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Hoofdstuk 0: Voorwoord 

0.1 Voorwoord 

 
 

Dit schoolplan is vastgesteld voor de periode van 2015-2019. Het geeft op hoofdlijnen weer;  

 
 waarvoor onze school en ons onderwijs staat 

 waar we in de komende periode met ons onderwijs en de schoolontwikkeling naar toe 

willen 
 hoe we dat willen bereiken  

 

Bij het samenstellen van dit schoolplan hebben we als team en management onze visie opnieuw 

doordacht en geformuleerd, mede in het licht van de maatschappelijke en actuele onderwijs- 
ontwikkelingen. Teamgerelateerde onderdelen zijn in het team besproken en vastgesteld. 

  

In dit schoolplan wordt niet alleen beschreven hoe het huidige onderwijs eruit ziet, maar wordt  
tevens in een planning aangegeven waar we naar toe werken. Het schoolplan is als zodanig 

sturend en richtinggevend aan onze schoolontwikkeling en onderwijsverbetering.  

Daarnaast is dit schoolplan ons verantwoordingsdocument naar de onderwijsinspectie. Het is 
vastgesteld door het bevoegd gezag, met instemming van de medezeggenschapsraad.  

 

Bij de samenstelling van dit schoolplan zijn duidelijkheid en overzichtelijkheid uitgangspunten 
geweest. Dit om voor iedereen die aan onze school verbonden is op een zo helder mogelijke 

manier inzicht te geven van het beleid van onze school, SBO Aquamarijn. 

 

 

 

0.2 Samenvatting op hoofdlijnen 
 

 

Terugkijkend op ons vorige schoolplan (planperiode 2011-2015) kunnen we constateren  

dat de ingezette onderwijsontwikkelingen van de afgelopen jaren ( zoals ‘Planmatig Handelen’, 

‘Opbrengstgericht werken’), zich nu in de implementatie of borgingsfase bevinden.  
We hebben hard gewerkt en zitten op de goede weg zoals blijkt uit interne als externe peilingen. 

  

Ook wat betreft de professionele ontwikkeling van SBO Aquamarijn is een goede stap vooruit 
gezet. Team en directie/management hebben diverse trainingen/scholing gevolgd.  

In onze veranderingsprocessen stond en staat het ontwikkelen en gebruik maken van kwaliteit 

centraal. Daarmee is een denkwijze opgang gebracht in de ontwikkeling naar een meer 
opbrengstgerichte cultuur zowel op school als in de klas.  

We zijn in het belang van onze leerlingen meer plannend dan volgend gaan denken en handelen. 

Deze trend zal zich de komende planperiode verder doorzetten en blijft als ontwikkelpunt 
opgenomen in de meerjaren planning 2015-2019. 

 

Bij het (opnieuw) bepalen van onze visie hebben we vooral gekeken naar de leerlingen  

die bij ons op school zitten. We hebben ons daarbij de vraag gesteld: ‘Wat zijn de 
onderwijsbehoeften van onze leerlingen?’. De belangrijkste opdracht waar we dan ook voor staan, 

is ervoor te zorgen dat SBO Aquamarijn een school is waar leerlingen graag naar toe komen en 

ouders met vertrouwen hun kinderen naar toe sturen. Dit omdat de kinderen zich bij ons veilig 
voelen en wij er alles aan doen om met ons onderwijs het beste uit hen naar boven te halen. 

 

Naast de opdracht voor SBO Aquamarijn zich de komende planperiode verder te ontwikkelen in  
deze ingeslagen richting, zijn de belangrijkste wettelijke opdrachten:  

de uitvoering van  “Passend Onderwijs” en  “Actief Burgerschap/ Sociale Integratie en anti-

pestbeleid” . 
 

Dit betekent voor onze school dat de komende vier schooljaren de volgende zaken centraal staan: 
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 Vergroten van de deskundigheid van de directie/ het managementteam waar het gaat om 
georganiseerd leiderschap waarbij de koers van de school richtingggevend is. 

 

 Vergroten van de deskundigheid van de leerkrachten waar het gaat om  
cyclisch en georganiseerd samen leren (in relatie tot de koers van de school) én  

om afstemming op verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen zowel wat gedrag als 

leren betreft. 
 

 Verbeteren van onze resultaten door systematische evaluatie en analyse van de leerling-
resultaten en de conclusies van deze analyse gebruiken voor het planmatige handelen  

op groeps- en schoolniveau. 
 

 Systhematische aandacht voor het schoolklimaat, waarbij de school een oefenplaats is 
voor het respectvol omgaan met elkaar (leerlingen, team, ouders) en met de 

schoolomgeving (Burgerschapsvorming). 

 
 

 

Leeuwarden,  
juli 2015 

 

B. Wijmenga-Links, directeur/bestuurder 
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Hoofdstuk 1: Inleiding 
 
1.1 Context en aanleiding 

Artikel 16 van de Wet Primair Onderwijs (WPO) geeft aan dat het bevoegd gezag tenminste één 

maal in de 4 jaar het schoolplan vaststelt en het na vaststelling aan de inspecteur toezendt. Het 

schoolplan is derhalve een wettelijk verplicht document en daarmee een bekostigingsvoorwaarde. 

In de vierjarige schoolplancyclus die gestart is in 1999 vormt de periode 2015-2019 de vijfde 

planperiode in successie. Ons schoolplan voldoet aan de wettelijke eisen die aan het schoolplan 

worden gesteld. 

 

1.2 Doel en functie 

Het schoolplan 2015-2019 is ons beleidsplan voor de komende planperiode.  

Het geeft antwoord op 2 belangrijke vragen: 

1 Positiebepaling Waar staan we momenteel als school? 

2 Schoolontwikkeling Waar willen we naar toe met onze school? 

 
Daarmee is duidelijk dat ons schoolplan het beleidsdocument bij uitstek is voor de sturing van onze 

schoolontwikkeling op de middellange termijn. 

De functie van ons schoolplan is meerledig: 

1 Intern sturingsdocument Geeft richting, biedt houvast tegen de waan van de dag, 
kompasfunctie 

2 Verantwoordingsdocument Intern: directie, team, MR, bestuur 
Extern: inspectie, ouders/verzorgers, (lokale)overheid, 

ketenpartners, collega- scholen en andere betrokkenen 

3 Ondernemingsplan Sturing op doelen, mensen en middelen voor de middellange 

termijn 

4 Kwaliteitsdocument Toepassing PDCA-cyclus op beleidsvoornemens schoolplan 

 
 

1.3 Bestuursbeleid 

Het schoolplan is geheel in lijn met het strategisch beleid van de stichting. Waar nodig geeft dit 

schoolplan op schoolspecifieke wijze uitvoering aan de strategische doelen op bestuursniveau op de 

beleidsterreinen: 

 Onderwijs; 

 Organisatie;  
 Identiteit; 

 Kwaliteitsbewaking; 
 Veiligheidsbeleid; 

 Personeel; 

 Huisvesting/materiële zaken; 
 Financiën; 

 Communicatie. 

 
 

1.4 Totstandkoming en tijdpad 

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

 Wat Wie Wanneer 

1 Algemene oriëntatie Directie/mt aug 2014- feb 2015 

2 Scholing inzake format, opzet, inhoud Directie/mt jan-feb 2015 

3 Strategisch beleidsplan en SWOT/analyse Directie/mt Jan/maart 2015 

4 Evaluatie Meerjarenplan 2011-2015 

Jaarplannen uit periode 2011-2015 

Directie/mt Jan/maart 2015 
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5 Teamgerelateerde onderdelen en 

 interne kwaliteitspeilingen 
 Teamvergaderingen 

(Missie/Visie/Kernwaarden) 

 Peiling met Kwaliteitskaarten (WMK-
C.Bos) 

 Enquêtes ouders/leerlingen/personeel 

 Beleidsvoornemens 

Externe kwaliteitspeiling 
 Inspectierapport PKO november 2014 

Directie/mt en 

team 

feb 2015 - mei 

2015 

6 Schrijven conceptversie  

 

Directeur/bestuurder feb - mei 2015 

7 Bespreking Dir/mt, team, mr 

Bevoegd gezag 

april - mei 2015 

8 Definitieve versie Directie/mt juni 2015 

9 Instemming MR Mr juni 2015 

10 Vaststelling Bevoegd gezag juni 2015 

11 Verzending/verspreiding Directeur/bestuurder juni 2015 

 

 

1.5 Vaststelling en instemming 

Het schoolplan 2015-2019 is vastgesteld door het bevoegd gezag, conform de bepalingen in art. 16 

van de Wet op het Primair Onderwijs (WPO) met instemming van de medezeggenschapsraad, 

conform art. 10b van de wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). 

De formulieren “Vaststelling Schoolplan” en “Instemming Schoolplan” zijn als bijlage toegevoegd. 

 

1.6 Positionering schoolplan t.o.v. Kwaliteitszorg / PDCA-cyclus 

Systematisch en planmatig werken aan kwaliteitszorg betekent voor ons dat we cyclisch te werk 

gaan in een voortdurende opeenvolging van plannen, uitvoeren, evalueren en bijstellen op basis 

van de Deming-cirkel. Onze doelstellingen en beleidsvoornemens zoals verwoord in dit schoolplan 

zullen we in de komende jaren voortdurend tegen het licht houden van de PDCA-systematiek, 

waarbij we reflecteren op de relevante vragen: 

 

 Fase Omschrijving Vragen 

1 Plan We zeggen wat we doen. Hebben we adequaat geborgd wat we doen? 

2 Do We doen wat we zeggen. Handelen we conform wat we hebben 

afgesproken? 

3 Check We evalueren onze doelen, 

processen en opbrengsten. 

Doen we de dingen goed? Doen we de goede 

dingen? 

Hoe weten we dat? Vinden anderen dat ook? 

4 Act We verbeteren ons voortdurend. Wat gaan we verbeteren? Waarom? Hoe doen we 

dat? 

 

 

1.7 Integraliteit en samenhang 

Dit schoolplan geeft de kaders en het perspectief aan waarbinnen onze school werkt aan 

schoolontwikkeling en schoolverbetering. Het geeft daarbij ook zicht op de samenhang tussen de 

verschillende beleidsvoornemens. 

Inzetten op rendementsverbetering van bijvoorbeeld spellingvaardigheid betekent interventies bij 

verschillende kwaliteitsaspecten van het onderwijskundig beleid (primaire proces): leerstofaanbod, 

leertijd, opbrengsten, leerkrachtvaardigheden. Maar kan ook invloed hebben op aspecten van het 

personeelsbeleid (aanstellen en scholing taalcoördinator), het financiële beleid (inkoop expertise, 

aanschaf lesmateriaal) en het kwaliteitsbeleid (borging, systematisch evaluatie van processen en 

leerling-resultaten). In hoofdstuk 6 geven we de samenhang in beleidsvoornemens expliciet weer. 

Het gaat daarbij met name om de samenhang tussen de drie terreinen die de wetgever (artikel 12 

WPO) beschreven wil zien in het schoolplan:  

A. Onderwijskundig beleid 

B. Personeelsbeleid 

C. Kwaliteitsbeleid 
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Voor terreinen zoals Huisvesting, Financiën en Communicatie zijn diverse (deel-)beleidsplannen 

ontwikkeld zoals: het Meerjaren Onderhoudsplan, het Meerjaren Formatieplan, de 

Meerjarenbegroting en de Jaarbegrotingen. In dit schoolplan wordt m.b.t. dit ontwikkeld beleid 

verwezen naar de bestaande documenten.  

Het beleid t.a.v. Communicatie (intern-en extern) wordt deze schoolplanperiode als ontwikkelpunt 

in de Meerjarenplanning (hft 6 ) opgenomen. 

 

1.8 Op hoofdlijnen 

Het schoolplan is ons ondernemingsplan waarin we aangeven: 

 Waar onze school voor staat (schoolprofilering); 

 Waar onze school naar toe wil (collectieve ambitie); 

 Hoe onze school dat wil bereiken (beleidsvoornemens); 

 Welke middelen onze school daarvoor wil inzetten (facilitering). 

Het schoolplan als richtinggevend document leent zich niet voor een vertaling in operationele 

doelen, een gedetailleerde uitwerking van activiteiten en een minutieuze planning. Daarvoor wordt  

voor elk cursusjaar een schooljaarplan opgesteld waarin de vertaalslag plaatsvindt van de 

beleidsvoornemens uit ons schoolplan.  

 

 

1.9 Verwijzing 

Onze school beschikt over diverse beleidsdocumenten. Daar waar sprake is van reeds geformuleerd 

beleid in bestaande documenten zullen we in dit schoolplan volstaan met verwijzing naar deze 

documenten. Voor een overzicht van deze documenten: zie hoofdstuk 7: Verwijzingen.  

Deze documenten zijn een nadere uitwerking van onderdelen van dit schoolplan. Feitelijk derhalve  

bijlagen bij ons schoolplan. Desgewenst zijn deze documenten in te zien op school en opvraagbaar 

door bevoegde instanties als bestuur en inspectie. 

 

 

1.10 Beleidsconsequenties  

Per hoofdstuk worden beleidsconsequenties genoteerd. Het kan hier gaan om nieuw beleid of om 

voortzetting van ingezet beleid. De beleidsconsequenties worden in hoofdstuk 5 verzameld in een 

verzamellijst en in hoofdstuk 6 ondergebracht in de meerjarenplanning.  
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Hoofdstuk 2: Identiteit 
 
Onze identiteit, d.w.z. alles wat onze school maakt tot de school die we zijn/willen worden, 

ontlenen wij aan een drietal uitgangspunten, in deze volgorde:  

1 Onze levensbeschouwelijke identiteit 

2 Onze missie 

3 Onze visie / ons onderwijsconcept 

 

  

2.1. Onze levensbeschouwelijke identiteit 

 
 

 

SBO Aquamarijn is een christelijke school. De bijbel en de christelijke traditie zijn ons uitgangspunt 

en richtsnoer voor ons handelen. In de praktijk betekent dit voor ons, dat elk leven gegeven is om 

aan het licht gebracht te worden. 

 

Dat geven we gestalte zowel in onze pedagogische attitude als in gesprek, vertelling en viering: 

 

 We leven en werken vanuit ons geloof in God en laten ons daarbij inspireren door de bijbel; 

 In onze lessen godsdienstige vorming nemen bijbelverhalen een belangrijke plaats in; 

 Met die verhalen willen wij kinderen helpen om perspectiefvol naar zichzelf, naar de ander, 

naar God en de wereld te kijken; 

 We geven dit ook concreet vorm in de dagelijkse omgang met elkaar; 

 Uitgaande van de uniciteit van ieder kind richten we ons onderwijs zo in dat ieder kind de 

mogelijkheid krijgt zich te ontwikkelen naar eigen aard en mogelijkheden; 

 We creëren een schoolklimaat waarin een ieder zich veilig voelt en aanvaard weet. 

 

De ‘aquamarijn’ staat voor ons symbool voor de uitwerking van deze beschreven attitude: immers 

alleen door zorgvuldig omgaan en behandelen van deze edelsteen zal de schoonheid aan het licht 

komen. 

 

 

 

2.2 Onze missie 

 
 

 
De missie van de Stichting voor Christelijk Speciaal Basisonderwijs te Leeuwarden wordt als volgt 

omschreven: 

 

De Stichting onderhoudt 

 een school voor christelijk speciaal basisonderwijs, waarin  

 een specifieke groep leerlingen wordt begeleid 

 in een onderwijs- en vormingsprogramma, dat erop gericht is om 

 in een sfeer van goede relaties  

 hun competenties en vermogens tot zelfsturing optimaal te ontwikkelen  
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2.3 Onze visie / ons onderwijsconcept 

 
 

 
Door de maatschappelijke ontwikkelingen krijgen we steeds meer te maken met grotere  

verschillen tussen leerlingen. Vanuit onze missie vraagt dit voortdurende afstemming  

op wat onze leerlingen aankunnen in programma’s en aanbod én op de specifieke ondersteuning 

die ze nodig hebben. SBO Aquamarijn laat zich daarbij leiden door de volgende kernwaarden: 

 

Veiligheid 

Iedereen moet zich op onze school veilig en geborgen voelen omdat we ervan overtuigd zijn  

dat een veilig pedagogisch klimaat zowel voor leerlingen als voor het team een voorwaarde  

is voor stabiele persoonlijke ontwikkeling. Iedereen mag er zijn.  

Het creëren van deze veilige basis is een gezamenlijke verantwoordelijkheid en wordt  

gerealiseerd door een open houding naar en een respectvolle benadering van leerlingen, 

leerkrachten, ouders en andere relaties.  

In een omgeving van wederzijds vertrouwen en respect komen we allemaal tot ons recht. 

 

Omgaan met verschillen 

Alle kinderen zijn uniek: in aanleg, vaardigheden, temperament, belangstelling, culturele 

achtergrond of andere situationele contexten.  

Sommige kinderen leren door veel herhaling en vaste structuren, anderen moeten juist  

geholpen worden vaste patronen te doorbreken. 

In onze visie houdt speciaal basisonderwijs rekening met verschillen tussen leerlingen  

door het accepteren van de kinderen zoals ze zijn, maar tevens ook door ze structuur te bieden.  

We bedoelen daarmee dat de leef- en werkomgeving duidelijk en helder wordt gemaakt  

zodat het kind weet wat er verwacht wordt en hoe het aan die verwachting kan voldoen.  

De ontwikkeling van het kind kan weer in beweging komen. Het kind ontplooit zijn eigen 

mogelijkheden en leert tevens rekening te houden met de ander. 

 

Afgestemd onderwijs 

Het onderwijs op onze speciale basisschool wordt in aanbod en tempo afgestemd op de 

mogelijkheden en kwaliteiten van onze kinderen. Dat geeft ze vertrouwen in hun eigen kunnen, 

want ieder kind wil zich ontwikkelen en zelfstandig worden.  

Maar dat gaat niet vanzelf. Steeds weer staat een kind voor nieuwe opgaven.  

Bij deze ontwikkeling spelen de leraren op onze school een belangrijke rol.  

Zij laten de kinderen weten vertrouwen te hebben in hun mogelijkheden en hebben hoge 

verwachtingen met betrekking tot het bereiken van het gestelde doel. Daarbij maken zij de 

leeromgeving zodanig dat ieder kind succes-ervaringen kan opdoen.  

Op sbo Aquamarijn is voldoende ondersteunende expertise om het onderwijs af te stemmen  

op de behoeften van de leerlingen. Hiertoe is een doelmatige en efficiënte organisatie  

voorwaarde voor het optimaal realiseren van dit afgestemd onderwijs. 

 

Kwaliteit 

SBO Aquamarijn streeft naar een hoge onderwijskwaliteit waarbij op een pro-actieve manier  

kijken en opbrengstgericht werken de basis vormen.  

Het team bestaat uit professionals. Zij beschikken over de voorwaardelijke pedagogische,  

didactische en organisatorische competenties die voor het begeleiden van leerlingen met  

specifieke onderwijsbehoeften nodig zijn. Deze deskundigheid wordt door studie en nascholing 

actueel gehouden. 

De groepsgrootte is hanteerbaar voor de leerkracht waardoor met goed klassenmanagement  

alle leerlingen de aandacht kunnen krijgen die ze nodig hebben. 

SBO Aquamarijn heeft een systeem van kwaliteitszorg met een cyclisch karakter. Hiermee  

wordt op planmatige wijze gewerkt aan verbetering en borging van onze onderwijskwaliteit. 
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Hoofdstuk 3: Schoolprofiel 
3.1 Beschrijving school 

 

 
Bevoegd gezag 

 

 

B.Wijmenga-Links, directeur/ bestuurder van de  

Stichting voor Christelijk Speciaal Basisonderwijs te Leeuwarden(SCSBO) 

Postbus 6001 
8902 HA Leeuwarden 

 

Typering van de 
school 

 

SBO Aquamarijn is een school voor christelijk speciaal basisonderwijs. Het 
onderwijs wordt in aanbod en tempo afgestemd op de mogelijkheden en 

kwaliteiten van de kinderen. SBO Aquamarijn heeft een warm pedagogisch 

klimaat waarin ieder kind zijn unieke mogelijkheden kan ontplooien en tevens 

leert rekening te houden met de ander. SBO Aquamarijn geeft kinderen meer 
individuele aandacht omdat de groepen kleiner zijn. De leraren spelen hierbij een 

belangrijke rol. Zij laten de kinderen weten vertrouwen te hebben in hun 

mogelijkheden en hebben hoge verwachtingen. Daarbij maken zij enerzijds de 
leeromgeving zo dat de kinderen succeservaringen op kunnen doen, anderzijds 

bieden zij structuur en voorspelbaarheid. De deskundigheid van het team wordt 

door studie en nascholing actueel gehouden. SBO Aquamarijn streeft naar een 
hoge onderwijskwaliteit waarbij op een pro-actieve manier kijken en 

opbrengstgericht werken de basis vormen. 
 

Ouders, 
ouderbetrokken-

heid 

(OR/MR) 

 

De ouders van onze leerlingen spelen een belangrijke rol binnen de school. Zij 
zijn als eerste verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kind(eren) en 

daarom de belangrijkste partner voor school. Meedenken en meebeslissen als 

ouder over de ontwikkeling van hun kind(eren) en die van school is belangrijk. 
Dit kan op allerlei manieren door o.a. deelname aan schoolactiviteiten in de 

ouderraad, als meebeslissen over de organisatie en de inrichting van de school in 

de medezeggenschapsraad.  
 

Historie school 

 
0p 6 maart 1951 werd in Leeuwarden de Da Costa school opgericht. De stichters 

wilden een christelijke school inrichten voor kinderen uit de stad en de omgeving 

die moeite hadden met het programma van de gewone basisschool. De school 
werd genoemd naar de dichter Isaac Da Costa, bekend om zijn inzet voor de 

zwakkeren in de samenleving. Het hoofd van de school was W. den Dunnen, hij 

startte met 8 leerlingen. Tien jaar later, in 1961, startte G. Wempe met enkele 
enthousiaste 

medewerkers een christelijke school voor kinderen met leer- en 

opvoedingsmoeilijkheden (LOM). Die school werd Dr. J. Hoferschool 
genoemd, naar de Leeuwarder psycholoog Hofer, een warm voorstander van dit 

type onderwijs. Bijna een halve eeuw later fuseerden deze twee scholen na een 

herziening van de wet op het primair onderwijs tot een school voor christelijk 
speciaal basisonderwijs. De instelling is inmiddels uitgegroeid tot een grote 

school met een team van enthousiaste medewerkers. Na een ingrijpende 

verbouwing in 2005 draagt de school de naam Aquamarijn. 
 

Schoolgebouw 

 
SBO Aquamarijn is gehuisvest in een in 2005 verbouwd schoolgebouw. Bij deze 

verbouw zijn twee bestaande schoolgebouwen aan elkaar gekoppeld door een 

ruime multi-functionele hal. De drie bouwen, onder- midden en bovenbouw zijn 
weliswaar van elkaar gescheiden maar vormen toch samen één school. Elke 

bouw heeft de beschikking over een eigen ingan en eigen plein. Door de groei 

van het aantal leerlingen zijn er sinds 2010 drie groepen in een naastgelegen 

bijgebouw gehuisvest. 
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Schoolomgeving 

 

Het schoolgebouw staat in de wijk Bilgaard in het noorden van Leeuwarden. 
Deze wijk is in de jaren´70 gebouwd en kenmerkt zich door enerzijds veel 

oudere autochtone bewoners en anderzijds allochtone gezinnen.  

Op dit moment vindt er een uitbreiding plaats van dat deel van de wijk waarin de 
school is gesitueerd. 

 

 

 

3.2 Typering onderwijsteam 

 

Karakteristiek 

 
Een groot deel van het (onderwijzend) personeel heeft ruime ervaring in 

speciale onderwijszorg. Bij aanstelling van nieuw personeel wordt geselecteerd 

op ervaring, kennis, praktische vaardigheden en geschikte pedagogisch- 

didactische attitudes. 
Elk teamlid heeft een opleiding gevolgd die nodig is voor de functie aangevuld 

met een opleiding in de sfeer van speciale onderwijszorg, bijvoorbeeld de 

opleiding voor remedial teacher, gespecialiseerd groepsleraar, intern begeleider 
of een post-HBO c.q. academische opleiding pedagogiek of orthopedagogiek.  

De school stelt zich ten doel de competenties van het personeel te ontwikkelen 

en op peil te houden door diverse specifieke opleidingen en trainingen te volgen.  
 

 

Samenstelling 

Team 

 

Het team van de Aquamarijn is samengesteld uit de volgende functies:  

 
 Management: directeur-bestuurder, adjunct dir. / teamleider BB, 

teamleider OB/MB 

 Onderwijzend personeel: groepsleerkrachten, remedial teachers, 
zorgcoördinator, taal-en rekencoördinator, gedragsspecialist, ambulant 

begeleiders, vakleerkrachten 

 Onderwijsondersteunend personeel: onderwijsassistenten 
 Paramedici: logopedisten, fysiotherapeut 

 Expertise-centrum 

 Onderzoek en consultatie: psycholoog/pedagoog, psychologisch 
assistente, maatschappelijk werker, schoolarts 

 ICT-er  

 Administratief personeel 

 Conciërge en schoonmaakpersoneel 
 

  Overzicht formatie 2014 / 2015 

Aantal personeelsleden 52 

Aantal directie/mt 3 

Formatie in fte directie 2,87 

Aantal OP 33 

Formatie in fte OP 22,01 

Aantal OOP 16 

Formatie in fte OOP 8,15 

Totaal fte 33,03 

Aantal vrouwen/mannen directie/mt 2/1 

Aantal vrouwen/mannen OP 26/7 

Aantal vrouwen/mannen OOP 14/2 

GGL 38.56 
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3.3 Typering leerlingenpopulatie  

 

Karakteristiek 

 

SBO Aquamarijn is een school voor christelijk speciaal basisonderwijs.  
Op de school worden leerlingen van 4-12 jaar uit Leeuwarden en omgeving 

geplaatst wanneer ze aangepast basisonderwijs nodig hebben.  

SBO Aquamarijn heeft een beperkt toelatingsbeleid. Alleen leerlingen met een 
toelaatbaarheidsverklaring voor speciaal basisonderwijs kunnen worden 

toegelaten. SBO Aquamarijn staat open voor leerlingen die met zo’n 

toelaatbaarheids-verklaring binnen het ondersteuningsprofiel van de school 
passen. Dit schoolondersteuningsprofiel geeft informatie over de kwaliteit  

van de basisondersteuning van de school en over wat de school verder aan 

ondersteuning biedt.  
De meeste leerlingen die op SBO Aquamarijn worden toegelaten, 

hebben een vertraagde ontwikkeling en/of een leerachterstand.  

Kinderen die nog meer specialistisch hulp en aandacht nodig hebben, gaan naar 

speciaal onderwijs. 
De afgelopen jaren is een opvallende verandering in de aanmelding opgetreden. 

Er komen relatief veel jonge leerlingen rechtstreeks vanaf het Medisch 

Opvoedkundig Dagverblijf (MOD) én  
veel kinderen met kenmerken in het autistisch spectrum en/of kinderen die 

extra duidelijkheid in communicatie en begeleiding nodig hebben.  

Ook zien we relatief meer leerlingen aangemeld vanuit de laatste schooljaren 
van het basisonderwijs (groep 6 en 7).  

Ouders die hun kind aanmelden, moeten instemmen met de identiteit  

van het onderwijs, zoals dat bepaald is door de stichting en statutair is 
vastgelegd. 

 

Leerlingen 

 

 

teldatum aantal 

leerlingen 

niet- nederlandse 

achtergrond 

1-10-2011 233 27 

1-10-2012 251 29 

1-10-2013 242 30 

1-10-2014 255 33 
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3.4 Context (landelijke) trends en ontwikkelingen 

 
Onderwijskwaliteit is kwaliteit voor ieder kind. Dat is de inzet van het onderwijs op sbo Aquamarijn 

en die van het totale primair onderwijs. Belangrijke onderwerpen die komend planperiode  

2015-2019 op de kwaliteitsagenda van het onderwijs staan en dus ook uitwerking voor onze school 

vragen, zijn:  

 

 

 

Trend 
 

Relevante Items 

 
 

 

 
 

 

1 Opbrengstgericht 
werken 

 
 Stellen van leerlijnen en doelen op basis van de context 

van de school en de eigen leerlingpopulatie 

 Aanvullende instrumenten om leerlingen te volgen 
 Registreren van resultaten 

 Interpreteren en analyseren van vorderingen 

 Eigen observaties en bevindingen van leraren zijn even 
belangrijk als toetsresutaten 

 Nemen van beslissingen en uitvoeren van interventies 

 Evalueren van de effecten van de interventies 
 Focus op aanpakstrategieën 

 Expertise van het hele team betrokken 

 Cyclisch en georganiseerd samenwerken 

 

 
 

 

 
 

 

2 

 

 

 

 

Opbrengstgericht 
leiderschap 

 

 
 

 

 

 
 Gemeenschappelijke missie/visie die actief wordt 

uitgedragen 

 Visie en doelstellingen gericht op hoge leerling-prestaties 
 Hoge verwachting qua leerresultaten 

 Zelfvertrouwen, verantwoordelijkheid en 

doorzettingsvermogen 

 Onderwijskundig leiderschap 
 Bescherming van onderwijstijd 

 Monitoren vorderingen leerlingen en resultaten delen 

 Leerling-vorderingen gebruiken voor verbetering 
lesprogramma 

 Erkenning van prestaties van leerlingen en personeel 

 Professionele ontwikkelingskansen en voorwaarden 
 

 

 
 
 

 

 
3 

 

 

 
Lerende professional/ 

Eigenaarschap 

 
 

 
 Teamleden spiegelen zichzelf aan de schoolspecifieke 

competentiestandaard en stellen persoonlijke leerdoelen 

binnen de koers van de school 
 Professionalisering is direct gerelateerd aan de 

beroepsuitoefening en in het belang van de leerlingen 

 De schoolorganisatie wordt gezien als een leer/werkplek 
 Er is een individuele verantwoordelijkeheid en wederzijdse 

afhankelijkheid 

 Teamleden hebben ambitie en verbondenheid met de 
organisatie als totaal 

 
 

 

 

 

 

4 
 

Uitvoering wet  

Passend onderwijs 

 

 Bundeling van zorg binnen samen-werkingsverband 

Fryslân, vastgelegd in een zorgplan 
 Samenwerking met (jeugd)zorg  

 Onderwijszorgprofiel van de school 

 Handelingsgericht en planmatig werken 
 Leraren die toegerust zijn om met diversiteit in de groep 

om te gaan 

 MR heeft instemmingsbevoegdheid op de inrichting van de 

onderwijszorg 
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5 Actief Burgerschap/ 
       Sociale Integratie 

 

 

 Actief Burgerschap en Sociale Integratie met als 

leerdomeinen identiteit, democratie en participatie 
 Visie op Burgerschap 

 Basiswaarden van de democratische rechtstaat 

 Toezichtskader: de school heeft een aanbod, de school 
waarborgt de kwaliteit van het onderwijs gericht op 

Burgerschap 

 Doelen: kennis en overdracht, houding/attitude, reflectie 
van meningsvorming, sociale vaardigheden, de school als 

oefenplaats 

 Anti-pestbeleid 
 

 
 

 

 
 

6 
 ICT en moderne media 
 

 

 
 Ontwikkelingen in de Informatie en 

Communicatietechnologie hebben ingrijpende gevolgen 

voor onderwijs en administratie  
 Visie op gebruik van moderne media in school en door 

leerlingen 

 Hogere eisen aan gebruik en omgaan met leermiddelen en 
software/applicaties 

 Doelen: leerlingen moeten instrumentele vaardigheden 

worden bijgebracht in het werken met ICT 

 Constante ontwikkeling en scholing 
 

 

 

 

7 

  

Gedrag 
 

 

 

 Toename van kinderen met een bijzondere sociaal-

cognitieve informatieverwerking. 

 Gedragspatronen die passen bij stoornissen  in het 
autisme-spectrum  

 Begeleiding vraagt specifieke onderwijskundige en 

pedagogische vaardigheden van de leraren 
 

 

 

 
 

 Beleidsconsequenties voor de schoolplanperiode 2015-2019 

1 Verdere implementatie OpbrengstGerichtWerken (OGW) door o.a. analyse vaardigheden van 
de leerkrachten te verbeteren 

2 Door-ontwikkelen van de professionele onderzoekende houding van de leerkracht en 

eigenaarschap 

3 Beleidsplan (Sociale) Veiligheid en anti-pestbeleid: verdere implementatie en borging van 

methode Kwink 

4 Beleidsplan ICT en moderne media actualiseren, implementeren en borgen. Invoering tablets  

5 Deskundigheidsbevordering pedagogische vaardigheid o.a. in omgaan met kinderen met 

gedragspatronen die passen bij stoornissen  in het autisme-spectrum  
 

 

Voor de planning van de  verbeterdoelen en activiteiten voor de lange termijn (2015-2019) wordt 

verwezen naar hft 6 Meerjarenplanning.  
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Hoofdstuk 4: Inrichting Onderwijs 

 

4.1 Zorg voor kwaliteit 

 
Beschrijving van de wijze waarop verschillende op elkaar afgestemde activiteiten worden ingezet 
om kwaliteitsbeleid uit te voeren.  

Definitie kwaliteitszorg 

Kwaliteitszorg is voor 

ons 

1. Zeggen wat we doen en dat goed en systematisch borgen. 

2. Doen wat we zeggen dat we doen en dat laten zien. 

3. Systematisch evalueren van onze kwaliteit. 

4. Ons voortdurend verbeteren met gerichte verbeteractiviteiten. 

 

4.1.1 Kwaliteitszorg: onze uitgangspunten 
1 Wettelijk kader Artikel 12 lid 4 van de Wet Primair Onderwijs (beleid met betrekking tot de 

bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs) vormt voor 
ons het uitgangspunt voor onze zorg voor kwaliteit. 

2 Collectief proces Bij kwaliteitszorg zijn alle professionals op de werkvloer betrokken (directie 

en teamleden). 

3 Rol directie De directeur /bestuurder ontwikkelt het beleid en heeft de regierol bij de 

uitvoering van kwaliteitszorg. 

4 School-

verbetering 

Kwaliteitszorg is steeds een combinatie van  

 positiebepaling (waar staan we, zelfevaluatie, nulmeting, zo zijn onze 

manieren) en  
 schoolverbetering (waar willen we naar toe, ambitieniveau, planmatige 

uitvoering). 

5 Cyclische 

werkwijze 

Er wordt cyclisch aan kwaliteitszorg gewerkt op basis van de PDCA-cirkel. 

6 Systematische 

evaluatie 

Er wordt jaarlijks systematisch geëvalueerd: 

 de opbrengsten; 
 het leren en onderwijzen. 

Deze evaluaties vormen de input voor schoolverbetering. 

7 Toezichtkader 

inspectie 

De kwaliteitsaspecten en indicatoren van het onderwijstoezicht worden 

nadrukkelijk bij de inrichting van de kwaliteitszorg betrokken. 

8 Professioneel 

handelen 

Bij de kwaliteitsborging en -verbetering is het professioneel 

gedrag/handelen het uitgangspunt. Daarmee wordt kwaliteitszorg 

gekoppeld aan professioneel gedrag.  

9 Visie als ijkpunt De kwaliteitszorg wordt structureel gespiegeld aan de missie/visie zoals 
geformuleerd in het schoolplan. 

10 Lerende 
organisatie 

De 5 kenmerken van Senge worden bij de inrichting van kwaliteitszorg 
tegelijk als geheel (in een professionele cultuur) ontwikkeld: Persoonlijk 

Meesterschap, Mentale modellen, Gedeelde visie, Teamleren en 

Systeemdenken 

 

 Systematische kwaliteitszorg: onze inrichting 
 Instrument / systeem  Betrokkenen Frequentie / systematiek  

1 WMK-PO C. Bos Directie/MT en Team Jaarlijks 4 kaarten 

Cyclus van 4 jaar 

2 Schooljaarplan Directie/MT en Team Jaarlijks 

3 Jaarverslag Directie/MT en Team Jaarlijks 

4 Trendanalyses op domeinen TL, 

BL, SP, RK, Woordenschat 

Directie/MT en Team Twee keer per jaar 

5 Kwaliteitshandboek/ Map Kader 

Goed Onderwijs 

(borgingsdocument en 

borgingskalender) 

Directie/MT  Cyclus van 4 jaar 
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6 Veiligheidsonderzoek kinderen en 

personeel 

Directie/MT en Team Eén keer per 2 jaar 

 

7 

Tevredenheidsonderzoek Ouders Ouders Eén keer per 2 jaar  

8 Tevredenheidsonderzoek 

Personeel 

Directie/MT en Team Eén keer per 4 jaar 

(voorafgaand aan 

schoolplan) 

9 Functionerings en/of 

beoordelingsgesprekken 

(gesprekkencyclus) 

  

Directie/MT en Team Jaarlijks 

10 Klassenbezoeken 

 

Directie/MT Twee keer per jaar 

11 Schoolmap met schoolafspraken 

 

Directie/MT en Team Jaarlijks 

 

Het bevoegd gezag voert een actief kwaliteitsbeleid door zorgvuldige bewaking van de gewenste 
kwaliteit op SBO Aquamarijn door jaarlijkse monitoring van: 

 Algemene gegevens (leerling-populatie, personeelsgegevens) 

 Opbrengstgegevens (eind- en tussenopbrengsten, uitstroom VO) 
 Gegevens zorg en begeleiding (specifieke onderwijszorgbehoeften, scholing) 

 Kwaliteit van het onderwijs en leerlingenzorg (onderwijsleerproces, zorg en begeleiding, 

aanbod). 

 
Voor de kwaliteitsbewaking van het onderwijs op school houdt de Raad van Toezicht toezicht door  

middel van: 

 Strategisch beleidsplan 
 Jaarverslag 

 Begroting 

 Managementrapportages over: 
-  Personeelsbeleid gesprekkencyclus 

-  Schoolbezoek 

-  Trendanalyses: tevredenheid- veiligheidsonderzoeken (ouders, leerlingen, team)  
-  Risico Inventarisatie & Evaluatie 

-     Scholingsbeleid en uitwisseling expertise 
 

Kwaliteitszorg: beschrijving, borging en evaluatie 

Voor de interne kwaliteitsbepaling wordt systematisch gebruik gemaakt van de kwaliteitskaarten 

van Cees Bos (WMK- PO Werk Met Kwaliteitskaarten-PrimairOnderwijs). 

Er worden diagnoses (vastleggen / beoordeling van kernkwaliteiten) uitgevoerd volgens een 
vaststaand vierjarig schema. Daarmee ontstaat een (eerste) stand van zaken en een overzicht van 

de verbeterdoelen. Eventueel wordt in het vierde jaar een Quick-scan (beoordeling van indicatoren) 

uitgevoerd.  
De afspraken worden vastgelegd op schoolniveau in een kwaliteitsmap met borgingsdocumenten 

zgn. kwaliteitskaarten, gebaseerd op de kwaliteitskaarten van Cees Bos.  

Deze kwaliteitskaarten/borgingsdocumenten beschrijven de uitgangspunten in ‘indicatoren’.  
De specifieke uitwerking van deze indicatoren wordt vertaald in kernkwaliteiten met eventuele 

competentie-kaarten. Bij het opstellen van deze uitgangspunten worden de wettelijke eisen als 

uitgangspunt gebruikt (o.a. Inspectiekader PO), waar nodig aangevuld met de specifieke 
kwaliteitseisen van onze school.  

De kwaliteitskaart geeft dus aan welke kwaliteit de school voor dit onderdeel belooft en hoe dat 

terug te zien is in de onderwijspraktijk. 
Beleidsterreinen die betrekking hebben op het domein onderwijsleerproces worden in 4 jaar 

behandeld. Andere beleidsterreinen worden ingepland afhankelijk van afspraken en planning 

binnen school.De (digitale)map met deze borgingsdocumenten heet ‘Kwaliteitsmap/Kader Goed 

Onderwijs’. De school borgt hiermee haar kwaliteit.  
Naast de Kwaliteitskaarten  van Cees Bos worden zgn. tevredenheidsonderzoeken gedaan. Eén 

keer per twee jaar wordt een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder ouders/verzorgers. Eén 

keer per twee jaar wordt een veiligheidspeiling onder leerlingen en personeel gehouden. Eén keer 

per vier jaar een algemene welzijnscheck uitgevoerd door de ARBO-dienst. De uitkomsten worden 

met de betrokkenen besproken en verbeterpunten opgenomen in het schoolbeleid. 

Voor de externe kwaliteitsbepaling wordt er gebruik gemaakt van de inspectierapporten. 
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Opbrengsten 

Daarnaast maakt SBO Aquamarijn in het kader van de kwaliteitsevaluatie gebruik van de 

opbrengsten. Deze zijn onder te verdelen in toetsen en uitstroom.         

- Toetsen: De school gebruikt toetsinstrumenten om zicht te krijgen op de opbrengsten van 

het onderwijs. We gebruiken hiervoor gestandaardiseerde, niet-methodegebonden toetsen ( CITO-

toetsen voor speciale leerlingen) en methode gebonden toetsen. De resultaten worden ingevoerd in 

het leerlingvolgsysteem. SBO Aquamarijn maakt gebruik van het digitale leerlingvolgsysteem 

Parnassys. Na invoering van de leerlingresultaten worden deze gebruikt voor groepsplannen en 

voor individuele ondersteuning maar ook voor de ontwikkeling van de leraren en de school.  

Voor het structureel volgen van de sociale competenties van de leerlingen gebruikt school de 

volglijn emotionele ontwikkeling van ZIEN!  

         - Uitstroom: Op SBO Aquamarijn worden verwijzingen naar het voortgezet onderwijs 

gebaseerd op advies van de leerkracht en op de Friese Plaatsingswijzer. School adviseert op basis 

van de indruk en waarneming van de leerkracht, de schoolgegevens/toetsgegevens uit het 

leerlingvolgsysteem (en de geschiedenis daarvan) en op basis van de schoolverlaterstoets met  

IQ-onderzoek (IVO). 

          
Onderwijsresultaten 
In onderstaand schema is een overzicht van de uitstroomgegevens van de afgelopen 4 jaar 

weergegeven. 

 
School voor voortgezet onderwijs schooljaar  

2011-2012 
schooljaar 
2012-2013 

schooljaar 
2013-2014 

schooljaar 
2014-2015 

Havo - - 1 - 

VMBO theoretisch - - 2 - 

VBMO kader beroepsgericht 3 5 7 1 

VMBO basis beroepsgericht 8 22 16 23 

Praktijkonderwijs 26 24 19 10 

Voortgezet speciaal onderw. cluster 3 - - - - 

Voortgezet speciaal onderw. cluster 4 - - 3 2 

 
 
Huidige situatie, analyse en verbeteractiviteiten 
De huidige situatie van de Kwaliteitszorg (kwaliteitsaspect 9) en Opbrengsten (kwaliteitsaspect 1) 

is door middel van interne- en/externe kwaliteitspeilingen beoordeeld. 

  

Interne peiling:  Diagnose WMK - kaarten “Zorg voor kwaliteit” en “Opbrengsten” 

-       De kwaliteitskaart voor het onderdeel  “Zorg voor kwaliteit” is afgenomen in november 2011 

besproken met het team en vastgesteld door de directie op 12 december 2011. 

-       De kwaliteitskaart voor het onderdeel  “Opbrengsten” is afgenomen en besproken  met het 

team op 11 december 2014 en is vastgesteld door de directie op 26 januari 2015. 

De kwaliteitskaarten voor deze onderdelen zijn te vinden in het Kwaliteitshandboek / Map Kader 

Goed Onderwijs 

-       Tevredenheidspeiling ouders “Scholen met Succes” maart 2015 

Het Tevredenheidsonderzoek onder ouders/verzorgers is afgenomen en besproken met het team 

op 13 april 2015 en met ouders/MR op 26 mei 2015 

 

Externe peiling: Inspectie onderzoek (PKO) november 2014 

-       Inspectie-onderzoek heeft plaatsgevonden op 10 november 2014 waarbij het onderdeel “Zorg 

voor kwaliteit” op alle indicatoren met een voldoende werd gewaardeerd.   

-       Wat betreft het onderdeel “Opbrengsten”gaf de Inspectie aan nog niet in staat te zijn op 

basis van de uitstroomgegvens of eindresultaten te beoordelen of de leeropbrengsten op 

schoolniveau overeenstemmen met de mogelijkheden van de leerlingpopulatie. Zij geeft dan ook 

nog geen oordeel over de resultaten van SBO Aquamarijn. Wel heeft de Inspectie op basis van de 

eindresultaten van de schoolverlaters zich een beeld gevormd van deze opbrengsten waarbij de 

eindopbrengsten van de afgelopen drie schooljaren (2014, 2013 en 2012) van voldoende niveau 

lijken. Voor begrijpend lezen en rekenen-wiskunde lijken de resultaten overeen te komen met wat 

gemiddeld genomen verwacht kan worden van scholen met een vergelijkbare leerlingpopulatie qua 

(cognitieve) capaciteiten. 
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Analyse van bovenstaande peilingen 

Kwaliteitszorg wordt systhematisch en naar planning uitgevoerd en is sturend voor de 

schoolontwikkeling. De inspectie heeft alle indicatoren als voldoende beoordeeld. Ook zijn de 

eindopbrengsten voldoende. Dit betekent dat de school in voldoende mate uit de leerlingen haalt, 

wat erin zit´. De opbrengsten worden op leerling-, groeps-, en  schoolniveaubesproken. Concreet 

geformuleerde leerresutaten per doelgroep zijn hierbij een referentiekader.  

De analyses echter kunnen verder aangescherpt worden door de leerkrachtvaardigheden bij deze 

analyses te betrekken. Tevens wil de school de betrokkenheid van ouders/verzorgers  én leerlingen 

vergroten bij handelingsplanning. 

 

 Beleidsconsequenties voor de schoolplanperiode 2015-2019 

1 Analyse vaardigheden van de leerkrachten verbeteren 

2 Leerkrachtvaardigheden betrekken bij de analyse van de opbrengsten 

3 Betrokkenheid ouders / leerlingen bij handelingsplanning leerlingen vergroten 

 

Voor de planning van de verbeterdoelen en activiteiten voor de lange termijn (2015-2019) wordt 

verwezen naar hft 6 Meerjarenplanning.  
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4.2 Onderwijs & leren 
 

 
4.2.1 Leerstofaanbod 

Leerstofaanbod: onze uitgangspunten 
 

SBO Aquamarijn heeft een aanbod voor de wettelijk voorgeschreven leer- en vormingsgebieden: 

1. dat voldoet aan de kerndoelen; 

2. dat in overeenstemming is met de wettelijke uitgangspunten en doelstellingen 

(artikel 8 WPO); 

3. dat we in een doorgaande lijn aanbieden t/m groep 8; 

4. dat geschikt is om af te stemmen op verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen. 

 

 

SBO Aquamarijn verzorgt speciaal basisonderwijs voor leerlingen uit Leeuwarden en omgeving. 

De school heeft daarin een specifieke rol. Om die rol goed uit te kunnen voeren, onderhoudt en 

ontwikkelt sbo Aquamarijn expertise met betrekking tot de specifieke onderwijsarrangementen 

voor deze leerlingen. Dit schoolbeleid heeft de volgende kenmerken: 

 De school realiseert voor de doelgroep een kansrijke onderwijsomgeving waarin mogelijkheden 
worden gerealiseerd om stagnerende ontwikkelingsprocessen opnieuw op gang te brengen. 

 De school beschikt daartoe over kennis van factoren die de (school)ontwikkeling van een kind 

kunnen bedreigen en over kennis van compenserende factoren die de bedreigde ontwikkeling 

kunnen stimuleren. 
 De school hanteert aan het kind aangepaste verwachtingen omtrent het ontwikkelingsverloop. 

 De school hanteert een onderwijsplanning, die is afgestemd op de capaciteiten en 

mogelijkheden van het kind. 
 

Het leerstofaanbod wordt vooral bepaald door een drietal factoren: 

 de kerndoelen basisonderwijs, 

 de capaciteiten van de leerlingen, 

 mogelijkheden en beperkingen in organisatie- en differentiatiecapaciteit. 
 

De school richt zich bij de keuze van de leerstof voornamelijk op de kerndoelen, zoals die voor het 

primair onderwijs in ons land zijn vastgesteld door de overheid.  
Voor een groot aantal leerlingen van sbo Aquamarijn ligt de lat van deze kerndoelen echter te 

hoog. De doelen zijn buiten het bereik van wat de kinderen kunnen bereiken in de periode die ze 

naar de basisschool gaan. Voor hen moeten de doelen gezien worden als streefdoelen. De meeste 

van deze leerlingen vinden na de basisschool aansluiting bij het praktijkonderwijs. 
 

Een ander deel van de leerlingen van sbo Aquamarijn heeft wel de mogelijkheden om dicht in de 

buurt van de kerndoelen te komen. Dit is de groep kinderen, die aan het eind van de 

basisschoolperiode aansluiting zal vinden bij het reguliere voortgezet onderwijs, veelal het VMBO 

met leerwegondersteunend onderwijs. Ook voor deze kinderen worden de kerndoelen gehanteerd 

als streefdoelen. Dat wil zeggen, dat sbo Aquamarijn er naar streeft om voor deze groep in ieder 

geval het aanbod van de leerstof in overeenstemming met de kerndoelen te brengen.  

In de praktijk is het echter ook voor deze kinderen vaak moeilijk om alle doelen te halen in de 

basisschool-periode.  

 

De capaciteiten van de leerlingen zijn evenzeer bepalend voor het aanbod van de leerstof als de 

kerndoelen. De kinderen moeten het aanbod aankunnen. In de praktijk hanteert de school de 

capaciteiten en beperkingen van de geplaatste leerlingen dan ook als een belangrijk criterium voor 

de leerstofkeuze en voor de keuze van methoden, middelen en materialen. Het is het beleid van de 

school om waar nodig en waar mogelijk lesmethoden en leermiddelen te gebruiken die voor het 

speciale onderwijs ontwikkeld zijn of die door hun opzet goed toepasbaar zijn.  

 

Het aanbod van de leerstof wordt ook beïnvloed door de organisatie- en differentiatiecapaciteit van 

de school. Het onderwijs wordt in principe aan groepen gegeven. Hoewel er in bepaalde situaties 

mogelijkheden zijn voor individuele programma’s, is de groepsgrootte van dien aard dat er in het 

algemeen effectief onderwijs kan worden gegeven aan groepen kinderen met een vergelijkbaar 

niveau.  



Schoolplan 2015-2019  SBO Aquamarijn  Leeuwarden 21                                                                      

 

 

Overzicht van het complete leerstofaanbod op sbo Aquamarijn 

 

 

 
Vak- en 

vormingsgebied 

 

Aanbod/methode Aangeboden in groep 
Kern-

doelen   
 

   1 2 3 4 5 6 7 8 Ja Nee 

1. Aanbod jonge kind  

    - Beg. geletterdheid Kleuterplein x x x      x  

    - Beg. gecijferdheid Kleuterplein  x x x      x  

¤     - Spel/ 

     soc. em. vorming 

BINO, Doos van gevoelens x x x        

    - Motorische ontw. Gymnastiek in de basisschool x x x      x  

2. Nederlands  

 

   - Aanvankelijk lezen Veilig Leren Stap voor Stap x x x x     x  

   - Voortg. techn.    
      lezen 

Estafette    x x x x x x  

   - Begrijpend lezen Nieuwsbegrip XL    x x x x  x  

   - Taal/spelling- 
      methode 

Staal    x x x x x x  

   - Schrijfmethode Schrijven in de basisschool x x x x x x     

            

3. Rekenen/Wiskunde Wereld in Getallen/ Maatwerk   x x x x x x x  

4. Kennisgebieden  

 

   - Aardrijkskunde De blauwe planeet/De wereld 

dichtbij /Meander 

   x x x x x x  

   - Geschiedenis Een zee van tijd/Speurtocht/Wijzer 

door de tijd 

   x x x x x x  

   - Biologie/Natuur Koekeloere/Nieuws uit de 

natuur/Leefwereld 

x x x x x x x x x  

   - Verkeer Stoepie/Op voeten en fietsen x x x x x x x x x  

   - Maatsch. Verh. Aanbod stichting Tûmba x x x x x x x x x  

   - Techniek Leefwereld /Moet je doen    x x x x x x  

   - Goed Burgerschap Kijk mijn wijk / Kwink x x x x x x x x x  

5. Expressieactiviteiten  

 

   - Handvaardigheid “…moet je doen” x x x x x x x x x  

   - Tekenen Idem x x x x x x x x x  

   - Muziek Idem x x x x x x x x x  

   - Dans/Drama Aanbod Parnas, school voor kunst 

en cultuurlessen 

x x x x x x x x x  

6. Lichamelijke oefening Gymnastiek in de basisschool    x x x x x x  

7. Soc. em. vorming Kwink    x x x x x x  

8. Godsdienstige vorming Kind op Maandag x x x x x x x x x  
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Huidige situatie, analyse en verbeteractiviteiten 

De huidige situatie van het Leerstofaanbod (kwaliteitsaspect 2) is door middel van interne- 

en/externe kwaliteitspeilingen beoordeeld. 

  

Interne peiling:  Diagnose WMK - kaarten “Leerstofaanbod”  

-     De kwaliteitskaart voor het onderdeel  “Leerstofaanbod” is afgenomen in december 2014 en 

besproken met het team  en vastgesteld door de directie op 26 januari 2015 

De kwaliteitskaart voor dit onderdeel is te vinden in het Kwaliteitshandboek / Map kader Goed 

onderwijs. 

-     Tevredenheidspeiling ouders “Scholen met Succes” maart 2015 

Het Tevredenheidsonderzoek onder ouders/verzorgers is afgenomen en besprokene met het team 

op 13 april 2015 en met ouders/MR op 26 mei 2015. 

 

Externe peiling: Inspectie onderzoek (PKO) november 2014 

-     Inspectie-onderzoek heeft plaatsgevonden op 10 november 2014 waarbij het onderdeel 

“Leerstofaanbod” op alle indicatoren met een voldoende werd gewaardeerd.  

 

Analyse van bovenstaande peilingen 

De inspectie heeft alle indicatoren betreffende het leerstofaanbod als voldoende beoordeeld. De 

leerinhouden zijn passend bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen en de school besteedt 

expliciet aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling. Er is sprake van een doorgaande lijn 

van onder-, naar midden- en bovenbouw. Zo mogelijk wordt de leerstof aangeboden t/m niveau 

groep 8. Uit interne peiling blijkt dat aandachtpunten zijn op het gebied van Taal/Spelling,  

Begrijpend Lezen en Rekenen. Daarnaast vragen het aanbod voor het Jonge Kind en 

Wereldoriëntatie voor de bovenbouw om actuele aanpassingen.  

 

 

 Beleidsconsequenties voor de schoolplanperiode 2015-2019 

1 Taal/spelling: ontwikkelen doorgaande lijn van groep 3 naar groep 4 mbt methode STAAL 

2 Begrijpend lezen: aanbod afstemmen (intensivering en verdieping/afstemming ) 

3 Rekenen: uitwerking leerstofaanbod PRO leerlingen. Verdere uitwerking praktisch rekenen. 

4 Jonge Kind: aanbod jonge kind Kleuterplein (groep 1 en 2) 

5 Wereldoriëntatie: aanbod wereldoriëntatie afstemmen op uitstroomprofiel (m.n. BB) 

 

 

Voor de planning van de verbeterdoelen en activiteiten voor de lange termijn (2015-2019) wordt 

verwezen naar hft 6 Meerjarenplanning  
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4.2.2 Schoolklimaat en pedagogisch handelen 

Schoolklimaat en pedagogisch handelen: onze uitgangspunten 
Het vormgeven van ons schoolklimaat en pedagogisch handelen gebeurt op  basis van 

onderstaande uitgangspunten: 

1. Accepteren van kinderen zoals ze zijn 

2. Rekening houden met verschillen tussen kinderen 

3. Structuur bieden 

4. Veiligheid en geborgenheid als voorwaarden voor een stabiele persoonlijke ontwikkeling 

5. Open houding en respectvolle benadering  

6. Wederzijds vertrouwen  

7. Onderwijsaanbod afstemmen op verschillen 

8. Hoge verwachtingen 

9. Succes ervaringen opdoen 

 

 
Speciaal basisonderwijs begint met het accepteren van kinderen zoals ze zijn. Een kind dat zich 

geaccepteerd weet, voelt zich veilig en durft weer ontwikkelingstaken aan.  

Speciaal basisonderwijs houdt daarom rekening met verschillen tussen kinderen. SBO Aquamarijn 
streeft naar een pedagogisch klimaat waarin de sociale ontwikkeling wordt ondersteund door het 

kind te accepteren en structuur te bieden. Dan kan ieder kind zijn eigen, unieke mogelijkheden 

ontplooien en tevens leren rekening te houden met een ander. 
Iedereen moet zich op onze school veilig en geborgen voelen omdat we ervan overtuigd zijn dat 

een veilig pedagogisch klimaat zowel voor leerlingen als voor collega´s een voorwaarde is voor 

stabiele persoonlijke ontwikkeling.  

Deze veiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid en wordt gerealiseerd door een open 
houding naar en een respectvolle benadering van leerlingen, leerkrachten, ouders en andere 

relaties.  

In een omgeving van wederzijds vertrouwen en respect komt een ieder tot zijn recht. Het 
onderwijsaanbod op SBO Aquamarijn wordt in aanbod en tempo afgestemd op onze leerlingen. Dat 

geeft ze vertrouwen in hun eigen kunnen. want ieder kind wil zichzelf ontwikkelen en zelfstandig 

worden. Bij deze ontwikkeling spelen de leraren op onze school een belangrijke rol. Zij laten de 
kinderen weten vertrouwen te hebben in hun mogelijkheden en hebben hoge verwachtingen met 

betrekking tot het bereiken van het gestelde doel. Daarbij maken zij de leeromgeving zodanig dat 

ieder kind succeservaringen kan opdoenn. 
 

Sociale veiligheid: onze uitgangspunten 
1. Onze school heeft het beleid voor de waarborging van sociale veiligheid van leerlingen en 

personeel  vastgelegd in ons beleidsplan (sociale) veiligheid; 

2. Wij handelen in school conform de afspraken in ons beleidsplan (sociale) veiligheid;  

3. Wij voeren een incidentenregistratie en wanneer zich incidenten voordoen op het gebied 

van agressie, geweld en seksuele intimidatie handelen wij conform de wijze die is 

vastgelegd in protocollen in ons beleidsplan (sociale) veiligheid; 

4. Wij voeren een actief beleid om pesten tegen te gaan (anti-pest-protocol); 

5. Leerkrachten zijn zich bewust van het belang van voorbeeldgedrag; 

6. Wij passen de gedragsregels op school en in de klas consequent toe en evalueren die 

regelmatig in het team en met onze leerlingen; 

7. Onze school stelt zich twee-jaarlijks op de hoogte van de veiligheidsbeleving van kinderen 

(schoolvragenlijst SVL), leerkrachten (functioneringsgesprekken/personeelsenquête), 

ouders (ouderenquête); 

8. Wij communiceren relevante aspecten van ons veiligheidsbeleid o.a. klachtenregeling en 

vertrouwensinspecteur richting ouders (schoolgids). 

 

 

De school voert een actief veiligheidsbeleid. Op school is een veiligheidsplan aanwezig.  

SBO Aquamarijn wil de sociale veiligheid op school sterk profileren. Eens per twee jaar wordt een 
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veiligheidsscan uitgevoerd onder leerlingen, personeel en wordt er een steekproef gedaan onder de 

ouders over de veiligheidsbeleving. De resultaten leiden indien nodig tot een bijstelling van het 

beleid of de planning. 

Het veiligheidsbeleid is grotendeels geprotocolleerd. Er zijn protocollen voor: 

 incidentenregistratie 

 algemene veiligheid 

 pesten, discriminatie, intimidatie, geweld, bedreiging, diefstal of vernieling 

 kindermishandeling 
 internetgebruik 

 

Daarnaast zijn er afspraken en gedragsregels voor op school, in de klas en op de pleinen. 
Het team heeft de afgelopen jaren communicatietrainingen gevolgd om zich weerbaar te maken 

tegen verbale agressie. 
Voor de concrete uitwerking van bovenstaande uitgangspunten verwijzen wij naar ons  

Beleidsplan Sociale Veiligheid. 

Actief burgerschap en sociale integratie 
Onderwijs staat midden in de samenleving. Daardoor ondervindt het ook rechtstreeks de invloed 

van uiteenlopende maatschappelijke ontwikkelingen. Onder ‘actief  burgerschap en sociale 

integratie’  verstaan we het zelfstandig verantwoordelijkheid nemen door leerlingen voor 

gemeenschapsbelangen binnen en/of buiten school. De school als gemeenschap is ‘oefenplaats’.  

Leerlingen doen in de school kennis, inzicht, vaardigheden en houdingen op die hen in staat stellen 

om deel uit te maken én het vermogen en de wil om actief mede vorm te geven aan die 

gemeenschap. Gedurende hun schooltijd wordt de (leef)wereld van de kinderen steeds groter. In 

feite is actief burgerschap en sociale integratie geen nieuwe taak. Het is een integraal deel van 

onze pedagogische opdracht, van de sociale- en levensbeschouwelijke vorming. 

 

Huidige situatie, analyse en verbeteractiviteiten 

De huidige situatie van het Schoolklimaat/Pedagogisch handelen (kwaliteitsaspect 4) is door middel 

van interne- en/externe kwaliteitspeilingen beoordeeld. 

  

Interne peiling:  Diagnose WMK - kaarten “Schoolklimaat/Pedagogisch handelen”  

-     De kwaliteitskaart voor het onderdeel  “Schoolklimaat/Pedagogisch handelen” is afgenomen in 

december 2014 en besproken met het team  en vastgesteld door de directie op 26 januari 2015 

De kwaliteitskaart voor dit onderdeel is te vinden in het Kwaliteitshandboek / Map kader Goed 

onderwijs. 

-     Tevredenheidspeiling ouders “Scholen met Succes” maart 2015 

Het Tevredenheidsonderzoek onder ouders/verzorgers is afgenomen en besproken met het team 

op 13 april 2015 en met ouders/MR op 26 mei 2015. 

-     De Veiligheidspeiling leerling “Veiligheidsthermometer” is afgenomen op 10 april 2015 en 

besproken met team op 15 juni 2015. 

-     Algemene welzijns-check personeel Arbo-Unie is afgenomen in januari 2015 en besproken met 

team en directie op 15 juni 2015. 

 

Externe peiling: Inspectie onderzoek (PKO) november 2014 

-     Inspectie-onderzoek heeft plaatsgevonden op 10 november 2014 waarbij het onderdeel 

“Schoolklimaat/Pedagogisch handelen” met op alle indicatoren met een voldoende werd 

gewaardeerd.  Met name de indicator “ Het personeel van de school zorgt ervoor dat de leerlingen 

op een respectvolle manier met elkaar en anderen omgaan” scoorde een hoge waardering. 

  

Analyse van bovenstaande peilingen 

Uit de externe peilingen kwam naar voren dat er een ontspannen en sociaal ondersteunende sfeer 

op school heerst. De school zet bewust veel sociale activiteiten in en leert de leerlingen samen te 

werken en samen te spelen. Teamleden en leerlingen gaan op een respectvolle manier met elkaar 

om. Uit de interne peiling met de kwaliteitskaarten blijkt dat leraren zich verder willen ontwikkelen 

in het om gaan met leerlingen die extra duidelijkheid en ondersteuning in de communicatie nodig 

hebben. De Veiligheidspeiling onder leerlingen gaf als aandachtspunten ‘pesten en plagen” en 

“schoppen en slaan” , met name op het schoolplein.  

Uit de Welzijnscheck bleek dat met name de ´emotionele belasting´ en de ´contactmomenten 

onderling´ aandachtspunten voor het team zijn.  

Uit de Oudertevredenheidspeiling kwamen  ‘contact met school’ en  “de omgang van leerlingen 

onder elkaar” als aandachtspunten naar voren. 
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 Beleidsconsequenties voor de schoolplanperiode 2015-2019 

1 Uit de Veiligheidspeiling: aandacht voor ‘pesten en plagen” en “schoppen en slaan”. met 

name op het schoolplein. 

2 Uit de Welzijnscheck: de ‘emotionele belasting’ en de ‘contactmomenten onderling’. 

3 Uit de Oudertevredenheidspeiling: Aandacht voor sfeer, m.n. de omgang van de kinderen 

onderling middels de methode Kwink 

4 Respectvolle omgang personeel /leerlingen houdt hoge prioriteit: methode “Kwink” en 

scholing collega’s Geef-me-de-5 (methodiek C. de Bruijn). 

 

Voor de planning van de  verbeterdoelen en activiteiten voor de lange termijn (2015-2019) wordt 

verwezen naar hft 6 Meerjarenplanning.  
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4.2.3 Onderwijsleerproces 

Onderwijsleerproces: onze uitgangspunten 
 

Wij hebben het onderwijsleerproces op onze school ingericht op basis van onderstaande 

uitgangspunten: 

1. Toepassing directe instructiemodel; 

2. Convergente differentiatie; 

3. Gedifferentieerde instructie; 

4. Expliciet onderwijs in leerstrategieën; 

5. Veel aandacht voor directe feedback; 

6. Toepassing van adequate werk- en groeperingvormen; 

7. Inrichting van een functionele leeromgeving; 

8. Afstemming onderwijsleerproces op behoeften van leerlingen  

      (instructie, tijd, groepsgrootte, verwerking, taalgebruik); 

9. Actieve betrokkenheid van leerlingen en een taakgerichte werksfeer; 

10. Verantwoordelijkheid leerlingen voor de organisatie van hun eigen leerproces; 

       11. Vormen van coöperatief leren.        
 

 

SBO Aquamarijn houdt rekening met de verschillen tussen de leerlingen. Niet alle kinderen leren in 

hetzelfde tempo en op dezelfde manier. Kinderen die geplaatst worden op sbo Aquamarijn hebben  

hun specifieke onderwijsbehoeften. Dat betekent dat de inrichting van het onderwijsleerproces op 

de Aquamarijn zich kenmerkt door de volgende aspecten: 

Onderwijsleerproces: onze inrichting 
  

Aspect 

 

Zichtbare kenmerken 

 

 

Borging/Bewaking 

 

 

Status 

*) 

1 

 
Duidelijke uitleg Directe instructiemodel Kwaliteits Handboek 

Digitale schoolmap 
Groepsmap 

Groepsplan 

Klassenbezoeken 

3 

2 

 
Taakgerichte 

werksfeer 

Effectief Klassenmanagement 

(door heldere regels en 
routines) 

Kwaliteits Handboek 

Digitale schoolmap  
Zichtbaar in de klas/ 

in school 

Bouwvergaderingen 

3 

3 

 
Actieve betrokken-

heid van leerlingen 
bij onderwijs-

activiteiten 

Activerende, coöperatieve 

werkvormen bij de instructie 
(b.v. tandemleren, 

maatjeswerk) 

Kwaliteits Handboek 

Digitale schoolmap 
Klassenbezoeken 

Bouwvergaderingen 

3 

4 

 
Efficiënt gebruik in 

onderwijstijd 

Effectief klassenmanagement 

door heldere regels en 

routines.  
Realiseren gepland rooster 

Kwaliteits Handboek 

Digitale Schoolmap 

Groepsmap 
Lesrooster 

Klassenbezoeken 

3 

5 

 
Afstemming van 

instructie, aanbod 

en verwerking 

Verlengde instructie 

Instructietafel 

Groepsplan 
Basis-herhaling-verdieping 

Kwaliteits Handboek 

Digitale Schoolmap 

Groepsmap 
Groepsplan 

Handleiding methode 

Did.bouwvergadering 

2 

6 

 
Aandacht voor 
leerstrategieën 

Toepassing strategieën 
methode begrijpend lezen en 

rekenen. 

Kwaliteits Handboek 
Handleiding methodes 

Schoolafspraken 

3 

7 

 
Effectieve feedback Benoemen gewenst gedrag 

Goede balans tussen belonen 

en corrigeren 

Kwaliteits Handboek 

Digitale Schoolmap 

3 



Schoolplan 2015-2019  SBO Aquamarijn  Leeuwarden 27                                                                      

 

Inhoudelijke feedback: 

concreet aangeven wat leerling 
goed/fout doet 

 

8 
Verantwoordelijk-
heid leerlingen eigen 

leerproces 

Werken met week/dagtaken 
Kieskast 

Kwaliteits Handboek 
Schoolmap 

Groepsmap 

 

1 

 

9 
Activerende 

ondersteunende 
werkomgeving 

Handelingswijzers 

Thema-tafels/hoeken 

Kwaliteits Handboek 

Groepsmap 
Document Jonge Kind 

2 

 

*)Status: 

1 = oriëntatiefase        2 = invoeringsfase (nog niet geborgd)      3 = geïmplementeerd/geborgd 

 

Onderwijsleerproces: onze organisatie 
SBO Aquamarijn heeft een onderbouw, een middenbouw en een bovenbouw. In een 

onderbouwgroep zitten rond de 12 leerlingen. In de midden- en bovenbouwgroepen proberen we 

het aantal leerlingen te beperken tot ongeveer 16 leerlingen. Door de kleinere groepen is het voor 

de leerkracht mogelijk direct op de hulpvraag van de leerlingen in te spelen en daar, waar nodig, 

ondersteuning te bieden. Bij het samenstellen van de groepen wordt zoveel mogelijk rekening 

gehouden met de leeftijd en de leermogelijkheden van de leerlingen. De leerlingen in deze groepen 

krijgen dan ook hetzelfde lesaanbod maar daar waar nodig, wordt in verschillende niveaus 

gewerkt. De groepen hebben vaste groepsleerkrachten. 

 

Het onderwijs aan jonge kinderen vraagt een speciale aanpak van de leerkrachten. Enerzijds omdat 

deze kinderen spelenderwijs alles moeten ontdekken, anderzijds omdat zij bij bepaalde 

ontwikkeltaken specifieke aansturing nodig hebben. In de onderbouw zitten leerlingen in de leeftijd 

van 4-7 jaar. Veel van deze leerlingen hebben een periode op het Medisch Opvoedkundig 

Dagverblijf (MOD) gezeten; anderen komen uit groep 1,2 of 3 van de basisschool.  

In de onderbouw krijgen alle leerlingen het onderwijs aangeboden door de groepsleerkracht in 

kleine groepjes met ondersteuning van een onderwijsassistent of een stagiaire. 

 

De leerlingen in de  middenbouw hebben de leeftijd van 8-10 jaar en in de bovenbouw van 

10-12/13 jaar. Om het onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op de specifieke hulpvraag van 

de leerlingen worden deze groepen, naast op leeftijd ook samengesteld op grond van 

toetsgegevens en ervaringen. De leerlingen in deze groepen volgen het onderwijs in de eigen 

groep. Tijdens de lessen krijgen zij eerst uitleg van de leerstof, waarna ze zo zelfstandig mogelijk 

hun taken doen. Daar waar nodig, wordt in verschillende niveaus gewerkt. Leerlingen die meer  

uitleg nodig hebben, kunnen met de leerkracht samen verder werken. Leerlingen met specifieke  

hulpvragen op het gebied van lezen, spelling en rekenen krijgen ondersteuning van onze remedial  

teacher en/of onderwijsassistent en ook de stagiaires van verschillende opleidingen worden ingezet 

in deze groepen. 

Ook het samenwerken/samenleren is een belangrijk aspect in ons onderwijs.  

Leren omgaan met de ander, inspelen op wat er van je gevraagd wordt maar óók aangeven wat 

jezelf wilt /of niet wilt zijn vaardigheden die we de leerlingen willen meegeven in hun ontwikkeling 

naar een volwaardigedeelname aan onze maatschappij. 
 

Planning les-uren SBO Aquamarijn 

Week 24.45 

- 1.15 pauze 

 

 

 1 uur = 4,3 % 

  

 OB 

Uren per 

week 

MB 

Uren per 

week 

BB 

Uren per 

week 

 Gods. Vorming    1.15 

 

 1.15   1.15 

Soc. emo. ontwikkeling Methode Sova 

Sociale redzaamheid 

Spel 

0.45 

1.20 (OB) 

2.40 (OB) 

  4,45  0.45   0.45 

Taal Techn. lezen  

Techn. lezen / begr.lezen 

 3.00 

 

 

 4.00 

 

  3.50 
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Spelling 

Schrijven 

Methode STAAL 

Taal allerlei 

Engels ( eindgroepen) 0.30 

 

Totaal aan taal 

   

 1.00 

 2.20 

 1.40 

 

 

  8.00 

 2.30 

 1.15 

 2.15 

 1,30 

 

 

11.30 

  2.30 

  0.30 

  2.40 

  0.30 

 

 

 10.00 

 Rekenen    4.00   5.00    5.00 

 

Wereldverkenning Aardrijkskunde 

Geschiedenis 

Biologie 

Verkeer 

Intercultureel onderwijs 

Burgerschap 

  2.00   2.00    3.30 

Kunstz. vorming Muziek    

Tekenen  

Handv.   

Techniek 

Drama  

Lich. Opvoeding 

(Koken MB en BB) 

 3.30   3.00    3.00 

 Totaal  23.30 23.30 

            

  23.30 

 Taal en rekenen 

 

 12.00 

51,6% 

 16.30 

70,0% 

  15.00 

  64,5% 

 

 

 

Huidige situatie, analyse en verbeteractiviteiten 

De huidige situatie van het Onderwijsleerproces  “Didactisch handelen” (kwaliteitsaspect 5), 

“Afstemming” (kwaliteitsaspect 6) en “Leertijd”(kwaliteitsaspecten 3) is door middel van interne- 

en/externe kwaliteitspeilingen beoordeeld. 

  

Interne peiling:  Diagnose WMK – kaarten over het  “Didactisch handelen”  , “Àfstemming” en 

“Leertijd”. 

-     De kwaliteitskaart voor het onderdeel  “Didactisch handelen” is afgenomen in december 2014 

en besproken met het team  en vastgesteld door de directie op 26 januari 2015 

-     De kwaliteitskaart voor het onderdeel  “Afstemming” is afgenomen in december 2014 en 

besproken met het team  en vastgesteld door de directie op 26 januari 2015 

-     De kwaliteitskaart voor het onderdeel  “Leertijd” is afgenomen in december 2014 en besproken 

met het team  en vastgesteld door de directie op 26 januari 2015 

De kwaliteitskaarten voor deze onderdelen zijn te vinden in het Kwaliteitshandboek / Map kader 

Goed onderwijs. 

-     Tevredenheidspeiling ouders “Scholen met Succes” maart 2015 

Het Tevredenheidsonderzoek onder ouders/verzorgers is afgenomen en besproken met het team 

op 13 april 2015 en met ouders/MR op 26 mei 2015. 

 

Externe peiling: Inspectie onderzoek (PKO) november 2014 

-     Inspectie-onderzoek heeft plaatsgevonden op 10 november 2014 waarbij het onderdeel 

“Didactisch handelen”  op alle indicatoren met een voldoende werd gewaardeerd.  Met name de 

indicator “ De leraren realiseren een taakgerichte werksfeer” scoorde een hoge waardering. Van de 

onderdelen “Afstemming “ en “Leertijd” werden alle indicatoren met een voldoende gewaardeerd. 

-     Audit School aan Zet maart 2015, door dhr. H.Velderman en P.Tjepkema. 

 

Analyse van bovenstaande peilingen 

Uit externe peilingen blijkt dat de leraren een duidelijke en doelgerichte uitleg geven. Door het 

bieden van een duidelijke structuur, voorspelbaar gedrag en het gebruik van uitdagende didactiek 

en activerende werkvormen  wordt een taakgerichte werksfeer gecreëerd met actieve 

betrokkenheid van de leerlingen. Daarnaast is er sprake van een geordende leeromgeving en 

duidelijke regels en routines door de hele school. Wel blijft de planmatigheid in de afstemming van 

het onderwijs een aandachtspunt. Uit de groepsplannen blijkt wel dat de leraren voldoende zicht 

hebben op de uitval van leerlingen bij bepaalde onderdelen van het onderwijs, maar staat niet 
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duidelijk geformuleerd hoe deze gegevens gebruikt worden voor het goed afstemmen van het 

onderwijs. 

Uit de interne peiling komt naar voren dat het ‘door-ontwikkelen van de onderzoekende houding en  

eigenaarschap’ van de leraar aandachtspunten zijn, evenals het meer eigenaar maken van het 

leerproces door de leerling. 

Wat de leertijd betreft is er sprake van een evenwichtige verdeling van de onderwijstijd over de 

verschillende leer-en vormingsgebieden. 

 

Uit internationaal onderwijskundig onderzoek wordt steeds duidelijker hoe essentieel de rol van de 

leraar is bij de resultaten van het onderwijs. Leerkrachten met de juiste professionaliteit maken het 

verschil, zij zijn de hoofdrolspelers in het onderwijskundig proces. Het is daarom belangrijk dat 

school zich richt op de competenties van de leraar en stimuleert dat de leraren hun professionele 

vaardigheden blijven ontwikkelen. 

 

 Beleidsconsequenties voor de schoolplanperiode 2015-2019 

1 Planmatig handelen m.n. de analyse van gegevens helder en duidelijk formuleren voor de 

juiste afstemming van het onderwijsaanbod 

2 Door-ontwikkelen van de onderzoekende houding van de leerkracht en eigenaarschap 

3 Leerling eigenaar maken van leerproces 

 

Voor de planning van de  verbeterdoelen en activiteiten voor de lange termijn (2015-2019) wordt 

verwezen naar hft 6 Meerjarenplanning.  

 

 
4.2.4  Diverse onderwijsinhoudelijke beleidsterreinen   

Een aantal onderwijsinhoudelijke beleidsterreinen zijn beschreven in afzonderlijke 

beleidsdocumenten. In die documenten worden beschreven o.a. doelstellingen, inhoud, 

organisatie/werkwijze, doorgaande lijn, planning en verbeteractiviteiten. Het gaat hierbij om de 

volgende beleidsplannen: 

 Beleidsplan Lezen (dyslexie) 

 Beleidsplan Taal (o.a.woordenschat) 

 Beleidsplan Spelling (Staal) 

 Beleidsplan Rekenen (leerlijn moeilijke rekenaars) 

 Beleidsplan Actief Burgerschap / Sociale Integratie  

 Beleidsplan (Sociale) Veiligheid en anti-pestbeleid 

 Beleidterrein ICT 

 

Deze documenten zijn een nadere uitwerking van ons onderwijsleer- en vormingsaanbod en 

derhalve bijlagen bij dit schoolplan. Desgewenst zijn deze documenten in te zien op school en 

opvraagbaar door bevoegde instanties als bestuur en inspectie. 

 
 

 Beleidsconsequenties voor de schoolplanperiode 2015-2019 

1 Beleidsplan Taal/ Spelling: verdere invoering en borging methode Staal 

2 Beleidsplan (Sociale) Veiligheid en anti-pestbeleid: verdere implementatie en borging van 

methode Kwink 

3 Beleidsplan ICT en moderne media: actualiseren, implementeren en borgen.  

Invoering tablets 

4 Ontwikkelen Kwaliteitskaarten/ competentiekaarten op diverse beleidsterreinen zoals:  

Taal, Rekenen, Sociaal-emotionele ontwikkeling en ICT 

 

Voor de planning van de  verbeterdoelen en activiteiten voor de lange termijn (2015-2019) wordt 

verwezen naar hft 6 Meerjarenplanning.  
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4.3 Zorg & Begeleiding 

Leerlingenzorg: onze uitgangspunten 
Voor een adequate uitvoering van de zorg en begeleiding van onze leerlingen hanteren wij de 

volgende uitgangspunten: 

 Handelingsgerichte werkwijze; 

 Systematisch volgen van de vorderingen van onze leerlingen met behulp van: 

- Methodeonafhankelijke toetsen Leerlingvolgsysteem; 

- Methodegebonden toetsen;  

- Schoolverlaterstoets; 

 Systematische analyse van leerlingresultaten en de voortgang in de ontwikkeling van 

leerlingen; 

 Extra zorg voor leerlingen die dat nodig hebben op basis van signalering, diagnose, 

handelingsplanning, evaluatie; 

 Betrokkenheid ouders bij de planmatige uitvoering van de zorg; 

 Adequate procedures voor instroom, doorstroom en uitstroom van leerlingen; 

 Toepassing van afgesproken procedures en protocollen; 

 Centrale opslag van leerlinggegevens in leerling-dossiers; 

 Beschrijving/vaststelling van taken en verantwoordelijkheden leraren, remedial teacher, 

taal-en rekencoördinator, gedragdeskundige, orthopedagoog,zorgcoördinator, teamleiders, 

directeur; 

 Gestructureerde en planmatige zorg voor leerlingen met specifieke 

onderwijsbehoeften/eigen leerlijn; 

 Onze leerlingenzorg is inhoudelijk, procedureel en wat betreft de beschrijving in ons 

zorgdocument in overeenstemming met het Zorgplan van het samenwerkingsverband; 

 Ons School OndersteuningsProfiel (SOP) is onderdeel van het dashboard van 

leerlingenzorg van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Friesland. 

 

 

Leerlingenzorg: inrichting zorgstructuur 
  

Aspect 

 

Zichtbare kenmerken 

 

 

Borging/Bewaking 

 

 

Status*) 

1 

 
Samenhangend 

systeem voor volgen 
leerlingen 

Leerlingvolgsysteem –

ParnasSys  
Methode-gebonden toetsen 

Niet Methode-gebonden 

toetsen 
Groepsbesprekingen 

Leerlingbesprekingen 

Leerlingdossier 
Testen 

Observatiesysteem Kleuterplein 

Zorgdocument school 

met jaarplanning 
geactualiseerd en 

besproken op de 

eerste APV in 
september 

Toetskalender 

3 

2 

 
Planmatige 

uitvoering van de 

zorg 

Handelingsplan bij plaatsing 

met OPP 

Ped.groepsplan (2 x per jaar) 
Did.groepsplannen (idem) 

Ind.handelingsplannen (voor 

leerlingen met eigen leerlijn) 

Leerling-dossier 

Toetsmap 

Groepsmap 
Handelingsplan 

Zorgdocument 

3 

3 

 
Evaluatie van de 

zorg 

Systematische evaluatie 

handelingsplan en groepsplan 
Evaluatie Zorgroute 

SBOAquamarijn 

Leerling dossier 

Groepsmap 
Handelingsplan 

Zorgdocument 

3 

4 

 
Analyseren leerling- 

en groepsresultaten 

Groepsoverzicht 

Groepsbespreking 

Leerlingbespreking 
Trendanalyses 

Zorgdocument 

Jaarplanning 

LVS 

1 
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5 

 
Leerlingen met eigen 

leerlijn 

Individuele handelingsplannen 

 

Zorgdocument 3 

6 

 
Betrokkenheid 

ouders bij de zorg 

Gesprek over handelingsplan 

bij plaatsing 

Reguliere 20 min. bespreking 

van rapporten 
Huisbezoeken 

Extra oudergesprekken voor 

leerlingen met individuele 
leerlijn 

Zorgdocument 

Schoolgids 

Rapport 

LVS 

3 

7 

 
Afspraken over 
verlengen kleuters  

Protocol verlengen kleuters 
 

Zorgdocument 
Digitale Schoolmap 

1 

 

8 
Taakverdeling i.k.v. 

zorg en begeleiding 

Taakomschrijvingen  Zorgdocument 

Functieboek 

3 

 

9 
Signaleren 
leerproblemen 

Vuistregels voor interventies Zorgdocument 1 

 
*)Status: 

1 = oriëntatiefase        2 = invoeringsfase (nog niet geborgd)      3 = geïmplementeerd  / geborgd 

 

 

Passend Onderwijs en Schoolondersteunigsprofiel 
 

 

1 

 
Zorgplicht “Een passende onderwijsplek voor alle kinderen”. 

 

2 

 
Rol schoolbestuur Schoolbesturen hebben zorgplicht voor iedere leerling met 

specifieke onderwijsbehoeften die bij een school van het bestuur 

wordt aangemeld of staat ingeschreven. Voor elk van deze leerling 

moet passend onderwijs worden gerealiseerd. 
 

3 

 
Handelingsgerichte 
indicering 

De specifieke onderwijsbehoeften van zorgleerlingen worden 
vertaald naar een concreet handelingsgericht aanbod voor de 

leerling. 

 

4 

 
Realisering zorgplicht Schoolbesturen en bestuur van samenwerkingsverband Fryslân 

hebben afspraken gemaakt over een onderwijscontinuüm op het 

niveau van het samenwerkingsverband Fryslân. 

 

5 

 
Schoolondersteunings- 

profiel  
SBO Aquamarijn 

Het schoolondersteuningsprofiel van SBO Aquamarijn is onderdeel 

van het totale zorgbeleid van de school. Dit zorgbeleid met visie, 
doelen en procedures met betrekking tot de leerlingenzorg is 

beschreven in het zorgdocument van de school dat jaarlijks wordt 

geëvalueerd. Ons ondersteuningsprofiel bestaat uit de volgende 

onderdelen: 
- Een korte typering van de school. 

- De kwaliteit van onze besisondersteuning. Dit is de ondersteuning 

   waarop alle kinderen kunnen rekenen. 
- De deskundigheid voor extra ondersteuning waarover onze school 

   beschikt (bnnen het eigen personeeldbestand en van buiten de 

   school) én de voorzieningen die we als school hebben om  
   leerlingen extra ondersteuning te bieden. 

 

 

Voor de verdere beschrijving van de inrichting van de zorgstructuur op onze school én het 

Schoolondersteuningsprofiel verwijzen wij naar de beleidsdocumenten: 

- Leerlingenzorg en begeleiding op SBO Aquamarijn 

- Schoolondersteuningsprofiel SBO Aquamarijn 
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Huidige situatie, analyse en verbeteractiviteiten 

De huidige situatie van dit onderdeel “Zorg en begeleiding”  (kwaliteitsaspecten 8 en 7 ) is door 

middel van interne- en externe kwaliteitspeilingen beoordeeld.  

 

Interne peiling: Diagnose WMK - kaarten over “Zorg”  en “ Begeleiding”  

-     De kwaliteitskaart voor het onderdeel  “Zorg” is afgenomen in december 2013 en besproken 

met het team  en vastgesteld door de directie op 21 april 2014 

-     De kwaliteitskaart voor het onderdeel  “Begeleiding”  is afgenomen in december 2013 en 

besproken met het team  en vastgesteld door de directie op 21 april 2015 

De kwaliteitskaarten voor deze onderdelen zijn te vinden in het Kwaliteitshandboek / Map kader 

Goed onderwijs. 

-     Tevredenheidspeiling ouders “Scholen met Succes” maart 2015 

Het Tevredenheidsonderzoek onder ouders/verzorgers is afgenomen en besproken met het team 

op 13 april 2015 en met ouders/MR op 26 mei 2015. 

 

Externe peiling: Inspectie onderzoek (PKO) november 2014 

-     Inspectie-onderzoek heeft plaatsgevonden op 10 november 2014 waarbij het onderdeel “Zorg” 

een voldoende waardering kreeg met uitzondering van de norm-indicator 8.3 “De school voert de 

zorg planmatig uit”. Van het onderdeel “Begeleiding” werden alle indicatoren door de Inspectie met 

een voldoende gewaardeerd. 

-     Audit School aan Zet maart 2015, door dhr. H.Velderman en P.Tjepkema. 

 

Analyse van bovenstaande peilingen 

De zorgstructuur van de school is erop gericht vroegtijdige leerachterstanden bij leerlingen te 

signaleren. De school heeft hiertoe criteria vastgelegd die bepalen wanneer leerachterstanden te 

groot zijn en/of de ontwikkeling stagneert en interventies noodzakelijk zijn. De inspectie is van 

mening dat deze criteria aangescherp moeten worden; met name de kritische ondergrens is niet 

reëel of scherp genoeg. Het interventiebeleid is hierdoor niet helder en consistent. Ook de 

planmatigheid in de zorg moet verder ontwikkeld worden. Dit hangt samen met de afstemming in 

het onderwijsaanbod met betrekking tot de leerlingen die (tijdelijke uitval) hebben in bepaalde 

onderdelen van het onderwijs. Uit de interne peiling kwam met name ‘verlenging kleuterperiode” 

naar voren. Hier zijn op school geen eenduidige richtlijnen voor geformuleerd. 

 

 

 Beleidsconsequenties voor de schoolplanperiode 2015-2019 

1 Doelstelling en tijdpad in de groepsplannen specifieker formuleren. 

2 Leerlijnen verfijnen (aanscherpen van de kritische ondergrens voor mogelijke interventies) 

3 Planmatig handelen m.n. de analyse van gegevens helder en duidelijk formuleren voor de 

juiste afstemming van het onderwijsaanbod 

4 Protocol verlengen kleuterperiode 

 
Voor de planning van de  verbeterdoelen en activiteiten voor de lange termijn (2015-2019) wordt 

verwezen naar hft 6 Meerjarenplanning.  
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4.4 Personeel 

Personeelsbeleid: onze uitgangspunten 
 

1. Het personeelsbeleid wordt uitgevoerd op basis het Integraal Personeels Beleidsplan (IPB); 

2. Van ieder personeelslid is er een bekwaamheidsdossier/portfolio; 

3. Ieder personeelslid is verantwoordelijk voor de eigen ontwikkeling; 

4. Individuele scholing en teamscholing dient zoveel mogelijk bij te dragen aan de 

onderwijsontwikkeling van onze school en de deskundigheidsbevordering van de mensen 

die er werken; 

5. Teamscholing is onontbeerlijk voor versterking van het professioneel handelen in school en 

de ontwikkeling van een professionele en opbrengstgerichte cultuur; 

6. Ieder personeelslid heeft onderwijstaken, onderwijs gerelateerde taken en algemene 

schooltaken conform het afgesproken taakbeleid; 

7. De gesprekscyclus (functioneringsgesprekken, beoordelingsgesprekken, 

ontwikkelingsgesprekken) is erop gericht “het beste uit mensen te halen”; 

8. Collegiale consultaties, intervisie, coaching, klassenbezoeken door directeur/mt zijn gericht 

op versterking van het (didactisch) handelen in de klas en het optimaliseren van 

leerresultaten; 

9. Versterking leiderschap en professionele cultuur (beroepshouding). 

 

Leiderschap en professionele cultuur: onze uitgangspunten 
 

Een effectieve leider: 

- biedt structuur; 

- zorgt voor focus (voortdurende gerichtheid en bewaking van afgesproken beleid); 

- is optimistisch en weet te overtuigen; 

- ondersteunt en faciliteert de medewerkers; 

- geeft zelfvertrouwen; 

- maakt resultaten zichtbaar en geeft feedback; 

- is betrokken en weet wat er speelt in de dagelijkse praktijk; 

- heeft hoge verwachtingen; 

- geeft zelf het goede voorbeeld; 

- legt de focus op de kwaliteit van het onderwijs; 

- houdt zich bezig met een opbrengstgerichte, professionele cultuur; 

- is integraal eindverantwoordelijk voor het onderwijs, personeelsbeleid en kwaliteitsbeleid 

op school en legt hier legt verantwoording voor af. 

In een professionele cultuur: 

- is duidelijk wat de organisatie wil bereiken; 

- werken alle individuen in de organisatie optimaal samen aan het realiseren van de doelen 

van de organisatie en het verbeteren van de kwaliteit; 

- neemt ieder de verantwoordelijkheid voor zijn of haar functioneren, maar ook voor het 

functioneren van de organisatie als geheel; 

- is veel aandacht voor samenwerken en teamleren; 

- is respect voor elkaar een leidend beginsel; 

- is constructief en kritisch analyseren van praktijken en procedures vanzelfsprekend; 

- mag je risico’s nemen, hoef je niet álles te weten en mag je leren van fouten; 

- is ruimte voor feedback op zakelijke effectiviteit (resultaat) en sociale effectiviteit 

(collegialiteit); 

- denkt men niet in termen van beperkingen, maar in termen van mogelijkheden; 

- ligt de nadruk op doén; 

- nemen medewerkers verantwoordelijkheid voor hun eigen professionele ontwikkeling 

(eigenaarschap) 

- laten medewerkers “persoonlijk leiderschap” zien. 
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Personeelsbeleid: nadere uitwerking 
Het functiebouwwerk van de school heeft de volgende functies: 

 Management: directeur, adjunct dir / teamleider BB, teamleider OB/MB 

 Onderwijzend personeel: groepsleerkrachten, remedial teachers,  

zorgcoördinator, taal-en rekencoördinator, gedragsspecialist,  

ambulant begeleiders, vakleerkrachten 
 Onderwijsondersteunend personeel: onderwijsassistenten 

 Paramedici: logopedisten, fysiotherapeut 

 Coördinator samenwerkingsverband/voorzitter PCL 
 Onderzoek en consultatie: psycholoog/pedagoog, psychologisch assistente, 

maatschappelijk deskundige, schoolarts 

 ICT-er  
 Administratief personeel 

 Conciërge en schoonmaakpersoneel 

Competentie en professionalisering 
Centrale peiler in het integraal personeelsbeleid is de competentie van de teamleden: ze moeten 

goed toegerust zijn voor hun taken op de niveaus van: 

 kennis, 
 vaardigheden, 

 attitudes. 
De competenties van onderwijspersoneel in het SBO zijn door de overheid vastgesteld in zeven 

competenties volgens de wet BIO.  

In de trajecten klassenbezoek, functioneringsgesprekken, ontwikkelingsgesprekken (POP), 

beoordelingsgesprekken, coaching en scholing, wordt de individuele competentie en 

professionalisering van de teamleden besproken en opgenomen in het persoonlijk 

bekwaamheidsdossier van elk teamlid afzonderlijk.  

 
Aanstellingscriterium en scholing 

Alle teamleden hebben één of meer aanvullende opleidingen gevolgd op het gebied van speciale 

onderwijszorg. De opleiding ‘Leraar speciaal basisonderwijs’ (Effectief Onderwijs), de opleiding 

Groepsleraar speciale onderwijsbehoeften (master-SEN)of de opleiding Remedial Teacher (master-

SEN) wordt als aanstellingscriterium gebruikt. Van personeelsleden die bij benoeming nog niet 

beschikken over een dergelijk getuigschrift wordt verwacht dat zij zich binnen twee jaar na vaste 

aanstelling laten inschrijven voor één van deze opleidingen.  

Daarnaast volgen teamleden regelmatig cursussen gericht op meer specifieke thema’s in relatie tot 

de speciale onderwijszorg of tot het basisonderwijs in het algemeen.  

De schoolleiding volgt seminars op diverse gebieden die deskundige betrokkenheid vragen, 

bijvoorbeeld:personeelsbeleid, financieel management primair onderwijs, kwaliteitsbeleid. 

Directeur/bestuurder en beide teamleiders zijn gecertificeerd als Schoolleider Primair Onderwijs  

 
Functiemix 
Op basis van de afgesloten CAO-PO 2014 moet op 1 augustus 2014 14% van de LB-leraren voor 

een LC-functie in aanmerking komen. Voor SBO Aquamarijn betekent dit (bij benadering): 

 
2014 0,14   x   (L/14) = LC-fte’s 0,14 x ( 242/14 ) = 2,42 LC-fte´s 

 
Gerealiseerde formatieve verplichting per 01-08-2014 

functie schaal wtf datum 

leraar LC-taal 11 0,4612 01-08-2012 

leraar LC-gedrag 11 0,6240 01-08-2013 

 
Nog te realiseren formatieve verplichting  per 01-08-2014             

functie schaal wtf datum 

leraar LC-rekenen 11 0,6000 01-08-2014 

leraar LC-ict 11 0,6000 01-08-2015 

 
Met ingang van 01-08-2014 is de Wet Passend Onderwijs ingevoerd. Het is nog niet duidelijk wat 

dit voor effect heeft op de leerlingenstroom naar de sbo-scholen. In het somberste geval zal de 
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aanmelding van  leerlingen terug lopen met alle financiële gevolgen van dien voor zowel de 

schoolorganisatie als het expertisecentrum.  Dit (nog) onduidelijke toekomstperspectief maakt dat 

er een voorzichtig functie/benoemingsbeleid wordt gevoerd.  
 
Taakbeleid 
Goed taakbeleid leidt tot een gezonde werksituatie voor alle personeelsleden, waarbij 

aanstellingtijd en feitelijke werktijd in overeenstemming dienen te zijn. De werktijd moet efficiënt 

georganiseerd zijn, zodat de meeste werktijd gaat naar de onderdelen die het grootste effect 

hebben op de kwaliteit van het onderwijs. Taakbeleid is tevens een middel in het kader van 

leeftijdsgebonden persobneelsbeleid en verzuimbeleid. Bij de toedeling van de taken wordt 

rekening gehouden met de faciliteiten en verantwoordelijkheden die de medewerkers hebben  

binnen de school. Taken worden zoveel mogelijk verdeeld in relatie tot de belangstellingssfeer en 

persoonlijke kwalieteiten van betrokkenenen. De taakverdeling wordt schriftelijk vastgelegd. De 

verdeling van de taken is voor een jaar en wordt voor het begin van het nieuwe schooljaar 

opgesteld in overleg met de personeelsleden. 
 
Arbo-beleid 
Op SBOAquamarijn is een Arbo-beleidsplan. Hierin staat het beleid beschreven rond de aspecten: 

veiligheid, gezondheid en welzijn. Ook staat beschreven hoe de bedrijfshulpverlening (BHV) op de 

school is georganiseerd. 
 
Evenredige vertegenwoordiging vrouwen in de schoolleiding 
De wet “evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in het management in het primair onderwijs” 

stelt schoolbesturen verplicht een document op te nemen in het schoolplan, waarin het beleid voor 
evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in de schoolleiding is opgenomen.  

 

- Doelstelling 
Het bevoegd gezag van de vereniging stelt zich ten doel om de vertegenwoordiging van vrouwen 

en mannen in de schoolleiding een afspiegeling te doen zijn van de landelijke verhoudingen 
mannen/vrouwen in het speciale basisonderwijs. Daarbij hanteert het bevoegd gezag de 

voorwaarde dat deze doelstelling wordt voorafgegaan door de doelstelling dat de kandidaat met de 

sterkste kwaliteiten zal worden benoemd. Voor toepassing van de doelstelling van evenredige 

vertegenwoordiging zal er dus sprake moeten zijn van gelijkwaardige professionele kwaliteiten bij 
kandidaten voor vacante directiefuncties. 

Het bevoegd gezag maakt geen onderscheid tussen de functies directeur en adjunct-directeur bij 

het streven de doelstelling van evenredigheid te realiseren. Dat betekent dat een afspiegeling 
gerealiseerd is, wanneer één van beide functies aan een vrouw is toebedeeld. 

Het bevoegd gezag zal in geval van een vacature bij de schoolleiding uitgaan van de jaarlijks door 

de minister van Onderwijs gepubliceerde cijfers. De afspiegeling zal er echter niet toe kunnen 
leiden, dat het bevoegd gezag de functie zal opdelen in deeltijdfuncties om aan de 

afspiegelingsnorm van de wet tegemoet te komen. 
Het bevoegd gezag gaat er dan ook vanuit, dat aan de verplichtingen voortvloeiend uit de wet 

voldaan is, wanneer één van de beide directiefuncties wordt vervuld door een vrouw. 

De school heeft sinds 1 januari 2007 een vrouwelijke directeur. 

- Maatregelen 

 Het bevoegd gezag maakt bij publicatie van een vacature in de schoolleiding bekend, dat de 
vacature openstaat voor zowel vrouwen als mannen. 

 Het bevoegd gezag hanteert bij de werving allereerst het stroomschema van voorrangs-

benoemingen, indien dit bij de vacature van toepassing is.  

 Het bevoegd gezag vormt een sollicitatie- en selectiecommissie, die op de hoogte wordt 
gesteld van de directieven voortvloeiend uit de wet evenredige vertegenwoordiging. 

 Het bevoegd gezag stelt in overleg met de selectiecommissie een profiel vast voor de te 

benoemen functionaris. 
 De sollicitatie- en selectieprocedure wordt vastgesteld in overleg met de 

medezeggenschapsraad volgens de in de wet op de medezeggenschap in het onderwijs 

vastgestelde regels. 
 Bij kandidaten met gelijke kwaliteiten wordt de kandidaat benoemd, die daar volgens de regels 

van de wet evenredige vertegenwoordiging in aanmerking voor komt. 
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Voor verdere concrete uitwerking van bovenstaande uitgangspunten en thema’s verwijzen wordt 

verwezen naar de relevante documenten: o.a. personeelbeleidsplan, taakbeleidsplan, 

scholingsplan,regeling gesprekcyclus, arbo-beleidsplan. 

 

Huidige situatie, analyse en verbeteractiviteiten 

De huidige situatie van dit onderdeel “Personeelsbeleid”  is door middel van interne- en externe 

kwaliteitspeilingen beoordeeld.  

 

Naar aanleiding van Interne peilingen die bestonden uit klassenbezoek, functioneringsgesprekken, 

ontwikkelingsgesprekken (POP), beoordelingsgesprekken, coaching en scholing, werden de 

individuele competentie en professionalisering van de teamleden besproken en opgenomen in het 

persoonlijk bekwaamheidsdossier van elk teamlid afzonderlijk.  

Naar aanleiding van Externe peilingen  die bestonden uit Inspectie-onderzoek op 10 november 

2014 en een Audit door School-aan-Zet op 24 maart 2015, door dhr. H.Velderman en P.Tjepkema 

werden competenties en professionalisering van het team besproken en aandachtspunten 

geformuleerd voor de meerjarenplanning 2015-2019 

 

Analyse van bovenstaande peilingen 

De school voert een professionaliseringsbeleid wat erop gericht is dat de medewerkers optimaal 

kunnen functioneren als professionals in de onderwijsorganisatie met al zijn specifieke kenmerken 

en eisen aan de vakbekwaamheid. Ook wordt gestreefd naar een klimaat van sociale en fysieke 

veiligheid en goede arbeidsomstandigheden. In de professionaliseringscyclus worden de 

functionerings / beoordelingsgesprekken gevoerd aan de hand van een competentieprofiel 

opgesteld aan de hand van de 7-competenties van de leraar. In de komende planperiode zal dit 

worden uitgebreid met kwaliteits- en competentiekaarten op verschillende beleidsonderdelen o.a. 

didactische vaardigheden (borgen model direct instructie), beroepshouding en eigenaarschap.  

Uit de interne peiling kwam naar voren dat het team veel waarde hecht aan systematische 

communicatie-en weerbaarheidstrainingen.  

 

 

 Beleidsconsequenties voor de schoolplanperiode 2015-2019 

1 Analyse vaardigheden en onderzoekende houding van de leerkrachten verbeteren 

2 Planmatig handelen m.n. de analyse van gegevens helder en duidelijk formuleren voor de 

juiste afstemming van het onderwijsaanbod 

3 Competentieprofiel van de leraar aanvullen met kwaliteits-/competentiekaarten op 

verschillende beleidsonderdelen zoals beroepshouding en eigenaarschap, didactische 

vaardigheden (model directe instructie) 

4 Vervolgen Communicatie-en weerbaarheidstrainingen  

5 Scholing pedagopgische vaardigheid respectvolle omgang personeel /leerlingen ‘Geef-me-
de-5’ (methodiek C. de Bruijn) 

6 Diverse individuele trajecten (ook gericht op invulling LC-functie) o.a. opleiding 

bouwcoördinator OB, Rots en water, Gespecialiseerde Leerkracht- Master SEN, Kindercoach 

 
Voor de planning van de  verbeterdoelen en activiteiten voor de lange termijn (2015-2019) wordt 

verwezen naar hft 6 Meerjarenplanning.  
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4.5 Communicatie & Ouders* 

 

Ouders: onze uitgangspunten 
 
 

1. Ouders worden breed geïnformeerd over de gang van zaken in school; 

2. Ouders worden betrokken bij de voortgang in de ontwikkeling van hun kind; 

3. Ouders worden actief betrokken bij schoolactiviteiten; 

4. Wij stellen ons actief op de hoogte van opvattingen en verwachtingen van ouders over 

onze school en ons onderwijs en houden daar rekening mee; 

5. Wij communiceren op professionele wijze met ouders; 

6. Wij willen betrokken ouders omdat wij het standpunt huldigen dat  

 sterke ouderbetrokkenheid leidt tot betere leerprestaties van kinderen; 

 de school invloed heeft op mate waarin ouders betrokken zijn bij de school 

en het onderwijs; 

7. Wij stimuleren voor zover van toepassing en mogelijk onderwijsondersteunend gedrag bij 

ouders (huiswerk, voorlezen, taalontwikkeling); 

8. Wij zijn duidelijk naar ouders over wat wij van hen verwachten en over wat zij van ons 

kunnen verwachten. 
 

 

Goede communicatie met alle betrokkenen is buitengewoon belangrijk. De ouders van onze 

leerlingen spelen een belangrijke rol binnen de school. Zij zijn als eerste verantwoordelijk voor de 
opvoeding van hun kind(eren) en daarom de belangrijkste partner voor school. Meedenken en 

meebeslissen als ouder over de school is belangrijk. Dit kan op allerlei manieren door deelname 

aan schoolactiviteiten in de ouderraad als meebeslissen over de organisatie en de inrichting van de 
school in de medezeggenschapsraad.  

Ouderbetrokkenheid: nadere uitwerking 
Informatie uitwisseling met ouders over hun kind(eren) is heel belangrijk. Hiervoor hebben we 

verschillende vormen en vaste momenten: 
 Kennismakingsavond (september) 

 Bespreking Handelingsplan (bij plaatsing) 

 Huisbezoek (tussen herfst- en kerstvakantie) 
 Rapportbespreking in januari en juni 

 Maandelijkse Nieuwsbrief 

 Contactschrift Onderbouw 

 Open oudermiddag n.a.v. projectweek (maart/april) 
 Open dag, eens per 2 jaar, voor alle belangstellenden (oktober) 

 Website Aquamarijn 

 Schoolgids 
 
Ouderbijdrage en overige kosten 

SBO Aquamarijn vraagt geen vrijwillige bijdrage van ouders voor activiteiten die niet door het 

Ministerie van Onderwijs worden vergoed (zoals: de kosten van sinterklaas-kerstfeest, 

jaarafsluiting, theater en/of Harmoniebezoek, sportdag of de vervoerskosten voor excursies).  

Wel wordt een bijdrage gevraagd voor de volgende zaken:  

 De kinderen van de onderbouw, middenbouw en jongste bovenbouwgroepen gaan elk 

jaar één dag op schoolreis. De kosten van het schoolreisje voor de middenbouw en 
bovenbouw zijn ongeveer € 27,00 per kind. Het schoolreisje van de jongste groepen 

vraagt een kleinere bijdrage, afhankelijk van de bestemming. Voor de schoolkampen 

van de oudste bovenbouwgroepen wordt een eigen bijdrage aan de ouders gevraagd 
van € 70,00 per kind.   

Meedoen aan deze activiteiten is vrijwillig. Wanneer ouders/verzorgers problemen  

hebben met betaling van de financiële bijdragen, dan kunt u in overleg met de directie 

nadere afspraken maken. 
 Eén keer per schooljaar, tijdens de projectweken in maart/april, staat een ‘’goed doel’ 

centraal. Ouders/verzorgers kunnen dan voor de activiteiten ten gunste van dit 

gekozen goede doel, een kleine bijdrage geven. 
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Toelating van leerlingen op onze school is niet afhankelijk gesteld van het betalen van 

ouderbijdragen. 

 
Voor de concrete uitwerking van bovenstaande uitgangspunten verwijzen wij graag naar de 

relevante documenten zoals: schoolgids, kwaliteitszorgsysteem, reglement MR, zorgdocument. 

 
Huidige situatie, analyse en verbeteractiviteit 

Interne peiling:  Tevredenheidspeiling ouders “Scholen met Succes” maart 2015 

Het Tevredenheidsonderzoek onder ouders/verzorgers wordt om de twee jaar afgenomen.  

De laatste keer was dit in maart 2015. De uitkomsten zijn besproken met het team op  

13 april 2015 en met de MR op 26 mei 2015.  

 

Analyse van bovenstaande peiling 

Uit de peiling van maart 2015 blijkt dat SBO Aquamarijn, evenals de vorige peiling in 2013 een 8,3 

bij ouders scoort wat ‘de algemene tevredenheid’ betreft. Het landelijke tevredenheidscijfer is een 

7,8. Daarnaast zijn de ouders tevreden over: de leerkracht, de begeleiding, de schooltijden, de 

persoonlijke ontwikkeling en de schoolregels ( betreffende rust en orde). Aandachtspunten voor het 

beleid zijn: het contact van ouders met de school én de sfeer (omgang van de kinderen onderling).  

 

Het toetsingsinstrument WMK-C.Bos geeft ook Kwaliteitskaarten met betrekking tot (interne) 

toetsing van de communicatielijnen met alle betrokkenen. Deze kaarten worden met ingang van de 

nieuwe schoolplanperiode opgenomen in de Kwaliteitscyclus van de school zodat de 

beleidsdocumenten m.b.t. de communicatie  zowel intern als extern (met gemeente en andere 

samenwerkingspartners) daarop afgestemd en geactualiseerd kunnen worden. 

 

 

 

 Beleidsconsequenties voor de schoolplanperiode 2015-2019 

1 Oudercontact met de school uitbreiden met meerdere oudercontact-momenten 

2 Aandacht voor sfeer m.n. de omgang van de kinderen onderling middels de methode Kwink 

3 Opnemen Kwaliteitskaarten Communicatie intern en extern WMK-C.Bos in Kwaliteitscyclus 

van de school. 

4 Beleidsplan Communicatie intern/extern actualiseren. 

 

Voor de planning van de  verbeterdoelen en activiteiten voor de lange termijn (2015-2019) wordt 

verwezen naar hft 6 Meerjarenplanning.  

 
 
*(waar ‘ouders’ staat, wordt ‘ouders/verzorgers’ bedoeld) 
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Hoofdstuk 5: Kwaliteitsanalyse 
 

5.1 Inleiding  

 
In dit hoofdstuk worden de  belangrijkste beleidsconsequenties aangegeven naar aanleiding van de 

evaluatie van de kwaliteit van ons onderwijs op basis van: 

5.2 Schoolplan (2011 – 2015); 

5.3 School-zelfevaluatie; 

5.4 Externe beoordelingen. 

 

5.2  Conclusies meerjarenplan 2011-2015/schooljaarplan 2014-2015 
 
Beleidsconsequenties voor schoolplan 2015-2019 vanuit niet/onvoldoende afgerond beleid  

2011-2015 

1 Zorg voor kwaliteit: Opbrengstgericht werken (OGW) m.n. analyse vaardigheden 

2 Onderwijs en leren: 

Taal/Spelling: borging methode Staal en actualiseren dyslectie-beleid 

Begrijpend lezen: aanbod uitbreiden (verdieping voor betere lezers) 

Rekenen: uitwerking leerstofaanbod PRO leerlingen. Uitwerking praktisch rekenen. 

Sociaal-emotionele ontwikkeling: borging methode Kwink 

Het jonge Kind: Actualiseren methode Kleuterplein 

ICT:ontwikkelen beleidsplan en actualiseren methodische software (gebruik tablets) 

       aanvulling Parnassys en LOVS 

3 Zorg en begeleiding: 

Planmatig handelen m.n. analyses koppelen aan de gestelde doelen  

(uitwerking PDCA-cyclus) 

 

5.3  Conclusies School-zelfevaluatie - intern 
 

Beleidsconsequenties voor schoolplan 2015-2019  n.a.v. de door ons zelf uitgevoerde of 

geïnitieerde onderzoeken en evaluaties: 
1 WMK-C.Bos kwaliteitscyclus school: 

1. kwaliteitszorg  (kwaliteitsaspect 9):  

uitwerking van de leerresutaten door analyse koppelen aan gestelde doelen (PDCA-cyclus), 

analyse-vaardigheden verder ontwikkelen                     

2. opbrengsten (kwaliteitsaspect 1):  

structureel volgen van de sociale competenties van de leerlingen;  

betrokkenheid ouders /leerlingen bij handelingsplannen vergroten 

3. leerstofaanbod (kwaliteitsaspect 2): 

doorgaande lijn STAAL;actualisering Kleuterplein; uitbreiding aanbod begrijpend 

lezen;aanbod wereldoriëntatie BB;rekenaanbod PRO-leerlingen 

4. leertijd (kwaliteitsaspect 3): geen 

5. schoolklimaat/pedagogisch handelen (kwaliteitsaspect 4): 

methode “Kwink” en scholing collega’s Geef-me-de-5 (methodiek C.de Bruijn) 

6. didactisch handelen (kwaliteitsaspect 5): 

verantwoordelijkheid voor eigen leerproces door de leerlingen 

7. afstemming (kwaliteitsaspect 6):  

planmatig handelen 

8. zorg en begeleiding (kwaliteitsaspect 8 en 7):  

doelstelling in de groepsplannen specifieker formuleren, leerlijnen en doelen verfijnen 

(kritische ondergrens), protocol verlengen kleuterperiode. 
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2 Uit de Veiligheidspeiling: aandacht voor ‘pesten en plagen” en “schoppen en slaan”. met 

name op het schoolplein. 

3 Welbevinden Personeel (2015):  

1. De emotionele belasting  

2. De contactmomenten onderling  

4 Tevredenheidspeiling Ouders (2015):  

1. Oudercontact met de school uitbreiden met meerdere oudercontact-momenten 

2. Aandacht voor sfeer, m.n. de omgang van de kinderen onderling middels de methode 

Kwink 

 

 
 

5.4   Conclusies beoordelingen - extern 

 
Beleidsconsequenties voor schoolplan 2015-2019 n.a.v. de door anderen uitgevoerde of 

geïnitieerde onderzoeken en evaluaties: 
1 Bevindingen Inspectie:   

1. Zorg en begeleiding (kwaliteitsaspecten 8 en 7):  

- criteria kritische ondergrens (leerlijnen) scherper formuleren 

- specifieker formuleren van doelstellingen in groepsplannen m.b.t zorgactiviteiten  

(betere afstemming van het onderwijs op de zorgleerling ) 

2. Kwaliteitszorg (kwaliteitsaspect 9): 

analyse-vaardigheden leerkrachten verder ontwikkelen 

leerkrachtvaardigheden betrekken bij de analyse van de opbrengsten 

 

2 Audit School aan Zet (uitgevoerd door H.Velderman en P.Tjepkema) 

1. Aandacht voor “Beroepshouding /eigenaarschap leraar”   

2. Borgen Model Directe Instructie 
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5.5   Overzicht beleidsconsequenties schoolplanperiode 2015-2019 

 
 
 

 

 
 

Overzicht beleidsconsequenties schoolplanperiode 2015-2019 

 3.2: Landelijke trends en ontwikkelingen 

1 Verdere implementatie OpbrengstGerichtWerken (OGW) door o.a. analyse vaardigheden van 
de leerkrachten te verbeteren 

2 Door-ontwikkelen van de professionele onderzoekende houding van de leerkracht en 

eigenaarschap 

3 Beleidsplan (Sociale) Veiligheid en anti-pestbeleid: verdere implementatie en borging van 

methode Kwink 

4 Beleidsplan ICT en moderne media actualiseren, implementeren en borgen. Invoering tablets  

5 Deskundigheidsbevordering pedagogische vaardigheid o.a. in omgaan met kinderen met 

gedragspatronen die passen bij stoornissen  in het autisme-spectrum  

 4.1: Zorg voor kwaliteit 

1 Verdere uitwerking van de leerresultaten door de analyses te koppelen aan de gestelde 

doelen (PDCA-cyclus)  

2 Analyse vaardigheden van de leerkrachten verbeteren 

3 Betrokkenheid ouders bij handelingsplanning leerlingen vergroten 

4 Structureel volgen van ontwikkeling van de sociale competenties van de leerlingen 

 4.2: Onderwijs en leren 

 4.2.1 Leerstofaanbod 

1 Taal/spelling: Aandacht voor doorgaande lijn van groep 3 naar groep 4 mbt methode STAAL 

2 Begrijpend lezen: aanbod uitbreiden (verdieping voor betere lezers) 

3 Rekenen: verdere uitwerking leerstofaanbod PRO leerlingen. Verdere uitwerking praktisch 

rekenen. 

4 Jonge Kind: Vernieuwing aanbod jonge kind Kleuterplein (groep 1 en 2) 

5 Wereldoriëntatie: Aanbod wereldoriëntatie afstemming aanbod op uitstroomprofiel (m.n. BB) 

 4.2.2 Schoolklimaat en pedagogisch handelen 

1 Uit de Veiligheidspeiling Leerlingen: aandacht voor ‘pesten en plagen” en “schoppen en 

slaan”. met name op het schoolplein. 

2 Uit de Welzijnscheck personeel: de ‘emotionele belasting’ en de ‘contactmomenten 

onderling’. 

3 Uit de Oudertevredenheidspeiling: Aandacht voor sfeer, m.n. ‘de omgang van de kinderen 

onderling’ middels de methode Kwink 

4 Respectvolle omgang personeel /leerlingen houdt hoge prioriteit: methode “Kwink” en 

scholing collega’s Geef-me-de-5 (methodiek C.de Bruijn). 

 4.2.3 Onderwijsleerproces 

1 Planmatig handelen m.n. de analyse van gegevens helder en duidelijk formuleren voor de 

juiste afstemming van het onderwijsaanbod 

2 Door-ontwikkelen van de onderzoekende houding van de leerkracht en eigenaarschap 

3 Leerling eigenaar maken van leerproces 

 4.2.4. Diverse onderwijsinhoudelijke beleidsterreinen 

1 Beleidsplan Taal/ Spelling: verdere invoering en borging methode Staal 

2 Beleidsplan (Sociale) Veiligheid en anti-pestbeleid: verdere implementatie en borging van 

methode Kwink 

3 Beleidsplan ICT en moderne media: actualiseren, implementeren en borgen. Invoering 

tablets 

4 Ontwikkelen Kwaliteitskaarten/ competentiekaarten op diverse beleidsterreinen zoals: Taal, 
Rekenen, Sociaal-emotionele ontwikkeling en ICT 

 4.3: Zorg en begeleiding 

1 Doelstelling en tijdpad in de groepsplannen specifieker formuleren. 

2 Leerlijnen verfijnen (aanscherpen van de kritische ondergrens voor mogelijke interventies) 

3 Planmatig handelen m.n. de analyse van gegevens helder en duidelijk formuleren voor de 

juiste afstemming van het onderwijsaanbod 

4 Protocol verlengen kleuterperiode 

 4.4: Personeel 

1 Analyse vaardigheden en onderzoekende houding van de leerkrachten verbeteren 
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2 Planmatig handelen m.n. de analyse van gegevens helder en duidelijk formuleren voor de 

juiste afstemming van het onderwijsaanbod 

3 Competentieprofiel van de leraar aanvullen met kwaliteits-/competentiekaarten op 

verschillende beleidsonderdelen zoals beroepshouding en eigenaarschap, didactische 

vaardigheden (model directe instructie) 

4 Vervolgen Communicatie-en weerbaarheidstrainingen 

5 Scholing pedagogische vaardigheid respectvolle omgang  

personeel /leerlingen ‘Geef-me-de-5’ (methodiek C. de Bruijn) 

6 Diverse individuele trajecten (ook gericht op invulling LC-functie) o.a. opleiding 
bouwcoördinator OB, Rots en water, Gespecialiseerde Leerkracht- Master SEN, Kindercoach 

 4.5: Ouders 

1 Oudercontact met de school uitbreiden met meerdere oudercontact-momenten 

2 Aandacht voor sfeer m.n. de omgang van de kinderen onderling middels de methode Kwink 

3 Opnemen Kwaliteitskaarten Communicatie intern en extern WMK-C.Bos in Kwaliteitscyclus 

van de school 

4 Beleidsplan Communicatie intern/extern actualiseren. 

 5.2: Conclusies meerjarenplan 2011-2015 
1 Zorg voor kwaliteit:  

- Opbrengstgericht werken (OGW) m.n. analyse vaardigheden 

2 Onderwijs en leren: 

- Taal/Spelling: borging methode Staal en actualiseren dyslectie-beleid 

- Begrijpend lezen: aanbod uitbreiden (verdieping voor betere lezers) 

- Rekenen: uitwerking leerstofaanbod PRO leerlingen. Uitwerking 

   praktisch rekenen. 

- Sociaal-emotionele ontwikkeling: borging methode Kwink 

- Het jonge Kind: Actualiseren methode Kleuterplein 

- ICT:ontwikkelen beleidsplan en actualiseren methodische software  

  (gebruik tablets),  aanvulling Parnassys en LOVS 

3 Zorg en begeleiding: 

- Planmatig handelen m.n. analyses koppelen aan de gestelde doelen 

   (uitwerking PDCA-cyclus) 

 5.3: Conclusies School-zelfevaluatie 

1 Kwaliteitskaarten samenvatting 

- OGW (o.a.analyse vaardigheden) 

- Planmatighandelen (o.a.leerresutaten koppelen aan doelen) 

- Onderwijsdomeinen (o.a. taal/spelling, jonge kind) 

- Sociaal-emorionele ontwikkeling 

- Verantwoordelijkheid voor eigen leerproces leerling   

2 Uit de Veiligheidspeiling leerlingen: aandacht voor ‘pesten en plagen” en “schoppen en 

slaan”. met name op het schoolplein. 

3 Welbevinden Personeel (2015): 

1. De emotionele belasting  

2. De contactmomenten onderling 

4 Tevredenheidspeiling Ouders (2015):  

1. Oudercontact met de school uitbreiden met meerdere oudercontact-momenten 

2. Aandacht voor sfeer, m.n. de omgang van de kinderen onderling middels de methode 

Kwink 

 5.4: Conclusies externe beoordelingen 

1 Bevindingen Inspectie:   

1. Zorg en beleid:  

- criteria kritische ondergrens (leerlijnen) scherper formuleren 

- specifieker formuleren van doelstellingen in groepsplannen m.b.t zorgactiviteiten  

(betere afstemming van het onderwijs op de zorgleerling ) 

2. Kwaliteitszorg: 

analyse-vaardigheden leerkrachten verder ontwikkelen 

leerkrachtvaardigheden betrekken bij de analyse van de opbrengsten 

 Audit School aan Zet (uitgevoerd door H.Velderman en P.Tjepkema) 
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2 1. Aandacht voor “Beroepshouding /eigenaarschap leraar”   

2 .  Borgen Model Directe Instructie 

 

Samenvatting beleidsconsequenties schoolplanperiode 2015–2019 

 
Hieronder wordt een totaaloverzicht gegeven van alle beleidsconsequenties voor de 

schoolplanperiode 2015 – 2019. Deze beleidsconsequenties komen voort uit de hoofdstukken 2 t/m 

5.4 van dit schoolplan. Bij het prioriteren van de beleidsconsequenties hebben wij ons laten leiden 

door de volgende toetsstenen: 
 De onderwijsbehoeften van onze leerlingen; 

 Onze visie en missie; 

 Het Strategisch Beleidsplan 2015-2019; 

 Het toezichtkader van de inspectie; 

 Wettelijke verplichtingen; 

 Wensen van ouders, personeel, leerlingen; 

 Reeds ingezet beleid. 

 
In hoofdstuk 6 hebben we de beleidsconsequenties ondergebracht in een meerjarenplanning.  

 Overzicht beleidsconsequenties schoolplanperiode ‘15-‘19 Prioriteit 

 
1 

 
Zorg voor Kwaliteit:  

- Opbrengstgericht werken / Analyse vaardigheden en onderzoekende 

houding van de leerkrachten verbeteren 
                                

 

 
2 

 
Onderwijs en leren:  

- Taal/lezen: aandacht voor doorgaande lijn van groep 3 naar groep 4 mbt 

methode STAAL 
- Begrijpend lezen: aanbod uitbreiden (verdieping voor betere lezers) 

- Rekenen: verdere uitwerking leerstofaanbod PRO leerlingen. Verdere 

uitwerking praktisch rekenen. 
- Jonge Kind: vernieuwing aanbod jonge kind Kleuterplein (groep 1 en 2)  

- Sociaal Emotionele Ontwikkeling: Structureel volgen van ontwikkeling van 

de sociale competenties van de leerlingen 

- Goed Burgerschap: actualiseren anti-pestbeleid (implementeren en borgen) 
en verdere invoering methode ‘Kwink”. 

- ICT en moderne media: ontwikkelen beleidsplan en actualiseren 

methodische software   (gebruik tablets),  aanvulling Parnassys en LOVS 
- Wereldoriëntatie: aanbod wereldoriëntatie afstemming aanbod op 

uitstroomprofiel (m.n. BB)                              

                               

 

 

3 

 

Zorg en begeleiding:  

- Planmatig handelen m.n. de analyse van gegevens helder en duidelijk 

formuleren voor de juiste afstemming van het onderwijsaanbod (uitwerking 

PDCA-cyclus) 

- Leerling eigenaar maken van leerproces 

- Protocol verlengen kleuterperiode 

- Criteria kritische ondergrens (leerlijnen) scherper formuleren 

 

 

 

4 

 

Management en Organisatie: 

- Betrokkenheid ouders bij handelingsplanning leerlingen vergroten 
- Competentieprofiel van de leraar aanvullen met 

kwaliteits/competentiekaarten op verschillende beleidsonderdelen zoals 

beroepshouding en eigenaarschap, didactische vaardigheden  
(model directe instructie) 

- Oudercontact met de school uitbreiden met meerdere oudercontact-

momenten 

-Opnemen Kwaliteitskaart Communicatie intern/extern WMK-C.Bos in 
Kwaliteitscyclus van de school 
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- Beleidsplan Communicatie intern/extern actualiseren. 

 

 

5 

 

 

Teamontwikkeling en Persoonlijke ontwikkeling (Scholing & Begeleiding) 
- Leren analyseren  

- Eigenaarschap en professionele houding 

- Didactische vaardigheden o.a. borgen Directe Instructie Model 
- Communicatie/Weerbaarheidstraining 

- Scholing pedagogisch handelen/ gedrag: Geef-me-de-5 (master) 

- Flitsbezoeken MT 
- Begeleiding MT Kwaliteitszorg  

- Diverse individuele trajecten o.a. opleiding bouwcoördinator OB, Rots en 

water, Gespecialiseerde Leerkracht (Master SEN), Kindercoach, BHV    
 

 

* 1: eerste prioriteit  2: tweede prioriteit etc. 

Prioritering geeft niet aan de waardering ´belangrijk / minder belangrijk`, 
wél de uitwerking op (korte) termijn. 
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Hoofdstuk 6: Meerjarenplanning 
 

Hieronder vindt u onze meerjaren planning voor de periode 2015 – 2019. Bij de meerjarenplanning hebben we ons laten leiden door: 

      -    Beleidskeuzes en prioritering van de school (Hoofdstuk 5.5) 

      -    Financiën/meerjaren investeringplan; 

      -    Draagvlak en haalbaarheid. 

Wij hebben waar mogelijk samenhang aangebracht tussen de verschillende beleidscomponenten. Onze meerjarenplanning vormt de onderbouwing van 

het schoolbeleid voor de komende vier schooljaren. Per schooljaar zullen onze beleidsvoornemens nader uitgewerkt worden in SMART geformuleerde 

jaarplannen. Concrete en SMART geformuleerde uitwerkingen van de beleidsvoornemens voor het schooljaar 2015 – 2016 staan in het schooljaarplan 

2015 – 2016 en in daaropvolgende schooljaarplannen. 

 

6.1 Meerjarenplanning 2015-2019 

 Beleidsvoornemens  Planning   Budget  

 Domein1: Kwaliteitszorg 15-16 16-17 17-18 18-19  15 - 16 16 - 17 17 - 18 18 - 19 

1 Opbrengstgericht werken: Analyse 
vaardigheden en onderzoekende 

houding van de leerkrachten 
verbeteren (Leren analyseren) 

 

X X - -  Scholingsbudget idem - - 

 

 

 Beleidsvoornemens  Planning   Budget  

 Domein 2: Onderwijs en leren  15-16 16-17 17-18 18 - 19  15 - 16 16 - 17 17 - 18 18 - 19 

1 Taal/Lezen: o.a. aandacht voor 

doorgaande lijn van groep 3 naar groep 4 

mbt methode STAAL en verdere 

uitwerking Taalbeleidsplan.  
Begrijpend lezen: aanbod uitbreiden 

(verdieping voor betere lezers) 
 

X 
 

 

 
- 

 

X 
 

 

 
X 

- 
 

 

 
- 

- 
 

 

 
- 

 Scholingsbudget 
 

 

 
- 

Scholingsbud
get 

 

 
Scholingsbud

get 

- 
 

 

 
Scholingsbud

get 

- 
 

 

 
- 

2 Rekenen: verdere uitwerking 

leerstofaanbod PRO leerlingen. Verdere 

uitwerking praktisch rekenen 

 

X X - -  - - - - 

3 Sociaal Emotionele Ontwikkeling  

Goed Burgerschap: actualiseren anti-

X X X X  Investering 
onderwijsleerpakket 

Scholingsbudget 

Scholingsbud
get 

Scholingsbud
get  

- 
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pestbeleid (implementeren en borgen) en 

methode “Kwink”. 

 

4 Jonge Kind vernieuwing aanbod jonge 

kind Kleuterplein (groep 1 en 2) 
 

X X - -  Investering 

onderwijsleerpakket 

- - - 

5 ICT en Moderne Media:ontwikkelen 
beleidsplan en actualiseren methodische 

software   (gebruik tablets),  aanvulling 
Parnassys en LOVS 

X X X X  Investering 
onderwijsleerpakket 

Scholingsbudget 

Investering 
onderwijsleer

pakket 
Scholingsbud

get 

Investering 
onderwijsleer

pakket 
Scholingsbud

get 

Investering 
onderwijsleer

pakket 
Scholingsbud

get 

6 Wereldoriëntatie:  
aanbod wereldoriëntatie afstemming 
aanbod op uitstroomprofiel (m.n. BB) 

 

- X - -  - Investering 

onderwijsleer
pakket 

- - 

 Beleidsvoornemens  Planning   Budget  

 Domein 3: Zorg & Begeleiding 15 -16 16 - 17 17 - 18 18 - 19  15 - 16 16 - 17 17 - 18 18 - 19 

1 Planmatig handelen m.n. de analyse van 

gegevens helder en duidelijk formuleren 
voor de juiste afstemming van het 

onderwijsaanbod (uitwerking PDCA-

cyclus) 
 

X - - -  Scholingsbudget - - - 

2 Leerling eigenaar maken van leerproces 

 

- X - -  - - - - 

3 Protocol verlengen kleuterperiode 

 

- X - -  - - - - 

4 Criteria kritische ondergrens (leerlijnen) 
scherper formuleren 

 

X - - -  - - - - 

 

 

 Beleidsvoornemens  Planning   Budget  

 Domein 4: Management & Organisatie 15  16 16 - 17 17 - 18 18 - 19  15 - 16 16 - 17 17 - 18 18 - 19 

1 Competentieprofiel van de leraar 
aanvullen met 

kwaliteits/competentiekaarten op 
verschillende beleidsonderdelen zoals 

beroepshouding en eigenaarschap, 

didactische vaardigheden  
(model directe instructie) 

 

X X x -  Scholingsbudget Scholings 
budget 

Scholings 
budget 

- 

2 Beleidsplan Communicatie intern/extern 

actualiseren. 

X X - -  Scholingsbudget Scholings 

budget 

- - 
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Opnemen Kwaliteitskaarten 

Communicatie intern en extern WMK-
C.Bos in Kwaliteitscyclus van de school. 

Oudercontact met de school uitbreiden 
met meerdere oudercontact-momenten 

 

3 Betrokkenheid ouders bij 

handelingsplanning leerlingen vergroten 
 

 X X -  - - - - 

 
 

 Beleidsvoornemens  Planning   Budget  

 Domein 5: Scholing/ teamontwikkeling 15 - 16 16 - 17 17 - 18 18 - 19  15 - 16 16 - 17 17 - 18 18 - 19 

1 Leren analyseren 

 

X X - -  Scholingsbudget Scholings 

budget 

- - 

2 Eigenaarschap en professionele houding 

 

X - - -  Scholingsbudget - - - 

3 Didactische vaardigheden o.a. borgen 
Directe Instructie Model 

 

 

- X    - Scholings 
budget 

- - 

4 Communicatie/Weerbaarheidstraining 
 

X - X -  Scholingsbudget - Scholings 
budget 

- 

5 Scholing pedagogisch handelen/ gedrag: 

Geef-me-de-5 (master) 

 

X X - -  Scholingsbudget Scholings 

budget 

- - 

6 Flitsbezoeken MT 
 

X - - -  Scholingsbudget - - - 

7 Begeleiding MT Kwaliteitszorg  

 

X X X X  Scholingsbudget Scholings 

budget 

Scholings 

budget 

Scholings 

budget 

8 Diverse individuele trajecten o.a. 

opleiding bouwcoördinator OB, Rots en 
water, Gespecialiseerde Leerkracht 

(Master SEN), Kindercoach, BHV 

    

X X X X  Scholingsbudget Scholings 

budget 

Scholings 

budget 

Scholings 

budget 
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Hoofdstuk 7: Overzicht verwijzingen 
 

 

Dit laatste hoofdstuk biedt een overzicht van beleidsdocumenten waarnaar wij in dit schoolplan 

hebben verwezen. Deze documenten zijn feitelijk nadere specificaties/uitwerkingen van 

(onderdelen van) ons schoolplan. Wij beschouwen deze documenten daarom als bijlagen bij dit 

schoolplan. Ze zijn in te zien en te raadplegen op school en opvraagbaar voor bevoegde instanties 

als bestuur en inspectie. 

 

7.1 Overzicht verwijzingen 

  

Beleidsdocumenten 

1 Strategisch Beleidsplan Bestuur (2015-2019) 

2 Statuten Stichting SCSBO te Leeuwarden 

3 Meerjarenplan 2015-2019  

4 Schooljaarplan 2015-2016 

5 Jaarverslag 2014 

6 Schoolgids 2015-2016 

7 Digitale Schoolmap (met regels,afspraken en routines) 

8 Kwaliteitshandboek/ Map Kader Goed Onderwijs 

9 Document Kwaliteitszorg 

10 Beleidsplan ( Sociale ) Veiligheid en Protocollen 

11 Personeelsbeleidsplan 

12 Document leerlingenzorg SBO Aquamarijn 

13 Schoolondersteuningsprofiel SBO Aquamarijn 

14 Zorgplan SWV Fryslân 

15 Beleidsplan Taal ( o.a. Lezen & Dyslexie) 

16 Beleidsplan Rekenen ( o.a. Leerlijn moeilijke rekenaars ) 

17 Meerjarenbegroting 

18 Meerjaren huisvesting - en onderhoudsplan 

19 Reglement MR 

  

  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 



Schoolplan 2011-2015  sbo Aquamarijn  Leeuwarden 49                                                                      
  

Formulier Vaststelling Schoolplan 
 

 

Naam school: SBO Aquamarijn 
 

 
Adres: Brandemeer 35 

 

 

Plaats: 8918CT Leeuwarden 

 

 

Brinnummer: 02BJ 

  

 

Het bevoegd gezag heeft het schoolplan van bovengenoemde school voor de 

planperiode 2015-2019 vastgesteld overeenkomstig art.16 lid 1 van de wet op het 
Primair Onderwijs 
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Formulier Instemming Schoolplan 
 

 

Naam school: SBO Aquamarijn 
 

 
Adres: Brandemeer 35 

 

 

Plaats: 8918CT Leeuwarden 

 

 

Brinnummer: 02BJ 

 

 

De medezeggenschapsraad verklaart hiermee haar instemming met het 

Schoolplan 2015-2019 zoals dat door het bevoegd gezag aan haar is voorgelegd, 
overeenkomnstig artikel 10b van de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) 
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