de school. Het leerling- en on-
derwijsvolgsysteem bevat toetsen en observatie-instrumenten die kennis, vaardigheden en ontwikkeling 

van de leerling meten. 

 
Hieronder een overzicht van toetsen/observaties die in dit kader door de school worden ingezet: 

 
Vakgebied Naam toets(en) Toets momenten in het 

schooljaar 

Niet methode gebonden toetsen 
Sociaal-emotionele  

ontwikkeling 

SCOL In het najaar en voorjaar. 

Nederlands Cito Ned. taalverzorging 

Cito Ned. leesvaardigheid  
Cito Ned. woordenschat JIJ!5 

In september/oktober wordt de 

Cito afgenomen bij de nieuwe 
leerlingen. De Cito wordt in 

april bij alle leerlingen van leer-

jaar 1 t/m 3 afgenomen.  
De JIJ! toetsen worden in mei 

bij de 4e jaars afgenomen. 

Rekenen (en Wiskunde) Cito Rekenen en Wiskunde 
JIJ! 

In september/oktober wordt de 
Cito afgenomen bij de nieuwe 

leerlingen. De Cito wordt in 
april bij alle leerlingen van leer-

jaar 1 t/m 3 afgenomen. 

De JIJ! toetsen worden in mei 
bij de 4e jaars afgenomen. 

Engels Cito Eng. Leesvaardigheid 
Cito Eng. Woordenschat 

JIJ! 

In september/oktober wordt de 
Cito afgenomen bij de nieuwe 

leerlingen. De Cito wordt in 

april bij alle leerlingen van leer-
jaar 1 t/m 3 afgenomen. 

De JIJ! toetsen worden in mei 
bij de 4e jaars afgenomen. 

Methode gebonden toetsen 
Nederlands Nieuw Nederlands leerjaar 1 

t/m 4 

Deviant  

De toetsen worden na ieder 
hoofdstuk afgenomen. Dit staat 

beschreven in de planning van 

iedere klas.  

Rekenen (en Wiskunde) Getal en ruimte (wiskunde) 

leerjaar 2 t/m 4, leerjaar 1 

heeft ook rekenen van Getal en 
ruimte 

Deviant rekenen vanaf leerjaar 
2 

De toetsen worden na ieder 

hoofdstuk afgenomen. Dit staat 

beschreven in de planning van 
iedere klas. 

Engels  New Interface (onderbouw) 

Deviant Starters  
Deviant t/m B2 

De toetsen worden na ieder 

hoofdstuk afgenomen. Dit staat 
beschreven in de planning van 

iedere klas. 

Biologie Biologie voor jou De toetsen worden na ieder 
hoofdstuk afgenomen. Dit staat 

                                                 
5 In de schoolplanperiode zal JIJ! hoogstwaarschijnlijk ingezet gaan worden voor alle leerjaren. In het schooljaar 2019-2020 is dit nog 
niet het geval. Hierdoor kan het mogelijk zijn dat de toetsmomenten zullen wijzigen. Dit zal worden beschreven in het Opbrengsten-
document en/of het Jaarplan per schooljaar. 
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beschreven in de planning van 

iedere klas. 

Geschiedenis Feniks De toetsen worden na ieder 
hoofdstuk afgenomen. Dit staat 

beschreven in de planning van 
iedere klas. 

Aardrijkskunde Buitenland De toetsen worden na ieder 

hoofdstuk afgenomen. Dit staat 
beschreven in de planning van 

iedere klas. 

Economie Pincode De toetsen worden na ieder 
hoofdstuk afgenomen. Dit staat 

beschreven in de planning van 
iedere klas. 

Maatschappijleer 

(Mens en maatschappij) 

Methode Plein M, 

Burgerschap (Deviant), thema’s 
maatschappijleer van Essener 

De toetsen worden na ieder 

hoofdstuk afgenomen. Dit staat 
beschreven in de planning van 

iedere klas. 

 
Docenten vergelijken bij iedere afname van toetsen/observaties deze informatie met de te verwachte ont-

wikkeling. Op basis van deze vergelijking stemmen we het onderwijs af op de onderwijsbehoeften van zo-
wel groepen als individuele leerlingen. Wanneer leerlingen niet genoeg lijken te profiteren, analyseren we 

waar de ontwikkeling stagneert en wat mogelijke verklaringen hiervoor zijn. Dit wordt opgenomen in het 
ontwikkelingsperspectiefplan. Vervolgens bepalen we wat er moet gebeuren om eventuele achterstanden 

bij leerlingen te verhelpen. We gaan hierbij uit van de systematiek van handelingsgericht werken (HGW). 

 
Ten aanzien van leerlingen die extra ondersteuning behoeven, is het onderwijs gericht op individuele bege-

leiding die is afgestemd op de behoeften van de leerling. Bij het bepalen van de extra ondersteuningsbe-
hoeften wordt gebruik gemaakt voor het Landelijk Doelgroepenmodel. Op basis daarvan bepalen wij de 

bredere ondersteuningsbehoeften (zowel cognitief alsmede ondersteuningsbehoeften gericht op leren en 

ontwikkelen, sociaal emotioneel, communicatie en het executief functioneren van de leerlingen). De Com-
missie van Begeleiding doet dit bij de intake, zodat de leerling in de best passende klas wordt geplaatst en 

het in kaart brengen van de ondersteuningsbehoeften kan gedurende de schoolgang op verschillende mo-
menten plaatsvinden, zoals ter ondersteuning van het opstellen van het Ontwikkelingsperspectiefplan 

(OPP) en/of ter bepaling van het juiste uitstroomprofiel en/of verwachte uitstroombestemming (voor meer 

informatie verwijzen wij u naar ons schoolondersteuningsprofiel 2020-2022). 
 

 

3.5.1 Zicht op ontwikkeling en begeleiding - eigen opdrachten/aspecten van 
kwaliteit 
 
Onze eigen opdrachten en/of aspecten van kwaliteit zijn:  

 
o De docenten- en leerling cyclus opstellen en uitvoeren in de praktijk ter bevordering van een ge-

lijke aanpak door docenten en bevordering van het eigenaarschap van de leerlingen. 

o De groeps-/leerling besprekingen structureler inplannen en uitvoeren. 
o Docenten scholen in het Leerdoeldenken mede ter bevordering van het betekenisvol en leerling 

gestuurd werken. 
o Docenten blijvend professionaliseren in effectief klassenmanagement en effectieve directie instruc-

tie. 

o Docenten scholen in het voeren van coaching gesprekken gericht op bevordering van het eigenaar-
schap van de leerling (aandacht voor talentontwikkeling, voor portfolio, leerling doelen, etc.). 
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4. Personeelsbeleid 
 

4.1 Inleiding 
 

De zorg voor personeel is cruciaal voor de kwaliteit van het onderwijs. Het personeelsbeleid is in meerdere 
beleidsnotities beschreven. Onderaan dit hoofdstuk staan de verwijzingen naar deze notities opgenomen. 

Momenteel is onze belangrijkste uitdaging om te kunnen beschikken over voldoende gekwalificeerd perso-

neel. De focus ligt dan ook op de instroom én doorstroom van personeel, o.a. door het inrichten van meer-
dere kweekvijvers voor bijvoorbeeld leerkracht en schoolleider.  

 
In ons beleid m.b.t. de gesprekscyclus en het daarop aansluitende digitaal systeem (DDGC) zijn automa-

tisch de meest recente wettelijke bekwaamheidseisen opgenomen. Medewerkers en leidinggevenden voe-

ren aan de hand van deze bekwaamheidseisen het functionerings- en beoordelingsgesprek en worden 
waar nodig in de gelegenheid gesteld zich hierop verder te ontwikkelen.  

 
Aan de wettelijke verplichting ‘evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in de schoolleiding’ (WPO arti-

kel 30), wordt ruimschoots voldaan. Vrouwen zijn in de leidinggevende functies van Ronduit sterk overver-
tegenwoordigd. Dit geldt zowel voor schoolleiders als voor teamleiders.  

 

Marzano c.s. geven aan, dat de factor ‘collegialiteit en professionaliteit’ dragend is voor schoolontwikkeling. 
Op onze school streven we collegialiteit na, die zich uit in gedrag zoals door Fullan en Hargreaves omschre-

ven: 

 Oprechte interacties, die beroepsmatig van aard zijn; 

 Het openlijk met elkaar delen van successen, mislukkingen en fouten; 

 Het tonen van respect voor elkaar; 

 Het constructief analyseren en bekritiseren van praktijken en procedures. 
 

‘Levenslang leren’ geldt zeker voor de beroepsgroep van leraren. De ontwikkelingen en mogelijkheden vol-

gen elkaar wat dat betreft in snel tempo op. Het is dus erg belangrijk de juiste keuzes te maken. Uitgangs-
punt bij die keuzes is het gezamenlijk vastgestelde beleid6. Kenmerkend voor de wijze waarop professiona-

lisering vormgegeven zal worden, is dat gebruik gemaakt wordt van ‘leren van en met elkaar’ rechtstreeks 
gekoppeld aan de dagelijkse praktijk. Dit kan invulling krijgen binnen het team, maar zeker ook in samen-

werking met collega’s van andere scholen. 
 

 

4.2 Personeelsbeleid in samenhang met onderwijskundig beleid 
 

Op het gebied van personeelsbeleid hebben we een aantal kernwaarden geformuleerd en is een specifieke 

pijler gericht op onze experts in het onderwijs: 
 

Ondernemend 
Onze medewerkers werken - samen met anderen in hun team - gericht aan hun eigen professionalisering. 

Een hoge kwaliteit van het onderwijs is het doel. De professionele kwaliteit van de leerkracht heeft de 
grootste impact op het leren van leerlingen7. Dit geldt vooral voor didactiek, klassenmanagement, sturing 

van leerprocessen, goed pedagogisch klimaat en aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling.  

 
Eigenaarschap 

Welbevinden en betrokkenheid zijn voor ons de basis van goed onderwijs. Onderwijs dat betekenis heeft, 
zorgt voor hogere betrokkenheid en motivatie en is een voedingsbodem voor eigenaarschap, voor zowel de 

leerlingen als voor het personeel zelf. Personeelsleden die hun talenten verder willen ontwikkelen, krijgen 

volop kansen, o.a. in onze kweekvijvertrajecten. 
  

                                                 
6 Een nadere uitwerking van het personeelsbeleid is beschreven in een aantal documenten o.a. beloningsbeleid, be-

noemingsprocedure, duurzame inzetbaarheid, functiedifferentiatie, gesprekscyclus, professionaliseringsbeleid, ziekte-
verzuimbeleid etc.  
7 Aangetoond door onderzoek van o.a. John Hattie en Marzano. 
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Experts in het onderwijs, met passie, ambitie en inspiratie  

Binnen Ronduit werken en werven we passievolle professionals die impact willen hebben op het leren van 
kinderen en jongeren. Onze professionals zijn gemotiveerd en hebben vertrouwen in hun eigen kunnen. Ze 

zijn gericht op (talent)ontwikkeling, welbevinden en betrokkenheid. Ze werken in een professionele leerge-
meenschap waar leren van en met elkaar centraal staat. Een prettige, inspirerende werkomgeving waarin 

ze individuele aandacht, ondersteuning en waardering krijgen en worden gestimuleerd in hun professionele 

groei.  
 

Deze kernwaarden/pijlers én de specifieke inzet van personeel in de gestelde ambities leveren een bijdrage 
aan de ontwikkeling en uitvoering van het onderwijskundig beleid op de school. 

 
 

4.3   Het pedagogisch-didactisch handelen 
 
Het team krijgt jaarlijks aan het begin van het schooljaar een normjaartaak gesprek. Dit gesprek is gericht 

op enerzijds de taakinvulling en anderzijds op wensen voor professionalisering en persoonlijke ontwikke-

ling.  
Daarnaast is dit schoolplan leidend voor de teamontwikkeling. De teamscholing wordt vormgegeven op ba-

sis van de eigen gestelde opdrachten en/of aspecten van kwaliteit. Gezien het verloop in het team, de ont-
wikkelingen binnen de school van de voorgaande jaren, de analyse van de tevredenheidsvragenlijsten en 

de monitor veiligheid is aandacht voor het pedagogisch-didactisch handelen van belang.  

 
o Het team wordt in deze schoolplanperiode actiever betrokken, zodat kwaliteitsdocumenten en on-

derwijsinhoudelijke ontwikkelingen bottom-up opgesteld en ontwikkeld kunnen worden. 
o Het vinden van – conform de wet – gekwalificeerd personeel is een grote uitdaging in de omgeving 

van Den Helder in combinatie met het Voortgezet Speciaal Onderwijs. Daarom kiezen wij voor een 
lerend docententeam met extra onderwijs ondersteunend personeel. Om toch gekwalificeerd per-

soneel te werven, worden in samenwerking met het bestuur en omringende scholen acties onder-

nomen (denk o.a. aan wervingscampagne middels filmpje, “good practices” uitdragen, opleidings-
plekken bieden voor mbo, PABO en hbo studenten, onze expertise inzetten op reguliere scholen). 

o Er vinden meer individuele gesprekken plaats met medewerkers gericht op hun pedagogisch-didac-
tisch handelen (middels DDGC-cyclus, flits- en klassenbezoeken, intervisiemomenten, intercollegi-

ale consultatie, individueel coaching aanbod). 

 
 

 

4.3.1 Pedagogisch-didactisch handelen - eigen opdrachten/aspecten van kwa-
liteit 
 
Onze eigen opdrachten en/of aspecten van kwaliteit zijn:  

 
o De leerlingen meer stimuleren middels hoge verwachtingen uitspreken en een meer uitdagend on-

derwijsaanbod aan te bieden. 

o De leerlingen meer betrekken bij de ontwikkelingen binnen school (denk aan: actievere Jongeren-
raad, een terugkoppeling geven van de tevredenheid en monitor veiligheid). 

o Een zodanig pedagogisch-didactisch klimaat in de klassen te verzorgen, zodat het leren meer de 
ruimte kan krijgen. 
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5. Kwaliteitszorg 
 

 

5.1 Inleiding 
 
Kwaliteitszorg is de basis van waaruit we het onderwijs op onze school vormgeven. In dit hoofdstuk be-

schrijven we op welke wijze wij onze kwaliteit bewaken, borgen en verbeteren. Eerst geven we aan welke 

aspecten deel uitmaken van onze zorg voor kwaliteit. Vervolgens wordt uiteengezet op welke wijze we er-
voor te zorgen dat al deze aspecten in onderlinge samenhang een compleet en evenwichtig kwaliteitssys-

teem vormen. 
 

 

5.2 Voorwaarden van onze kwaliteitszorg 
 

Onze kwaliteitszorg baseren we op twee aspecten: 

 Het INK-model. In dit model (aangepast voor het onderwijs), is een onderverdeling gemaakt in or-
ganisatie (leiding, personeelsbeleid, doelen en strategie, middelen en processen) en resultaten 

(waardering personeel, ouders/leerlingen, personeel en leeropbrengsten). Door systematisch na te 

gaan of de gewenste effecten en resultaten gehaald worden, wordt het mogelijk het beleid waar 
nodig bij te sturen. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 In die zin maken we gebruik van de ‘plan-do-check-act cyclus’. In het INK-model hierboven kort 
weergegeven door leren en verbeteren. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

De directeur is verantwoordelijk voor de uitvoering van het hierna beschreven kwaliteitszorgsysteem. De 
werkzaamheden zijn onder andere: 

- het systematisch doorlopen van de kwaliteitscyclus bij de activiteiten m.b.t kwaliteitszorg 
- het vastleggen van taken en het bewaken van de samenhang 

- het vastleggen en bewaken van teamafspraken 
- het creëren van draagvlak 

- het bevorderen van professionele kennis en vaardigheden bij de docenten 

- het organiseren van een op kwaliteitsverbetering gerichte samenwerking (w.o. het systematisch 
geven van feedback). 

Leider-
schap 

 
Perso-

neelsbeleid 
 

Manage-
ment 
van 

processen 

 
Waardering 
personeel 

 

Leer-op-
brengsten 

      

 
Doelen en 
strategie 

  
Waardering 
ouders/leer-

lingen 

 

      

 
Inzet 

middelen 
  

Waardering 
omgeving 

 

   
Organisatie  Resultaten 

  Leren en verbeteren   



   
 

 25 

Voor de docenten geldt, dat zij betrokken zijn en zich medeverantwoordelijk weten voor de kwaliteit van 

het onderwijs op de school als geheel. Dit vanuit de opvatting, dat ontwikkelend onderwijs slechts mogelijk 
is, als er sprake is van een professionele cultuur. Kenmerkend daarvoor zijn: ontwikkelend vakmanschap; 

betrokkenheid; verantwoordelijkheid, niet alleen voor de eigen taak, maar voor het onderwijs op de school 
als totaliteit; bereidheid tot reflecteren op eigen handelen. 

Onze school maakt zijn maatschappelijke taak waar door goede contacten te onderhouden met voor ons 

onderwijs relevante collega scholen, instanties, verenigingen en overige organisaties. Over de activiteiten 
die we in dit kader doen en de effecten die dat ons inziens oplevert, leggen we verantwoording af naar de 

betreffende instanties en ons bestuur en de ouders. 
Het voorgaande schetst het kader en de sfeer van waaruit wij kwaliteitszorg vorm geven. 
 
 

5.3 De inrichting van onze kwaliteitszorg 
 
Bij de inrichting van onze kwaliteitszorg is het schoolplan het richtinggevend document bij de kwaliteitsver-

betering. Daarnaast gebruiken we het jaarlijks op te stellen jaarplan en jaarverslag om vinger aan de pols 
te houden en de schoolontwikkelingen bij te stellen. 

Deze documenten hangen nauw met elkaar samen en zijn een belangrijk hulpmiddel bij het systematisch 

doorlopen van de kwaliteitscyclus. 
 

Schoolplancyclus 
Voor het samenstellen van het schoolplan hanteren wij de volgende werkwijze: 

We starten met een nauwgezette bepaling van hoe de stand van zaken met betrekking tot alle beleidsas-

pecten van de school is. Een aantal onderdelen die bij deze zogenaamde positionering gebruikt worden, 
zijn onderdeel van een kortere cyclus, dan de schoolplancyclus, die 4 jaar beslaat. Waar dat het geval is 

geven we dat aan. 
Voor de positionering gebruiken we de volgende middelen, werkwijzen: 

 
Analyse van de leerlingenpopulatie 
Ieder jaar stellen we vast welke leerlingen bij ons op school speciale onderwijsbehoeften hebben.  

De orthopedagoog maakt dit overzicht, zodat het kan worden meegenomen in de jaarlijkse evaluatie van 
het beleidsplan. De analyse van de leerlingenpopulatie staat opgenomen in het schoolondersteuningspro-

fiel. 
 

Rapportage: aan het team 

Te gebruiken bij: evaluatie en opstellen van het jaarplan en bijstelling schoolplan. 
 
Overzicht van de positie in de wijk/regio 
De directeur maakt een overzicht van de positie van de school in onze wijk. Daarin komen de volgende as-

pecten aan de orde: 

- Tevredenheid en verwachtingen van ouders (elke twee jaar wordt bij de ouders de tevredenheid be-
paald met behulp van de kwaliteitsvragenlijst Werken met Kwaliteit). 

- Een SWOT-analyse (eens per vier jaar). 
- Zicht op contacten met instellingen, verenigingen, collega scholen. We gaan na wat deze contacten 

voor effecten hebben binnen de school en hoe de betreffende instellingen de contacten waarderen. Op 
basis daarvan bepalen we op welke wijze het contact voortgezet wordt. 

 

Rapportage aan: het bevoegd gezag, de medezeggenschapsraad, het team en de betrokken instanties. 
Te gebruiken bij: evaluatie, opstellen en bijstellen van het schoolplan en het jaarplan. 

 
Het bepalen van de ambities van de school 
Eens in de vier jaar stelt het team, op initiatief van de directeur, ambities voor het onderwijs vast. Deze 

worden vastgelegd in het schoolplan. Bij de beschrijving komen de volgende onderdelen aan de orde: 
- Te bereiken ambities op het gebied van de ondersteuning van leerlingen, het schoolklimaat, de veilig-

heid en het didactisch handelen. 
- Te bereiken ambities op het gebied van school specifieke aspecten. Het gaat hier om doelen waarmee 

we ons willen profileren. 
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De te bereiken doelen t.a.v. de leeropbrengsten worden vastgesteld in het opbrengstendocument. 

 
Rapportage aan: het bevoegd gezag, de medezeggenschapsraad, inspectie en het team. 

Te gebruiken bij: jaarlijkse analyse van de huidige situatie (wat is er van de ambities al gerealiseerd en wat 
moet nog worden nagestreefd).  

Het bevoegd gezag stelt vast. 

 
Analyse van de huidige situatie aan de hand van de ambities 
Eens per jaar gaat de directeur na in hoeverre de schoolambities zijn gerealiseerd. Dit wordt opgenomen in 
het jaarverslag. Daarbij worden de volgende instrumenten ingezet: 

Voor ambities op het gebied van de ondersteuning van leerlingen, het schoolklimaat, de veiligheid en het 
didactisch handelen en school specifieke aspecten: 

De in te zetten instrumenten zijn afhankelijk van de gekozen doelen. Het kan gaan om: 

- Klassenbezoeken; 
- Functionerings- en beoordelingsgesprekken; 

- Interviews met ouders; 
- Interviews met kinderen; 

- Interviews met leraren; 

- Een enquête en/of schooldiagnose-instrument. 
 

Voor doelen op het gebied van te bereiken leerresultaten: 
- Analyse en plan van aanpak n.a.v. de verkregen leeropbrengsten middels afname van toet-

sen/observaties. 
 

De directeur neemt het initiatief voor de uitvoering van de analyse. Daartoe wordt jaarlijks, in overleg met 

het team, een plan van aanpak gemaakt. 
 

Rapportage aan: het bevoegd gezag, de medezeggenschapsraad, inspectie en het team. 
Te gebruiken bij: het jaarplan en de bijstelling van het meerjarenplan 

 

Ontwikkelgesprek met bestuur 
Ieder jaar houdt de bestuurder met de directie en andere genodigden van school en bestuur een ontwik-

kelgesprek. De basis voor dit gesprek is een werkbestand met diverse indicatoren. Deze indicatoren wor-
den gebruikt om voor alle scholen binnen stichting Ronduit de cijfers, betekenis te geven en de conclusies 

die hieruit getrokken worden, inzichtelijk te maken. Het werkbestand wordt ingevuld ter voorbereiding op 

een 360° gesprek over de school. Na afloop van het 360° gesprek wordt het format voor het schoolprofiel 
gevuld met alle informatie die voorafgaand en tijdens het gesprek is verzameld. 
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Evaluatie schoolplan 
In het vierde uitvoeringsjaar wordt de balans opgemaakt van de resultaten van de afgelopen schoolplanpe-

riode. Naast de eigen gegevens, wordt ook gebruik gemaakt van de gegevens van de inspectierapporten 
om inhoudelijk vast te stellen waar de school zich ten aanzien van onderwijskundige ontwikkeling op dit 

moment bevindt.  
Alle gegevens uit deze en hiervoor genoemde acties worden door de directeur geanalyseerd op sterke en 

zwakke punten (SWOT-analyse). Deze wordt gepresenteerd op een studiedag voor het team, waarbij ook 
informatie verstrekt wordt over relevante ontwikkelingen van dat moment en in de nabije toekomst. 

Op basis van deze informatie en gebruik makend van de inzichten en ideeën van de leerkrachten, worden 

missie en visie van de school waar nodig geactualiseerd en bijgesteld en worden strategische ambities ge-
formuleerd voor de nieuwe schoolplanperiode. 

Deze visie en de daarop gebaseerde strategische ambities vormen de basis voor de verdere invulling van 
het schoolplan.  

Gezien de formele status van dit document wordt dit vastgesteld door MR en bestuur van de school. Ou-

ders worden middels de schoolgids op de hoogte gesteld van de hoofdlijnen van beleid, zoals dat vastge-
steld is in het schoolplan. 

 
Jaarplancyclus 
Systematische evaluatie van beoogde beleidsresultaten en de kwaliteit van onderwijs. 
De directeur stelt jaarlijks een jaarverslag op voor de tussentijdse evaluatie van de geformuleerde ambi-

ties8. De evaluatie van de beleidsresultaten die m.b.v. het jaarplan worden nagestreefd gebeurt aan de 

hand van de volgende instrumenten (afhankelijk van de aard van het na te streven resultaat): 
- Klassenbezoeken om na te gaan in hoeverre beleidsvoornemens en schooldoelstellingen worden gerea-

liseerd. Daarnaast vinden klassenbezoeken plaats in het kader van het geven van feedback op het on-
derwijsgedrag. 

- Functionerings- en beoordelingsgesprekken waarin ook de leeropbrengsten van de betreffende groep 

aan de orde komen. 
- Interviews en/of kwaliteitsvragenlijsten met ouders, leerlingen en leden van het bevoegd gezag. 

- Evaluaties (bijvoorbeeld door middel van korte vragenlijstjes) van oudercontacten en ouderavonden. 
- Toetsinstrumenten om leerresultaten vast te stellen. 

 

  

                                                 
8 Evaluatie van de leerresultaten zijn geen onderdeel van dit plan, maar worden apart opgenomen in het opbrengsten-

document 
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Ieder jaar stelt de school een jaarplan op. In het jaarplan staan de volgende aspecten opgenomen: 

- Ambities en beoogd resultaat; 
- Activiteiten; 

- Planning en regie; 
- Indicator; 

- Meting; 

- Randvoorwaarden. 
 

Rapportage aan: het bevoegd gezag, de medezeggenschapsraad, inspectie en het team. 
Te gebruiken bij: Opstellen jaarplan en bijstellen en/of opstellen schoolplan tijdens een jaarlijkse studiedag 

waarin de voortgang van het vierjarig schoolplan wordt geëvalueerd. Doel van deze dag is verder: 

· Conclusies trekken uit de resultaten van het evaluatieplan en op basis hiervan een jaarlijkse acties 

vaststellen (met per actie beoogde resultaten) ten behoeve van de voortgang van het vierjarig beleids-
plan. 

· Het jaarlijks opstellen van een scholingsbeleid. Het scholingsbeleid sluit aan op de schoolontwikkeling 

zoals die is omschreven in het schoolontwikkelingsplan. Daarnaast blijft er in het scholingsbudget 

ruimte voor persoonlijke ontwikkeling van leraren op basis van de afspraken in de persoonlijke ontwik-

kelingsplannen (POP’s). 
 

 
Onderwijskundig beleid 
In het Onderwijskundig beleid staat een beschrijving van onze werkwijze in de vorm van besluiten en pro-

cedures. Het Onderwijskundig beleid wordt op onze locatie gebruikt als een werkdocument dat aangevuld 
wordt zodra er nieuwe onderwijsontwikkelingen met het team plaatsvinden. Dit is een procesdocument op-

gebouwd vanaf de werkvloer (te vinden op onze SharePoint). Wij hanteren dit beleidsdocument ook als 
inwerkdocument voor nieuwe medewerkers. 

 
Daarnaast evalueren we jaarlijks onze leeropbrengsten met de mentoren. We doen dit aan de hand van 

het eerder genoemde Opbrengstendocument. 

 
Rapportage: het team, het bevoegd gezag. 
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6. Overzicht ambities in de schoolplanperiode 2019-2023  
 

In dit hoofdstuk worden de ambities van de voorgaande hoofdstukken samengenomen en in de tijd ge-
plaatst. 

 
Kinderen en jongeren van nu: leren voor de toekomst  

Welbevinden en betrokkenheid zijn voor ons de basis van goed onderwijs. Dit betekent specifiek voor onze 
locatie en onze leerlingen dat wij als ambitie hebben om de aankomende schoolplanperiode het eigenaar-

schap van de leerlingen meer te vergroten en dit zullen wij op verschillende manieren stimuleren en bege-

leiden. Enerzijds door het beredeneerd aanbod nog meer af te stemmen op onze leerlingen, naar intensie-
vere samenwerkingsmogelijkheden te streven met de scholen voor het voortgezet onderwijs (vo) en het 

middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en anderzijds de leerlingen meer hun eigen doelen te leren stellen, 
zowel cognitief als sociaal maatschappelijk.  

 

Experts in het onderwijs: passie, ambitie en inspiratie  
Ons team werkt met veel passie en ambitie met onze leerlingen. Ze streven naar een optimale ontwikkeling 

van onze leerlingen en van zichzelf. In een steeds veranderende maatschappij is professionalisering nodig. 
Binnen de Spinaker Den Helder hebben wij als ambitie om ons team de aankomende schoolplanperiode 

verder te scholen in “Leerdoeldenken” als middel om leerlingen meer zelf hun doelen te kunnen laten stel-
len en hiermee wordt er gewerkt aan het uitbreiden van de didactische vaardigheden van onze docenten. 

Daarnaast willen wij met ons team meer aandacht besteden aan de talenten van onze leerlingen. Hiervoor 

zijn coachende vaardigheden en portfoliogesprekken onder andere nodig. Wij zullen onze teamscholing en 
professionalisering hierop richten.  

 
Maatschappelijk relevant: samen ondernemen  

Op onze school oefenen de leerlingen in veiligheid wat ze later nodig hebben in de samenleving. Samen 

met de ouder(s)/verzorger(s), stagebedrijven, (jeugd)hulpverleningsinstanties, de gemeenten en andere 
samenwerkingspartners werken we aan de ontwikkeling van onze leerlingen. Dit betekent enerzijds een 

beredeneerd onderwijsaanbod dat zich meer richt op het ontwikkelen van sociaal maatschappelijke compe-
tenties en anderzijds op het samen zoeken naar betekenisvolle vervolgplekken voor onze leerlingen. Hierbij 

zal onder andere aandacht zijn voor gezondheid, duurzaamheid, zelfredzaamheid en het ontwikkelen van 

een persoonlijk toekomstperspectief.  
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Pijler Ambities 2019-2020 2020-

2021 
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t    Vergroten van het eigenaarschap van de leerlingen en dit zul-

len wij op verschillende manieren stimuleren en begeleiden.  
 
 

Onderzoek  Onderzoek  Operationeel 

 

Aanwezig  

Het beredeneerd onderwijsaanbod is uitdagend en passend bij 
de leerlingenpopulatie. 

Onderzoek  Onderzoek  Operationeel 
 

Aanwezig  

Streven naar intensievere samenwerkingsmogelijkheden met 
de scholen voor het voortgezet onderwijs (vo) en het middel-
baar beroepsonderwijs (mbo) 

Onderzoek mbo 

/operationeel 
(vo) 

Operationeel 

mbo / aan-
wezig (vo) 

Operationeel  Aanwezig 

De leerlingen leren hun eigen doelen te leren stellen, zowel 
cognitief als sociaal maatschappelijk. 
 

Onderzoek  Onderzoek  Operationeel 
 

Aanwezig  
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Verder professionaliseren van de didactische vaardigheden 
van onze docenten (vakinhoudelijk en pedagogisch-didac-
tisch). 

Onderzoek  Onderzoek  Operationeel 

 
Aanwezig  

Scholing in “Leerdoeldenken” als middel om leerlingen meer 
zelf hun doelen te kunnen laten stellen. 
 

Onderzoek  Onderzoek  Operationeel 

 
Aanwezig  

Meer aandacht besteden aan de talenten van onze leerlingen. 
Hiervoor zijn coachende vaardigheden en portfoliogesprekken 
onder andere nodig. Wij zullen onze teamscholing en professi-
onalisering hierop richten.  

Onderzoek  Onderzoek  Operationeel 

 
Aanwezig  
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Blijvend streven naar optimale samenwerking  met de ou-
der(s)/verzorger(s), stagebedrijven, (jeugd)hulpverleningsin-
stanties, de gemeenten en andere samenwerkingspartners ge-
richt op  de ontwikkeling van onze leerlingen. Hierbij zal onder 
andere aandacht zijn voor gezondheid, duurzaamheid, zelfred-
zaamheid en het ontwikkelen van een persoonlijk toekomst-
perspectief.  

Operationeel Operationeel  Aanwezig  Aanwezig 

Een beredeneerd onderwijsaanbod creëren dat zich meer richt 
op het ontwikkelen van sociaal maatschappelijke competenties 

Onderzoek  Onderzoek  Operationeel 
 

Aanwezig  

Het samen zoeken naar betekenisvolle vervolgplekken voor 
onze leerlingen met de genoemde samenwerkingspartners 
hierboven gericht op het ontwikkelen van een persoonlijk toe-
komstperspectief. 

Operationeel Operationeel Operationeel 
 

Aanwezig  

 

Op grond van het voorgaande zullen jaarlijks gedetailleerde actieplannen opgesteld worden (zie paragraaf 
5.3), waarin opgenomen zijn: 

- Doelstelling en beoogd resultaat; 
- Activiteiten om deze doelen te realiseren; 

- Planning en regie binnen de school voor de uitvoering; 

- Indicator en meting van het resultaat; 
- Welke financiële- en /of ICT- en/of huisvestingsrandvoorwaarden zijn er nodig om de verandering uit te 

voeren. 
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7. Sponsoring 
 

Alle scholen zijn verplicht om in hun schoolplan aan te geven welk beleid ze voeren met betrekking tot 
sponsoring. 

Onze school onderschrijft dit convenant. Het convenant is te vinden via: 
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/convenanten/2009/02/24/convenant-scholen-voor-

primair-en-voortgezet-onderwijs-en-sponsoring.html 
 

De drie belangrijkste uitgangspunten van het convenant zijn: 

- Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige doelstellingen van de 
school. Er mag geen schade worden berokkend aan de geestelijke en/of lichamelijke gesteldheid van 

leerlingen. Sponsoring moet in overeenstemming zijn met de goede smaak en fatsoen. 
- Sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijk-

heid van het onderwijs en de daarbij betrokkenen in gevaar brengen. 

- Sponsoring mag niet de onderwijsinhoud en/of de continuïteit van het onderwijs beïnvloeden, dan wel 
in strijd zijn met het onderwijsaanbod en de kwalitatieve eisen die de school aan het onderwijs stelt. 

Het primair onderwijsproces mag niet afhankelijk zijn van sponsormiddelen. 
- De GMR heeft instemmingsrecht op beslissingen van het bevoegd gezag over sponsoring. 

 
Tevens zijn de volgende principes van kracht: 

- Nieuwe sponsorcontracten moeten zich richten op een gezonde levensstijl van leerlingen.  

- Bedrijven mogen alleen met scholen samenwerken vanuit een maatschappelijke betrokkenheid.  
- De samenwerking tussen scholen en bedrijven mag geen nadelige invloed hebben op de geestelijke en 

lichamelijke ontwikkeling van leerlingen.  
- De kernactiviteiten van de school mogen niet afhankelijk worden van sponsoring.  

 

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/convenanten/2009/02/24/convenant-scholen-voor-primair-en-voortgezet-onderwijs-en-sponsoring.html
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/convenanten/2009/02/24/convenant-scholen-voor-primair-en-voortgezet-onderwijs-en-sponsoring.html

