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1. INLEIDING

Waar staan wij nu, waar gaan wij aan werken en waar willen wij eind 2020 staan?
Dat vindt u kortweg in dit schoolplan 2017-2020 van de Maurice Maeterlinckschool, voor zowel SO als VSO.
Onze visie en missie verwoorden hierbij het ‘waarom’ van alles wat wij doen. Ze vormen de basis van ons handelen.
We beschrijven onze ambities en doelstellingen richting 2020. Met dit plan sturen we op de ontwikkelingen en laten
zien dat we een lerende organisatie zijn. Een organisatie die bouwt, met een sterk fundament en een duidelijke visie
op de toekomst.
We hebben samen resultaten, kansen en mogelijkheden verkend en de
belangrijkste ontwikkelthema’s in beeld gekregen. Het bepaalt waar we
de komende jaren samen over spreken en aan welke thema’s we werken.
Daarbij geeft het Strategisch Beleidsplan RESPONZ 2016-2020 de kaders aan.
De ontwikkelthema’s hebben we uitgewerkt in beleidsvoornemens en
concreet gemaakt met doelstellingen en processtappen, die we systematisch
evalueren. We leggen verantwoording af in het jaarverslag.

Onze ontwikkelthema's
n
n
n
n

Onderwijsaanbod en opbrengsten
Professionalisering
Planmatig werken
Huisvesting en middelen

We hebben dit plan opgesteld samen met alle medewerkers. Zij hebben meegedacht over onze herijkte visie en missie
en input geleverd voor de ontwikkelthema’s. Het schoolplan is vervolgens afgestemd met het managementteam en
onze klankbordgroep van medewerkers en de medezeggenschapsraad.
De komende vier jaar gaan we met dit schoolplan aan de slag, met veel enthousiasme en energie. Hoewel de
financiën onder druk staan, willen we binnen de mogelijkheden die er zijn onze plannen gestalte geven en uitvoeren.
Het is de uitdaging om hier met elkaar aan te bouwen en onze ambities te realiseren!

Aart Blok
Directeur

Waarom een schoolplan?
n
n
n
n

Het is een intern kwaliteitsdocument met keuzes in beleidsontwikkeling.
Het is de basis voor planning en sturing voor de komende jaren.
Het biedt de mogelijkheid om doelen te evalueren en koers te bepalen.
Het is een wettelijk verantwoordingsdocument naar inspectie, bevoegd gezag, ouders en medewerkers.
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Samen beter,
beter samen
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2. ALGEMENE GEGEVENS

2.1 MAURICE MAETERLINCKSCHOOL

VERDELING LEERLINGEN NAAR
SAMENWERKINGSVERBAND
(peildatum 1 oktober 2016)

De Maurice Maeterlinckschool in Delft biedt speciaal onderwijs
(SO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO). De school maakt
onderdeel uit van de Stichting RESPONZ: regionaal speciaal
onderwijs met zorg.

2.2 PERSONEELSGEGEVENS

Overzicht Werktijdfactor (WTF) 2016-2017
Onderwijzend personeel
Ondersteunend personeel /
LC-leerkrachten
Onderwijsondersteunend personeel
Onderwijsbegeleiders
Verpleging
Managementteam
Orthopedagoog
ICT
Administratie
Facilitaire dienst

14,9626
4,8843

WTF
WTF

18,2841
2,4461
1,3100
3,0000
0,8270
1,0000
3,4576
2,0000

WTF
WTF
WTF
WTF
WTF
WTF
WTF
WTF

Totaal

52,1717

WTF

SO

VSO

SO: totaal 99 leerlingen
n
n
n
n

2802 –
2815 –
2814 –
2807 –

n
n
n
n
n

2809 –
2806 –
2810 –
2808 –
2807 –

Delflanden PO: 50 leerlingen [50,5%]
Haaglanden PO: 23 leerlingen [23,2%]
Midden Holland PO: 2 leerlingen [2,02%]
Schiedam/Vlaardingen/Maassluis PO:
2 leerlingen [2,02%]
n 2803 – Westland PO: 17 leerlingen [17,2%]
n 2817 – Zoetermeer PO: 5 leerlingen [5,1%]

2.3 LEERLINGGEGEGEVENS
VSO: totaal 33 leerlingen
Kenmerken leerlingen
De Maurice Maeterlinkschool SO biedt onderwijs aan leerlingen
met een lichamelijke of meervoudige beperking en langdurig
zieke kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 13 jaar. Het VSO
biedt onderwijs aan leerlingen met meervoudige beperkingen in
de leeftijd van 12 tot en met maximaal 20 jaar.

Schoolondersteuningsprofiel

Aantal leerlingen
1 oktober 2016

< 8 jaar

> 8 jaar

5 leerlingen

3

2

SO Midden

38 leerlingen

13

25

SO Hoog

51 leerlingen

22

29

VSO Hoog

32 leerlingen

SO Laag

Totaal

126 leerlingen

Delflanden VO: 7 leerlingen [21,2%]
Zuid-Holland West VO: 15 leerlingen [45,4%]
Koers VO (Rotterdam): 1 leerling [3%]
Westland VO: 4 leerlingen [12,1%]
Zoetermeer VO: 5 leerlingen [15,2%]

Een uitgebreide beschrijving van onze doelgroep staat
in het schoolondersteuningsprofiel van de Maurice
Maeterlinckschool.
Dit profiel is te vinden op:
www.responz.net/onze-scholen/onderwijslocaties.

32

38

88
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ORGANOGRAM MAURICE MAETERLINCKSCHOOL DELFT

Managementteam:
Directeur/afdelingsmanager AB/SO
Afdelingsmanager SO

Medezeggenschapsraad

Afdelingsmanager VSO/manager
leerlingenzorg

Facilitaire
dienst

Commissie van begeleiding:

Secretariaat

Manager leerlingenzorg
Revalidatiearts
ICT

Orthopedagoog

Verpleging

Maatschappelijk werker
Intern begeleiders

P&O
RESPONZ

Diensten
Sophia

AFDELING SO
SO

AFDELING VSO

AFDELING AB

MG
MG

MG

MG/LG/LZK

LG/LZK
LG/LZK

PO/VO/MBO

Leraren

Leraren

Leraren

Onderwijsbegeleiders

Onderwijsbegeleiders

Klassenassistenten

Klassenassistenten

Onderwijsbegeleiders
Klassenassistenten

Ambulant begeleiders
(expertiseteam Zuid AED)
Diensten Sophia

Intern begeleider

Intern begeleider

Intern
Trajectbegeleider

Trajectbegeleider

Sportleraren / Assistenten sport
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Ouders en omgeving

2.5 BELANGRIJKE (KETEN)PARTNERS

Onze leerlingen komen uit gezinnen met een gevarieerde
achtergrond en opleidingsniveau. Zij wonen van Hoek van
Holland tot Gouda en van Rotterdam tot Den Haag.
De meeste leerlingen komen uit de gemeenten Delft,
Lansingerland, Midden Delfland, Zoetermeer, Westland en
Den Haag.
De Maurice Maeterlinckschool heeft een actieve ouderraad
(OMMD) en oudergeleding van de medezeggeschapsraad.
De medewerkers vinden goede communicatie met ouders
van groot belang. De school ziet de ouders van de leerling
als partners en ervaringsdeskundigen. Doordat de meeste
leerlingen met aangepast vervoer naar school komen, is dat
contact niet vanzelfsprekend. De school betrekt ouders zoveel
mogelijk bij de school en bij de ontwikkeling van hun kind.

Op de Maurice Maeterlinckschool werken wij intensief samen
met onze ketenpartners (zie hoofdstuk 9). Ons team kan
samen met de medewerkers van samenwerkingspartner
Sophia Revalidatie veel hulpvragen zelf beantwoorden.
Bij handelingsverlegenheid maakt de school gebruik van
de kennis van andere samenwerkingspartners en externe
ondersteuning.
Onze school werkt samen met:
n RESPONZ-scholen De Witte Vogel (Den Haag) en
De Keerkring (Zoetermeer).
n Sophia Revalidatie en de Therapeutische Peutergroep
(zie schoolondersteuningsprofiel op:
www.responz.net/onze-scholen/onderwijslocaties).
n Achttien samenwerkingsverbanden, waarvan we er tien als
kerngebied aanmerken: Westland (PO en VO), Delflanden
(PO en VO), Zoetermeer (PO en VO), Gouda (PO en VO)
en Haaglanden (PO en VO).
n Ambulante Educatieve Dienst (ambulante begeleiding).
n Medewerkers vanuit het persoonsgebonden budget.
n Visio/Bartimeüs.
n Externe partners als Middin, De Jutters/Banjaard, Centrum
autisme, Kentalis en Centrum voor Consultatie en Expertise.
n Centra voor Jeugd en Gezin, JGZ, jeugdteams en
Veilig thuis.
n Logeerhuizen.
n Speciaal onderwijsscholen SSOL e.o. (Stichting Speciaal
Onderwijs Leiden en omstreken).
n Herman Broerenschool, Delft (ZMLK).
n Speciaal onderwijsscholen.
n Laurentius, Delft (SBO).
n Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs (LECSO).
n Uitstroombestemmingen (Activiteitencentra).

De Maurice Maeterlinckschool staat in de Delftse wijk
Buitenhof. De school is verbonden aan het revalidatiecentrum
van Sophia Revalidatie en het gebouw staat naast het
ziekenhuis ‘Reinier de Graaf Gasthuis’. Nabij de school staan
twee scholen voor speciaal basisonderwijs (SBO) en een
schoollocatie van het voortgezet onderwijs (VO). De basisscholen en de SBO-school in de omgeving betrekken we regelmatig bij activiteiten van de Maurice Maeterlinckschool. Een
van de vaklokalen gebruiken we samen met SBO Laurentius.

2.4 KENMERKEN ONDERWIJS/
LEVENSBESCHOUWELIJKE IDENTITEIT
De Maurice Maeterlinckschool biedt als algemeen bijzondere
school (voortgezet) speciaal onderwijs aan leerlingen met een
lichamelijke of meervoudige beperking en aan langdurig
zieke leerlingen. De school staat open voor leerlingen van
elke geloofsovertuiging en de medewerkers respecteren
ieders opvatting daarover.

9

Kansen voor
elk kind
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3. MISSIE & VISIE EN THEMA’S

Onze visie
Ieder kind is uniek, je bent goed zoals je bent!
Kinderen ontwikkelen zich in een veilige omgeving,
ieder op eigen niveau. Een kind komt optimaal tot
ontwikkeling als hij goed in zijn vel zit, zo goed mogelijk
zicht heeft op eigen talenten en mogelijkheden en
relaties aangaat met anderen.

Onze missie
Wij bieden speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs,
waarbij we ons richten op optimale ontwikkeling van de
leerlingen. Zij leren en ontwikkelen zich bij ons op school op
een doelgerichte en uitdagende manier, in een ontspannen
sfeer. Onze leerlingen hebben bij het schoolverlaten ontdekt
wie ze zijn, wat ze willen en kunnen. Zij hebben geleerd hoe
ze zo zelfstandig mogelijk functioneren, zijn weerbaar en
hebben waar mogelijk een realistisch en positief zelfbeeld.

n

n
n
n

n

We gaan uit van kansen en mogelijkheden van de
leerlingen en medewerkers en stimuleren de ontwikkeling
van ieders talent.
We bieden een veilige omgeving.
Wij bereiden onze leerlingen voor op passend vervolgonderwijs, (beschutte) arbeid of dagbesteding.
We evalueren regelmatig de kwaliteit van ons onderwijs,
onze opbrengsten en onze ondersteuning. Dat doen we
met de leerlingen, ouders en met elkaar. We stellen ons
aanbod bij, als dit noodzakelijk of wenselijk is.
Onze medewerkers zijn verschillend en hun expertise vult
elkaar aan. De Maurice Maeterlinckschool biedt medewerkers ruime mogelijkheden voor ontwikkeling en ontplooiing.

Bij alles wat we doen, denken we in mogelijkheden en streven
naar het hoogst haalbare. Wij geven het beste van onszelf,
zodat het beste van de leerlingen tot ontwikkeling komt.

Onze aanpak:

3.1 BELANGRIJKSTE ONTWIKKELTHEMA'S 2017-2020

Wij bieden onderwijs, zorg en onderwijsondersteuning op
maat, handelingsgericht en vanuit doorlopende leerlijnen.
Iedere leerling heeft een eigen ontwikkelingsperspectief
(OPP).
n Wij zorgen voor goede omstandigheden en voorwaarden
waarin onze leerlingen optimaal leren en zich ontwikkelen.
Wij realiseren dit door multidisciplinaire samenwerking met
onze collega’s en ketenpartner Sophia Revalidatie, en in
afstemming met leerlingen en ouders.
n

Uit onze missie en visie blijkt waar we voor gaan. Daarbij geeft
het Strategisch Beleidsplan RESPONZ een duidelijk kader. Dat
vertalen wij in dit schoolplan naar doelstellingen en acties voor
onze school.
De belangrijkste thema’s en ambities voor onze school voor
de komende vier jaren staan in de tabel op pagina 12. In de
hoofdstukken zijn ze uitgewerkt in doelstellingen en concrete
processtappen.

Strategisch Beleidsplan RESPONZ geeft richting
De Maurice Maeterlinckschool is een van de drie scholen die vallen onder de stichting RESPONZ. Het bestuur en
de directie van RESPONZ hebben een aantal gezamenlijke ambities en resultaten geformuleerd die richting geven
aan ons schoolplan. Bekijk het Strategisch Beleidsplan RESPONZ op www.responz.net/publicaties.
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Belangrijkste thema’s Ambities 2017-2020

ONDERWIJSAANBOD
Kernambities:
Opbrengstgericht werken en Leefstijl

Hoofdstuk

We werken aan verbetering van doorlopende leerlijnen en
door- en uitstroom naar VSO, vervolgonderwijs, (beschutte)
arbeid en dagbesteding. Hierbij zoeken we aansluiting met
vervolgonderwijs en andere instellingen in de regio.

4

In 2020 zijn we een Leefstijl-school.
Leefstijl is een programma om structureel en preventief te
werken aan sociaal-emotionele vaardigheden van leerlingen.
De principes van Leefstijl zijn ingebed in onze aanpak, in ons
aanbod en in de fysieke ruimte.

4

Het invoeren van het Expliciete Directe Instructiemodel,
leidt tot het verhogen van opbrengsten.

4

In ons onderwijs willen we de relatie leggen tussen
didactiek en kennis van de werking van het brein.
Dit willen we bereiken via de aanpak van ‘Breinsleutels’.

4

MEDEWERKERS
Kernambitie:
Professionalisering

De medewerkers beschikken over de benodigde competenties
om voor iedere leerling een zo optimaal mogelijk, eigentijds
onderwijsaanbod te realiseren.

5

ORGANISATIE
Kernambitie:
Planmatig werken

Planmatig werken staat de komende jaren centraal zodat we
kennis, expertise en processen borgen en de kwaliteit van ons
onderwijs en onze ondersteuning vergroten.

6

MIDDELEN
Kernambitie:
Duurzamer huisvesting

We werken met eigentijdse middelen en materialen.

8

Het gebouw van de Maurice Maeterlinckschool is in 2020
een duurzamer gebouw.

12
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Een
doorgaande
leerlijn volgen
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4. ONDERWIJS

4.2 BESCHRIJVING VAN HET ONDERWIJS

4.1 CONTEXT
Wettelijke opdracht van het onderwijs

Onderwijskundige visie

De Maurice Maeterlinckschool valt onder de WEC (Wet op
de Expertisecentra). In de WEC staan in artikel 11 het
uitgangspunt en de doelstelling van het onderwijs beschreven:
1. Het onderwijs wordt afgestemd op de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling. Het wordt zodanig ingericht dat
de leerling een ononderbroken ontwikkelingsproces kan
doorlopen. Zo mogelijk brengt het kinderen tot het volgen
van gewoon onderwijs in basisscholen of scholen voor
voortgezet onderwijs.
2. Het onderwijs richt zich in elk geval op de emotionele en
de verstandelijke ontwikkeling, op het ontwikkelen van
creativiteit, het verwerven van kennis en van sociale,
culturele en lichamelijke vaardigheden.
3. Het onderwijs gaat er mede van uit dat de leerlingen
opgroeien in een multiculturele samenleving.

De Maurice Maeterlinckschool heeft als doel om het maximale
uit onze leerlingen te halen, waarbij ieder talent telt. Om als
school aan deze doelstelling te voldoen, werken we handelingsgericht en opbrengstgericht. Dit betekent dat we planmatig
en doelgericht werken met aandacht voor de verschillen tussen
leerlingen en hun specifieke onderwijsbehoeften. De leerkracht
is de belangrijkste verantwoordelijke voor de ontwikkeling van
de leerling, uiteraard in samenwerking met de andere leden
van het team en de verschillende disciplines. De komende
vier jaar onderzoeken we hoe we talentontwikkeling bij onze
leerlingen en medewerkers optimaal kunnen inzetten in het
onderwijs.

Ons onderwijsconcept
Als school bieden wij een veilige, beschermde en vertrouwde
leeromgeving. We richten ons op de cognitieve ontwikkeling,
sociale zelfredzaamheid en zelfstandigheid om integratie en
participatie van de leerlingen in de samenleving te bevorderen.
Wij werken aan de (door de overheid vastgestelde) kerndoelen
voor het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs.

Ook de wet Passend Onderwijs stelt eisen aan de inrichting
van ons onderwijs. In de volgende paragrafen geven we aan
hoe wij invulling geven aan de wettelijke eisen.

Passend onderwijs
Op de SO-afdeling werken we met de leerroutes 1 tot en
met 5 en in het VSO werken we met de leerroutes 3, 4 en 5.
Bij de leerroutes 1 en 2 besteden we aandacht aan het aanleren
van formele kennis aan de hand van reguliere methodes.
Met leerlingen in leerroute 3, 4 en 5 werken we voornamelijk
in projectvorm. Daarbij vormt het toepassen van geleerde
vaardigheden in verschillende contexten een belangrijke basis.

Op 1 augustus 2014 is de Wet passend onderwijs ingevoerd.
Dit heeft o.a. gevolgen voor de leerlingstromen naar en vanuit
het (voortgezet) speciaal onderwijs.

Maatschappelijke en technologische ontwikkelingen
In onze maatschappij zijn zelfredzaamheid, versterken van
eigen kracht, zelf de regie nemen en zoveel mogelijk voor
anderen betekenen belangrijke thema’s. Dit heeft ook
gevolgen voor het onderwijs. Wij zien het als onze opdracht
om passende antwoorden te vinden op deze verwachtingen
vanuit de maatschappij. Hierbij houden wij rekening met de
mogelijkheden van onze leerlingen.

Ons team werkt opbrengstgericht. We werken systematisch
en cyclisch aan het verhogen van de opbrengsten op leerresultaten, sociaal-emotionele ontwikkeling en tevredenheid
van leerlingen, ouders en vervolgonderwijs/uitstroomplekken.
Bij de start van elk schooljaar bepalen we de gewenste situatie
aan het eind van het schooljaar en stemmen onze doelen,
instructiebenadering, materialen en methoden af op de leerling.
We analyseren kritisch de behaalde resultaten halverwege het
schooljaar en aan het einde van het schooljaar en passen
zelfreflectie toe op alle niveaus. Dit kan leiden tot acties van
het maken van een handelingsplan voor een individuele leerling
tot het aanpassen van de leerroute. We leggen de opbrengsten
vast in ons leerlingvolgsysteem.

De technologische ontwikkelingen gaan snel. Technologische
ontwikkelingen en mogelijkheden bieden veel kansen voor
ons onderwijs en onze leerlingen. Wij volgen de technologische
ontwikkelingen en spelen hier proactief op in, zodat wij ons
onderwijs en de begeleiding van onze leerlingen versterken.

Maximale ontwikkeling
Onze focus is breder dan optimale cognitieve ontwikkeling
en resultaten. De Maurice Maeterlinckschool wil zich
onderscheiden door expliciete aandacht voor meerdere
ontwikkelingsgebieden van onze leerlingen; wij bieden een
uitdagend onderwijsaanbod en/of begeleiding, gericht op
maximale ontwikkeling van kennis én talent.

Alle groepen krijgen les van een leerkracht/onderwijsbegeleider
en een klassenassistent. Zij stemmen hun aanbod af op de
algemene onderwijsbehoeften die passen bij de leerroute van
de leerling en bij de specifieke onderwijsbehoeften van de
individuele leerling. Daarbij is het ontwikkelingsperspectief
het uitgangspunt. De groepsplannen zijn uitgangspunt voor
het onderwijs. De leerlingen krijgen zoveel mogelijk in groepjes
15

de oriëntatie op dagbesteding of begeleid werken. Het
uitstroomproces leggen we vast in een transitieplan. Daarin
staat wat de leerling kan en wil en op welke wijze de uitstroom
gerealiseerd gaat worden. De stagecoördinator bespreekt
het transitieplan met leerling, ouders en de Commissie van
Begeleiding. In de periode die volgt leggen leerling, ouders
en stagecoördinator een aantal kennismakingsbezoeken af
bij uitstroominstellingen. Zo kan in samenspraak een externe
stage of instelling gekozen worden.

les, zodat we de beschikbare tijd zo effectief mogelijk
kunnen inzetten voor instructie aan alle leerlingen.
De verschillende leerroutes hebben naast de algemene
uitgangspunten ook uitgangspunten die passen bij de
leerroutes. De beschrijving hiervan is terug te vinden in
het schoolondersteuningsprofiel en de schoolgids.

Stage en arbeidstoeleiding
Voor de uitstroom naar (belevings- en arbeidsgerichte)
dagbesteding werkt het VSO op verschillende manieren
aan arbeidstoeleiding. Een belangrijk onderdeel daarvan is
de interne stage. De interne stage is gericht op het verder
ontwikkelen van de zelfstandigheid, de redzaamheid en
het uitvoeren van een taak. De leerling volgt interne stages
gedurende de hele VSO-periode en leert in de loop van de
jaren de stage-activiteiten steeds zelfstandiger uitvoeren.
Het bereidt de leerling tevens voor op een externe stageplaats.
De externe stage vindt plaats tijdens de uitstroomperiode.
Deze is gericht op het zoeken naar een passende uitstroomplek.
In uitstroomperiode van het VSO is het onderwijs vooral gericht
op het uitstroomperspectief van de leerling en de daarbij
behorende competenties. De uitstroomperiode van de leerling
start op 16-jarige leeftijd met de arbeidsinteressetest van TOTA
(Toll Onderzoek, Training en Advies). Naar aanleiding van de
test voert de stagecoördinator een eerste gesprek met ouders
en leerling. Doel van de test en het gesprek is het starten van

4.3 ZORG & BEGELEIDING
De Commissie van Begeleiding (CvB) is, naast het adviseren van
het bestuur over toelating van leerlingen, tevens belast met het
vanuit onderwijskundig, pedagogisch, psychologisch en
medisch oogpunt:
Doen van voorstellen voor het uit te voeren onderwijszorgaanbod;
n Evalueren van de uitvoering van het ontwikkelingsperspectief en handelingsplan;
n Adviseren over terugplaatsing of overplaatsing van de
leerling naar basisonderwijs of voortgezet onderwijs.
n

Voor iedere leerling is een ontwikkelingsperspectief opgesteld.
Het klassenteam bespreekt en evalueert dit jaarlijks met ouders.
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Onze focus de komende jaren

De (vak)leerkrachten bepalen doelen in de handelings- en
groepsplannen aan de hand van cognitieve, sociaal-emotionele,
motorische en sensomotorische ontwikkeling van de leerlingen.
Ontwikkelingen en resultaten staan in het digitaal leerlingvolgsysteem LOGOS. De ontwikkelingen van leerlingen worden
ieder half jaar geëvalueerd op individueel, groeps- en
schoolniveau.

‘Een veilige omgeving, waarin leerlingen zich optimaal
ontwikkelen en maximale opbrengsten behalen’ is onze
focus voor de komende jaren. Om dit te realiseren hebben
we de komende jaren een aantal ontwikkelthema’s:
n Leefstijlschool worden. Wij streven niet alleen naar
maximale onderwijsresultaten, maar vinden het minstens
zo belangrijk dat de leerlingen opgroeien tot zo zelfstandig
mogelijke, weerbare, evenwichtige en sociaal vaardige
mensen. Wij willen dit op een eenduidige wijze bereiken
met behulp van de methode Leefstijl.

4.4 WAAR WE VOOR GAAN
De Maurice Maeterlinckschool biedt gespecialiseerd, eigentijds
onderwijs met een duidelijk onderscheidend profiel.
Dit is beschreven in ons schoolondersteuningsprofiel (kijk op
www.responz.net/onze-scholen/onderwijslocaties). Vanuit
onze visie en missie zijn wij gericht op maximale ontplooiing
van ieder kind, met aandacht voor ieders talenten en
ontwikkelingsmogelijkheden. We willen ons aanbod verbeteren,
zodat we onze visie en missie nog beter kunnen realiseren.
We willen zorgen dat ons aanbod optimaal aansluit op
vervolgonderwijs, dagbesteding en/of zo zelfstandig mogelijk
participeren in de samenleving.
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n

Door- en uitstroom verbeteren. We willen de aansluiting
op vervolgonderwijs, (beschutte) arbeid en dagbesteding
verbeteren. Dit doen we onder andere door schoolbreed
opbrengsten te monitoren, doorlopende leerlijnen binnen
de school te optimaliseren en de zelfstandigheid te
bevorderen.

n

Moderne middelen en materialen. We voeren een aantal
nieuwe methodes in en maken gebruik van ICT-middelen
die de ontwikkeling van onze leerlingen bevorderen.

4.5 Doelstellingen onderwijs 2017-2020
Aanbod en opbrengsten

SO EN VSO
DOEL: Er is een samenhangend
onderwijsprogramma per leerroute,
per leerjaar.

VSO
DOEL: We optimaliseren de overgang
naar dagbesteding of beschutte
arbeid.

SO EN VSO
DOEL: Ons aanbod en onze aanpak
zijn erop gericht dat leerlingen zo
zelfstandig mogelijk zijn.

ACTIE: We beschrijven het onderwijsprogramma en de lesstof per leerroute,
per leerjaar, in samenhang.
Realisatie: 2017-2019

ACTIES: We voeren het plan van
aanpak ‘transitieplan’ uit.
Realisatie: 2017-2018

ACTIES: M-afdeling: we werken aan
de zelfstandigheid van de leerlingen.
Onder andere door te gaan werken met
dag- en weekplanningen.

We onderzoeken of de invoering van het
transitieplan in LOGOS mogelijk is.
Realisatie: 2017-2019
SO EN VSO
DOEL: Talentontwikkeling is een thema
dat leeft binnen onze school en uitgewerkt
wordt in verschillende activiteiten.
Zo kunnen we laten zien waar we
trots op zijn.

ACTIE: We onderzoeken de
mogelijkheden om het thema
'talentontwikkeling' in te vullen met
concrete activiteiten op het niveau van
de leerling en de medewerkers.
Realisatie: 2017-2020

SO
DOEL: We optimaliseren de overgang
naar VSO of vervolgonderwijs.

ACTIE: We onderzoeken hoe we kunnen
zorgen voor een betere aansluiting op
regulier onderwijs. We stellen een plan
van aanpak op en voeren dat uit.
Realisatie: 2017

SO EN VSO
DOEL: Leerlingen voelen zich veilig, zowel
fysiek als sociaal-emotioneel.

ACTIES: De Maurice Maeterlinckschool
wordt een Leefstijl-school. De principes
van Leefstijl zijn in 2020 zichtbaar en
geïntegreerd in ons pedagogischdidactisch handelen en aanbod en in
het gebouw. Een werkgroep begeleidt
de implementatie.
Realisatie: 2017-2018
We stellen schoolbreed regels op en
leven deze na.
Realisatie: 2017-2018
Jaarlijks nemen we een vragenlijst bij
de leerlingen af op de onderwerpen
sociale en fysieke veiligheid.
Realisatie: 2017-2020

In samenwerking met regulier onderwijs
verkennen we mogelijkheden voor
activiteiten, symbiose en arrangementen
die bijdragen aan optimale ontwikkeling
en integratie van leerlingen.
Wij onderzoeken kansen en mogelijkheden om door activiteiten in en met de
omgeving de leerlingen nog beter voor
te bereiden op zo zelfstandig leven
en werken in de maatschappij.
Plan van aanpak: activiteiten integreren
in onderwijsaanbod.
Realisatie: 2017-2019

SO EN VSO
DOEL: Wij zorgen voor een goede
organisatie van ons onderwijs, zodat
alle leerlingen maximale leeropbrengsten
behalen en zich zo optimaal mogelijk
kunnen ontwikkelen.

ACTIES: Verdere verbetering en
verfijning van de handelingsplancyclus
door het monitoren van de groepsplannen, leerlingplannen en eventuele
handelingsplannen met als doel de
onderwijstijd effectief in te zetten.
Realisatie: 2017-2018
Verdere implementatie EDI
(expliciete directe instructie):
projectplan uitvoeren.
Realisatie: 2017-2018
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Doelstellingen onderwijs 2017-2020
Aanbod en opbrengsten

SO EN VSO
DOEL: We creëren en optimaliseren
doorlopende leerlijnen.

ACTIES: We integreren de methode
‘Breinsleutels’ in ons aanbod,
onze groepsplannen en
ontwikkelings-perspectief (OPP).
Cursus volgen.
Realisatie: 2017

SO EN VSO
DOEL: Wij maken gebruik van eigentijdse
(ICT-) middelen die een bijdrage leveren
aan optimale ontwikkeling van leerlingen.

ACTIES: ICT-er en LC-leerkrachten ICT
blijven vernieuwingen en mogelijkheden
volgen en komen met voorstellen om
leerontwikkeling te bevorderen.
Realisatie: 2017-2020

Plan van aanpak maken en uitvoeren
Realisatie: 2018
We voeren een nieuwe methode in
voor de volgende vakken:
- Spelling (SO leerroute 1 en 2)
- Handvaardigheid (implementeren
methode ‘laat maar zien’)
- Koken (VSO)
Realisatie: 2017-2020

SO EN VSO
DOEL: Oriënteren op een leerlingvolgsysteem sport t.b.v. leerlingen met
een beperking.

ACTIES:
Ontwikkelen van een leerlingvolgsysteem
sport samen met andere scholen voor
speciaal onderwijs (cluster 3):
Ontwikkelen
Realisatie: 2017
Pilot twee klassen
Realisatie: 2017-2018
Evaluatie en uitbreiding
Realisatie: 2018-2019
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5. MEDEWERKERS

5.1 CONTEXT
Bij De Maurice Maeterlinckschool werken ervaren,
deskundige en betrokken medewerkers. Ze zijn de
drijvende kracht achter onze school. Onze medewerkers
zijn gemotiveerd en hebben hart voor de leerlingen.
De medewerkers maken in hun dagelijks handelen
zichtbaar waar wij voor gaan.

Onderscheidend
Als speciaal onderwijs zijn we onderscheidend. Wij
hebben een passend antwoord voor leerlingen met complexe
ondersteuningsvragen, aan wie andere scholen geen passend
aanbod en onderwijsondersteuning kunnen bieden. Wij doen
dat onder andere door middel van een orthopedagogische en
orthodidactische werkwijze. Daarom hebben we professionele
en gespecialiseerde medewerkers. Binnen De Maurice Maeterlinckschool en stichting RESPONZ is veel expertise aanwezig.
In de toekomst willen we gespecialiseerd en onderscheidend
blijven. Dat vraagt om een blijvende professionalisering en het
delen van expertise.

kunnen daar het aanbod op aanpassen. Medewerkers zijn op
de hoogte van actuele ontwikkelingen en mogelijkheden in het
onderwijs en de praktijk (uitstroomplekken van de leerlingen)
en kunnen die vertalen naar de onderwijspraktijk. Zij zijn er op
gericht het aanbod te verbeteren en nemen de ruimte nieuwe
mogelijkheden toe te passen en uit te proberen.

Persoonlijk en gespreid leiderschap
De manier van leidinggeven verandert en de positie van
werknemers verandert. De laatste jaren is binnen het onderwijs
aandacht voor persoonlijk leiderschap: wat is jouw passie en
missie, hoe kun jij geïnspireerd werken en daadwerkelijk een
bijdrage leveren? Daarmee hangt de ontwikkeling van gespreid
leiderschap in organisaties samen: iedereen kan invloed
uitoefenen binnen de organisatie, onder andere op basis
van eigen expertise. Beide ontwikkelingen zijn gericht op
het krijgen en nemen van verantwoordelijkheid, geïnspireerd
werken, initiatief nemen en keuzes maken.

Onze medewerkers hebben een professionele houding:
ze zijn betrokken en gedreven; ze zijn op de hoogte van
en verantwoordelijk voor de kwaliteit van hun werk en zijn
hierop aanspreekbaar; medewerkers reflecteren op hun
eigen functioneren en nemen initiatief voor ontwikkeling
en professionalisering.
We maken gebruik van elkaars expertise en kwaliteiten.
Iedere medewerker heeft een persoonlijk competentieprofiel
en kan vertellen hoe hij gebruik maakt van de expertise
van collega's. We creëren mogelijkheden voor overleg en
uitwisseling, zodat expertise van onze medewerkers optimaal
wordt benut.

5.2 WAAR WE VOOR GAAN
Medewerkers van de Maurice Maeterlinckschool
spannen zich in om het beste van leerlingen en collega's
tot ontwikkeling te laten komen. Dat kan alleen als zij
zichzelf ontwikkelen. Wij bieden onze medewerkers een
aantrekkelijke en inspirerende werkomgeving, waar
persoonlijke groei en ontwikkeling worden gestimuleerd.
Een omgeving waarin medewerkers gedreven zijn om
vanuit een professionele houding een optimale leer- en
ontwikkelomgeving te bieden voor onze leerlingen.
We verwachten dat medewerkers investeren in hun
eigen ontwikkeling en hun expertise delen met collega's.
De medewerkers zijn tevens de identiteitsdragers van de
Maurice Maeterlinckschool. Zij geven handen en voeten
aan onze visie en missie.

De Maurice Maeterlinckschool ziet het als haar verantwoordelijkheid als goed werkgever een werkomgeving te bieden die
aantrekkelijk, inspirerend en veilig is.

Onze medewerkers zijn specialisten. Ze hebben kennis over de
beperkingen en ondersteuningsvragen van onze leerlingen en
21

5.3 Doelstellingen medewerkers 2017-2020
Professionalisering

DOEL:
Binnen de Maurice Maeterlinckschool werken medewerkers met specialistische
expertise die zich blijven ontwikkelen.

ACTIES: Het MT stelt een professionaliseringsplan op. Dit plan sluit aan op de
nieuwe CAO en het lerarenregister.
Jaarlijks stelt het MT het plan bij op basis
van ervaringen, wensen van medewerkers
en eisen die de leerlingen en de toekomst
aan de medewerkers stellen.
De volgende thema’s komen onder
andere aan de orde in het
professionaliseringsplan:
EDI (Expliciete Directe Instructie)
Breinsleutels
Laat maar zien
Leefstijl
Opbrengstgericht werken
Zelfstandig werken
Gesprekstechnieken
Ziektebeelden en handicaps
Omgaan met complexe problematiek
(gedragsproblemen)
Realisatie: 2017

ACTIES: De Maurice Maeterlinckschool
volgt planmatig het functioneren en de
ontwikkeling van medewerkers door
middel van invoering bekwaamheidsdossiers, 360 graden feedback
(reflecteren) en competentieprofielen.
Start pilot in 2017 met per leidinggevende
twee medewerkers
(via systeem RAET RPM).
Realisatie: 2017-2020

Professionaliseringsplan uitvoeren:
medewerkers volgen scholing
(gezamenlijk en individueel).
Realisatie: 2017-2020
Alle medewerkers beschikken over een
minimum aan kennis en vaardigheden op
het gebied van ICT. Werkgroep ICT stelt
minimumeisen op. Gewenste scholing is
onderdeel van het professionaliseringsplan en functioneringscyclus.
Realisatie: 2017
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DOEL:
De Maurice Maeterlinckschool is een
lerende organisatie.

ACTIES: We onderzoeken of een extra
LC-functie en/of specialismen bijdragen
aan ontwikkeling van leerlingen en de
kwaliteit van ons aanbod.
We gebruiken de intervisiemomenten
om meer gebruik te maken van elkaars
expertise en kwaliteiten.
In het POP (persoonlijk ontwikkelingsplan) van iedere medewerker staat
onder andere beschreven hoe hij/zij kan
bijdragen aan het optimaliseren van ons
aanbod.
Realisatie: 2017-2019
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6. ORGANISATIE

Andere leerlingstromen

6.1 CONTEXT

Als gevolg van passend onderwijs en veranderingen in
leerlingenvervoer, is het mogelijk dat het leerlingenaantal
gaat dalen of dat leerlingen van de Maurice Maeterlinckschool
verwezen worden naar andere scholen. De Maurice
Maeterlinckschool heeft een kleine VSO-afdeling. In het
kader van continuïteit, kwaliteit en effectiviteit willen we
de mogelijkheden voor samenwerking met andere scholen,
bijvoorbeeld met een gelijk profiel, onderzoeken.

Organisatie
De Maurice Maeterlinckschool valt samen met De Keerkring
en De Witte Vogel onder het bevoegd gezag van stichting
RESPONZ, opgericht op 1 januari 2011. RESPONZ-scholen
bieden speciaal en voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen
met lichamelijke of (ernstig) meervoudige beperkingen,
langdurig zieke leerlingen en zeer moeilijk lerende leerlingen.
Het bestuur en de directie van RESPONZ hebben hun
lange termijndoelen uitgewerkt in het Strategisch Beleidsplan
2016-2020 (zie www.responz.net/publicaties). RESPONZ
werkt onder de overkoepelende visie en missie van het
Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs
(zie www.lecso.nl).

6.2 WAAR WE VOOR GAAN
Een kwalitatief goed aanbod voor onze leerlingen is het
uitgangspunt bij alles wat wij doen en hoe wij ons onderwijs
organiseren. We bespreken regelmatig de voortgang en
resultaten van ons werk en bekijken hoe wij de onderlinge
samenwerking kunnen versterken. Verbeterpunten die hieruit
voortkomen nemen we op in de verbeteragenda en de jaarplannen. De organisatie is zodanig ingericht, dat wij kwaliteit
en continuïteit blijven bieden en flexibel in kunnen spelen op
toekomstige ontwikkelingen.

De stichting heeft één bestuurder, die eindverantwoordelijk
is voor het onderwijs. De bestuurder vormt samen met de
directeuren van de scholen het directieteam. De directeur van
een RESPONZ-school is integraal verantwoordelijk. Hij geeft
leiding en sturing aan het onderwijs en de begeleiding die
leerlingen wordt geboden. Ook draagt de directeur zorg voor
de bedrijfsprocessen op de school en levert hij een bijdrage
aan de ontwikkeling van het gemeenschappelijke beleid van
RESPONZ.

De verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen
alle lagen van onze organisatie is helder. De Maurice
Maeterlinckschool biedt duidelijke kaders en medewerkers
krijgen en nemen ruimte. Om de continuïteit en onze kennis en
expertise te borgen, werken we aan leiderschapsontwikkeling
binnen onze school en oriënteren we ons op andere organisatievormen. We werken effectief en de kwaliteit van ons werk
en de geleverde diensten is hoog. Minstens één keer per
jaar evalueren we de geleverde kwaliteit.

De directeur bepaalt (in samenwerking met het managementteam, interne begeleiding en de orthopedagoog) het beleid
van de Maurice Maeterlinckschool. De medezeggenschapsraad
(MR) is sparringpartner. Samen werken zij, in dialoog en met
scherpte, aan de missie en visie van de Maurice Maeterlinckschool.

Onze focus de komende jaren
Breed, flexibel (buitenschools) aanbod

De Ambulant Begeleiders zijn bij het schrijven van dit
schoolplan nog in dienst bij RESPONZ. In de komende jaren
werken wij aan het borgen van hun expertise, via toetreding
tot de Ambulante Educatieve Dienst.
n We oriënteren ons op mogelijkheden voor een brede school
en andere schooltijden.
n We bezinnen ons op een effectieve managementstructuur.
n

De laatste jaren ontstaan steeds meer initiatieven waarbij
onderwijs en opvang verenigd en verbreed worden. Ook zijn
er steeds meer scholen die flexibele mogelijkheden bieden
voor onderwijstijden en vakanties. Wij gaan in overleg met
leerlingen, ouders en samenwerkingspartners zoeken naar
passende en toekomstgerichte mogelijkheden op het
gebied van onderwijs, opvang, revalidatie en planning.

Toekomstige ontwikkelingen
De Ambulante Begeleiding van RESPONZ wordt onderdeel
van de Ambulante Educatieve Dienst (AED). Een aantal
managementleden bereikt de pensioengerechtigde leeftijd.
Zoals in het hoofdstuk 'medewerkers' omschreven,
onderzoeken we de komende jaren mogelijkheden voor extra
LC-functies en specialismen. Kortom, de organisatie verandert.
Dit vraagt om een bezinning op de organisatievorm en
managementstructuur van de Maurice Maeterlinckschool.
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6.3 Doelstellingen organisatie 2017-2020
Organisatie

DOEL: De Maurice Maeterlinckschool
heeft een heldere organisatiestructuur, die
aansluit bij (toekomstige) veranderingen
binnen het team en bij aanwezige talenten
in het team.

ACTIE: Onderzoeken van, voorstel
maken en invoeren van toekomstbestendige organisatie van het management.
Realisatie: 2017

DOEL: De kennis en expertise van onze
ambulante dienstverleners is geborgd en
blijft beschikbaar voor het regulier
onderwijs

ACTIES: Ambulant begeleiders
detacheren naar de AED
(Ambulante Educatieve Dienst).
Realisatie: 2016-2017
We sluiten met samenwerkingsverbanden,
bij voorkeur langjarige, samenwerkingscontracten over de levering van de dienstverlening.
Realisatie: 2016-2017

DOEL: We onderzoeken de mogelijkheden
voor veranderende schooltijden en de
inzet van de brede school.

ACTIE: Onderzoek schooltijden
en brede school.
- Behoeften ouders en leerlingen
onderzoeken.
- Mogelijkheden medewerkers,
ketenpartners en eventuele
samenwerkingspartners onderzoeken.
- Besluitvorming.
Realisatie: 2017-2019

DOEL: We onderzoeken voor- en nadelen
en mogelijkheden van samenwerking
tussen de VSO-afdelingen van de Maurice
Maeterlinckschool en andere scholen.

ACTIE: Verkennen van meerwaarde en
mogelijkheden voor intensieve
samenwerking en/of samenvoegen
van ons VSO met een ander VSO.
Realisatie: 2017-2020

Op 1 augustus 2017 wordt RESPONZ
lid van de Coöperatieve vereniging van
de AED en komen de AB’ers in dienst
van de coöperatie.
Realisatie: 2017
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7. OPBRENGSTEN EN KWALITEIT

7.1 CONTEXT

We werken systematisch en cyclisch. Wij zijn en blijven gericht
op verbetering en ontwikkeling van onze opbrengsten en
organisatie. De Maurice Maeterlinckschool gebruikt het
kwaliteitskeurmerk Speciaal Onderwijs (KSO) en de daarbij
behorende acties en instrumenten (audits, tevredenheidsonderzoeken, etc.) om de kwaliteit van ons werk en onze
opbrengsten kritisch te volgen.

Opbrengsten en benchmark
De laatste jaren is de focus op opbrengsten toegenomen.
Het aantal scholen voor speciaal onderwijs is relatief klein,
benchmarkgegevens zijn landelijk (nog) niet beschikbaar.
Wij willen kwaliteit blijven bieden en onszelf scherp houden.
We participeren daarom in, of nemen initiatieven voor de
ontwikkeling van een benchmark voor het speciaal onderwijs.

We leggen verantwoording af over onze resultaten en
monitoren cyclisch de voortgang van onze plannen
(schoolplannen en persoonlijke ontwikkelingsplannen).

Kwaliteit en keurmerk
Organisaties en scholen willen zich onderscheiden. Er ontstaan
diverse kwaliteitssystemen, keurmerken en labels. Ons doel is
het bieden van goed onderwijs, waarbij we ons aanbod en
onze organisatie voortdurend ontwikkelen en verbeteren.
Wij krijgen en behouden het keurmerk Kwaliteit Speciaal
Onderwijs (KSO). Dit is een externe prikkel om kwaliteit
te blijven bieden. Ook versterkt een keurmerk het
vertrouwen bij leerlingen, ouders en stakeholders.

Onze focus de komende jaren
n

7.2 WAAR WE VOOR GAAN
De Maurice Maeterlinckschool staat voor gespecialiseerd
onderwijs van goede kwaliteit. Wij streven ernaar dat
iedere leerling uitstroomt volgens de verwachting van
zijn uitstroomprofiel. Zie hoofdstuk 4.
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Ouders en leerlingen zijn en blijven tevreden over onze
school, onze medewerkers en ons onderwijs; dat is ons doel.
De focus ligt de komende jaren op de uitvoering van de
Plan/Do/Check/Act-cyclus in alle geledingen.

7.3 Doelstellingen opbrengsten en kwaliteit 2017-2020
Aanbod en opbrengsten

Planmatig werken

DOEL: Wij gebruiken opbrengstenanalyses om ons onderwijsaanbod te
verbeteren.

DOEL: We werken planmatig en
monitoren cyclisch onze opbrengsten en
ontwikkeling.

ACTIES: LOGOS verder implementeren.
Realisatie: 2017

ACTIES: We maken ieder jaar een complete jaarplanning en houden ons daaraan.
Realisatie: Jaarlijks 2017-2020

We vergelijken onze opbrengsten en
normen op klassenniveau, groepsniveau
en schoolniveau en met vergelijkbare
onderwijssoorten.
Realisatie: 2017-2020

We werken met Idoc als systeem voor
borging van documenten en afspraken.
Realisatie: 2017-2020
We leggen de cyclus van in-, door- en
uitstroom vast.
Realisatie: 2017-2020

DOEL: Wij meten onze kwaliteit en borgen
die door tevredenheidsonderzoeken en
audits.

ACTIES: Geplande audits uitvoeren.
Realisatie: 2017-2018
Planning tevredenheidsonderzoeken
uitvoeren.
Realisatie: Zie tabel
‘Planning kwaliteitsmetingen’
Plan van aanpak op basis van resultaten
audits en tevredenheidsonderzoeken:
acties verwerken in jaarplannen.
Realisatie: Jaarlijks 2017-2020

We beschrijven interne processen,
zodat besluiten en het waarom daarvan
vastgelegd zijn. We checken of gemaakte
afspraken uitgevoerd worden en gemaakte
keuzes het gewenste effect hebben.
Realisatie: 2017-2020
We maken een kwaliteitsagenda:
we bespreken en evalueren cyclisch
gemaakte afspraken en speerpunten in
ons onderwijs en aanbod.
Realisatie: 2017-2020
De inrichting van de gezamenlijke
harde schijf is efficiënt, overzichtelijk en
effectief.
Realisatie: 2017-2020

We onderzoeken of de planning van
tevredenheidsonderzoeken anders kan en
moet, en of de onderzoeken meten wat we
willen weten.
Realisatie: Jaarlijks 2017-2020
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Planning kwaliteitsmetingen
Overzicht en planning van onze kwaliteitsmetingen en de evaluatie daarvan.
Planning kwaliteitsmetingen

2017

2018

Tevredenheidsonderzoek ouders

2019

2020

X

Tevredenheidsonderzoek medewerkers

X

Tevredenheidsonderzoek leerlingen

X

Tevredenheidsonderzoek partners

X

Risico-inventarisatie en -evaluatie

X

Vragenlijst sociale veiligheid bij leerlingen

X

X
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X

X

De beste
middelen voor
onze leerlingen
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8. MIDDELEN

8.1 CONTEXT

Aanbod en aanvraag van sponsoring lopen altijd via de
directeur van de school.

De Maurice Maeterlinckschool is een gezonde organisatie, met
een goede financiële basis. Onze begroting is sluitend en wordt
nageleefd. Wij zetten zoveel mogelijk middelen in ten behoeve
van het primaire proces

ICT
ICT speelt een steeds belangrijker rol in het onderwijs.
Voor motorisch en/of verstandelijk beperkte leerlingen zijn
computeraanpassingen en specifieke software beschikbaar.
Daardoor worden mogelijkheden om onderwijs te volgen
vergroot. Op basis van onze visie, missie onderzoeken en
bepalen we welke middelen en software we kunnen gebruiken
en hoe we onze medewerkers kunnen toerusten met de benodigde kennis en vaardigheden om deze middelen in te zetten.

Onzekerheid over middelen
Door de invoering van passend onderwijs, zijn we voor
onze middelen afhankelijk van de samenwerkingsverbanden.
De ‘open einde financiering’ bestaat niet meer, samenwerkingsverbanden hanteren verschillende criteria en procedures voor
toekenning van middelen.

Landelijk wordt krimp verwacht van leerlingaantallen en
mogelijk blijven leerlingen met een ondersteuningsvraag
(langer) in het regulier onderwijs. De invoering van de
Jeugdwet en de veranderingen rond de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo), de Zorgverzekeringswet (Zvw) en
de Wet langdurige zorg (Wlz) zorgen voor veranderende
financiering voor ouders (en scholen). De consequenties
hiervan zullen de komende jaren blijken.

De technische mogelijkheden breiden zich steeds verder uit.
Wij willen daar als school op inspelen en gebruik van maken.
Daarom hebben we twee leerkrachten aangesteld als
ICT-specialisten en hebben hen gekoppeld aan de
ICT-medewerker. Zij zorgen ervoor dat de hardware
en de software optimaal ingezet worden in het onderwijsproces. Dit vraagt voortdurende aandacht en ontwikkeling van
alle betrokkenen en een stevige investering in de komende
jaren. In het projectplan ICT worden de doelstellingen nader
omschreven en toegelicht.

Huisvesting

8.2 WAAR WE VOOR GAAN

Veranderende leerling- en financieringsstromen

RESPONZ gebruikt het schoolgebouw van Sophia Revalidatie.
In overleg stellen we vast welke maatregelen nodig zijn om het
gebouw in optimale conditie te houden. In 2015-2016 is, in het
kader van het meerjarenonderhoudsplan en de klimaatbeheersing, een onderzoek uitgevoerd naar de duurzaamheid van het
gebouw. De uitkomsten van dit onderzoek bespreken we met
Sophia Revalidatie. Het doel is om te komen tot een plan, met
daarin haalbare oplossingen voor geconstateerde problemen,
die passen bij de financieringsmogelijkheden en bouwkundige
mogelijkheden.

Het financieel beleid van de Maurice Maeterlinckschool is
gericht op de realisatie van onze visie en missie en de
continuïteit van een passend en stimulerend aanbod voor
leerlingen met complexe ondersteuningsvragen.
Om een financieel gezonde school te blijven, is het van belang
actief en snel te reageren op ontwikkelingen en consequenties
van nieuwe wetgeving en nieuw beleid. Wij houden hier in
onze begroting rekening mee en passen ons beleid hierop aan.

Sponsorbeleid

De organisatie is zodanig ingericht, dat wij kwaliteit en
continuïteit bieden en flexibel kunnen inspelen op toekomstige
ontwikkelingen. Wij hebben goed zicht op mogelijkheden
en wetgeving rond financiering van onderwijs, aanbod en
ondersteuning voor kinderen en jeugdigen met een beperking.
We zoeken naar nieuwe mogelijkheden en vormen, gericht op
optimale ontwikkeling van onze leerlingen en een effectieve
inzet van tijd van ouders, organisatie en medewerkers
(ondernemerschap).

Bij sponsoring gaat het om geld, goederen of diensten die een
sponsor verstrekt. Soms verlangt de sponsor daarbij een
tegenprestatie waarmee leerlingen of ouders in schoolverband
te maken (kunnen) krijgen. Onze school houdt zich daarbij aan
het ‘convenant scholen voor primair en voortgezet onderwijs en
sponsoring'. Dat houdt in dat:
n Sponsoring niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de
betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van het onderwijs
en de school in gevaar mag brengen;
n De school niet in een afhankelijkheidsrelatie met de
sponsor(s) terecht mag komen.
Wanneer medewerkers een bedrijf of organisatie benaderen
met de vraag om bepaalde diensten of goederen te leveren,
beoordeelt het managementteam volgens de beleidslijnen van
dit convenant en in overleg met de medezeggenschapsraad of
het aangaan van een sponsorrelatie gewenst is.

Focus de komende jaren
Door de uitvoering van het plan van aanpak 'verduurzaming'
en door te investeren in ICT-infrastructuur, zorgen we voor een
gebouw en inrichting die voorbereid zijn op de toekomst.
Om onderwijs en ondersteuning van zo hoog mogelijke
kwaliteit te blijven bieden, zoeken we naar kansen en
mogelijkheden om dit te bekostigen.
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8.3 Doelstellingen middelen 2017-2020
Huisvesting en middelen

DOEL: Verduurzaming

ACTIE: Uitvoering plan van aanpak
Realisatie: 2017-2020

DOEL: Ons netwerk en onze ICT-middelen
zijn van voldoende kwaliteit.

DOEL: We zoeken naar kansen en
mogelijkheden om onderwijs en
ondersteuning van goede kwaliteit te
blijven bieden (ondernemerschap).

ACTIE: Onderzoeken van mogelijkheden
voor aanvullende bekostiging, om in
de ondersteuningsbehoefte van onze
leerlingen te voorzien (Wlz, ZvW, Wmo).
Realisatie: 2017-2020

ACTIES: Dekkend wifi-netwerk in de hele
school.
Realisatie: 2018
Vervanging digi-borden.
Realisatie: vanaf 2017
Onderzoeken en aanschaffen van nieuwe
toepassingen van technologie en software
op het gebied van onderwijs.
Realisatie: 2017-2020

DOEL: Onze leerlingadministratie is
op orde.

ACTIE: Invoering nieuw leerlingadministratiesysteem (Parnassys).
Realisatie: 2017
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9. PARTNERS

9.1 CONTEXT
Ouders
De komende jaren investeren wij in de betrokkenheid van
ouders bij de ontwikkeling van hun kind, ons beleid en de
activiteiten van de school. We spreken dan van ‘ouderbetrokkenheid 3.0’: ouders en school hebben een goede relatie met
elkaar opgebouwd en de samenwerking gaat zo ver dat ouders
meedenken over het te voeren beleid. Dat gebeurt nu door
de ouders in de medezeggenschapsraad, maar dat willen we
breder inzetten. Een voorbeeld is het onderzoek naar andere
schooltijden en het opzetten van een brede school.

Ketenpartners en continuïteit
Expertise en kennis zijn gekoppeld aan personen. Wisseling
van bestuurders en personeel kan ervoor zorgen dat zorgvuldig
opgebouwde (samenwerkings)relaties veranderen. De komende
jaren willen wij de continuïteit van de samenwerkingsrelaties
met onze ketenpartner Sophia Revalidatie waarborgen,
evenals de samenwerking met andere partners zoals de
samenwerkingsverbanden, (medisch) kinderdagverblijven,
MEE en het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het doel is
gespecialiseerd onderwijs en ondersteuning voor onze
leerlingen beschikbaar te houden.

Wij betrekken ouders actief bij de school, het onderwijs en
de onderwijsondersteuning die wij bieden aan hun kind.
Wij werken intensief samen met onze ketenpartners en zijn
gericht op continue verbetering van deze samenwerking om
zo gezamenlijk hoogwaardig onderwijs en hoogwaardige zorg
en onderwijsondersteuning aan onze leerlingen met complexe
ondersteuningsvragen te bieden. Ook zoeken wij voortdurend
naar nieuwe verbindingen.
Scholen en partners in de regio weten wie wij zijn en wat wij
doen. Zij zien ons als specialist in onderwijs en ondersteuning.
Wij worden betrokken bij (aan)vragen voor arrangementen en
plaatsing in het (voortgezet) speciaal onderwijs voor leerlingen
met complexe ondersteuningsvragen.

Maatschappij en omgeving
Het voedingsgebied van onze school is groot, waardoor er
een beperkte verbinding is met de buurt waarin de school
staat. Onze ambitie is onze leerlingen nog meer in verbinding
te brengen met de maatschappij en andersom. Op dit moment
werken we al samen met de naastgelegen school voor Speciaal
Basisonderwijs en hebben VSO-leerlingen stages in de wijk.
Waar mogelijk zoeken we extra mogelijkheden om de
omgeving te betrekken bij ons onderwijs, afgestemd op onze
leerlingen en passend bij de school en de omgeving. Wij zien
meerwaarde in het betrekken van het regulier onderwijs bij
activiteiten van onze school. Waar mogelijk bouwen we die
relatie verder uit en realiseren zo een uitwisseling van kennis
en kunde.

Onze focus de komende jaren

9.2 WAAR WE VOOR GAAN
Wij hechten veel waarde aan een goede samenwerking met
leerlingen, ouders, ketenpartners, partners in de regio, de
omgeving en de samenleving. De Maurice Maeterlinckschool
legt een actieve verbinding tussen de maatschappij en onze
leerlingen. Het is onze wens de leerlingen kennis te laten
nemen van de omgeving van de school en deze te betrekken
bij het onderwijsprogramma. Te denken valt aan stageplaatsen
nabij school en activiteiten op school voor bewoners van de
schoolomgeving.
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n

Ouders zijn betrokken bij onze school en de ontwikkeling
van hun kind. Door samen te werken met ouders en een
visie op ouderbetrokkenheid te ontwikkelen, leggen we
vast wat we belangrijk vinden. Zo krijgen we nog beter
zicht op wat we al doen en wat we beter kunnen doen in
ons contact met de ouders. Daarnaast willen we ouders met
elkaar verbinden op onderwerpen die de ontwikkeling van
hun kind ten goede komen.

n

We werken intensief samen met Sophia Revalidatie:
onderwijs en revalidatie leveren samen de benodigde
expertise voor onze leerlingen. Veranderende financieringsstromen kunnen een uitdaging vormen om in de toekomst
de benodigde expertise te blijven leveren. Wij willen deze
samenwerking voortzetten en deze met elkaar zo goed
mogelijk vormgeven binnen de mogelijkheden van onze
beide organisaties.

n

Tot slot blijven we investeren in contacten en ontmoeting
met de omgeving, andere scholen en organisaties.
We willen laten zien dat onze expertise nuttig en nodig is.
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9.3 Doelstellingen partners 2017-2020
Partners - ouders

Partners

DOEL: Ouders en school zien elkaar
als partners en werken samen aan de
ontwikkeling van het kind.

DOEL: We blijven, in samenwerking
met Sophia Revalidatie, de benodigde
ondersteuning bieden aan leerlingen.

ACTIES: We maken, samen met ouders,
een gezamenlijke visie op
'ouderbetrokkenheid 3.0'.
Realisatie: 2017-2020

ACTIE: Binnen de mogelijkheden die er
zijn onderzoeken en pakken we kansen om
ons ondersteuningsaanbod te
behouden en optimaliseren.
Realisatie: 2017-2020

Op basis van deze visie formuleren we,
in overleg met ouders, ontwikkelpunten en
leggen deze vast.
Realisatie: 2017-2020

DOEL: Scholen en partners in de regio
weten wie wij zijn en wat wij doen.

We leggen vast op welke manier en op
welke momenten ouders betrokken zijn
bij de school en de ontwikkeling van hun
kind (handboek leerlingenzorg).
Realisatie: 2017-2020

ACTIES: Wij blijven deelnemen aan
relevante overlegstructuren.
Realisatie: 2017-2020

DOEL: Ouders weten waar zij informatie
en ondersteuning kunnen vinden en
hebben de mogelijkheid om ervaringen
uit te wisselen en gebruik te maken van
elkaars expertise.

We onderzoeken in hoeverre
(intensievere) samenwerking met scholen
voor regulier of speciaal basisonderwijs
en praktijkonderwijs het onderwijs aan en
de ontwikkeling van onze leerlingen kan
versterken.
Realisatie: 2017-2020

ACTIES:
Ouders kunnen op de website, in de
schoolgids en tijdens voortgangsgesprekken informatie vinden en krijgen over
patiëntenverenigingen e.d.
Realisatie: 2017-2020
De school faciliteert (samen met de
OMMD) het uitwisselen van ervaringen en
informatie tussen ouders door de
organisatie van koffieochtenden.
Realisatie: 2017-2020
De school organiseert (samen met
de OMMD) jaarlijks minimaal twee
thema- en/of informatie-avonden.
Realisatie: 2017-2020
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DOEL: Omgeving en wijk meer betrekken
bij ons onderwijs.

ACTIES: Wij onderzoeken of we meer
vrijwilligers kunnen inzetten in de school
en of dit wenselijk is; bijvoorbeeld voor
tuinonderhoud, hulp bij het vak techniek
of uitstapjes.
Realisatie: 2017-2020
Wij onderzoeken kansen en mogelijkheden
om via activiteiten in de omgeving
de leerlingen nog beter voor te bereiden
op zo zelfstandig mogelijk leven en
werken in de maatschappij.
Plan van aanpak: wat is nodig voor
integreren van activiteiten in onderwijsaanbod?
Realisatie: 2017-2020

