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1. Inleiding
1.1 Voorwoord
Dit schoolplan is het beleidsdocument, waarin we aangeven welke keuzen we voor de
schoolplanperiode 2015-2019 voor S.O. De Duinpieper hebben gemaakt. Vanwege de specifieke
situatie van De Duinpieper, eind vorig schooljaar is de directeur tijdelijk waargenomen en enkele
maanden na de zomervakantie is er wederom een waarnemend directeur aangesteld, geeft dit
plan de kaders aan waar de (wnd.) directeur met het team en de MR dit en aankomende
schooljaren verdere invulling aan zal geven.
Ten eerste geeft het de activiteiten weer die in het (resterende deel van het) schooljaar 20152016 uitgevoerd worden in het kader van onze korte termijn ambitie om onze opbrengsten eind
schooljaar 2015 - 2016 inzichtelijk te hebben conform de wensen van de inspectie (rapport van
13 januari 2015).
Ten tweede worden de activiteiten omschreven die noodzakelijk zijn om de financiële
huishouding van De Duinpieper op orde te krijgen. Voor deze tweede doelstelling wordt twee
jaren uitgetrokken omdat de financiën rechtstreeks verbonden zijn met de organisatie van de
school en enorme invloed heeft op de kern van De Duinpieper; de ontwikkeling van de leerlingen
door het personeel en de wijze waarop het onderwijs vorm wordt gegeven.
Het is opgesteld binnen de kaders van het strategisch beleidsplan van het bestuur van Stichting
Speciaal Onderwijs Leiden e.o. (Stichting SSOL). In dit schoolplan hebben wij de specifieke doelen
voor onze school bepaald, rekening houdend met de huidige stand van zaken van het onderwijs
en de omgevingsfactoren, die van invloed zijn op het functioneren van de school.
Vanuit de strategie zullen in de schoolplannen de volgende thema’s vanuit het streven van
speciaal naar gespecialiseerd zijn terug te vinden:
opbrengst- en resultaatgerichtheid vanuit de verschillende omgevingsvragen;
samenwerking ouders en partners in de regio;
aandacht voor personeelsbeleid (personeelsontwikkeling en cao);
kwaliteitszorg (vragenlijsten, focusgesprekken en audits).
De medezeggenschapsraad heeft het schoolplan ter beoordeling ontvangen. De MR heeft
ingestemd met dit schoolplan op 21 juni 2016.
Wij zien het schoolplan als een kwaliteitsdocument, waarin het beleid wordt geformuleerd en
vastgesteld. Ons beleidsplan moet een onmisbaar document vormen in de school. Het zal
duidelijkheid bieden aan iedereen die bij de school betrokken is.
Anne van der Zaag
Waarnemend Directeur De Duinpieper
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1.2 Doelen en functie
Het schoolplan geeft aan bestuur, team en ouders duidelijkheid over wat we willen bereiken met
het onderwijs op deze school en hoe we dit in de praktijk vorm geven. Op grond van dit
schoolplan stelt De Duinpieper jaarlijks een jaarplan op. Dit jaarplan wordt halfjaarlijks en jaarlijks
geëvalueerd. In elk jaarverslag zullen we steeds terugblikken of de gestelde verbeterdoelen
gerealiseerd zijn. Op deze wijze geven we vorm aan een cyclus van plannen, uitvoeren en
evalueren.

1.3 Procedures
Het schoolplan is opgesteld door het managementteam van de school en ter goedkeuring
voorgelegd aan de medezeggenschapsraad.
Bij het opstellen van dit plan is gebruik gemaakt van de volgende gegevens en bronnen:
• Werken met Kwaliteitskaarten Expertise Centrum (SO) van drs. C. Bos en drs. E. Rietkerk.
• WMK rapportages van eind 2013 tot begin 2014.
• Evaluatie schoolplan 2011-2015.
• Inspectierapport d.d. 13-01-2015.
• Strategisch beleidsplan Stichting SSOL.
• De schoolgids van De Duinpieper (gezamenlijk met Het Duin en De Oeverpieper).
• Het ABC van De Duinpieper.
• Zorgplan Samenwerkingsverband Duin en Bollenstreek.
• Zorgplan school.
• Het schoolondersteuningsprofiel (SOP).
• Interne beleidsplannen voor o.a. IPB en ICT.
De teamleden hebben meegedacht over de missie en visie(s) en van de school en de SWOTanalyse. Daarnaast hebben zij een bijdrage geleverd aan de inhoud van diverse hoofdstukken
(review) en aan het invullen van diverse ambities.
De komende vier jaar zullen we planmatig de onderdelen van ons schoolplan met elkaar
bespreken. Daarnaast zullen we aan het einde van ieder schooljaar het jaarplan voor het komend
jaar samen vaststellen. Ieder jaar kijken we met het team ook terug: hebben we onze
verbeterdoelen en ambities in voldoende mate gerealiseerd? Tenslotte dragen we zorg voor een
cyclische evaluatie van de beleidsterreinen, zoals beschreven in dit schoolplan. Met behulp van de
jaarlijkse Quick Scan stellen we per jaar vast wat er (niet) goed gaat en bepalen we onze
verbeterdoelen, in relatie met ons schoolplan en de voorgenomen verbeterpunten (zie hoofdstuk
8).

1.4 Verwijzingen
Het schoolplan is een wettelijk verplicht document. Naast het schoolplan maken wij jaarlijks een
schoolgids voor ouders en een jaarplan en -verslag voor leerkrachten, bestuur en inspectie. Door
middel van deze documenten leggen wij verantwoording af naar buiten. Ook gebruiken wij deze
plannen om de richting aan te geven van de ontwikkeling van onze school.
Het schoolplan heeft de volgende kenmerken :
- het plan moet een realistische weergave zijn van het onderwijs op De Duinpieper;
- het plan moet duidelijk maken hoe De Duinpieper werkt en wat de missie en visie is van ons
onderwijs;
- er moet draagvlak zijn binnen de organisatie t.a.v. de inhoud van het schoolplan;
- het plan moet leesbaar zijn;
- het schoolplan moet jaarlijks geëvalueerd worden of de gestelde doelen zijn gehaald;
- het schoolplan moet de activiteiten aangeven voor het schooljaar 2015-2016 en kaders
aangeven voor de ontwikkelingen in volgende schooljaren.
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1.5 Beschrijvend deel en planvormende deel
Dit schoolplan bestaat uit twee delen: een beschrijvend deel (hoofdstuk 2 t/m 7 ) en een
planvormend deel (hoofdstuk 8 e.v.).
Het beschrijvend deel geeft aan op welke wijze de school vorm geeft aan het onderwijs naar de
eisen die daaraan door de wetgever gesteld worden (artikel 12 Wet op het Basisonderwijs).
Hoofdstuk 8 vormt het ‘spannende deel’ van het schoolplan, omdat daarin de keuzes gemaakt
worden voor de speerpunten in de komende vier jaar. In dit deel wordt de ambitie van de school
geformuleerd. De speerpunten die nodig zijn om deze ambitie te realiseren, ontstaan vanuit een
SWOT-analyse. De stappen die nodig zijn om deze speerpunten te realiseren worden in kaart
gebracht door de verschillende beleidsterreinen langs te lopen, zoals die in het strategische
beleidsplan zijn geformuleerd.
Tenslotte wordt in een schematisch overzicht in hoofdstuk 9, voor het schooljaar 2015 - 2016,
voor een aantal onderwerpen de volgende zaken beschreven;
1. Doelstellingen
2. Activiteiten
3. De betrokken werknemers
4. Het tijdspad
5. De evaluatiemomenten
We volgen hier de PDCA-cyclus; plannen, doen, controleren en aanpassen.
Vertaald naar ons onderwijs is dit; data, duiden, doelen en doen.
Omdat in het schooljaar 2015 - 2016 door het uitvallen van de directeur op De Duinpieper een
bijzondere situatie is ontstaan, is besloten om de activiteiten over de volgende jaren van de
schoolplanperiode in het tweede kwartaal van 2016 uit te werken.

1.6 Verbeteringen
Om ervoor te zorgen dat het schoolplan onder de aandacht blijft van het team wordt het
bespreken van het schoolplan opgenomen in het vergaderrooster.
De bijbehorende bijlagen en beleidsstukken zijn centraal gearchiveerd zodat personeelsleden hier
altijd toegang tot hebben. De overige betrokken partijen kunnen het beleid inzien en opvragen bij
de directeur.
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2. Schoolbeschrijving
2.1 Schoolgegevens
De naam van onze school is SO De Duinpieper.

Een duinpieper is een klein kwikstaartachtig vogeltje. Hij komt voor in heidevelden, duinen en
droge hooglanden. In Nederland is de duinpieper een zeldzame broedvogel, die zijn nest op de
grond maakt.
De Duinpieper is een school voor Speciaal Onderwijs (SO). Kinderen van 4 tot 14 jaar met een
verstandelijke handicap of ontwikkelingsachterstand kunnen onze school bezoeken.
De Duinpieper is de enige school voor ZMLK in de Duin en Bollenstreek en heeft hierdoor een
regionale functie. De school is van oorsprong een onderdeel van de ’ s Heeren Loo Zorggroep en
werkt nauw samen met VSO Het Duin en De Oeverpieper (onderwijs/zorgarrangement). Deze drie
scholen zijn sinds 1 januari 2015 onderdeel van de Stichting SSOL en hebben een regionale
functie, dat betekent dat de kinderen vanuit diverse gemeentes uit de regio afkomstig zijn (in de
driehoek Hillegom-Rijnsburg-Katwijk).
Algemene gegevens:
Naam school
S.O. De Duinpieper

Brin-nummer
14MY

Directeur
Anne van der Zaag
(waarnemend)

Adresgegevens
Stakman Bossestraat 81
2203 GH Noordwijk ZH

Website: http://www.duinpieper.nl
Telefoon: 071 – 3621661
De Duinpieper, VSO Het Duin en De Oeverpieper liggen, samen met 2 basisscholen, in een rustige
woonwijk van Noordwijk. Er is veel groen rondom de school. De gebouwen worden gescheiden
door een openbaar plein en een waterpartij. In de directe omgeving is een dierenparkje en vijver,
een klein winkelcentrum waar de leerlingen kunnen leren boodschappen doen en de markt.
Het gebouw heeft 9 klaslokalen, een speelzaal en een aula die wordt gebruikt voor diverse
vieringen. Voor de gymlessen maken wij, naast het speelzaal, ook gebruik van de nieuwe sporthal
aan de Duinwetering.
We beschikken over een ruim, groen schoolplein, waarbij een duidelijke scheiding is gemaakt in
onderbouw en bovenbouw. Voor kinderen die op de fiets naar school komen is er achter de
school een gelegenheid de fiets te stallen. De Duinpieper wordt het schooljaar 2015 – 2016
bezocht door 76 leerlingen, verdeeld over 6 groepen.
Op 1 oktober 2014 had De Duinpieper 79 leerlingen. In de jaarverslagen van De Duinpieper maken
we jaarlijks melding van de aantallen.
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De Duinpieper is, samen met de andere twee scholen, per 1 januari 2015 gefuseerd met de
Stichting Special Onderwijs Leiden e.o. (Stichting SSOL). Deze stichting werkt met een Raad van
Toezicht en een directeur bestuurder.
Algemene gegevens
Naam Stichting
Stichting SSOL
Leiden e.o.

Directeur bestuurder
I. Roosjen

Adresgegevens
Donizettilaan 1a
2324 BE Leiden

Website: http://st-sol.nl/
Telefoon: 071 - 5281010

2.2 Personeel
Het personeel van De Duinpieper bestaat uit de locatiedirecteur, intern begeleiders,
groepsleerkrachten, logopedistes, een orthopedagoge, een vakleerkracht voor
bewegingsonderwijs, onderwijsassistenten en een conciërge.
De maatschappelijke tendens dat het onderwijs en de zorg steeds meer vrouwenberoepen zijn,
komt ook tot uiting op De Duinpieper. Alleen de conciërge is een man. Het team van De
Duinpieper bestaat momenteel uit 27 vaste personeelsleden waarvan het overgrote deel parttime
werkt.
De locatiedirecteur
De locatiedirecteur heeft de dagelijkse leiding over de school.
Leerkrachten en onderwijsassistenten
Samen zijn zij verantwoordelijk voor de goede gang van zaken in de groep. De leerkracht is de
eerst verantwoordelijke voor het onderwijsprogramma. De onderwijsassistent (bij het SO in alle
groepen aanwezig) zal hierbij assisteren, maar heeft ook een verzorgende en huishoudelijke taak:
helpen bij eten en drinken, de toiletgang en het omkleden bij de gym -en zwemlessen.
Vakleerkracht
De vakleerkracht gymnastiek verzorgt de gymlessen, voor 2 dagen per week en de sportdagen .
Orthopedagoge
Aan onze school is een orthopedagoog verbonden; zij heeft zitting in de Commissie van
Begeleiding (CvB) van de school. De pedagogisch / psychologische onderzoeken vallen onder haar
verantwoordelijkheid en het signaleringsplan en het ontwikkelperspectief plan (OPP) bij de
leerlingbespreking worden door haar in samenwerking met het team opgesteld. Verder heeft de
orthopedagoge een adviserende en stimulerende taak binnen het onderwijsleerproces van onze
school.
Intern Begeleider
De Intern Begeleider (IB-er) is verantwoordelijk voor het bewaken en optimaliseren van het
onderwijs om op deze manier de ontwikkeling van de kinderen zo goed mogelijk te laten
verlopen. De IB-er houdt zich bezig met het leerlingvolgsysteem en organiseert en begeleidt de
leerling besprekingen. Daarnaast is de IB-er op de hoogte van de ontwikkelingen van de leerlingen
in haar bouw, onder andere door klassenconsultaties en kan ze ondersteuning bieden aan de
leerkrachten in de vorm van coaching. De IB-er is het eerste aanspreekpunt voor vragen van
leerkrachten en onderwijsassistenten op het gebied van begeleiding van leerlingen en
onderwijsinhoudelijke vragen. De IB-ers evalueren jaarlijks de opbrengsten van het geboden
onderwijs binnen De Duinpieper. De Duinpieper heeft twee IB-ers die deels ambulant zijn.
Schoolplan 2015 – 2019

5

Logopedisten
Naast individuele begeleiding geeft de logopediste ook groepslogopedie in een aantal groepen
van De Duinpieper. Verder coördineren zij de Totale Communicatie, zodat door de hele school
dezelfde gebaren en pictogrammen worden gebruikt. In totaal is er 4 dagen logopedie
beschikbaar.
Support teacher
De Support Teacher (ST-er) ondersteunt de leerkrachten binnen De Duinpieper. Dit kan in een ‘1op-1’ begeleiding zijn, gedurende een deel van de dag, of in een klein groepje. De ST-er heeft haar
eigen expertise: dit kan zijn op het gebied van communicatie, PECS, TEACCH, autisme, gedrag,
video-interactie of creatieve therapie.
In tweede instantie kan zij de groep overnemen, zodat de leerkracht extra aandacht aan een
groepje leerlingen kan besteden, maar zij kan deze tijd ook aan andere schoolse zaken besteden.
Conciërge
De conciërge heeft een belangrijke plaats binnen de school. Hij draagt zorg voor het klein
onderhoud, houdt het gebouw en het plein schoon en beantwoordt de telefoon. Waar mogelijk
ondersteunt hij het personeel met werkzaamheden ten behoeve van commissie als Sinterklaas
(Sinterklaasstoel) en Voorstelling (aanpassen aula).

2.3 Kenmerken van de leerlingen.
Onze leerlingen hebben een leeftijd van 4 tot 14 jaar en een verstandelijke handicap of een
ontwikkelingsachterstand.
Dit betekent dat zij een Totaal Intelligentie Quotiënt (TIQ) hebben van 54 of lager. Ook zijn er
kinderen met een TIQ boven de 55. Bij hen is er sprake van een bijkomende problematiek
(syndroom, stoornis en/of beperking) waardoor zij alsnog De Duinpieper bezoeken. Eén derde van
onze kinderen heeft de diagnose ASS (een vorm van autisme).
De kinderen die de school bezoeken, wonen in één van de gemeenten in de Duin- en
Bollenstreek, enkele kinderen wonen intern op het Noordwijkerduin of in een sociowoning.
De meeste kinderen worden met het aangepast leerling-vervoer naar school gebracht.
Onze kinderen zijn veelal afkomstig van kinderdagcentra als de Hommels (Raamwerk), het
speciaal basisonderwijs, regulier basisonderwijs, Cardea of Curium (centrum voor kinder- en
jeugdpsychiatrie).
Leerlingen met een grotere begeleidingsbehoefte
Deze leerlingen werken veelal in kleinere groepen en ontvangen de extra ondersteuning die zij
nodig hebben. In algemene zin hebben wij, op grond van de kenmerken van de leerlingen, de
volgende aandachtspunten:
- Extra aandacht besteden aan het vak taal
- Extra aandacht besteden aan gedragsregulering (sociaal-emotionele ontwikkeling)
De doelgroepen zullen de komende jaren gelijk blijven, maar we verwachten wel verdichting van
problematiek (complexe problematiek) en door de invoering van Passend Onderwijs ook minder
leerlingen.
Samengevat: door een complexere hulpvraag wordt meer van onze expertise verwacht.
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Uitstroomgegevens
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-1015

VSO Het Duin
16
8
8
14

SO MLK
1
-

Oeverpieper
1
1

Overig

2 (KDC)
1

2.4 Kenmerken van de ouders
De Duinpieper kent geen Ouderraad. Wel hebben we actieve en betrokken ouders die zich
graag praktisch willen inzetten voor school.
Aan het begin van het schooljaar kunnen de ouders zich inschrijven voor allerlei activiteiten. Deze
hulp is hard nodig! Of het nu gaat om de aula in te richten voor Sint en Kerst of ons te rijden naar
een museum, we waarderen de hulp enorm. Dat laten wij zien aan het eind van het schooljaar
met de ‘bedanktvooruwinzetopdeduinpieper’ ochtend.
Tevens zitten er drie ouders vanuit De Duinpieper in de medezeggenschapsraad (MR) van de drie
Noordwijkse scholen (SO De Duinpieper, De Oeverpieper en VSO Het Duin).
Ondanks dat De Duinpieper van oorsprong een Protestants Christelijke identiteit heeft, hebben
de gezinnen waar de kinderen uit komen voor 31% diezelfde identiteit en respecteert 69% van de
ouders vanwege geen of andere godsdienstige overtuigingen de identiteit van de school.
Protestant*
25
Rooms Katholiek
11
Islam
2
Overig
4
Niet
37
*hieronder vallen: gereformeerd, gereformeerd vrijgemaakt, gereformeerde gemeente, christelijk
gereformeerd, christelijk, evangelisch, Nederlands hervormd, Prot .Christelijk, PKN, Nederlands
Hervormd vrijgemaakt.
De Duinpieper heeft een regiofunctie.
De kinderen wonen in:
Katwijk
Noordwijk
Hillegom
Rijnsburg
Lisse
Noordwijkerhout
Voorhout
Sassenheim
Oegstgeest
Overig:*

16
14
9
9
7
7
6
4
2
5

overig: Buitenkaag, Roelofarendsveen, Hoofddorp, Valkenburg, Zoeterwoude.
De landelijke trend dat beide ouders geheel dan wel gedeeltelijk aan het arbeidsproces
deelnemen is ook hier merkbaar.
Hierbij is van één van de ouders de hoogst genoten opleiding genomen.
HBO/universitair
19
Eigen bedrijf/ondernemer
10
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MBO
LBO
Geen arbeid*
*beide ouders geen werk

33
13
4

2.5 Sterkte- zwakte analyse (SWOT-analyse)
Om voor de komende jaren de strategie en ambities van de school waar te kunnen maken is een
analyse gemaakt van de interne sterkten en zwakten van de school.
“Omdat we weten wat we willen, wat maakt het voor ons dan moeilijk of makkelijker
om dat te realiseren”.
Om te komen tot een SWOT-analyse zijn de volgende stappen uitgevoerd:
- iedere leerkracht heeft het schema ingevuld naar eigen inzicht en beleving
- ieders inzichten zijn verwerkt in een totaal schema en daarna geschoond op basis van
onze ambities
De ambities van De Duinpieper, binnen de door de Stichting SSOL gestelde kaders voor
strategisch en financieel beleid, voor de komende 4 jaar zijn:
Korte termijn;
Onze school heeft de opbrengsten eind schooljaar 2015 - 2016 inzichtelijk waarbij de groei van
elk kind gemeten wordt op basis van het uitstroomprofiel en de groepsplannen met daarin
concrete doelstellingen per kernvak. Kinderen van De Duinpieper hebben recht op goed
onderwijs waarbij voor elk kind de opbrengsten optimaal zijn.
Middellange termijn;
Onze school in 2017 is een school waarin de inkomsten en uitgaven in evenwicht met elkaar zijn
en het team concrete invulling heeft gegeven aan de ingezette kwaliteitstrajecten. Niet alleen op
financieel gebied maar ook op onderwijskundig gebied.
Lange termijn;
Onze school in 2019 is een school die excelleert in aangepast onderwijs met een duidelijke en
herkenbare structuur voor kinderen , ouders en leerkrachten zodat kinderen zo goed mogelijk
aan hun vervolgstap kunnen beginnen in de maatschappij.

Wat helpt ons om een doel te bereiken en waar hebben we last van wanneer wij een doel
willen bereiken.
STERK
ZWAK
Missie/ Visie
Gericht op zelfstandigheid en
Overbrengen naar anderen (ouders,
(waar staan we voor en
zelfredzaamheid.
andere scholen)
waar gaan we voor)
Normaal waar mogelijk, speciaal
Omgang met grote diversiteit en
waar moet; Gewoon speciaal
niveauverschillen binnen de
Sociaal emotionele ontwikkeling
groepen
Totale communicatie
Te veel verschillende activiteiten
Nog geen eensluidende visie
Opbrengsten
Inzetten ParnasSys als LVS
Visueel maken
(resultaten van de
Veel aandacht voor lezen
Meetbaarheid opbrengsten
observaties en toetsen)
Elke groep heeft groepsplannen
(toetsen en observeren)
en volgen een duidelijke cyclus
Veel leertijd gaat verloren aan
van plannen, evalueren en
toetsen en observeren
bijstellen.
Verbeteren kennis en gebruik
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Doorgaande leerlijn
(aansluiting van de ene
groep of leerjaar op de
volgende groepen of
leerjaren)

Gebruik van/aansluiting op CED
leerlijnen
Vastgestelde uitstroom-profielen
Gebruik ParnasSys waardoor LVS
gegevens meegaan naar de
volgende groep
Iedereen gebruikt dezelfde
leerlijnen

Effectieve leertijd
(beschikbare leertijd
t.o.v. aanwezige uren)

Goede jaar-, week- en
dagplanning
Specifiek aandacht voor leertijd
taal
Vaste leesmomenten

Pedagogisch handelen
(creëren van een veilige
omgeving)

Positieve houding naar kinderen
toe
Gerichte scholing van handelen
bij agressie
Duidelijke schoolregels voor goed
gedrag
Goede basiskennis autisme (Geef
me de 5)
Team is betrokken en vaardig
Werken met groepsplannen
Werken met dagindeling
Geven van instructie in
niveaugroepen
Passend Lesmodel
Creatieve leerkrachten
Team heeft hoge intrinsieke
motivatie
Goede kwaliteitszorg
Kwaliteit op gebied van cognitief
lesmateriaal.
Betrokkenheid
Logopedie, groepslogopedie
Orthopedagogie
MG groep
Dagelijks onderdeel van de
lessen
Gebruik van ESSEON en SEO
Bewegingsonderwijs en ook
zwemmen
Cultuureducatie
Aandacht voor creativiteit

Didactisch handelen
(gebruik maken van de
onderwijsbehoeften en
de belevingswereld van
het kind)

Kwaliteit en zorg

Sociaal emotionele
ontwikkeling

Brede ontwikkeling
(ontwikkelen van
creativiteit en sociale,
culturele en lichamelijke
vaardigheden)
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ParnasSys
Onvoldoende kennis van ParnasSys
niet altijd duidelijk
niet alle items per vakgebied zijn
goed bijgehouden
Overdracht eind schooljaar is (te)
summier
Afstemming leerlijnen
Kennis over Rekenboog (leerlijn
rekenen) kan beter
Overgangen duren lang o.a. door
stimuleren zelfredzaamheid
Door probleemgedrag en grotere
groepen komt de effectieve leertijd
onder druk te staan.
Groepsdynamica is (te) groot
Veel tijd kwijt aan verzorgende
taken
Leren afstand nemen
Team vindt het lastig zich aan
gemaakte afspraken te houden
Benadering/consequente aanpak
gedrag leerlingen
Grotere groepen kunnen ervoor
zorgen dat sommige kinderen zich
minder veilig voelen
Niet in doorslaan, blijf bij je leest.
Er zijn in de praktijk meer dan 3
niveaus ook 1 op 1; lastig

Weinig tijd voor speciale zorg (bv
PRT, VIB en ST)
Weinig communicatie die gericht is
op het optimaliseren van de
kwaliteit van onderwijs.
De doorgaande lijn is niet zichtbaar
genoeg (bijv. STIP)
Te weinig goed bruikbaar materiaal,
ondersteuning of software
Team vind keuzes maken lastig
daardoor (te) veel activiteiten
Geen gebruik van (externe)
vakdocenten voor bijv. muziek en
dans
Zwak qua inzet op duurzaamheid

Gebruik ICT

ICT middelen; Digibord, Pc’s en
iPads
Voldoende programma’s en
software; Skool, VSVS en Omnidu

Passend onderwijs
(ontwikkeling van
kinderen die extra zorg
nodig hebben)
Personeel en beleid

Speciale groep (MG)
Extra voorzieningen als lokaal,
logopedisten en orthopedagoog

Leiderschap

Ruimte voor professionaliteit
Goed gebruik van kwaliteiten
personeel
Personeel wordt betrokken bij
veranderingen

Communicatie

Goede structuur bij
vergaderingen en mededelingen
Staan voor elkaar klaar, helpen
elkaar
Gebruik van e-mail e.d. voor info
naar ouders
Onderdeel van Stichting SSOL
Elke klas extra ondersteuning
zoals logopedist, orthopedagoog
en onderwijsassistent

Organisatie

Gebouw

Betrokkenheid team met grote
inzet
Breed inzetbaar
Veel expertise/kwaliteiten in huis
Team staat open voor
veranderingen

Financiering en
sponsoring

Groene schoolplein
Eigen speelzaal
Diverse extra ruimtes zoals een
lokaal
Kennis over nieuwe systematiek
van TLV

Profilering

Goede website en gebruik social
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van zorg voor materialen en de
natuur
Te weinig tijd bij implementeren
Te weinig kennis bij teamleden
Ontbreken ICT beleidsplan
Te weinig uren voor de ICT’er,
waardoor sommige dingen langer
blijven liggen
Grotere groepen met minder
assistentie en begeleiding
Onvoldoende uren voor ST zoals
PRT
Onvoldoende structuur in
personeelsbeleid
Weinig aandacht voor hoge
werkdruk
Eerder formatie en normjaartaak op
orde hebben.
Met elkaar in gesprek gaan over
formatie, kansen benutten
Moeizaam omgaan met
veranderingen
Out of the box denken
Geen duidelijke lijn en sturing van
leidinggevende
Te weinig waardering ervaren en
betrokken worden
Te weinig zichtbaar, geen 100%
Te veel wisseling
Onvoldoende gebruik feedback en
vertrouwen
Te weinig ‘echte’ communicatie
naar ouders
Te weinig van elkaar(s groepen)
weten
Te weinig ouderbetrokkenheid bij
bijv. MR
Schoolplan en jaarplan niet op tijd
af
Door de fusie met Stichting SSOL
zijn de veranderingen in de wijze
van besturen en het beleid nog
onvoldoende bekend en ingezet.
Onvoldoende opgeruimd
Niet helemaal autistisch vriendelijk,
veel prikkels
Ontbreken van snoezelruimte
Onduidelijkheid over de financiële
situatie; wat is er (on)mogelijk?
Te weinig openheid voor het team
Te weinig als team laten zien bij

media
Mooie en duidelijke schoolgids
Goede contacten met
samenwerkingsverbanden
Overleg door IB’ers en
orthopedagoog met andere
specialisten en scholen

bijv. studiedagen van het
samenwerkingsverband

Wat zijn onze kansen en bedreigingen bij het verwezenlijken van onze ambities.
Wat kan ons helpen bij het realiseren van de ambitie, welke kansen (Opportunities) liggen er:
Een hecht team, dat heel hard en gericht aan het werk is om alles op de rit te krijgen.
Het bestuur, door De Duinpieper goed in het vizier te houden en aandacht te geven aan het
personeel.
De Samenwerkingsverbanden w.o. Duin en Bollenstreek en o.a. OHM en Onderwijs Advies, met
het bieden van gerichte ondersteuning.
Externen die helpen bij het ontwikkelen van het schoolteam.
Wat kan ons belemmeren (Threats) bij het realiseren van de ambitie (=> oplossingsrichting):
Onzekerheid in het team vanwege de vele wisselingen in leidinggevenden zorgt voor onrust.
=> Oplossingsrichting; Duidelijkheid en een stabiele situatie creëren door Stichting SSOL over de
leidinggevende.
Onbekendheid met ParnasSys.
=> Oplossingsrichting; Extra studiedagen inplannen .
Door de slechte financiële situatie ontstaat er druk op investeringen en personeel. .
=> Investeringen gericht kiezen (prioriteiten) op basis van missie en visie.
=> Slimmer werken met minder mensen door van andere scholen te leren

2.6 Landelijke en regionale ontwikkelingen
De landelijke tendens van een daling van het aantal leerlingen is ook te zien op De Duinpieper. De
afgelopen jaren is het leerlingenaantal licht gedaald. De implementatie van het passend onderwijs
heeft gevolgen voor het leerlingenaantal binnen het SO. De verwachting is dat leerlingen met een
ondersteuningsbehoefte vaker in het regulier onderwijs worden opgevangen en dat daarmee het
leerlingenaantal binnen het SO daalt.
We zien binnen het SO een toename van gedragsproblematiek, waardoor onze verwachting is dat
de vraag naar speciaal onderwijs en dan met name onderwijszorgarrangementen zal toenemen.
De verwachting is dat door de toenemende invloed van het samenwerkingsverband Duin en
Bollenstreek op het volume, deze toename niet wordt vertaald naar hogere leerlingaantallen.
Ons beleid zal in de jaarplannen ook ingaan op maatschappelijke trends en kansen die zich
voordoen. De voorgenomen bezuinigingen zullen de voornaamste uitdaging vormen. De nadruk
op taal en rekenen en de opbrengsten zullen ook in het speciaal onderwijs steeds belangrijker
worden. Er zullen hogere kwaliteitseisen gesteld worden. De onzekere situatie rond de Ambulante
Educatieve Dienst (AED) en het opheffen van centrum voor autisme zullen gevolgen hebben.
Ook het lokale beleid van de gemeentes heeft gevolgen voor ons onderwijs. Subsidies voor
cultuureducatie en muziek staan op de tocht. Het ‘1 kind 1 plan‘-principe zal meer vorm krijgen.
De samenwerking met de lokale Centra voor Jeugd en Gezin zal toenemen. Met name het beleid
rond leerlingenvervoer en de bezuinigingen op lokaal (Noordwijks) onderwijsbeleid zal zijn
weerslag hebben.
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3. Onderwijskundig beleid
3.1 Missie van de school
Onze missie:
De Duinpieper wil dat kinderen van 4 jaar tot 14 jaar met een verstandelijke beperking , een
ontwikkelingsachterstand en/of gedragsproblematiek, door gericht te leren in een veilige
omgeving zich dusdanig kunnen ontwikkelen dat zij zo autonoom mogelijk deel kunnen
uitmaken van de samenleving
Ons onderwijs is uitdagend en vernieuwend om zodoende een passend en eigentijds antwoord te
geven op de veranderende onderwijsbehoeftes van onze kinderen en de veranderende
maatschappelijke verwachtingen in een veilig klimaat. Naast de cognitieve ontwikkeling liggen de
accenten op sociaal emotionele ontwikkeling en de Totale Communicatie van de kinderen. Ons
onderwijs is voor elke kind passend, normaal waar mogelijk, speciaal waar het moet.
Deze missie geven wij vorm door kleine groepen te vormen waarbij de leerkracht ondersteund
wordt door een onderwijsassistente met als extra ondersteuning logopedie en orthopedagogie.
Zodra een kind bij ons op school komt krijgt hij een ontwikkelingsperspectief plan (OPP) dat wordt
nagestreefd.
Onze slogan: ‘ De Duinpieper; Gewoon speciaal’

3.2 Visie van de school
Elk kind op De Duinpieper heeft recht op goed onderwijs. Om te komen tot een maximale
(cognitieve) ontwikkeling bieden wij onze kinderen zo veel mogelijk onderwijs op maat (uitgaande
van hun mogelijkheden) met duidelijke doelstellingen voor groepen en individuele kinderen.
Onze voorwaarden voor goed onderwijs:
A: Veilige omgeving
- We zorgen voor een goed pedagogisch klimaat:
De teamleden geven de kinderen positieve persoonlijke aandacht. Er is veel aandacht voor
de sociaal emotionele ontwikkeling.
- We hebben ten opzichte van het reguliere onderwijs, kleine groepen.
- We hebben, waar mogelijk, speciale groepen voor kinderen met een grotere begeleidingsbehoefte. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een andere onderwijsinvulling en extra
ondersteuning van bijvoorbeeld orthopedagoog, logopedist en de intern begeleider.
- We hebben leerkrachten die specialist zijn:
Master SEN (Special Educational Needs) en met kennis van leerstoornissen en/of
gespecialiseerde kennis en ervaring.
- We groeien naar een autisme vriendelijke school.
- We hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen.
- We bieden extra ondersteuning door de inzet van onderwijsassistenten
- We hebben vier schoolregels voor gewenst gedrag
1. Ik doe wat de juf zegt
2. Ik zal aardig zijn voor groot en klein
3. Ik zal zuinig zijn op de schoolspullen
4. Ik loop en praat rustig in de school
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B: Totale Communicatie (TC):
Om tot een optimale communicatie te komen is Totale Communicatie (TC) een goede benadering
gebleken. Het begrip TC is van oorsprong ontstaan in de dovenwereld. Vanaf de jaren ’70 wordt
TC breder toegepast en kan TC gezien worden als een basishouding in de omgang met mensen
met een verstandelijke beperking. Bij TC wordt tegelijkertijd bewust gebruik gemaakt van
verschillende uitingsvormen van communicatie; bijvoorbeeld spreken in combinatie met mimiek
en een gebaar. Zo wordt het abstracte woord ondersteund door een concreet gebaar of
pictogram. Het gaat om begrijpen en begrepen worden. Bij TC zijn alle vormen van communicatie
gelijkwaardig. Het belangrijkste is dat er gecommuniceerd wordt, minder belangrijk is hoe er
gecommuniceerd wordt.
Op De Duinpieper maken we de abstracte taal voor de kinderen letterlijk zichtbaar door gebruik
te maken van onder andere Vijfhoekpictogrammen, geschreven woorden, foto’s, (lijn)tekeningen
en gebaren.
We maken gebruik van gebaren om verbale begrippen uit het dagelijks leven te ondersteunen.
Daarbij wordt de volgorde van de gesproken taal aangehouden. We spreken dan van: Nederlands
ondersteund met gebaren. We gebruiken de gebarenwoordenschat van de Nederlandse
Gebarentaal (NGT). Het gebarenlexicon van NGT is nu ook gestandaardiseerd.
C: Structuur
We werken met groepsplannen.
De groepsplannen zijn afgestemd op de leerlijnen. Twee á drie keer per jaar wordt dit plan
geëvalueerd en bijgesteld. Voor het individuele kind wordt, zodra het op school komt, binnen
6 weken een startplan gemaakt. Voor de overige leerlingen wordt een voortgangsverslag gemaakt
op grond van het groepsplan. Dit plan wordt altijd besproken en geëvalueerd met en ondertekend
door de ouders.
Het plan wordt opgesteld door de leerkracht. Drie keer per schooljaar wordt het groepsplan
besproken met leerkracht, Intern Begeleider en orthopedagoog/schoolpsycholoog.
Een individueel handelingsplan wordt alleen opgesteld, als de leerling afwijkt van het groepsplan.
Met behulp van structuur kan de leerling zelfstandiger functioneren. Wij bieden:
- Structuur in ruimte en materialen
- Structuur in tijd
- Structuur in de activiteiten
Het rooster/dagritme wordt met behulp van pictogrammen en/of door geschreven tekst op
het planningsbord bekend gemaakt of via het planningsschrift of picto-agenda voor het
individuele kind. Daarnaast maken we gebruik van time-timer en keuzeborden.
D: Het Duinpieperonderwijsconcept
De afgelopen jaren heeft De Duinpieper gebruik gemaakt van verschillende onderwijsconcepten
en daar diverse onderwerpen uit gehaald die passend zijn voor de kinderen van De Duinpieper.
Deze onderwerpen sluiten erg goed aan bij adaptief onderwijsconcept en De Duinpieper wil de
aankomende jaren dan ook bouwen aan een adaptieve school. Het adaptief onderwijs gaat uit
van verschillen tussen kinderen. Door het onderwijsaanbod hierop af te stemmen, komt het kind
zo goed mogelijk tot z’n recht. De basisbehoeften van kinderen staan centraal. Daarbij gaat het
onder meer om zelfstandigheid, de relatie met anderen en vertrouwen in het eigen kunnen.
Daarnaast wordt gebruik gemaakt van het Passend Lesmodel en zelfstandig werken. Ook zijn er
vormen van coöperatief leren geïntegreerd. Een uitbreiding van dit concept zal het vergroten van
de verantwoordelijkheid van de leerling voor zijn eigen leerervaringen zijn. We werken met
schoolbrede thema’s, passend voor elk kind.
Schoolplan 2015 – 2019

13

E: Goed onderwijs begint met een goede instructie
Binnen ons organisatiemodel is voorspelbaar gedrag van ons personeel van groot belang. Wij
geven les volgens het Passend Lesmodel.
Het Passend Lesmodel bestaat uit de volgende fasen:
1. Een goed begin
2. Interactieve instructie
3. De leerling aan zet: activeren van de leerlingen
4. Integratie
De instructie geven we aan een instructietafel. De kinderen leren zelfstandig werken en omgaan
met uitgestelde aandacht.
F: Betrokkenheid van ouders (zie ook hoofdstuk 5.7)
Van ouders en leerkrachten wordt verwacht dat zij handelen in het belang van het kind. Wij
voelen ons dan ook samen verantwoordelijk voor het onderwijs aan en de opvoeding van de
kinderen. Daarom vinden wij een goede samenwerking erg belangrijk. Om daarvoor te zorgen,
maken wij de school zo toegankelijk mogelijk en doen wij ons best de ouders goed te informeren.
Ouders kunnen altijd met vragen/opmerkingen op school terecht. Voor een goede communicatie
tussen school en ouders is het van belang dat beiden elkaar vertrouwen en begrip en respect voor
elkaar tonen.
De school acht het van groot belang om de ouders zoveel mogelijk te informeren over de gang
van zaken op school. Ouders ontvangen daarom een schoolgids, het jaarplan en de jaarkalender
(met voornamelijk huishoudelijke informatie); alle informatie is natuurlijk ook terug te vinden op
onze site; http://www.duinpieper.nl.
Aan het begin van het nieuwe schooljaar vindt altijd een algemene informatieavond voor de
ouders plaats. Tijdens deze avond krijgen de ouders informatie over alle zaken, die met ons
onderwijs te maken hebben.
Ook worden de ouders betrokken bij het ontwikkelperspectief (bij plaatsing op De Duinpieper) en
bij de voortgangsrapportages (2x per jaar). Op deze manier willen wij ouders betrekken bij de
ontwikkeling van hun kind!
Wij organiseren veel activiteiten voor de kinderen om op verschillende manieren met het
verwerven van kennis en sociale activiteiten bezig te zijn. Hiervoor hebben wij de hulp van ouders
nodig. Voorbeelden zijn:
 Leesbegeleiding;
 Verkeerslessen;
 Excursies/uitstapjes;
 Sportdagen en -toernooien;
 Het sinterklaasfeest;
 De kerst- en paasviering.

3.3 Levensbeschouwelijke identiteit
De Duinpieper heeft van oorsprong een Protestants Christelijke identiteit. Op dit moment hebben
de gezinnen waar de kinderen uit komen voor 31% diezelfde identiteit en respecteert 69% van de
ouders vanwege geen of andere godsdienstige overtuigingen de identiteit van de school.
We vinden het belangrijk dat leerlingen op een goede wijze met elkaar omgaan en dat ze respect
hebben voor de mening en visie van anderen en dat komt ook tot uiting in onze gedragsregels.
Onze ambitie is dat er blijvend en structureel aandacht is voor religieuze feesten.
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3.4 Zelfbeeld en sociaal gedrag
De Duinpieper besteedt veel aandacht aan de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerling
omdat het veel invloed heeft op hun totale functioneren. Er wordt hoge prioriteit gegeven aan
het vergroten van de zelfredzaamheid van de kinderen. Belangrijk is het leren omgaan met de
eigen mogelijkheden en beperkingen. In ons onderwijsaanbod gebruiken we voor de leerlijn
sociale competenties de methode STIP. Daarnaast doen we jaarlijks mee met de door de GGD
gestimuleerde ‘week van de lentekriebels.’
Onze ambities zijn:
1. Wij besteden gericht aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling uitgaande van een
positieve aanpak (waarbij het accent ligt op omgaan met jezelf, de ander en de omgeving).
2. Onze school beschikt over een methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling
3. Onze school maakt gebruik van ParnasSys als LVS voor sociaal-emotionele ontwikkeling

3.5 Actief burgerschap
Het werken aan actief burgerschap heeft geen prioriteit voor de leerlingen op De Duinpieper wel
geeft De Duinpieper elk jaar aandacht aan een goed doel.

3.6 Leerstofaanbod
Sinds januari 2010 zijn de kerndoelen speciaal onderwijs voor zeer moeilijk lerende leerlingen of
meervoudig gehandicapte leerlingen beschreven. Ons onderwijsaanbod voldoet aan deze
kerndoelen.
Wij werken volgens de ZML leerlijnen en de Plancius leerlijn. Deze zijn gefaseerd ingevoerd. De
vorderingen worden sinds dit schooljaar bijgehouden in het Leerlingvolgsysteem (LVS) van
ParnasSys. De gegevens van ons eerder LVS uit Datacare zijn gemigreerd zodat er geen gegevens
verloren zijn gegaan.
Voor de invulling van het lesaanbod gebruiken de leerkrachten de leerlijnen. Deze zijn ingevuld
vanuit verschillende bestaande methodes of zelf ontwikkeld.
Binnen ons onderwijsaanbod ligt de nadruk op de 5 kernvakken; Leren leren, Mondelinge taal,
Schriftelijk taal, Rekenen en Zelfbeeld en sociaal gedrag. Deze basisvaardigheden worden gebruikt
en versterkt in ons overige onderwijsaanbod.
De Duinpieper werkt met vijf leerroutes.
Alle leerlingen stromen in principe uit naar het VSO ZML. Bij leerlingen in leerroute 3A en 3B is
ook de mogelijkheid om uit te stromen naar het Praktijkonderwijs.
- Leerroute 1a leidt tot het VSO richting belevingsgerichte dagbesteding. Binnen deze
leerroute wordt gewerkt met de Plancius leerlijnen. Deze leerlijnen zijn bestemd voor
kinderen met een IQ tot 35. Als de kinderen het SO verlaten, is het streven dat ze niveau 6
van de Plancius leerlijnen hebben behaald. Dit niveau is lager dan het niveau van kinderen
die instromen in groep 1 van het regulier basisonderwijs.
- Leerroute 1b leidt tot het VSO richting arbeidsmatige dagbesteding in kleine groepen. Als de
kinderen het SO verlaten, is het streven dat ze niveau 3-5 van de ZML leerlijnen hebben
bereikt. Dit niveau( is niet te vergelijken met een niveau in het regulier onderwijs; het) ligt
lager dan het niveau van kinderen in groep 3 in het regulier basisonderwijs.
- Leerroute 2 leidt tot het VSO richting arbeidsmatige dagbesteding. Als de kinderen het SO
verlaten, is het streven dat ze ongeveer niveau 6 van de ZML leerlijnen hebben behaald, dat
is ongeveer vergelijkbaar met het niveau aan het begin van groep 3 van het regulier
basisonderwijs.
- Leerroute 3a leidt tot het VSO richting arbeidsmarktgericht. Als de kinderen het SO verlaten,
is het streven dat ze ongeveer niveau 8 van de ZML leerlijnen hebben behaald, dat is
ongeveer vergelijkbaar met het niveau halverwege groep 3 van het regulier basisonderwijs.
- Leerroute 3b leidt naar SBO of PRO.
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3.7 Vakken, methodes en toetsinstrumenten
Op De Duinpieper zijn er 5 kernvakken benoemd:
1. Leren leren
2. Mondelinge taal
3. Schriftelijke taal
4. Zelfbeeld en sociaal gedrag
5. Rekenen
In onderstaand schema staan de vakken met daarachter de gebruikte methode, hoe er getoetst
wordt en of het vervangen dient te worden tijdens de schoolplanperiode.
Overal leerlijnen vanuit de CED groep (gaan uit van kerndoelen voor alle vakken)
Vak
Methode /
Software
Toetsing
Vervangingsondersteuning
jaar
Leren leren
Taal
Veilig leren lezen
VLL methode
toetsen
Spelling in de Lift
Bas gaat digitaal
SidL methode
toetsen
Peuterpraat en
Pictoworld
Cito voor
Kinderklanken
speciale
leerlingen:
Spelling
Leespraat
Kinheim Blokboeken
Omnidu
Cito ZML
Mondelinge
Taal
Stenvertblocs
Ambrasoft
Schoolpakket
Fototaal
Standaard Lexicon
(gebaren)
Lezen
Veilig Stap voor stap
VLL Software
Cito: DMT
Veilig leren lezen
Cito: AVI
Speurneus (BL)
Humpie Dumpie (BL)
Schrijven
Schrijven leer je zo
Mijn eigen handschrift
Zelfbeeld en
Methode STIP
sociaal gedrag
Rekenen

Alles telt

Bas telt mee

Maatwerk rekenen

Ambrasoft
Schoolpakket
Sommenplaneet

Rekenboog
Vlot
Stenvert blocs
Met sprongen vooruit
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Cito ZML
Rekenen

PDO rekenen

Wereldoriëntatie

Argus clou:
aardrijkskunde
Schooltelevisie: De
Buitendienst

Argus Clou:
aardrijkskunde

Bas kijkt verder:
- beroepen,
- natuur,
- vakantie en
- verkeer
Cultuur

Verkeer

Kunstmaatje
Cultuurlijn; Tijd, Ik en de
Wereld, Museum en
Techniek
School op seef

3.8 Taalleesonderwijs
Het vakgebied Nederlandse taal krijgt, vanwege de bijzondere leerlingenpopulatie, veel aandacht
in ons curriculum. We leren de kinderen taal om goed met anderen om te kunnen gaan en om
effectief te kunnen communiceren. Om de wereld om je heen goed te kunnen begrijpen is het
nodig om de taal goed te leren gebruiken. Ook bij veel andere vakken heb je taal nodig. Het is
belangrijk dat kinderen zo goed mogelijk kunnen lezen omdat ze daardoor de informatie die op
hen afkomt, zowel in het dagelijkse leven als in het onderwijs goed te kunnen begrijpen en
gebruiken.
Onze ambities zijn:
1. Onze school beschikt over een taal/leesbeleidsplan
2. De leerkrachten werken structureel met de methode Omnidu
3. De leerkrachten besteden veel tijd aan taal- en woordenschatonderwijs
4. De school maakt gebruik van gebarentaal ter ondersteuning van het taalonderwijs

3.9 Rekenen en wiskunde
Rekenen en wiskunde vinden we een belangrijk vak. Het rooster borgt dat we expliciet aandacht
besteden aan rekenen en wiskunde met het accent op het leren oplossen van alledaagse situaties
waarbij rekenen wordt gebruikt. We constateren dat rekenen in toenemende mate taliger is
geworden en dat dit bij steeds meer leerlingen leidt tot problemen. We werken bij rekenen met
groepsplannen; de leerkrachten hebben zich geprofessionaliseerd in het werken met Rekenboog.
Onze ambities zijn:
1. In de groepen wordt er les gegeven aan de hand van de leerlijn rekenen
2. De leerkrachten beschikken over voldoende kennis en vaardigheden t.a.v. de moderne
rekendidactiek (ze zijn op de hoogte van de nieuwste inzichten)
3. De leerkrachten werken bij rekenen en wiskunde met groepsplannen (HGW)

3.10 Wereldoriëntatie
Het vakgebied wereldoriëntatie omvat de doelen uit de leerlijnen oriëntatie op ruimte, tijd,
natuur en techniek. Het wordt thematisch en klassikaal in blokken gegeven en aangepast aan het
gemiddelde leerniveau van de groep. Er wordt veel gebruik gemaakt van schooltelevisie.

3.11 ICT
ICT neemt in ons onderwijs een steeds belangrijkere plaats in. De maatschappij van nu vraagt van
onze leerlingen ICT-kennis en -vaardigheden, daarom leren we onze leerlingen om te gaan met
ICT-middelen. De leerkrachten gebruiken ICT in hun lessen en borgen, dat de leerlingen aan de
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slag (kunnen) gaan met de computer(s), iPads, de ICT-programma’s en de bijbehorende software.
We werken met Skool automatisering. De ICT-deskundige krijgt binnen taakbeleid tijd om elke
week structureel aandacht te geven aan ICT ondersteuning. In alle groepen wordt gewerkt met
iPads.
Onze ambities zijn:
1. De leerkrachten maken optimaal gebruik van het digitale bord
2. De leerlingen werken met software bij taal, rekenen en lezen
3. De leerkrachten beschikken over voldoende ICT-kennis en –vaardigheden
4. De school beschikt over technisch en inhoudelijk goed werkende hard- en software
5. Er wordt een ICT beleidsplan geschreven in de schoolplanperiode

3.12 Kunstzinnige vorming
Op onze school wordt gebruik gemaakt van Kunstmaatje met als doel dat elk kind in staat wordt
gesteld om andere talenten te ontwikkelen. De lessen zijn gericht op de ontwikkeling van de
creativiteit; op verbeeldingskracht, nieuwsgierigheid, doorzettingsvermogen, discipline (kennis en
vaardigheden) en samenwerking. Kinderen leren iets nieuws te bedenken en uit te voeren als
bijvoorbeeld een toneelstukje. Elk jaar is van elke klas ongeveer één kind aan de beurt, dus niet
alle kinderen doorlopen dit project.
Elk jaar bezoekt De Duinpieper een museum en elk jaar wordt in samenwerking met de gemeente
Noordwijk een cultureel project uitgevoerd. De gemeente huurt de Stichting Kunstgebouw
hiervoor in. Deze verzorgt tijdens het schooljaar diverse activiteiten op het gebied van muziek,
dans, film, literatuur, theater of beeldende kunst. In de verschillende leerjaren maken de kinderen
afwisselend met deze verschillende kunstdisciplines kennis.
Als laatste zijn er schoolbrede thema’s zoals de Kinderboekenweek. Ook dit is een jaarlijks project.
De kinderen maken kennis met kinderboeken, een schrijver en er wordt een tentoonstelling
verzorgt in de klas.
Dit schooljaar hebben we op De Duinpieper kennis gemaakt met het referentiekader van de
Cultuureducatiegroep. De activiteiten die we doen worden aan dit referentiekader gekoppeld.
Onze ambities is om te bekijken welke aspecten vanuit het referentiekader wij het belangrijkst
vinden, passend bij onze visie zodat het opgenomen kan worden in school- en jaarplannen.

3.13 Bewegingsonderwijs
Op onze school hechten we veel belang aan lichamelijke opvoeding. Opvoeding is wat ons betreft
een zaak van hoofd, hart en handen. Daarnaast vinden we het vak belangrijk vanuit het sociale
aspect: leren bewegen doe je altijd samen.
Onze ambities zijn:
1. Wij beschikken over een goed gefaciliteerd speellokaal voor de jongste leerlingen
2. Wij besteden voldoende tijd aan lichamelijke opvoeding
3. Wij beschikken over een vakdocent Lichamelijke opvoeding
4. Wij beschikken over een uitgewerkt curriculum Lichamelijke opvoeding
5. Wij gebruiken de basislessen Bewegingsonderwijs

3.15 Engels
Op onze school wordt in alle groepen Engels gegeven. Dit gebeurt met de digitale methode
Groove me.
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3.16 Gebruik leertijd en klassenmanagement
De leerlingen kunnen in beginsel in een tijdvak van 8 aaneensluitende schooljaren de school
doorlopen. Zij ontvangen tenminste 7520 uren onderwijs (gemiddeld 940 uren per jaar). In de 4
jarige onderbouw is dat tenminste 915 uur en in de midden- en bovenbouw tenminste 980 uur.
De onderwijsactiviteiten zijn evenwichtig verdeeld over het schooljaar en over de dagen. Wij
verantwoorden ons over de onderwijstijd in de schoolgids, het jaarplan, het jaarverslag en het
weekrooster dat in iedere groep aanwezig is.
In de planperiode van dit schoolplan zal beoordeeld worden of en zo ja, wanneer De Duinpieper
overgaat op een gelijke dagen / continurooster.
Onze leerkrachten beseffen dat leertijd een belangrijke factor is voor het leren van onze kinderen.
We proberen daarom verlies van leertijd te voorkomen. De leerkrachten werken vanuit een
lessentabel en dit wordt uitgewerkt naar de lagere concrete niveaus als weekoverzichten en dag
voorbereidingen.
Onze ambities zijn:
1. De leerkrachten bereiden zich schriftelijk voor: jaarplan en groepsplannen
2. De leerkrachten zorgen voor effectief klassenmanagement (voorkomen verlies leertijd)
3. Op schoolniveau wordt een halve week extra lestijd ingepland in het jaarrooster om mogelijk
verlies toch op te vangen
4. De leerkrachten beschikken over een expliciet week- en dagrooster
5. De leerkrachten plannen extra tijd voor taal (gelet op de behoeften van onze populatie)
6. De leerkrachten variëren de hoeveelheid leertijd afhankelijk van de onderwijsbehoeften

3.17 Pedagogisch handelen
Onze leerkrachten zijn van cruciaal belang. Zij hebben (onder meer) een vormende (opvoedende)
taak: de kinderen op te voeden tot goede burgers. Daarom vinden we het belangrijk dat
leerlingen goed met zichzelf en met anderen (dichtbij en ver weg) kunnen omgaan. Leerkrachten
creëren daartoe een veilig en gestructureerd klimaat waarin kinderen zich gewaardeerd en
gerespecteerd voelen. Kernwoorden zijn: relatie, competentie en autonomie. Wij hechten veel
waarde aan een positieve en motiverende leraar, een begeleider die ervoor zorgt dat de
leerlingen het werk zelfstandig (ook samen met anderen) kunnen doen. Daarbij hanteren we
duidelijke regels en ambities:
1. De leerkrachten zorgen voor een ordelijke en opgeruimde klas
2. De leerkrachten zorgen voor een functionele en uitdagende leeromgeving
3. De leerkrachten gaan positief en belangstellend om met de leerlingen
4. De leerkrachten zorgen voor interactie met en tussen de leerlingen
5. De leerkrachten bieden de leerlingen structuur
6. De leerkrachten zorgen voor veiligheid
7. De leerkrachten hanteren de afgesproken regels en afspraken
8. De leerkrachten laten de leerlingen zelfstandig (samen) werken

3.18 Didactisch handelen
Op onze school geven de leerkrachten op een effectieve wijze vorm aan gedifferentieerd
onderwijs; wij werken met groepsplannen. We differentiëren bij de instructie (directe instructie)
en de verwerking (zowel naar inhoud als naar tempo). Omdat we veel waarde hechten aan de
zelfstandigheid van de leerlingen laten we leerlingen waar mogelijk zelfstandig (samen)werken.
De kenmerken van ons didactisch handelen zijn:
1. Lessen zijn goed opgebouwd
2. De instructie wordt gedifferentieerd aangeboden op minimaal drie niveaus
3. De leerkrachten geven directe instructie
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4. De leerkrachten zorgen dat er meerdere oplossingsstrategieën aan bod komen
5. De leerlingen werken waar mogelijk zelfstandig samen
6. De leerkrachten zorgen voor differentiatie in stof én in tempo; onderwijs op maat
Bij het Passend Lesmodel wordt uitgegaan van een didactische gereedschapskist. Hierbij
gebruiken de leerkrachten een aantal specifieke didactische benaderingen, die goed werken en
bekend zijn van bijvoorbeeld Marzano;
• doelen stellen en feedback geven;
• samenvatten en notities maken;
• inspanning bevestigen en erkenning geven;
• coöperatieve werkvormen (positieve invloed op de effectieve leertijd en de betrokkenheid van
leerlingen).

3.19 Actieve en zelfstandige houding
Op onze school hechten we veel waarde aan de zelfstandigheid van de leerlingen. Kernwoorden
daarbij zijn: zelf (samen) ontdekken en zelf (samen) doen. Leerkrachten begeleiden de
leerprocessen en doen dat “op maat”: leerlingen die meer sturing nodig hebben, krijgen die ook.

3.20 Afstemming
Op onze school stemmen we ons onderwijs en ons onderwijsaanbod af op de onderwijsbehoeften
van de leerlingen. We werken handelingsgericht (HGW), met groepsplannen. Alle leraren
beschikken over een groepsoverzicht met daarop de kenmerken van hun leerlingen. Op basis
daarvan stellen de leraren twee keer per jaar een groepsplan op. In het groepsplan onderscheiden
we diverse subgroepen en niveaus. De leerkrachten stemmen hun instructie, het aanbod en de
tijd af op de kenmerken van de leerlingen in een groep.

3.21 Passend onderwijs
Artikel 8 lid 4 WPO geeft aan: Ten aanzien van leerlingen die extra zorg behoeven, is het
onderwijs gericht op individuele begeleiding die is afgestemd op de behoeften van de leerling. In
lid 6 staat: De scholen voorzien in een voortgangsregistratie omtrent de ontwikkeling van
kinderen die extra zorg behoeven.
Vanaf 1 augustus 2014 is de wet op Passend onderwijs van kracht. Scholen werken vanaf die
datum met elkaar samen in regionale samenwerkingsverbanden. Binnen een
samenwerkingsverband worden afspraken gemaakt over hoe de scholen er voor zorgen dat alle
kinderen onderwijs krijgen dat bij hen past. Het samenwerkingsverband bepaalt welke kinderen
gebruik kunnen maken van het speciaal onderwijs via een toelaatbaarheidscommissie (TLC). Voor
kinderen die onder de oude wetgeving nog een indicatie voor het speciaal onderwijs hebben
gekregen, kunnen op basis van die indicatie tot uiterlijk 1 augustus 2016 deel blijven nemen aan
het speciaal onderwijs. In het schooljaar 2015 – 2016 wordt voor deze kinderen een nieuwe
Toelaatbaarheids-verklaring(TLV) aangevraagd.
Op De Duinpieper wordt gewerkt met het administratiesysteem ParnasSys. De vorderingen van de
leerlingen wordt in dit volgsysteem vastgelegd. Ook worden de IB’ers geprofessionaliseerd in het
analyseren van de cijfers en trends uit dit leerlingvolgsysteem. Leerkrachten stemmen aanbod,
instructie en verwerking en onderwijstijd af op verschillen in ontwikkeling van de kinderen. De
leerkrachten van De Duinpieper begeleiden kinderen op een gerichte manier en verdiepen zich in
het werken met een ontwikkelingsperspectief (OPP). Het OPP wordt opgesteld na een uitvoerige
analyse van de eerder behaalde resultaten, de uitgevoerde groepsplannen en een gesprek met
een interne deskundigen. Het OPP bevat het verwachte eindniveau en de verwachte uitstroom.
Op basis van de eind- en tussendoelen is het aanbod gepland voor het betreffende vakgebied. In
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de groepsplannen staat beschreven hoe het aanbod gepland is en op welke wijze de leerlingen dit
aangeboden krijgen. We evalueren een keer per jaar het OPP met de betrokkenen in school, de
ouders en de leerling. Zo ontstaat er een groeidocument.
Toelating en toelaatbaarheid speciaal (basis)onderwijs vanuit regulier onderwijs
De doelen van passend onderwijs brengen met zich mee dat actief gewerkt wordt aan het
vergroten van de expertise van het reguliere basisonderwijs. Als de reguliere school samen met
de ouders tot de conclusie komt dat er mogelijk sprake is van een (tijdelijke) verwijzing naar een
speciale onderwijsvoorziening (huidige SBO of SO cluster 3 en 4) moet er deskundigenadvies
worden ingewonnen. Dit is bij wet en AMvB geregeld. Voor het deskundigenadvies is één
orthopedagoog en één andere deskundige op het gebied van de specifieke
ondersteuningsbehoefte van de leerling nodig. Naast de schoolondersteuner zal deze (extra)
expertise uit de scholen van het samenwerkingsverband en de jeugdzorg (de CJG-generalist
bijvoorbeeld) worden gehaald. Dit kan een van de andere schoolondersteuners, de toewijzer of
andere beschikbare expertise zijn. Binnen het onderwijs zijn ook orthopedagogen en
schoolpsychologen werkzaam.
In alle gevallen zal er een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) opgesteld moeten worden door de
verwijzende school. Voor het schooljaar 2015 is deze TLV een nieuwe vereiste voor de leerlingen
van De Duinpieper. Omdat de kinderen al op onze school onderwijs ontvangen wordt er in het
eerste halfjaar een inhaalslag gemaakt door onze IB’ers; voor alle leerlingen worden een TLV
geschreven voor het samenwerkingsverband Duin en Bollenstreek en Regio Leiden zodat de
bijbehorende ondersteuning ook financieel gedekt is.

3.22 Opbrengstgericht werken
Op De Duinpieper werken we opbrengstgericht. We streven naar zo hoog mogelijke opbrengsten
met name voor taal (mondeling en schriftelijk), rekenen en leren leren. Om van opbrengstgericht
werken een succes te maken gebruiken we hierbij een praktische, goed onderbouwde aanpak:
Opbrengstgericht werken in 4D. Deze aanpak is gebaseerd op vier pijlers: data, duiden, doelen en
doen. De data en doelen worden opgeslagen in ParnasSys.
Jaarlijks in februari worden de opbrengsten geanalyseerd. Waar mogelijk wordt een trendanalyse
gemaakt. Het doel is om onze kwaliteit te analyseren en ons onderwijsaanbod te verbeteren. We
hebben voor alle kernvakken; rekenen, taal, zelfbeeld en sociaal gedrag en leren leren een 75%
norm bepaald.
Bij de analyse kijken we naar :
- Onze visie
- De leertijd
- De leerdoelen
- Het klassenmanagement
- Onze didactische kwaliteiten en lesaanbod
- Onze pedagogische kwaliteiten
- De leermiddelen.
Jaarlijks worden de opbrengsten met het team besproken. Verbeterpunten worden meegenomen
in het jaarplan van het volgende schooljaar.

3.23 Opbrengsten
Er is een toenemende aandacht voor de cognitieve vakken en voor de doorlopende leerlijn binnen
deze vakken. Inmiddels zijn er concrete veranderingen zichtbaar zoals het gebruik van Leespraat
en het gebruik van groepsplannen in ParnasSys. Op De Duinpieper zijn de volgende acties in het
kader van opbrengsten ingezet:
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1.

Leerling- en onderwijsvolgsysteem (LVS): ParnasSys
Uit het LVS kunnen de vorderingen in kennis en vaardigheden gehaald worden op het
niveau van de leerling, de groep en de school. Het LVS is een hulpmiddel bij het
opbrengstgericht werken. Recent onderzoek wijst uit dat op meer dan driekwart van de
basisscholen door verbetertrajecten de prestaties van kinderen bij taal en rekenen
aanzienlijk verbeterd zijn als leraren meer opbrengstgericht zijn gaan werken. De
Duinpieper gebruikt ParnasSys als LVS .

2.

Invoeren groepsplannen.
In schooljaar 2011-2012 is De Duinpieper gestart met de invoering en het gebruik van
groepsplannen om minder individueel en meer in kleine groepjes les te geven om op deze
manier meer aandacht te geven aan de verschillende niveaus van de kinderen.
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4. Personeelsbeleid
4.1 Organisatorische doelen
Het personeelsbeleid is op stichtingsniveau vastgesteld in diverse beleidsstukken, aangaande
Arbo, functiemix, taakbeleid, begeleiding, bekwaamheidsdossier en scholing. Op schoolniveau
voeren we dit beleid onverkort uit.
Bekwaam en gemotiveerd personeel is het grootste kapitaal dat een school heeft en is van
doorslaggevende aard voor het behalen van de gestelde doelen. De ambitie van Stichting SSOL en
de aangesloten scholen verschuift van aanbodgericht naar vraaggestuurd en van
inspanningsgericht naar resultaatgericht onderwijs. Dit betekent dat we steeds meer uitgaan van
het belang en de behoefte van de leerling. Dus niet wat de medewerker en de school kunnen
bieden gezien de aanwezige expertise en vaardigheden (aanbod), maar wat de leerling nodig
heeft (vraagzijde) is bepalend. De blik zal van intern naar extern gaan om goed te kunnen volgen
welke ontwikkelingen regulier en ander speciaal onderwijs doormaken om de eigen kennis en
vaardigheden (competenties) op peil te houden en te verhogen.
Het personeelsbeleid van de Duinpieper is erop gericht de belangen van de organisatie en de
belangen van de (individuele) personeelsleden in evenwicht te houden. Zodoende is het van
invloed op de kwaliteit van de arbeid en de kwaliteit van het onderwijs. Personeelsbeleid staat
niet op zichzelf in de organisatie maar in samenhang met andere beleidsterreinen zoals het
financieel beleid en het onderwijskundig beleid .
Personeelsbeleid in het onderwijs is volop in ontwikkeling. De invoering van passend onderwijs,
de nieuwe cao (start-, basis- en vakbekwaam) en de fusie met Stichting SSOL zijn redenen om het
functieboek en de bijbehorende competentieprofielen te actualiseren. De wet op Passend
onderwijs en de stellingname van de samenwerkingsverbanden over speciaal onderwijs zal zeker
gevolgen hebben voor de inzet van ons personeel. Zowel kwantitatief als kwalitatief zal dit
gevolgen hebben. Personeelsbeleid zal de komende jaren een belangrijk onderdeel vormen van
het jaarplan.
Het komen tot de verbetering van de kwaliteit van arbeid willen wij bereiken door het werken
met persoonlijke ontwikkelingsplannen en personeelsgesprekken. Hierbij gaan wij uit van de
bekwaamheidseisen zoals die gesteld zijn in de wet Beroepen In het Onderwijs.

4.2 Schoolleiding
De schoolleiding is eindverantwoordelijk voor het uitvoeren van het personeelsbeleid. Het
initiatief voor de gesprekkencyclus ligt bij de schoolleiding. De schoolleiding houdt zicht op,
motiveert, ondersteunt en controleert het personeel om naast de lesgebonden taken ook de
schooltaken, de duurzaamheidsuren en de professionaliseringsuren in te vullen.
In het managementstatuut zijn de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van bestuur,
algemeen directeur en locatiedirecteur vastgelegd.

4.3 Beroepshouding
Het is voor de kwaliteit van de school van belang dat de leerkrachten niet alleen beschikken over
lesgevende capaciteiten. Op onze school wordt veel waarde gehecht aan de professionele
instelling van de leerkrachten, aan een juiste beroepshouding. Daarbij gaat het om de volgende
kenmerken:
1. De leerkrachten handelen overeenkomstig de missie en de visie van de school
2. De leerkrachten voelen zich medeverantwoordelijk voor de school, de leerlingen en elkaar
3. De leerkrachten kunnen en willen met anderen samenwerken
4. De leerkrachten bereiden zich goed voor op vergaderingen en bijeenkomsten
5. De leerkrachten voeren genomen besluiten loyaal uit
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6. De leerkrachten zijn aanspreekbaar op resultaten en op het nakomen van afspraken
7. De leerkrachten zijn gemotiveerd om zichzelf te ontwikkelen

4.4 Professionele cultuur
De schoolleiding streeft ernaar de school te ontwikkelen tot een lerende organisatie, tot een
school die gekenmerkt wordt door een professionele schoolcultuur. Daarom worden er jaarlijks
studiedagen voor het gehele team ingeroosterd. Speerpunt is de ontwikkeling van de leraren tot
nog betere leraren. Daartoe leggen de directie en de IB'ers klassenbezoeken af en worden er
nagesprekken gevoerd (zie verder 4.14 Gesprekkencyclus)). Tijdens de bouwvergaderingen is tijd
ingeruimd voor intervisie. Dit om leerkrachten van elkaar te laten leren. De leerkrachten houden
hun eigen ontwikkeling bij in een portfolio. De schoolleider is geregistreerd schoolleider.

4.5 Beleid m.b.t. stagiaires
De Duinpieper acht het van belang dat jonge mensen in hun studie en ontwikkeling de kans
krijgen kennis te maken met het zmlk-onderwijs in het algemeen en De Duinpieper in het
bijzonder. We hebben stageplekken voor elke discipline in ons personeelsbestand. Ook
maatschappelijke stages e.d. zijn welkom.
Voor stagiaires onderwijsassistent en pabostagiaires wordt per groep bekeken of er stage
mogelijkheden zijn. Dit hangt af van het aantal al werkzame personen in de groep en de
mogelijkheid om de kwaliteit van de begeleiding hoog te houden.

4.6 Werving en selectie
Voor de werving en selectie van nieuw personeel maakt De Duinpieper gebruik van het
betreffende protocol. Hierin wordt beschreven op welke wijze en met welke personeelsgeleding
de gehele procedure gevoerd wordt. Een nieuw personeelslid krijgt het ’Welkom op De
Duinpieper’ starterspakket. Dit dient als inwerkprotocol voor nieuwe personeelsleden.
Zowel de procedure werving en selectie als het starterspakket is te vinden in het ABC van De
Duinpieper.

4.7 Introductie en begeleiding
Teamleden worden goed begeleid. Er is speciale aandacht voor beginnende leerkrachten en reintegrerende leerkrachten. De schoolleiding en enkele teamleden zijn speciaal geschoold om
leerkrachten te begeleiden. De mogelijkheden van collegiaal leren worden benut.

4.8 Taakbeleid
Taken worden binnen onze scholen eerlijk en op basis van ambitie en persoonlijke kwaliteiten
verdeeld. Uitgangspunt is het optimaal benutten van de kwaliteiten en talenten van ieder
personeelslid. Daarom streeft het personeelsbeleid een diversiteit en variatie in competenties,
talenten, ambities, leeftijd en geslacht binnen schoolteams na.
De nieuwe cao heeft als uitgangspunt de werkdruk te verlagen door de werkzaamheden van het
personeel goed te spreiden over het schooljaar. De maximale werkdruk is in uren uitgedrukt
(1659 uur voor een fulltimer) en dient over zo’n 42 werkweken verdeeld te worden. Hierbij wordt
een onderscheid gemaakt tussen de lesgevende uren, de schooltaken (les- en school gebonden)
en deskundigheidsuren.
Personeel dat geen lesgevende uren heeft zal minimaal 80 uur aan schooltaken besteden om
teamvorming zo goed mogelijk recht te doen. De schooltakenlijst wordt ter instemming
voorgelegd aan de MR.
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4.9 Collegiale consultatie
In het streven de professionaliteit en competenties van medewerkers te vergroten, biedt De
Duinpieper de mogelijkheid van collegiale consultatie. Minstens één maal per jaar wordt elke
medewerker in de gelegenheid gesteld een klassenbezoek af te leggen bij een collega. Het doel
van de collegiale consultatie wordt in overleg met de directeur en passend binnen het POP van
het betreffende personeelslid, bepaald.

4.10 Klassenbezoek
In het kader van het integraal personeelsbeleid legt de directeur tenminste twee maal per jaar
een klassenbezoek af. De observatie vindt plaats aan de hand van een kijkwijzer of een onderwerp
dat in de schoolontwikkeling aan de orde is. Ook de Intern Begeleiders leggen jaarlijks minimaal
één klassenbezoek af. Dit is gericht op het coachen van personeel en om zicht te krijgen op de
ontwikkeling van de kinderen.

4.11 Persoonlijk ontwikkelplan (POP)
De ambitie van De Duinpieper is het invoeren van het persoonlijk ontwikkelplan (POP) in de
aankomende schoolplanperiode. (zie ook 4.14 Gesprekkencyclus)

4.12 Het bekwaamheidsdossier
Met onze personeelsleden wordt jaarlijks minimaal één gesprek gevoerd uit de gesprekkencyclus
waarin professionalisering en persoonlijke ontwikkeling centraal staan. Competenties,
arbeidsplezier en het onderdeel uitmaken van een goed samenwerkend team zijn essentiële
voorwaarden voor het realiseren van de beoogde onderwijskwaliteit. Belangrijke instrumenten
daarbij zijn de gesprekkencyclus, het POP dat een personeelslid zelf opstelt en de afspraken die
daarover worden gemaakt met de leidinggevende. In hun bekwaamheidsdossier leveren
personeelsleden de bewijslast van hun leren en ontwikkeling.

4.13 Intervisie
Tijdens de zogeheten ‘ Bouwvergaderingen’ wordt er tijd en ruimte gepland voor intervisie. De
leerkrachten krijgen hierdoor de gelegenheid hun problemen of vragen onder de aandacht te
brengen van collega’s om op deze manier nieuwe ideeën op te doen of oplossingen te ontvangen
& te bieden. Ook geeft dit leerkrachten met specialistische kennis (autisme e.d.) om dit te delen
met collega’s.

4.14 Gesprekkencyclus
Op De Duinpieper zijn er drie soorten gesprekken;
1. Het planningsgesprek staat in het teken van verdere professionalisering (POP) en het
taakbeleid (NJT). Dit gesprek dient als uitgangspunt tot verdere acties van de
medewerker.
2. In het functioneringsgesprek worden de acties en resultaten van de periode van het
planningsgesprek besproken. Van hier uit kan er een POP geformuleerd worden voor
een volgende periode. Er is derhalve sprake van een cyclisch proces: het POP wordt
steeds bijgesteld en leidt tot voortdurende ontwikkeling bij de medewerker.
3. Het beoordelingsgesprek dient als afsluiting van een afgesproken cyclus (twee jaar) en
wordt gebruikt bij de overgang van de diverse bekwaamheidseisen.
Hierna start een nieuwe, tweejarige cyclus met het uitvoeren van een (eventueel op maat
gemaakte) competentiescan.
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In schema:

Doel

Planningsgesprek

Functioneringsgesprek

Beoordelingsgesprek

Vaststellen van de
afspraken per
medewerker

Analyseren en bijsturen
van de voortgang van
de (organisatie)
afspraken

Evalueren
resultaatafspraken en
competentieontwikkeling

Optimalisering van
werkplek en
arbeidssatisfactie
Resultaat

POP: resultaat- en
ontwikkelingsafspraken

Actiepunten, eventueel
ter bijsturing van het
POP

Waardering van / oordeel
over de resultaten van de
medewerker

Relatie

Input van beiden
(leidinggevende beslist)

Gelijkwaardigheid

Leidinggevende beoordeelt

Perspectief

Toekomst

Heden en toekomst

Verleden en toekomst

Wanneer

Eén keer aan het begin
van de gesprekscyclus

Als de voortgang
bijsturing vereist (min.
1x per cyclus)

Eén keer aan het eind van
de gesprekscyclus

Onze ambitie is om de gesprekscyclus uit het IPB-beleid in de aankomende schoolplanperiode
volledig uitgevoerd te hebben.

4.16 Professionalisering
Binnen het personeelsbeleid willen wij structureel zicht krijgen op de competenties, talenten,
ambities van personeelsleden, opdat wij daar optimaal gebruik van kunnen maken. Teamleden
worden gestimuleerd continu aan hun professionele ontwikkeling te werken en dit voor anderen
zichtbaar en bespreekbaar te maken.
De indeling van het personeelsdossier geeft ruimte aan de professionaliteit van de leerkrachten;
alle gevolgde cursussen en opleidingen zijn hierin opgenomen.

4.17 Teambuilding
Op De Duinpieper vinden wij het van belang dat het team samenwerkt aan de kwaliteit van het
onderwijs in de vorm van een lerende organisatie. Teambuilding is een belangrijk middel om dit
kracht bij te zetten. Op De Duinpieper organiseren wij hiertoe onder meer het volgende:
personeelsfeesten, gezamenlijke vergaderingen, werkgroepen, intervisie en collegiale consultatie.
Ook hebben we een lief & leedcommissie om vreugde en verdriet aandacht te geven. Regelmatig
zijn er ook activiteiten op het sociale vlak hetgeen sfeer bevorderend werkt.

4.18 Verzuimbeleid
De Duinpieper werkt aan een zo groot mogelijke veiligheid en een zo goed mogelijke bescherming
van de gezondheid en het welzijn van het personeel en van de kinderen binnen de school. In het
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Arbobeleidsplan zijn zowel aspecten van de Arbowet als van de Bedrijf Hulp Verlening
opgenomen. Ook het ziekteverzuimbeleid maakt onderdeel uit van het Arbobeleidsplan. We zijn
aangesloten bij een externe Arbodienst: Achmea Vitae. Deze begeleidt de werknemers in het
geval van verzuim of Arbo-aangelegenheden.
Jaarlijks worden de verzuimcijfers in het team besproken. De procedure met betrekking tot het
verzuimbeleid is te vinden in het ABC van De Duinpieper.

4.19 Mobiliteitsbeleid
De Duinpieper heeft in de afgelopen jaren een lichte groei doorgemaakt van het aantal
personeelsleden en maakte tot 1 januari 2015 onderdeel uit van een cluster bestaande uit 3 aan
elkaar grenzende scholen. Deze scholen hadden gezamenlijk overleg en er was geen noodzaak
voor mobiliteitsbeleid.
Na de fusie per 1 januari 2015 is De Duinpieper onderdeel van een stichting met meerdere
scholen voor speciaal onderwijs. Mede door de nieuwe wetgeving (cao), de afname van het aantal
leerlingen, de discrepantie tussen de ‘oude WTF’ en de ‘nieuwe WTF’ en de financiële situatie is
er een noodzaak om in de schoolplanperiode, zoveel mogelijk al in het schooljaar 2015 - 2016 te
komen tot een aangescherpt beleid rond mobiliteit; Kansen voor iedere betrokkene!
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5. Organisatie en beleid
5.1 Organisatiestructuur
Onze school is een van de 5 scholen van de Stichting SSOL. De directeur geeft, onder
eindverantwoordelijkheid van de directeur-bestuurder van de Stichting SSOL, leiding aan de
school. De directeur is integraal verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en het
(uitvoeren van het) beleid. De directeur wordt bijgestaan door bouwcoördinatoren voor de onder,
midden- en bovenbouw (taken), twee IB'ers, twee logopedisten, een orthopedagoog en een ICTcoördinator.
De Duinpieper heeft samen met De Oeverpieper en Het Duin één MR. Op stichtingsniveau is er
een GMR.

5.2 Groepsvormen
Elke groep heeft een kleur. Deze kleur is willekeurig gekozen en heeft dus geen betekenis in de
zin van een hogere of lagere groep. De kleuren kunnen elk schooljaar wisselen. Gemiddeld
hebben we groepen van 14 leerlingen. Dit zijn qua leeftijd combinatiegroepen. Bijna elke groep
heeft een leerkracht en een onderwijsassistent.
Groep groen is een groep met meer ondersteuningsbehoefte, telt minder leerlingen en heeft
twee lokalen ter beschikking.
Bij de indeling van de groepen houden we rekening met verschillende zaken. De belangrijkste zijn:
1. Gedrag
2. Ondersteuningsbehoefte
3. Leerniveau: Maximaal 3 leerniveaus per groep
4. Leeftijd
Kinderen met externaliserend gedrag worden zoveel mogelijk verspreid over de groepen. Ook
wordt rekening gehouden met internaliserend gedrag.

5.3 Schoolklimaat
Wij vinden het belangrijk dat de school een veilige en verzorgde omgeving is voor de leerlingen en
de medewerkers. Een omgeving waarin iedereen zich geaccepteerd voelt en waar het plezierig
samenwerken is met ruimte voor humor. Onze school is een school die open staat voor ouders.
Sterker nog: we proberen ouders optimaal te informeren en te betrekken bij de dagelijkse gang
van zaken. Onze kenmerken van een veilig schoolklimaat zijn:
1. De school ziet er verzorgd uit
2. Leraren (onderling) en leerlingen (onderling) gaan respectvol met elkaar om
3. Ouders ontvangen maandelijks een nieuwsbrief van de directeur en wekelijks van de
leerkracht
4. De school organiseert jaarlijks twee ouderavonden (thema-avonden)
5. Ouders worden actief gevraagd om te ondersteunen bij diverse activiteiten
6. De school staat altijd open - de leerkrachten zijn bereikbaar

5.4 Sociale en fysieke veiligheid
De school waarborgt de sociale veiligheid van leerlingen en leerkrachten. Daartoe is allereerst
vastgesteld welke (ernstige) incidenten de school onderkent. Dit zijn:
* fysiek geweld of bedreiging met fysiek geweld
* intimidatie en/of bedreiging via msn, sms, e-mail of internet
* pesten, treiteren en/of chantage
* seksueel misbruik en intimidatie
* discriminatie of racisme
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* diefstal en vernieling
De school beschikt over een registratiesysteem: de leerkracht registreert incidenten met behulp
van een incidentenformulier. Een incident wordt geregistreerd als de leerkracht inschat dat het
werkelijk een incident is of na een officiële klacht. De IB'ers analyseren jaarlijks de gegevens die
aangeleverd worden door de leerkrachten en stellen, in overleg met de directie, op basis daarvan
verbeterpunten vast.
De school probeert incidenten te voorkomen. Er zijn school- en klassenregels zoals pleinregels en
gedragsregels (hoe ga je met elkaar om?). Ook is er een pestprotocol.
Incidenten worden in eerste instantie afgehandeld door de leerkracht. Als zaken niet opgelost
kunnen worden, wordt de directeur betrokken bij de afhandeling. Ook ouders kunnen betrokken
worden bij de aanpak van incidenten. Tevens wordt in voorkomende gevallen de wijkagent
betrokken bij de afhandeling van klachten.
De Duinpieper beschikt over een klachtenregeling (zie schoolgids) en een vertrouwenspersoon.
De school beschikt niet over een specifieke veiligheidscoördinator (gedelegeerde taak directeur).
In de schoolgids en het informatieboekje worden ouders uitgebreid geïnformeerd over aspecten
van veiligheid.

5.5 ARBO beleid
Onze school heeft als onderdeel van Stichting SSOL, een Arbo-contract met Achmea Vitae. Het
beleid is erop gericht om uitval van leerkrachten te voorkomen. Bij langdurige uitval stelt de
arbeidsdeskundige, eventueel in overleg met de bedrijfsarts, een probleemanalyse op. De
directeur en de zieke leerkracht stellen vervolgens een plan van aanpak op. Tevens bestaat de
mogelijkheid voor overleg met de bedrijfsarts en de personeelsconsulent in het Sociaal Medisch
Overleg. Wij hechten veel belang aan een gezond leef- en werkklimaat in en rondom de school.
We beschikken over een registratieformulier voor het melden van incidenten c.q. een ongeval en
de oorzaak daarvan. Op die manier kunnen we tekortkomingen aan het gebouw en/of materialen
in kaart brengen en acties plannen. Voor de speeltoestellen is een logboek aanwezig voor het
bijhouden van onderhoud en het melden van eventuele ongevallen. De brandweer heeft een
gebruiksvergunning afgegeven en (daarmee) via de vergunning de school brandveilig verklaard.
Op de school is een ontruimingsplan aanwezig. Daarnaast is er een BHV-commissie en zijn er
leerkrachten met een EHBO-diploma.
Periodiek wordt er een risico analyse uitgevoerd (Risico-Inventarisatie en -Evaluatie: RI&E) onder
verantwoordelijkheid van de Stichting SSOL. Op basis van dit onderzoek worden vervolgstappen
gepland en uitgevoerd om de risico’s uit te sluiten (het zogenaamde Plan van Aanpak).

5.6 Communicatie
Op de Duinpieper vinden we het belangrijk dat er goed gecommuniceerd wordt. Het doel van
communicatie is het vergroten van de betrokkenheid op de school, het werk en tot elkaar. Ook
zijn we van mening dat door een goede communicatie de kwaliteit van bijvoorbeeld het
onderwijsleerproces geoptimaliseerd wordt. Door een open en eerlijke communicatie zorgen we
voor een veilig klimaat voor onze leerlingen en personeelsleden. We luisteren, vragen door en
vatten samen. We nemen elkaar serieus.
De groepen die betrokken zijn bij de communicatie zijn: directie, medewerkers en ouders en
leerlingen (zie hoofdstuk 2). Het contact met de ouders is beschreven in 5.7. en het belangrijkste
contact, met leerlingen, is natuurlijk dagelijks.
Inhoud overleggen:
Dagelijks overleg
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MT - overleg

Schoolbrede organisatorische zaken.

BC - overleg

Planning en evaluatie, informatievoorziening voor in de
bouwvergaderingen.
Toelating, plaatsing, zorgleerlingen, planning.

CVB - overleg
IB - overleg
Bouwvergadering

Teamoverleg (hele SO)
Assistentenvergadering

Bespreken stand van zaken rondom de leerlingenzorg
(leerlingen, leerlijnen en organisatie).
Voor de bouw van belang zijnde onderwerpen (organisatorisch,
onderwijsinhoudelijk, persoonlijk). Vanuit de bouwvergadering
kan een beslissing gevraagd worden in het teamoverleg.
Voor het gehele team van belang zijnde onderwerpen, hier
worden beslissingen genomen.
Organisatorische zaken m.b.t. assistentie van het onderwijs.

Wat betreft communicatiegedrag vinden we het volgende belangrijk:
- we spreken verwachtingen uit ( contact gaat voor contract);
- wij gebruiken de 4 G’s: gedrag, gevoel, gevolg en gewenste situatie;
- wij vragen of het gelegen komt.
Feedback geven doen we samen.
 We geven feedback aan de juiste persoon, op de juiste tijd, op de juiste plaats.
 We praten met elkaar, niet over elkaar.
 We zijn duidelijk in het stellen van grenzen.
 We durven feedback te geven.
 Wij zijn ons bewust van het verschil dat we maken.
We beseffen dat persoonlijke contact het beste is. Organisatorisch is dat echter niet altijd
mogelijk. Onze hulpmiddelen om op een goede manier met elkaar te communiceren als
persoonlijk contact niet lukt zijn o.a.;
- e-mail
- mededelingenbord
- postvakken
- weekbrief (SO Blauwe = interne nieuwsbrief van directie)

5.7 Contacten met ouders
Voor het goed functioneren van de school en een zo goed mogelijke begeleiding van de kinderen
is het contact tussen ouders en school van groot belang. De Duinpieper hecht dan ook grote
waarde aan regelmatig en goed contact met de ouders.
Aan het begin van elk schooljaar worden de ouders geïnformeerd over allerlei organisatorische
zaken door middel van een jaarkalender en de schoolgids.
Tijdens het schooljaar komt de schoolkrant een aantal keren per jaar uit. Daarin is bijv. informatie
uit de groepen te vinden. Verder krijgen de ouders maandelijks informatie via de maandelijkse
informatiebrief van De Duinpieper en wekelijkse mail van de leerkrachten.
Aan het eind van het schooljaar vragen we de ouders om het SO-ouderformulier in te vullen,
zodat we rekening kunnen houden met wensen en/of informatie. Hierin kunnen ouders ook de
doelen aangeven waaraan de leerkrachten kunnen werken met hun kind.
Als de ouders één van de leerkrachten op school wilt spreken dan kan dat altijd. De kinderen
hebben baat bij een goed contact tussen ouders en school. De leerkrachten zijn telefonisch te
bereiken tussen 8.15 en 8.30 uur en na 15.15 uur.
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Op de overige tijdstippen kan de boodschap telefonisch doorgeven worden en zorgt de school er
voor dat het bij de leerkracht komt.
Ouders kunnen ook een gesprek aanvragen. We stellen het echter zeer op prijs wanneer van
tevoren met de leerkracht van de leerling contact wordt opgenomen. Dit in verband met een
goede voorbereiding, de reden van het gesprek en de datum en tijdstip van het gesprek.
Daarnaast is er voor ouders gelegenheid om op de hoogte te blijven door:
• De jaarkalender
• De schoolgids
• De jaarlijkse informatieavond(en)
• De schoolkrant (directie)
• De maandbrief; Infonieuws (directie)
• De weekbrief (leerkracht)
• Via e-mail
• De website van de school; www.duinpieper.nl
• De Facebookpagina van De Duinpieper
• De ouderavond georganiseerd rond een thema:
• De koffieochtenden

5.8 Overgang naar VSO
Vanaf 12/13 jaar , maar zeker vanaf 14 jaar, kunnen kinderen met een toelaatbaarheids-verklaring
(TLV) binnen het VSO geplaatst worden. Naast leeftijd wordt gekeken hoe kinderen zich ten
opzichte van elkaar gedragen.

5.9 VVE
De Duinpieper is geen onderdeel van een brede school en dus is er geen sprake van VVE.
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6. Financieel beleid
6.1 Financiering
Het financieel beleid van de Stichting Speciaal Onderwijs Leiden e.o. is gericht op vier belangrijke
doelen:
beheersen van (toekomstige) risico’s;
borgen van financiële continuïteit van de aangesloten scholen (lange termijn);
beheren van de financiële ruimte binnen de scholen gericht op een budget neutrale
exploitatie per school (korte termijn);
werken met een management informatiesysteem.
Ten aanzien van het beleid op huisvestingsgebied, heeft de Stichting Speciaal Onderwijs Leiden
e.o. de volgende doelstellingen:
het streven naar een optimaal gebruik van de beschikbare locaties;
de kwaliteit van de leeromgeving te verbeteren (ICT);
het streven naar aanpassingen op het gebied van energiebeheer en milieu
(duurzaamheid);
De Duinpieper heeft voor de financiering te maken met de samenwerkingsverbanden en dan met
name het Samenwerkingsverband Duin en Bollenstreek. Dit samenwerkingsverband financiert het
speciaal onderwijs door middel van de zogenaamde Toelaatbaarheidsverklaringen.
Tweemaandelijks bespreken de directeur-bestuurder van de Stichting SSOL en de locatiedirecteur
van de school de financiële positie van de school via de managementrapportage. Op dat moment
wordt ook verslag gedaan aan de directeur met betrekking tot de uitgaven voor personeel en
ziekteverzuim. Maandelijks wordt het formatieoverzicht ter controle aan de schooldirectie
toegestuurd. Deze controleert dit overzicht met zijn eigen ‘uitputtingsoverzicht’. Verschillen
worden besproken met de afdeling P&O en Financiën, alsmede tijdens de MT-overleggen.
Afhankelijk van de aard van de verschillen worden maatregelen genomen.
Toelaatbaarheidsverklaring(TLV)
Een TLV aanvraag wordt in samenspraak met ouders voorbereid. Belangrijk hierbij is te komen tot
de best passende school, de extra ondersteuningsbehoefte en de tijdsduur. Voor de aanvraag van
een TLV dient een compleet dossier van de leerling ingeleverd te worden bij de Commissie
Toelaatbaarheidsverklaring(TLC ) van het samenwerkingsverband.
Deze commissie bestaat meestal uit de directeur van het SWV, een orthopedagoog en een
secretariaat. Indien een aanvraag procedureel en inhoudelijk voldoet, wordt een TLV afgegeven.
In een TLV staat de startdatum en einddatum en de overeengekomen ondersteuningsbehoefte. In
de TLV staat de categorie benoemd waarbinnen de ondersteuningsbehoefte van de leerling valt.
Voor onze scholen gaat het om de volgende indeling:
Categorie 1 (laag) = Zeer moeilijk lerend (ZML)
Categorie 2 (middel)= Lichamelijk beperkt (LG)
Categorie 3 (hoog) = (Ernstig)Meervoudig beperkt (MG).
Indien de Toelaatbaarheidscommissie geen TLV afgeeft, blijft de verantwoordelijkheid voor het
vinden van de passende ondersteuning bij de school waar de leerling is aangemeld of geplaatst.
Zij behouden de zorgplicht voor deze leerling.
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6.2 Interne geldstromen
De ouderraad vraagt van de ouders van de school een vrijwillige bijdrage. Het bedrag voor een
kind is € 25,- per jaar. Van de inkomsten worden diverse activiteiten georganiseerd (zie de
schoolgids) en (deels ) betaald. Jaarlijks legt de directeur financiële verantwoording af via de
jaarrekening en een begroting.

6.3 Externe geldstromen
Van het rijk ontvangt de school: lumpsumgelden, geoormerkte gelden via de bestemmingsbox,
impulsgelden en WSNS-gelden. De budgetten komen op bovenschools niveau bij de Stichting
SSOL binnen en worden daar beheerd. Op het bestuurskantoor wordt bijgehouden hoeveel
middelen uit de bestemmingsbox besteed zijn aan welke thema’s (opbrengstgericht werken,
cultuur en leiderschap)
Van de lokale overheid ontvangt de school projectsubsidies voor schoolmaatschappelijk werk,
stimuleren van de ouderbetrokkenheid en cultuureducatie. De school verantwoordt zich over de
deugdelijke besteding van de gelden via de managementrapportage(s).
Bij het vervangingsfonds worden de kosten door ziekte of rechtspositioneel verlof gedeclareerd.

6.4 Sponsoring
De Duinpieper heeft geen sponsors in welke vorm dan ook. Indien een sponsorvoorstel
aangebracht wordt, zal de directie dit in eerste instantie toetsen aan de richtlijnen omtrent
sponsoring en het voorstel vervolgens voorleggen aan zowel team als MR.
Besluiten inzake sponsoring worden per casus besproken en besloten zonder enige
precedentwerking.

6.5 Begrotingen
De begroting wordt jaarlijks voorafgaande aan het kalenderjaar op voorstel van de directeurbestuurder vastgesteld. De vastgestelde begroting is taakstellend voor de locatiedirecteur van de
scholen. Dat betekent dat in principe geen uitgaven kunnen worden gedaan zonder dat deze zijn
begroot. Schuiven binnen de begroting is toegestaan, mits geen geweld wordt gedaan aan de
vooraf geformuleerde beleidsdoelen en eventueel geformuleerde bestemmingsoormerk. De
begroting is hiermee een belangrijk sturingselement geworden.
De locatiedirecteur stelt jaarlijks in overleg met de directeur-bestuurder een voorstel op voor een
begroting voor het komende kalenderjaar met een toelichting (exploitatiebegroting). Daarin zijn
alle inkomsten en uitgaven van de school opgenomen waarvoor de locatiedirecteur
verantwoordelijk is. De exploitatiebegroting is gebaseerd op het beleidsplan van de school.
Daarnaast stelt de directeur jaarlijks in het voorjaar een personeelsformatieplan op. Hierin
worden de inzet van middelen met betrekking tot basisformatie, wegingsgelden en impulsgelden
verantwoord. Het personeelsformatieplan wordt besproken met de MR.
De Duinpieper beschikt over een meerjarenexploitatiebegroting met een geldigheid van vier jaar
(personeel en materieel). Deze begroting wordt opgesteld op hoofdlijnen en getoetst aan het
meerjarenbeleidsplan. De ontwikkeling van het aantal leerlingen en de gewogen gemiddelde
leeftijd van het onderwijspersoneel zijn bepalende indicatoren voor de meerjarenbegroting.
De meerjareninvesteringsbegrotingen (OLP, ICT, meubilair, apparatuur) worden afgeleid van de
gegevens die zijn verkregen uit de zogenaamde nulmetingen. Vanaf het jaar 2005 zijn de
investeringen geactiveerd en op basis van de gekozen afschrijvingstermijnen wordt bepaald
wanneer de investering is afgeschreven.

6.6 Verbeterpunten
Op dit moment is de financiële huishouding van De Duinpieper niet in orde. Conform het gestelde
in 6.5 ‘Begrotingen’ zal de directeur-bestuurder in het voorjaar van 2016 met een taakstellende
opdracht komen om de financiële huishouding binnen een bepaalde termijn op orde te krijgen. In
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dit schoolplan staat het onder ambitie voor de middellange termijn om een gezonde financiële
huishouding te hebben in 2017.
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7. Zorg voor kwaliteit
7.1 Kwaliteitszorg
De centrale doelstelling op het gebied van kwaliteit;
Garant staan voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs
Het doel van kwaliteitszorg binnen De Duinpieper is terug te brengen tot het voortdurend en
georganiseerd de volgende twee vragen stellen:
Doen wij de goede dingen?
Doen wij de goede dingen goed?
Kwaliteitszorg wordt op De Duinpieper gezien als een continu proces, als een regulier onderdeel
van het werk.
Het permanent borgen en verbeteren van de kwaliteit van de school en de medewerkers vindt
optimaal plaats als er sprake is van een methodische aanpak. Hiervoor gebruiken wij het
kwaliteitssysteem WMK-EC.
Om onze kwaliteit te bewaken, te borgen en te verbeteren maken wij gebruik van de PDCA-cyclus.
Wij gaan systematisch na of gewenste effecten en resultaten gehaald worden voor alle aspecten
van ons onderwijs. Wij hanteren een schoolplancyclus, waarbij wij elke vier jaar een schoolplan
opstellen, uitvoeren en evalueren. Jaarlijks hanteren wij een cyclus met jaarplan en jaarverslag.

7.2 Verantwoording
De onderstaande beleidsterreinen zijn aan bod gekomen in de vragenlijsten van WMK. Ernaast
staan de scores en de responspercentages. Alleen de kaart personeelsbeleid is zowel door
personeel van VSO Het Duin als De Duinpieper gescoord.
Beleidsterreinen
Informatie –en
communicatietechnologie
Integraal
personeelsbeleid
De schoolleiding

2011
2012
X
X

2012
2013

2013
2014

2014
2015

2,98
33%
2,85
57%

Externe contacten

X

Actieve en zelfstandige
rol van de leerlingen
Aanbod burgerschap en
(sociale) integratie
Interne communicatie

X
X

Inzet van middelen

X

2,96
77%

X

3,16
60%
3,08
82%

3,15
67%
2,98
67%
3,24
60%

X

Kwaliteitszorg

X

Leerstofaanbod

X
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Van elke afgenomen vragenlijst is naderhand een rapport opgesteld. Daarin staan de sterke
punten en de verbeterpunten beschreven. Deze uitslag kwam aan bod in de SO-bijeenkomsten of
de bouwvergaderingen.
Werkvormen die gebruikt zijn tijdens de vergaderingen zijn onder andere het in groepen van 4 à 5
medewerkers discussiëren over een aantal lager gescoorde items, in tweetallen oplossingen
bedenken om lager gescoorde items te verbeteren en medewerkers in korte tijd schriftelijk een
reactie te laten geven op lager gescoorde items. Ook zijn regelmatig de goed gescoorde items ter
sprake gekomen. De uitkomsten, discussiepunten en verbeterplannen die uit deze vergaderingen
naar voren kwamen zijn terug te vinden in de rapporten en in de jaarplannen van de afgelopen
periode.

7.3 Wet- en regelgeving
Ononderbroken ontwikkeling
Artikel 8 lid 1 van de WPO geeft aan: Het onderwijs wordt zodanig ingericht, dat de leerlingen een
ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Het onderwijs wordt afgestemd op de
voortgang in de ontwikkeling van de kinderen.
Op onze school geven we hieraan als volgt vorm:
De Duinpieper werkt met gemengde groepen. De school richt zich de komende jaren op
onderwijskundig gebied met name op een doorgaande leerlijn voor lezen en rekenen. Doel is deze
leerlijnen zichtbaar te maken in de groepen zodat het voor kinderen en ouders een logisch geheel
vormt.
Leerkrachten worden geschoold om het onderwijs te laten aansluiten op de leerlijnen die een
kind volgt tijdens zijn/ haar ontwikkeling.
Speciale voortgangsgesprekken (tussen de interne begeleider en groepsleerkrachten) en een
digitaal leerlingvolgsysteem (ParnasSys) zorgen ervoor dat de ontwikkeling per kind goed gevolgd
wordt en dat de kinderen geen hiaten krijgen in hun ontwikkeling.
Leerkrachten en interne begeleider analyseren en interpreteren gegevens van toetsen en
observaties en maken op basis hiervan groeps- en handelingsplannen. De interne begeleider heeft
het totaal overzicht en bespreekt de groeps- en handelingsplannen tijdens voortgangsgesprekken.
Twee keer per jaar worden de resultaten ook op teamniveau besproken in het kader van de
gezamenlijke verantwoordelijkheid. Op deze manier kan de het team gezamenlijk de trends op
resultaatgebied analyseren en interpreteren. Gezamenlijk worden doelen gesteld/ bijgesteld voor
de school als geheel.
Brede ontwikkeling
Artikel 8 lid 2 WPO geeft aan: Het onderwijs richt zich in elk geval op de emotionele en de
verstandelijke ontwikkeling, en op het ontwikkelen van creativiteit, op het verwerven van
noodzakelijke kennis en van sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden (brede ontwikkeling).
Dit geven wij op school op de volgende wijze vorm:
Juist voor onze leerlingen zijn sociale en emotionele vaardigheden belangrijk om in bepaalde
mate zelfstandig deel te kunnen nemen aan de maatschappij (zelfredzaamheid). Daarom wordt
op De Duinpieper structureel gewerkt aan het zelfbeeld en sociaal gedrag van de kinderen. Voor
de sociaal- emotionele ontwikkeling wordt gebruik gemaakt van de methode STIP. Ook wordt er
gebruikt gemaakt van een eenvoudig pestprotocol. De sociale vaardigheden worden door middel
van observatie 2 x per jaar vastgelegd in het leerlingvolgsysteem ParnasSys (m.b.v. Zien).
In het kader van lichamelijke vaardigheden heeft De Duinpieper één vakleerkracht die twee keer
per week bewegingsonderwijs verzorgt dat voldoet aan de kerndoelen en terug is te vinden in een
jaarplan ‘Bewegingsonderwijs’. Voor de onderbouw hebben wij een volledig toegerust speellokaal
waarbij de leerlijn ‘spel’ wordt gebruikt voor de leerdoelen.
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Voor het bevorderen van een veilige deelname van de kinderen aan het verkeer heeft De
Duinpieper de afgelopen twee jaar ondersteuning gekregen vanuit ‘School op Seef’. Dit willen wij
gedurende de schoolplanperiode verder uitwerken en zelfstandig gaan uitvoeren.
De Duinpieper heeft Kunstmaatje als cultuureducatie in een doorlopende leerlijn. De lessen zijn
gericht op de ontwikkeling van de creativiteit; op verbeeldingskracht, nieuwsgierigheid,
doorzettingsvermogen, discipline (kennis en vaardigheden) en samenwerking. Kinderen leren iets
nieuws te bedenken en uit te voeren als bijvoorbeeld een toneelstukje. Daarnaast worden er ook
musea bezocht en komen de activiteiten rond de Kinderboekenweek jaarlijks terug.
Voor het zo goed mogelijk functioneren als deelnemer aan de maatschappij zijn schoolse
vaardigheden als taal, lezen en rekenen nodig. In onze lessentabel is terug te zien hoeveel uren
aan deze kernvakken wordt besteed.

7.4 Strategisch beleid
Kwaliteit van het onderwijs is belangrijk om goede leeropbrengsten te behalen. In het kader van
de wet Passend Onderwijs is kwaliteit ook van belang als het gaat om een stevige positie innemen
binnen de regio.
Voor het onderwijs heeft de Inspectie van het Onderwijs de kwaliteitskaders omschreven waarop
zij de kwaliteit van een school/organisatie bepaalt; het zogenaamde toezichtkader PO/VO. Hierin
wordt beschreven hoe de inspectie werkt, wat zij beoordeelt en wanneer het onderwijs van
voldoende kwaliteit is. Samengevat: om de kwaliteit te beoordelen doet de inspectie onderzoek
op bepaalde vastgestelde indicatoren binnen verschillende aspecten/domeinen.
Aangezien duidelijk is hoe de Inspectie de kwaliteit beoordeelt kunnen we als school/organisatie
zelf ook onderzoeken of we (nog steeds) voldoen aan de kwaliteitseisen.
Stichting SSOL e.o. wil de onderwijskwaliteit onderzoeken, verbeteren en borgen door het houden
van (waarderende) audits.

7.5 Inspectierapport
De Inspectie van het Onderwijs voerde op 30 juni en 7 oktober 2014 een onderzoek uit op De
Duinpieper en De Oeverpieper in Noordwijk om een oordeel te kunnen uitspreken over de
kwaliteit van het onderwijs en over de naleving van wet- en regelgeving. Op 30 januari 2015 is het
inspectierapport uitgegeven met als eindoordeel; De inspectie kent aan De Duinpieper, inclusief
De Oeverpieper, een basisarrangement toe.
De door de inspectie aangedragen verbeteradviezen (inspectierapport d.d. 15 januari 2015);
- Op kwaliteitszorg: De school kan de kwaliteitszorg nog verder verbeteren door ook de
schoolontwikkeling opbrengstgerichter vorm te geven. De inrichting van een cyclisch proces, met
aandacht voor alle fases van implementatieprocessen, kan voor meer samenhang en overzicht
zorgen.
- Op leerlingenzorg: Het door school gebruikte systeem van (waar mogelijk genormeerde)
instrumenten en procedures voor het volgen van de prestaties en de ontwikkeling van de
leerlingen kan verbeterd worden door concreter/specifieker het beginniveau van de leerlingen in
het ontwikkelingsperspectief op te nemen.
Onze ambitie is om deze twee aandachtspunten gedurende de schoolplanperiode te verbeteren.
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7.6 Quickscan – Zelfevaluatie
In november 2014 is de QuickScan afgenomen onder het personeel van De Duinpieper. 18
personeelsleden hebben de QuickScan ingevuld. Dit was een respons van 58%. Het
responspercentage is goed. De Duinpieper scoort op de Quick scan een 3,06. Daarmee scoren we
een voldoende.
Aanbod actief burgerschap en sociale integratie
Actieve en zelfstandige rol van de kinderen
Activerende directe instructie
Contacten met ouders
Handelingsgericht werken in de groep
Handelingsgericht werken op schoolniveau
kwaliteitszorg
Integraal personeelsbeleid
Kwaliteitszorg de voorwaarden
Kwaliteitszorg: systematisch en planmatig
Leerlingenzorg
Opbrengsten
Interne communicatie
Inzet van middelen
Informatie en communicatie technologie

2,85
2,81
3,22
3,30
3,41
3,20
3,01
2,86
3,11
2,93
3,17
2,96
3,02
3,18
2,98

Bij het invullen van de vragenlijst kan gekozen worden voor een score van 1, 2, 3 of 4. Alle punten
die lager dan 3,0 gescoord zijn, beschouwen we als aandachtspunten of verbeterpunten. Als een
item 2,6 of lager scoort, vinden we dit een te lage score om voor ‘voldoende’ door te gaan. Deze
items krijgen dan de hoogste prioriteit.
In de komende schoolplanperiode worden alle beleidsterreinen die een lagere score dan 3
hebben geëvalueerd. De volgende prioritering wordt aangehouden:
1. Het belang van het beleidsterrein voor de kinderen en de school;
2. De actualiteit van het beleidsterrein;
3. De laagste score.
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7.7 Vragenlijsten leerkrachten, ouders en kinderen
Uit de vragenlijsten zijn de volgende mogelijke verbeterpunten gehaald voor de periode
2015-2019;
Beleidsterrein:
Mogelijke verbeterpunten:
Afgeleid van:
Aanbod actief
- De school heeft een aanbod gericht op de
Quickscan 2014 en
burgerschap en
bevordering van burgerschap en integratie
Kwaliteitskaart 2012
sociale integratie - De school besteedt aandacht aan de bevordering
van sociale competenties
- De school besteedt structureel aandacht aan
burgerschap en integratie gerelateerde
kerndoelen
Actieve en
- Teamleden geven gerichte feedback aan kinderen Quickscan 2104 en
zelfstandige rol
bij voortgangsverslag en rapport
kwaliteitskaart 2012
van de leerling
- Leerlingen kunnen bepaalde taken zelf kiezen
- De kinderen krijgen, zoveel mogelijk ,inzicht in
hun leer-en ontwikkelingsproces
Integraal
De school beschikt over beloningsbeleid en beleid
Quickscan 2014
personeelsbeleid voor spaar- en compensatieverlof en mobiliteit.
Kwaliteitszorg de - De schoolleiding zorgt voor een professionele
Quickscan 2014
voorwaarden
cultuur
- De kwaliteitszorg is verbonden met de visie op
leren en onderwijzen en de leerlingenzorg zoals
geformuleerd in het schoolplan
- Bij de zorg voor kwaliteit zijn personeel, directie,
kinderen, ouders (verzorgers) en bestuur
betrokken
Opbrengsten
Aan het eind van de schoolperiode bereiken de
Quickscan 2014
kinderen een eindniveau dat voldoet aan de
landelijke standaarden voor opbrengsten
ICT
- De leerlingen gebruiken ICT om gericht samen te
Quickscan 2014
werken
- Het personeel geeft de kinderen feedback over
hun leren met betrekking tot ICT
- De kinderen kunnen onder woorden brengen
waarom ze in een bepaalde situatie een bepaald
hulpmiddel hebben gebruikt ( actief leren)
Interne
- Het overleg in het managementteam van de
Quickscan 2014
communicatie
school is gericht op optimalisering van de kwaliteit
van het onderwijs
- Het beleidsmatig overleg tussen school en het
bevoegd gezag is gericht op optimalisering van de
kwaliteit van het onderwijs
- De personeelsleden communiceren op een
correcte wijze met elkaar
Kwaliteitszorg :
- De school waarborgt de sociale veiligheid voor
Quickscan 2014
systematisch en
leerlingen en personeel
planmatig
- De schoolleiding stuurt de kwaliteitszorg aan
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8. Samenvatting en speerpunten
8.1 Samenvatting
De algemene zaken rondom onze school De Duinpieper staan in hoofdstuk 1.
Hoofdstuk 2 is het hoofdstuk dat richting geeft aan het schoolplan van De Duinpieper. Onze grote
ambities;
Korte termijn;
Onze school heeft de opbrengsten eind schooljaar 2015 - 2016 inzichtelijk waarbij de groei van
elk kind gemeten wordt op basis van het uitstroomprofiel en de groepsplannen met daarin
concrete doelstellingen per kernvak. Kinderen van De Duinpieper hebben recht op goed
onderwijs waarbij voor elk kind de opbrengsten optimaal zijn.
Middellange termijn;
Onze school in 2017 is een school waarin de inkomsten en uitgaven in evenwicht met elkaar zijn
en het team concrete invulling heeft gegeven aan de ingezette kwaliteitstrajecten. Niet alleen
op financieel gebied maar ook op onderwijskundig gebied.
Lange termijn;
Onze school in 2019 is een school die excelleert in aangepast onderwijs met een duidelijke en
herkenbare structuur voor kinderen , ouders en leerkrachten zodat kinderen zo goed mogelijk
aan hun vervolgstap kunnen beginnen in de maatschappij.

In de SWOT-analyse staat welke sterke kanten De Duinpieper heeft om de ambities waar te
maken maar ook welke punten nog moeten verbeteren.
In hoofdstuk 3 staan de missie en visie van De Duinpieper; waar staan we voor en hoe willen wij
dat bereiken. Ook wordt ons onderwijskundig beleid doorgelicht op vele terreinen en ook daar
worden diverse kleinere ambities genoemd waar De Duinpieper aan wil werken.
Hoofdstuk 4 beschrijft het personeelsbeleid; op De Duinpieper worden veel informele gesprekken
gevoerd maar de stap naar verdere professionalisering is een must!
‘Organisatie en beleid’ wordt beschreven in hoofdstuk 5. Geen echte verbeterpunten maar
contact met ouders is uiterst belangrijk en is onderdeel van onze visie over goed onderwijs.
In hoofdstuk 6 zijn de financiën de revue gepasseerd: de sombere financiële situatie van De
Duinpieper moet aangepakt worden. Het voortbestaan van de school start met een gezonde
financiële basis!
In hoofdstuk 7 ‘Kwaliteitszorg’ zijn in de afzonderlijke paragrafen verbeterpunten aangekaart
vanuit kwaliteitskaarten/vragenlijsten/Quickscans WMK, tevredenheidsrapportage,
inspectierapport en strategisch beleid Stichting SSOL.
Als laatste hebben wij, vanwege de veranderende omgeving waar het speciaal onderwijs
momenteel in verkeerd door bijvoorbeeld het Passend Onderwijs en de samenwerkingsverbanden, enkele speerpunten benoemd die verband houden met de verandering van:
- speciaal naar gespecialiseerd;
- van aanbodgericht naar vraag gestuurd;
- van inspanningsgericht naar resultaatgericht onderwijs.
Ook de verankering van SO in de regio (verbinding aangaan met collega’s van regulier en speciaal
onderwijs en extra aandacht voor kwaliteits- en personeelsbeleid) zal een grote rol gaan spelen.
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8.2 Groslijst verbeterpunten en ambities
In deze paragraaf staan alleen de onderwerpen die genoemd worden in de betreffende
hoofdstukken. Wanneer deze onderwerpen opgenomen zijn in de speerpunten staan deze met
doelen en activiteiten omschreven in hoofdstuk 9. In hoofdstuk 10 wordt dit verwerkt in een
meerjarenplanning.
Zelfbeeld en sociaal gedrag
Verder uitwerken en toepassen van de methode ZIEN! voor sociaal-emotionele ontwikkeling en
zelfreflectie voor de leerkrachten. Hierbij gebruik makend van ParnasSys als LVS
(registratiesysteem)
Actief burgerschap
- De school heeft een aanbod gericht op de bevordering van burgerschap en integratie;
- De school besteedt aandacht aan de bevordering van sociale competenties;
- De school besteedt structureel aandacht aan burgerschap en integratie gerelateerde
kerndoelen.
Methoden en toetsinstrumenten
Beoordelen en waar nodig aanschaffen van methode c.q. ondersteuning (software) en toetsingsof observatie-instrumenten en -normen voor de kernvakken.
Taalleesonderwijs
Verder uitwerken van Omnidu en gebruik van gebarentaal.
Structureel extra lestijd inplannen voor taal- en woordenschatonderwijs.
Rekenen en wiskunde
Uitwerken van groepsplannen en leerlijnen aan de hand van Rekenboog.
ICT
Het schrijven van een ICT beleidsplan zodat ICT een onderdeel wordt van ons curriculum én onze
ambities kan ondersteunen.
- De leerlingen gebruiken ICT om gericht samen te werken;
- Het personeel geeft de kinderen feedback over hun leren met betrekking tot ICT.
Kunstzinnige vorming
Verder uitwerken van kunstzinnige vorming door het thematisch toepassen van Kunstmaatje
zodat elk kind in staat wordt gesteld om andere talenten te ontwikkelen.
Onze ambities is om te bekijken welke aspecten vanuit het referentiekader wij het belangrijkst
vinden, passend bij onze visie zodat het opgenomen kan worden in school- en jaarplannen.
Effectieve leertijd
Inzetten van lestijd op een manier die past bij de ontwikkeling van elk kind. Niet uitgaan van
standaard lestijden maar de hoeveelheid lestijd afhankelijk maken van de onderwijsbehoeften.
Effectief omgaan met de leertijd door snelle overgangen te stimuleren en verlies van tijd te
voorkomen (goed klassenmanagement).
Beoordelen waar in ons dagelijkse proces tijdlekken zitten en hier oplossingen voor vinden en
implementeren.
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Pedagogisch handelen
Het pedagogisch handelen zodanig inrichten dat er sprake is van een duidelijke structuur voor
kinderen en leerkrachten.
Didactisch handelen
Zorgen dat de gehele school werkt met directe instructie, differentiatie en zelfstandigheid +
gebruik van Marzano als doelen stellen, positieve feedback geven en coöperatieve werkvormen
inzetten.
- Leerkrachten geven gerichte feedback aan kinderen bij voortgangsverslag en rapport;
- Kinderen kunnen bepaalde taken zelf kiezen;
- De kinderen krijgen, zoveel mogelijk ,inzicht in hun leer-en ontwikkelingsproces.
Passend onderwijs
Optimaliseren van OPP en het werken met groepsplannen; onderwijs ‘ op maat’.
Opbrengsten en opbrengstgericht werken
Kernvakken werken met 4D (data, duiden, doelen en doen; vertaling van de PDCA-cyclus) m.b.v.
ParnasSys en groepsplannen.
Aan het eind van de schoolperiode bereiken de kinderen een eindniveau dat voldoet aan de
landelijke standaarden voor opbrengsten
Professionele cultuur
Ontwikkeling van leerkrachten individueel en als team; gezamenlijke activiteiten en studiedagen,
klassenbezoeken, collegiale visitatie, intervisie, opleiding, gesprekkencyclus, portfolio etc.
Verzuimbeleid
Professionele begeleiding en verzuimgesprekken; doen!
Mobiliteit
Aanscherpen op stichtingsniveau is noodzakelijk.
ARBO beleid
Voldoende BHV-leden en leerkrachten met een EHBO diploma.
Financieel beleid
Formatie aanpassen aan inkomsten uit lumpsum en TLV.
Begroting
Opzetten van een Meer Jaren Plan (MJP) voor investeringen en onderhoud.
Kwaliteit
Uitvoeren van WMK-EC; planning voor kwaliteitskaarten maken en uitvoeren.
Van de inspectie; De school kan de kwaliteitszorg nog verder verbeteren door ook de
schoolontwikkeling opbrengstgerichter vorm te geven. De inrichting van een cyclisch proces, met
aandacht voor alle fases van implementatieprocessen, kan voor meer samenhang en overzicht
zorgen.
Inspectie over leerlingenzorg; Het door school gebruikte systeem van (waar mogelijk
genormeerde) instrumenten en procedures voor het volgen van de prestaties en de ontwikkeling
van de leerlingen kan verbeterd worden door concreter/specifieker het beginniveau van de
leerlingen in het ontwikkelingsperspectief op te nemen.
De kwaliteitszorg is verbonden met de visie op leren en onderwijzen en de leerlingenzorg.
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Bij de zorg voor kwaliteit zijn personeel, directie, kinderen, ouders (verzorgers) en bestuur
betrokken. De schoolleiding stuurt de kwaliteitszorg.
Strategisch kwaliteitsbeleid
Stichting SSOL e.o. wil de onderwijskwaliteit onderzoeken, verbeteren en borgen door het houden
van (waarderende) audits.
Communicatie
- Het overleg in het managementteam van de school is gericht op optimalisering van de kwaliteit
van het onderwijs;
- Het beleidsmatig overleg tussen school en het bevoegd gezag is gericht op optimalisering van de
kwaliteit van het onderwijs;
- De school bevordert de communicatie met de ouders waardoor de ouders , partnerschap
ervaren over het onderwijs van hun kind in het bijzonder en de Duinpieper in het algemeen.

8.3 Speerpunten
Om onze ambities voor de komende vier jaar te realiseren hebben wij diverse speerpunten
geformuleerd. Op basis van de visie en missie, de SWOT analyse, de tevredenheidsenquête en het
strategisch beleidsplan van de Stichting SSOL willen wij ons gaan richten op de onderstaande
ontwikkelingsgebieden.
1. Het bieden van een breed en kwalitatief hoog onderwijsaanbod ‘op maat’ door het vergroten
van de kennis en vaardigheden van het team op het gebied van differentiatie, gedrag en
instructie, door de beste methoden/ondersteuning/software in huis te hebben voor de
kernvakken en door het specialiseren van ons onderwijs op het aspect cultuur.
2. Het beschikken over een professionele cultuur zodat het team als één geheel werkt, denkt en
praat over onderwerpen als opbrengstgericht werken en ontwikkelingsperspectieven. Daarbij
gebruik maakt van de kennis en de vaardigheden die binnen het team en bij andere scholen
aanwezig zijn.
3. Het versterken van leiderschap zodat de ingezette ontwikkelingen versterkt en geborgd
worden.
4. Het verbeteren van de zorg zoals het werken met groepsoverzichten en groepsplannen
(volgens de PDCA-cyclus) en het opstellen van een goed zorgplan dat door het team gedeeld
wordt.
5. Het bieden van een veilige en stimulerende leer- en werkomgeving.
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9. Activiteiten in samenhang met onze speerpunten
In het voorgaande hoofdstuk hebben we de speerpunten voor beleid benoemd om onze ambitie
te realiseren. Dit kunnen we realiseren door op een rij te zetten welke activiteiten op die
gebieden een plek moeten krijgen in het schoolplan en de afgeleide jaarplannen om uitwerking te
geven aan de speerpunten die in het vorige hoofdstuk zijn genoemd.

9.1 Breed en kwalitatief hoog onderwijsaanbod
Wij zijn tevreden als:
- de start situatie van de leerlingen concreet is opgeschreven en de opbrengsten in samenhang
met het ontwikkelperspectief (OPP) 2x per jaar wordt besproken met de ouders;
- meer dan 80% van de leerlingen de afgesproken leerroute uit de OPP (doelen en leerlijnen)
behaalt;
- de kwaliteit van de processen geborgd wordt door middel van de PDCA-cyclus en bewaakt
door kwalitatieve audits;
- er een aanbod is van cultuur dat uitgevoerd wordt voor alle leerjaren.
Stappen die we gaan zetten zijn:
1) Het structureel voeren van opbrengstgesprekken op school, groeps- en leerling
niveau (de voortgangsgesprekken).
2) Monitoren van de (school)opbrengsten en streven naar minimaal het landelijk
gemiddelde.
3) Het versterken en opbrengstgerichter maken van de groepsplannen door middel
van gerichte begeleiding en/of scholing (op maat).
4) Het werken in alle groepen met een eenduidig instructiemodel.
5) Het uitwerken en implementeren van leerlijnen voor cultuuronderwijs met behulp
van Kultuurmaatje.
6) Het in gesprek zijn met ouders en kinderen over de (leer)ontwikkeling van de
kinderen.
Aandachtspunten voor 2015-2019:
 Voor ieder kind een passend onderwijsaanbod gericht op mogelijkheden,
specifieke behoeften en talenten.
 Aandacht voor uitbreiding van een breed onderwijsaanbod zoals cultuur.
 Het dagelijks gebruiken van digitaal leermateriaal in het primaire proces.

9.2 Professionele cultuur: de kracht van talent
Wij zijn tevreden als:
- 80% van het personeel aangeeft dat de school over een professionele cultuur bezit
(leerkrachttevredenheidspeiling);
- de helft van het personeel een opleiding c.q. training heeft gevolgd op het gebied van
gedrag/autisme en dit gebruikt wordt tijdens team overleggen en intervisie;
- alle personeelsleden aan het eind van de schoolplanperiode tenminste twee IPB gesprekken
met de leidinggevende heeft gevoerd;
- er elk jaar een bijeenkomst is waarin contacten gelegd worden met collega’s van andere
scholen.
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Stappen die we gaan zetten zijn:
1) In het schoolplan wordt opgenomen hoe de professionele ontwikkeling van het
team en individuele teamleden vorm krijgt.
2) Werkgroepen creëren per vakgebied met coördinatoren.
3) Het opzetten van een structureel systeem van collegiale consultatie.
Aandachtspunten voor 2015-2019:
 Startende leerkrachten zijn in maximaal 3 jaar basisbekwaam.
 De leerkrachten die basisbekwaam zijn ontwikkelen differentiatievaardigheden
naar vakbekwaam niveau.
 Het personeel ervaart om enthousiast en betrokken aan het werk te zijn.
 De leerkrachten zijn in staat om in teamverband kinderen met specifieke
onderwijsbehoefte en gedragsproblematiek een passend aanbod te bieden.
 Talenten en/of specialismen van het personeel is in kaart gebracht en wordt
ingezet.
 Personeelsleden gedragen zich als ambassadeur van De Duinpieper.
 Ruimte in de jaarplanning voor wederzijds inspireren: teamleden onderling,
directeur naar team, scholen en teams onderling.

9.3 Leiderschap
Wij zijn tevreden als de ingezette ontwikkelingen niet alleen in beleidsdocumenten is vastgelegd
maar ook als we de ingezette ontwikkeling door de hele school heen in de praktijk uitgevoerd
zien.
Stappen die we gaan zetten zijn:
1) De directeur en het personeel (IB’ers, logopedisten, orthopedagoog en
onderwijsassistenten) ontwikkelen een heldere onderlinge rolverdeling met
portefeuilles (coördinatoren).
2) In het jaarplan worden de evaluatietijdstippen en -onderwerpen opgenomen.
3) In de agenda van het teamoverleg worden standaard evaluatiepunten benoemd.
Aandachtspunten voor 2015-2019:
 Eigenaarschap op alle niveaus.

9.4 Verbeteren van de zorg
Wij zijn tevreden als:
- de groepsplannen als werkdocumenten ‘op het bureau’ van de leerkracht zijn te vinden en de
uitvoering in de dagelijkse praktijk zichtbaar is;
- er een aanpak is ontwikkeld in het kader van gedrag, in samenspraak met het team waarbij
sprake is van een systematische en planmatige aanpak volgens de PDCA-cyclus.
Stappen die we gaan zetten zijn:
1) Verbeteren van het OPP op het gebied van ondersteuningsbehoefte en een
concrete aanpak waardoor passend bij de TLV.
2) ‘Fine tunen’ van groepsplannen voor alle kernvakken zodat de uitvoering in de
dagelijkse praktijk zichtbaar is.
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3) Het zorgplan met alle betrokkenen in het teamoverleg bespreken en de PDCAcyclus opnemen in het jaarplan.
4) Het invoeren van signaleringsformulieren.
Aandachtspunten voor 2015-2019:
 Aanpassen school ondersteuningsprofiel (SOP) van De Duinpieper in het kader
van passend onderwijs.

9.5 Een veilige en stimulerende leer- en werkomgeving
Wij zijn tevreden als 80% van de ouders, kinderen en de leerkrachten aangeeft dat de leer- en
werkomgeving stimulerend en veilig is (tevredenheidspeilingen).
Stappen die we gaan zetten zijn:
1) Het handhaven en eventueel uitbreiden van het Groene schoolplein.
2) Sociale veiligheid hoog op de veranderagenda zetten door ‘Geef me de 5’ en PBS
onder de aandacht te brengen van de leerkrachten (studiedagen).
3) Specialist(en) benoemen voor gedrag zoals autisme.
4) De inrichting van de school en de lokalen passend maar toch uitdagend is voor
onze doelgroep.
Aandachtspunten voor 2015-2019:
 Komen tot een Meerjarig Onderhoudsplan (MJP) van De Duinpieper
 In jaarplannen nemen we concrete activiteiten op om te werken aan een (sociaal)
veilige en inspirerende leer-en werkomgeving voor het team, ouders en
leerlingen.

9.6 Verbeteren van de methoden/werkwijze
Wij zijn tevreden als voor elk kernvak (vijf) een methode is aangeschaft/aanwezig is met toetsen observatiemiddelen.
Stappen die we gaan zetten:
1) Het benoemen van coördinatoren van elk kernvak
2) Het inventariseren van de huidige methoden voor de kernvakken;
3) Het uitwerken/ontwikkelen of kiezen van nieuwe methoden;
4) Het implementeren van de nieuwe methoden.
Aandachtspunten voor 2015-2019:
 De Duinpieper heeft als herkenbaar onderwijsconcept; adaptief onderwijs.
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10.

Planning

In dit hoofdstuk wordt de planning gegeven van de verbeterpunten over de jaren van de schoolplanperiode. Logischerwijze zijn de activiteiten benoemd
die uitgevoerd moeten worden om de betreffende doelstelling te verwezenlijken.

10.1 Planning per verbeterpunt
Onderwijskundig

Doelstellingen

Activiteiten

Uitvoering en
ondersteuning

Tijdspad

Evaluatietijdstip

Ontwikkelingsperspectief (OPP)

OPP voorzien van een
concrete aanpak (specifiek
omschreven beginsituatie
en uitstroom-verwachting)
Werkend en door iedereen
gebruikt LVS zodat alle
informatie over de
leerlingen inzichtelijk is.

Aanpassen OPP

IB’ers met directeur

Start schooljaar
2015 - 2016

4e kwartaal 2015

- Alle informatie vanuit
Data Care overzetten
- Studiedagen voor het
team en specialisten
- Nieuwe informatie zoals
groepsplan in ParnasSys
verwerken
Analyseren van de
resultaten op de toetsen
en de observaties in de
groep.
Groepsplannen op
leerroute (OPP) baseren,
aanpassen en uitvoeren.
(PDCA-cyclus)

IB’ers met directeur
=> team

Start schooljaar
2015 - 2016

1e: na rapport
2e: 2e kwartaal 2016

Leerkrachten,
IB’ ers

Start schooljaar
Team en individueel:
2015 - 2016 Jaarlijks in december
en juni voorafgaand
aan de voortgangsbespreking met
ouders

ParnasSys

Groepsplannen in
ParnasSys

- Per groep de
groepsplannen opstellen,
uitvoeren en evalueren.
- Concretiseren en
vergroten opbrengsten
van ieder kind (adhv OPP)
- Groepsplannen als
werkdocument op de
bureau’s
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Meer dan 80% van de
leerlingen haalt de
afgesproken leerroute uit
de OPP (doelen en
leerlijnen)

Individuele voortgangsrapportage maken.
Voortgangsrapportage per
groep maken.
=> beide op basis van het
OPP

DI (IGDI)

Leerkrachten kunnen het
(IG)DI model tijdens hun
lessen op de juiste wijze
toepassen

Klassenconsultatie met een Leerkrachten, IB
hierop aangepaste
directeur
Kijkwijzer

Start schooljaar
Individueel: Jaarlijks
2016 - 2017 en voorafgaand aan
het IPB gesprek

Effectieve leertijd

Bewustwording van
tijdlekken en effectievere
besteding van leertijd.

Directeur en team

Start medio 2016

Jaarlijks

Organisatie en
leiderschap

Doelstellingen

- Bespreken in TO
- Tijd bijhouden
- Lijst maken van tijdlekken
- Oplossingen bedenken en
invoeren
Activiteiten

Uitvoering en
ondersteuning

Tijdspad

Evaluatietijdstip

Taken,
bevoegdheden en
verantwoordelijkheden

Een heldere onderlinge
rolverdeling met
portefeuilles
(coördinatoren en
specialisten)

- Studiedag met TVB
organiseren
- Opschrijven uitkomst
studiedag en vastleggen in
beleidsstuk

Directeur en team

Medio 2017

Eind schooljaar 2017
overzicht TBV

Kracht en talent
van het personeel

Talenten van het personeel
worden ontwikkeld,
(h)erkend en gebruikt.

- Opnemen als standaard
agendapunt
- Specialisten benoemen
en inzichtelijk maken
- Talenten in IPB-gesprekken meenemen

Directeur

Start schooljaar
2 Keer per jaar; dec.
2016 - 2017 en juni

Opbrengsten
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Leerkrachten
IB’ers

Jaarlijks in nov. en
mei.
Jaarlijks eind mei

Lijst per groep met
opbrengsten t.o.v. het
OPP

Kernvakken

Doelstellingen

Activiteiten

Uitvoering en
ondersteuning

Tijdspad

Rekenen

- Iedere leerkracht kan
goed werken met de
gebruikte methode en
leerlijn
- O.b.v. de leerlijnen laten
de leerlingen een
duidelijke groei zien

- Benoemen coördinator
rekenen / Rekenboog
- Doorgaande leerlijn
bespreken in
bouw/teamoverleg
- Indien nodig; studiedag
- Evaluatie in
teamvergaderingen
- Klassenbezoeken

Coördinator,
Leerkrachten
IB’ers en directeur

Start schooljaar
Team: Jaarlijks in
2016 - 2017 december en juni
voorafgaand aan de
voortgangsbespreking met
ouders

Technisch lezen

- Iedere leerkracht kan
goed werken met de
gebruikte methode en
leerlijn
- O.b.v. de leerlijnen laten
de leerlingen een
duidelijke groei zien

Coördinator,
Leerkrachten
IB’ers en directeur

Start schooljaar
Team: Jaarlijks in
2015 - 2016 december en juni
voorafgaand aan de
voortgangsbespreking met
ouders

Begrijpend lezen

- Iedere leerkracht kan
goed werken met de
gebruikte methode en
leerlijn
- O.b.v. de leerlijnen laten
de leerlingen een
duidelijke groei zien

- Benoemen coördinator
technisch lezen
- Doorgaande leerlijn
bespreken in
bouw/teamoverleg
- Evaluatie in
teamvergaderingen
- Klassenbezoeken
- Benoemen coördinator
begrijpend lezen
- Doorgaande leerlijn
bespreken in
bouw/teamoverleg
- Evaluatie in
teamvergaderingen
- Klassenbezoeken

Coördinator,
Leerkrachten
IB’ers en directeur

Start schooljaar
Team: Jaarlijks in
2018 - 2019 december en juni
voorafgaand aan de
voortgangsbespreking met
ouders
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Evaluatietijdstip

Leren leren

- Iedere leerkracht kan
goed werken met de
gebruikte methode en
leerlijn
- O.b.v. de leerlijnen laten
de leerlingen een
duidelijke groei zien

Zelfbeeld en
sociaal gedrag

1. Het verbeteren van
impulsbeheersing,
inlevingsvermogen, sociaal
initiatief, sociale
autonomie en sociale
flexibiliteit.

- Benoemen coördinator
rekenen
- Doorgaande leerlijn
bespreken in
bouw/teamoverleg
- Evaluatie in
teamvergaderingen
- Klassenbezoeken
- Studiedag ZIEN!
Organiseren
- Halfjaar vormvrij
gebruiken
- Afspraken maken over
vervolggebruik
- Inzetten op positieve
groepsontwikkeling
- Duidelijke afspraken en
lijn door de school heen
neerzetten voor aanpak
ongewenst gedrag
- Pestprotocol waar nodig
aanpassen

2. Verbeteren van kennis
- Nascholing tijdens PVen het hebben van
tijd/studiedag.(2016)
handvatten om adequaat te - Overdracht tijdens TO
reageren op complex
- Leerkrachten
gedrag
ontwikkelen tot specialist
op bepaalde vormen van
gedrag
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Coördinator,
Leerkrachten
IB’ers en directeur

Start schooljaar
Team: Jaarlijks in
2016 - 2017 december en juni
voorafgaand aan de
voortgangsbespreking met
ouders

Coördinerende taak
m.b.t. dit
onderwerp
opnemen in het
takenpakket

Start schooljaar
2015 - 2016

1e Evaluatie
eind juni 2016

Doorlooptijd 2 jaar

Jaarlijkse bespreking
voorafgaand aan
voortgangsgesprekken

Teamscholing in het
gekozen
programma

Directeur en
orthopedagoog =>
team

Evaluatie
eind juni 2017

Start medio 2016
Doorlooptijd 2 jaar

1e Evaluatie
na studiedag

Zorg

Doelstellingen

Activiteiten

Uitvoering en
ondersteuning

Tijdspad

Evaluatietijdstip

Sociaal emotioneel

Het in kaart brengen van
het sociaal emotioneel
functioneren van de
leerlingen om indien
noodzakelijk, interventies
uit te kunnen voeren.

Jaarlijkse afname STIP
inplannen in de herfst en
het voorjaar

Leerkrachten vullen
scorelijst in per
kind (ZIEN!)
Bespreking met
IB’ers

Jaarlijks

Team: 2 weken na
afname

Zorgplan

Een geaccordeerd en
vernieuwd zorgplan

- beoordelen huidig
zorgplan
- aanpassen zorgplan en
concept bespreken in
teamoverleg
- accorderen zorgplan

IB’ers en directeur

Medio 2017

Medio 2018

Schoolondersteuningsplan (SOP)

Een geaccordeerd en
vernieuwd SOP

- beoordelen huidig SOP
- aanpassen SOP en
concept bespreken in
teamoverleg
- accorderen zorgplan

Directeur, IB’ers en
team

Medio 2017

Mei 2018
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Personeel

Doelstellingen

Activiteiten

Uitvoering en
ondersteuning

Tijdspad

Evaluatietijdstip

Normjaartaak

Invoering normjaartaak op
een zichtbare en
transparante wijze

- Takenpakketten tegen
het licht houden incl.
collegiale consultatie
- Coördinatoren
benoemen
- Urentoekenning voor
taken beoordelen en evt.
bijstellen
- Toegekende taken
koppelen aan
normjaartaak bij elk
personeelslid

Directeur,
leerkrachten en MR

Jaarlijks maart t/m
mei

In mei/juni
voorleggen aan MR

Formatie

Formatie die passend is
voor het schooltype en het
aantal leerlingen

- Instroom en uitstroom
vaststellen
- Aantal groepen
vaststellen
- Ondersteuning
vaststellen

Directeur, Stichting
SSOL en MR

Jaarlijks jan t/m mei

Jaarlijks vooraf met
bestuur en MR
bespreken

Ieder teamlid heeft een
IPB-gesprek voorafgegaan
door minimaal één
klassenconsultatie.

Directeur

IPB

- Jaarlijkse cyclus IPB volgen
conform afspraken SSOL
- 2 IPB gesprekken per
leerkracht aan het eind van
de schoolplanperiode
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overzicht gesprekken
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Scholing gedrag

Uitbreiden kennis team op
het gebied van voorkomen
ongewenst gedrag en
bevorderen gewenst
gedrag (>50% heeft een
opleiding gevolgd)

Scholing in het kader van
verwacht groeiend
gedragsproblematiek (in
samenhang met missie,
visie en ambities)

Leerkrachten,
IB’ ers en externe
deskundigen

Jaarlijkse teamstudiedagen

Veiligheid

Doelstellingen

Activiteiten

Uitvoering en
ondersteuning

Tijdspad

Evaluatietijdstip

BHV

Aanwezigheid van een
BHV’er op iedere dag van
de week

Scholing BHV in
bestuursverband.

Leerkrachten en
directie

1e halfjaar 2016

Eind 2016

EHBO

Aanwezigheid van een
EHBO’er op iedere dag van
de week

- Inventarisatie EHBO’ers
- Scholing kandidaten

Leerkrachten en
directeur

Start 2017

Medio 2017

Veiligheid

Een veilige leer- en
werkomgeving

- Vernieuwen pestprotocol
- Onderhoud schoolplein
en gebouw
- Passend uitdagende
lokalen

Directeur en team
Directeur en
conciërge
Leerkrachten
(specialist)

Medio 2017

Juni 2018

Fietsen in het
verkeer

De deelnemende kinderen
kennen de verkeersregels
en kunnen dit in de praktijk
toepassen.
Toepassen School op Seef

- Uitleg expert over
verkeerslessen
- Verkeersweek inplannen
- Organiseren van
praktijktoets

Directeur en team
Expert; Nadien
Scherp

Elk jaar 1e en 2e
kwartaal

Jaarlijks in juni/juli
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Individueel i.h.k.v.
IPB beleid

Jaarlijks eind juni lijst
van gevolgde scholing
bespreken met
bestuur

Projecten

Doelstellingen

Activiteiten

Uitvoering en
ondersteuning

Groen schoolplein

Uitdagend schoolplein dat
voldoet aan de eisen van
het Groene Schoolplein

Coördinator
Groene Schoolplein

Cultuur

Kinderen kennis laten
maken met andere talenten

- Mobilisatie van ouders
via Beheer en beleef
kalender
- Onderhoudsdag plannen
- Jaarlijks controle op
speeltoestellen plannen
- Jaarlijkse themaweken
m.b.v. Kunstmaatje

Coördinator en
externen

Jaarlijks enkele
themaweken

PR

Doelstellingen

Activiteiten

Uitvoering en
ondersteuning

Tijdspad

Bekendheid in de
regio en bij derden
(scholen, SWV,
gemeentes)

Geschreven en ingevoerd
PR-plan

- Communicatieplan
ontwikkelen en
bespreken met
verschillende
belanghebbenden
- Uitvoering activiteiten
waaronder bijeenkomst
andere scholen

Directie en
leerkrachten

Start schooljaar
1e Evaluatie in
2016 - 2017
juli 2017
- Ontwikkelen en
bespreken plan
- Uitvoering: rest
schooljaar
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Tijdspad

Evaluatietijdstip
Jaarlijks eind
schooljaar

Evaluatietijdstip

Communicatie
met ouders

Doelstellingen

Activiteiten

Uitvoering en
ondersteuning

Tijdspad

Evaluatietijdstip

Partnerschap bij
ouders

Ouders en leerkrachten
communiceren open en
frequent over alle aspecten
van de ontwikkeling van
hun kind en de school.

- Benoemen op website,
informatie avond,
schoolgids e.d.
- Ouders actief werven
- Maandelijks infonieuws
directie
- Wekelijkse infonieuws
leerkrachten
- Onderzoeken en
invoeren van tweezijdige
communicatie

Directie en
leerkrachten

Hele schooljaar

Lijst van ouders die
betrokken zijn bij
activiteiten

Schoolplan 2015 – 2019

55

Oudertevredenheid
enquête

Bijlage 1: Formulier ‘Instemming met schoolplan’ medezeggenschapsraad.

Formulier “Instemming met schoolplan”

School:

SO De Duinpieper

Adres:

Stakman Bossestraat 81

Postcode:

2203 GH

Plaats:

Noordwijk

Verklaring
Hierbij verklaart de medezeggenschapsraad van bovengenoemde school in te stemmen met
het Schoolplan 2015-2019. De GMR heeft medio 2015 instemming verleend met verlenging
van het schoolplan 2011-2015 met 1 jaar (te weten het jaarplan 2015-2016).

Namens de MR:
Plaats:

Noordwijk

Datum:
Handtekening:
Naam:
Functie:
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Bijlage 2: Formulier ‘Vaststelling van schoolplan’ bevoegd gezag.

Formulier “Vaststelling van schoolplan”

School:

SO De Duinpieper

Adres:

Stakman Bossestraat 81

Postcode:

2203 GH

Plaats:

Noordwijk

Het bevoegd gezag van bovengenoemde school heeft het Schoolplan 2015-2019 van
deze school vastgesteld. De GMR heeft medio 2015 instemming verleend met verlenging van
het schoolplan 2011-2015 met 1 jaar (te weten het jaarplan 2015-2016).

Namens het bevoegd gezag:

Stichting Speciaal Onderwijs Leiden e.o.

Plaats:

Leiden

Datum:
Handtekening:
Naam:

I. Roosjen

Functie:

Directeur-bestuurder
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