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1 Inleiding 
 

1.1 Voorwoord 

Voor u ligt het onderwijs-zorgplan van De Oeverpieper. 
 

In het onderwijs wordt ten minste een maal per 4 jaar een schoolplan opgesteld. Hierin staat een verantwoording/uitleg 

en planning van het onderwijs dat verzorgd wordt op de school, alsmede een planning van de verbetering van kwaliteit. 

Op De Oeverpieper worden kinderen begeleid in een geïntegreerd aanbod van onderwijs en zorg. Aangezien binnen 

een onderwijs-zorgcombinatie onderwijs op veel punten niet los van de inzet van zorg gezien en daarmee ook niet 

separaat beschreven kan worden, is het uitsluitend beschrijven van het onderwijs onvoldoende om een beeld te geven 

van de begeleiding van de kinderen. Er is sprake van een i ntensieve samenwerking tussen Stichting Speciaal 

Onderwijs Leiden e.o. (SSOL) en 's Heeren Loo (sHL) en zijn een aantal zaken anders georganiseerd. Om die reden 

hebben we geen schoolplan geschreven, maar een onderwijs-zorgplan: op de aspecten waar de integraliteit van 

onderwijs en zorg zichtbaar is, is dit ook als zodanig beschreven. 

De indeling van het schoolplan 2015-2019 is afgestemd op het Strategisch Beleidsplan van SSOL en de 

beleidsterreinen die wij relevant vinden voor de ontwikkeling van onze organisatie. Deze beleidsterreinen vormen de 

focus voor onze kwaliteitszorg. Dit betekent, dat wij de beleidsterreinen beschrijven (to plan: wat beloven we?), 

periodiek beoordelen (to check: doen we wat we beloven?) en borgen of verbeteren (to act). De te onderscheiden 

beleidsterreinen in dit onderwijs-zorgplan komen (deels) overeen met de kwaliteitsaspecten die de Inspectie van het 

Onderwijs onderscheidt in haar toezichtkader. 

In het hoofdstuk Personeelsbeleid beschrijven we de competenties die wij hanteren voor de persoonlijke ontwikkeling 

van onze werknemers. Deze competenties vormen de rode draad in ons personeelsbeleid. Tot slot is het van belang 

om te wijzen op de dynamiek binnen zowel de jeugdzorg als het gespecialiseerd onderwijs. Door diverse wijzigingen bij 

beide veranderen de voorwaarden, doelen, kaders regelmatig. Dit vraagt om een flexibele organisatie die adequaat kan 

inspelen op soms ingrijpende wijzigingen binnen de kaders van De Oeverpieper. Dat betekent ook, dat het onderwijs- 

zorgplan dat nu voor u ligt wel het perspectief biedt op 4 jaar (het lopende schooljaar aangevuld met de komende 3 

jaar), maar mogelijk al veel eerder aangepast dient te worden. 

Janny Voortman 

Teamleider De Oeverpieper 

 

 
1.2 Doelen en functie van het schoolplan 

Ons onderwijs-zorgplan beschrijft, binnen de kaders van het Strategisch beleidsplan van Stichting Speciaal Onderwijs 

Leiden e.o. in de eerste plaats onze kwaliteit: onze missie, onze visie en de daaraan gekoppelde doelen. Uiteraard is 

een en ander ook passend bij de doelen van 's Heeren Loo. 

Wij spreken in dit geval van ambities (fase ‘to plan'). Het onderwijs-zorgplan functioneert als een 

verantwoordingsdocument (wat beloven we?) naar de overheid, het bevoegd gezag en de ouders en als een 

planningsdocument (wat willen we wanneer verbeteren?) voor de planperiode 2015-2019. Op basis van ons vierjarige 

Plan van Aanpak (zie hoofdstuk Jaarplannen 2015-2019) willen we jaarlijks een uitgewerkt jaarplan opstellen. In een 

jaarverslag zullen we steeds terugblikken of de gestelde verbeterdoelen gerealiseerd zijn. Op deze wijze geven we 

vorm aan een cyclus van plannen, uitvoeren, evalueren en verbeteren.. 

 

1.3 Procedures voor het opstellen en vaststellen van het schoolplan 

Het onderwijs-zorgplan is opgesteld door het managementteam van De Oeverpieper. Gezien de bijzondere en 

geïntegreerde samenwerking tussen onderwijs en zorg, hebben niet alleen de onderwijsmedewerkers, maar ook de 

medewerkers vanuit 's Heeren Loo meegedacht over de missie en de visie(s) van onderwijs-/zorgarrangement De 

Oeverpieper. De komende vier jaar zullen we planmatig hoofdstukken van ons onderwijs-zorgplan 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 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 Jaarplannen 

2015-2019). 
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Dit onderwijs-zorgplan is ter instemming voorgelegd aan de medezeggenschapsraad. 
 

 
1.4 Bijlagen 

Ons onderwijs-zorgplan is een rompplan. Daarom verwijzen we naar de volgende beleidsstukken (die gezien kunnen 

worden als bijlage bij dit plan): 

De schoolgids (De Duinpieper, Het Duin en De Oeverpieper) 
 

Strategisch beleidsplan 2015 - 2019 Stichting Speciaal Onderwijs Leiden e.o. 
 

Integraal Personeelsbeleid 2012 - 2015 Stichting Speciaal Onderwijs Leiden e.o. (verlengd in 2016) 

Beleidsplan 's Heeren Loo 2016 

De plannen van de samenwerkingsverbanden PPO Leiden, SWV Rijnstreek en SWV Duin & Bollen 

Het schoolondersteuningsplan 

Jaarplan schooljaar 2015 - 2016 
 

Inspectierapport d.d. 30 januari 2015 
 
 
 

1.5 Integrale aanpak: onderwijs en zorg 

In de groepen zijn zowel een leerkracht als een of meer pedagogisch medewerker(s) aanwezig. Zij verzorgen in 

gezamenlijke verantwoordelijkheid de begeleiding van de leerlingen. Uiteraard heeft ieder een eigen expertisegebied en 

daarmee een duidelijke focus, maar doordat wij vanuit een integraal beeld de leerling willen benaderen, zijn de 

activiteiten niet af te bakenen. 

Voor de ondersteuning van het werken in de groepen zijn ook deskundigen aanwezig: vanuit 's Heeren Loo is dat een 

gedragswetenschapper, een bewegingsagoog en een logopediste; vanuit Stichting Speciaal Onderwijs Leiden e.o. is er 

een orthopedagoog en een intern begeleider in dienst. Ook voor de ondersteuning geldt, dat een ieder vanuit de eigen 

expertise een inbreng heeft, maar dat er ook hierbij een overlap is. 

Voor de aansturing en organisatie is er vanuit SSOL een teamleider aangesteld, die wordt aangestuurd door de 

directeur-bestuurder van SSOL en de regiodirecteur Zuid-Holland Noord / Kind en Gezin van 's Heeren Loo. Zij werken 

intensief samen om de organisatie soepel te laten verlopen. 

 

1.6 Een stukje geschiedenis 

De Oeverpieper is ontstaan in 2003 als een good practice voor ZML-leerlingen, die wegens moeilijk verstaanbaar 

gedrag niet meer in aanmerking komen voor het reguliere ZML-onderwijs. Vanaf het begin is het een 

samenwerkingsovereenkomst geweest tussen ’s Heeren Loo (dagbesteding) en De Duinpieper (ZML-school voor SO 

en VSO). In het begin is het een zoektocht met wisselende inzet vanuit onderwijs en zorg. Het leerlingenaantal groeit 

geleidelijk. Onder het onderwijspersoneel is er vanaf de start een hoge mobiliteit. 

In de periode 2010 - 2013 vinden er ingrijpende veranderingen plaats. Zo besluit men om op twee locaties te gaan 

werken: de Appelhof en het Uitvaltij. De vraag naar inzet van De Oeverpieper groeit en er is een snelle groei van het 

aantal leerlingen. Eveneens wordt in die tijd de keuze gemaakt om ook met VSO-leerlingen te gaan werken. Hierdoor 

doet puberproblematiek zijn entree binnen De Oeverpieper. In diezelfde periode komt personele invulling vanuit de 

zorg wat meer onder druk: veel mobiliteit, inzet van flexmedewerkers en tijdelijke vervanging direct leidinggevende. Er 

groeien spanningen tussen de beide samenwerkingspartners. In het voorjaar van 2013 komen deze spanningen tot 

uitdrukking. Een van de samenwerkingspartners is voornemens de samenwerking op te zeggen. 

De Raad van bestuur geeft aan dat men wil dat er een grondige analyse plaatsvindt van de huidige situatie. De analyse 

is gemaakt door een externe adviseur. Uit deze analyse komen een aantal zorgwekkende signalen, waaronder: 
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• Geen stabiliteit op personeel vlak. Er is onvoldoende bezetting op de dagbesteding, waardoor er meer onveiligheid en 

agressie op groepen ontstaat. Tevens is er een hoge mobiliteit onder het onderwijspersoneel 

• Het ontbreekt aan gezamenlijk beleid; onderwijs en zorg opereert apart van elkaar 
 

• Het ontbreekt aan gezamenlijk overleg tussen onderwijs en dagbesteding-medewerkers 
 

• Het ontbreekt aan gezamenlijke communicatie naar ouders toe 
 

• Er is sprake van handelingsverlegenheid van leerkrachten bij agressie 
 

• Er vindt geen visieontwikkeling plaats 
 

• Er zijn harde grenzen tussen dagbesteding en onderwijs; men heeft zijn eigen procedures en eigen management. Dit 

werkt door tot op de werkvloer 

• De consequenties van de schaalvergroting zijn onderschat. Daarna werd het overleven; geen coaching, geen kader 
 

• De aansturing van medewerkers is erg taakgericht. Uitvoerende opdracht. Weinig ruimte voor inbreng en ontwikkeling 
 

• De visie ‘Eén kind, één plan’ is in de praktijk: twee afzonderlijke plannen die niet worden afgestemd en soms zelfs 

onderling botsen 

• Niemand neemt verantwoordelijkheid voor het ontwikkelen van noodzakelijke randvoorwaarden 
 

• Signalen van de werkvloer lopen vast in het overlegcircuit; krijgen geen, laat of onvoldoende opvolging 
 

• Er is onduidelijkheid over de status van het onderwijs-/zorgarrangement 
 

 
Naar aanleiding van de analyse wordt er een plan van aanpak gemaakt, met de volgende actielijnen: 

 

1. Externe ontwikkelingen omzetten in scenario’s 
 

2. Reëel scenario omzetten in een nieuw businessmodel 
 

3. Opzetten en invoering van de besturing 
 

4. Invullen van het managementvraagstuk, met de principiële keuze voor eenhoofdige aansturing 
 

5. Opzetten en implementeren van een nieuw overleg- en communicatiestructuur 
 

6. Het uitwerken van een aanpak die praktisch vorm en inhoud geeft aan het werken volgens het principe: één kind, 

één plan binnen De Oeverpieper 

7. Het opstellen van een strategisch agenda voor de komende twee jaar. 
 

De bovenstaande actielijnen zijn schooljaar 2013 – 2014 opgepakt met behulp van een externe adviseur en interim- 

manager. Dit heeft het volgende opgeleverd: actielijn 1, 2 en 3 zijn opgepakt en hebben geresulteerd in de ontwikkeling 

van een joint-venture overeenkomst ingaande januari 2015; voor het schooljaar 2014 – 2015 is afgesproken dat de 

besturing voor De Oeverpieper plaats vindt middels een Stuurgroep bestaande uit de algemeen directeur van De 

Duinpieper/Het Duin en de regiodirecteur Zuid-Holland Noord / Kind en Gezin van ’s Heeren Loo; De Oeverpieper is 

vanaf oktober 2013 aangestuurd door één manager; er is een nieuwe overleg- en communicatiestructuur opgezet. 

Er vinden op geregelde basis overleg- en scholingsmomenten plaats in het team, waarbij er geen verschil gemaakt 

wordt tussen onderwijs- en zorgpersoneel. Niet alleen zijn overlegstructuren voor school-brede zaken ontwikkeld, ook 

ten aanzien van het individuele kind. Zo zijn de overlegmomenten met de Commissie van Begeleiding, kind- 

besprekingen met gedragswetenschappers en overleggen met ouders vaste onderdelen van de jaarplanning geworden. 

Het hele primaire proces is uitgewerkt volgens het principe van "één kind, één plan". Dat betekent onder meer dat er 

een integraal ontwikkelplan wordt gemaakt waar medewerkers gezamenlijk verantwoordelijk voor zijn, onderwijs en 

dagbesteding geïntegreerd zijn op lokalen, losse procedures van onderwijs en zorg in elkaar geschoven zijn en 

passend gemaakt zijn voor De Oeverpieper. Er is sprake van een samenhangend pedagogische aanpak. 

Schooljaar 2014 – 2015 was een enerverend jaar. Het jaar startte met veel nieuwe leerlingen en veel nieuw personeel. 

Vanaf 1 januari 2015 ging het onderwijsdeel van ’s Heeren Loo over naar Stichting Speciaal Onderwijs Leiden en 

omstreken (SSOL). Vanaf 1 maart 2015 kreeg De Oeverpieper weer een teamleider. In juli 2015 is De Oeverpieper, 

locatie Uitvaltij 2 verhuisd naar het Gruenepad 2 in Noordwijk. Dit gebouw heeft de nodige aanpassingen ondergaan om 

het geschikt te maken voor het onderwijs-/zorgarrangement. 

De locatie aan de Appelhof is tot heden ongewijzigd. 
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1.7 De huidige situatie 

De Oeverpieper, SO De Duinpieper en VSO Het Duin liggen, samen met twee basisscholen, in een rustige woonwijk 

van Noordwijk. Er is veel groen rondom de school. In de directe omgeving is een dierenparkje, speeltuintjes, een vijver, 

een klein winkelcentrum waar de leerlingen kunnen leren boodschappen doen en de wekelijkse markt. Een kilometer 

verderop ligt een bos, waar regelmatig een bezoek aan wordt gebracht. Het gebouw heeft vijf klaslokalen, een lokaal 

voor de vakantiedagopvang, een aula met keuken en woonkamerruimte voor de vakantiedagopvang. De aula wordt 

gebruikt voor diverse vieringen en de keuken wordt gebruikt voor de praktijklessen koken. Het lokaal voor de 

vakantiedagopvang wordt nu nog gebruikt voor de judolessen. Voor de gym-, fitness- en zwemlessen maken wij 

gebruik van de sporthal en het zwembad op het terrein van 's Heeren Loo, locatie Willem van de Bergh in Noordwijk. 

We beschikken over terrassen voor de klaslokalen, maar missen een schoolplein. Voor het buiten spelen maken we 

gebruik van de pleinen en geasfalteerd veldje achter onze school. Ook wordt er gewandeld, gefietst of geskelterd 

rondom de vijver. Voor kinderen die op de fiets naar school komen is er voor de school een gelegenheid de fiets te 

stallen. De Oeverpieper aan het Gruenepad wordt het schooljaar 2015 – 2016 bezocht door 19 leerlingen, verdeeld 

over 5 groepen. De Oeverpieper aan de Appelhof wordt bezocht door 7 leerlingen in schooljaar 2015 - 2016. 
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2 Schoolbeschrijving 
 

2.1 Schoolgegevens 

De Oeverpieper valt onder Stichting Speciaal Onderwijs Leiden e.o. 

De directeur-bestuurder is dhr. I. Roosjen. 

Donizettilaan 1a 

2324 BE Leiden 

Mailadres: i.roosjen@st-sol.nl 

Website: http://st-sol.nl/ 

Telefoon: 071 - 5281010 

 
De Oeverpieper valt ook onder 's Heeren Loo 

Regiodirecteur Zuid-Holland Noord / Kind en Gezin is mevr. G. Houtekamer 

Driehoeklaan 1 

2201 ZP Noordwijk 

Mailadres: greet.houtekamer@sheerenloo.nl 

Website: www.sheerenloo.nl 

Telefoon: 088 - 0363012 

 
De teamleider van De Oeverpieper is mevr. J. Voortman 

Gruenepad 2 

2203 EZ Noordwijk 

Mailadres: janny.voortman@sheerenloo.nl 

Website: www.oeverpieper.nl (in wording) 

Telefoon: 06-12457370 

 

 
Bijlagen 

1. Schoolgids 

 

 
2.2 Kenmerken van het personeel 

Het personeel van De Oeverpieper bestaat naast de teamleider uit de volgende personeelsleden: 
 

vanuit het onderwijs: een orthopedagoge (onderwijs), een intern begeleider, groepsleerkrachten (4), 

onderwijsassistentes die een opleiding tot leerkrachtondersteuner volgen (3) en een conciërge; 

vanuit de zorg: een gedragswetenschapper (zorg), een coach, pedagogisch medewerkers niveau 4 (11). 
 

Het team bestaat uit 18 vrouwen en 6 mannen, in totaal 24 personeelsleden, waarvan het overgrote deel parttime werkt. 
 

 
De leeftijdsopbouw ziet er als volgt uit: 

Tussen 25 en 34 jaar: 10 personeelsleden 

Tussen 35 en 44 jaar: 6 personeelsleden 
 

Tussen 45 en 54 jaar: 5 personeelsleden 
 

Tussen 55 en 6 jaar: 3 personeelsleden 
 

Naast het vaste personeel dat tot De Oeverpieper behoort, worden de bewegingslessen verzorgd door 

bewegingsagogen van 's Heeren Loo. 

Wekelijks komt een logopediste van 's Heeren Loo om groepslogopedie te geven aan één lokaal. 

Teamleider 

De teamleider heeft de dagelijkse leiding over de school. Zij wordt aangestuurd door de directeur-bestuurder van 

Stichting Speciaal Onderwijs Leiden e.o. 

mailto:i.roosjen@st-sol.nl
http://st-sol.nl/
mailto:greet.houtekamer@sheerenloo.nl
http://www.sheerenloo.nl/
mailto:janny.voortman@sheerenloo.nl
http://www.oeverpieper.nl/
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Er is een joint-venture tussen SSOL en 's Heeren Loo. Maandelijks vindt de Stuurgroep plaats, waarbij zowel dhr. 

Roosjen als mevr. Houtekamer en de teamleider zitting in hebben. 

Orthopedagoge/gedragswetenschapper 
 

Aan onze school is een orthopedagoog (12 uur per week) en een gedragswetenschapper (4 uur per week) verbonden; 

zij hebben zitting in de Commissie van Begeleiding (CvB) van de school. De pedagogisch / psychologische 

onderzoeken vallen onder hun verantwoordelijkheid en de handelingsplannen bij de leerlingbespreking worden door 

hen in samenwerking met het team opgesteld. Verder hebben de orthopedagoge/gedragswetenschapper een 

adviserende en stimulerende taak binnen het onderwijsleerproces van onze school. Maandelijks voeren zij 

groepsbesprekingen met de lokalen en indien nodig vaker. 

Intern Begeleider 
 

De Intern Begeleider (IB-er) (16 uur per week) is verantwoordelijk voor het bewaken en optimaliseren van het onderwijs 

om op deze manier de didactische ontwikkeling van de kinderen zo goed mogelijk te laten verlopen. De IB-er houdt 

zich bezig met het leerlingvolgsysteem en organiseert en begeleidt de leerlingbesprekingen. Daarnaast is de IB-er op 

de hoogte van de ontwikkelingen van de leerlingen, 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-er evalueert jaarlijks de opbrengsten van het geboden onderwijs binnen De Oeverpieper. De IB-er heeft ook zitting in 

de Commissie van Begeleiding (CvB). 

Coach 
 

Sinds oktober 2014 is er op De Oeverpieper een coach aangesteld. Hij maakt situaties en gevoelens bespreekbaar, 

begeleidt het team hoe anders te kunnen handelen en moedigt aan bij mooie acties. Hij laat mensen zelf inzien, o.a. 

door video-opnames, wat er zoal gebeurt in interactie met de leerling(en) en hoe daarvan geleerd kan worden. 

Teamleden kunnen ook voor individuele coachingsvragen bij hem terecht. Momenteel wordt de coach daar waar 

nodig tevens ingezet als achterwacht: hij wordt ingezet bij escalaties die door de directe begeleiders niet meer op een 

rustige manier kunnen worden opgelost. 

Leerkrachten en onderwijsassistenten 
 

Zij zijn verantwoordelijk voor het onderwijsprogramma. De onderwijsassistentes volgen de opleiding tot 

leerkrachtondersteuner en begeleiden de leerlingen op onderwijsgebied bij afwezigheid van de leerkracht. Zij worden 

ondersteund door de Intern Begeleider. De leerkrachten en onderwijsassistenten zijn verantwoordelijk voor het 

opstellen en uitvoeren van het onderwijsplan en het ontwikkelingsperspectief plan (OPP). 

Gespecialiseerd dagbestedingsmedewerkers 
 

De gespecialiseerde dagbestedingsmedewerkers werken intensief samen met de leerkrachten/onderwijsassistenten om 

een verantwoord dagprogramma aan te bieden. In het algemeen geldt dat kinderen met gedragsproblemen een tekort 

hebben aan een eigen structurerend, probleemoplossend vermogen. Daarom is de aanpak voor een belangrijk deel 

gericht op structuur bieden om hen te helpen hun wereld veiliger, overzichtelijker en beter voorspelbaar te maken. 

Doordat de kinderen zoveel moeite hebben met het sturen van hun eigen gedrag zijn veel kinderen in het reguliere 

onderwijs vastgelopen. Ze voelen zich vaak niet begrepen, niet gewaardeerd en afgewezen. Ze hebben ervaren niet 

veel goed te kunnen doen. Daarom is het belangrijk om te zoeken naar positieve mogelijkheden, talenten van de 

kinderen die als compensatiemogelijkheden gebruikt kunnen worden. Een intensieve aanpak naast onderwijs is voor 

deze kinderen noodzaak om deze kinderen met al hun beperkingen en hun mogelijkheden te bereiken. Daarom is 

ondersteuning in het gedrag noodzakelijk en wordt de organisatie van het onderwijs en het pedagogisch klimaat 

aangepast aan de mogelijkheden van onze kinderen. De gespecialiseerde dagbestedingsmedewerkers zijn 

verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van de Persoonlijke Plannen vanuit de zorg. 

Conciërge 
 

De conciërge zorgt dat de leerlingen bij de bewegingslessen of stageplekken komen en draagt dagelijks zorg voor het 

klein onderhoud. Incidenteel en ter overbrugging tot een passende stageplek is gevonden kan de conciërge ook wel de 

begeleiding van een leerling op zich nemen. Dit is dan bedoeld als vervangende stageplek. 

Bewegingsagogen 
 

De leerlingen op De Oeverpieper aan het Gruenepad krijgen elke week drie sportmomenten aangeboden door de 

bewegingsagogen. Zij bieden op maat gemaakte lessen bewegingsonderwijs (zwemmen, fitness, gym en judo) en is 

veelal gericht op het met elkaar omgaan op een positieve manier. 
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Logopedisten 
 

Eens per week komt de logopediste voor 45 minuten langs om aan Lokaal 1 groepslogopedie te bieden. 
 
 
 

2.3 Kenmerken van de leerlingen 

Onze school wordt bezocht door 26 leerlingen. Deze leerlingen hebben een dubbele bekostiging: een 

toelaatbaarheidsverklaring (TLV) vanuit de Samenwerkingsverbanden en een zorgindicatie (veelal 9 dagdelen 

begeleiding of behandeling groep) voortkomend uit de Jeugdwet of de Wet Langdurige Zorg. Zij ontvangen deze 

dubbele bekostiging op basis van hun ernstige gedragsproblemen die bijvoorbeeld voortkomen uit een forse 

hechtingsstoornis. De kenmerken van de leerlingen en de consequenties daarvan voor onze organisatie en ons 

onderwijs is hieronder beschreven. 

Onze kinderen in de leeftijd van 7 jaar tot 16 jaar hebben ernstige gedrags- en ontwikkelingsstoornissen. De 

problematiek van de kinderen is integraal en speelt zowel in de thuissituatie als in de schoolsituatie. 

Leerlingkenmerken: 
 

Externaliserende gedragsproblematiek 

Functioneren als verstandelijke beperkt 

Sociaal-emotioneel een grote achterstand 

Vaak hebben zij een combinatie van psychiatrische stoornissen als ADHD, angst, hechtingsstoornis, Autisme 

spectrum stoornissen en ODD/CD 

Het IQ varieert van 40 tot gemiddeld, met een aanzienlijke didactische achterstand 

Zij komen moeilijk tot leren (in groter groepsverband) 

Zij hebben veel negatieve ervaringen opgedaan en zijn op diverse scholen vastgelopen, ook binnen het regulier 

speciaal onderwijs 

In het algemeen geldt dat kinderen met gedragsproblemen een tekort hebben aan een eigen structurerend, 

probleemoplossend vermogen. Daarom is de aanpak voor een belangrijk deel gericht op structuur bieden om hen te 

helpen hun wereld veiliger, overzichtelijker en beter voorspelbaar te maken. Doordat de kinderen zoveel moeite hebben 

met het sturen van hun eigen gedrag zijn veel kinderen in het reguliere (speciaal) onderwijs vastgelopen. Ze voelen 

zich vaak niet begrepen, niet gewaardeerd en afgewezen. Ze hebben ervaren niet veel goed te kunnen doen. Daarom 

is het belangrijk om te zoeken naar positieve mogelijkheden, talenten van de kinderen die als 

compensatiemogelijkheden gebruikt kunnen worden. 

Een intensieve behandeling naast onderwijs is voor deze kinderen noodzaak om deze kinderen met al hun 

beperkingen en hun mogelijkheden te bereiken. 

Daarom is gedrag ondersteunend onderwijs noodzakelijk en wordt de organisatie van het onderwijs en het pedagogisch 

klimaat aangepast aan de mogelijkheden van onze kinderen. 

Bijlagen 

1.  Uitstroomgegevens De Oeverpieper 2013-2015 

 

 
2.4 Kenmerken van de ouders en de omgeving 

De Oeverpieper heeft een regionale functie. De kinderen en hun ouders komen uit de Duin- en Bollenstreek, Leiden en 

de Rijnstreek. Het opleidingsniveau van de ouders loopt uiteen van ongeschoold tot academisch. Leerlingen worden 

veelal gebracht en gehaald door taxi's van het Gemeentelijk Leerlingenvervoer van de gemeente waar ze woonachtig 

zijn. 

De Oeverpieper onderhoudt nauwe contacten met de ouders/verzorgers van de leerlingen. Wekelijks wordt er 

gerapporteerd over de vorderingen/gedragingen van de leerling en indien nodig gebeurt dit dagelijks. Een verslag wordt 

schriftelijk gedaan via de mail, maar kan ook telefonisch plaatsvinden. Daarnaast zijn er vastgestelde 

contactmomenten. 

Vaak zijn er ook andere instanties betrokken bij de gezinnen, zoals de Jeugd- en Gezinsteams, Kristal en/of de 

leerplichtambtenaar. Wij proberen steeds vaker in te zetten op 'Eén kind, één gezin, één plan'. De ouders worden zo 

beschouwd als een actieve partner binnen het hulpverleningsplan dat rondom een kind wordt opgesteld. 
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De Oeverpieper kent geen Ouderraad. 
 

Ons streven is dat er per schooljaar 2016 - 2017 minstens één ouder zitting heeft in de Medezeggenschapsraad van de 

drie Noordwijkse scholen (De Oeverpieper, SO De Duinpieper en VSO Het Duin). 

 

 

2.5 Sterkte-zwakteanalyse 

In het kader van ons nieuwe schoolplan zien we voor de komende vier jaren een aantal kansen (intern en extern) en 

bedreigingen (intern en extern) voor wat betreft de school, het personeel en de leerlingen. We willen daarmee 

nadrukkelijk rekening houden in ons beleid en onze beleidskeuzen. 
 

STERKE KANTEN SCHOOL ZWAKKE KANTEN SCHOOL 

* Collegiale samenwerking * Veel wisseling in personeel 

* Altijd in ontwikkeling * Onduidelijkheid in communicatie 

* Voorspelbaar pedagogisch klimaat * Doorgaande lijn 

* Integrale aanpak onderwijs/zorg * Weinig doorstroom naar regulier SO/VSO 

 

KANSEN BEDREIGINGEN 

* unieke dienstverlening in de regio voor sterk uitdagende 

gedragsproblematieken 

* passend onderwijs zorgt voor langer verblijf op 

basisonderwijs en speciaal onderwijs, dus: later instromen 

en grotere problematiek 

* doelstelling passend onderwijs: 'geen thuiszitters' * kwaliteitscriteria op leerprestaties 

* Beter aanbod onderwijs door aanschaf en gebruik van 

methodes 

* Continue druk op het afgeven van de TLV-hoog door 

Samenwerkingsverbanden 

* Vermeerderen van praktijklessen en stages * Door gedrag moeilijk te plaatsen op stageplekken 

 

 

2.6 Landelijke ontwikkelingen 

In Nederland zijn in het onderwijs in algemene zin de onderstaande ontwikkelingen te onderscheiden: 
 

1. Veel aandacht voor opbrengstgericht werken 
 

2. Veel aandacht voor handelingsgericht werken (differentiatiemodel) 
 

3. Een sterk toenemende aandacht voor de sociale ontwikkeling van leerlingen 
 

4. Een sterk toenemende aandacht voor de toekomstige rol van de leerlingen in de maatschappij (burgerschap) 
 

5. Aandacht voor 21st century skills: accent op vaardigheden (brede ontwikkeling) 
 

6. De effecten die de invoering van passend onderwijs heeft op de praktijk van de klas en de begeleiding van kinderen 

met extra ondersteuningsbehoefte 

7. De doorontwikkeling van speciaal onderwijs naar gespecialiseerd onderwijs 
 

8. De rol van de leraar komt steeds centraler te staan 
 

9. Scholing en benutting van de professionele ruimte door de leraren 
 

10. Ontwikkelingen met betrekking tot excellente scholen 
 

11. Ontwikkelingen ten aanzien van de verantwoording van kengetallen (Venster PO, Scholen op de kaart) 

In de Jeugdzorg zijn de volgende ontwikkelingen op landelijk niveau te onderscheiden: 

1. Transitie van de Jeugdzorg 
 

2. Overheveling van taken, financiën en personeel naar gemeente 
 

3. Invoering JGT's met een centrale rol in de jeugdhulpverlening 
 

4. Bezuinigingen op de Jeugdzorg 
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5. Nieuwe structuren en daarmee nieuwe procedures 
 

6. Kostenefficiënt denken 
 

7. Verantwoording op resultaat 
 

8. De gerichtheid op zo veel mogelijk uitstromen van leerlingen in de reguliere werksituatie, i.c. het sterk verminderen 

van de beschermde arbeidssetting 

Niet alle aspecten zijn direct van invloed op de organisatie en het functioneren van De Oeverpieper, maar een aantal 

zijn dat wel degelijk. In enkele gevallen zijn aspecten vanuit onderwijs en zorg versterkend op elkaar en zijn de effecten 

op De Oeverpieper extra merkbaar. 

 
 
 

2.7 Besturen 

Twee besturen 
 

De Oeverpieper valt onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van twee stichtingen, te weten Stichting Speciaal 

Onderwijs Leiden e.o. (onderwijs) en 's Heeren Loo (zorg). Hieronder staat een beknopte beschrijving van beide 

organisaties. 

I. Stichting Speciaal Onderwijs Leiden e.o. 
 

“Uitgaan van Mogelijkheden” 
 

Missie 
 

Stichting Speciaal Onderwijs Leiden e.o. stelt haar scholen en medewerkers in staat expertise te ontwikkelen voor en 

gespecialiseerd onderwijs te verzorgen aan leerlingen in de leeftijd van 4 tot 20 jaar in de doelgroepen: 

zeer moeilijk lerende leerlingen  

leerlingen met een lichamelijke beperking 

leerlingen met een meervoudige beperking 

leerlingen met een langdurige ziekte 

Onze leerlingen hebben vaak een complexe problematiek en extra zorgbehoefte. 
 

Visie 
 

SSOL e.o. streeft naar een zo optimaal mogelijke ontwikkeling voor al haar leerlingen. Leidraad hierbij is: het hebben 

van realistische, zo hoog mogelijke verwachtingen voor iedere individuele leerling. Hoge streefdoelen leiden tot betere 

resultaten. Met onze positieve en stimulerende benadering binnen het onderwijs beogen wij: 

het zelfvertrouwen van de leerling te doen toenemen 

de leerling keuzes te leren maken 

de leerling initiatieven te leren tonen 

de leerling voor zichzelf op te leren komen 

de leerling mag leren van fouten 

SSOL e.o. werkt doelgericht en planmatig met behulp van groepsplannen en ontwikkelingsperspectief. Wij bereiden 

leerlingen in brede zin voor op de toekomstige volwassenheid en een volwaardige plek in de samenleving. Wij zien in 

ons onderwijs een nauw verband tussen cognitieve taken en sociale vaardigheden. Onze leerlingen worden uitgedaagd 

te presteren overeenkomstig hun mogelijkheden.  Onderwijs en begeleiding zijn geïntegreerd: op alle 

scholen/afdelingen zijn de aanpak en het overleg van verschillende disciplines goed op elkaar afgestemd. De komende 

jaren zal ons onderwijs zich verder ontwikkelen zodat onze leerlingen zich nog beter kunnen voorbereiden op de 

uitdagingen van de 21e eeuw. 

SSOL e.o. werkt intensief samen met ouders en organisaties die het onderwijs ondersteunen of aanvullen. 
 

Werkgeverschap 
 

Bekwaam en gemotiveerd personeel is het grootste kapitaal dat de organisatie heeft en is van doorslaggevende aard 

voor het behalen van de gestelde onderwijsdoelen. SSOL onderscheidt zich door voortdurende aandacht voor de 

ontwikkeling van en goede zorg voor de medewerkers. 
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Identiteit 

 

SSOL e.o. is een stichting op algemeen bijzondere grondslag. We gaan uit van de acceptatie van en positieve 

waardering voor ieder individu. 

De scholen van SSOL zijn: 
 

S O De Duinpieper, VSO Het Duin en De Oeverpieper te Noordwijk 

SO en VSO De Thermiek te Leiden 

SO en VSO Korte Vlietschool te Leiden 

H et werkgebied is regio Zuid-Holland Noord. 

 
 

SSOL e.o. vervult haar taak vanuit de volgende kernwaarden: 
 

Gespecialiseerd 
 

Goed onderwijs houdt in het optimaal benutten en waarderen van de verschillende talenten van de leerlingen en 

personeel. Voor onze leerlingen betekent dat eigenaarschap van het eigen leerproces. Van onze medewerkers 

verwachten wij dat ze resultaatgericht en ondernemend zijn, hun talenten ontwikkelen en daarop reflecteren. Het zijn 

professionals die feedback geven en vragen. 

Uitdagend 
 

De scholen binnen SSOL e.o. streven naar een pedagogisch klimaat waarbinnen de leerlingen zich veilig voelen en 

waarbinnen zij worden uitgedaagd om zich te ontwikkelen op een wijze welke aansluit bij hun mogelijkheden. Plezier 

om naar school te gaan staat hierbij voorop. Wij gaan uit van mogelijkheden maar willen onze leerlingen en ouders ook 

een realistisch toekomstbeeld geven. 

Respect 
 

B innen de gehele organisatie gaat men respectvol met elkaar om. Dit geldt voor leerlingen onderling, het personeel 

richting leerlingen en ouders en personeel onderling. De betrokkenheid voor leerlingen maar ook voor de collega’s 

onder elkaar is groot. 

Vertrouwen 
 

Vertrouwen in elkaar en vertrouwen in de toekomst, vertrouwen geven en betrouwbaar zijn. Voor SSOL e.o. betekent 

dat wij integer zijn in ons contact met elkaar, met de ouders en met onze leerlingen. De leerling accepteren als een 

waardevol mens: “Je doet er toe”. 

 

 
II. 's Heeren Loo 

 

's Heeren Loo Zorggroep helpt mensen met een verstandelijke beperking hun leven in te vullen zoals zij dat zelf willen. 
 

Zij doen dat in heel Nederland met hulp die varieert van lichte ondersteuning aan huis tot intensieve 24-uurs opvang op 

woonlocaties. Ze willen daarin van bijzondere professionele en persoonlijke waarde zijn. Daarom maken ze ruimte voor 

echte ontmoetingen en luisteren goed naar wensen en verwachtingen van cliënten en hun verwanten. 

Onze missie 
 

Mensen met een verstandelijke beperking tot hun recht laten komen. 
 

Onze visie 
 

Elk mens is uniek en verrijkt hiermee 

de samenleving. 

Elk mens heeft ook behoefte 
 

aan persoonlijke groei en ontwikkeling. 
 

‘s Heeren Loo kan daarbij behulpzaam zijn: 

Of je nu jong of oud bent, 

wij kunnen je helpen een passend antwoord te vinden op grote en kleine vragen. 

Dichtbij en samen 
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met de mensen die er voor jou toe doen. 
 

Het gaat jou om wie je bent 

en wat je nodig hebt. 

Onze kernwaarden 
 

Betrokken 
 

We zijn betrokken bij ons werk, de cliënten en hun sociale omgeving. Onze toewijding en professionaliteit komen terug 

in alles wat we doen. Door een proactieve houding weten we wat er speelt en kunnen we hier snel en adequaat op 

inspelen. We houden ons niet afzijdig, maar gaan de discussie aan zonder onszelf te verliezen. Betrokken ben je niet 

passief, maar actief. 

Samen 
 

We werken samen. We zijn open, geïnteresseerd en in verbinding met elkaar en de maatschappij. We gaan verder dan 

het hebben van alleen een functionele relatie met onze omgeving zonder dat het klef wordt. We doen het samen, 

omdat we erin geloven dat we samen betere resultaten bereiken. 

Passie 
 

We hebben passie en stralen die ook uit. Bij 's Heeren Loo krijg je energie van energieke mensen. Je voelt de 

hartelijkheid van ‘wees welkom' en ‘wat kan ik voor je betekenen'. We zijn bevlogen en onze passie gaat hierbij verder 

dan gewoon opgewekt zijn, maar wordt nooit overweldigend. 

Ontwikkeling 
 

We staan voor ontwikkeling. Voor beweging, groei en nieuwe ervaringen. Want stilstaan is geen optie. Voor niemand. 

We zijn hierin niet voorzichtig, maar ook niet over-ambitieus. We dagen uit en proberen het maximale eruit te halen, 

met respect voor mogelijkheden en omstandigheden. 

 

 

2.8 Samenwerking 

Leren van en met elkaar 
 

Zowel binnen Stichting Speciaal Onderwijs Leiden e.o. als binnen 's Heeren Loo zijn er verschillende vormen 

ontwikkeld van leren van en met elkaar. De deskundigen komen regelmatig bij elkaar om de deskundigheid te 

vergroten. 

Binnen Stichting Speciaal Onderwijs Leiden e.o. komen de teamleiders met grote regelmaat bij elkaar om enerzijds 

procedures af te stemmen en overkoepelende afspraken te maken, maar anderzijds om van elkaar te leren. 

Inhoudelijke onderwerpen worden tijdens studiedagen besproken, waarbij de collegiale deskundigheid benut wordt. Op 

niveau van IB-ers worden met name inhoudelijke bijeenkomsten georganiseerd. Met de collega-so-directeuren is een 

regelmatig overleg over zowel organisatorische als inhoudelijke onderwerpen. Met name het ondersteunen van de 

ontwikkeling van passend onderwijs vanuit het so is regelmatig onderwerp van overleg. 

Maandelijks vinden er beleidsgesprekken plaats met de directeur-bestuurder van Stichting Speciaal Onderwijs Leiden 

e.o. met de regiodirecteur Zuid-Holland Noord / Kind en Gezin van 's Heeren Loo en de teamleider van De 

Oeverpieper. 
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3 Onderwijskundig beleid 
 

3.1 De missie van de school 

Kernwaarden van De Oeverpieper 

Recht op ontwikkeling voor alle kinderen 

Alle kinderen, dus ook de kinderen die niet mee kunnen komen in het reguliere (speciaal) onderwijs om welke reden 

dan ook, hebben recht op onderwijs. Hieronder treft u twee artikelen aan uit het Verdrag inzake de Rechten van het 

kind: 

Artikel 28: 
 

Ieder kind heeft recht op onderwijs. De Staat heeft tot taak het basisonderwijs verplicht te stellen en voor iedereen 

gratis beschikbaar te stellen, de ontwikkeling van verschillende vormen van voortgezet onderwijs aan te moedigen en 

toegankelijk te maken voor alle kinderen alsmede hoger onderwijs toegankelijk te maken voor kinderen die daar de 

capaciteiten voor hebben. De discipline die op school wordt gehandhaafd moet verenigbaar zijn met de menselijke 

waardigheid van het kind en moet in overeenstemming zijn met dit Verdrag. De Staten bevorderen internationale 

samenwerking op het gebied van onderwijs. Hierbij wordt speciaal rekening gehouden met de behoeften van 

ontwikkelingslanden. 

Artikel 29: 
 

Het onderwijs dient te zijn gericht op de zo volledig mogelijke ontplooiing van de persoonlijkheid, de talenten en de 

geestelijke en lichamelijke vermogens van elk kind. Onderwijs dient het kind voor te bereiden op een actief volwassen 

leven in een vrije samenleving en zal het kind respect bij brengen voor mensenrechten, voor zijn ouders, zijn culturele 

achtergrond, taal en waarden, en voor de culturele achtergrond van anderen. 

Per 1 augustus 2014 kennen we in Nederland de Wet op Passend Onderwijs. Deze heeft tot doel dat: 
 

alle kinderen een passende plek in het onderwijs krijgen 

een kind naar een gewone school gaat als dat kan 

een kind naar het speciaal onderwijs gaat als intensieve begeleiding nodig is 

scholen de mogelijkheden hebben voor ondersteuning op maat 

de mogelijkheden en de onderwijsbehoefte van het kind bepalend zijn, niet de beperkingen 

kinderen niet meer langdurig thuis komen te zitten 

 
 

De missie van De Oeverpieper is: 

 
Voor ieder kind, in de leeftijd van 6 – 16 jaar die vanwege een combinatie van lage intelligentie/ernstige 

ontwikkelingsachterstand en gedragsproblematiek in geen enkele andere onderwijssetting terecht kan, of waarvan een 

passende onderwijssetting nog onvoldoende duidelijk is, een onderwijs-zorgaanbod creëren, dat passend is bij de 

individuele hulpvraag/behoefte, gecombineerd met ondersteuning en begeleiding van ouders/verzorgers. Hiervoor 

werken we intensief en integraal samen met de partners in zorg (bijv. Jeugd- en Gezinsteams, wijkagent, ouders, 

Kristal) en onderwijs (bijv. De Duinpieper en Het Duin). We begeleiden het kind in de brede ontwikkeling naar een zo 

zelfstandig en optimaal mogelijk functioneren binnen een onderwijssetting. 

 

 
3.2 De visie van de school 

Visie van De Oeverpieper 
 

De Oeverpieper biedt een op maat gemaakt onderwijs-zorgarrangement aan, dat is afgestemd op de individuele 

leerling, zodat we hem uitdagen om te groeien. Daarbij sluiten wij aan bij de mogelijkheden en de behoeften van de 

leerling. Wij bieden onderwijs in kleine groepen leerlingen, die speciale onderwijs- en zorgbehoeften hebben. De 

leerlingen worden intensief begeleid. Wij laten merken dat elke leerling een waardevol persoon is: ‘Je mag er zijn!’. 

Het bieden van structuur en veiligheid is de basis. Deze wordt geboden door: 
 

De inzet van vaste, gekwalificeerde medewerkers, zodat er gebouwd kan worden aan een vertrouwensband. 

Aan de leerling wordt nabijheid en sturing geboden 

Een vertrouwde, prikkelarme en stimulerende ruimte 

Voldoende verwerkingstijd voor de leerling om te wennen aan nieuwe situaties 
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Voorspelbaarheid door middel van een vast dagprogramma 

Een goede balans tussen ontspanning en inspanning 

Er wordt gewerkt volgens het Positive Behaviour Support (PBS). Dit betekent dat de leerlingen positief benaderd 

worden. Er wordt niet gezegd wat niet mag, maar er wordt steeds benadrukt wat er verwacht wordt van de leerling. 

Daarnaast worden de leerlingen gestimuleerd zelf hun emoties te reguleren. 

Wat bij onze leerlingen ook een bewezen effectieve aanpak is, is de methode ‘Geef me de vijf’ van Colette de Bruin. 

Door elke situatie overzichtelijk te maken door de vijf vragen Wie? Wat? Wanneer? Waarom? Hoe? te beantwoorden, 

zorg je voor duidelijkheid en voorspelbaarheid, zaken waar onze leerlingen zeker mee geholpen zijn, waardoor veel 

stress kan worden voorkomen. 

 

3.3 Aspecten van opvoeden: Levensbeschouwelijke identiteit 

Ondanks dat De Duinpieper (en daaruit voortvloeiend De Oeverpieper) van oorsprong een Protestants Christelijke 

identiteit heeft, is daar weinig van terug te zien. Alle gezindten zijn welkom, zolang men elkaar respecteert. 

De aandacht voor levensbeschouwelijke vorming is verweven in het onderwijs. Hoewel de eerste en duidelijke 

aandacht gaat naar de sociaal-emotionele ontwikkeling, besteden we regelmatig en als mogelijk aandacht aan 

geestelijke stromingen. 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. 

Wij besteden gericht aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling 

Zodra kinderen enigszins in staat zijn om buiten zichzelf te denken, laten wij hen bewust kennismaken met de 

verschillen in de samenleving 

Op school besteden we aandacht aan religieuze feesten 

 
3.4 Aspecten van opvoeden: Sociaal-emotionele ontwikkeling 

De leerlingen van De Oeverpieper zijn kinderen met ernstige externaliserende gedragsproblemen. De kinderen hebben 

onvoldoende zelfcontrole en hun identiteit als leerling moet nog groeien. Bij veel kinderen is angst een onderliggende 

oorzaak. Ze zijn zeer prikkelgevoelig en hebben vaak een problematische thuissituatie. Op De Oeverpieper worden het 

verder ontwikkelen van de persoonlijkheid, het leren reguleren van de emoties en het ontwikkelen van een identiteit als 

leerling gezien als belangrijke hoofddoelen om uiteindelijk tot leren te komen. 

Daarvoor worden onderstaande modellen en theorieën gehanteerd: 
 

M.b.t. het dagelijks handelen in de groep: 
 

• Het sociaal competentiemodel: deze methode gaat uit van een ontwikkelingstaken die kinderen in hun leven moeten 

volbrengen; elke taak is karakteristiek voor een bepaalde fase in hun leven. De methode richt zich op het versterken en 

uitbreiden van adequaat gedrag en het negeren van inadequaat gedrag. Daarbij wordt een alternatief aangereikt voor 

het inadequate gedrag. 

• Het leerbaarheidsmodel: dit model zegt dat de mate waarin een kind in staat is zijn/haar gedrag te reguleren als 

voorwaarde dient om te kunnen leren en een identiteit als leerling te verwerven. Drie ontwikkeldoelen zijn van belang: 

het ontwikkelen van zelfbewustzijn, van sociaal bewustzijn en van bewuste relatiehantering. 

• De bouwstenen van hechting: kinderen moeten voldoende veilig gehecht zijn aan een volwassene om te kunnen 

groeien en zich te kunnen ontwikkelen. Het kind moeten leren vertrouwen op anderen en zichzelf. Het mentaliseren (het 

waarnemen, verwoorden en begrijpen) is hiervoor een voorwaarde. 

• Cognitieve gedragstherapeutische principes: deze therapie gaat vooral uit van de invloed van het denken op het 

gevoelsleven en het doen. De conflictcyclus (vanuit LSCI: life, space, crisis en intervention) wordt ingezet om het kind 

meer zicht te laten krijgen op de koppeling tussen gevoel, gedachte en gedrag. 

• Leertheorie (Positive Behavior Support): binnen De Oeverpieper wordt gewerkt met modeling (tonen van 

voorbeeldgedrag) en de rol van hulp-ik (waarbij de volwassene hardop de gedachten, die het kind heeft of zou moeten 

hebben verwoord en omzet in handelen. 

• Teachh: het kernwoord binnen deze benadering is structuur. Het doel is door middel van het bieden van duidelijkheid 

en structuur overzicht voor het kind te creëren en ze te leren zelfstandig te functioneren. 

• GIP-model: de activiteiten van de dag worden met picto’s weergegeven en dagelijks voorafgaand aan de dag voor 

besproken met de kinderen. 
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In schooljaar 2015 - 2016 wordt gewerkt aan het vinden van een passende methode voor sociaal en emotionele 

vorming, zodat er een aanbod is met een doorgaande lijn. Deze zal zo spoedig mogelijk geïmplementeerd worden. 

Beoordeling 

Onze school maakt met ingang van schooljaar 2015 - 2016 gebruik van ZIEN voor sociaal-emotionele ontwikkeling in 

ParnasSys als Leerling Volg Systeem. 

 

3.5 Aspecten van opvoeden: Actief burgerschap en sociale 
cohesie 

We brengen de leerlingen de aspecten van burgerschap bij: de basiskennis, vaardigheden en houding die nodig zijn 

om een actieve rol te kunnen spelen in de eigen leefomgeving en in de samenleving. De leerlingen maken kennis met 

begrippen als democratie, grond- en mensenrechten, duurzame ontwikkeling, conflicthantering, sociale 

verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid en het omgaan met maatschappelijke diversiteit. 

Bij burgerschapsvorming staan drie domeinen centraal: 
 

1. democratie - kennis over de democratische rechtstaat en politieke besluitvorming; democratisch handelen en de 

maatschappelijke basiswaarden 

2. participatie - kennis over de basiswaarden en mogelijkheden voor inspraak en vaardigheden en houdingen die 

nodig zijn om op school en in de samenleving actief mee te kunnen doen 

3. identiteit - verkennen van de eigen identiteit en die van anderen; voor welke (levensbeschouwelijke) waarden sta ik 

en hoe maak ik die waar? 

'Je mag er zijn!' staat op De Oeverpieper hoog in het vaandel; respect voor jezelf en voor de ander - daar staat en valt 

alles mee. 

 
'Social Return on Investment' vinden wij bij De Oeverpieper erg belangrijk. 

Onze leerlingen hebben een afstand tot de arbeidsmarkt en op De Oeverpieper hebben wij tot doel dat voor hen de 

arbeidsparticipatie in de maatschappij vergroot wordt. Wij begeleiden de leerling in de brede ontwikkeling naar een zo 

zelfstandig en optimaal mogelijk functioneren. 

 

 

3.6 De  kernvakken: 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 Oeverpieper kent vijf leerroutes: 
 

1. Leerroute 1a leidt tot het VSO richting belevingsgerichte dagbesteding. Binnen deze leerroute wordt gewerkt met 

de Plancius leerlijnen. 

2. Leerroute 1b leidt tot het VSO richting arbeidsmatige dagbesteding in kleine groepen. 

3. Leerroute 2 leidt tot het VSO richting arbeidsmatige dagbesteding. 

4. Leerroute 3a leidt tot het VSO richting arbeidsmarktgericht. 

5. Leerroute 3b leidt naar SBO of PRO. 
 

 
Beoordeling 

 

 

Omschrijving Resultaat 

Zelfevaluatie 2,20 
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Verbeterpunt Prioriteit 

Bij de aangeboden leerinhouden voor Nederlandse taal en rekenen en wiskunde betrekt de 

school alle kerndoelen als te bereiken doelstellingen. 

gemiddeld 

De school heeft een specifiek aanbod om sociale competenties te ontwikkelen. hoog 

 
 

3.7 Vakken, methodes en toetsinstrumenten 

Op De Oeverpieper zijn er vijf 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 en hoe er getoetst wordt. 

Op alle gebieden betreft het de leerlijnen vanuit de CED groep 

 

Vak Methode Toetsing 

Leren leren Zelfgemaakte lessen A.h.v. continue 

observatie gekoppeld 

aan de leerlijen en OPP. 

Geen geobjectiveerde 

toetsing. 

Taal Veilig Leren Lezen 

Spelling in de Lift 

Ambrasoft 

Stenvertbloks 

Kinheim Blokboeken 

Methodegebonden toetsen 

Cito ZML Mondelinge Taal 

Lezen Veilig Stap voor Stap 

Veilig Leren Lezen (comp.) 

Humpie Dumpie (BL) 

Speurneus (BL) 

Kidsweek 

Methodegebonden toetsen 

Cito AVI-toetsen 

Cito DMT 

Schrijven Schrijven leer je zo 

Mijn eigen handschrift 

D.m.v. observatie 

Zelfbeeld en sociaal gedrag Zelfgemaakte lessen A.h.v. continue 

observatie gekoppeld 

aan de leerlijen en OPP. 

Geen geobjectiveerde 

toetsing. 

Rekenen Alles  telt 

Maatwerk 

Ambrasoft (comp.) 

Maatwerk (comp.) 

Stenvertbloks 

Rekenboog 

Kinheim Blokboeken 

Methodegebonden toetsen 

Cito ZML Rekenen 

Cito Rekenen en Wiskunde 

   

 

N.B. 1. In schooljaar 2015 - 2016 wordt gezocht naar een passende methode voor taal, voor sociale en emotionele 

vorming en voor seksuele vorming. 
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N.B. 2. De lessen voor Zelfbeeld en sociaal gedrag nemen op De Oeverpieper een prominente rol in, deze worden 

gemaakt door de begeleiders zelf. De lessen zijn gebaseerd op de principes van PBS. 

Zowel bij Zelfbeeld en sociaal gedrag als bij Leren leren is er continue sprake van (individueel) maatwerk. 

 

 
3.8 De  kernvakken: Taalleesonderwijs 

Het vakgebied Nederlandse taal krijgt –op basis van de 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 adequaat te leren gebruiken. Ook bij veel andere vakken heb 

je taal nodig. Het is belangrijk dat kinderen snel goed kunnen lezen, omdat ze daardoor de informatie bij de andere 

vakken sneller kunnen begrijpen en gebruiken. 

Onze ambities zijn: 
 

1. Onze school beschikt over een taal-/leesbeleidsplan 

2. De leraren beschikken over goede (actuele) methodes voor taal, begrijpend lezen en technisch lezen 

3. De nieuwe methode wordt zo spoedig mogelijk geïmplementeerd en structureel volgens de leerlijn toegepast 

4. De leerkrachten besteden veel tijd aan taal- en woordenschatonderwijs 
 
 

 
3.9 De kernvakken: Rekenen en wiskunde 

Rekenen en wiskunde vinden we een belangrijk vak. In de loop van het primair onderwijs verwerven kinderen zich - in 

de context van voor hen betekenisvolle situaties - geleidelijk vertrouwdheid met getallen, maten, vormen, structuren en 

de daarbij passende relaties en bewerkingen. Ze leren ‘wiskundetaal’ gebruiken en worden ‘wiskundig geletterd’ en 

gecijferd. 

Het rooster borgt, dat we expliciet aandacht besteden aan rekenen en wiskunde en aan het automatiseren van het 

geleerde. We constateren dat rekenen in toenemende mate taliger is geworden, en dat dit bij steeds meer leerlingen 

leidt tot problemen. Daarom richt het automatiseren zich op kale sommen (om de basisvaardigheden goed in te slijpen). 

We gebruiken moderne methodes en Cito-toetsen om de ontwikkeling van de leerlingen te volgen. 

 
 
 

3.10 De  kernvakken: Wereldoriëntatie 

Wereldoriëntatie vinden wij van belang, omdat onderwijs meer is dan taal en rekenen. Wij willen onze leerlingen breed 

ontwikkelen. Wereldoriëntatie komt bij ons op school aan de orde bij de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, 

natuurkunde, biologie, gezond gedrag en verkeer. In dit leergebied oriënteren leerlingen zich op zichzelf, op hoe 

mensen met elkaar omgaan, hoe ze problemen oplossen en hoe ze zin en betekenis geven aan hun bestaan. 

Leerlingen oriënteren zich op de natuurlijke (leef)omgeving en op verschijnselen die zich daarin voordoen. Leerlingen 

oriënteren zich ook op de wereld, dichtbij en veraf, toen en nu en maken daarbij gebruik van cultureel erfgoed. 

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 slag (kunnen) gaan met de computer(s), iPads, de ICT- 

programma’s en de bijbehorende software. 

Onze ambities zijn: 
 

1. De leerkrachten maken optimaal gebruik van het digitale bord 

2. De leerlingen werken met software bij taal, rekenen, lezen en wereldoriëntatie 

3. De leerkrachten beschikken over voldoende ICT-kennis en –vaardigheden 

4. De school beschikt over technisch en inhoudelijk goed werkende hard- en software 

5. We beschikken over een Internetprotocol 

 
3.12 De kernvakken: Kunstzinnige vorming 
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Kunstzinnige vorming wordt op De Oeverpieper vooral gebruikt als uitlaatklep, communicatiemiddel en als 

ondersteuning bij sociaal-emotioneel gedrag. Door middel van deze lessen wordt geleerd emoties te kunnen sturen en 

leren te beheersen. 

 

 

3.13 De  kernvakken: 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 speelleerlokaal voor de jongste leerlingen 

2. Wij besteden voldoende tijd aan lichamelijke opvoeding (zie rooster) 

3. Alle leraren zijn bevoegd om bewegingsonderwijs te verzorgen 

4. Wij beschikken over een vakdocent Lichamelijke opvoeding 

5. Wij beschikken over een uitgewerkt curriculum Lichamelijke opvoeding 

6. Wij gebruiken de basislessen bewegingsonderwijs 
 

Bewegingsonderwijs aan De Oeverpieper-leerlingen wordt gegeven door een bewegingsagoog. De leerlingen krijgen 

drie keer per week 30 minuten bewegingsonderwijs (zwemmen, gym/fitness en judo). In eerste instantie lijkt dit weinig 

voor onze leerlingen, maar dagelijks hebben zij volledig begeleid buiten spelen, waardoor zij dagelijks twee maal een 

kwartier extra bewegingsonderwijs hebben. Het bewegingsonderwijs heeft hierbij ook een sterke relatie tot de sociale 

en emotionele ontwikkeling. Daarnaast is, vanuit de beperkte spanningsboog die de kinderen aan kunnen, besloten om 

de lessen bewegingsonderwijs niet langer dan 30 minuten te laten duren. 

 
De lessen worden gegeven in de gymzaal en het zwembad van 's Heeren Loo en in het lege lokaal (aan het 

Gruenepad) vinden de judolessen plaats. 

 
Het bewegingsaanbod tijdens de lessen bewegingsonderwijs is divers. Er wordt aandacht besteed aan alle vormen van 

bewegen. Maar ook op andere gebieden dan het bewegen zelf wordt de aandacht gericht. Een aantal voorbeelden 

hiervan zijn: omgaan met winnen en verliezen, rekening houden met elkaar, onderlinge verschillen, het houden aan 

regels en afspraken, sportiviteit, omgaan met conflicten . 

 
De structuur van de gymles is altijd hetzelfde. Dit zorgt voor voorspelbaarheid en herkenbaarheid voor onze leerlingen. 

Binnen het diverse bewegingsaanbod en de vaste structuur van de lessen krijgen de leerlingen de kans om zichzelf te 

zijn en hun eigenheid te laten zien. 

 

 
3.14 De kernvakken: Wetenschap en Techniek 

Veel kinderen die De Oeverpieper bezoeken hebben interesse in techniek. Hoewel de focus bij veel kinderen vaak 

langdurig heeft gelegen op gedrag en het kind weinig vrijheid en ruimte heeft gekregen voor onderzoek en 

experimenten, merken wij, dat zij juist binnen de techniek en het doen van onderzoekjes extra focus krijgen en in staat 

zijn om hun aandacht langer te richten. Daarom zetten wij dit ook soms bewust in om het kind te helpen de eigen 

emoties te reguleren. 

Binnen onze visie op techniek komen drie begrippen duidelijk naar voren: 
 

Betekenisvol : Het is de bedoeling dat het kind technische toepassingen ontdekt in combinatie van denken en doen. Dit 

sluit aan bij de belevingswereld van het kind en dat daardoor de betrokkenheid wordt vergroot. Het kind leert 

verbanden zien en gebruikt deze ervaring en kennis in nieuwe situaties. 

Strategisch : Wij vinden het belangrijk dat het onderzoekend en ontdekkend leren (ik doe en ik begrijp) wordt 

gestimuleerd. Dit moet gebeuren door het scheppen van een gestructureerde, krachtige en uitdagende leeromgeving. 

Het vraagt om een duidelijk klassenmanagement en het doet een beroep op de zelfstandigheid van de leerlingen. Het 

gevoel dat ze zelf sturing kunnen geven aan hun leerproces en ontwikkeling wordt hierdoor versterkt. Er is ruimte voor 

eigen leerstrategieën. Er wordt gewerkt van gesloten naar open opdrachten, waarbij technische principes de basis zijn. 

Sociaal : Werken met techniek is een sociale activiteit. Communicatie, samenwerken en verantwoordelijkheid nemen 

zijn belangrijke factoren. De kinderen stimuleren elkaar binnen onderzoeken en ontdekken. Ook zullen ze elkaar 

steunen en in overleg werken naar een oplossing. Het doet een beroep op de creativiteit van het kind. 
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3.15 De kernvakken: Engelse taal 

Beheersing van de Engelse taal vinden we van belang omdat kennis van deze taal steeds belangrijker wordt door de 

toenemende internationalisering, de groeiende mobiliteit en het veelvuldige gebruik van nieuwe media. Hoewel wij veel 

tijd investeren in de sociaal-emotionele ontwikkeling en in de vakken taal, reken en lezen, zorgen wij ook bij de 

kinderen vanaf 14 jaar dat er wekelijks gewerkt wordt met onze methode Groove me en Hello World. Kinderen die 

eerder toe zijn aan Engels en die hier ook mentale ruimte voor hebben, krijgen ook de mogelijkheid om eerder te 

starten met het leren van de Engelse taal. Dit gebeurt op een speelse manier. 

 

3.16 Het lesgeven: Gebruik leertijd 

Op onze school willen we de leertijd effectief besteden, omdat we beseffen dat leertijd een belangrijke factor is voor het 

leren van onze leerlingen. Vaak komen ze met een (grote) leerachterstand en een aversie tegen leren binnen op De 

Oeverpieper . Wij zullen eerst met de kinderen aan de slag gaan om hen weer 'leerbaar' te maken. Zij moeten het 

schoolwerk weer als leuk gaan ervaren. Ondanks deze leerachterstand en vaak negatieve houding t.a.v. het leren, 

proberen we verlies van leertijd te voorkomen. Ook willen we de leerlingen voldoende leertijd geven om zich het 

leerstofaanbod eigen te maken. 

De leerlingen ontvangen minimaal 940 leeruren per jaar. Een deel van deze uren wordt zeer bewust ingezet in de 

ontwikkeling van sociale vaardigheden en de beheersing van de eigen emoties, maar ook in het verkrijgen van een 

gevoel van eigenwaarde en een vertrouwen in het eigen kunnen. Op een gegeven moment kunnen de lessen in de 

kernvakken ook een rol hier bij krijgen en vloeit dit als mogelijk hier in over. 

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 Oeverpieper overgaat op een 

gelijke dagen-/continurooster. 

Onze ambities zijn: 
 

1. Leraren bereiden zich schriftelijk voor: programma en tijd(en) 

2. Leraren zorgen voor een effectief klassenmanagement (voorkomen verlies leertijd) 

3. Op schoolniveau wordt er voldoende onderwijstijd gepland 

4. Leraren beschikken over een expliciet week- en dagrooster. Dit wordt ook dagelijks besproken met de leerlingen. 

5. Leraren plannen extra tijd voor taal (gelet op de behoeften van onze populatie) 

6. Leraren variëren de hoeveelheid leertijd afhankelijk van de onderwijsbehoeften 

7. Leraren observeren, analyseren en bespreken taakgerichtheid van de individuele leerling 

8. Het 'Leren leren' onderhouden 

Beoordeling 

 

 

Omschrijving Resultaat 

Zelfevaluatie 3,00 

 

Verbeterpunt Prioriteit 

De leraren zorgen voor een goed klassenmanagement, waarbij er weinig tijd verloren gaat. hoog 

 
 

3.17 Het lesgeven: Pedagogisch handelen 

De Oeverpieper komt tegemoet aan de basisbehoeften van elk kind op het gebied van competentie, autonomie, relatie 

en betrokkenheid. In het ontwikkelingsproces van een kind worden verschillen tussen kinderen geaccepteerd en wordt 

recht gedaan aan de uniciteit van elk individu. Adaptief onderwijs, gedragsondersteuning en systematisch/planmatig 

werken staan centraal. 

Ons team van leerkrachten en begeleiders is van cruciaal belang. Zij creëren een veilig en gestructureerd klimaat. Wij 

hechten veel waarde aan positieve en motiverende docenten en begeleiders, die ervoor zorgen, dat talenten van elk 

kind benut worden en dat wordt uitgegaan van de mogelijkheden van elk kind. 

Daarbij hebben wij de volgende ambities: 
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1. Het team zorgt voor een ordelijke klas 

2. Het team zorgt voor een functionele en uitdagende leeromgeving 

3. Het team gaat positief en belangstellend met de leerlingen om 

4. Het team zorgt voor interactie met en tussen de leerlingen 

5. Het team biedt de leerlingen structuur 

6. Het team zorgt voor veiligheid (o.a. door goede communicatie met ouders) 

7. Het team hanteert de afgesproken regels en afspraken 

8. Het team laat de leerlingen, indien mogelijk, zelfstandig (samen) werken 
 

 
Onze leerlingen hebben baat bij: 

 

visuele ondersteuning (in de vorm van picto’s) korte en herhaalde instructies 

vaste structuren en dagritme, rust en prikkelarme omgeving, voorspelbaarheid 

werk dat is ingedeeld en teruggebracht tot kleine, overzichtelijke taken en werk dat betekenisvol is en minder 

abstract 

werk dat regelmatig wordt herhaald, aanmoediging en complimenten 

een beloningssysteem (per individu verschillend) 

zelfstandig en individueel werken (volgens GIP-model) en waar mogelijk groepsgewijs emotieregulatie 

goede samenwerking ouders-kind-school-zorg 

Ondanks de steun en begeleiding van het team van leerkrachten en begeleiders kan het zijn dat een kind zich (tijdelijk) 

niet kan handhaven binnen de groep. Even uit de situatie/omgeving kan helpen, zoals beschreven in het PBS- 

document. Een korte toelichting op PBS is opgenomen in paragraaf 3.27. 

'Leren leren' implementeren in alle groepen op de volgende onderdelen: taakaanpak, hulpvragen, zelfstandig 

(door)werken volgens GIP-model, samenwerking, emotieregulatie en pedagogisch klimaat. 

 

 

3.18 Het lesgeven: Didactisch handelen 

Gelet op de didactiek vinden we de volgende zaken van groot belang: 
 

interactief lesgeven; de leerlingen betrekken bij het onderwijs en onderwijs op maat geven: differentiëren 

goed klassenmanagement 

gevarieerde werkvormen hanteren (variatie = motiverend) een kwaliteitsvolle instructie verzorgen 

kinderen zelfstandig (samen) laten werken (‘Leren leren’) 

Op onze school geven de leerkrachten op een effectieve wijze gestalte aan adaptief onderwijs. We geven onderwijs op 

maat; daarom differentiëren we 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 

samenspelen en/of samenwerken. 

De volwassene is erg belangrijk voor onze kinderen. Deze structureert voor het kind zijn leeromgeving en helpt hem 

werk/opdrachten te overzien, in te delen en goed te verwerken. Woorden als: voorspelbaar, eenduidig en veilig staan 

centraal. Omdat de meeste kinderen moeite hebben met de sociale interactie, helpt de leerkracht het kind zijn wereld 

te ordenen; neemt soms dingen voor hem uit handen. Toch willen we de kinderen leren omgaan met hun eigen zwakte, 

leren reflecteren op hun eigen gedrag, zodat zij niet of in mindere mate afhankelijk zijn/blijven van de steun van de 

volwassenen. 

De leerkracht stemt zijn didactisch handelen af op de behoefte van het kind. De leerkracht staat model voor het 

kind. De leerkracht is gericht op veiligheid, rust, voorspelbaarheid en duidelijkheid. Er wordt zo min mogelijk van het 

rooster afgeweken. De vaste routines zijn tot in details bepaald. De sturende aanpak van de leerkracht is voornamelijk 

ondersteunend en structurerend. 

Dit vergt van de leerkracht veel geduld en goede pedagogische en didactische vaardigheden: 
 

taalgebruik dat kort, duidelijk en eenduidig is 

goed klassenmanagement 

een cognitieve, neutrale houding 

goed inzicht in de leerstof 

Wanneer aan deze voorwaarden wordt voldaan en het kind tot rust is gekomen en succeservaringen heeft opgedaan, 

kan het kind weer plezier ervaren in het leren en zal de eventueel opgebouwde leerachterstand worden ingelopen. 
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Beoordeling 

 

 

Omschrijving Resultaat 

Zelfevaluatie 3,33 

 

Verbeterpunt Prioriteit 

De leraren maken de gewenste leerhouding duidelijk. laag 

De leraren zorgen ervoor dat de leerlingen geïnteresseerd zijn in de inhoud van de lessen. laag 

 

 

3.19 Het lesgeven: Actieve en zelfstandige houding van de leerlingen 

In de samenwerking proberen we om de kinderen stapsgewijs te leren tot meer eigen keuzes te komen en tot meer 

zeefverantwoordelijkheid. 

Bouwstenen voor het ‘Leren leren’ binnen De Oeverpieper: 
 

De leerling voert een simpele enkelvoudige taak tot het einde uit 

De leerling wacht met een vraag tot de groepsbegeleiding bij hem komt 

De leerling kan een klein materiaalprobleem zelf oplossen zonder een ander te storen; de leerling kan zelf 

materiaal kiezen (samenstellen) voor het wachtmoment 

De leerling kan aangeven op welk gebied zich een probleem voordoet 

De leerling kan zich aan afspraken houden over wie, wat en waar bij het uitvoeren van een gezamenlijke 

opdracht 

De leerling kan op een aardige manier zeggen dat hij het idee van een ander niet leuk vindt; de leerling kan een 

leidende en een volgende rol hebben tijdens spel 

De leerling kan 15 minuten zelfstandig aan een taak werken. 

De leerling kan luisteren naar een ander kind. 

 

 

3.20 Het  lesgeven: Klassenmanagement 

Op De Oeverpieper is het van ongekende waarde dat er een voorbereide omgeving is, die rust uitstraalt en waar de 

structuur terug te vinden is. Er is sprake van voorspelbaarheid en er zijn eenduidige regels. Een aanpak met structuur 

biedt de leerlingen een gevoel van veiligheid en geborgenheid, wat het gedrag zeker ten goede komt. Mocht een 

leerling escaleren, zijn er aparte ruimtes waar hij een time-out kan nemen. 

Regelmatig zijn wij bezig om zaken rondom klassenmanagement te evalueren en te verbeteren. 

Onze ambities zijn: 

1. De leraren zorgen voor een effectieve inrichting van hun lokaal 

2. De leraren hanteren heldere regels en routines 

3. De leraren voorkomen probleemgedrag 

4. De leraren zorgen ervoor dat de les activiteiten goed georganiseerd zijn 

 

 
3.21 De zorg voor leerlingen: Zorg en begeleiding 

Voor De Oeverpieper kan de term 'zorg' twee betekenissen hebben: de geboden zorg vanuit het speciaal onderwijs en 

de geboden zorg vanuit de begeleiders van 's Heeren Loo. Omdat het hier over onderwijskundige zorg gaat, wordt 

alleen ingegaan op de zorg die betrekking heeft op het speciaal onderwijs. 

Een vroege signalering van kinderen met ontwikkelingsrisico’s is belangrijk. Als er door intensieve observatie tijdig 

inzicht is in welke specifieke ondersteunings- en onderwijsbehoeften een kind heeft, komt het kind sneller op de juiste 

plek. Onze leerlingen zijn al zo vaak vastgelopen op andere (speciale) scholen. 

Op De Oeverpieper gaan we ervan uit dat kinderen de intrinsieke motivatie hebben om zich te ontwikkelen. Deze 

ontwikkeling kan door allerlei oorzaken een stagnatie of achterstand laten zien. Er wordt zorgvuldig gekeken naar de 

onderwijsbehoefte van het kind en hierbij aangesloten om het ontwikkelingsproces weer op gang of verder te helpen. 
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Het team van De Oeverpieper wil zijn leerling datgene bieden wat nodig is om zich weer goed en gewaardeerd te 

voelen en dat hij weer het zelfvertrouwen vindt om op een positieve manier (van het) onderwijs te kunnen gaan 

genieten. 

De leerling wordt maandelijks uitgebreid besproken binnen het lokaaloverleg en gevolgd door de Commissie van 

Begeleiding (CvB). 

In de groepen worden onderwijs en begeleiding vanuit de zorg geïntegreerd aangeboden. De aanpak van leerkracht en 

pedagogisch medewerker is nauw op elkaar afgestemd. Onderwijs en zorg zijn aanvullend en ondersteunend aan 

elkaar. 

Het kind heeft in de onderwijs/-zorggroep te maken met slechts één leefklimaat, waarbinnen onderwijs- en 

behandelactiviteiten plaatsvinden. Uitgangspunt is het zogenaamde groeimodel, waarin geleidelijk de behoefte aan zorg 

afneemt en de deelname aan onderwijs toeneemt. 

Dankzij de intensieve begeleiding is een kind steeds beter in staat om zelfstandig in een onderwijssituatie te 

functioneren en wordt de onderwijstijd vergroot. Concreet betekent dit, dat het kind die nog veel begeleiding nodig heeft 

in eerste instantie en ook veel begeleiding krijgt van de zorgmedewerkers. Naarmate het kind meer toe is   aan 

onderwijs wordt een op het kind afgestemd onderwijsprogramma aangeboden. 

Twee keer per jaar wordt het kind voor diverse vakken getoetst. De intern begeleider kijkt samen met de leerkracht 

naar de resultaten en past zo nodig de leerstof aan. De nieuwe doelen worden besproken met de ouders/verzorgers en 

bijgesteld in de plannen. 

Samen met de ouders/verzorgers worden de doelen op gebied van zorg en onderwijs vastgesteld en wordt bepaald op 

welke manier daaraan gewerkt wordt. Steeds bekeken in hoeverre deze doelen kunnen worden afgestemd op het 

ontwikkelingsniveau van het kind. 

Onderwijsdoelen: 
 

wennen aan de schoolse situatie (het functioneren in een groep, het zich richten op aangeboden taken) 

de schoolvaardigheden van het kind zijn verbeterd of op gang gebracht 

het leren samenwerken en samenspelen met andere kinderen in een schoolse situatie is gestart 

het verkrijgen van een goede luisterhouding 

het bevorderen van een actieve en betrokken houding bij activiteiten in de groep 

onderwijs op het gebied van leervoorwaarden hebben voldoende resultaat 

een ononderbroken ontwikkelingsproces wordt nagestreefd 

een passende ontwikkeling van zelfstandigheid en het bevorderen van zelfvertrouwen. 
 

 
Zorgdoelen: 

 

de zelfredzaamheid van het kind vergroten 

het inzicht in het eigen functioneren vergroten 

hand in hand met ouders en instanties zorg dragen voor het kind 

de gedragsproblematiek van het kind is verminderd en/of hanteerbaar geworden 

het kind heeft zich positief ontwikkeld op cognitief, sociaal-emotioneel en motorisch gebied. 
 

Deze doelen zijn met elkaar verweven en versterken elkaar. Door een optimale afstemming van zorg en onderwijs van 

de leerkracht en de zorgmedewerker wordt het kind hier optimaal in ondersteund. 

Beoordeling 

 

 

Omschrijving Resultaat 

Zelfevaluatie 3,61 
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Verbeterpunt Prioriteit 

De school gebruikt een samenhangend systeem van genormeerde instrumenten en 

procedures voor het volgen van de prestaties en de ontwikkeling van de leerlingen. 

hoog 

De school heeft de procedure voor de bespreking van de resultaten op de vragenlijsten m.b.t. 

de sociale competenties vastgelegd in een procedure (workflow). 

hoog 

De school heeft de procedure voor de overgang PO-VO (incl. advisering) vastgelegd in een 

procedure (workflow). 

laag 

 

3.22 D 

3.23 e zorg voor leerlingen: Afstemming onderwijs en zorg 

Afstemming onderwijs en zorg 
 

 

In de groepen worden onderwijs en zorg geïntegreerd aangeboden. De aanpak van leerkracht en zorgmedewerker is 

nauw op elkaar afgestemd. Onderwijs en zorg zijn aanvullend en ondersteunend aan elkaar. Het kind heeft in de 

onderwijs-zorggroep te maken met slechts één leefklimaat, waarbinnen onderwijs- en dagbestedingsactiviteiten 

plaatsvinden. Uitgangspunt is het zogenaamde groeimodel, waarin geleidelijk de behoefte aan zorg afneemt en de 

deelname aan onderwijs toeneemt. Dit varieert van individueel oefenen van schoolse vaardigheden tot bijna volledig 

onderwijs, passend bij de onderwijs- en zorgbehoefte van het kind. 

 
Samen met de ouders/verzorgers worden de doelen op gebied van zorg en onderwijs vastgesteld en wordt bepaald op 

welke manier daaraan gewerkt wordt. Steeds bekeken in hoeverre deze doelen kunnen worden afgestemd op het 

ontwikkelingsniveau van het kind. 

 
Afstemming onderwijs 

Op onze school stemmen we ons onderwijs en ons onderwijsaanbod af op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Er 

wordt gewerkt met individuele handelingsplannen en waar mogelijk met groepsplannen. De leraren stemmen hun 

instructie, het aanbod en de tijd af op de kenmerken van de leerlingen in een groep. 

Onze ambities zijn: 

1. De instructie wordt gedifferentieerd aangeboden 

2. De leerkrachten geven directe instructie 

3. De leerlingen werken, indien mogelijk, samen 

4. De begeleiders geven ondersteuning en hulp, naar behoefte 

5. De begeleiders laten leerlingen hun werk zo veel mogelijk zelf corrigeren 

6. De leerkrachten zorgen voor gevarieerd aanbod 

7. De leerkrachten zorgen voor die hoeveelheid werk afgemeten aan het werktempo van de leerling 

Beoordeling 

 

 

Omschrijving Resultaat 

Zelfevaluatie 3,33 

 

Verbeterpunt Prioriteit 

De leraren stemmen de verwerkingsopdrachten af op verschillen in ontwikkeling tussen de 

leerlingen. 

laag 

 
 

3.24 Talentontwikkeling 

De talenten van De Oeverpieper-leerlingen zijn ondergesneeuwd door hun gedrag. Het missen van de kans om hun 

talenten te zien is groot. 

Het team van De Oeverpieper kan alleen maar de kinderen optimaal begeleiden als zij continu gefocust zijn opt het 

herkennen en erkennen van de talenten van deze leerlingen en zij daardoor voortdurend worden uitgedaagd om de 

leerlingen daarin te stimuleren. 'Haal de explosie weg en je hebt een prachtkind' is de veelzeggende titel van ons 

promotiefilmpje. 
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3.25 De zorg voor leerlingen: 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 Oeverpieper 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 Oeverpieper 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 plannen en een gesprek met 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 de plannen 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 Oeverpieper. Omdat de kinderen al op 

onze school onderwijs ontvangen wordt er in het eerste halfjaar een inhaalslag gemaakt door onze IB’er: voor alle 

leerlingen wordt een TLV geschreven voor het samenwerkingsverband Duin en Bollenstreek, Rijnland en Regio Leiden 

zodat de bijbehorende ondersteuning ook financieel gedekt is. 

 

 

3.26 De opbrengsten: Opbrengstgericht werken 

Op De Oeverpieper wordt in schooljaar 2015-2016 een start gemaakt met het inzichtelijk maken van de opbrengsten. 
 

Doel is om scores op (Cito)toetsen en observaties te leggen naast de gestelde uitstroomverwachtingen, die beschreven 

zijn in het Ontwikkeling- en Ondersteuningsplan (OPP) van de individuele leerling. Als de gewenste score structureel 

onder de gewenste score is, zal de uitstroomverwachting worden bijgesteld. 

 

3.27 De opbrengsten:  Opbrengsten 

Ons onderwijs is geen vrijblijvende aangelegenheid. We streven (zo hoog mogelijke) opbrengsten na met betrekking tot 

de Sociaal-emotionele ontwikkeling en Leren leren. Daarnaast staan Taal en Rekenen hoog in het vaandel. 

Aan de hand van de uitstroomgegevens beschreven in het Ondersteuning- en Ontwikkelingsplan, streven wij het hoogst 

haalbare na. De leerlingen van De Oeverpieper functioneren op verstandelijk beperkt niveau, hetgeen betekent dat zij 

soms aan hun plafond zitten op een bepaald gebied. Mocht dat door meerdere disciplines geconstateerd zijn, stappen 

wij in overleg met ouders/verzorgers over op een andere (praktische) leerlijn om toch uit de leerling te halen wat erin zit. 

We kijken naar de mogelijkheden van elk individu! 

Beoordeling 
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Omschrijving Resultaat 

Zelfevaluatie 2,90 

 

Verbeterpunt Prioriteit 

De sociale competenties van de leerlingen liggen op een niveau dat mag worden verwacht. hoog 

De school beschikt over een meerjarenoverzicht, gekoppeld aan een analyse, conclusies en 

(uitgevoerde) interventies. 

laag 

De taalresultaten van de leerlingen aan het eind van de basisschool liggen tenminste op het 

niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht. 

gemiddeld 

 

3.28 Positive Behavior Support  (PBS) 

Pedagogische  aanpak op  De Oeverpieper 
 

De pedagogische aanpak op De Oeverpieper is een schoolbrede aanpak, gebaseerd op de kernprincipes van PBS 

waarbij gebruik wordt gemaakt van de Stop-Denk-Doe-Check! methode, praatkaartjes, time-out, reactieprocedure en 

achterwachtprotocol om het gewenste gedrag te bevorderen en het ongewenste gedrag te verminderen. 

Belangrijk is dat de leerling centraal staat. Dat betekent kijken naar de leerling, het volgen van de leerling en zorgen 

voor een individuele afstemming omdat de oorzaak van het gedrag vaak niet is wat wij denken te zien. 

Bij het uitvoeren van de procedures als zodanig beschreven binnen de basisaanpak ligt het accent op de 

voorspelbaarheid en wordt er geen gebruik gemaakt van sancties. 

Pedagogische aanpak op De Oeverpieper naar 'Geef me de vijf': wat? hoe? waar? wie? wanneer? 
 

Wat? 
 

Wat willen we? Een fijne school met een goede sfeer waarin de leerlingen zich veilig en gewenst voelen. 
 

Hoe? 
 

Hoe gaan we dat doen? Aanleren van goed gedrag en het verminderen van ongewenst gedrag door een school-brede 

aanpak gebaseerd op de kernprincipes van PBS: 

Basisregels vaststellen en communiceren. 

Gedragsverwachtingen formuleren en onderwijzen door lessen goed gedrag. 

Gewenst gedrag positief bekrachtigen door complimentenkaartjes. 

“Betrappen op goed gedrag” 

Ongewenst gedrag verminderen door negeren en/of begeleiden middels de Stop-Denk-Doe-Check! methode en 

de reactieprocedure. 

Duidelijk en consequent omgaan met de gevolgen: time-out en achterwachtprocedure. 
 

Waar? 
 

Waar gaan we dat doen? Ondersteuning op schoolniveau: de hele school. 
 

Wie? 
 

Met wie gaan we dat doen? Ondersteuning op schoolniveau: aanpak geldt voor alle leerlingen en alle begeleiding. 
 

Wanneer? 
 

Wanneer gaan we dit doen? 
 

Dit schooljaar starten met de ondersteuning op schoolniveau 

Wat doen we daarna? 

aanpak op groepsniveau 

aanpak op het niveau van de individuele leerling 
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Aanleren goed gedrag 
 

Het aanleren van goed gedrag volgens de kernprincipes van PBS gaat als volgt: 
 

Stap 1: Ontwikkel duidelijke gedragsverwachtingen: bepaal welk gedrag je wilt horen en zien. Uitgangspunt: de vier 

basisregels voor de Oeverpieper: 

1. Aardig: wij zijn aardig voor elkaar 

2. Stil: wij zijn rustig of stil 

3. Spullen: wij gebruiken spullen waarvoor ze bedoeld zijn 

4. Luisteren: we luisteren naar de juf of meester 
 

Stap 2: Communiceer en onderwijs je verwachtingen. Vaste opbouw: 
 

Non-verbale communicatie: De schoolregels hangen op vaste plaatsen binnen de school binnen een 

vastgesteld format: pictogrammen (sclera), gebaren (Nederlands gebarencentrum) en geschreven tekst 

Verbale communicatie: maak gebruik van standaardzinnen bij het aanleren en herhalen van de regels en 

gedragsverwachtingen. 

1. Benoem het gedrag 

2. Koppel het gedrag aan de regel 

3. Geef het compliment 
 

Onderwijs: lessen goed gedrag (modeling). Tijdens de invoering van deze regels een periode thematisch 

werken met een van de regels als uitgangspunt. Hierbij kunnen diverse werkvormen worden gebruikt. 

Stap 3: Herken en bekrachtig gewenst gedrag. Positieve bekrachtiging door gebruik te maken van de 

complimentenkaartjes. Toon het kaartje en benoem wat er goed is gegaan. Maak gebruik van standaardzinnen. 

Je loopt rustig door de gang 

Je houdt je aan de regel over rustig zijn 

Goed gedaan! 

Stap 4: Minimaliseer de aandacht voor ongewenst gedrag. Belonen van goed gedrag en negeren van ongewenst 

gedrag, voor zover  mogelijk. Let op: 4 complimenten, 1 correctie….! 

Stap 5: Wees duidelijk en consequent met de gevolgen. Het begeleiden van gedrag dient volgens een vaste procedure 

te verlopen. 

 

 
Onderstaand schema geeft aan wanneer hoe te handelen (gebaseerd op stadia, gedragingen, interventies en de keten 

van probleemgedrag/ PBS) 

Stadium Gedragsindicator Interventie 
 

Rustig: Leerling is in staat om aanwijzingen op te volgen, reageert op complimenten en laat vergissingen corrigeren. 

Preventie Lessen Goed Gedrag: aanleren en herhalen van gedragsverwachtingen, onderwijzen van een 

probleemoplossende routine, positieve bekrachtiging van goed gedrag, gebruik maken van praatkaartjes. 

Trigger: Leerling vertoont provocerend gedrag veroorzaakt door interne of externe factoren, er is sprake van een 

verstoring van de routine en/of de leerling houdt zich niet aan de basisafspraken, is in staat te communiceren over een 

mogelijk probleem. Preventie Toepassen van de Stop-Denk-Doe methodiek: 

Stop: benoem het ongewenste gedrag 

Denk: Benoem/ bespreek de afspraak 

Doe: Benoem de gedragsverandering 

Check: beloon het goede gedrag 

Agitatie: De leerling wordt onrustig, vertoont toenemende bewegingen, gebruikt onbegrijpelijke taal, moppert of praat 

helemaal niet. Onderbreken Time-out procedure: 

1. Benoem de reden van Time-out 

2. Stel de tijd in 

3. Praat met de leerling/ excuses of herhaal stap 1 en 2 

4. Check of de leerling rustig is en hervat het programma of herhaal 2 t/m 4 
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Escalatie: De leerling vertoont confronterend gedrag, bedreigt, intimideert, is ongehoorzaam, loopt weg, vertoont 

verbale agressie, is lichamelijk agressief naar zichzelf en/of anderen, vernielt spullen, heeft een driftbui, hyperventileert. 

Reactie Achterwachtprocedure 
 

Achterwacht wordt ingeschakeld op het moment dat er een onveilige situatie dreigt te ontstaan en preventieve 

interventies niet meer afdoende zijn. 

Achterwacht bestaat uit meerdere personen, 
 

Persoon1 heeft de leiding en voert de communicatie met de leerling, persoon 2 en 3 volgen. 
 

Bij fysiek ingrijpen maak je gebruik van pijnprikkelvrije technieken volgens de procedure agressiehantering. 
 

De-escalatie: De leerling is verward, doet pogingen het goed te maken, is fysiek rustiger, trekt zich terug, luistert naar 

concrete aanwijzingen. Follow-up: Geef een taak waar de leerling rustig mee bezig kan zijn (geen beloning) 

Herstel: Leerling is bereid en in staat om de routine weer op te pakken. Follow-up: Hervat het programma, 

complimenteer gewenst gedrag, richt je op normaal gedrag, praat met de leerling als hij zover is, oefen 

probleemoplossende routines. 

 

 
Lessen goed gedrag 

 

De opbouw van de lessen goed gedrag is gebaseerd op het format van de lessen van de PBS. De volgende 

onderdelen komen volgens een vaste volgorde aan de orde: 

1. Wat verwachten wij van de leerlingen 

2. Stap 1: introduceer de gedragsverwachting 

3. Stap 2: Groep voorbereiden 

4. Stap 3: Modelen 

5. Stap 4: Nabespreken 
 
 

Stap 1: introduceer de gedragsverwachting 

We spreken af dat 

Dit is belangrijk omdat 

Stap 2: groep voorbereiden 

We gaan oefenen met 

De afspraken over aardig zijn: 

De afspraken over rustig zijn: 

De afspraken over spullen zijn: 

De afspraken over luisteren zijn: 

Wat zijn de afspraken over aardig, stil, spullen en luisteren? 

(leerlingen benoemen de afspraken) 

Heel goed onthouden! Op deze manier zijn we aardig voor elkaar/zijn we rustig/gebruiken we de spullen waarvoor het 

bedoeld is en luisteren we naar de juf of meester. 

Ik ga het nu voordoen. Let op wat ik goed doe. 

Stap 3: Modelen (aardig zijn) 

Positief voorbeeld: 

Negatief voorbeeld: 

Direct nabespreken 

Wat zagen jullie? Was dit een goed voorbeeld? 

Bekrachtig goede antwoorden 
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Stap 3: Modelen (rustig zijn) 

Positief voorbeeld: 

Negatief voorbeeld: 

Direct nabespreken 

Wat zagen jullie? Was dit een goed voorbeeld? 

Bekrachtig goede antwoorden 

Stap 3: Modelen (spullen) 

Positief voorbeeld: 

Negatief  voorbeeld: 

Direct nabespreken 

Wat zagen jullie? Was dit een goed voorbeeld? 

Bekrachtig goede antwoorden 

Stap 3: Modelen (luisteren) 

Positief voorbeeld: 

Negatief voorbeeld: 

Direct nabespreken 
 

Wat zagen jullie? Was dit een goed voorbeeld? 

Bekrachtig goede antwoorden 

4. Direct nabespreken 
 

Wat zagen jullie? Was dit een goed voorbeeld? 

Bekrachtig goede antwoorden 

 
 

Praatkaartjes 
 

De praatkaartjes dienen als middel om leerlingen te leren om op een positieve en voor hen toegankelijke manier hun 

gevoelens te uiten. Deze vertelmethode  wordt preventief toegepast. 

Vormgeving 
 

De uitwerking van de praatkaartjes bestaat uit een tweezijdige gele kaart. Op de voorkant staat de pictogram praten 

en op de achterkant de vier  basisemoties: blij, bang, boos en verdrietig. 

 

 
Voorbereiding 

 

De kaartjes hangen op vaste plaatsen in het lokaal. Start met vier kaartjes. Als de methode duidelijk is voor alle 

kinderen dan ga je terug  naar 1 praatkaartje in plaats van meerdere. 

Plan in het rooster vaste momenten in wanneer er gepraat kan worden. De bedoeling is dat het gesprek zo snel 

mogelijk plaatsvindt maar dat het praatmoment niet ten koste gaat van de lesonderdelen. 

Visualiseer de praatmomenten door op het planbord naast het dagprogramma gele stippen aan te brengen 

(corresponderend met de  kleur van de praatkaartjes). 

De plaats waar het gesprek plaatsvindt is variabel per lokaal en afhankelijk van het gespreksonderwerp. De 

time-out plek kan hier ook voor gebruikt worden. 

 

 
Werkwijze 

 

Stap 1: De leerling wil ergens over praten met de begeleider. De leerling pakt een praatkaartje en geeft deze aan de 

begeleider. Indien mogelijk verwijst de leerling naar een van de vier basisemoties op de achterkant van het kaartje. 
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Stap 2: De begeleider benoemt wanneer er tijd is om te praten en verwijst naar de stip op het planbord. 
 

Stap 3: De begeleider praat met de leerling. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van de basisemoties die op het 

kaartje gevisualiseerd zijn. Tip; neem pen en papier mee zodat je een mogelijkheid hebt hun verhaal te visualiseren. 

Stap 4: Check bij de leerling of het gesprek voldoende is. Rond af en pak het programma op. Als er meer tijd nodig is 

om te praten, spreek af wanneer er  verder gepraat kan worden. 

 

 
Stop-Denk-Doe-Check! methodiek 

 

Voorkennis 
 

De Stop-Denk-Doe-Check!, ook wel de Remwegmethode (Petersen, 1995) is een trainingsprogramma waardoor de 

leerling leert te stoppen, goed te kijken en luisteren, een plan te maken, het plan uit te voeren en te evalueren. Door te 

leren stoppen, kijken en luisteren ontwikkelt de leerling een basishouding die noodzakelijk is om zich goed te kunnen 

oriënteren op taken en problemen. 

Toepassing 
 

De Stop-Denk-Doe-Check! wordt preventief toegepast om ongewenst gedrag positief te beïnvloeden. Belangrijk is dat 

hij niet verder is dan het zgn. “Trigger” stadium (zie schema bij stap 5 van Aanleren van goed gedrag). 

Vormgeving 
 

De uitwerking van de Stop-Denk-Doe-Check! bestaat uit een tweezijdige kaart. De ene kant heeft een rode 

achtergrond met een afbeelding van een hand en het woord “stop”. De andere kant heeft een groene achtergrond en 

bestaat uit een tabel met aan de linkerkant pictogrammen en aan de rechterkant onder elkaar de woorden denk, doe, 

check. 

Werkwijze 
 

Zoals eerder vermeld wordt de Stop-Denk-Doe-Check! toegepast op een moment dat de leerling nog open staat voor 

begeleiding. Aan de hand van twee voorbeelden wordt de werkwijze verduidelijkt. Dit is een fictief voorbeeld. In de 

praktijk zal er een beroep worden gedaan op fijne afstemming op groeps- en/of leerlingniveau wat betreft taalgebruik. 

Een leerling rent schreeuwend door de gang. 

(1. Situatie bij gewenst gedrag) 

Loop naar de leerling toe, houd de stopkaart voor en benoem het ongewenst gedrag: Stop. Je rent en schreeuwt. Dan 

draai je de kaart om en bespreek de gedragsverwachting: (Denk) Vraag: Wat moet je doen? Bespreek of benoem: Je 

bent stil/ rustig. Spreek de gedragsverwachting uit: (Doe) Loop stil door de gang. Nu loop je weg en geef je de leerling 

schakeltijd. Dit is belangrijk om de leerling verwerkingstijd te geven en zelf als “prikkel” te verdwijnen zodat de leerling 

kan  overgaan tot informatie verwerken. Schakeltijd (hoelang) vraagt om fijne afstemming op leerlingniveau.  (Check) 

De leerling loopt rustig en is stil.  Beloon het positieve gedrag van de leerling door de complimentenkaart te tonen en 

het  gewenste gedrag te benoemen: Je loopt en bent stil. Goed zo! 

(2. Situatie bij ongewenst gedrag) 
 

Loop naar de leerling toe, houd de stopkaart voor en benoem het ongewenst gedrag: Stop. Je rent en schreeuwt. Dan 

draai je de kaart om en bespreek de gedragsverwachting: (Denk) Vraag: Wat moet je doen? Bespreek of benoem: Je 

bent stil/ rustig. Spreek de gedragsverwachting uit: (Doe) Loop stil door de gang. Nu loop je weg en geef je de leerling 

schakeltijd. (Check) De leerling blijft rennen en schreeuwen. Nu herhaal je de procedure maar laat je de ruimte om te 

bespreken weg en benoem je de consequentie. Loop naar de leerling toe, houd de stopkaart voor en benoem het 

ongewenst gedrag: (Stop) Je rent en schreeuwt.  Dan draai je de kaart om en benoem je de gedragsverwachting: 

(Denk) Benoem: Je bent stil/ rustig. Spreek de gedragsverwachting uit: (Doe) Loop stil door de gang. Nu loop je weg 

en geef je de leerling schakeltijd. (Check) De leerling blijft rennen en schreeuwen. Herhaal de procedure.  Hoe lang je 

dit blijft doen is afhankelijk van de spanning die je ziet bij de leerling en de toename van verbaal agressief gedrag. 

Wanneer er sprake is van uitdagend gedrag of een machtsspelletje dan voldoet de stop- denk-doe-check! methodiek 

en hoeft er geen beroep gedaan te worden op de time-outprocedure. Wanneer je merkt dat de spanning oploopt en de 

leerling niet meer open staat voor begeleiding gaat de time-outprocedure van start. Kondig dit aan door het ongewenst 

gedrag en de consequentie te benoemen: Je blijft rennen en schreeuwen. Je gaat naar de time-out. 
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Time-out op eigen initiatief 
 

Wanneer de leerling voelt dat hij onrustig is of geïrriteerd kan hij er zelf voor kiezen een time-out te nemen door naar 

de time-outplek te gaan. Dit kan zowel de time-out binnen als buiten het lokaal zijn. Het is belangrijk om een time-

outplek zo in te richten dat het uitnodigt om naar toe te gaan als je even rust wilt en niet gezien wordt als strafplek. 

Voor meer informatie zie “time-outprocedure”. Ook zal het voorkomen dat leerlingen een andere, specifieke plek 

binnen de school verkiezen boven de vaste time-outplekken. Fijne afstemming op leerlingniveau is belangrijk, evenals 

het delen van informatie hierover. 

De time-out op eigen initiatief verloopt volgens een vaste procedure. De leerling neemt zelf het initiatief, begeleiding 

indien gewenst op afstand.  De leerling is onrustig, laat de begeleiding weten dat hij een time-out neemt en gaat naar 

de time-outpek. Na 5 minuten komt de begeleiding even kijken en spreekt een tijd af. Wachttijd: De leerling verblijft de 

afgesproken tijd in de time-out. Praten: de begeleiding komt praten indien wenselijk.  Checken: of de leerling weer 

rustig is. Programma: De leerling hervat zelf zijn programma. 

Omdat het hier gaat om een time-out op eigen initiatief kan het ook zijn dat de leerling binnen de eerste 5 minuten al 

weer zijn programma op kan pakken. De stappen die daarop volgen zijn dan niet nodig. 

 

 
Time-out procedure 

 

De time-out procedure gaat in op het moment dat de Stop-Denk-Doe methode onvoldoende resultaat boekt of wanneer 

de leerling niet meer open staat voor deze methode. De leerling bevindt zich in het zgn. “Agitatie” stadium (zie schema 

bij stap 5 van Aanleren van goed gedrag).  Een time-out plek is een vaste plek in of buiten het lokaal. Voor de 

leerlingen moet het duidelijk zichtbaar zijn dat het een time-out  plek is. Dit maak je zichtbaar door visuele 

ondersteuning. Bij de time-out plek is de procedure van time-out gevisualiseerd. Daarnaast hangen er algemene 

schoolregels (en/of specifieke klassenregels) en is er een timetimer aanwezig. De time-out plek is verder zo prikkelarm 

en veilig mogelijk ingericht. Bij het creëren van een time-out plek in de klas is het aan te raden gebruik te maken van 

een scherm of lage kast zodat d e visuele prikkels worden geminimaliseerd. Zorg er voor dat je de leerling wel in de 

gaten kunt houden. Je kunt het beste een time- out plek binnen én buiten de klas inrichten. De keuze welke time-out 

plek te gebruiken is situatie- en leerling afhankelijk. 

Werkwijze 
 

De time-out procedure verloopt als volgt. 
 

1. Je begeleidt het kind naar de time-out en benoemt de reden voor de time-out: Je krijgt een time-out omdat…. 

Maak verder geen gebruik van verbale communicatie. 

2. Zet de time-timer aan. Zet in op het aantal minuten wat gerelateerd is aan de sociaal-emotionele leeftijd. Als het 

kind van de time-out plek weg loopt zet je de time-timer opnieuw. Loop weg, blijf in de buurt maar uit het 

gezichtsveld van de leerling. 

3. Als de tijd om is benoem je (of vraag je naar) de reden waarom de time-out is ingezet. Indien mogelijk laat je de 

leerling excuses aanbieden. 

4. Benoem of vraag naar de volgende activiteit en hervat het programma. 
 

Aan de hand van de eerdere voorbeelden zoals beschreven bij de Stop-Denk-Doe-Check! methode wordt de 

werkwijze verduidelijkt. 

(1. Situatie bij gewenst gedrag) 
 

Nadat de leerling is blijven rennen en schreeuwen begeleid je de leerling naar de time-out plek en benoem je de 

reden: Je krijgt een time-out omdat je rent en schreeuwt. Dan zet je de time-timer, dit benoem je en je spreekt de 

gedragsverwachting uit: Ik zet de time-timer op … minuten. Jij zit en jij bent stil. Ik ga weg. Als de time-timer klaar is 

kom ik terug. Als de time-timer afgelopen is ga je terug naar de leerling. Je bespreekt de reden van de time-out, regel 

en gedragsverwachting. Indien mogelijk biedt de leerling zijn excuses aan. De time-timer is afgelopen. Je hebt een 

time-out gekregen omdat je rende en schreeuwde. Wat hebben daarover afgesproken? Je benoemt de regel en de 

gedragsverwachting: Je bent stil of rustig. Dat betekent dat je loopt door de gang en zachtjes of niet praat. Indien 

mogelijk biedt de leerling zijn excuses aan. Daarna vraag je naar of benoem je de (volgende) activiteit en pak je het 

programma weer op. Wat ga je nu doen? We gaan terug naar de klas en … De leerling gaat terug naar de klas en 

herpakt zijn programma. 

(2. Situatie bij ongewenst gedrag) 
 

Nadat de leerling is blijven rennen en schreeuwen begeleid je de leerling naar de time-out plek en benoem je de 
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reden: Je krijgt een time-out omdat je rent en schreeuwt. Dan zet je de time-timer, dit benoem je en je spreekt de 

gedragsverwachting uit:  Ik zet de time-timer op … minuten. Jij zit en jij bent stil. Ik ga weg. Alsde time-timer klaar is 

kom ik terug. Als de leerling niet op de time-out plek blijft zitten herhaal je deze stappen. Hoelang je dit blijft doen is 

afhankelijk van de spanning die je ziet bij de leerling en  de toename van verbaal en/of fysiek agressief gedrag. Soms 

is er sprake van uitdagend gedrag of een machtsspelletje. In principe  voldoet de time-out procedure dan prima en 

hoeft er geen beroep gedaan worden op achterwacht. Wanneer het gedrag negatief verandert en de spanning oploopt 

gaat de achterwachtprocedure van start. 

Achterwachtprocedure 
 

Het komt voor dat kinderen ernstige fysieke agressie vertonen. Dat kan zeer onveilige situaties veroorzaken; voor de 

leerling zelf, klasgenoten en/of begeleiders. Wij streven naar een veilige omgeving voor zowel de leerlingen als de 

begeleiders. Alle interventies (signaleringsplannen, stop-denk-doe-check! methode, time-out) die worden ingezet zijn 

gericht op preventie van escalaties. Daarbij wordt een beroep gedaan op de creativiteit van de begeleider. Zij 

behouden de vrijheid om interventies toe te passen om een escalatie te voorkomen. Deze acties moeten onderling 

bespreekbaar blijven. Mocht er toch een onveilige situatie ontstaan dan zal de achterwacht ondersteuning bieden. Om 

duidelijkheid te verschaffen wie er achterwacht levert, wanneer en op welke manier is dit systeem geschreven. 

Wanneer schakelen we de achterwacht in? 
 

Preventief om escalaties te voorkomen. 

Op het moment dat een leerling de groep verstoort en niet meer wil/kan reageren op aanwijzingen van de 

begeleider. Dit gebeurt op initiatief van  de begeleider. 

Als de leerling zichzelf of anderen in gevaar brengt. 

Om de rust te bewaren in de klas. 

Wie vervullen de rol van achterwacht binnen De Oeverpieper? 
 

In principe moet een ieder die binnen De Oeverpieper werkzaam is de rol van achterwacht kunnen vervullen. 

Noodzakelijk is het hebben van een certificaat van de cursus ‘agressiehantering’, en de daarbij horende 

herhalingstrainingen. Er zijn altijd 2 lokalen aanwezig zodat er voldoende mensen zijn die achterwacht kunnen 

verlenen. 

Hoe wordt de achterwacht ingeschakeld? 
 

De achterwacht komt op eigen initiatief kijken als hij/zij denkt dat hij nodig is (liever te veel reageren dan 1x te 

weinig). 

De begeleider schakelt zelf de achterwacht in. 

De begeleider vraagt een leerling om hulp te vragen. 
 

Belangrijk is dat de achterwacht een afwachtende en voor de leerlingen onopvallende houding aanneemt. Teveel 

commotie kan leiden tot het  versterken van de escalatie. 

Welke rol heeft de achterwacht? 
 

De achterwacht is een neutrale persoon. 

Hij/zij ontvangt aanwijzingen van degene die het conflict heeft met een leerling. Je kunt ook gevraagd worden 

om de leiding in het conflict over te nemen. In principe nooit uit eigen initiatief, tenzij het heel duidelijk is dat de 

eerste persoon vervangen moet worden. 

Beperk gesproken taal zoveel mogelijk, breng rust. De eerste persoon is diegene die communiceert met de 

leerling. 

Wanneer een leerling vastgehouden moet worden gebeurt dit volgens de pijnprikkelvrije technieken zoals aangeleerd 

bij de agressiehantering. 

Nabespreking 
 

Als de leerling gekalmeerd is, vraag dan kort hoe het met je collega gaat en of het nodig is om zijn/haar 

werkzaamheden even over te nemen. 

De achterwacht evalueert het incident met de betrokkenen nadat de kinderen vertrokken zijn, nooit waar de 

kinderen bij zijn! Stel de vraag: Waarom ging het mis, had ik het kunnen voorkomen, wat ging er goed. 

Na fysiek ingrijpen (holding) wordt de procedure van de middelen & maatregelen gestart; ‘mic’ invullen, 

pedagoog, (arts), directie  en ouders inlichten. 
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4 Personeelsbeleid 
 

4.1 Integraal Personeelsbeleid 

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 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 Oeverpieper 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 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. 
 

 Plannings- 

gesprek 

Functionerings- 

gesprek 

Beoordelings-gesprek 

Doel Vaststellen van de afspraken 

per medewerker 

Analyseren en bijsturen van de 

voortgang van de afspraken 

Evalueren resultaatafspraken 

en competentie-ontwikkeling 

Resultaat POP: resultaat- en 

ontwikkeling-afspraken 

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. 

één keer 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. 

 

4.2 De organisatorische doelen van de school 

Onderwijspersoneel 
 

Het personeelsbeleid is voor het onderwijs 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 



De Oeverpieper 

Onderwijs-zorgplan 2015-2019 36 

 

 

 

 

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 Oeverpieper 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. 

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. 

Zorgpersoneel 
 

Het volgende streeft 's Heeren Loo als werkgever na: 
 

Een lerende, open organisatie met lef 
 

's Heeren Loo is een organisatie waar mensen elkaar feedback geven, daadwerkelijk van elkaar leren en elkaar 

vertrouwen. Er is een goede balans tussen regels en ruimte voor eigen verantwoordelijkheid. We richten onze 

organisatie zo in dat onze zorgmedewerkers zich volledig kunnen richten op hun werk met cliënten. Leidinggevenden 

geven medewerkers verantwoordelijkheid en de ruimte zich te ontplooien. Want we willen dat onze medewerkers 

plezier hebben in hun werk! 

Persoonlijk leiderschap 
 

We willen dat onze medewerkers persoonlijk leiderschap laten zien in hun werk. Dit betekent dat je zelf 

verantwoordelijkheid neemt voor je werk en voor het op peil houden van je vaardigheden en inzetbaarheid. Je geeft 

collega's feedback en je staat ook zelf open voor feedback van anderen. Je kunt ook goed in teamverband 

samenwerken. En je hebt oog voor de cliënten, je collega's en de organisatie. 

Ontwikkelmogelijkheden 
 

's Heeren Loo wil dat haar medewerkers optimaal functioneren en stimuleert en faciliteert daarom de (verdere) 

ontwikkeling van de voor de huidige functie benodigde competenties. Maar we nodigen je ook uit te kijken naar de 

ontwikkeling van competenties voor een eventueel gewenste toekomstige functie. Jezelf ontwikkelen kan bij ‘s Heeren 

Loo bijvoorbeeld door coaching op de werkplek, een korte training of een volledige opleiding. Uitgangspunt hierbij is dat 

het een bijdrage levert aan zowel de individuele wensen, ambities en mogelijkheden van de medewerkers als aan de 

doelen en ambities van 's Heeren Loo. 

Arbeidsvoorwaarden 
 

Werk je bij 's Heeren Loo, dan val je onder de CAO Gehandicaptenzorg. In de CAO zijn niet alleen zaken geregeld als 

de hoogte van het salaris, vakantiedagen en overwerk, maar bijvoorbeeld ook je pensioen en eindejaarsuitkering. Naast 

de CAO-regelingen heeft 's Heeren Loo een ruilregeling arbeidsvoorwaarden, een goede studiekostenregeling en 

collectieve afspraken met verschillende zorgverzekeringen. 

 

4.3 De 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. 

Voord e Oeverpieper geldt de bijzonderheid, dat de teamleider niet alleen leiding geeft aan het personeelsdeel van 

SSOL, maar ook aan het personeelsdeel dat in dienst is van 's Heeren Loo. De personeelsleden hebben vanuit de 

eigen werkgever eigen personeelsbeleid en een eigen cao. Toch wordt zo veel als mogelijk getracht om de aansturing 

en ondersteuning van alle personeelsleden gelijk te schakelen. 

 

4.4 Beroepshouding 
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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 
 

6. De leerkrachten zijn aanspreekbaar op resultaten en op het nakomen van afspraken 
 

7. De leerkrachten zijn gemotiveerd om zichzelf te ontwikkelen 

 
4.5 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). 

 

4.6 Beleid met betrekking tot stagiaires 

De Oeverpieper acht het van belang dat jonge mensen in hun studie en ontwikkeling de kans krijgen kennis te maken 

met onderwijs-/zorgarrangement De Oeverpieper, als onze inschatting is dat de stagiaire zich staande kan houden. We 

hebben stageplekken voor elke discipline in ons personeelsbestand. Voor stagiaires wordt per groep bekeken of er 

stagemogelijkheden zijn. Dit hangt af van het aantal al werkzame personen in de groep, het gedrag van de leerlingen in 

een groep en de mogelijkheid om de kwaliteit van de begeleiding hoog te houden. 

 

4.7 Werving en selectie 

Voor de werving en selectie van nieuw personeel maakt De Oeverpieper gebruik van het betreffende protocol. Hierin 

wordt beschreven op welke wijze en met welke personeelsgeleding de gehele procedure gevoerd wordt. 

 

4.8 Introductie en begeleiding 

Teamleden worden goed begeleid. Vier dagen in de week is de coach aanwezig voor begeleiding, coachingsvragen en 

het bespreekbaar maken van situaties en/of emoties. Er is speciale aandacht voor beginnende personeelsleden. 

 

4.9 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. 

 

4.10 Collegiale consultatie 

In het streven de professionaliteit en competenties van medewerkers te vergroten, biedt De Oeverpieper 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. Dit in overleg met de directeur en passend binnen het POP van het 

betreffende personeelslid. 

 

4.11 Klassenbezoek 

In het kader van het integraal personeelsbeleid legt de teamleider klassenbezoeken af. 
 

D e intern begeleider bezoekt ook de klassen, zij is gericht op het onderwijs en de aanpak door de leerkrachten. 
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De orthopedagoog of de gedragswetenschapper bezoekt de klas om te kijken naar het gedrag van de leerlingen en de 

daarbij afgestemde aanpak door de begeleiders. 

De coach legt tenslotte ook klassenbezoeken af; hij is gericht op het coachen van personeel. Dit kan een individuele 

vraag zijn, maar ook een samenwerkingsvraag gesteld door de begeleiders van een lokaal. 

 

4.12 Persoonlijke  ontwikkelplannen 

De ambitie van De Oeverpieper is het invoeren van het persoonlijk ontwikkelplan (POP) in de aankomende 

schoolplanperiode. (zie ook 4.14 Gesprekkencyclus) 

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 Het bekwaamheidsdossier 

Personeelsleden worden geacht een bekwaamheidsdossier op te bouwen. Zij worden hiervoor ook in de gelegenheid 

gesteld en dit is onderwerp van gesprek in de gesprekkencyclus. In hun bekwaamheidsdossier leveren personeelsleden 

de bewijslast van hun leren en ontwikkeling. 

 

4.14 Intervisie 

Tijdens de teamvergaderingen wordt eenieder uitgenodigd mee te helpen aan een oplossing voor problemen waar men 

op de werkvloer tegenaan loopt. Elke vergadering worden per groep de problemen voorgelegd, waar we vervolgens 

met elkaar over gaan brainstormen. Op De Oeverpieper staat men erg open voor feedback en tips en daar waar nodig 

wordt er ook in praktische zin ondersteunt. 

 

4.15 De gesprekkencyclus 

Op De Oeverpieper 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 hieruit 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. 

 

 

 Planningsgesprek Functioneringsgesprek Beoordelingsgesprek 

Doel Vaststellen van de 

afspraken 

per medewerker 

Analyseren en bijsturen van 

de voortgang van de afspraken 

Evalueren resultaatafspraken en 

competentie-ontwikkeling 

Resultaat POP: resultaat- en 

ontwikkelings-afspraken 

Actiepunten, eventueel ter 

bijsturing van het POP 

Waardering van / oordeel over de 

resultaten van de medewerker 

Relatie Input van bieden 

(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. één keer per cyclus) 

Eén keer aan het eind van de 

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

hebben. 

 

4.16 Deskundigheidsbevordering  - 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 Oeverpieper vinden wij het van belang dat het team samenwerkt aan de kwaliteit van het onderwijs en zorg in de 

vorm van een lerende organisatie. Teambuilding is een belangrijk middel om dit kracht bij te zetten. Op De Oeverpieper 

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 Oeverpieper 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 Arbobeleidsplan zijn zowel aspecten van 

de Arbowet als van de Bedrijf Hulp Verlening opgenomen. Ook het ziekteverzuimbeleid maakt onderdeel uit van het 

Arbobeleidsplan. Voor het onderwijspersoneel zijn we aangesloten bij een externe Arbodienst: Achmea Vitae en 

voor het zorgpersoneel is dit de Arbo-Unie. Deze begeleidt de werknemers in het geval van verzuim of Arbo- 

aangelegenheden. De medewerkers van 's Heeren Loo kunnen ook gebruik maken van de Bedrijfsopvang en/of de 

traumapsycholoog. 

 
 
 

4.19 Mobiliteitsbeleid 

Na de fusie met SSOL per 1 januari 2015 is De Oeverpieper onderdeel van een stichting met meerdere scholen voor 

speciaal onderwijs. Mede door de nieuwe wetgeving vanuit het onderwijs (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! 

's Heeren Loo heeft voor haar medewerkers een mobiliteitsplan en een Sociaal Plan afgesproken. 



De Oeverpieper 

Schoolplan 2015-2019 40 

 

 

 

 

5 Organisatie en beleid 
 

5.1 Organisatiestructuur 

Een bijzondere organisatie 
 

Onderwijs-/Zorgarrangement De Oeverpieper is een bijzondere organisatie. De beide samenwerkende partners, te 

weten Stichting Speciaal Onderwijs Leiden en 's Heeren Loo hebben besloten om ten behoeve de optimale begeleiding 

van sterk uitagerende kinderen in de leeftijd van 6 tot 16 jaar een geïntegreerde organisatie neer te zetten. Daarmee 

wordt er vanuit onderwijs en zorg in volledige afstemming en vanuit een integrale aanpak ondersteuning gegeven aan 

de ontwikkeling van de kinderen. Daarmee is De Oeverpieper niet vergelijkbaar met reguliere onderwijs- of 

zorginstellingen. 

Het personeel op De Oeverpieper is afkomstig vanuit de beide samenwerkingspartners. We hebben dus te maken met 

personeel met een onderwijsaanstelling en personeel met een aanstelling in de zorg. Naast de verschillen in 

personeelsbeleid, voortvloeiend onder andere uit de verschillen in de onderwijs-cao en de zorg-cao, betekent dit ook 

dat merkbaar is dat er een verschil in cultuur van de organisatie van herkomst is. 

Hiernaast betekent het dat de bekostiging en ook de verantwoording vanuit en naar twee verschillende organisaties 

dient te gaan en natuurlijk ook op verschillende grondslagen en verschillende wijze geschiedt. 

Tenslotte heeft De Oeverpieper te maken met wet- en regelgeving betreffende het onderwijs en betreffende de zorg. 

Deze wet- en regelgeving is niet helemaal overlappend en kan ook leiden tot wat moeilijk combineerbare eisen. 

Op de werkvloer (b)lijkt de samenwerking weinig last te hebben van deze bijzondere situatie. Voor de leerkrachten en 

alle andere begeleiders staat het kind centraal en zorgen we er voor dat alles zo geplooid wordt, dat er sprake is van 

een volledig integrale aanpak. Voor de aansturing is dat echter veel lastiger te realiseren. Hiervoor zijn afspraken 

gemaakt om binnen de eisen en de wenselijkheid van beide organisaties een goede aansturing te doen. Kanttekening 

daarbij is wel, dat er geen waterdichte structuur neergezet kon worden en er in alle gevallen flexibiliteit, samenwerking 

en communicatie gevraagd wordt van de leidinggevenden. 

Bij de leerlingen is er vaak in eerste instantie sprake van een Toelaatbaarheidsverklaring vanuit het onderwijs en is er 

ook een zorgindicatie. Daarbij zijn er regelmatig kinderen die voorafgaand aan plaatsing op De Oeverpieper slechts 

een gedeelte van de tijd naar school zijn gegaan of als thuiszitter bestempeld kunnen worden. 

 

 
Duale aansturing 

 

Een van de grote verschillen tussen onderwijs en zorg is het feit dat er in het onderwijs sprake is van één 

eindverantwoordelijke en in de zorg sprake is van duale aansturing. Dit houdt in, dat er een verantwoordelijke is voor de 

inhoud (bijvoorbeeld de orthopedagoog) en een verantwoordelijke voor het proces (bijvoorbeeld de teamleider). Dit is 

geheel anders dan in het onderwijs, waarbij de directeur de eindverantwoordelijke is voor inhoud en proces. Om dit 

goed te kunnen combineren is er op De Oeverpieper gekozen voor het model van het onderwijs: de teamleider is 

integraal verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en het (uitvoeren van het) beleid. Zij wordt aangestuurd 

door de directeur-bestuurder van SSOL en worden de inhoudelijke ontwikkelingen besproken in de Stuurgroep met de 

regiodirecteur Zuid-Holland Noord / Kind en Gezin van 's Heeren Loo. 

De teamleider wordt bijgestaan door de orthopedagoog, de gedragswetenschapper en de IB'er (CvB). 
 

De Oeverpieper heeft samen met De Duinpieper en Het Duin één MR. Op stichtingsniveau is er een GMR. 
 
 

Planning en Verantwoording 
 

De Oeverpieper dient verantwoording af te leggen over zowel de kwaliteit van werk als de organisatie en besteding van 

middelen. Voor wat betreft de kwalitatieve verantwoording is besloten om dit waar nodig te splitsen in onderwijs en 

zorg, maar dit beide te laten doen door de teamleider. Voor wat betreft de verantwoording van organisatie en inzet van 

middelen is gebleken, dat een splitsing in feite onmogelijk is. De integraliteit heeft tot gevolg dat er dusdanige 

onderlinge verwevenheden zijn, dat slechts een integrale verantwoording recht doet hier aan. Er wordt ook een 

integrale jaarplanning en jaarverantwoording opgesteld door de teamleider. 

Een bijzonder document in deze blijft het schoolplan. Dit document wordt voor de 6 - 16 opgesteld door de teamleider 

(uiteraard in goed overleg met het voltallige team) en geldt als onderwijs-zorgplan. 
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Inspraak en medezeggenschap 
 

Vanuit de zorg is er een ondernemingsraad, die bij beleidsontwikkeling een bepaalde inspraak en 

medezeggenschapsrol heeft, zoals dat bij het onderwijs een MR en GMR is. Dat betekent dat bij vertaling van beleid op 

niveau van De Oeverpieper en zeker daar waar het personeelsbeleid betreft en/of directe gevolgen heeft voor het 

personeel, door teamleider de lijn van inspraak en medezeggenschap scherp bewaakt dient te worden. Hoewel dit nog 

niet is voorgevallen, kan het daarbij gebeuren, dat een beleidsvertaling aan zowel OR als MR voorgelegd dient te 

worden en er tegenstrijdige adviezen komen. In dat geval zal er een gezamenlijke vergadering plaats vinden en 

getracht worden om tot consensus te komen. Indien dit onverhoopt niet lukt, wordt dit teruggelegd bij de beide 

bestuurders. 

 
 
 

5.2 Groeperingsvormen 

Gezien de grote verschillen in niveau van de kinderen, worden veel lessen individueel aangeboden. Uiteraard zijn er, 

met name in de lessen die ter ondersteuning zijn aan de sociale-emotionele ontwikkeling, ook lessen die we aan de 

groep of aan kleine groepjes geven. Dit gebeurt in alle groepen, ongeacht de leeftijd. 

De indeling van de groepen doen we daarom ook niet zozeer op niveau van werken en leren, maar meer op leeftijd en 

op gedragsindicator. 

Op locatie Gruenepad 2, zijn er momenteel vijf groepen. Hieronder een beeld van de huidige (schooljaar 2015 - 2016) 

samenstelling: 

1. Lokaal Instroom bestaat uit vier kinderen van 9/10 jaar, met een verstandelijke beperking in combinatie met 

externaliserende gedragsproblematiek (in combinatie met b ADHD en/of ASS). 

2. Lokaal 1 bestaat bestaat uit vier kinderen van 10/11 jaar met een IQ lager dan 50. Hun internaliserende 

gedragsproblematiek leidt regelmatig tot externaliserende gedragsproblematiek. Een ernstige vorm van ASS in 

combinatie met een prikkelstoornis is kenmerkend voor deze kinderen. 

3. Lokaal 2 bestaat uit vier kinderen van 12/13 jaar, met een verstandelijke beperking in combinatie met extreem 

externaliserende gedragsproblematiek. Drie zijn gediagnosticeerd met ADHD. Alle vier hebben zij een vorm van 

ASS. Hun gedrag komt grotendeels voort uit angst. Ook hier zijn de leerlingen bekend met hechtingsproblematiek. 

4. Lokaal 3 bestaat uit vier kinderen van 12/13 jaar, waarvan er twee een gemiddelde intelligentie hebben, maar een 

sterke didactische achterstand hebben en gehinderd worden door hun angsten en hun ADHD en/of ASS. Een 

ander kind heeft een verstandelijke beperking en externaliserende gedragsproblematiek. Het vierde kind zit in een 

verwijderingsprocedure, omdat door zijn gedrag de veiligheid op De Oeverpieper in het geding was. Er wordt naar 

een beter passende plek voor hem gezocht. Hij heeft een IQ tussen de 60 en 80 en externaliserende 

gedragsproblematiek in zeer ernstige vorm. 

5. Lokaal 4 bestaat uit 3 kinderen. Het is de VSO-klas. Zij zijn 15/16 jaar, hebben een verstandelijke beperking in 

combinatie met ADHD, ASS, ODD en/of hechtingsproblematiek. 

Op locatie Appelhof komen zeven jongens om de beurt twee keer per dag 45 minuten onderwijs afnemen. Deze 

jongens brengen de rest van de 'schooldag' door op gespecialiseerd dagbestedingscentrum De Zeester. 

Zij worden via een ingroeiplan toegeleid naar locatie Gruenepad (zie bijlage). 

Bijlagen 

1.  Ingroeiplan Appelhof 

 
5.3 Schoolklimaat 

Wij vinden het belangrijk dat de school een veilige en verzorgde omgeving is voor de leerlingen en de medewerkers. 

Een prikkelarme, gestructureerde omgeving helpt de kinderen om zich veilig te voelen en te werken aan zelfvertrouwen 

en vertrouwen in de begeleiders. Een omgeving waarin iedereen zich geaccepteerd voelt en waar mogelijk wordt er 

geprobeerd om samen te werken. 

De Oeverpieper 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 ambities zijn: 
 

1. De Oeverpieper ziet er verzorgd uit 
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2. De Oeverpieper is een veilige school 
 

3. Personeel en leerlingen (onderling) gaan respectvol met elkaar om. Vanuit het personeel wordt een duidelijk 

voorbeeld gegeven en wordt goed gedrag van de kinderen extra benadrukt en beloond. 

4. Ouders ontvangen wekelijks rapportage over hun kind en als de situatie dit toelaat gebeurt dit vaker. Ook telefonisch 

is er veelvuldig contact, dit gebeurt op initiatief van de ouders/verzorgers en van school. 

5. De school hanteert een gesprekkencyclus met ouders/verzorgers, deze bestaat uit een informatieavond, twee 

Ontwikkelplan-gesprekken en twee voortgangsgesprekken. Daarnaast zijn er vaak nog '1 kind, 1 gezin, 1 plan - 

gesprekken met ouders/verzorgers en betrokken instanties. 

7. De school staat altijd open: alle medewerkers zijn bereikbaar 

Beoordeling 

 

 

Omschrijving Resultaat 

Zelfevaluatie 3,20 

 

Verbeterpunt Prioriteit 

Het personeel voelt zich aantoonbaar veilig op school. hoog 

De school heeft inzicht in de veiligheidsbeleving van leerlingen en personeel en in de 

incidenten die zich op het gebied van sociale veiligheid voordoen. 

hoog 

 

 

5.4 Sociale en fysieke veiligheid 

De doelgroep van De Oeverpieper vraagt om strak beleid ten aanzien van sociale en fysieke veiligheid. De veiligheid 

van kinderen en personeel dient zo veel als mogelijk gewaarborgd te worden. Wij realiseren ons, dat kinderen met 

externaliserende gedragsproblematieken bij ons moeten leren om in woord en daad hun handelen aan te passen naar 

gewenst gedrag. Dat betekent dat vanuit grensoverschrijdend gedrag het kind leert om dit aan te passen, te beheersen, 

om te zetten in positief handelen. Uiteraard is ons streven om medeleerlingen en volwassenen zo min mogelijk in een 

situatie te laten belanden waarin zij zich onveilig kunnen gaan voelen. 

Daartoe is allereerst vastgesteld welke (ernstige) incidenten de school onderscheidt. Dit zijn: 
 

fysiek geweld 

schelden 

intimidatie en/of bedreiging met fysiek geweld 

intimidatie en/of bedreiging in woord, via msn, sms, e-mail of internet pesten, treiteren en/of chantage 

seksuele intimidatie en/of misbruik discriminatie of racisme 

vernieling, diefstal, heling 
 

Op De Oeverpieper maken wij gebruik van het incidentenregistratiesysteem van 's Heeren Loo. Gezien het feit dat zij, 

vanuit hun ervaring hiermee, veel meer gericht zijn op registratie, analyse en aanpak van grensoverstijgend gedrag, is 

gekozen voor dit gedigitaliseerde systeem. Zowel medewerkers van SSOL als van 's Heeren Loo vullen deze 

formulieren in. De Commissie van Begeleiding analyseert regelmatig formulieren en stellen op basis daarvan 

verbeterpunten vast. Ook wordt altijd een terugkoppeling gedaan naar de betreffende personeelsleden en wordt 

besproken of nazorg nodig is. 

De school probeert incidenten te voorkomen. Hiertoe zijn vier basisschoolregels opgesteld (op positieve wijze 

geformuleerd): 

1. Wij zijn aardig voor elkaar 

2. Wij gaan met de spullen om waarvoor ze bedoeld zijn 

3. Wij zijn rustig in de gang 

4. Wij luisteren naar de meester en de juf 
 

Op die manier streven wij na, dat we allemaal ons best doen om het kind te helpen om goed gedrag te laten zien. In 

schooljaar 2015-2016 zal een contract opgesteld worden met daarin de beschrijving van de schoolregels en wat er 

gebeurt als die regels overschreden worden. 
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De school beschikt over een zelf ontwikkelde, op maat gesneden methodiek voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. 

De lessen sociaal-emotionele ontwikkeling staan in het teken van de ontwikkeling van goed (passend) gedrag. In 

schooljaar 2015-2016 zal er een methode aangeschaft worden voor sociale en emotionele ontwikkeling. Deze zal in 

combinatie met de zelf ontwikkelde lessen en reeds ingezette aanpak gebruikt gaan worden. 

Incidenten worden in eerste instantie afgehandeld door de leraar en/of zorgmedewerker. Als zaken niet opgelost 

kunnen worden, wordt de gedragswetenschapper betrokken bij de afhandeling. Ook ouders/verzorgers worden 

betrokken bij de aanpak van incidenten. Indien er sprake is van verstrekkende sancties als schorsing, dan wordt dit 

altijd door de teamleider in samenspraak met de bestuurders geëffectueerd. 

De school beschikt over een klachtenregeling (zie schoolgids), een klachtencommissie en een (interne en externe) 

vertrouwenspersoon. 

 

5.5 ARBO-beleid 

Onze school heeft met Achmea Vitae een Arbo-contract afgesloten. 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 teamleider 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. 

Begin 2015 heeft de afname Risico-Inventarisatie (RI&E) plaatsgevonden. Alle personeelsleden hebben de RI&E- 

vragenlijst kunnen invullen. Van de inventarisatie is een verslag gemaakt, waarin de aandachtspunten en de gekozen 

verbeterpunten staan aangegeven. De verbeterpunten zijn opgenomen in een schoolspecifiek plan van aanpak. 

Jaarlijks werken we aan een aantal verbeterpunten. Het plan van aanpak wordt ieder jaar aangepast, uitgevoerd en 

geëvalueerd. 

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. Er zijn 

preventiemedewerkers vanuit 's Heeren Loo aangesteld die regelmatig zaken komen controleren. 

De brandweer heeft een gebruiksvergunning afgegeven en (daarmee) via de vergunning de school brandveilig 

verklaard. Op de school is een ontruimingsplan aanwezig. 

Alle medewerkers op De Oeverpieper zijn BHV-geschoold in 2015-2016 en zijn er voldoende personeelsleden 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 Interne communicatie 

Op onze school vinden we de interne communicatie van groot belang. Het gaat erom betrokkenheid te creëren van de 

medewerkers op het werk en op het schoolgebeuren om op die manier de kwaliteit van de school te optimaliseren. 

Daarom zorgt de schoolleiding voor een heldere vergaderstructuur en worden er effectieve hulpmiddelen gebruikt. 

Teambreed : 

maandelijks is er een teamvergadering 

wekelijks worden de belangrijke zaken voor die week doorgesproken en succesmomenten benoemd 

maandelijks is er een themamiddag 

Commissie van Begeleiding : 
 

De commissie van begeleiding vergadert eens per twee weken 

Management : 

maandelijks vindt er Stuurgroepoverleg plaats 

de directeur-bestuurder heeft maandelijks werkoverleg met de teamleider 

maandelijks heeft de directeur-bestuurder met de drie teamleiders in Noordwijk managementoverleg 

maandelijks hebben de drie teamleiders met elkaar overleg 

wekelijks is er overleg tussen de interim-adviseur en de teamleider 



De Oeverpieper 

Schoolplan 2015-2019 44 

 

 

 

 

MR : 
 

De MR vergadert gemiddeld eens per zes weken 
 

Wat betreft communicatiegedrag in het team vinden we het volgende belangrijk: 
 

we spreken verwachtingen uit 

wij gebruiken de 4 G’s: gedrag, gevoel, gevolg en gewenste situatie 

wij vragen of het gelegen komt 

feedback geven doen we samen ( aan de juiste persoon, op de juiste tijd, op de juiste plaats) 

we praten met elkaar, niet over elkaar 

wij zijn ons bewust van het verschil dat we maken 

op vergaderingen is sprake van actieve deelname 

vergaderingen worden goed voorbereid. 

We beseffen dat persoonlijk 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. de e-mail, groeps-app of 

via de Memo. 

 

5.7 Externe contacten 

De Oeverpieper heeft een regiofunctie. Daarmee hebben wij geen directe band met de wijk, maar met diverse 

samenwerkingsverbanden. Wij onderhouden nauwe banden met de JGT's in deze regio's en met de betreffende 

gemeentes Hierdoor halen we expertise binnen waardoor we adequaat samen kunnen werken aan de opvoeding en de 

ontwikkeling van de kinderen. We dragen daarvoor, als school, ouders en omgeving, een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid. De externe instanties waarmee we een relatie onderhouden zorgen voor advies, hulp en 

ondersteuning en dit komt de kwaliteit van het onderwijs en de school als organisatie ten goede. 

Daarom onderhoudt onze school systematische en gereguleerde contacten met: 
 

Jeugd- en Gezinsteams 

schoolmaatschappelijk werk 

de schoolarts 

de leerplichtambtenaar 

zowel de directies als de experts van de samenwerkingsverbanden in de regio 

zowel de directies als de bestuurders van de so-scholen in het samenwerkingsverband Duin- en Bollenstreek. 

 
5.8 Contacten met ouders 

Goede contacten met ouders vinden wij van groot belang omdat school en ouders dezelfde doelen nastreven: de 

algemeen menselijke en de cognitieve ontwikkeling van (hun) kinderen. Ouders zien we daarom als gelijkwaardige 

gesprekspartners. Voor de leraren zijn de bevindingen van de ouders essentieel om het kind goed te kunnen 

begeleiden. En voor de ouders is het van belang dat zij goed geïnformeerd worden over de ontwikkeling van hun kind. 

Vanuit de school is er vrijwel dagelijks overdracht naar de ouders door middel van een overdrachtsschriftje, mail en/of 

telefoon. Voor de kinderen wordt bij binnenkomst, binnen 6 weken, een start-o.p.p. en handelingsplan opgesteld. Het 

handelingsplan en o.p.p. wordt uitgebreid besproken met de ouders en het handelingsplan wordt uiterlijk na een half 

jaar bijgesteld. Voor kinderen die langer op De Oeverpieper zitten geldt dat met de ouders tenminste twee keer per jaar 

een uitgebreide bespreking van OPP (einde van het schooljaar) en handelingsplan plaatsvindt. Daar waar dat door 

ouders of school wenselijk geacht wordt, zal er vaker een overleg plaatsvinden over de vorderingen en begeleiding van 

het kind. Gezien de soms grotere afstand tussen woonplaats en school en de soms bijzondere gezinssituatie, maar ook 

de bijzondere populatie van De Oeverpieper, is het betrekken van ouders bij schoolactiviteiten (bijvoorbeeld als 

hulpouder) bewust tot een minimum beperkt. 

Onze ambities zijn: 
 

1. Ouders worden goed op de hoogte gehouden van schoolactiviteiten en indien mogelijk om hieraan deel te nemen 

2. Leraren stellen zich op de hoogte van de opvattingen en verwachtingen van de ouders 

3. Ouders ontvangen informatie over de actuele gang van zaken 

4. Ouders worden betrokken bij (extra) zorg 

5. Ouders (en hun kinderen) worden adequaat voorbereid op het vervolgonderwijs 

6. Ouders worden adequaat op de hoogte gesteld van de ontwikkeling van hun kind 
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In schooljaar 2016-2017 wordt onderzocht of ouders vanzelfsprekend in aanmerking komen voor ouder- en/of 

gezinsbegeleiding. 

 

5.9 Overgang PO-VO 

We willen ervoor zorgen dat onze leerlingen soepel instromen in het voortgezet onderwijs dat bij ze past. Een juiste 

match tussen niveau en gedragsproblematiek van het kind en de begeleidingsmogelijkheden vinden is per leerling een 

uitdaging. 

Ieder traject van overgang naar vervolgonderwijs wordt intensief begeleid door de betrokken personeelsleden, in 

overleg met de Commissie van Begeleiding. Daarmee is ieder traject van advies en overgang anders, maar altijd op 

maat. 

De samenwerking met de ontvangende scholen en de communicatie over het betreffende kind proberen we zo optimaal 

mogelijk te laten zijn. 

 

 

5.10 Voor- en vroegschoolse educatie 

De Oeverpieper is geen onderdeel van een brede school en de kinderen komen vaak pas op "hogere leeftijd" (vanaf 6 

jaar) naar school, dus is er geen sprake van VVE. 

 

 

5.11 Voor-, tussen- en naschoolse opvang (buitenschoolse   opvang) 

Alle kinderen blijven over op de Oeverpieper. Dit heeft te maken met het feit dat iedere overgang voor de meeste 

kinderen zeer moeilijk is, in combinatie met de regiofunctie van De Oeverpieper. Samen met het personeel van 's 

Heeren Loo organiseert en begeleidt het personeel van De Oeverpieper het overblijven. 

Voor onze leerlingen is er geen mogelijkheid voor voorschoolse opvang. Sommige leerlingen maken gebruik van de 

naschoolse opvang en/of de weekend(dag)opvang, verzorgd door 's Heeren Loo. Deze vindt plaats op het terrein van 

Noordwijkerduin. 

Tijdens vakanties en op studiedagen kunnen de leerlingen van De Oeverpieper gebruik maken van de Vakantie Dag 

Opvang van 's Heeren Loo. Zij verzorgen tijdens de schooltijden de opvang van de leerlingen. Deze opvang vindt voor 

De Oeverpieper-leerlingen plaats op hun eigen school aan het Gruenepad in Noordwijk. 

De Oeverpieper heeft hier, naast een open communicatie, warme overdracht en optimale samenwerking, geen 

eigenstandige bemoeienis mee. 
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6 Financieel beleid 
 

6.1 Lumpsum financiering, ondersteuning en gesprekken 

Het financieel beleid van de Stichting Speciaal Onderwijs Leiden e.o. is gericht op drie 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 Oeverpieper 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 directeur 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. 

 
 
 

6.2 Interne geldstromen 

De Oeverpieper vraagt aan de ouders/verzorgers een vrijwillige bijdrage. Het bedrag voor een kind is € 35,- per jaar. 

Van de inkomsten worden diverse activiteiten georganiseerd (zie de schoolgids) en (deels) betaald. Jaarlijks legt de 

teamleider 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 Speciaal Onderwijs Leiden e.o. 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 Oeverpieper heeft geen sponsors in welke vorm dan ook. 

 
6.5 Begrotingen 

De begroting voor het onderwijs wordt jaarlijks voorafgaande aan het kalenderjaar op voorstel van de directeur- 

bestuurder vastgesteld. De vastgestelde begroting is taakstellend voor de teamleiders van de scholen. Dat betekent dat 

in principe geen uitgaven kunnen worden gedaan zonder dat deze zijn begroot. Schuiven binnen de begroting is 

toegestaan, mits geen geweld wordt gedaan aan de vooraf geformuleerde beleidsdoelen. De begroting is hiermee een 

belangrijk sturingselement geworden. 

De teamleider 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 teamleider verantwoordelijk is. De exploitatiebegroting is gebaseerd op het beleidsplan van de 

school. 
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Daarnaast stelt de teamleider 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. 

Ook wordt in overleg met de regiodirecteur Zuid-Holland Noord / Kind en Gezin van 's Heeren Loo de inzet van het 

zorgpersoneel besproken en vastgesteld. Zodra deze beide gereed zijn, zal een overkoepelend en samenhangend 

personeelsplaatje opgesteld worden voor De Oeverpieper. 

De Oeverpieper 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 De  toelaatbaarheidsverklaring 

Een toelaatbaarheidsverklaring (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 (midden) = 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. 

Naast het verkrijgen van de Toelaatbaarheidsverklaring, ontvangen de leerlingen van De Oeverpieper ook gelden uit de 

Wet Langdurige Zorg of de Jeugdwet, vastgesteld door het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). 

Een kind dat de ondersteuningsbehoefte heeft zoals die geboden wordt op De Oeverpieper heeft altijd een TLV hoog. 

Indien de deskundigen een lagere ondersteuningsbehoefte vaststelt, kan het kind ook naar een meer reguliere so- 

setting en is een plaatsing op De Oeverpieper niet nodig. 

Indien een kind dusdanig verbetert in het gedrag dat deze door kan naar een meer reguliere so-setting, zal ook de 

aanpassing van de TLV voorgelegd worden aan de commissie. 

 
 
 

6.7 Financiering vanuit de  zorg 

Voor alle kinderen die op De Oeverpieper geplaatst zijn geldt dat zij een zorgindicatie hebben en daarmee een 

zorgarrangement toegewezen hebben gekregen. Dit zorgarrangement biedt de mogelijkheid om per kind een passende 

ondersteuningsbehoefte vanuit de zorg te bekostigen. 

De financiële middelen voortkomend vanuit de zorgindicatie wordt beheerd door afdeling Klantcontact van 's Heeren 

Loo. In overleg met 's Heeren Loo wordt de behoefte aan uren en soort ondersteuning vastgesteld. Op basis daarvan 

wordt aan De Oeverpieper zowel financiële middelen als personele inzet toebedeeld. 

Dit maakt een substantieel onderdeel uit van de totale begroting van De Oeverpieper. Doordat er altijd in combinatie 

onderwijs en zorg gewerkt wordt, zullen de beide financiële stromen (onderwijs en zorg) altijd verwerkt worden in een 

integerale begroting en een integraal formatieoverzicht. 
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7 Zorg voor kwaliteit 
 

7.1 Kwaliteitszorg algemeen 

Het bestuur van De Oeverpieper (zowel SSOL als 's Heeren Loo) achten het van groot belang dat er een goede 

kwaliteit geleverd wordt op De Oeverpieper. Vanuit de organisatie kan het team zich hier volledig achter scharen. In de 

kwaliteitszorg wordt er vanuit de jeugdzorg niet naar exact dezelfde zaken gekeken als in het onderwijs. Wij worden 

echter wel verwacht om alle aspecten vanuit beide invalshoeken te bekijken. Soms is ook de normering waarin 

gekeken wordt niet gelijk. Op De Oeverpieper kiezen we daarbij in de regel voor de meest strenge toetsing. Zo 

gebruiken we voor arbobeleid de toetsing van jeugdzorg, maar voor het meten van ontwikkelingsresultaat de toetsingen 

vanuit onderwijs. 

We streven kwaliteit na (zie de ambities bij de verschillende beleidsterreinen) en we zorgen ervoor dat de kwaliteit op 

peil blijft: we beoordelen de ambities systematisch en cyclisch (zie evaluatieplan, hoofdstuk 7.10) en op basis van de 

bevindingen verbeteren of borgen we onze kwaliteit. Van belang is ook dat onze kwaliteitszorg gekoppeld is aan het 

integraal personeelsbeleid. We streven ernaar dat onze medewerkers competenties ontwikkelen die gerelateerd zijn 

aan de beleidsterreinen die we belangrijk vinden. Daardoor borgen we dat de organisatie-ontwikkeling en de 

ontwikkeling van onze medewerkers parallel verloopt. 

Onze ambities zijn: 
 

1. Wij hebben inzicht in de kernmerken van onze leerlingenpopulatie 
 

2. Wij beschikken over ambities bij diverse beleidsterreinen (zie dit schoolplan) 
 

3. Wij evalueren de verschillende ambities (zie dit schoolplan) minstens 1 x per vier jaar 
 

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

5. Wij evalueren stelselmatig of onze verbeterplannen gerealiseerd zijn 
 

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

7. Wij rapporteren aan belanghebbenden (inspectie, bevoegd gezag, GMR en ouders/verzorgers) 
 

8. Wij waarborgen de sociale veiligheid van medewerkers en leerlingen 

Beoordeling 

 

 

Omschrijving Resultaat 

Zelfevaluatie 2,22 
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Verbeterpunt Prioriteit 

De school evalueert de sociale resultaten volgens een protocol (workflow). hoog 

De school beschikt over een planning die verheldert welk aspect wanneer geëvalueerd wordt. gemiddeld 

De school werkt planmatig aan verbeteractiviteiten. gemiddeld 

De school heeft de geplande verbeteractiviteiten vertaald naar een inhoudelijke planning voor 

de verschillende vergaderingen op school. 

gemiddeld 

De school heeft de kwaliteit van het onderwijsleerproces vastgelegd in indicatoren. gemiddeld 

De kwaliteit van het onderwijsleerproces vormt het hart van het personeelsbeleid van de 

school. 

hoog 

De kwaliteit van het onderwijsleerproces vormt het hart van de gehanteerde 

gesprekkencyclus. 

hoog 

De school beschikt over een document dat verheldert welke belanghebbenden wanneer 

waarover worden geïnformeerd. 

gemiddeld 

De school maakt functioneel gebruik van de vensters voor verantwoording (scholen op de 

kaart). 

gemiddeld 

 

7.2 Wet- en regelgeving 

Onze school heeft kennis genomen van de eisen van de Inspectie van het Onderwijs voor wat betreft wet- en 

regelgeving. Wij houden ons aan de volgende eisen: 

1. De schoolgids leveren wij tijdig aan bij de inspectie 

2. De schoolgids voldoet aan de eisen die de inspectie stelt 

3. Het schoolplan leveren wij tijdig aan bij de inspectie 

4. Het schoolplan voldoet aan de eisen die de inspectie stelt 

5. Het zorgplan leveren wij tijdig aan bij de inspectie (via het samenwerkingsverband) 

6. Het zorgplan voldoet aan de eisen die de inspectie stelt 

7. Wij programmeren voldoende onderwijstijd 

8. Wij programmeren niet meer dan (maximaal) 7 x een onvolledige schoolweek voor de leerlingen van groep 3 t/m 8. 

Beoordeling 

 

 

Omschrijving Resultaat 

Zelfevaluatie 3,45 

 

Verbeterpunt Prioriteit 

Er is voldoende onderwijstijd geprogrammeerd om te kunnen voldoen aan daarvoor gestelde 

minima. 

gemiddeld 

In het zorgplan is informatie opgenomen over standaard gecontroleerde onderdelen. gemiddeld 

 

7.3 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. 
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Stichting Speciaal Onderwijs Leiden e.o. wil de onderwijskwaliteit onderzoeken, verbeteren en borgen door het houden 

van (waarderende) audits. 

 

7.4 Inspectiebezoeken 

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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8 Verbeterpunten 2015-2019 
 

Thema Mogelijk verbeterpunt Prioriteit 

Leerstofaanbod Bij de aangeboden leerinhouden voor Nederlandse taal en rekenen en 

wiskunde betrekt de school alle kerndoelen als te bereiken 

doelstellingen. 

gemiddeld 

 De school heeft een specifiek aanbod om sociale competenties te 

ontwikkelen. 

hoog 

Gebruik leertijd De leraren zorgen voor een goed klassenmanagement, waarbij er 

weinig tijd verloren gaat. 

hoog 

Didactisch handelen De leraren maken de gewenste leerhouding duidelijk. laag 

 De leraren zorgen ervoor dat de leerlingen geïnteresseerd zijn in de 

inhoud van de lessen. 

laag 

Zorg en begeleiding De school gebruikt een samenhangend systeem van genormeerde 

instrumenten en procedures voor het volgen van de prestaties en de 

ontwikkeling van de leerlingen. 

hoog 

 De school heeft de procedure voor de bespreking van de resultaten op 

de vragenlijsten m.b.t. de sociale competenties vastgelegd in een 

procedure (workflow). 

hoog 

 De school heeft de procedure voor de overgang PO-VO (incl. 

advisering) vastgelegd in een procedure (workflow). 

laag 

De zorg voor 

leerlingen: 

Afstemming 

onderwijs en zorg 

De leraren stemmen de verwerkingsopdrachten af op verschillen in 

ontwikkeling tussen de leerlingen. 

laag 

Opbrengsten De sociale competenties van de leerlingen liggen op een niveau dat 

mag worden verwacht. 

hoog 

 De school beschikt over een meerjarenoverzicht, gekoppeld aan een 

analyse, conclusies en (uitgevoerde) interventies. 

laag 

 De taalresultaten van de leerlingen aan het eind van de basisschool 

liggen tenminste op het niveau dat op grond van de kenmerken van de 

leerlingenpopulatie mag worden verwacht. 

gemiddeld 

Schoolklimaat Het personeel voelt zich aantoonbaar veilig op school. hoog 

 De school heeft inzicht in de veiligheidsbeleving van leerlingen en 

personeel en in de incidenten die zich op het gebied van sociale 

veiligheid voordoen. 

hoog 

Kwaliteitszorg De school evalueert de sociale resultaten volgens een protocol 

(workflow). 

hoog 

 De school beschikt over een planning die verheldert welk aspect 

wanneer geëvalueerd wordt. 

gemiddeld 

 De school werkt planmatig aan verbeteractiviteiten. gemiddeld 

 De school heeft de geplande verbeteractiviteiten vertaald naar een 

inhoudelijke planning voor de verschillende vergaderingen op school. 

gemiddeld 

 De school heeft de kwaliteit van het onderwijsleerproces vastgelegd in 

indicatoren. 

gemiddeld 
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Thema Mogelijk verbeterpunt Prioriteit 

 De kwaliteit van het onderwijsleerproces vormt het hart van het 

personeelsbeleid van de school. 

hoog 

 De kwaliteit van het onderwijsleerproces vormt het hart van de 

gehanteerde gesprekkencyclus. 

hoog 

 De school beschikt over een document dat verheldert welke 

belanghebbenden wanneer waarover worden geïnformeerd. 

gemiddeld 

 De school maakt functioneel gebruik van de vensters voor 

verantwoording (scholen op de kaart). 

gemiddeld 

Wet- en regelgeving Er is voldoende onderwijstijd geprogrammeerd om te kunnen voldoen 

aan daarvoor gestelde minima. 

gemiddeld 

 In het zorgplan is informatie opgenomen over standaard gecontroleerde 

onderdelen. 

gemiddeld 
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9 Meerjarenplanning 2015-2016 
 

Thema Verbeterdoel 

Leerstofaanbod De school heeft een specifiek aanbod om sociale competenties te ontwikkelen. 

Zorg en 

begeleiding 

De school gebruikt een samenhangend systeem van genormeerde instrumenten en procedures voor 

het volgen van de prestaties en de ontwikkeling van de leerlingen. 

 De school heeft de procedure voor de bespreking van de resultaten op de vragenlijsten m.b.t. de 

sociale competenties vastgelegd in een procedure (workflow). 

Kwaliteitszorg De school beschikt over een planning die verheldert welk aspect wanneer geëvalueerd wordt. 

 De kwaliteit van het onderwijsleerproces vormt het hart van de gehanteerde gesprekkencyclus. 

 

Het schoolplan geeft globaal de verbeterdoelen aan. Per jaar zullen we de verbeterdoelen uitgebreider beschrijven 

(SMART) in het jaarplan. Aan het eind van ieder kalenderjaar zullen we terugblikken, of we de verbeterdoelen in 

voldoende mate gerealiseerd hebben. We plannen daartoe jaarlijks een evaluatiemoment. Tevens bespreken we tijdens 

de evaluatie de opbrengsten van de school. De bevindingen worden opgenomen in het jaarverslag. 
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10 Meerjarenplanning 2016-2017 
 

Thema Verbeterdoel 

Gebruik 

leertijd 

De leraren zorgen voor een goed klassenmanagement, waarbij er weinig tijd verloren gaat. 

Schoolklimaat Het personeel voelt zich aantoonbaar veilig op school. 

 De school heeft inzicht in de veiligheidsbeleving van leerlingen en personeel en in de incidenten die 

zich op het gebied van sociale veiligheid voordoen. 

Kwaliteitszorg De school evalueert de sociale resultaten volgens een protocol (workflow). 

 De kwaliteit van het onderwijsleerproces vormt het hart van het personeelsbeleid van de school. 

 

Het schoolplan geeft globaal de verbeterdoelen aan. Per jaar zullen we de verbeterdoelen uitgebreider beschrijven 

(SMART) in het jaarplan. Aan het eind van ieder kalenderjaar zullen we terugblikken, of we de verbeterdoelen in 

voldoende mate gerealiseerd hebben. We plannen daartoe jaarlijks een evaluatiemoment. Tevens bespreken we tijdens 

de evaluatie de opbrengsten van de school. De bevindingen worden opgenomen in het jaarverslag. 
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11 Meerjarenplanning 2017-2018 
 

Thema Verbeterdoel 

Leerstofaanbod Bij de aangeboden leerinhouden voor Nederlandse taal en rekenen en wiskunde betrekt 

de school alle kerndoelen als te bereiken doelstellingen. 

De zorg voor leerlingen: 

Afstemming onderwijs en 

zorg 

De leraren stemmen de verwerkingsopdrachten af op verschillen in ontwikkeling tussen 

de leerlingen. 

Opbrengsten De sociale competenties van de leerlingen liggen op een niveau dat mag worden 

verwacht. 

 De taalresultaten van de leerlingen aan het eind van de basisschool liggen tenminste op 

het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden 

verwacht. 

Kwaliteitszorg De school werkt planmatig aan verbeteractiviteiten. 

 De school heeft de geplande verbeteractiviteiten vertaald naar een inhoudelijke planning 

voor de verschillende vergaderingen op school. 

Wet- en regelgeving Er is voldoende onderwijstijd geprogrammeerd om te kunnen voldoen aan daarvoor 

gestelde minima. 

 In het zorgplan is informatie opgenomen over standaard gecontroleerde onderdelen. 

 

Het schoolplan geeft globaal de verbeterdoelen aan. Per jaar zullen we de verbeterdoelen uitgebreider beschrijven 

(SMART) in het jaarplan. Aan het eind van ieder kalenderjaar zullen we terugblikken, of we de verbeterdoelen in 

voldoende mate gerealiseerd hebben. We plannen daartoe jaarlijks een evaluatiemoment. Tevens bespreken we tijdens 

de evaluatie de opbrengsten van de school. De bevindingen worden opgenomen in het jaarverslag. 
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12 Meerjarenplanning 2018-2019 
 

Thema Verbeterdoel 

Didactisch 

handelen 

De leraren maken de gewenste leerhouding duidelijk. 

 De leraren zorgen ervoor dat de leerlingen geïnteresseerd zijn in de inhoud van de lessen. 

Zorg en 

begeleiding 

De school heeft de procedure voor de overgang PO-VO (incl. advisering) vastgelegd in een 

procedure (workflow). 

Opbrengsten De school beschikt over een meerjarenoverzicht, gekoppeld aan een analyse, conclusies en 

(uitgevoerde) interventies. 

Kwaliteitszorg De school heeft de kwaliteit van het onderwijsleerproces vastgelegd in indicatoren. 

 De school beschikt over een document dat verheldert welke belanghebbenden wanneer waarover 

worden geïnformeerd. 

 De school maakt functioneel gebruik van de vensters voor verantwoording (scholen op de kaart). 

 

Het schoolplan geeft globaal de verbeterdoelen aan. Per jaar zullen we de verbeterdoelen uitgebreider beschrijven 

(SMART) in het jaarplan. Aan het eind van ieder kalenderjaar zullen we terugblikken, of we de verbeterdoelen in 

voldoende mate gerealiseerd hebben. We plannen daartoe jaarlijks een evaluatiemoment. Tevens bespreken we tijdens 

de evaluatie de opbrengsten van de school. De bevindingen worden opgenomen in het jaarverslag. 
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13 Formulier "Instemming met schoolplan" 
 
 
 

 
Brin: 14MY02 

 

School: De Oeverpieper 
 

Adres: Gruenepad 2 
 

Postcode: 2203 EZ 
 

Plaats: Noordwijk 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

VERKLARING 
 
 
 

Hierbij verklaart de medezeggenschapsraad van bovengenoemde school in te stemmen met het van 2015 tot 2019 

geldende schoolplan van deze school. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Namens de MR, 

 
 

naam 
 
 
 

functie 

 
naam 

 
 

 

 
functie 
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14 Formulier "Vaststelling van schoolplan" 
 
 
 

 
Brin: 14MY02 

 

School: De Oeverpieper 
 

Adres: Gruenepad 2 
 

Postcode: 2203 EZ 
 

Plaats: Noordwijk 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

VERKLARING 
 
 
 

Het bevoegd gezag van bovengenoemde school heeft het van 2015 tot 2019 geldende schoolplan van deze school 

vastgesteld. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Namens het bevoegd gezag, 

 
 

naam 
 
 
 

functie 

 
naam 

 
 

 

 
functie 


