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1 Inleiding
De indeling van ons schoolplan 2019-2023 is afgestemd op het Strategisch beleidsplan van de Stichting SPON en de
thema’s die wij relevant vinden voor onze schoolontwikkeling.  

Naast schoolontwikkeling focussen we op de ontwikkeling van ons personeel. In dit schoolplan beschrijven we (ook)
welke middelen we inzetten om de medewerkers te ontwikkelen van start- naar basis en vakbekwaam (Cao-PO). Op
basis van onze groslijst met actiepunten stellen we jaarlijks een uitgewerkt jaarplan op. In het jaarverslag zullen we
steeds terugblikken, of de gestelde actiepunten gerealiseerd zijn. Op deze wijze geven we vorm aan een cyclus van
plannen, uitvoeren en evalueren. Ons schoolplan is opgesteld door het managementteam van de school en ter
goedkeuring voorgelegd aan de medezeggenschapsraad. De teamleden hebben meegedacht over de missie en
visie(s) van de school en een bijdrage geleverd aan het vaststellen van de actiepunten voor de komende vier jaar. 

Onze missie is "gewoon speciaal". Onze basiswaarden zijn: zorg voor jezelf, zorg voor de ander en zorg voor je
omgeving.

Ons schoolplan beschrijft globaal onze kwaliteit. Daar waar mogelijk en noodzakelijk verwijzen we voor een meer
gedetailleerde beschrijving naar bijlagen.

Bijlagen

1. Formatieplan 2018-2019
2. Schoolgids 2018-2019
3. Strategisch beleidsplan

2 Schoolbeschrijving

Gegevens van de stichting  

Naam stichting:  SPON

Algemeen directeur:  Dhr. E. de Weers

Adres + nr.:  Noordersingel1

Postcode + plaats:  3351 ED Papendrecht

Telefoonnummer:  078 6449734

E-mail adres:  info@spon.nu

Website adres:  http://www.spon.nu

Gegevens van de school  

Naam school:  SBO De Rotonde

Directeur:  Mevr. C. de Rek

Adres + nr.:  Dr. Hiemstralaan 85

Postcode + plaats:  4205 KK Gorinchem

Telefoonnummer:  0183 623373

E-mail adres:  inforotonde@spon.nu

Website adres:  www.schoolderotonde.nl

De directie van de school bestaat uit de directeur. De directie vormt samen met twee collega’s die de taak van zorg-
en locatiecoördinator op zich hebben genomen het managementteam (MT) van de school. Onze school heeft negen
groepen en wordt bezocht door plm. 110 leerlingen. De kenmerken van de leerlingen en de consequenties daarvan
voor onze organisatie en ons onderwijs, hebben we beschreven in het document  Dekkend netwerk (zie bijlage).
Onze school is een regionale voorziening.

Bijlagen
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1. Dekkend netwerk maart 2019

3 Sterkte-zwakteanalyse
Onze school kent een aantal sterke kanten, maar ook een aantal zaken die aandacht vragen. In schema:

STERKE KANTEN SCHOOL ZWAKKE KANTEN SCHOOL

De school heeft een positief pedagogisch klimaat.

De school werkt handelings- en opbrengstgericht.

In vrijwel alle gevallen is het gehanteerde
ontwikkelingsperspectief kloppend met het
uitstroomniveau en vinden onze leerlingen op basis van
ons plaatsingsadvies een geschikte plaats in het
VO/VSO, waar zij het goed doen.

De school heeft  een betrokken en professioneel  team.

De school heeft een goede naam: ouders ervaren de
Rotonde als rustig en ouders van nieuwe leerlingen
ervaren na zeer korte tijd op De Rotonde grote, positieve
veranderingen bij hun kind: het kind komt weer tot rust en
gaat weer graag naar school.

Het schoolgebouw heeft een rustige, prettige uitstraling
en is goed bereikbaar in een centraal gelegen gebied.

De bekostiging is ontoereikend voor de
gevarieerde populatie van de school. 

De school wil ouders / verzorgers meer betrekken als
partner.

De school mist mede door een recente fusie nog
doorgaande lijnen op een aantal gebieden: ortho-
didactisch handelen (individuele leerkrachten zijn parels,
maar de klassen zijn nog te veel eilanden), afspraken
rondom communicatie intern en extern, in alle lagen van
de school

Het in hoog tempo meegroeien met onze groeiende en
veranderende populatie (met steeds meer variatie)

Het leren kennen van onze draagkracht t.a.v. de
complexe, groeiende populatie

  KANSEN   BEDREIGINGEN

Het bevorderen van de doorgaande lijn m.b.t. het
pedagogisch en didactisch handelen(na fusie met cluster
4 school De Linge).

Samenwerking met SWV Driegang op verschillende
niveaus.

Samenwerking met (V)SO De Kleine Wereld (ZML).

De Rotonde heeft een grillige instroom van nieuwe
leerlingen. Door veel verschillende instroom momenten
wordt er op meerdere momenten in het jaar veel
gevraagd van de groepsdynamiek en de begeleiding van
de leerkracht.

De Rotonde heeft de afgelopen jaren in toenemende
mate leerlingen binnen gekregen die pas laat in de
basisschoolleeftijd de overstap naar het SBO hebben
gemaakt. Dit zorgt voor een toestroom van leerlingen die
door jarenlange problemen vaak beschadigd zijn en
daardoor zeer veel extra zorg vragen.

Het inclusieve uitgangspunt van het SWV EC Rotonde is
een belemmering voor instroom in het SBO.

Er is een tekort aan gekwalificeerde leerkrachten en
invallers.

De werkdruk voor de werknemers van de school wordt
steeds groter.

Zeer uiteenlopende problematiek van leerlingen vraagt
steeds zeer specifieke kennis en daaraan aangepast
handelen.

Met betrekking tot ons schoolplan voor de periode 2019-2023 willen we met de volgende ontwikkelingen rekening
houden:

1. Een toenemende aandacht voor orthopedagogisch en orthodidactisch handelen.
2. Ouders als partners van de school
3. Aandacht voor burgerschap en  21st century skills 
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4. Het uitbreiden van de expertise van de leraar m.b.t. gedrags- en psychiatrische problematiek (o.a. Geef me de 5)
5. Sociale Veiligheid
6. Ontwikkelen van arrangementen.

4 Risico's
In het kader van ons nieuwe schoolplan zien we voor de komende vier jaren een aantal risico's voor wat betreft de
school, het personeel en de leerlingen. Hieronder beschrijven we de risico's per beleidsterrein en de voorgenomen
maatregelen.

Risicoanalyse

I M P A C T

K 
A 
N 
S

Verwaarloosbaar (1) Minimaal (2) Gemiddeld (3) Maximaal (4) Catastrofaal (5)

Zeer klein (1) Laag Laag Laag Midden Midden

Klein (2) Laag Laag Midden Midden Midden

Middel (3) Laag Midden Midden Midden Hoog

Groot (4) Midden Midden Midden Hoog Hoog

Zeer groot (5) Midden Midden Hoog Hoog Hoog

Risicoanalyse Onderwijskundig beleid

Omschrijving Kans Impact Risico

Diversiteit instroom leerli Middel (3) Maximaal (4)
Midden

Maatregel:

Educatief partnerschap Middel (3) Maximaal (4)
Midden

Maatregel:

Risicoanalyse Personeelsbeleid

Omschrijving Kans Impact Risico

Tekort leraren Middel (3) Gemiddeld (3)
Midden

Maatregel: VP SPON

Risicoanalyse Organisatorisch beleid

Omschrijving Kans Impact Risico

Faciliteiten; het gebouw is vol Klein (2) Verwaarloosbaar (1)
Laag

Maatregel: Andere vormen van huisvesting onderzoeken

Werkdruk Groot (4) Catastrofaal (5)
Hoog

Maatregel:

Risicoanalyse Financieel/materieel beleid

Omschrijving Kans Impact Risico

Sterk wisselende aantal leerlingen Klein (2) Verwaarloosbaar (1)
Laag

Maatregel:

Risicoanalyse Kwaliteitsbeleid
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Omschrijving Kans Impact Risico

Wisseling personeel Zeer klein (1) Verwaarloosbaar (1)
Laag

Maatregel:

5 De missie van de school
Onze school is een speciale basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar.  Onze school staat  open voor alle
leerlingen (alle religies).  SBO De Rotonde streeft naar het bieden van zo thuisnabij mogelijk onderwijs.  Het is ons
doel om leerlingen m.n. cognitief en sociaal-emotioneel te ontwikkelen, zodat zij kunnen doorstromen naar een
passende vorm van vervolgonderwijs.

Onze missie is het opvangen van kinderen met ingewikkelde onderwijsvragen.  Onze streefdoelen zijn gelijk aan die
van het regulier basisonderwijs. Ons motto is: GEWOON ALS HET KAN, SPECIAAL ALS HET MOET.

Wij streven ernaar dat leerlingen vanuit een veilig pedagogisch klimaat hun talenten zo goed mogelijk kunnen
ontwikkelen en leren omgaan met hun mogelijkheden en beperkingen, als voorbereiding op een succesvolle toekomst
in het vervolgonderwijs. De onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van het kind is daarbij het uitgangspunt.  

De leerlingen hebben een TLV SBO of een TLV SBO zwaar. Binnen de arrangementen wordt tegemoet gekomen aan
de onderwijsbehoeften van de divers samengestelde populatie.

Onze kernwaarden zijn:

RESPECT

Op onze school hebben wij respect voor elkaar

VEILIGHEID

Op onze school voelt een ieder zich veilig

VERANTWOORDELIJKHEID

Op onze school ontwikkelt een kind zijn/haar eigen verantwoordelijkheidsgevoel.

6 Onze parels
Onze school levert basiskwaliteit ;  daarnaast heeft onze school ook eigen kwaliteitsaspecten. Het meest trots zijn we
op onze parels (zie ook bijlage):

Parel Standaard

pedagogisch klimaat SK2 - Pedagogisch klimaat [geen
wettelijke eisen]

zorg en begeleiding OP2 - Zicht op ontwikkeling

ASS groep (eigen arrangement) OP2 - Zicht op ontwikkeling

Resultaten OR1 - Resultaten

Schoolgebouw en samenwerking OP6 - Samenwerking

Bijlagen

1. Parels van De Rotonde, 2017-2018
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7 De grote doelen voor de komende vier jaar
Onze school heeft voor de komende vier jaar de volgende (grote) verbeterthema’s vastgesteld:

Streefbeelden

1. Sociale Veiligheid: De school heeft visie, doelen en onderwijsaanbod in een beleidsstuk "Sociale
Veiligheid"vastgelegd, geïmplementeerd en geborgd.

2. Ouderbetrokkenheid: Ouders zijn volwaardige partner van de school. Dit is vastgelegd in een document.

3. Burgerschap: de school heeft visie, doelen en onderwijsaanbod vastgelegd in een document.

4. Kwaliteit: De school streeft in brede zin naar goed, gespecialiseerd onderwijs aan leerlingen met
gedragsproblemen, dat door deskundige medewerkers wordt gegeven. We streven hierbij naar een
doorgaande lijn op ortho-didactisch en pedagogisch gebied.

8 Onze visie op lesgeven
Het lesgeven is de kern van ons werk. We onderscheiden pedagogisch en ortho-didactisch handelen, hoewel beide
facetten van ons werk feitelijk onscheidbaar zijn. 

Gelet op de didactiek vinden we de volgende zaken van groot belang:  
interactief lesgeven; de leerlingen betrekken bij het onderwijs  
onderwijs op maat geven: differentiëren  
gevarieerde werkvormen hanteren (variatie = motiverend)  
een kwaliteitsvolle (directe) instructie verzorgen  
heldere lesdoelen
kinderen zelfstandig (samen) laten werken 
 
De orthodidactische benadering van de lesstof betekent dat de leraren rekening houden met de individuele
ondersteuning van de leerlingen, terwijl zij oog houden voor het gegeven dat de leerling in de groep en later in de
maatschappij moet functioneren met anderen. Tijdens de begeleiding van de leerlingen is leidend: 
"prepare the child for the road, not the road for the child" (uit: The Coddling of the American mind, auteurs : Jonathan
Haidt , Grey Lukianoff). Van belang daarbij is: oog hebben voor het individu, een open houding, wederzijds respect en
een goede relatie waarin het kind zich gekend weet. 

Op  SBO De Rotonde heeft een aanzienlijk deel van de leerlingen ondersteuning nodig op het gebied van gedrag.
Leerlingen moet een kans geboden worden om gewenst gedrag te laten zien . Hiervoor is een orthopedagogische
benadering nodig. Eerst moet een kind goed met zichzelf en met de ander kunnen omgaan in een veilig en
gestructureerd klimaat voordat het kind tot leren kan komen. Met PBS bevorderen we een eenduidige aanpak.
Dit omvat onder andere Leefstijl, Geef me de 5, het Time Out systeem, de leerlijn sociale vaardigheden.

9 Onze visie op identiteit
De Rotonde is een school waar neutraal onderwijs gegeven wordt. Neutraal onderwijs wil zeggen dat we niet werken
vanuit een bepaalde religieuze overtuiging, maar dat wij onderwijs geven dat uitgaat van de gelijkwaardigheid van alle
levensbeschouwelijke en maatschappelijke stromingen.  

We besteden zonder religieuze invulling aandacht aan feesten als Pasen (Lentefeest) en Kerst, door gezellige sociale
activiteiten binnen de groepen en de school te ondernemen. 

10 Onderwijskundig beleid
Identiteit

SBO De Rotonde is een neutrale school. We vinden het belangrijk, dat leerlingen op een goede wijze met elkaar
omgaan en dat ze respect hebben voor de mening van anderen. Onze uitgangspunten zijn:

onze school maakt deel uit van de samenleving

SBO De Rotonde
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wij respecteren verschillen tussen leerlingen
wij besteden aandacht aan normen en waarden
wij spelen in op maatschappelijke ontwikkelingen

Onze school besteedt structureel en systematisch aandacht aan de sociale en maatschappelijke ontwikkeling van de
leerlingen. We doen dit omdat we onze kinderen willen opvoeden tot verantwoorde burgers. Ze moeten goed voor
zichzelf kunnen zorgen en goed kunnen omgaan met de mensen en de wereld om hen heen (dichtbij en verder weg).

De werkgroep burgerschap, die sinds schooljaar 2018-2019 is opgericht oriënteert zich op de methode 'Kinderen en
hun morele talenten', zij hebben een tijdspad gemaakt waarin wordt weergegeven welke activiteiten er door het jaar
plaatsvinden in het kader van burgerschap. Bijvoorbeeld: theatervoorstellingen met een maatschappelijk thema,
GIPS, bijeenkomsten leerlingenraad, kleding actie. 

Aanbod

Bij het onderwijsaanbod houden wij rekening met de gemeten individuele mogelijkheden en onderwijsbehoeften voor
een zo stimulerend en adaptief mogelijke onderwijs- en begeleidingssituatie. Met als doel het proces van sociaal,
cognitief, cultureel en fysiek leren in de meest brede zin van het woord te bevorderen. 

Op onze school werken we met leerroutes, gebaseerd op de (cognitieve) mogelijkheden van de leerling. De gevolde
leerroute hoort bij een vooraf bepaald uitstroomniveau van voortgezet (speciaal) onderwijs.

Daarnaast zijn er vijf arrangementen op SBO De Rotonde: 
Het Jonge Risico Kind
SBO
SBO/ zwaar
ASS
OPDC

Vakken en methodes

Het leerstofaanbod stelt onze leerlingen in staat zich optimaal te ontwikkelen en voor te bereiden op het
vervolgonderwijs. Op De Rotonde gebruiken we grotendeels eigentijdse methoden die voldoen aan de kerndoelen.
De vakken, methodes en toetsen die we gebruiken hebben we opgenomen in de schoolgids (zie bijlage bij Inleiding). 
Voor de toetsing van de leerstof en de sociaal emotionele ontwikkeling maken we gebruik van methode
onafhankelijke toetsen
(CITO 3.0) en methode gebonden toetsen.
Excursies, gastlessen, schooltelevisie  en dergelijke maken deel uit van het leerstofaanbod. 

Het vakgebied Nederlandse taal krijgt –op basis van de leerlingenpopulatie- veel aandacht in ons curriculum. In
schooljaar 2019-2020 wordt een nieuwe taalcoördinator aangesteld. 

We onderscheiden hierbij vijf gebieden

technisch lezen
spelling 
taal onderwijs
woordenschat
begrijpend lezen 

Technisch lezen vraagt om een bijzondere toelichting. 

Er is op dit gebied een basis en een speciaal aanbod:

Basis:

SBO De Rotonde
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Het aanvankelijk lezen wordt gestuurd door Veilig Leren Lezen (Stap voor stap)

Het voortgezet technisch lezen maakt gebruik van de LISBO aanpak. Alle leerlingen die het aanvankelijk leesproces
hebben doorlopen worden homogeen verdeeld over groepsdoorbroken lessen. Deze worden aan de start van elke
schooldag gegeven. Daarbij wordt door de leerkrachten instructie gegeven op het technisch leesproces.

Speciaal:

De leerlingen met een taal-leesachterstand krijgen in het algemeen extra instructie, extra aanbod en extra tijd. Waar
nodig maken zij gebruik van de ondersteuningsarrangementen, zoals Leesbegeleiding Speciaal en Remedial
Teaching.

Rekenen en Wiskunde

Wij werken met twee methoden op De Rotonde; één methode wordt in de ASS groep gebruikt. 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).

Onze leerlingen, die afkomstig zijn van veel verschillende scholen, hebben vaak een grote variatie aan strategieën
geleerd, hiermee moet rekening worden gehouden tijdens de lessen. We streven er echter naar leerlingen 'de beste
manier' te leren voor het oplossen van rekenkundige problemen.

Wereldoriëntatie

De wereld om ons heen is een dagelijks terugkerend gespreksonderwerp. Het is voor kinderen belangrijk om actuele
zaken te begrijpen (op eigen niveau). Hierbij vormen internet, televisieprogramma's en schooltelevisie een belangrijk
hulpmiddel. Ook de methode "Nieuwsbegrip"(begrijpend lezen) draagt bij aan actuele kennis over de wereld.

Wereldoriëntatie vinden wij van belang, omdat onderwijs meer is dan taal en rekenen. Wij willen dat onze leerlingen
zich breed ontwikkelen. Wereldoriëntatie komt bij ons op school aan de orde bij de vakken aardrijkskunde, begrijpend
lezen, geschiedenis, natuurkunde, biologie, gezond gedrag en verkeer. 

Kunstzinnige vorming 

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich breed ontwikkelen en dat ze zich oriënteren op kunstzinnige en
culturele aspecten die een rol spelen in hun leefwereld. Dat zij kennis verwerven van de actuele kunstzinnige en
culturele diversiteit en dat ze die leren begrijpen en waarderen. Daarnaast: wij vinden het van belang dat onze
leerlingen zich leren openstellen voor kunstzinnige aspecten, dat zij kunnen genieten van schilderijen en beelden, van
muziek, van taal en beweging en daarop kunnen reflecteren.

De Rotonde heeft een ICC coördinator die de bijbehorende opleiding heeft gevolgd. Jaarlijks zijn er zowel binnen als
buiten de school culturele voorstellingen. De Rotonde heeft een methode voor kunstzinnige vorming: Moet je doen,
Kunst en Cultuur. 

Het is onze ambitie een cultureel circuit te gaan houden op een vast tijdstip.

Bewegingsonderwijs

Op onze school hechten we veel belang aan lichamelijke opvoeding. Naast het primaire doel: bewegingen en
motorische verbetering, spelen ook sociale vaardigheden en competentie beleving tijdens de gymlessen een
belangrijke rol. De Rotonde beschikt over een vakdocent Lichamelijke Opvoeding. 

Daarnaast gaat groep 3 elke week schoolzwemmen. De school bekostigt dit zelf.

Wetenschap en technologie

Onze maatschappij heeft behoefte aan vakbekwame, praktisch geschoolde mensen. Een flink deel van de Rotonde
populatie stroomt door naar praktische vormen van onderwijs. We willen bij al onze leerlingen de praktische,
technische vaardigheden ontwikkelen. Dit gebeurt tijdens reguliere handvaardigheidslessen, maar de ambitie is hier
ook in ons nieuwe techniek lokaal meer aandacht aan te gaan geven. Om dit planmatiger aan te gaan bieden is er
recent gekozen voor de methode: TechnieQ praktijkmethode

SBO De Rotonde
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Op school hebben wij sinds 2018 een technieklokaal ingericht. Bij de activiteiten techniek gebruiken wij leskisten. 

Het is onze ambities een techniekmethode aan te schaffen en deze te implementeren.

Engels

Kennis van de Engelse taal is van steeds groter belang. De mondelinge taalvaardigheid heeft daarbij prioriteit en het
ervaren dat het leren van een vreemde taal leuk kan zijn. We doen dit incidenteel in de jongere groepen en meer
planmatig in de bovenbouw aan de hand van onze methode Groove.me.  

Leertijd

Voor onze leerlingen is een goed evenwicht tussen in- en (begeleide)ontspanning van belang. De groepen werken
met een vast rooster, waarin voor beide ruimte zit. De ontspanning staat ten dienste van de inspanning. Het dient om
even te ontspannen en weer op te laden om te kunnen inspannen. We zijn ons er van bewust dat de momenten van
ontspanning functioneel worden ingericht en dat onze leerlingen leren op welke manier zij hun ontspan moment
kunnen gebruiken om weer 'tot zichzelf' te komen.

Met uitzondering van onze kleutergroep de Appelboom zijn de leerlingen de gehele week op school, waarvan de
woensdag alleen de ochtend. De groepen 3 en 4 gaan de hele week naar school (geen vrijdagmiddag vrij).

Gelet op de behoefte van onze populatie plannen leraren extra tijd voor lezen, rekenen en bewegen. We hechten er
belang aan dat rekentijd wordt ingevuld met rekenwerk en taaltijd met taalwerk. Tenzij er individuele redenen zijn om
hierin een aanpassing te maken.

Het is onze ambitie de leertijd per vak meer af te stemmen op de de ondersteuningsbehoeften van de leerlingen. 

Pedagogisch-didactisch handelen

Het lesgeven is de kern van ons werk. We onderscheiden pedagogisch en ortho-didactisch handelen, hoewel beide
facetten van ons werk feitelijk onscheidbaar zijn.   
 
Op SBO De Rotonde heeft een aanzienlijk deel van de leerlingen ondersteuning nodig op het gebied van gedrag.
Leerlingen moet een kans worden geboden om gewenst gedrag te laten zien. Wij kiezen voor een school brede PBS
aanpak. Leerlingen leren goed met zich zelf en anderen om te gaan. Zij worden hiermee ondersteund door de vijf
gouden regels die overal in de school hangen. Voorleven wordt gevolgd door goed naleven. Kernwoorden zijn: zorg
voor jezelf, zorg voor ander, zorg voor je omgeving.
Vanuit ons motto: 'gewoon als het kan, speciaal als het moet', zien we dat voor vrijwel alle leerlingen een reguliere
pedagogische aanpak niet toereikend is. 

Gelet op de didactiek vinden we de volgende zaken van groot belang:   
interactief lesgeven; de leerlingen betrekken bij het onderwijs   
onderwijs op maat geven: differentiëren   
gevarieerde werkvormen hanteren (variatie = motiverend)   
een kwaliteitsvolle (directe) instructie verzorgen   
heldere lesdoelen 
kinderen zelfstandig (samen) laten werken 

 We werken handelingsgericht. Alle leraren beschikken over een groepsoverzicht. We differentiëren bij de instructie
en de verwerking zowel naar inhoud als naar tempo. De instructie wordt gegeven aan de hand van het D(A)IM Model
waarin technieken uit Teach like a Champion worden verwerkt.

Afstemming

Op onze school stemmen we ons onderwijs en ons onderwijsaanbod af op de onderwijsbehoeften van de leerlingen.
We werken handelingsgericht. Alle leraren beschikken over een groepsoverzicht. We differentiëren bij de instructie en
de verwerking zowel naar inhoud als naar tempo. De instructie wordt gegeven aan de hand van het D(A)IM-Model en
de technieken uit Teach like a Champion.

Het is onze ambitie de doorgaande lijn binnen de school te verbeteren.

Ononderbroken ontwikkeling
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Onze leerlingen stromen op verschillende momenten in hun onderwijsleerproces in bij De Rotonde. Zij hebben dan
vaak al te maken gehad een BAO-BAO verwijzing binnen het Samenwerkingsverband. Sommige van hen hebben
bovendien al korte of langere tijd thuisgezeten. Het (zelf)vertrouwen in hun schoolse ontwikkeling is daardoor
beschadigd, zowel bij de leerling zelf als bij ouders / verzorgers. Bij het instromen van de leerlingen houden we
rekening met hun didactisch niveau en hun sociaal-emotionele achtergrond.

De eerste periode vraagt, zeker wanneer de leerling een intensieve tijd achter de rug heeft, veel afstemming en
pedagogische sensitiviteit van het team.

We streven ernaar dat iedere leerling zich ononderbroken kan ontwikkelen en ontplooien, het onderwijsleerproces is
zo ingericht, dat dit ook mogelijk is. Dit betekent dat er binnen een groep grote didactische verschillen kunnen zijn.
Onze leraren signaleren vroegtijdig welke leerlingen ondersteuning nodig hebben. Onze leraren beschikken over de
vaardigheden om onze leerlingen pedagogisch en didactisch te ondersteunen.

De begeleidingsstructuur

We volgen de ontwikkeling van leerlingen voortdurend, zowel hun sociaal-emotionele ontwikkeling als hun didactische
ontwikkeling. Met betrekking tot hun persoonlijke ontwikkeling is de aandacht vooral gericht op  hun sociale
vaardigheden. Belangrijk hierbij is hun zelfbeeld. Vanuit een realistisch zelfbeeld kan een leerling zorgen voor zich
zelf , zorgen voor de ander en zorgen voor zijn omgeving.

We volgen de ontwikkeling van leerlingen voortdurend (leraar), maar formeel gebeurt dit bij de groepsbesprekingen .
Tijdens de groepsbesprekingen komen aan de orde: de ontwikkeling van de groep als geheel (en het leraargedrag),
de ontwikkeling van de individuele leerlingen. De groepsbesprekingen worden gevoerd aan de hand van een agenda
en geleid door de zorgcoördinator . De groepsbesprekingen worden gehouden met maatjes groepen. Dat wil zeggen
dat de zorgcoördinator  steeds met twee groepen gelijktijdig spreekt over de ontwikkeling in de betreffende groepen.
voorafgaand aan de besprekingen vinden er bezoeken plaats, waarbij de betreffende leerkrachten de maatjes klassen
bezoeken om daar een les bij te wonen. Hiervoor wordt een kijkwijzer gebruikt. 

Dit systeem hanteren we met een aantal doelen:
Het elkaar beter leren in pedagogisch / didactisch handelen  
Versterking doorgaande lijn > hoe handelen wij?
Leren van en met elkaar (professionaliseren) 

Dit heeft als voordeel dat veel kennis gedeeld wordt en er terloops sprake is van professionalisering (zie
begeleidingsroute in het Zorgplan).  Met betrekking tot de individuele leerlingen wordt besproken waar de ontwikkeling
(waarom) stagneert en wat de interventies (kunnen) zijn om de achterstand te verhelpen. Zie verder het zorgplan van
de school.

Passend onderwijs

Wij vinden dat elk kind recht heeft op goed en passend onderwijs, waar mogelijk thuis nabij. 

Onze school participeert al jaren in een samenwerkingsverband waarbinnen 'inclusief onderwijs' een groot goed is.
Dit betekent dat leerlingen die uiteindelijk wel bij ons binnen komen, vaak een lang proces op de basisschool (soms
met BAO-BAO verwijzingen en thuiszitten tot gevolg) achter de rug hebben. Hun vertrouwen in het schoolsysteem is
vaak geschaad. 

Wij hebben de stellige overtuiging, en merken dit dagelijks, dat niet voor elke leerling een plaats te vinden is in het
reguliere onderwijs en dat soms te lang en te veel wordt geprobeerd om toch die plaats te vinden. Wat leidt tot schade
bij de leerlingen. 

Onze aanpak onderscheidt zich in het feit dat wij niet zuiver de omgeving aanpassen aan de leerling, maar daarnaast
de leerling vooral willen leren zich (gezien zijn mogelijkheden en onmogelijkheden) staande te kunnen houden in zijn
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omgeving en uiteindelijk in de maatschappij. Waarin we uitgaan van: gewoon waar het kan, speciaal waar nodig.

Er zijn een aantal contra-indicaties voor plaatsing van een leerling. 
• De leerling kan volgens de CVB beter in een andere setting begeleid worden, waarbij suggesties gedaan worden. 
• De begeleiding van de betreffende leerling is dermate intensief dat het de zorg- en begeleidingscapaciteit van de
groep te boven gaat. 
• De aanwezigheid van de leerling verstoort de ontwikkeling of beïnvloedt het gevoel van veiligheid van de andere
leerlingen. 

Bovenstaande kan ook gelden voor zittende leerlingen gaandeweg het proces.

De grenzen aan de uitstroomkant van het passend onderwijs ondervinden we ook. Dit betreft zowel het gebied van
gedrag als die van de didactische ontwikkeling. Kinderen stromen soms uit naar specialistischer onderwijs of naar 3
milieus voorzieningen. 

Toetsing

Op onze school zorgen we voor een ordelijk verloop van de toetsing en afsluiting. Tussentijds meten we de
ontwikkeling van de leerlingen m.b.v. het Cito-leerlingvolgsysteem. De resultaten worden ingevoerd in het LVS
ParnasSys. De toetskalender is opgenomen in het Zorgplan. De toetsen worden afgenomen conform de opgestelde
agenda en de Cito-voorschriften. Op grond van kindkenmerken wordt soms afgeweken van de afname voorschriften.
De registratie hiervan is nu nog niet voldoende uniform. Het plan is deze aanpassingen indien van toepassing op te
gaan nemen in het OPP van de leerling.  

Ouders worden op de rapportenavonden en in rapporten geïnformeerd over de toetsresultaten.  Ouders krijgen in het
laatste jaar een VO-advies voor hun kind. De adviesprocedure hebben we beschreven in het zorgplan.

We streven bij methode onafhankelijke toetsen de leerdoelen na, passend bij de leerroute van de leerling. Dit
betekent dat we gedifferentieerd toetsen. Zie voor een beschrijving het zorgplan 2019.

Vorderingen en ontwikkelingen worden verder gevolgd met behulp van:
• Methode gebonden toetsen  
• Afname extra toetsen  (bijvoorbeeld het PI dictee) 
• Afname extra testen (zoals de NSCCT en de WISC) 
• Observatie door de leerkracht 
• Leerlingbespreking: verhelderen ontwikkelingsperspectief, verhelderen onderwijsbehoeften, formuleren haalbare
aanpak 

Het is onze ambitie:
De toetsen meer en beter te analyseren
Oriéntatie en invoeren van een goede eindtoets voor onze populatie
 

We streven (zo hoog mogelijke) opbrengsten na m.b.t. met name taal, rekenen en de sociaal-emotionele ontwikkeling.
We achten het van belang dat de leerlingen presteren naar hun mogelijkheden, en dat ze opbrengsten realiseren die
leiden tot passend (en succesvol) vervolgonderwijs. Op basis van een analyse stellen we interventies vast. 

Onze ambities zijn:

Opbrengsten scherper analyseren op schoolniveau.

Mogelijkheden bekijken om de toegevoegde waarde in beeld te krijgen.
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Kwaliteitsindicatoren

1. Op onze school bieden we passend onderwijs.

Op onze school sluiten instroom, doorstroom en uitstroom op elkaar aan (ononderbroken ontwikkeling). 
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP1 - Aanbod

3. Op onze school is een doorgaande lijn m.b.t. de aanpak.

4. Het arrangement Het Jonge Risico kind komt tegemoet aan de specifieke behoeften van het jonge kind.

Wij stemmen ons aanbod af op micro-, meso- en macroniveau. 
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard KA2 - Kwaliteitscultuur

Het leesonderwijs wordt groepsdoorbroken gegeven. (LISBO) 
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP3 - Didactisch handelen

Beoordeling

Tijdens de schoolplanperiode wordt de basiskwaliteit gemeten, tevens wordt er éénmaal per jaar een zelfevaluatie
ingevuld bij de basiskwaliteit in MijnSchoolplan. Daarnaast zetten we jaarlijks een Quickscan uit onder de teamleden
waarin ook onderwijskundige thema's zijn opgenomen. In de vragenlijsten voor ouders en/of leraren en/of leerlingen
komen de onderwijskundige thema's ook aan de orde. 
De stichting heeft tegenspraak gerealiseerd d.m.v. interne audits. De onderwijskundige thema's komen gefaseerd aan
bod. (Zie meerjarenplanning WMK).

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie - Aanbod (OP1) 2,93

Zelfevaluatie - Zicht op ontwikkeling (OP2) 3

Zelfevaluatie - Didactisch handelen (OP3) 3,08

Zelfevaluatie - (Extra) ondersteuning (OP4) 3,11

Zelfevaluatie - Toetsing en afsluiting (OP8) 3

Zelfevaluatie - Pedagogisch klimaat [geen wettelijke eisen] (SK2) 3,25

Zelfevaluatie - Resultaten (OR1) 3

Zelfevaluatie - Sociale en maatschappelijke competenties [geen wettelijke eisen] (OR2) 2,8

Aandachtspunt Prioriteit

Het onderwijs is gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie gemiddeld

Op basis van een analyse van de toetsgegevens wordt het onderwijs afgestemd op de
onderwijsbehoefte van de groep als geheel

hoog

Op basis van een analyse van de toetsgegevens wordt het onderwijs afgestemd op de
onderwijsbehoefte van individuele leerlingen

hoog

11 Personeelsbeleid
Het integraal personeelsbeleid van onze school richt zich op de ontwikkeling van de medewerkers. De bedoelde
ontwikkeling is gekoppeld aan de missie en de visie(s) van de school, en aan de vastgestelde competenties. We gaan
uit van de volgende competenties:

1. Gebruik Leertijd
2. Pedagogisch handelen
3. Didactisch handelen
4. Afstemming (HGW)
5. Klassenmanagement
6. Opbrengstgericht werken
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7. Beroepshouding
8. Communicatie

De vastgestelde criteria bij de acht competenties zijn verdeeld naar start- basis- en vakbekwaam (conform de CAO
Primair Onderwijs) en daarna vormgegeven in een kijkwijzer. Deze kijkwijzer is verwerkt in het instrument
Mijnschoolteam (MST), waardoor we zicht hebben op de ontwikkeling van de individuele leraar en het team als
geheel. MST gebruiken we bij de groepsbezoeken. De inhoud van de kijkwijzer staat niet alleen centraal bij de diverse
groepsbezoeken, maar bij alle instrumenten voor personeelsbeleid en met name bij de werk-, functionerings- en
beoordelingsgesprekken. 

Onze ambities zijn:

Gebruik te gaan maken van Mijnschoolteam (MST)

De gesprekkencyclus meer te structureren en de locatiecoördinator daarin te betrekken. Nu vinden de gesprekken
een keer in de twee jaar plaats; het is de ambitie dit elk jaar te doen. Ook moet het opstellen van een POP meer
worden gestructureerd.

Onze school hecht veel belang aan een professionele cultuur, aan het samen leren en werken. Daarom werken we
met zogenaamde professionele leergemeenschappen en met werkgroepen. Op deze wijze is geborgd dat de leraren
betrokken zijn bij het ontwikkelen van het (onderwijskundig) beleid van de school.

Onze school stelt alleen leraren aan die bevoegd zijn, en start per direct met de ontwikkeling van de bekwaamheid.
De leraren houden hun eigen ontwikkeling bij in hun dossier. De schoolleider is geregistreerd schoolleider.

Nieuwe leraren krijgen begeleiding van de leden van het CVB en naast de uren duurzame inzetbaarheid een
‘bijzonder budget’ van 40 uren op jaarbasis voor het inwerken in de organisatie. 

Werkverdelingsplan 
Met ingang van 1 augustus 2019 heeft de school een werkverdelingsplan. In dit plan zijn er afspraken gemaakt over
de verschillende onderdelen. (bijlage 'Kaderplan taakbeleid en werkverdelingsplan.')

Kwaliteitsindicatoren

Op onze school besteden we gericht aandacht aan scholing (professionalisering) 
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard KA2 - Kwaliteitscultuur

2. Op onze school hanteert de directie een effectieve gesprekkencyclus

Op onze school is er sprake van een professionele cultuur 
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard KA2 - Kwaliteitscultuur

Beoordeling

Tijdens de schoolplanperiode wordt de basiskwaliteit gemeten, tevens wordt er éénmaal per jaar een zelfevaluatie
ingevuld bij de basiskwaliteit in MijnSchoolplan. Daarnaast zetten we jaarlijks een Quickscan uit onder de teamleden
waarin ook onderwijskundige thema's zijn opgenomen. In de vragenlijsten voor ouders en/of leraren en/of leerlingen
komen de onderwijskundige thema's ook aan de orde. 
De stichting heeft tegenspraak gerealiseerd d.m.v. interne audits. De onderwijskundige thema's komen gefaseerd aan
bod. (Zie meerjarenplanning WMK).

Aandachtspunt Prioriteit

Gebruik gaan maken van MijnSchoolteam gemiddeld

Bijlagen

1. Kwaliteitsplan

12 Organisatiebeleid
Onze school is een van de tien scholen van de Stichting SPON.. De directie (directeur en locatiecoördinator) geven –
onder eindverantwoordelijkheid van de algemeen directeur Edwin de Weers- leiding aan de school. De directie is
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integraal verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en het (uitvoeren van het) beleid. De directie wordt
bijgestaan door een zorgcoördinator.  De school heeft de beschikking over een leerlingenraad, een ouderraad en een
MR. Op Stichtingsniveau is er een GMR.

Preventie

De school probeert incidenten te voorkomen. Er zijn school- en klassenregels (w.o. pleinregels; de regels zijn m.n.
gedragsregels: hoe ga je met elkaar om?). Deze regels worden ook daadwerkelijk gehanteerd. De school beschikt
daarnaast over een methode voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. De lessen sociaal-emotionele ontwikkeling
staan in het teken van de ontwikkeling van goed (passend) gedrag. In het leerlingvolgsysteem ZIEN houden we de
resultaten bij.

De school bevraagt de leerlingen jaarlijks op veiligheidsbeleving met behulp van een gestandaardiseerde vragenlijst
die valide en betrouwbaar is. De gegevens worden aangeleverd bij de inspectie. Ouders en leraren worden 1 x per 2
jaar bevraagd op veiligheid. De uitkomsten worden geanalyseerd en voorzien van verbeterpunten.

Beoordeling

De veiligheid van de leerlingen wordt jaarlijks gemeten in groep 5 t/m 8 met behulp van WMK.

Kwaliteitsindicatoren

Onze school is een veilige school 
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard SK1 - Veiligheid

Op onze school is er sprake van een veilig en een prettig schoolklimaat 
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard SK2 - Pedagogisch klimaat [geen wettelijke eisen]

Onze school werkt effectief samen met diverse partners 
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP6 - Samenwerking

4. Op onze school is er sprake van een duidelijke organisatiestructuur

5. Bij ons op school is de privacy van gegevens goed geregeld

Beoordeling

Tijdens de schoolplanperiode wordt de basiskwaliteit gemeten, tevens wordt er éénmaal per jaar een zelfevaluatie
ingevuld bij de basiskwaliteit in MijnSchoolplan. Daarnaast zetten we jaarlijks een Quickscan uit onder de teamleden
waarin ook onderwijskundige thema's zijn opgenomen. In de vragenlijsten voor ouders en/of leraren en/of leerlingen
komen de onderwijskundige thema's ook aan de orde. 
De stichting heeft tegenspraak gerealiseerd d.m.v. interne audits. De onderwijskundige thema's komen gefaseerd aan
bod. (Zie meerjarenplanning WMK).

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie - Samenwerking (OP6) 2,9

Zelfevaluatie - Veiligheid (SK1) 3

Zelfevaluatie - Vervolgsucces [geen wettelijke eisen] (OR3) 3

Aandachtspunt Prioriteit

De school monitort de veiligheid hoog

13 Financieel beleid
Financieel beleid SPON
Het financieel beleid van SPON is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

Gericht op de inzet van middelen in het primaire proces.
Solidariteit tussen de scholen.
Een gezonde financiële huishouding op school- en bestuursniveau.
Gericht op het realiseren van de doelen van het strategisch beleid op school- en bestuursniveau.
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Om dit te bereiken worden de financiële middelen conform de bekostiging (lumpsum) toebedeeld aan de individuele
scholen. De bovenschools kosten worden doorberekend aan de scholen in de vorm van een bovenschoolse afdracht.
Tijdens de jaarlijkse begrotingsgesprekken tussen de directeuren en het College van Bestuur, worden de
jaarbegrotingen van de scholen vastgesteld. Hierbij wordt rekening gehouden met solidariteit tussen de scholen,
fluctuaties van de leerlingaantallen (en inkomsten) en de bekostiging van (strategische) projecten op school- en
bestuursniveau.

Maandelijks bespreken de algemeen directeur 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 tevens 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 managementrapportage.

Sponsoring
Scholen kunnen zich laten sponsoren. Door sponsoring kunnen scholen financiële speelruimte creëren die zowel ten
goede komt aan het onderwijs als allerlei nevenactiviteiten. SPON staat in basis positief tegenover sponsoring.  
Omdat wij op een verantwoorde en zorgvuldige manier met sponsoring willen omgaan, moet de sponsoring aan een
aantal voorwaarden voldoen: 

Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak en doelstelling van het
bestuur en de scholen.
Sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van
het onderwijs, het bestuur, de scholen en de daarbij betrokkenen in gevaar brengen.
Sponsoring mag niet de onderwijsinhoud en/of de continuïteit van het onderwijs beïnvloeden, dan wel in strijd
zijn met het onderwijsaanbod en de kwalitatieve eisen die het bestuur en de scholen aan het onderwijs stellen.
Speciale aandacht richten wij bij sponsoring op het aantrekkelijk maken van een gezonde leefstijl/ gedrag bij
de leerlingen.

Boven genoemde punten vinden hun basis in het convenant sponsoring, dat de staatssecretaris van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschappen en alle landelijke onderwijsorganisaties van besturen, personeel, ouders en leerlingen en
een aantal andere organisaties - waaronder de Consumentenbond hebben ondertekend.
Ouders die klachten hebben over sponsoring, uitingsvormen van sponsoring en niet akkoord gaan met de
wederprestatie die aan de sponsoring verbonden is, kunnen een klacht indienen bij de directeur, bestuur of landelijke
klachtencommissie.

De Begroting 
De begroting wordt jaarlijks voorafgaande aan het kalenderjaar, op voorstel van het College van Bestuur, vastgesteld
tijdens een begrotingsgesprek tussen de directeur en het College van Bestuur. De vastgestelde begroting is
taakstellend voor het College van Bestuur en de directeuren 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.

Kwaliteitsindicatoren

1. De schoolleiding beheert de financiën effectief

2. De schoolleiding beheert de financien doelmatig

De schoolleiding beheert de financien rechtmatig 
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard KA3 - Verantwoording en dialoog

Beoordeling

Tijdens de schoolplanperiode wordt de basiskwaliteit gemeten, tevens wordt er éénmaal per jaar een zelfevaluatie
ingevuld bij de basiskwaliteit in MijnSchoolplan. Daarnaast zetten we jaarlijks een Quickscan uit onder de teamleden
waarin ook onderwijskundige thema's zijn opgenomen. In de vragenlijsten voor ouders en/of leraren en/of leerlingen
komen de onderwijskundige thema's ook aan de orde. 
De stichting heeft tegenspraak gerealiseerd d.m.v. interne audits. De onderwijskundige thema's komen gefaseerd aan
bod. (Zie meerjarenplanning WMK).
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14 Kwaliteitszorg
Onze school beschikt over een systeem voor kwaliteitszorg: vanuit een meerjarenplanning beoordelen en verbeteren
we de kwaliteit van ons onderwijs op een systematische en effectieve wijze. Daarnaast hebben we onze
kwaliteitszorg gekoppeld aan ons integraal personeelsbeleid. Daardoor borgen we dat de schoolontwikkeling en de
ontwikkeling van onze medewerkers parallel verloopt. Op onze school betrekken we ook externen bij de bepaling en
beoordeling van onze kwaliteit. Planmatig wordt onze school geauditeerd en beschikken sinds maart 2019 over een
leerlingenraad. Ieder jaar stellen we een jaarplan op (o.b.v. ons schoolplan) met onze verbeterdoelen.
Ouderbetrokkenheid wordt gerealiseerd via de oudergeleding van onze MR. Het jaar sluiten we af met een
jaarverslag waarin we verantwoording afleggen aan onze stakeholders voor wat betreft de realisatie van onze
verbeterdoelen en de behaalde resultaten.

Kwaliteitsbeleid SPON
SPON zorgt op systematische wijze voor het verbeteren en/of borgen van de kwaliteit, met als uitgangspunt het
primaire proces. Op basis van onze missie en visie hebben we een aantal beleidsterreinen vastgesteld die we
relevant vinden voor onze kwaliteitszorg. De kwaliteit van deze beleidsterreinen ontwikkelen en borgen wij door het
steeds opnieuw doorlopen van de PDCA-Cyclus:

Plan > Plannen van activiteiten en stellen van doelen
Do > Uitvoeren van de geplande activiteiten
Check > Nagaan in hoeverre de afgesproken doelen zijn gerealiseerd 
Act > Analyse van afwijkingen en aanpassen van het proces
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Kwaliteitsindicatoren

Wij beschikken over toetsbare doelen bij de diverse beleidsterreinen (zie dit schoolplan) 
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP2 - Zicht op ontwikkeling

Wij laten de kwaliteit van onze school cyclisch beoordelen door ouders, leerlingen, leraren en andere
organisaties 
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard KA1 - Kwaliteitszorg

Wij rapporteren aan belanghebbenden (inspectie, bevoegd gezag, GMR en ouders) 
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard KA3 - Verantwoording en dialoog

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)

Beoordeling

Tijdens de schoolplanperiode wordt de basiskwaliteit gemeten, tevens wordt er éénmaal per jaar een zelfevaluatie
ingevuld bij de basiskwaliteit in MijnSchoolplan. Daarnaast zetten we jaarlijks een Quickscan uit onder de teamleden
waarin ook onderwijskundige thema's zijn opgenomen. In de vragenlijsten voor ouders en/of leraren en/of leerlingen
komen de onderwijskundige thema's ook aan de orde. 
De stichting heeft tegenspraak gerealiseerd d.m.v. interne audits. De onderwijskundige thema's komen gefaseerd aan
bod. (Zie meerjarenplanning WMK).

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie - Kwaliteitszorg (KA1) 3

Zelfevaluatie - Kwaliteitscultuur (KA2) 3,27

Zelfevaluatie - Verantwoording en dialoog (KA3) 3,38

Aandachtspunt Prioriteit

Normen vaststellen t.a.v. opbrengsten e.d. gemiddeld

Bijlagen

1. Kwaliteitskader SBO De Rotonde

15 Basiskwaliteit

Kwaliteitsindicatoren

1. Op onze school is er sprake van een effectief onderwijsleerproces

Op onze school realiseren we voldoende resultaten 
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP3 - Didactisch handelen

Op onze school is er sprake van een prettig en veilig schoolklimaat 
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard SK2 - Pedagogisch klimaat [geen wettelijke eisen]

4. Op onze school is er sprake van systematische kwaliteitszorg

Beoordeling

Tijdens de schoolplanperiode wordt de basiskwaliteit gemeten, tevens wordt er éénmaal per jaar een zelfevaluatie
ingevuld bij de basiskwaliteit in MijnSchoolplan. Daarnaast zetten we jaarlijks een Quickscan uit onder de teamleden
waarin ook onderwijskundige thema's zijn opgenomen. In de vragenlijsten voor ouders en/of leraren en/of leerlingen
komen de onderwijskundige thema's ook aan de orde. 
De stichting heeft tegenspraak gerealiseerd d.m.v. interne audits. De onderwijskundige thema's komen gefaseerd aan
bod. (Zie meerjarenplanning WMK).
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16 Onze eigen kwaliteitsaspecten
Eigen ambities

Onze school onderscheidt basiskwaliteit en eigen kwaliteitsaspecten. De verzameling van de eigen kwaliteitsaspecten
is opgenomen in een bijlage. De meest bijzondere eigen kwaliteitsaspecten noemen we “parels”. Onze parels staan
vermeld in het hoofdstuk 5: Onze parels.

Bijlagen

1. Interview kwaliteitsindicatoren

17 Strategisch beleid
Strategisch beleid SPON
Het strategisch beleid van SPON is richtinggevend en kaderstellend voor de bovenschoolse activiteiten en voor het
strategisch beleid van de scholen van SPON voor de komende jaren. Hierbij krijgen de afzonderlijke scholen, binnen
de gestelde kaders, de ruimte om actief in te kunnen spelen op ontwikkelingen binnen hun specifieke omgeving.  De
algemene missie en visie van SPON worden door elk van haar scholen vertaald in een specifiek aanbod.  Om onze
missie en visie te realiseren, hanteren wij de volgende uitgangspunten:

We treden onze leerlingen, hun ouders/verzorgers en onze partners, tegemoet als professional en zijn daarbij
betrouwbaar, respectvol, betrokken, competent en gericht op samenwerking.
We zien onszelf als vraaggerichte partner van ouders/verzorgers, onderwijs- en zorginstellingen en
samenwerkingsverbanden en streven naar een dekkend aanbod van (speciale) scholen, arrangementen,
leerroutes en extra ondersteuning.
We bieden een kwalitatief hoogwaardig passend onderwijsaanbod en passende onderwijsarrangementen aan,
al dan niet gecombineerd met (externe) zorg en begeleiding.
Per leerling worden op basis van het ontwikkelingsperspectief verschillende vormen van onderwijs,
ondersteuning en waar nodig ook zorg en begeleiding ingezet.
Er wordt een pedagogisch klimaat geschapen die leerlingen een veilige stimulerende leeromgeving biedt met
respect, erkenning, acceptatie als persoon en ruimte voor eigenheid en ontwikkeling.
We zijn voortdurend bezig met het verbeteren van onze kwaliteit en het verhogen van de leeropbrengsten van
onze leerlingen.
Onze maatschappelijke functie reikt verder dan het verzorgen van onderwijs. In ons denken en handelen,
besteden wij nadrukkelijk aandacht aan mens, milieu en samenleving.

Elke SPON-school ontwikkelt haar eigen schoolondersteuningsprofiel (SOP), met eigen arrangementen en leerroutes
op basis van de specifieke doelgroep en expertise. Hierbij wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de wensen
vanuit de regionale functie van de school (regulier onderwijs en samenwerkingsverbanden).
Opbrengstgericht- en handelingsgericht werken zijn hierbij voor elke school maatgevend. Doel is voor alle leerlingen
de maximale toegevoegde waarde te bieden om hun ontwikkelingsperspectief (OPP) te realiseren en hun
mogelijkheden en talenten optimaal te benutten.

Domein Aandachtspunten beleidsplan 2019-2023 Prioriteit

Personeel Binnen alle scholen wordt gewerkt met een professioneel statuut op basis van
kaders op bestuursniveau.

hoog

SBO De Rotonde
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18 Aandachtspunten 2019-2023

Thema Mogelijk aandachtspunt Prioriteit

Streefbeeld Sociale Veiligheid: De school heeft visie, doelen en onderwijsaanbod in
een beleidsstuk "Sociale Veiligheid"vastgelegd, geïmplementeerd en
geborgd.

hoog

Ouderbetrokkenheid: Ouders zijn volwaardige partner van de school. Dit is
vastgelegd in een document.

hoog

Burgerschap: de school heeft visie, doelen en onderwijsaanbod
vastgelegd in een document.

hoog

Kwaliteit: De school streeft in brede zin naar goed, gespecialiseerd
onderwijs aan leerlingen met gedragsproblemen, dat door deskundige
medewerkers wordt gegeven. We streven hierbij naar een doorgaande lijn
op ortho-didactisch en pedagogisch gebied.

hoog

Beleidsplan
2019-2023:
Personeel

Binnen alle scholen wordt gewerkt met een professioneel statuut op basis
van kaders op bestuursniveau.

hoog

PCA
Onderwijskundig
beleid

Op basis van een analyse van de toetsgegevens wordt het onderwijs
afgestemd op de onderwijsbehoefte van de groep als geheel

hoog

Op basis van een analyse van de toetsgegevens wordt het onderwijs
afgestemd op de onderwijsbehoefte van individuele leerlingen

hoog

PCA
Personeelsbeleid

Gebruik gaan maken van MijnSchoolteam gemiddeld

PCA
Organisatiebeleid

De school monitort de veiligheid hoog

PCA
Kwaliteitszorg

Normen vaststellen t.a.v. opbrengsten e.d. gemiddeld

SBO De Rotonde
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19 Meerjarenplanning 2019-2020

Thema Verbeterdoel

Streefbeeld Sociale Veiligheid: De school heeft visie, doelen en onderwijsaanbod in een beleidsstuk "Sociale
Veiligheid"vastgelegd, geïmplementeerd en geborgd.

Ouderbetrokkenheid: Ouders zijn volwaardige partner van de school. Dit is vastgelegd in een
document.

Burgerschap: de school heeft visie, doelen en onderwijsaanbod vastgelegd in een document.

Kwaliteit: De school streeft in brede zin naar goed, gespecialiseerd onderwijs aan leerlingen met
gedragsproblemen, dat door deskundige medewerkers wordt gegeven. We streven hierbij naar
een doorgaande lijn op ortho-didactisch en pedagogisch gebied.

Beleidsplan
2019-2023:
Personeel

Binnen alle scholen wordt gewerkt met een professioneel statuut op basis van kaders op
bestuursniveau.

PCA
Onderwijskundig
beleid

Op basis van een analyse van de toetsgegevens wordt het onderwijs afgestemd op de
onderwijsbehoefte van de groep als geheel

Op basis van een analyse van de toetsgegevens wordt het onderwijs afgestemd op de
onderwijsbehoefte van individuele leerlingen

PCA
Organisatiebeleid

De school monitort de veiligheid

PCA
Kwaliteitszorg

Normen vaststellen t.a.v. opbrengsten e.d.

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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20 Meerjarenplanning 2020-2021

Thema Verbeterdoel

Streefbeeld Sociale Veiligheid: De school heeft visie, doelen en onderwijsaanbod in een beleidsstuk "Sociale
Veiligheid"vastgelegd, geïmplementeerd en geborgd.

Ouderbetrokkenheid: Ouders zijn volwaardige partner van de school. Dit is vastgelegd in een
document.

Burgerschap: de school heeft visie, doelen en onderwijsaanbod vastgelegd in een document.

Kwaliteit: De school streeft in brede zin naar goed, gespecialiseerd onderwijs aan leerlingen met
gedragsproblemen, dat door deskundige medewerkers wordt gegeven. We streven hierbij naar
een doorgaande lijn op ortho-didactisch en pedagogisch gebied.

Beleidsplan
2019-2023:
Personeel

Binnen alle scholen wordt gewerkt met een professioneel statuut op basis van kaders op
bestuursniveau.

PCA
Onderwijskundig
beleid

Op basis van een analyse van de toetsgegevens wordt het onderwijs afgestemd op de
onderwijsbehoefte van de groep als geheel

Op basis van een analyse van de toetsgegevens wordt het onderwijs afgestemd op de
onderwijsbehoefte van individuele leerlingen

PCA
Personeelsbeleid

Gebruik gaan maken van MijnSchoolteam

PCA
Organisatiebeleid

De school monitort de veiligheid

PCA
Kwaliteitszorg

Normen vaststellen t.a.v. opbrengsten e.d.

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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21 Meerjarenplanning 2021-2022

Thema Verbeterdoel

Streefbeeld Sociale Veiligheid: De school heeft visie, doelen en onderwijsaanbod in een beleidsstuk "Sociale
Veiligheid"vastgelegd, geïmplementeerd en geborgd.

Ouderbetrokkenheid: Ouders zijn volwaardige partner van de school. Dit is vastgelegd in een
document.

Burgerschap: de school heeft visie, doelen en onderwijsaanbod vastgelegd in een document.

Kwaliteit: De school streeft in brede zin naar goed, gespecialiseerd onderwijs aan leerlingen met
gedragsproblemen, dat door deskundige medewerkers wordt gegeven. We streven hierbij naar
een doorgaande lijn op ortho-didactisch en pedagogisch gebied.

Beleidsplan
2019-2023:
Personeel

Binnen alle scholen wordt gewerkt met een professioneel statuut op basis van kaders op
bestuursniveau.

PCA
Onderwijskundig
beleid

Op basis van een analyse van de toetsgegevens wordt het onderwijs afgestemd op de
onderwijsbehoefte van de groep als geheel

Op basis van een analyse van de toetsgegevens wordt het onderwijs afgestemd op de
onderwijsbehoefte van individuele leerlingen

PCA
Organisatiebeleid

De school monitort de veiligheid

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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22 Meerjarenplanning 2022-2023

Thema Verbeterdoel

Streefbeeld Sociale Veiligheid: De school heeft visie, doelen en onderwijsaanbod in een beleidsstuk "Sociale
Veiligheid"vastgelegd, geïmplementeerd en geborgd.

Ouderbetrokkenheid: Ouders zijn volwaardige partner van de school. Dit is vastgelegd in een
document.

Kwaliteit: De school streeft in brede zin naar goed, gespecialiseerd onderwijs aan leerlingen met
gedragsproblemen, dat door deskundige medewerkers wordt gegeven. We streven hierbij naar
een doorgaande lijn op ortho-didactisch en pedagogisch gebied.

Beleidsplan
2019-2023:
Personeel

Binnen alle scholen wordt gewerkt met een professioneel statuut op basis van kaders op
bestuursniveau.

PCA
Onderwijskundig
beleid

Op basis van een analyse van de toetsgegevens wordt het onderwijs afgestemd op de
onderwijsbehoefte van de groep als geheel

Op basis van een analyse van de toetsgegevens wordt het onderwijs afgestemd op de
onderwijsbehoefte van individuele leerlingen

PCA
Organisatiebeleid

De school monitort de veiligheid

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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23 Formulier "Instemming met schoolplan"

Brin: 12UK

Naam: SBO De Rotonde

Adres: Dr. Hiemstralaan 85

Postcode: 4205 KK

Plaats: Gorinchem

VERKLARING

Hierbij verklaart de medezeggenschapsraad van bovengenoemde school in te stemmen met het van 2019 tot 2023
geldende schoolplan van deze school.

Namens de MR,

naam

functie

plaats

datum

handtekening

 

naam

functie

plaats

datum

handtekening
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24 Formulier "Vaststelling van schoolplan"

Brin: 12UK

Naam: SBO De Rotonde

Adres: Dr. Hiemstralaan 85

Postcode: 4205 KK

Plaats: Gorinchem

VERKLARING

Het bevoegd gezag van bovengenoemde school heeft het van 2019 tot 2023 geldende schoolplan van deze school
vastgesteld.

Namens het bevoegd gezag,

naam

functie

plaats

datum

handtekening

 

naam

functie

plaats

datum

handtekening
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