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1. De school en haar omgeving  
 
De Annie M.G. Schmidtschool is een speciale school voor 

basisonderwijs voor het openbaar en algemeen bijzonder primair 

onderwijs in het Gooi en de Eem- en Vechtstreek. Het is een 

school met leerlingen uit de hele regio waar specifieke 

doelgroepen worden begeleid; leerlingen met 

ondersteuningsbehoeften, die (nog) niet binnen het reguliere 

primair onderwijs opgevangen kunnen worden. 

De leerlingen van de Annie M.G. Schmidt zijn een kwetsbare 

groep. Voor deze 200 leerlingen is een goed pedagogisch klimaat 

belangrijk, leerkrachten die dit kunnen bieden en die voortdurend 

zoeken naar individuele afstemming. 
 

De school heeft een goede naam bij de ouders. De structuur en 

de rust zijn belangrijke kwaliteitsfactoren. Prettige 

omgangsvormen zijn herkenbaar binnen de school. De Annie 

M.G. Schmidtschool ziet ouders als kritische partner en als 

deskundige van hun kind. Ouders verwachten transparantie en 

duidelijkheid. Zij laten de inhoudelijke deskundigheid bij de 

school. De medezeggenschapsraad en GMR zijn constructief 

kritisch. Het initiatief tot beleidsontwikkeling wordt aan de school 

gelaten. 

 

De school is gehuisvest is een nieuw, licht gebouw, in een woon- 

en werkomgeving, met huizen, bedrijven en andere scholen. Er is 

veel speelgelegenheid rondom de school. 

Er werken ongeveer 50 medewerkers op de school. Zij zijn 

betrokken bij de ontwikkeling van de leerlingen en willen 

kwaliteit leveren. Een kwart van de medewerkers is werkzaam 

voor het samenwerkingsverband en wordt extern ingezet als 

behandelaar, psycholoog of ambulant begeleider. 

 

Passend onderwijs is met vertrouwen tegemoet gezien, en 

daarom is in 2014 een fusie aangegaan met de vier scholen van 

Christelijk Speciaal Onderwijs in het Gooi. De Annie M.G. Schmidt  

 

 
kan anticiperen op overheidsbeleid zoals gebleken is met Passend 

Onderwijs en de dienstverlening aan het samenwerkingsverband 

Unita. 

  

De inspectie van het onderwijs heeft de school een 

basisarrangement toegekend (2012) 
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2. Uitgangspunten schoolbestuur  
 
Het bestuur van stichting Elan is volgens het one tiermodel 

georganiseerd, een algemeen bestuur (toezichthoudend) en een 

dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur heeft de integrale leiding 

van de stichting en is verantwoordelijk voor het strategisch 

beleid van de organisatie. De directeuren van scholen zijn 

verantwoordelijk voor de dagelijks leiding van de eigen locatie en 

voor het onderwijskundig leiderschap van de school binnen het 

strategisch kader van het bestuur. 

 

Bij Elan willen we het verschil maken voor kinderen voor wie het 

verschil nog niet is gemaakt. Dat is onze missie. We geven 

kinderen vanuit een veilige en uitdagende schoolomgeving 

bagage mee die ze nodig hebben om hun eigen leven vorm te 

geven.  

 

Binnen Elan hebben we de volgende waarden centraal gesteld: 

 ankerwaarden; betrokken en betrouwbaar 

 ambitiewaarden: ambitieus en vakkundig 

 eigenwaarde: durf 

 belofte: optimaal leren, met plezier 

 droom: elk kind trots op zijn school 

 

Hoe maken we dat waar? 

 Door kwalitatief goed onderwijs. 

We bieden de leerstof en vaardigheden zó aan, dat de brede 

persoonlijkheidsontwikkeling van de individuele leerling wordt 

gestimuleerd. We geven leerlingen zoveel mogelijk kansen hun 

talenten te ontwikkelen, maar ook door te leren omgaan met hun 

beperkingen. 

 Door vakmanschap en voorbeeldgedrag van teamleden 

Leerkrachten beschikken over een groot scala aan didactische 

strategieën en tonen een open en lerende houding ten opzichte 

van elkaar, innovaties en de wereld. 

 Door de scholen als leefgemeenschappen in te richten. 

 

 

 

Hier krijgen leerlingen de kans regels te hanteren en benodigd 

gedrag aan te leren. We werken samen met de ouders, als 

partners in opvoeding en onderwijs. 

 

Binnen Elan is de leraar dé persoon om het verschil te maken 

voor kinderen en hun ouders. Dit kan niet ineens en niet alleen. 

Stichting Elan ondersteunt en faciliteert de leraar daarom bij zijn 

werk. Elan doet dit vanuit de visie van ‘de lerende organisatie’.  

 

Een aantal kenmerken hiervan is: 

 Eigenaarschap 

De betrokken en vakkundige leraar neemt zelf 

verantwoordelijkheid in wat nodig is voor goed 

onderwijs, binnen de gegeven kaders. 

 Samen leren 

Het uitwisselen van kennis en het bespreken van wat 

je nog niet weet. Dat vraagt durf en veiligheid; om los 

te laten, iets nieuws te proberen. Samenwerking 

mogelijk maken door ontmoetingen, kenniskringen en 

leerteams. 

 Voorzieningen voor interactieve kennisoverdracht 

beschikbaar stellen. 

Hiertoe wordt Microsoft Office 365 ingericht. 

 Leiderschap dat richting en ruimte geeft, stimuleert en 

faciliteert. 

 

Elan heeft voor het monitoren van de kwaliteit van ons onderwijs 

kwaliteit vastgesteld in het kwaliteitshandboek. Hierin staat 

beschreven welke gegevens we verzamelen en op welk wijze 

deze een plek krijgen binnen de cyclus van beleid en 

kwaliteitsverbetering. Hierbij zijn de opbrengsten van ons 

onderwijs, tevredenheidsonderzoeken onder kinderen, ouders en 

personeel en uitkomsten van inspectiebezoeken richting gevend. 



6 
Schoolplan 2015-2019 SBO Annie M.G.Schmidt  

 

3. Schoolconcept de Annie M.G. Schmidt 
 

Onze visie en missie; waar staan we voor 
 
De school voor speciaal basisonderwijs (SBO) Annie M.G. 

Schmidt kent een algemene bijzondere identiteit. Naast de 

levensbeschouwelijke uitgangspunten komt de vraag ‘wie je bent 

en waar je voor staat’ tot uiting in de waarden en normen van de 

organisatie.  
De school biedt alle kinderen maximale ontplooiingskansen op 

zowel cognitief- als sociaal-emotioneel gebied met een 

handelingsgericht, positief geformuleerd onderwijs- en 

ondersteuningsaanbod binnen een veilige en plezierige 

onderwijsleersituatie waarin door kind, ouders en school wordt 

samengewerkt. 

 

We werken op onze school hard aan een goed klimaat om te 

leren en werken. Er is ruimte voor plezier en om met elkaar ook 

te kunnen genieten bij feesten of dagelijkse gebeurtenissen. Dit 

geldt voor het team, maar ook samen met de kinderen en dit 

delen we graag met de ouders. 

 

Samen hebben we de volgende waarden binnen ELAN, dus ook 

voor de Annie M.G. Schmidt, centraal gesteld: 

- ankerwaarden; betrokken en betrouwbaar 

- ambitiewaarden; ambitieus en vakkundig 

- eigenwaarde: durf 

- belofte: optimaal leren, met plezier 

- droom; elk kind trots op zijn school. 

We willen dat kinderen toegerust onze scholen verlaten. 

 

Dit vraagt om meer dan vaardigheden of competenties. Het gaat 

ook en vooral om geloof in jezelf, om de overtuiging dat je veel 

kan, en dat je mag zijn wie je bent. Zo kun je “trots en 

toegerust” de wereld in! 

 

We hebben de stellige overtuiging dat we nodig en van betekenis 

zijn voor de kinderen in de regio Het Gooi die meer – soms veel 

meer - nodig hebben dan wat de reguliere scholen kunnen 

bieden. 

We willen: 

- het verschil te maken voor kinderen die in het reguliere 

basis- en voortgezet onderwijs om welke reden dan ook 

geen optimale ontwikkeling kunnen doormaken;  

- deze kinderen vanuit een veilige en uitdagende 

schoolomgeving de bagage meegeven die ze nodig 

hebben om hun eigen leven vorm te geven. 

 

De bagage meegeven - of beter nog: kinderen in staat stellen 

zich die bagage eigen te maken – spreekt niet vanzelf, want de 

meeste van onze kinderen zijn tegen belemmeringen 

aangelopen. Onze missie is, dat de kinderen toegerust, voor wat 

allemaal nog komen gaat, onze scholen verlaten. Die toerusting 

is meer dan vaardigheid of competenties, het gaat ook en vooral 

om geloof in jezelf, om de overtuiging dat je veel kan en dat je er 

mag zijn en dat je mag zijn wie je bent. Wie dat bereikt, is trots 

en ervaart trots van anderen, van de opvoeders bijvoorbeeld. We 

leggen daarom onze missie en ambitie neer in de slogan van Elan 

‘Trots en toegerust.’ En dat motto geldt niet alleen voor de 

kinderen, maar ook voor de mensen die met en voor de kinderen 

werken. Toegerust om dat werk te doen, trots op het verschil dat 

we door dat werk maken.  

   

Met het motto ‘Trots en toegerust’ leggen we de lat hoog en doen 

we aan leerlingen en ouders een verstrekkende belofte:’ Onze 

leerlingen halen het maximale uit zich zelf, voelen zich daar goed 

bij en verlaten met geloof in zichzelf onze scholen.’ Wij doen 

hiervoor meer dan gewoon ons werk; wij zetten ons maximaal in 

om de leerlingen in hun ontwikkeling te helpen. Dat betekent dat 

wij o.a. gaan voor hoge prestaties bij de basis en voor een veilig 

en stimulerend pedagogisch klimaat. Wij beseffen en vinden het 

vanzelfsprekend dat de lat voor ons hoog ligt en dat we onze 
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waarden – ankerwaarden, ambitiewaarden en eigenwaarde – 

waar moeten maken in woord en daad. 

    

Hoe doen we dat?  
Door: 

- het geven van kwalitatief goed onderwijs. Hieronder 

verstaan we onder meer ernaar te streven de leerstof en 

vaardigheden zó aan te bieden, dat de brede 

persoonlijkheidsontwikkeling van de individuele leerling 

wordt bevorderd;  

- het bevorderen van een positief zelfbeeld; 

- stimuleren dat de kinderen een constructieve bijdrage 

willen en kunnen leveren aan de samenleving;  

- de kinderen kansen bieden om hun talenten te 

ontwikkelen; 

- naast kennis en vaardigheden aandacht te geven aan 

algemene ontwikkeling als mens 

- kinderen te stimuleren om een kritische en 

onderzoekende houding te ontwikkelen;  

- voorbeeldgedrag en professionaliteit van teamleden: 

boven de lesstof staan, een groot scala aan didactische 

aanpakstrategieën toepassen; een open houding naar 

elkaar, naar de wereld, naar nieuwe ontwikkelingen 

tonen; 

- de scholen in te richten als leefgemeenschappen. De 

leerlingen krijgen de kans om hun vormen waarin ze de 

regels hanteren die bij deze gemeenschap horen; kortom 

sociaal  

- en tenslotte, maar niet in het minst: door samen te 

werken met de ouders en deze als partners te zien in 

opvoering en onderwijs. Wij willen naast de ouders staan, 

samen kijken wat voor het kind het beste is en wie 

daaraan op welke manier kan bijdragen. 

 

Wat vraagt dat van de organisatie en de mensen? 
Met ons motto ‘trots en toegerust’ willen wij herkenbaar het 

verschil maken voor kinderen en hun ouders. Dat verschil wordt 

gemaakt in de directe contacten met de kinderen, meestal door 

de leraar. De leraar doet er in de eerste plaats toe en dan moet 

de organisatie de leraar ondersteunen en faciliteren bij haar 

werk. De betrokken, ambitieuze en vakkundige leraar (zie onze 

waarden) is niet iemand die werkt op basis van opdrachten, 

regels en afspraken, maar iemand die weet waar het om moet 

gaan – wat de bedoeling is -, die daar de verantwoordelijkheid 

voor neemt en daar naar handelt. Ont-moeten in plaats van 

moeten en koersen op het moreel kompas. En eigenaarschap met 

bijbehorende regel- en beslisruimte en verantwoordelijkheden. 

 

In stukken van de regering staat het zo: 

Een professionelere school kenmerkt zich onder andere door het 

gegeven dat de leraar zelf verantwoordelijkheid draagt voor de 

kwaliteit van zijn werk, omdat dat behoort tot de kern van zijn 

beroep. Management en bevoegd gezag scheppen de 

voorwaarden waaronder die verantwoordelijkheid optimaal kan 

worden gerealiseerd. Zo ontstaat een school die werkt vanuit een 

visie op kwaliteit en een school die uitgaat van de betrokkenheid 

van leraren én omgeving bij die visie 

Dit kan de leraar niet alleen en niet ineens. Dat vraagt dat er 

samen geleerd, veranderd en anders georganiseerd wordt. Het is 

nodig dat de mensen en de organisatie voortdurend in 

ontwikkeling zijn, anders gezegd: de organisatie moet een 

lerende organisatie zijn. Hoe die lerende Elan organisatie er 

precies uit gaat zien is nu nog niet te zeggen, want dat wordt de 

uitkomst van het gezamenlijke leerproces. Er zijn wel kenmerken 

te geven die van belang zijn en waar we de komende jaren mee 

een het werk willen. In de eerste plaats het eerder genoemde 

‘eigenaarschap’. In de tweede plaats samen leren. Dat betekent 

het uitwisselen van kennis, maar ook bespreken van wat je nog 

niet weet en waar je de kennis van anderen voor nodig hebt. Dat 
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vraagt durf en veiligheid: om los te laten, iets nieuws te proberen 

en daarbij zichtbaar fouten te maken. In de derde plaats moet  

samenwerken mogelijk worden gemaakt: door ontmoetingen, 

kenniskringen, kennisteams etcetera. Het vraagt ook 

voorzieningen die communicatie en het archiveren van kennis 

mogelijk maken. En er is leiderschap nodig dat ruimte geeft, 

stimuleert, faciliteert en tegelijk richting geeft.  
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4. Wettelijke opdrachten 
 
De overheid stelt aan alle basisscholen een aantal wettelijke 

eisen ten aanzien van de kwaliteit en de inrichting van het 

onderwijs. In dit hoofdstuk wordt voor de onderwerpen 

kwaliteitszorg, inhoud van het onderwijs en de leerlingenzorg 

aangegeven hoe de Annie M.G. Schmidtschool hieraan voldoet. 

Afspraken zijn vastgelegd op stichtingsniveau in het 

kwaliteitshandboek. Dit is een document, dat voortdurend in 

ontwikkeling is, als gevolg van voortschrijdend inzicht en nieuwe 

ontwikkelingen. 

 

4.1 Kwaliteit en kwaliteitsbewaking 
Alle activiteiten van de school zijn erop gericht om de leerlingen 

“verder” te ontwikkelen. Het kwaliteitsbeleid is erop gericht de 

doelstellingen te bereiken. 

 

De definitie van “verder” wordt voor ieder kind afzonderlijk 

beschreven en besproken met de ouders. De school probeert een 

eindniveau te realiseren en stelt reële hoge doelen. De Annie 

M.G. Schmidtschool wil hiermee ook het eigen bestaansrecht 

bewijzen: de school doet er toe. Het “extra” dat de school wil 

bereiken is gebaseerd op ervaring en inzicht van de betrokken 

leraren en deskundigen. De duidelijke en ambitieuze doelstelling 

geeft richting aan het werk in de klas. De leraar past hierop het 

aanbod aan. In de meeste gevallen lukt het om het gewenste 

niveau te bereiken.  

 

De schoolt stelt hoge doelen voor de leeropbrengsten en heeft de 

organisatie daar ook op ingericht. Door groepsdoorbrekend 

onderwijs wordt efficiënt omgegaan met leertijd. Leraren 

bespreken met elkaar de ontwikkeling van kinderen en er is 

feedback van psychologen en intern begeleider. De Annie M.G. 

Schmidtschool biedt in stichting ELAN uitgebreide 

scholingsmogelijkheden. De cultuur van de school gaat uit van de 

professionele leraar: eventueel niet bereiken van doelen wordt  

 

 

 

daardoor niet gezien als falen, maar als opzet naar een nieuwe 

aanpak. Alles is gericht op het leereffect bij kinderen.  

 

De Annie M.G. Schmidt heeft de digitale versie van WMK (werken 

met kwaliteitskaarten). In de komende jaren wordt dit gebruikt 

als spiegel voor het functioneren van de school. De kaarten zijn 

een hulpmiddel om in een open gesprek met elkaar vast te 

stellen: wat missen we nog? De school bepaalt welke kaarten 

hiervoor gebruikt worden en in welke volgorde. Zie hiervoor de 

jaarplannen. 

 

De medewerkers oordelen positief over de school. Zij zijn trots 

op het pedagogische klimaat dat gerealiseerd is: de school is 

“goed” voor deze kinderen. Betrouwbaarheid, rust en structuur 

zijn de belangrijkste kwaliteiten. De Annie M.G. Schmidtschool 

concludeert dit uit de medewerker-tevredenheidpeiling. 

De school legt enquêtes voor aan ouders en leerlingen. De 

uitkomsten zijn positief. Een belangrijk thema de afgelopen jaren 

was “communicatie”. De school heeft hierin veel geïnvesteerd. De 

uitkomsten zijn positief. De school heeft vooraf bepaald met 

welke uitkomst men tevreden is. 

 

We meten, zowel kwantitatief als kwalitatief, onze 

werkzaamheden en prestaties. Dit gebeurt met diverse hierboven 

reeds genoemde voor die doelen geschikte instrumenten. 

Op school werken we, anno 2015, met: 

- de kwaliteitskaarten van Cees Bos, WMK, volgens een 

bepaalde cyclus 

- een toet kalender 

- het kwaliteitshandboek van Stichting Elan 

- de enquêtes van leerlingen, ouders en medewerkers 

- een functionerings- en beoordelingscyclus van 

medewerkers 

- de groeps- en leerlingbesprekingen volgens procedures 
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- volgsysteem voor sociaal emotionele ontwikkeling; SCOL 

- groepsplannen en kindplannen 

- ontwikkelingsperspectieven. 

 

Van genoemde instrumenten zijn bijlagen toegevoegd. 

De komende jaren zullen hier ongetwijfeld veranderingen in 

optreden als gevolg van veranderende inzichten, en door 

samenwerking met de andere scholen in onze stichting. 
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4.2 De inhoud van ons onderwijs 
 

 

In onderstaande tabel staat beschreven welke methodes/leermiddelen er gebruikt worden om te voldoen aan de wettelijke  

eisen van artikel 9 Wet Primair Onderwijs.  

 

 Leermiddelen/ methodes Bijzondere afspraken 

Nederlandse taal 

 

 

Taaltrapeze 

Spelling langs de lijn 

Spelling in de lift 

Veilig stap voor stap 

LIST 

2016-2017  

Nieuwe methode  

Ambitiestandaarden in ontwikkeling 

Methode aanvankelijk lezen 

Leesmethodiek 

Rekenen en wiskunde 

 

 

Pluspunt 

Maatwerk 

Rekentuin 

Methode 

Ambitiestandaarden in ontwikkeling 

Engelse taal 

 

 

Take it easy Methode 

Aardrijkskunde  

 

 

Meander Methode 

Geschiedenis 

 

 

Brandaan Methode 

De natuur en techniek 

 

Nout 

Techniektorens 

Methode 

Maatschappelijke verhoudingen, 

waaronder staatsinrichting 

Brandaan 

Meander 

Methode 

Geestelijke stromingen 

 

 

-- -- 

Cultuur educatie en Expressie Laat maar zien 

Muziek moet je doen 

Plan cultuur educatie (op school) 

Doe-middagen 

Bevordering sociale redzaamheid, 

waaronder gedrag in het verkeer 

Klaar over…. 

Leefstijl 

Rots en Water 

Methode 

Bevordering van gezond gedrag Leefstijl Methode 
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 Taakspel Schoolveiligheidsplan 

Schoolveiligheid/ welbevinden van de 

leerlingen 

Leefstijl 

Taakspel 

Rots en Water 

Methode 

Schoolveiligheidsplan 

Bevordering actief burgerschap en 

sociale integratie 

 

Leefstijl Methode 

Notitie burgerschap op de Annie 

Kleutergroepen Kleuterplein, klankkast, 

taakspel, leefstijl 

Groepsplannen en individuele plannen 

Verantwoording OPP in ontwikkeling 

Zintuiglijke en lichamelijke 

ontwikkeling 

 

Leerlijn LO Afspraken tussen gymdocenten (notitie) 

 

 

4.3 Wat hebben onze leerlingen nodig? 
 
Binnen samenwerkingsverband Unita, waar de Annie M.G. 

Schmidt onder valt is de basisondersteuning vastgesteld. 

Reguliere basisscholen in onze regio moeten dit aanbod kunnen 

bieden. Kinderen die een toelaatbaarheidsverklaring voor het 

SBO hebben, zijn kinderen die meer nodig hebben dan deze 

basisondersteuning. De basisschool kan niet voldoen aan de 

onderwijsbehoeften van deze kinderen. 

De Annie is er voor leerlingen die een specifieke hulpvraag 

hebben. Juist vanwege die vraag bezoeken zij de school. 

Multidisciplinair worden de hulpvragen geanalyseerd en een 

ontwikkelingsperspectief wordt opgesteld. Hierin worden de 

onderwijs-behoeften beschreven en deze worden gedeeld met de 

ouders. Het ontwikkelingsperspectief wordt hoog ingezet. De 

kinderen komen op school om te leren en de Annie M.G. 

Schmidtschool wil die verwachting waarmaken. De procedures 

staan beschreven in het schoolondersteuningsplan, SOP, van de 

school. (Zie bijlage.)  

  

De leerkrachten kunnen de hulpvragen van onze leerlingen 

beantwoorden en analyseren de knelpunten in de ontwikkeling 

van leerlingen. Vaak vinden leerkrachten zelf een antwoord. 

Soms is breder overleg nodig. Complexe vraagstukken worden 

multidisciplinair besproken. (orthopedagoog, bouwcoördinator, 

IB-er, schoolmaatschappelijk werk, logopedist, fysiotherapeut, 

schoolarts, directeur) Adviezen worden geformuleerd in een 

handelingsperspectief: de leerkracht moet daarmee aan de slag 

kunnen. 

De school is continu bezig met het invoeren van verbeteringen. 

De aanleiding hiervoor is vrijwel altijd een knelpunt in het 

dagelijks werk van leraren. Dit heeft bijvoorbeeld geleid tot het 

organiseren van een taal- en een rekenklas. Hier krijgen kinderen 

extra begeleiding in de taal- of rekenontwikkeling. Ook kinderen 

uit het regulier basisonderwijs binnen het samenwerkingsverband 

kunnen hieraan deelnemen. Een dergelijke ontwikkeling wordt 

niet vooraf gepland: de school signaleert een probleem dat om 

een oplossing vraagt. De kracht van de Annie M.G. 

Schmidtschool is, dat die oplossing ook gevonden wordt en (in 

ieder geval voor de taal- en rekenklas) effectief blijkt. De 

stichting overweegt groepen samen te stellen voor kinderen met 

een vergelijkbare hulpvraag. Het onderwijs aan kinderen wordt 

op deze manier georganiseerd rond de onderwijsbehoefte. Niet 
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alleen is dat een effectieve organisatievorm, het gaat er ook om 

dat kinderen zich in zo’n setting veilig en geaccepteerd voelen. 

De school is zorgvuldig in het analyseren van de hulpvraag. In 

het kader van de handelingsgerichte diagnostiek wordt 

deskundigheid benut bij het zoeken naar een passend antwoord 

op de vraag van de leerling. Een sterk punt van de Annie M.G. 

Schmidtschool is de actieve houding van de leraren om 

hulpvragen van kinderen te beantwoorden. 

Twee keer per jaar wordt de ontwikkeling van de leerlingen 

geanalyseerd. Bij sommige leerlingen is de problematiek zo 

complex en afhankelijk van omstandigheden, dat extra 

ondersteuning noodzakelijk blijft (zie ondersteuningsstructuur). 

Voor de meeste kinderen blijkt de geboden hulp effectief. Ook de 

sfeer op school en het pedagogisch klimaat dragen bij aan de 

positieve ontwikkeling van leerlingen. 

 

De Annie M.G. Schmidtschool blijft zich ontwikkelen. In de 

komende jaren staat in ieder geval de borging van de 1-

zorgroute gepland. De focus zal komen te liggen op 

opbrengstgericht onderwijs. De specifieke hulpvraag van de 

kinderen zorgt ervoor dat de leraar steeds meer en 

gespecialiseerde kennis moet hebben. Met meer kennis van de 

desbetreffende problematiek kun je ook het kind beter begrijpen, 

is de opvatting van de school. Dit leidt weer tot een gevoel van 

veiligheid, wat een positief effect op het leren heeft. De 

schoolontwikkeling wordt daarmee handelingsgericht ingevuld. 

De school hanteert verscheidene protocollen. Het protocol 

“Vermoeden van kindermishandeling” moet opnieuw worden 

bezien en aangepast mede in het kader van de veranderde 

jeugdhulpverlening. Het huidige protocol zit in de bijlagen. 

 

Toelatingsprocedure 
Wanneer na een intensief ondersteuningstraject op de reguliere 

basisschool duidelijk is, dat de leerling baat heeft bij speciaal 

basisonderwijs geeft samenwerkingsverband Unita een 

toelaatbaarheidsverklaring af waarmee ouders hun kind kunnen 

aanmelden bij een SBO-school. Dit kan bijvoorbeeld de Annie zijn 

of een van andere SBO school in deze regio. Op de Annie is 

regelmatig plaats voor tussentijdse instroom gedurende het 

schooljaar. Er wordt overlegd over het beste overstapmoment 

tussen ouders, huidige school en de Annie. 

 

Past ons onderwijs 
Op de school worden kinderen opgevangen die (nog) niet in staat 

zijn om het reguliere aanbod van de basisschool te volgen. 

De ouders dienen aan te melden en daarmee uit te spreken dat 

zij weloverwogen kiezen voor onze school. 

De groepering van de kinderen op onze school vindt plaats op 

basis van een aantal facetten zoals: 

- het advies vanuit het MDO (multidisciplinair overleg) 

- de kalenderleeftijd van de leerling 

- het ontwikkelingsniveau van de leerling 

- het ontwikkelingsperspectief van de leerling 

- de onderwijsbehoeften van de leerling. 

 

De Annie M.G. Schmidtschool heeft twee stromen van onderwijs: 

- JRK; deze afdeling is bestemd voor kinderen tussen vier 

en zes à zeven jaar oud, met speciale onderwijsbehoeften 

die een gerichte (ortho) pedagogische en / of (ortho) 

didactische benadering noodzakelijk maken. Dit vraagt 

een zorgvuldige analyse van  

 de behoeften. Deze analyse speelt een belangrijke rol bij 

de planning en de uitvoering van het onderwijs.  

- Kern; de kinderen in de kern kunnen beschikken over een 

redelijke tot goede intelligentie (intelligentie gebied 80-

120) maar zij profiteren te weinig van hun mogelijkheden. 

Het minder presteren gaat thuis en op (de oude) school 

storen en het kind wordt almaar machtelozer. De meeste 

kinderen komen op de leeftijd van 8 à 9 jaar naar onze 

school. Bij onderwijsbehoeften van deze kinderen treffen 

we kenmerken aan als structuurverlening, 

voorspelbaarheid, veiligheid en ondersteuning bij 



14 
Schoolplan 2015-2019 SBO Annie M.G.Schmidt  

 

motivatie. De kinderen in de kern kunnen ook over een in 

aanleg geringer leerpotentieel (intelligentie gebied 60-80) 

beschikken. Het onderwijs aan deze groep kinderen 

kenmerkt zich door een sterk concreet geleid leerproces.  

 

De groepsgrootte op de Annie bedraagt gemiddeld 15 leerlingen 

per groep. De kent geen groepsaanduiding zoals in het reguliere 

basisonderwijs. Kinderen werken per vakgebied op hun eigen 

niveau. Ouders en kinderen weten per vakgebied op welk niveau 

gewerkt wordt. Zo kan een kind lezen op niveau groep 6 en 

rekenen op niveau groep 4. De groepen op school hebben namen 

uit het oeuvre van Annie M.G. Schmidt bijvoorbeeld Floddertje of 

Minoes. 

 

Bij de start van een kind op school wordt een 

plaatsingsrapportage gemaakt. Hier komt onder andere te staan: 

informatie uit de voorgeschiedenis, centrale problematiek 

(positieve aspecten en moeilijkheden), doelen voor leren, 

werkhouding en/of gedrag, de onderwijsbehoeften en het 

ontwikkelingsperspectief. De plaatsingsrapportage wordt met de 

ouders besproken leerkracht en/of bouwcoördinator/IB-er.  

 

De bouwcoördinator/IB-er en de psycholoog/orthopedagoog 

hebben een belangrijke taak bij het volgen van de ondersteuning 

voor kinderen met specifieke behoeften. Zij bewaken de 

ondersteuningslijn van toelating tot het verlaten van de school en 

bekijken of het kind de hulp krijgt die het nodig heeft.  

 

Het onderwijsprogramma wordt zoveel mogelijk op de specifieke 

onderwijsbehoeften van de leerlingen afgestemd. Soms is 

verdiept onderzoek nodig om de specifieke onderwijsbehoeften 

helder te kunnen krijgen. Onderzoeken kunnen plaatsvinden 

binnen de eigen school. Soms kunnen deskundigen van buitenaf 

geraadpleegd worden. Dit alles gaat in overleg met ouders.  

 

4.4 De begeleiding 
 

Voor het onderwijs aan kinderen maken we gebruik van 

handelingsgericht werken. Binnen handelingsgericht werken 

wordt de 1-zorgroute toegepast. Centraal in de 1-zorgroute staat 

dat passend onderwijs wordt geboden, waarin alle leerlingen zich 

optimaal kunnen ontwikkelen op basis van hun mogelijkheden en 

talenten. 

 

4.5 Het volgen van de ontwikkeling. 
 

Bij handelingsgericht werken worden de volgende 7 

uitgangspunten toegepast: 

 

- De leerkracht doet ertoe  

- De onderwijsbehoeften van de leerling staan centraal. 

- Afstemming en wisselwerking: het gaat om de leerling in 

wisselwerking met zijn omgeving. 

- Positieve aspecten van leerling, leerkracht, groep, school 

en ouders zijn van groot belang. 

- Samenwerking tussen leerkrachten, leerlingen, ouders en 

begeleiders is noodzakelijk om een effectieve aanpak te 

realiseren. 

- Doelgericht werken: er worden doelen opgesteld voor het 

leren en voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en deze 

worden geëvalueerd. 

- Werkwijze is systematisch, in stappen en transparant.  

 

De 1-zorgroute binnen handelingsgericht werken kent een cyclus 

die bestaat uit de volgende fases: waarnemen, begrijpen, 

plannen en realiseren. 

 

Waarnemen 
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In de fase van het waarnemen verzamelt en ordent de leerkracht 

gegevens over alle leerlingen én over de resultaten van het 

aanbod. Het gaat om gegevens uit observaties, analyses van het 

werk, gesprekken met leerlingen en ouders en de resultaten van 

methodeonafhankelijke en methodegebonden toetsen. In de fase 

van het waarnemen zet de leerkracht de volgende twee stappen: 

1. Verzamelen van gegevens over de leerlingen in een 

groepsoverzicht en op basis hiervan evalueren van het 

vorig groepsplan.  

2. Preventief en proactief signaleren van leerlingen die de 

komende periode extra aandacht nodig hebben. 

 

Begrijpen 

In de fase van het begrijpen gaat de leerkracht op basis van de 

in het groepsoverzicht verzamelde gegevens na wat de 

onderwijsbehoeften van de leerlingen in haar groep zijn, met in 

het bijzonder aandacht voor de leerlingen die bij stap 2 

gesignaleerd zijn. In deze fase zet de leerkracht de volgende 

stap: 

3. Benoemen van de onderwijsbehoeften van de leerlingen 

 

Plannen 

Op basis van de onderwijsbehoeften van de leerlingen kijkt de 

leerkracht hoe zij op een haalbare manier een aanbod kan 

organiseren dat afgestemd is op de verschillende 

onderwijsbehoeften van de leerlingen in haar groep. Vervolgens 

stelt zij voor de komende periode een groepsplan op. De 

leerkracht zet in de fase van het plannen de volgende stappen: 

4. Clusteren van leerlingen met vergelijkbare 

onderwijsbehoeften 

5. Opstellen van een groepsplan 

 

Realiseren 

De leerkracht richt de klassenorganisatie in en treft de nodige 

voorbereidingen, zodat het groepsplan uitgevoerd wordt. Tijdens 

de uitvoering van het groepsplan verzamelt de leerkracht 

gegevens over de leerlingen en over de resultaten van het 

geboden aanbod. De fase realiseren loopt daarmee door in de 

fase waarnemen (cyclisch proces). In de fase van het realiseren 

zet de leerkracht de volgende stap: 

6. Uitvoeren/realiseren van het groepsplan 

 

Deze cyclus wordt ten minste twee maal per schooljaar 

uitgevoerd en heeft een vaste plek in de ondersteuningsstructuur 

van de school. 
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Schema van de begeleidingsstructuur 
 

Aanmelding MDO (multidisciplinair overleg) 

Met beschikking naar SBO 

 
 

 
Dossieranalyse door bouwcoördinator/IB-er en psycholoog/orthopedagoog. Een 

plaatsingsrapportage wordt opgesteld met daarin: 

 

- Stimulerende en belemmerende factoren 

- Doelen en onderwijsbehoeften 

- Ontwikkelingsperspectief (en vanaf een bepaalde leeftijd het te verwachten 

uitstroomniveau) 

 

De plaatsingsrapportage wordt door de bouwcoördinator/IB-er en de leerkracht met 

ouders besproken. 

 
 

 
september:              Presentatie van de groep met nadruk op de vertaling van  

                                groepsoverzicht naar groepsplan, de doelstellingen per leerling 

                                en voor de hele groep en de ondersteuningsbehoefte van de  

                                leerkracht. (leerkracht presenteert zijn/haar groep aan  

                                bouwcoördinator/IB-er, psycholoog / orthopedagoog, directeur) 

 

oktober:                   Doelstellingengesprek: leerkracht bespreekt met ouders de  

                                doelen voor die leerling, het herfstrapport en maakt afspraken  

                                over de communicatie.  

 

februari:                  Groepsbespreking met nadruk op didactische ontwikkeling (is  

                                het ontwikkelingsperspectief voor technisch lezen, begrijpend  

                                lezen, spelling en rekenen behaald?), voortgang van de doelen  

                                en de communicatie met ouders. Groepsoverzicht en groeps-  

                                plan worden aangepast. Rapportage middels het winter rapport 

                                (leerkracht, bouwcoördinator/IB-er, psycholoog/orthopedagoog). 

 

juni:                         Groepsbespreking (eindpresentatie) met nadruk op de  

                                didactische ontwikkeling en de behaalde doelen. 

                                (leerkracht presenteert zijn/haar groep aan bouwcoördinator/ 

                                IB-er, psycholoog / orthopedagoog, directeur).  

                                Rapportage middels het zomerrapport.  

 

juli:                          Overdracht op basis van kind-kenmerken, doelen en  

                                onderwijsbehoeften (leerkracht en indien nodig bouw-  

                                coördinator, psycholoog/orthopedagoog, logopedist,  

                                fysiotherapeut, schoolmaatschappelijk werk)  

 
Voor schoolverlaters is het tijdpad aangepast vanwege criteria in het verwijzingstraject 

(zoals inleverdatum onderwijskundig rapport, aanmeldingsdatum school voor voortgezet 

onderwijs). 
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Tijdens de groepsbesprekingen van februari en juni wordt het 

ontwikkelingsperspectief bekeken. Wanneer de prestaties sterk 

afwijken van de gestelde prognoses, wordt de mogelijkheid voor 

inzet remedial teaching besproken. Indien de afwijking dermate 

groot is, wordt het ontwikkelingsperspectief aangepast.  

 

Wanneer uit een bespreking naar voren komt dat er specifieke 

begeleidingsvragen zijn bij een leerling die niet in de bespreking 

kunnen worden beantwoord, kunnen verschillende disciplines van 

zowel binnen als buiten de school benaderd worden. Binnen de 

school kan men denken aan het inschakelen van een 

psycholoog/orthopedagoog, schoolmaatschappelijk werk, 

logopedist, fysiotherapeut, jeugdarts. Dit gaat altijd in overleg 

met ouders.  

Zo’n vervolggesprek noemen we een leerlingbespreking. 

 

4.6 Speciale ondersteuning 
 

School maatschappelijk werk: De school maatschappelijk 

werkster onderhoudt contacten met ouders wanneer er vragen 

zijn op het gebied van de thuissituatie en de opvoeding. 

Schoolmaatschappelijk werk wordt ingezet als brugfunctie tussen 

leerling, ouders, school en hulpverleningsinstellingen.  

 

Psycholoog/orthopedagoog: De psycholoog/orthopedagoog 

wordt ingeschakeld wanneer psychologisch onderzoek nodig is 

om onder andere het intelligentie niveau te bepalen of om na te 

gaan hoe de sociaal-emotionele ontwikkeling of de 

persoonlijkheidsontwikkeling verloopt en om met behulp van die 

verkregen informatie en in overleg met ouders de 

onderwijsbehoeften helder te krijgen. Er wordt 

handelingsgerichte diagnostiek uitgevoerd.  

 

SVT: Sociale vaardigheidstraining: dit is een groepstraining in 

sociale vaardigheden voor een groep leerlingen van gemiddeld 10 

jaar gedurende 12 bijeenkomsten. Ouders komen 2 keer bij 

elkaar. De training is bedoeld om kinderen te leren hoe zij zich 

het best kunnen gedragen in allerlei sociale situaties. De 

kinderen leren hoe ze voor zichzelf op kunnen komen, maar ook 

hoe je daarbij rekening moet houden met anderen. De lessen 

worden gegeven aan groepjes van zes leerlingen. 

 

 

Logopedie: Kinderen met problemen op het gebied van spraak, 

taal, stem en gehoor kunnen begeleid worden door de logopedist. 

Nieuwe leerlingen van 5-6 jaar worden standaard logopedisch 

onderzocht. Bij leerlingen uit andere groepen vindt onderzoek 

plaats op indicatie van de leerkracht, de ouders of de 

bouwcoördinator/IB-er. Daarna wordt besloten tot wel of geen 

behandeling of controle. De ouders worden op de hoogte 

gebracht van de onderzoeksresultaten. Zij krijgen bericht als de 

behandeling start en worden uitgenodigd voor een eerste 

kennismaking. Ouders kunnen, als zij daar prijs op stellen, op 

gezette tijden een behandeling bijwonen. Behandeling vindt 

individueel of in een groepje plaats.  

 

Fysiotherapie: Er is een mogelijkheid om in de school 

fysiotherapie te krijgen door kinderfysiotherapeuten.  

 

Schoolarts  

De schoolarts, van de GGD, voert medisch onderzoek bij 

leerlingen uit.  

Ouders worden altijd uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.  

 

De taalgroep 

De taalgroep is bedoeld voor kinderen in het regulier 

basisonderwijs en voor kinderen van de Annie M.G. 

Schmidtschool die zeer ernstige problemen ondervinden bij de 
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leesontwikkeling. Gedurende de dagen die de kinderen aanwezig 

zijn wordt de meeste tijd besteed aan technisch lezen, spelling, 

begrijpend lezen, stellen en technisch schrijven. Niet alleen het 

technisch leesproces maar juist ook de motivatie en het 

leesplezier krijgen ruime aandacht. Handelingsgerichte 

diagnostiek en handelingsgericht werken zijn de uitgangspunten. 

De kinderen zijn drie dagen in de taalgroep. De leerkrachten van 

de taalgroep zijn ook beschikbaar om de leerlingen op hun eigen 

school of voor de interne leerlingen en hun leerkrachten in de 

eigen groep te ondersteunen wat betreft het taalproces. 

Interne leerlingen worden na overleg tussen de bouwcoördinator/ 

IB-er, leerkracht en leerkrachten van de taalgroep geplaatst. De 

externe leerlingen worden geplaatst door een toelaatbaarheids- 

verklaring van het samenwerkingsverband Unita. 

 

De rekengroep  

De rekengroep is bedoeld voor kinderen in het regulier 

basisonderwijs en voor kinderen van de Annie M.G. die zeer 

ernstige problemen ondervinden bij de rekenontwikkeling. 

De kinderen van de rekengroep hebben behoefte aan meer en 

gerichtere instructie- en verwerkingstijd. 

Het uitgangspunt is de stagnatie in de voortgang van de 

rekenontwikkeling op te heffen c.q. te verkleinen zodat kinderen 

binnen hun eigen school- of groepssituatie gemotiveerd verder 

kunnen met het rekenen. 

In de rekengroep wordt gewerkt aan het consolideren en 

uitbreiden van het begrip van de verschillende domeinen binnen 

het rekenen. Het praktisch handelen staat als ervaringsgebeuren 

voorop. 

Handelingsgerichte diagnostiek en handelingsgericht werken zijn 

de uitgangspunten. 

De kinderen zijn twee dagen in de rekengroep en werken die 

dagen voor het grootste deel aan de rekenontwikkeling. De 

leerkrachten van de rekengroep zijn ook beschikbaar om de 

kinderen op hun eigen school of voor interne kinderen en hun 

leerkrachten te ondersteunen wat betreft het rekenprogramma. 

Interne leerlingen worden na overleg tussen de bouwcoördinator, 

leerkrachten en ouders in de rekengroep geplaatst. De externe 

leerlingen worden geplaatst door een toelaatbaarheidsverklaring 

van het samenwerkingsverband Unita. 

 

4.7 Procedure schorsen en verwijderen 
 
Schorsen  

Wij hanteren de procedure die beschreven staat bij RBL Gooi. 

Deze luidt als volgt (sept 2015): 

“Het bestuur van de school is bevoegd om leerlingen toe te laten, 

te schorsen en te verwijderen. 

Een schorsing duurt maximaal vijf schooldagen. De leerling moet 

daarna weer toegelaten worden op school, tenzij er schriftelijk 

een onderbouwing wordt gegeven voor verlenging. 

De directeur informeert de leerling en de ouders schriftelijk over: 

 de reden en duur van de schorsing 

 de mogelijkheid van bezwaar 

 de manier waarop dit bezwaar moet worden ingediend. 

Bij een schorsing van meer dan één dag is de directeur verplicht 

ook de inspectie van het onderwijs op de hoogte te stellen. 

Bovendien moet de leerplichtambtenaar worden geïnformeerd.”  

Indien ouders het niet eens zijn met de schorsing, kunnen ze 

bezwaar maken bij: 

Landelijke klachtencommissie bijzonder algemeen onderwijs 

Postbus 95572 

2509 CN Den Haag 

Tel: 070-3315244 

Email: LKC@vbs.nl  

 

Verwijderen  

Ook bij verwijderen hanteren we de procedure van RBL Gooi 

(sept 2015): 

“Verwijdering van school is een uiterste maatregel die door de 

wetgever aan strikte voorwaarden is gebonden. Zo moeten altijd 

de ouders/verzorgers gehoord worden, alsmede de leerling van 

mailto:LKC@vbs.nl
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12 jaar en ouder. Bovendien geldt voor het primair onderwijs dat 

de groepsleerkracht bij dit proces wordt betrokken. Voor het 

voortgezet onderwijs is overleg met de inspectie van het 

onderwijs vereist, voordat een besluit kan worden genomen. 

De school zal de ouders schriftelijk informeren over het 

verwijderen, de reden daarvan en hoe bezwaar gemaakt kan 

worden tegen de verwijdering. Zij zal ook de leerplichtambtenaar 

informeren.  

 

Definitieve verwijdering kan alleen plaatsvinden indien de directie 

een andere school bereid heeft gevonden de leerling toe te laten. 

In het basisonderwijs en het beroepsonderwijs geldt de regel dat 

er toch tot verwijdering kan worden overgegaan, indien de school 

zonder succes acht weken lang heeft gezocht naar een andere 

school. Deze zoektocht heet ‘de inspanningsverplichting’. De 

inspanning moet aantoonbaar zijn.” 
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5. Analyse functioneren van de school 
 

 

Een goed onderwijsaanbod en goede leerlingzorg kunnen alleen 

worden gerealiseerd als de medewerkers in staat zijn daar vorm 

aan te geven. Dat lukt. De kwaliteit van de medewerkers op de 

Annie M.G. Schmidtschool is hoog, de medewerkers zijn goed in 

hun vak. De selectie is streng: liever (even) niemand voor een 

groep dan iemand aannemen waarbij twijfels zijn. Contact 

hebben met leerlingen is de belangrijkste kernkwaliteit. 

Interactie met leerlingen en collega’s is essentieel. Nieuwe 

medewerkers krijgen een uitgebreid inwerkprogramma 

aangeboden. In dat programma zijn leerelementen opgenomen, 

die de genoemde kernkwaliteit aanvullen (bijvoorbeeld 

klassenmanagement). Nieuwe medewerkers worden ook benut 

om kritisch tegen de organisatie aan te kijken en een eventuele 

“blinde vlek” te signaleren. 

De Annie M.G. Schmidtschool doet veel aan interne scholing. De 

leraren komen zelf met vragen en de schoolleiding wil hier zo 

ruim mogelijk aan tegemoet komen. De leer- en 

ontwikkelbereidheid is groot. De 10%-norm uit de CAO wordt 

ruimschoots gehaald. “Beter worden in je vak” is op de Annie 

M.G. Schmidt een normaal onderdeel van het werk geworden. 

Deze houding is (mede) het gevolg van de instroom van jonge 

leraren. Bij hen leeft sterk het gevoel te willen investeren in de 

eigen ontwikkeling. Dit enthousiasme en het ruime beleid van de 

school blijken hiervoor belangrijke katalysatoren. De ambulant 

begeleiders zien “goede voorbeelden en ontwikkelingen” op de 

basisscholen en introduceren die binnen de SBO school: ook die 

input werkt mee. De bereidheid tot deskundigheidsvergroting is 

inmiddels een benoemingsvoorwaarde geworden. De Annie M.G. 

Schmidtschool beschouwt zichzelf als een “lerende organisatie”. 

De school gaat uit van de kracht van de medewerkers, waardeert 

die en benut die waar mogelijk. 
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Doelstellingen en ambities 2014 - 2019 
De scholen van de stichting Elan hebben de ambities het 

onderwijs te verbeteren en te verbreden. Dat betekent dat 

permanent ingezet wordt op verhoging van opbrengsten en dat 

het onderwijsaanbod wordt verbreed en aangevuld. ‘Een 

voldoende’ is voor onze leerlingen niet goed genoeg, wij gaan 

voor meer en beter. Hieronder voorbeelden op wat voor manier 

we het functioneren op stichtings- en schoolniveau gaan 

veranderen. 

 

 De Elanscholen ontwikkelen één onderwijsvisie, te 

karakteriseren als: doelgericht; werken met data; 

boeiend en motiverend onderwijs.  

 De scholen zorgen in afstemming met elkaar voor een 

nieuw schoolplan 2015 – 2019.  

 De Elanscholen gaan verder met de ontwikkeling en 

invulling van Opbrengstgericht en data gestuurd werken. 

Vertrekpunt is de samenhang tussen HGW en OC.  

 De Elanscholen geven invulling aan boeiend onderwijs en 

volgen daartoe nieuwe ontwikkelingen, nemen kennis 

van nieuwe inzichten en zoeken voortdurend naar de 

‘boeiend en beter.’ De concepten ‘natuurlijk leren’, 

‘coöperatief leren’ en ‘meervoudige intelligentie’ worden 

de komende periode onderzocht, op hun bruikbaarheid 

en toepasbaarheid beoordeeld en – mogelijk - ingevoerd. 

 De scholen bewaken systematisch de kwaliteit van hun 

onderwijs. Zij stellen trendanalyses op n.a.v. de 

resultaten op het leerlingenvolgsysteem. 

Opbrengstgegevens worden zowel binnen de school als 

tussen scholen vergeleken met het oogmerk van elkaar 

te leren. Resultaten van leerlingen zijn zowel individueel 

als op groep- en schoolniveau uitgangspunt van ons 

handelen.  

- De opbrengsten van het onderwijs op de 

scholen worden accuraat (door het 

bestuur) gemonitord, zodat data 

beschikbaar zijn voor kwaliteitsbewaking 

en verbeteractiviteiten.  

- Op alle kwaliteitsindicatoren van de 

inspectie scoren scholen minimaal 

voldoende. 

 De SBO scholen ontwikkelen een aanbod (top- of 

talenten arrangement) voor potentiële vmbo-t of havo 

leerlingen.  

 Elan onderzoekt of alleen of in samenwerking met andere 

schoolbesturen aan aanbod voor hoogbegaafde leerlingen 

kan worden gedaan.  

 De SBO scholen onderzoeken of en vooral hoe cluster 4 

leerlingen (autisme) geplaatst kunnen worden. Elan start 

een pilot bredere toelating.  

 De (v)so school onderzoekt of en hoe het profiel cluster 3 

verbreed kan worden. 

 Het ondersteuningsbeleid (ondersteuningsplan) wordt 

voor Elan vastgesteld. Daarbij wordt het beschikbare 

(CSO) ondersteuningsplan aangepast i.v.m. de 

toepasbaarheid op de AMGS. (Basis is het binnen CSO 

vastgestelde Zorgplan, voortaan ondersteuningsplan 

genoemd).  

 Alle scholen hebben beschreven hoe zij daadwerkelijk in 

de klas vorm geven aan actief burgerschap. 

 

   

Doelstellingen ambities personeel Stichting Elan 2014 – 2018  
Bij het personeelsbeleid gaat het erom, dat de medewerkers met 

passie en met trots hun werk doen. Betrokken bij de organisatie 

en uitstekend gekwalificeerd. Dat vraagt een positieve en 

volwassen werkcultuur die niet vanzelf ontstaat, maar de 

uitkomst kan zijn van goede leiding en samenwerking. 

 Met de personeelsleden worden jaarlijks drie 

gesprekken gevoerd uit de gesprekkencyclus waarin 

professionalisering en persoonlijke ontwikkeling 
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centraal staan. Het taakbeleid is een vast onderdeel in 

de gesprekken uit de gesprekkencyclus.  

 Alle medewerkers worden gestimuleerd werk te maken 

van hun (eigen) ontwikkeling. Elan faciliteert 

(financieel) ontwikkelingsgerichte activiteiten zoals 

scholing binnen nog nader vast te stellen 

beleidskaders.  

 Binnen ELAN wordt gestreefd naar een hoog kennis- 

en vaardigheidsniveau binnen de organisatie. Naast 

het stimuleren van de eigen ontwikkeling zet Elan in 

op diversiteit aan kennis en expertise. Het beleid 

functiemix wordt actief ingezet voor leraren en 

daarnaast wordt gezocht naar mogelijkheden 

benodigde kennis binnen te halen middels scholing van 

medewerkers (academische leerkrachten, master). In 

een professionaliseringsplan wordt dit uitgewerkt. 

 Het lerend vermogen binnen de Stichting wordt 

vergroot: aan de slag in en met de/een lerende 

organisatie. (zie ook bij Missie, visie, ambitie)  

 In het “Medewerker tevredenheidsonderzoek” (MTO) 

wordt nadrukkelijk het ‘welbevinden’ gepeild. Inzet: 

Medewerker tevredenheid scoort hoog op 

‘welbevinden.’ Scores lager dan 8 leiden tot gerichte 

verbeteracties. 

 Op alle scholen vindt een keer per vier jaar een risico-

inventarisatie en -evaluatie (RIE) plaats. Alle scholen 

actualiseren jaarlijks het plan van aanpak naar 

aanleiding van de RIE (onderdeel van het jaarplan). 

 Het verzuimbeleid (zie document Verzuimbeleid) wordt 

in de hele organisatie geïmplementeerd. De inzet is – 

uiteraard - minimaal ziekteverzuim, te bereiken door 

maatregelen om het beïnvloedbaar ziekteverzuim te 

voorkomen of te verminderen. Inzet: Het 

ziekteverzuim is lager dan 5% en de 

verzuimfrequentie is lager dan 1,1. 
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6. Langetermijn ontwikkelingen 
I = Informatiefase     O = Opstartfase    Im = implementatiefase    B = Borgingsfase    CB =Coördinatie en Bewaking 
Onderwerpen Doelen I O IM B C B Actiepunten/ activiteiten 

1. Kwaliteitszorg 
1.1 
Kwaliteitsinstru

ment 

De school werkt met onafhankelijke 
kwaliteitsmeters die de kwaliteit van het 

onderwijs volgen. Uitkomsten worden 

geanalyseerd, gecommuniceerd en, zo 
nodig, meegenomen in een plan van 
aanpak (voor de Annie o.a. WMK) 

  2X 
per 

jaar: 

mrt 
jun 

 123 
team 

 

 
 

De kwaliteitsbewaking staat beschreven in het 
kwaliteitshandboek. 

De school gebruikt hiervoor verschillende 

instrumenten die hierin staan beschreven en die in 
een 4-jaarlijkse cyclus worden gehanteerd.  
De school werkt met data volgens de 4D 
systematiek: Data, Duiden, Doelen, Doen 
Het veiligheidsonderzoek wordt iedere 2 jaar 
afgenomen onder leerlingen en personeel. 

Zie bijlage: kwaliteitshandboek 

1.2 
Meerjarenplan 

Actueel meerjarenplan waarin doelen en 
activiteiten in een tijdscyclus staan 
beschreven. Onderwerpen worden 
gekozen op basis van eigen inzichten, 

kwaliteitsinstrumenten, inspectierapport, 

tevredenheidsonderzoeken 

 Feb 
15 

Jun 
16 

Jun 
17 

Dir Jaarlijkse cyclus: 
- evaluatie op niveau jaarplan (met team) 
- onderwerpen op niveau jaarplan actualiseren, 

doelen en actiepunten/activiteiten formuleren, 

tijdpad 

- teambreed bespreken  
- jaarplan opstellen 
- Vaststellen MR 

1.3 
Jaarplan 

Alle schoolactiviteiten worden per jaar 
beschreven in het jaarplan. De inhoud is 

gecommuniceerd met alle geledingen. 
Iedereen houdt zich aan het jaarplan 

  Jun 
15 

Jun 
16 

123 
Team 

- Evalueren in het jaarverslag, actualiseren in het 
nieuwe jaarplan 

- Opstellen van een actueel jaarplan waarbij 
ruimte voor actualiteiten/calamiteiten wordt 
gehouden 

1.4 
Algemeen 

Er worden meerdere relevante 
instrumenten ingezet voor het meten 

van de opbrengsten. De inhoud en het 

gebruik hiervan worden voortdurend 
afgestemd en gecontroleerd 

  Jun 
15 

Jun 
16 

123 
Team 

 

- Eigen (methode gebonden) toetsen afnemen en 
analyseren 

- SCOL 

- Leraren maken groepsanalyses en zetten 
daarmee groepsplannen op 

- Er worden analyses gemaakt per vak en volgens 
de 4D aanpak (Data, Duiden, Doelen, Doen)  
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Onderwerpen Doelen I O IM B C B Actiepunten/ activiteiten 

2. Leerstofaanbod 
2.1  
Methodes 

De aangeboden leerinhouden zijn 
dekkend voor de kerndoelen, worden in 
principe aan alle kinderen aangeboden, 
sluiten in de verschillende leerjaren op 
elkaar aan en zijn afgestemd op de 

verschillende onderwijsbehoeften van 
individuele leerlingen 

     
 
 

De gebruikte methodes staan jaarlijks vermeld in de 
schoolgids 

 Nieuwe methode taal  Mei 
14 

Juni 
16 

Juni 
17 

WG Oriëntatie op nieuwe methode volgens stappenplan: 
advies uitbrengen aan teams Elan 
Invoeren nieuwe methode Annie 

2.2 
Technisch lezen 

Technisch lezen is aangepast aan 
nieuwste inzichten 

 Mei 
12 

Aug 
13 

Juni 
17 

WG Veilig stap voor stap 
List 

2.3 
Begrijpend 
lezen 

Nieuwsbegrip XL Mei 
14 

Aug 
14 

Aug 
14 

Aug 
15 
16 

123  

2.4  
Spelling 

Spelling langs de lijn 
 
Spelling van taalmethode 

Juni1
4 
 

 

Aug 
14 
 

Mei 
14 

Aug 
14 
 

Juni 
16 

Aug  
15 
 

Juni 
17 

123 
 
 

WG 

Tijdelijk tot nieuwe taalmethode 
 
 

Selectie methodes gemaakt  

2.5  
Rekenen en 
wiskunde 

 
Pluspunt; impuls geven 

 Juni  
15 

Aug 
15 

Juni 
16 

123 Extra leerkrachtinstructie en training 
Extra aandacht planning, effectieve lestijd 
(n.a.v. resultaten jan en jun 2015) 

2.6 
Woordenschat 

In bouwen opgepakt, wordt onderdeel 
van nieuwe taalmethode 

 Mei 
14 

Jun 
16 

Jun 
17 

WG N.a.v. een studiedag in 2014 wordt een leerteam 
woordenschat gevormd dat het beleid t.a.v. de 

woordenschatontwikkeling verder vormgeeft en waar 
mogelijk invoert 

2.7 
Boeiend en 

motiverend 

onderwijsonder
wijs 

Er is invulling gegeven aan boeiend 
onderwijs waarbij ook voor VMBO-T / 

Havo uitstroom een passend aanbod is 

gerealiseerd. 

 Mei 
14 

Jun 
16 

Jun 
17 

WG N.a.v. studiedagen worden werk leerteams ingericht 
waarbij nieuwe concepten zoals coöperatief leren, 

meervoudige intelligentie, talentontwikkeling e.d. op 

hun bruikbaarheid en toepasbaarheid worden 
onderzocht en beoordeeld en waar mogelijk worden 
ingevoerd. 
 

2.8 
Actief 

burgerschap 

  Sep 
15 

Sep 
16 

Jun 
17 

Dir Er is in de scholen een aanbod actief burgerschap dat 
dekkend is voor de kerndoelen. Dit aanbod is 

plannend weggezet in een aanbod. 
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Onderwerpen Doelen I O IM B C B Actiepunten/ activiteiten 

3. Leertijd; jaarlijkse evaluatie en bijstelling waar nodig (in of tijdens schooljaar) 
3.1  
Haalbaar en 
gedegen 

Op school is bekend welke leerstof als 
basisleerstof wordt beschouwd voor alle 
leerlingen en welke leerstof als 
aanvulling geldt. Dit wordt herkend door 
leraren en is met hen gecommuniceerd. 

    123 
Lkr 

- Per vak vaststellen wat basisstof is, wat verdiept 
en wat hoort bij intensivering. Hierin zijn de 
passende perspectieven verwerkt 

- Per les de bassistof eenduidig registreren 
- Aan de basisstof wordt niet getornd 

(taal/lezen/rekenen) 
- Kennis van de leerlijnen, cruciale leermomenten, 

tussendoelen per vakgebied per jaar 
- Iedere leerkracht plant zijn leerstof binnen het 

rooster, legt dit vast in zijn groepsplan en werkt 
volgens dit plan 

De hoeveelheid basisleerstof die is 
vastgesteld kan worden behandeld in de 
beschikbare tijd.  
 

    123 
Lkr 

- Opstellen eenduidig, haalbaar lesrooster 
- Iedere leerkracht houdt zich aan het rooster en 

de afspraken die zijn vastgelegd 
- De leertijd voor de basisstof Taal/lezen/rekenen 

is per groep bepaald en deze tijd wordt ook 
daadwerkelijk daaraan besteed. 

- Voor kinderen die minder leertijd nodig hebben is 

bepaald hoe deze tijd adequaat wordt besteed 
- Iedere leerkracht plant zijn leerstof binnen het 

lesrooster, legt dit vast in zijn groepsplan en 
houdt zich hieraan 

De basisstof is zodanig ingedeeld en 
geordend dat leerlingen de gelegenheid 
hebben zich de stof eigen te maken 

    123 
Lkr 

- Lesrooster is praktisch uitvoerbaar 
- Het afgesproken programma wordt structureel 

besproken en afgestemd 
- Het afgesproken programma wordt in alle 

groepen gehaald 

In de besprekingen wordt gecontroleerd 

of leraren de basisstof behandelen 

    123 - Terugkomend punt in de groepsbesprekingen 

- Mogelijk observatiepunt tijdens 

teambesprekingen 
- Persoonlijk gesprekspunt (functioneringsgesprek 

De onderwijstijd wordt beschermd; 
storing voorkomen en niet geplande 

onderwijsactiviteiten beperken. 
Het verhogen van effectieve werktijd is 
een vast bespreekpunt tijdens 
overleggen. 

    123 - Terugkomend onderwerp tijdens 
teamvergaderingen 

- Vast observatiepunt bij klassenbezoeken 
- Data vanuit de observatie worden volgens de 4D 

systematiek verwerkt op groeps- en teamniveau 
- Werken aan een goed klassenmanagement  

 



26 
Schoolplan 2015-2019 SBO Annie M.G.Schmidt  

 

Onderwerpen Doelen I O IM B C B Actiepunten/ activiteiten 

4. Personeel 
4.1  
Vakmanschap 
Professionali- 
sering 
 

Leraren op de Annie werken structureel 
aan hun didactische vaardigheden en 
hun pedagogisch handelen.  
De leerkrachten zijn in staat 
gedifferentieerd te werken. 

Ze zijn hierbij zowel intern als extern 
gericht 

 Aug 
14 

Jun 
18 

Jun 
19 

Dir Leerkrachten specialiseren zich verder op het gebied 
van: 
- Instructie (didactische aanpak) 
- Organisatie (klassenmanagement) 
- Relatie (pedagogisch handelen, mentale houding 

leerkracht) 
- Differentiatie 

Ze zijn structureel op zoek naar voorbeelden van 
“good practice zowel intern als extern en passen 
deze toe in hun dagelijkse praktijk 

4.2 
Competentie-
management 

Op school werken directie en leraren 
voortdurend aan hun ontwikkeling met 
behulp van een competentie instrument.  
Iedereen werkt met een POP en wordt 
beoordeeld. 

 15/ 
16 

  123 Functionerings- en beoordelingsgesprekken bestuur 
(driejaarlijkse cyclus) 
- POP gesprek (jaarlijks) 
- functioneringsgesprek (jaar 1 en 2) 
- beoordelingsgesprek (jaar 3) 

4.3 

Interne 
communicatie 

Interne communicatie vindt plaats op 

professionele wijze en is ook zo 
georganiseerd 

2015 Aug 

16 

Jun 

17 

Jun 

19 

123 - Opstellen vergaderstructuur 

- Aandacht voor de inhoudelijke dialoog tijdens 
teambijeenkomsten 

- Investeren in effectieve vergadercultuur: o.a. 
aandacht voor reflectie en feedback 

- Investeren in een professionele cultuur 

4.4 
Externe 
communicatie 

Externe communicatie vindt plaats op 
professionele wijze en is ook zo 
georganiseerd 

2015 Aug 
16 

Jun 
17 

Jun 
19 

123 - Verder versterken van het imago door profilering 
van de Annie 

- Optimaliseren van de communicatiebronnen 
(website, nieuwsbrief e.d.) 

- Opstellen van een communicatieplan waarin de 
interne en externe communicatie van de Annie 
zijn vastgelegd, geëvalueerd en uitgewerkt in 

doelen en actiepunten 

4.5 Teamcultuur: scholen van Elan 
ontwikkelen zich naar een lerende 
organisatie. Er is hierbij sprake van een 
professionele cultuur met aandacht voor 

reflectie en feedback 

 Jun 
14 

Jun 
16 

Jun 
17 

WG 
123 

- Er worden enkele leerteams gevormd rond een 
aantal onderwerpen, gekoppeld aan boeiend 
onderwijs. Deze onderzoeken de thema’s op hun 
bruikbaarheid en voeren waar mogelijk 

onderdelen in in het onderwijs 

 
  



27 
Schoolplan 2015-2019 SBO Annie M.G.Schmidt  

 

 
Onderwerpen Doelen I O IM B C B Actiepunten/ activiteiten 

5. Leerlingenzorg 
5.1  

Passend 
Onderwijs 

Leerkrachten spelen in op specifieke 

onderwijsbehoeften van hun leerlingen 
en werken handelingsgericht. 

 Aug 

14 

Jun 

17 

Jun 

18 

123 

 

Alle doelen, activiteiten en grenzen op het gebied van 

leerlingenzorg staan beschreven in school 
ondersteuningsprofiel 
 

5.2 
Uitdagende 

doelen & 

effectieve 
feedback 
 

School gebruikt een 
beoordelingssysteem; tijdige feedback 

over concrete kennis en vaardigheden en 

welbevinden aan/over individuele 
leerlingen wordt gegeven. 
Dit gebeurt structureel 

 Aug 
15 

Jun 
16 

Jun 
17 

123 - Iedereen houdt zich aan de toet kalender 
- Eenduidig gebruik toetsen 

- Eenduidige normering hanteren 

- Afspreken eenduidige feedback naar leerlingen 
en ouders 

- OPP en 3 rapporten per jaar, drie ouder (kind) 
gesprekken per jaar  

Concrete doelen met betrekking tot 

leervorderingen voor individuele 
leerlingen 

 Aug 

14 

Jun 

17 

Jun 

18 

123 

team 

- Eenduidig werken met OPP’s, groepsplannen en 

waar nodig kindplannen 
- Heldere procedures uitvoeren voor structurele 

aanpassing van de leerstof (OPP) 

Resultaten van school- en individuele 
doelen worden gebruikt om verdere 

activiteiten te plannen 

 Aug 
14 

Jun 
15 

Jun 
16 

123 
team 

- Team bespreekt en analyseert structureel de 
trendanalyse (LOVS en schoolverlaterstoets) en 

stelt waar nodig, het onderwijsproces bij (4 D 

systematiek) 

Criteria op grond waarvan de OPP’s 
worden vastgesteld worden jaarlijks 
geëvalueerd en waar nodig bijgesteld 

 Jun 
15 

Jun 
16 

Jun 
17 

Goge
n 
123 
 

- De gogen en 123 bespreken jaarlijks de 
werkwijze rond de vaststelling van de OPP’s. 
Waar nodig wordt, op grond van nieuwe inzichten 
de werkwijze aangepast en beschreven 

Het ondersteuningsplan wordt jaarlijks 
geëvalueerd en waar nodig bijgesteld 

 Jun 
15 

Jun 
16 

Jun 
17 

123 - 123 evalueert het ondersteuningsplan jaarlijks en 
past het aan op de recente ontwikkelingen 
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Onderwerpen Doelen I O IM B C B Actiepunten/ activiteiten 

6. Overige 
6.1  
Missie en visie 

Missie en visie vormen de basis voor 
elke keuze en ontwikkeling. Ze zijn 
herkenbaar voor alle betrokkenen 
(leraren, leerlingen en ouders) en sluiten 

aan bij de visie/missie van het bestuur. 
Alle betrokkenen onderschrijven de 
missie/visie; teamleden dragen deze uit 

14/ 
15 

Aug 
15 

Jun 
16 

Jun 
17 

Dir 
 
 

- De huidige missie/visie uitdragen 
- Vanuit de visie een aantal kernwaarden kiezen, 

betekenis geven. Vervolgens deze linken aan 
leerkracht- en leerling vaardigheden en het 

onderwijsconcept van de school. 
- De uitgewerkte kernwaarden gebruiken in de 

profilering van de school 

6.2 
ICT 

ICT is ondersteunend aan en 
geïntegreerd in ons dagelijks onderwijs 
en voldoet aan de hedendaagse eisen 

14/ 
15 

Aug 
15 

Jun 
16 

Jun 
17 

ICT 
dir 

Maken van een ICT beleidsplan op niveau Elan en 
uitwerken op schoolniveau 
Vaststellen en uitwerken 

6.3 
Veilige en 
ordelijke 
omgeving 
(schoolveilighei

d) 

De omgeving van de school, routines en 
regels en afspraken zijn erop gericht 
gewenst gedrag te stimuleren 

 Aug 
14 

Jun 
15 

Jun 
16 

123 
team 

Er zijn afspraken rondom het pedagogisch handelen. 
 

Er zijn duidelijke regels en procedures 

vastgesteld voor (on)gewenst gedrag 

Nieuw veiligheidsplan opstellen 
Training personeel 

 Aug 

15 

 

Jun 

17 

Jun 

18 

123 

team 

Regels en procedures vastgelegd. Door middel van 

data vindt evaluatie en zo nodig bijstelling plaats. 

Regels en afspraken in veiligheidsplan. Regels op 
klassenniveau worden jaarlijks met kinderen bepaald 
en geëvalueerd tijdens leefstijl 

6.4 
Leerling 

populatie 

De leerling populatie wordt jaarlijks 
geanalyseerd en beschreven. Deze 

gegevens zijn onder teamleden bekend 
en zie je terug in het dagelijks handelen 
en in (strategisch) beleid. 

 1314  Jun 
16 

123 Tevredenheidsonderzoeken van leerlingen worden 
iedere 2 jaar afgenomen, de uitkomsten ervan 

worden geanalyseerd en leiden tot verbeteracties. 
. 

6.5 
Schoolplan  

2015 - 2019 

De Annie heeft een helder, compact 
schoolplan dat door iedereen wordt 

(h)erkend en dat voldoet aan de 

wettelijke eisen. Schoolplan naar 
jaarplan vertalen voor team 

1415 Aug 
15 

Jun 
16 

Jun 
19 

Dir - De bestuur doelstellingen uit het strategisch 
beleidsplan zijn vertaald naar schoolniveau 

- SWOT-analyse (de vier V’s) maken 

- Doelen voor de komende 4 jaar opstellen 
- Deze stappen uitwerken in het schoolplan 

6.6 
Profilering 

     WG - De school geeft up-to-date informatie op een 
heldere wijze in o.a. folders en films. 

- De website is aantrekkelijk en actueel 

- Elan profileert zich als dè organisatie voor 
onderwijsondersteuning in de regio. Expertise 
vanuit Annie inzetten in Unita. 
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Gerelateerde documenten school:  

Route medezeggenschap (MR) 
Deze documenten zijn op school aanwezig: 

- Jaarplan 

- Jaarverslag (evaluatie meerjarenplan, onderwijsleerproces, 

e.d.) 

- Uitkomsten en analyse tevredenheidsonderzoeken 

- Beschrijving ouder- leerlingenpopulatie 

- Kwaliteitszorg: kwaliteitskaarten (incl. nulmeting) 

- RI&E/ Arbomeester (inclusief ziekteverzuim) 

- School ondersteuningsprofiel 

- Scholingsplan (schoolspecifiek) 
 

Gerelateerde documenten bestuur:  

Route medezeggenschap (GMR) 
- Strategisch beleidsplan 

- Gesprekkencyclus 

 

Bijlagen: 
- Schoolgids 
- Beleidsplan actief burgerschap en sociale integratie 
- Schoolondersteuningsprofiel 
- Theoretische verantwoording OPP 

 

 

 

 


