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Voor u ligt het schooljaarverslag 2018-2019 van SBO de Griffel te Heerlen.
In dit document kijken we achterom (schooljaarverslag). Het is voor team en directie een terugblik op het afgelopen schooljaar: het
vaststellen van behaalde resultaten als opmaat voor het formuleren van de beleidsvoornemens voor het nieuwe schooljaar.
Tevens is dit document een verantwoording naar externen: de ouders, onze educatieve partners en de inspectie.
En vooruit (schooljaarplan). Onze behaalde resultaten stellen wij opmaat voor het formuleren van beleidsvoornemens voor het
nieuwe schooljaar. Hierbij is het schoolplan 2015-2019 richting gevend.
Hoewel het opbrengstgericht werken een belangrijk onderdeel van onze school is reflecteren wij niet alleen op meetbare gegevens.
Natuurlijk zijn wij er trots op wanneer deze goed zijn. Het geeft aan dat we de goede dingen goed doen. Tegelijkertijd, "de goede
dingen goed doen" betekent ook dat niet alles kan en waarschijnlijk ook in de toekomst niet. Wel blijven wij leren en investeren in
onze leerlingen en in onszelf. Dit schooljaarverslag en schooljaarplan helpt ons hierbij, het onderstreept onze slogan

Er is hard gewerkt door de kinderen, maar zeker ook voor de kinderen. We hebben er samen een mooi schooljaar van gemaakt.
José Perrée-Habets
Directeur RDO
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Jaarverslag 2018-2019
1 Onderwijskwaliteit
Afgelopen schooljaar hebben we aan de onderstaande punten gewerkt, te weten:
1.1
Sociaal emotionele ontwikkeling
1.2
Inzet specialisten / Professionele leergemeenschappen
1.3
Taalontwikkeling
1.4
Kwaliteitszorg

De terugblik op deze punten laat het volgende zien:
1.1 Sociaal emotionele ontwikkeling
Wat wilden we bereiken?
Het beoogde resultaat in 2018-2019 is: Omdat er dit schooljaar 10 nieuwe personeelsleden gestart zijn is het belangrijk dat alle personeelsleden en in alle
groepen van SBO de Griffel op dezelfde wijze gewerkt wordt met de methode PAD en de bijbehorende materialen. En dat de speelplaatsregels ook
eenduidig en voorspelbaar toegepast worden door een ieder. Hiermee werken wij preventief, en waar nodig curatief, aan een goed pedagogisch klimaat
binnen de groep en op school. De leerkrachten voelen zich competent en de leerlingen ervaren de sociale veiligheid als goed (veiligheidsmonitor). De
volgende aandachtspunten zijn aan het einde van het schooljaar volledig gerealiseerd:
De methode PAD voor sociaal emotionele ontwikkeling wordt door iedereen op dezelfde manier school breed preventief ingezet.
De school zet planmatig vragenlijsten in om de veiligheidsbeleving van de leerlingen te meten.
Op school gelden heldere en gecommuniceerde regels voor de omgang met elkaar en anderen.
Wat hebben we bereikt?
Conclusies uit de veiligheidslijsten van de kinderen:
Wat is het welbevinden van de leerlingen? Vinden ze het fijn in de groep en de klas?
7,0
Leerlingen geven middels de lijst aan dat ze met name veel contact hebben met klasgenoten. Tevens geeft het merendeel aan een leuke klas te hebben
waarbij het leuk is om met kinderen uit de klas om te gaan. Onder andere middels de PAD-lessen worden verscheidene situaties met kinderen behandeld
om ze te leren omgaan met andere.
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Hoe ervaren de leerlingen de sociale en fysieke veiligheid? Voelen ze zich veilig?
7,9
Leerlingen ervaren over het algemeen een sociale en fysieke veiligheid. Het team biedt dan ook duidelijke schoolregels en afspraken die consequent worden
gehandhaafd. Bij het uitsplitsen van de resultaten over de verschillende groepen, blijft een consistent beeld van toepassing.
Ervaren leerlingen aantasting van hun sociale en fysieke veiligheid?
8,4
Ook hier geven de leerlingen een hoge score inzake sociale en fysieke veiligheid.
Zijn de leerlingen sociaal veilig? Hoeveel leerlingen ervaren nooit of bijna nooit aantasting van hun sociale en fysieke veiligheid?
55%
Hoe vaak wordt de sociale en de fysieke veiligheid van de leerling aangetast volgens de leerlingen?
De grootste groep leerlingen beantwoordt de vragen in relatie tot bovenstaande hoofdvraag met nooit of bijna nooit. Inzake de deelvragen over aantasting
sociale veiligheid, komt met name naar voren dat indien er sprake is van pestgedrag; dit persoonlijk (mondeling of aanraken) wordt geuit. In het geval van
groep 7 blijkt dat dit ook op een andere manier tot uiting komt. Bij navraag in de klassen, valt te concluderen dat dit toch met name mondeling gebeurt.
We hebben dit schooljaar actie gezet op het terugdringen van ongewenst en grof taalgebruik middels ‘het blaadje’. Het blaadje wordt gehanteerd als
schrijfwerk indien kinderen grof taalgebruik hanteren. Voor de A-unit maken we gebruik van mondjes die gekleurd worden. Na deze opdracht te voltooien,
houdt de leerling een nagesprek met de groepsleerkracht. In het nagesprek wordt besproken wat de leerling een volgende keer anders kan doen.
Voorts hebben we gekeken naar het realiseren extra toezicht op de speelplaats om goed zicht te houden op het gedrag van de leerling. Daarnaast hebben
we de focus verlegd van gedragscorrecties naar belonen van gewenst gedrag. Leerlingen kunnen griffeltjes verdienen door gewenst gedrag te tonen. Met
deze griffeltjes kunnen in de klas individuele of groep gebonden beloningen worden verkregen.
Om helderheid en structuur te bieden hanteren we onderstaande drie regels op de speelplaats:
 Regel 1: We gebruiken geen scheldwoorden.
 Regel 2: We slaan en schoppen elkaar niet.
 Regel 3: We gaan netjes met materiaal om.
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Wat zijn de effecten?
We zijn nog volop in de implementatiefase. We hebben al veel bereikt, maar zijn nog niet op het niveau waar we willen uitkomen. Komend schooljaar zullen
we hier opnieuw aandacht aan besteden. Dit ook omdat er dan weer vijf nieuwe personeelsleden gaan starten. De effecten die nu merkbaar zijn:
*Doordat we nu al enkele jaren de veiligheidslijsten bij kinderen en teamleden afnemen kunnen we nu beter sturen op de resultaten met betrekking tot de
veiligheidsbeleving van iedereen.
*Elke leerkracht heeft dankzij de nascholing PAD weer een goed zelfbeeld van waar hij /zij staat m.b.t. het lesgeven en toepassen van de methode PAD.
Welke vragen en valkuilen hij/zij zelf heeft en welke nascholingswensen / coaching hij/zij nog heeft. Dit wordt het komende schooljaar planmatig opgepakt.
*Op lange termijn hopen we dat we door het opnieuw inrichten van de speelplaats en het goed bekijken van de gedragsregels meer rust kunnen creëren
voor de structuur behoevende kinderen die onze school bezoeken.

1.2

Inzet specialisten / professionele leergemeenschappen (PLG)

Wat wilden we bereiken?
Het beoogde resultaat in 2018-2019 is: Op onze school werken diverse mensen met verschillende specialisaties. Wij willen hier optimaler gebruik van maken
tijdens het werken met de takenkaart maar ook in het coachen van andere collega’s. De volgende aandachtspunten zijn aan het einde van het schooljaar
volledig gerealiseerd:
De specialisten vervullen een spilfunctie tijdens het werken met de takenkaarten.
De LC specialisten coachen / adviseren gevraagd en ongevraagd personeelsleden.
Wat hebben we bereikt?
We werken met 4 PLG binnen onze school; rekenen, taal/spelling, gedrag en i.c.t.
Elke PLG heeft de vrije hand gekregen om te kijken welke aspecten ze op hun vakgebied belangrijk vonden om aan te pakken binnen onze school.
Dit zijn de items waaraan elke PLG dit jaar heeft gewerkt:
PLG taal / spelling;
 Protocol voorschot benadering.
 Implementatie VVL kim versie.
 CITO implementatie nieuwe woordenschat.
 Leertijd afspraken begrijpend lezen en technisch lezen.
PLG rekenen;
 Inzet rekenspecialist bij 10 nieuwe leerkrachten tijdens rekenonderwijs.
 Verder gaan met maken leerlijn voor zeer zwakke rekenaars binnen de school.
 Aanschaf van verrijdbare rekenkasten en deze vullen en implementeren in de groepen.
 Nascholing team rekenleerlijnen.
 Nascholing team; Met sprongen voorruit (herhaling van de 3 reeds gevolgede cursussen).
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PLG gedrag;
 PAD en BAS afspraken geobserveerd in alle groepen en hier opnieuw school brede afspraken over geformuleerd.
 Nieuwe leerkrachten op weg geholpen met de methode PAD.
 Coachen van de nieuwe leerkrachten door de SVIB-ers m.b.t. gedragsvraagstukken omtrent leerlingen en hieraan gekoppeld de eigen
leerkrachtvaardigheden.
 Continuering SWPBS regels speelplaats.
PLG i.c.t.;
 Verdiepingscursus GOOGLE drive leerkrachten.
 Werken in Classroom uitbreiden naar bovenbouw groepen.
 Aanleren ICT vaardigheden aan 10 nieuwe personeelsleden.
Wat zijn de effecten?
 Op rekengebied hebben kinderen met passende perspectieven dit jaar baat gehad bij de andere rekenaanpak op zeer concreet niveau. Door de
nascholing school breed op te pakken hebben de groepsleerkrachten meer inzicht in de leerlijnen.
 Door de inzet van extra hulpmiddelen zoals de rekenkast hebben de kinderen meer tools gekregen om de aangeleerde materie beter te laten
beklijven.
 De veiligheidsbeleving op de speelplaats is een stuk groter geworden en de negatieve gedragingen van de kinderen zijn met 30% afgenomen.
 De leerkrachtvaardigheden worden met behulp van SVIB steeds vergroot.
 Ook zijn de personeelsleden vaardiger geworden op i.c.t. gebied m.b.t. Google Chrome en Classroom.

1.3 Taalontwikkeling
Wat wilden we bereiken?
Uitzoeken en in een pilot uitproberen van een nieuwe methode voor aanvankelijk lezen.
Bijstellen taalbeleidsplan.
Wat hebben we bereikt?
o Er is een nieuwe methode voor aanvankelijk lezen besteld; Veilig Leren Lezen (KIM versie).
o Deze methode is in de drie betreffende groepen geïmplementeerd.
o De taalspecialisten hebben de voorschotbenadering herschreven en aangepast aan de nieuwe methode en inzichten rondom taal.
o Ook zijn de afspraken rondom de leertijd voor begrijpend lezen en technisch lezen school breed aangepakt.
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Wat zijn de effecten?
De nieuwe methode aanvankelijk lezen is goed geïmplementeerd in de groepen 3.
De leerkrachten die bezig zijn met de MASTER opleiding Jonge Kind hebben zich gebogen over het taalstuk voorschotbenadering en hier in alle 6 de
kleutergroepen de aanpak over aangepast.
Ook staan de neuzen weer dezelfde kant uit betreffende de leertijd m.b.t begrijpend en technisch lezen.

1.4

Kwaliteitszorg

Wat wilden we bereiken?
De kwaliteitszorg van SBO de Griffel is van goede kwaliteit. Echter stilstaan is achteruitgang. Onze kwaliteitszorg willen we verbeteren door een aantal
verbeteracties door te voeren waarbij de plan-do-check-act cyclus sterker geborgd is in de jaarplanning. Het risico dat iets over het hoofd gezien wordt, is
daarmee aanzienlijk verminderd.
Wat hebben we bereikt?
Alle beleidsstukken zijn opnieuw geordend en aangevuld binnen de 11 werkprocessen van INNOVO en bekeken op gewenste evaluatiefrequentie. De
frequentie is afhankelijk van het type document. Daarnaast hebben we dit jaar deelgenomen aan het verificatieonderzoek van INNOVO en is de inspecteur
onze school op de onderstaande punten komen meten:

Schoolklimaat
Onvoldoende

Voldoende

Goed

Onvoldoende

Voldoende

Goed

SK1. Veiligheid
Kwaliteitszorg en ambitie
KA1. Kwaliteiszorg
KA2. Kwaliteitscultuur
KA3. Verantwoording en dialoog
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Kwaliteitsmeting:
Resultaten van het onderwijs:
De resultaten van het onderwijs zijn voor sbo De Griffel belangrijk, niet om de leerling koste wat kost naar een hogere vorm van voortgezet onderwijs door
te kunnen laten stromen, maar wel om er voor te zorgen dat elke leerling afgestemd op zijn/haar mogelijkheden en aanleg een zo hoog mogelijk
leerrendement behaalt.
Om dit te bereiken heeft sbo De Griffel gekozen voor een fijnmazige zorgstructuur met het accent op het orthodidactisch- en orthopedagogisch handelen
binnen de groep.
De resultaten van het onderwijs worden elk half jaar getoetst, middels toetsen uit o.a. het CITO leerlingvolgsysteem. Op individueel niveau worden de
prestaties in kaart gebracht en wordt gekeken of de vooruitgang voldoet aan de individuele doelen. Waar nodig worden acties ingezet om het
leerrendement te verbeteren en in overeenstemming te brengen met de verwachtingen.
Ook op groepsniveau worden de resultaten in kaart gebracht en waar nodig wordt het handelen van de leerkracht samen met middelen en materialen beter
afgestemd op de behoefte van de groep.
We bekijken de resultaten op schoolniveau. Waar nodig en mogelijk worden veranderingen ingezet. Dit kan gebeuren door teamgerichte nascholing, inzet
van andere methodes, verbetering van toetsen, andere organisatievormen etc. De mogelijkheden en het rendement van school zijn sterk afhankelijk van de
mogelijkheden en aanleg van instromende leerlingen.
Wat zijn de effecten?
De school beschikt over een planning die verheldert welk aspect wanneer geëvalueerd wordt. (werkprocessen).De school heeft een systeem voor
groepsbezoeken vastgesteld. (observatielijsten opbrengst gericht werken). De school heeft de geplande verbeteractiviteiten vertaald naar een inhoudelijke
planning voor de verschillende vergaderingen op school. (nascholing Bureau Wolters).
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2 Onze leerlingen
Op 1 oktober 2018 telde onze school 250 leerlingen. Het leerlingenaantal is in vergelijking met 1 oktober 2017 gestegen met 22 leerlingen. In vergelijking
met het landelijk gemiddelde voor de SBO scholen hebben we 99 leerlingen meer.

2.1

Vertaling gegevens naar praktijk

Vanaf het schooljaar 2014-2015 is de trend rondom het leerlingenaantal licht stijgend. Voor de komende jaren verwachten we echter een leerlingendaling.
Op onze school werken we niet met een jaarstofklassensysteem. De kinderen komen ’s morgens binnen in hun stamgroep. We starten de dag met een half
uur sociale vaardigheidstraining (methode PAD). Daarna krijgen alle kinderen vanaf groep 4 gedurende de hele ochtend les in niveaugroepen spelling,
rekenen en technisch lezen. In de middag zitten de kinderen weer in hun eigen stamgroep. Een aantal keren per week werken ze in de middag groep
doorbrekend, maar wel in de eigen unit aan hun weektaak.

Aantal leerlingen per leeftijd afgezet tegen het landelijk gemiddelde. We hebben dit schooljaar gewerkt met 6 onderbouw groepen in de A unit, 8
middenbouw groepen en 8 bovenbouw groepen in de C unit.
Onze SBO is een onderdeel van de zorgstructuur van het Samenwerkingsverband Heerlen-Nuth-Voerendaal. Alle leerlingen op onze school behoeven extra
zorg. Op de school van herkomst is gebleken dat er sprake was van handelingsverlegenheid op één of meerdere gebieden. De toelaatbaarheidscommissie
(TLV) heeft op basis van de gegevens van de basisschool een beschikking (vast of tijdelijk) afgegeven voor het SBO. Ons eerste doel is te bewerkstelligen dat
kinderen zich weer veilig en gewaardeerd voelen. We doen dit door te kijken naar wat kinderen wel kunnen om van daaruit aan te sluiten bij de zone van de
naaste ontwikkeling. We werken hierbij via de cyclus van handelingsgericht werken ingebed in de 1-zorgroute. Vanaf de intake wordt een stappenplan
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(zorgcyclus) doorlopen via een opgezet protocol (zorgplan). Voor de verdere uitwerking van de stappen van de cirkel zie schoolvademecum. Er wordt vanaf
stap 1 planmatig gewerkt. Voor de uitwerking van de niveaus van zorg (zie zorgplan).

Uit welke gemeenten komen de leerlingen;

Gemeente top 3

Voedingsgebied

Heerlen

77%

Voerendaal

10,6%

Nuth

5,1%

In en uitstroom:
Gedurende het lopende schooljaar hebben wij zoals elke school te maken met instromers (kleuters) en zij-instromers. Deze zij-instromers komen wegens
verhuizing of omdat ze vastgelopen zijn op een basisschool of REC naar onze school. We hebben het schooljaar 2018-2019 afgesloten met 241 kinderen,
hiervan waren 32 instromers en 44 zij-instromers. Vier kinderen hebben gedurende het schooljaar onze school verlaten met als reden; 2 leerlingen
verhuizing; 2 leerling verwijzing SO-ZMOK. Alle nieuwe kinderen die onze school bezoeken zijn in het bezit van een geldige TLV beschikking. Het daarbij
horende dossier is richtinggevend voor de plaatsing op onze school. Ook nemen we standaard contact op met de toeleverende school of instantie om
informatie op te vragen. Op deze manier proberen we een zo compleet mogelijk beeld van de nieuwe leerling te krijgen. Al deze gegevens verwerken we in
het didactisch onderzoek aanname, ontwikkelingsperspectief en de groepsplannen van het betreffende kind.
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2.2

Interpretatie

Jaarlijks maken wij een analyse van onze leerling populatie en de behaalde resultaten om te bezien hoe wij met deze gegevens de inrichting en de
verrichting van ons toekomstig onderwijsaanbod beter kunnen vormgeven. De uitslaggegevens van deze analyse en de analyse van de CITO toetsen,
veiligheidslijsten, OPP, tevredenheidsonderzoek kinderen en VISEON, vragen ons om doelgericht en maatgericht met ons onderwijsaanbod en leertijd om te
gaan. Deze interpretatie en / of vertaling naar de onderwijspraktijk gebeurt meerdere keren per jaar tijdens didactische vergaderingen met het team.
1. Leerling kenmerken
Februari 2019 – juni 2019
Totaal
Griffel
20182019

5 13

andere taal

5

belemmerende fact.

7

positieve fact.

5

Thuissituatie

Bijz. Ziektebeelden

Visus + gehoor

1 29 0

Epilepsie

4

Taalstoornis

Dyscalculie of kenm.

Dyslexie of kenm.

Aanpssingsstoornis

Hechtingsstoornis

Angststoornis

ASS

ODD (op. gedrag)

ADHD of kenmerken

ADD of kenmerken

Stoornis op kinderleeftijd

Ontwikkelingsstoornis

IQ > 90

126 45 6 12 3 38 3 34 3 11 0

DCD (dyspraxie)

81

NLD

264 lln.

Leerstoornis

Totaal

IQ 75t/m 90

Intelligentie

IQ 55 t/m 74

categorieën

141 115 34

Bij 12 leerlingen is het IQ niet bekend bij binnenkomst.

12

belemmerende fact.

Bijz. Ziektebeelden

33% 53% 14%

0%

4% 1%

17%

2% 15%

1%

4% 0% 1%

1%

7% 0.5% 1%

2%

1%

1% 10%

50% 53%

10%

32% 51% 17%

1%

4% 1%

18%

3% 15%

1%

4% 0% 2% 0.5% 7% 0.5% 2%

3%

1%

2% 7%

53% 46%

11%

31% 49% 17% 0.8% 4% 1%

16%

2% 15% 0.8% 4% 0% 2% 0.4% 7% 0.4% 2% 0% 2%

7%

52% 44%

10%

32% 49% 18%

5% 1%

15%

1% 13%

1%

4% 0% 2%

7%

0%

2%

3%

2%

2%

5%

55% 44%

13%

32% 50% 18% 2.3% 5% 1%

14%

1% 13%

1%

4% 0% 2% 0.4% 8%

0%

2%

3%

2%

2%

5%

53% 44%

13%

2%

0%

1.5% 2%

andere taal
8%

positieve fact.

50% 53%

Thuissituatie

1% 10%

Visus + gehoor

1%

Epilepsie

2%

NLD

8% 0.5% 1%

Leerstoornis

1%

Angststoornis

5% 0% 2%

ASS

Taalstoornis

Dyscalculie of kenm.

Dyslexie of kenm.

Aanpssingsstoornis

Hechtingsstoornis

ODD (op. gedrag)

ADHD of kenmerken

ADD of kenmerken

Stoornis op kinderleeftijd

Ontwikkelingsstoornis

1%

IQ > 90

32% 55% 12% 0.5% 4% 1% 17.5% 2% 15%

IQ 75t/m 90

DCD (dyspraxie)

16-17
Augfebr
16-17
Febr.
-juli
17-18
Aug.
– jan.
17-18
Febr juni
18-19
aug jan
18-19
Febjuni

IQ 55 t/m 74

Intelligentie

Percentage leerling kenmerken
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1.1. Intelligentie:

2013-2014
2014-2015
2015-2016 (september – januari)
2015-2016 (februari – juni)
2016-2017 (september – januari)
2016-2017 (februari – juni)
2017-2018 (september – januari)
2017-2018 (februari – juni)
2018-2019 (augustus – januari)
2018-2019 (februari – juni)

IQ 55-74
36%
36%
37%
34%
32%
33%
32%
31%
32%
32%

IQ 75-90
53%
54%
54%
56%
55%
53%
51%
49%
49%
50%

IQ >90
11%
10%
10%
10%
12%
14%
17%
17%
18%
18%

Sinds schooljaar 2016-2017 blijft het aantal leerlingen met een intelligentie van 55–74 gelijk. Voor schooljaar 2016-2017 zagen we een iets hoger
percentage. Het percentage leerlingen met een intelligentie van 75-90 is gestegen met 1%. Deze stijging is weer voor het eerst sinds 2016-2017. Bij een
intelligentie van > 90 blijft het percentage gelijk. Hier zien we wel een stijging door de jaren heen.
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1.2. Diagnoses

T.o.v. de vorige periode zien we binnen alle diagnoses en alle andere categorieën een constant beeld.
1.3. Thuissituatie
2013-2014
2014-2015
2015-2016 (september – januari)
2015-2016 (februari – juni)
2016-2017 (september – januari)
2016-2017 (februari – juni)
2017-2018 (september – januari)
2017-2018 (februari – juni)
2018-2019 (augustus – januari)
2018-2019 (februari – juni)

positief
40%
50%
51%
48%
50%
50%

negatief
58%
46%
40%
41%
53%
53%

andere taal
12%
11%
12%
11%
8%
10%

53%

46%

11%

52%
55%
53%

44%
44%
44%

10%
13%
13%

Er zijn leerlingen die zowel bij vader als moeder wonen of in een gezinsvervangend tehuis. Dit kan inhouden dat sommige leerlingen zowel een positief als
negatieve thuissituatie hebben. Het percentage leerlingen met een andere taal is de afgelopen periode gelijk gebleven. Het percentage leerlingen met een
positieve thuissituatie is 2% gedaagd t.o.v. vorige periode. En het percentage leerlingen met een negatieve thuissituatie is gelijk gebleven. Het blijft wel een
objectieve waarneming!
2. Viseon
We zijn nu het vierde jaar bezig met de afname van Viseon 2.0. De leerkrachtlijst, de leerling lijst en de aanvullende vragenlijsten vormen een unieke
combinatie. De aanvullende vragenlijsten bieden de mogelijkheid om nader op specifieke gebieden in te zoomen en zijn naar keuze bij de hele groep of bij
een of meerdere leerlingen in te zetten. Middels de rapportages kun je in een oogopslag zien welke categorieën en welke leerlingen om extra aandacht
vragen. Naast de domeinen met betrekking tot de ontwikkeling van de leerlingen krijgen we ook informatie over hoe de leerling de omgeving op school
ervaren. We zijn ons bewust dat zowel de waarnemingen van dit objectieve waarnemingen zijn en dat de belevingswereld van de leerlingen
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2.1. leerkrachtlijst Viseon en Viseon voor kleuters

Groep

Aantal leerlingen

Sociaal gedrag

Welbevinden

Speelwerkhouding

Viseon voor kleuters (M1, E1, M2 en E2) E- en D-score (%) maart 2019

A2

9

4 lln = 44%

4 lln = 44%

1 lln = 11%

A3

14

4 lln = 29%

4 lln = 29%

5 lln = 36%

A4

15

11 lln = 73%

11 lln = 73%

4 lln = 27%

A5

13

7 lln = 54%

5 lln = 38%

10 lln = 77%

A6

14
totaal aantal lln.
65

7 lln = 50%

7 lln = 50%

3 lln = 21%

33 lln = 51%

31 lln = 48%

23 lln = 35%
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Groep

aantal leerlingen

pro-sociaal gedrag

pestgedrag

storend gedrag

teruggetrokken gedrag

taakgericht gedrag

motivatie voor leren

zelfstandigheid

hyperactief / impulsief

Viseon A of Z score (%) Leerkrachtlijst maart 2019
Sociaal gedrag

Werkhouding

B1

13

8 lln = 62%

2 lln = 15%

3 lln = 23%

5 lln = 38%

2 lln = 15%

1 lln = 8%

6 lln = 46%

4 lln = 31%

B2

12

7 lln = 58%

8 lln = 17%

3 lln = 25%

9 lln = 75%

4 lln = 33%

4 lln = 33%

6 lln = 50%

8 lln = 67%

B3

12

6 lln = 50%

2 lln = 17%

5 lln = 42%

5 lln = 42%

1 lln = 8%

0 lln = 0%

3 lln = 25%

9 lln = 75%

B4

14

8 lln = 57%

8 lln = 57%

5 lln = 36%

7 lln = 50%

4 lln = 29%

4 lln = 29%

7 lln = 50%

4 lln = 29%

B5

14

5 lln = 36%

3 lln = 21%

3 lln = 21%

5 lln = 36%

3 lln = 21%

2 lln = 14%

3 lln = 21%

2 lln = 14%

B6

14

3 lln = 21%

4 lln = 29%

3 lln = 21%

2 lln = 14%

1 lln = 7%

1 lln = 7%

2 lln = 0%

4 lln = 29%

B7

14

1 lln = 7%

2 lln = 14%

3 lln = 21%

2 lln = 14%

1 lln = 7%

0 lln = 0%

2 lln = 14%

3 lln = 21%

B8

14

6 lln = 43%

8 lln = 57%

3 lln = 21%

9 lln = 64%

1 lln = 7%

1 lln = 7%

2 lln = 14%

7 lln = 50%

C1

15

9 lln = 60%

9 lln = 60%

4 lln = 27%

14 lln = 93%

5 lln = 33%

5 lln = 33%

4 lln = 27%

6 lln = 40%

C2

6

4 lln = 67%

3 lln = 50%

0 lln = 0%

4 lln = 67%

0 lln = 0%

2 lln = 33%

2 lln = 33%

0 lln = 0%

C3

1

0 lln = 0%

1 lln = 100%

0 lln = 0%

1 lln = 100%

0 lln = 0%

0 lln = 0%

0 lln = 0%

1 lln = 100%

C4

15

9 lln = 60%

7 lln = 47%

4 lln = 27%

7 lln = 47%

2 lln = 13%

1 lln = 7%

7 lln = 47%

9 lln = 60%

C5

16

12 lln = 75%

7 lln = 44%

8 lln = 50%

7 lln = 44%

3 lln = 19%

6 lln = 38%

6 lln = 38%

5 lln = 31%

C6

5

1 lln = 20%

0 lln = 0%

0 lln = 0%

3 lln = 60%

1 lln = 20%

1 lln = 20%

2 lln = 40%

0 lln = 0%

totaal aantal lln.
165

79 lln = 48%

64 lln = 39%

44 lln = 27%

80 lln = 48%

28 lln = 17%

28 lln = 17%

52 lln = 32%

62 lln = 38%
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Conclusie:
We zijn ons bewust van het feit dat de gegevens gebaseerd zijn op subjectieve waarnemingen. Dit is het achtste meetmoment vanaf de invoering van Viseon
2.0. Bij de invoering is afgesproken dan 30% als norm hanteren en dit schooljaar zouden evalueren of deze norm reëel is. De VISEON leerkracht- en leerling
lijst wordt in het 2e gedeelte van het schooljaar nog alleen maar ingevuld voor de leerlingen die nog niet schoolverlater zijn.
Aan het einde van vorig schooljaar vinden we tot 30% per onderdeel niet meer acceptabel binnen de Griffel. We zien een toename van leerlingen met
gedrags- en leerproblemen. Leerkrachten ervaren de groepen als moeilijk en zwaar. Een streefniveau van 40% vinden wij, gezien de populatie, acceptabel.
We hebben zowel schooljaar 2017-2018 als dit schooljaar 2018-2019 nascholing ingekocht van een gedragswetenschapper (Michel Giesen). Deze geeft de
leerkrachten meer inzicht in orthopedagogiek, onderwijskunde en ontwikkelingspsychologie. Casussen worden door de leerkrachten aangedragen en er
wordt praktisch mee aan de slag gegaan. Daarnaast is dhr. Giesen ook bij 1 collega in de groep gaan kijken om haar meer inzicht te geven in de omgang met
leerlingen die moeilijk gedrag vertonen.
Binnen deze studiedagen is ook kritisch gekeken naar de speelplaatsregels en de werkgroep gedrag zal deze dit schooljaar verder uitwerken.
Naast dhr. Giesen zijn er dit schooljaar ook twee studiedagen van Dhr. Dr. Kistermanns. Hierbij wordt gewerkt aan sociaal emotionele ontwikkeling &
sociale vaardigheden (Goldsteintraining).
Binnen het team zijn er 2 collega’s die dit schooljaar alle leerkrachten gaan coachen. Dit coaching traject houdt in dat de coach in de klas komt observeren
en een nagesprek heeft met de betreffende leerkracht. Ronde 1 heeft plaatsgevonden tussen augustus 2018 en januari 2019. De 2de ronde is gestart in
februari 2019.
Vorig schooljaar is de specialist Autisme begonnen met Brainblocks (leerlingen en ouders). Ook dit jaar worden deze trajecten voortgezet of opgepakt.
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Leerkrachtlijst

taakgericht gedrag

motivatie voor leren

zelfstandigheid

hyperactief / impulsief

Leeromgeving

teruggetrokken gedrag

Werkhouding

storend gedrag

Sociaal
gedrag

pestgedrag

Welbevinden

pro-sociaal gedrag

Zelfbeeld

augustus 2016 - januari 2017

86 lln = 48%

56 lln = 31%

38 lln = 21%

71 lln = 40%

42 lln = 23%

26 lln = 15%

49 lln = 27%

64 lln = 36%

februari 2017 - juli 2017

82 lln = 64%

58 lln = 45%

40 lln = 31%

53 lln = 41%

32 lln = 25%

31 lln = 24%

37 lln = 29%

56 lln = 43%

augustus 2017 - januari 2018

80 lln = 46%

75 lln = 43%

55 lln = 32%

80 lln = 46%

42 lln = 24%

28 lln = 16%

68 lln = 39%

73 lln = 42%

Februari 2018 – juni 2018

67 lln = 47%

71 lln = 50%

39 lln = 27%

69 lln = 48%

30 lln = 21%

28 lln = 20%

47 lln = 33%

66 lln = 46%

Augustus 2018 – januari 2019

107 lln = 56%

73 lln = 38%

46 lln = 24%

78 lln = 41%

52 lln = 27%

46 lln = 24%

70 lln = 36%

73 lln = 38%

Februari 2019 – juni 2019

79 lln = 48%

64 lln = 39%

44 lln = 27%

80 lln = 48%

28 lln = 17%

28 lln = 17%

52 lln = 32%

62 lln = 38%

Zelfbeeld: Zetten we de score af tegen het begin van dit schooljaar, dan zien we een daling van 8% bij pro-sociaal gedrag. Opvallend is dat dit vooral in
groepen plaatsvindt waar de leerkrachten het meeste moeite hebben met de gedragsmatig moeilijke leerlingen en bij de jongste B-groepen.
Welbevinden: T.o.v. het begin van dit schooljaar zien we een stijging van 3% bij storend gedrag. De studiedagen van de gedragswetenschapper waren er op
gericht dat we beter omgaan met leerlingen die storend gedrag vertonen kunnen omgaan. Omdat de instroom het hele jaar plaatsvindt, moet dus ook
groepsvorming steeds weer opnieuw plaatsvinden binnen de groepen.
Sociaal gedrag: Binnen terug getrokken gedrag zien we een stijging van 7%. De score ligt boven het acceptabel gemiddelde van 40%. Opvallend is dat vanaf
B8 de hele bovenbouw teruggetrokken gedrag ervaart boven het acceptabel gemiddeld. Ook bij de groepen B2, B3 en B4 wordt teruggetrokken gedrag
gezien.
Werkhouding: We zien een daling van 10% in taakgericht gedrag. Dit is ver beneden het acceptabel gemiddelde.
Leeromgeving: Vanuit de basisschool hebben we dit jaar veel leerlingen uit de hogere groepen gekregen, die matig gemotiveerd zijn voor leren. Deze
leerlingen zullen eerst weer succeservaring moeten opdoen alvorens zij weer tot plezier in leren krijgen. We zien binnen motivatie en zelfstandigheid een
daling. Hyperactiviteit en impulsief gedrag blijft gelijk aan het begin van dit schooljaar. Op alle drie de gebieden ligt de score binnen het acceptabel
gemiddelde.
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2.2 leerlinglijst Viseon

Viseon A of Z score (%) Leerlinglijst maart 2019
aantal leerlingen

Sociaal zelfbeeld

Cognitief zelfbeeld

Schoolbeleving

Gepest worden

Motivatie voor leren

Sociale leeromgeving

Veilige leeromgeving

Ordelijke leeromgeving

B7

14

4 lln = 29%

6 lln = 43%

8 lln = 57%

7 lln = 50%

4 lln = 29%

4 lln = 29%

7 lln = 50%

5 lln = 36%

B8

14

5 lln = 36%

2 lln = 14%

4 lln = 29%

4 lln = 29%

3 lln = 21%

3 lln = 21%

7 lln = 50%

4 lln = 29%

C1

15

5 lln = 33%

4 lln = 27%

6 lln = 40%

8 lln = 53%

1 lln = 7%

6 lln = 40%

7 lln = 47%

2 lln = 13%

C2

6

3 lln = 50%

2 lln = 33%

3 lln = 50%

5 lln = 83%

3 lln = 50%

5 lln = 83%

4 lln = 67%

3 lln = 50%

C3

1

1 lln = 100%

1 lln = 100%

1 lln = 100%

1 lln = 100%

0 lln = 0%

1 lln = 100%

0 lln = 0%

1 lln = 100%

C4

15

10 lln = 67%

10 lln = 67%

11 lln = 36%

7 lln = 73%

5 lln = 33%

5 lln = 33%

6 lln = 40%

3 lln = 20%

C5

16

5 lln = 31%

5 lln = 31%

3 lln = 19%

6 lln = 38%

2 lln = 13%

5 lln = 31%

11 lln = 69%

7 lln = 44%

5
totaal aantal 86 lln.

2 lln = 40%

1 lln = 20%

0 lln = 0%

0 lln = 0%

1 lln = 20%

1 lln = 20%

0 lln = 0%

0 lln = 0%

35 lln = 41%

31 lln = 36%

36 lln = 42%

38 lln = 44%

19 lln = 22%

30 lln = 35%

42 lln = 49%

25 lln = 29%

C6

Zelfbeeld

Welbevinden

Sociaal
gedrag

Groep

Werkhouding

Leeromgeving

Conclusies:
Afspraken die wij in het verleden gemaakt hebben is dat alle leerlingen vanaf B7 de leerling-lijst van Viseon invult. Uit eerdere ervaring weten wij dat het
voor bepaalde leerlingen (< functioneringsniveau M5) moeilijk is om deze lijsten in te vullen. Zij krijgen hulp bij het lezen van de vragen en
antwoordmogelijkheden van de leerkracht/assistent, zodat de vragen goed geïnterpreteerd worden.
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Leerlinglijst

Motivatie voor leren

Sociale leeromgeving

Veilige leeromgeving

Ordelijke leeromgeving

Leeromgeving

Gepest worden

Werkhouding

Schoolbeleving

Sociaal
gedrag

Cognitief zelfbeeld

Welbevinden

Sociaal zelfbeeld

Zelfbeeld

augustus 2016 - januari 2017

40 lln = 35%

17 lln = 15%

36 lln = 31%

44 lln = 38%

26 lln = 23%

31 lln = 27%

42 lln = 37%

38 lln = 33%

februari 2017 - juli 2017

22 lln = 39%

10 lln = 18%

18 lln = 32%

21 lln = 37%

11 lln = 19%

19 lln = 33%

24 lln = 42%

17 lln = 30%

augustus 2017 - januari 2018

34 lln = 35%

40 lln = 42%

43 lln = 45%

41 lln = 43%

20 lln = 48%

46 lln = 48%

42 lln = 44%

42 lln = 44%

Februari 2018 – juni 2018

17 lln = 29%

10 lln = 17%

20 lln = 34%

20 lln = 34%

10 lln = 17%

16 lln = 28%

19 lln = 33%

12 lln = 21%

Augustus 2018 – januari 2019

41 lln = 40%

36 lln = 35%

69 lln = 67%

43 lln = 42%

21 lln = 20%

45 lln = 44%

48 lln = 47%

38 lln = 37%

Februari 2019 – juni 2019

35 lln = 41%

31 lln = 36%

36 lln = 42%

38 lln = 44%

19 lln = 22%

30 lln = 35%

42 lln = 49%

25 lln = 29%

Ook binnen de leerling-lijsten is dit de tweede evaluatie en hebben wij een streefdoel gekozen van 40%. Dit is het achtste meetmoment vanaf de invoering
van Viseon 2.0. In het totaalbeeld zien we dat sociaal zelfbeeld, schoolbeleving, gepest worden en veilige leeromgeving aandacht behoeft! Tijdens de
studiedagen in november zijn we bezig geweest met regels binnen de school. Een regel die we meteen na de Kerstvakantie hebben aangepakt is: we willen
geen grof taalgebruik meer binnen school horen! We zetten daar meteen een consequentie op  straf. Tevens is er vanaf 18 maart een nieuw
speelplaatsbeleid. Hier staan 3 kernregels centraal: 1) We gebruiken geen scheldwoorden; 2) We slaan en schoppen elkaar niet; 3) We gaan netjes met
materialen om. Positief gedrag op de speelplaats wordt beloond met een ‘Griffeltje’. Met de ‘Griffeltjes’ kunnen leerlingen sparen voor individuele en
groepsbeloningen. Wanneer leerlingen zich niet aan de regels houden, volgt een consequentie  straf. Dit moet er voor zorgen dat we een veilig klimaat
voor alle leerlingen binnen onze school kunnen garanderen.
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Externe instanties:
Van sommige leerlingen zijn de contacten met externe instanties intensiever en effectiever dan bij andere leerlingen. Er worden vaak zogenaamde
rondetafelgesprekken georganiseerd, zodat iedere betrokkene op de hoogte is van de situatie rondom het kind. Binnen SBO De Griffel hebben we vorig jaar
al gemerkt dat het aantal rondetafelgesprekken explosief toeneemt en deze trend blijft zich voortzetten! Waarschijnlijk heeft dit te maken met de opzet
van de Sociale Buurtteams en het Knooppunt vanuit het SWV. In het verleden hadden wij 1 aanspreekpunt van schoolmaatschappelijk werk, maar nu
hebben wij te maken met veel verschillende buurtteams, omdat we een streekschool zijn. Ook afgelopen periode blijven de ronde tafel gesprekken
toenemen!
Naast persoonlijke afspraken is er ook middels mail- en/of telefonisch contact met externe betrokkenen.
N.a.v. allerlei soorten onderzoeken (diagnose op leergebied of diagnose op sociaal-emotioneel gebied) vinden de gesprekken vooral na het onderzoek plaats
en wordt de uitslag met eventueel bijbehorende handelingsadviezen besproken.

2.3

Vertaling naar praktijk

We hebben een grote zorgbreedte waar wij effectief mee omgaan, zodat de resultaten geen nadelige beïnvloeding ondervinden. Het vraagt tevens om een
grote mate van differentiatie in zowel instructie als verwerking. We hebben dit grotendeels opgevangen in onze wijze van lesgeven: activerende directe
instructiemodel.
We werken voor de vakgebieden rekenen, spelling, technisch lezen en begrijpend lezen elk met een groepsplan dat tevens weer gelinkt is aan het
pedagogisch groepsplan en het ontwikkelingsperspectief (OPP) van ieder kind. Op deze manier kunnen we voor elk kind passende instructie en verwerking
op basis van leerstofaanbod en leertijd realiseren. Dit houdt ook in dat we gerichter zijn gaan kijken naar de groepsbehoefte, naast de individuele behoefte.
Door te clusteren op basis van onderwijsbehoefte is het efficiënter werken.
Dit schooljaar hebben wij middels coaching met SVIB (school video interactie begeleiding) ook de nadruk op opbrengst gericht werken gelegd. Voorafgaande
aan het SVIB traject zijn alle leerkrachten middels een uitgebreide lijst voor opbrengst gericht werken door het management bekeken. De leerkrachten
hebben volgend hierop zelf een leervraag geformuleerd waar ze op gefilmd zijn (SVIB). Op deze manier werken we op individueel als op schoolniveau aan
het verbeteren van de leerkrachtvaardigheden gewerkt.
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Ook zien we de groep kinderen met bijzondere ziektebeelden groeien. We hebben regelmatig contact via de ouders, schoolarts of de behandelende artsen
en nemen de aandachtspunten mee in de groepsplannen van de kinderen. We maken veelvuldig gebruik van het protocol; “medicijnen op school” en is een
van de klassenassistentes een vroegere A verpleegkundige bij ons in dienst. Het hele gebouw is rolstoelvriendelijk. Er is een invalide toilet. Ook hebben we
twee maandelijks contact met het expertise centrum koninklijke Visio voor de slechtziende leerlingen op onze school.
Wat betekent dit voor het komende schooljaar met betrekking tot nascholing voor het team?
Verdieping van het maken van een goede kwalitatieve analyse van de groepsplannen en het ontwikkelingsperspectief. Dit zal aangestuurd worden door de
unitleiders in didactische bijeenkomsten.
De unitleiders zullen daarnaast bij bureau Wolters de volgende thema’s volgen; kwalitatieve en kwantitatieve streefdoelen; leerstof overstijgende doelen;
het effect van een intelligentieprofiel op leren en gedrag.
Daarnaast gaan we met het gehele team een nascholing volgen rondom het thema gedrag. De insteek is dan vooral om het preventieve gedeelte van de
aansturing van leerkrachten naar de kinderen toe aan te scherpen.
Wat vraagt de analyse van de fysieke omgeving
De kinderen van nu, de digi-generatie, vragen in hun lesaanbod om de ICT middelen in te zetten. De aandacht wordt langer vastgehouden, naarmate er
meer flitsende items worden ingezet (Prowise, Rekentuin, Taalzee, YouTube etc.). We vinden het echter ook belangrijk dat kinderen de rust ervaren en hun
aandacht ook kunnen vasthouden zonder dat er continu een hoeveelheid prikkels op hen wordt afgevuurd. Zoals het werken met studdy budies, oorkappen,
stillezen, in stilte aan de takenkaart kunnen werken in een stilte lokaal. Daarom bieden wij:
 Rust en structuur op school;
 Voorspelbaarheid in de klassen en de speelplaats;
 Gestructureerd klassenmanagement;
 Afwisseling binnen de activiteiten: luisteren, samenwerken, zelfstandig werken, ICT;
 Voldoende lichamelijke ontspanning tijdens de gymlessen.
Daarnaast dienen wij kinderen voor te bereiden op de wereld van internet. Dit gebeurt met speciale lessen rondom het ICT gebruik in B en C unit .
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3

Ons team

Personeelskenmerken
Wat is de leeftijdsverdeling van het personeel in 2018-2019?

Personeelsgegevens zijn alleen beschikbaar op instellingsniveau. Deze school valt onder de
instelling RK speciale school voor basisonderwijs de Griffel met 1 locatie.
Vergelijkingsgroep: deze instelling wordt in het meest recente jaar vergeleken met het gemiddelde
van alle instellingen voor speciaal basisonderwijs in Nederland met 175-meer leerlingen.

De verdeling van het personeel qua leeftijd is redelijk evenredig. Zie bovenstaand schema. Dit is heel prettig in het samenwerken met elkaar. Zo kan de
junior leerkracht veel opsteken van de ervaren senior leerkracht. En wordt de senior leerkracht geprikkeld en uitgedaagd door de nieuwe ideeën en
onderwijsvisies van de junior leerkracht.
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Hoe is het personeel verdeeld over de verschillende functiegroepen naar geslacht in 2018-2019?

Onderwijzend personeel

Percentage man

Percentage vrouw

20 %

80%

Direct ondersteunend personeel

100,0 %

Indirect ondersteunend
personeel

100,0 %

Management

Totaal

50%

50 %

20%

80 %

Jammer genoeg hebben we maar 20% mannelijke leerkrachten in ons team. Bij vacatures zal dus als er sprake is van gelijke geschiktheid onze voorkeur dus
uit gaan naar een man. Zeker kijkende naar de 67% jongens die onze school bezoeken. Hiermee moeten we dus ook rekening houden bij de aanpak die de
jongens nodig hebben. Jongens groeien vaak ongelijkmatiger en met meer dynamiek. Ze leren meer experimenteel; eerst doen en dan denken. Veel jongens
hebben een voorkeur voor actie, initiatief en fysieke zelfexpressie.

3.1

Interpretatie

Functiehuis
Binnen de school zijn de volgende functies (volgens functiehuis INNOVO) in gebruik: directeur, adjunct directeur, leerkrachten LB, leerkrachten LC,
administratief medewerkers, klassenassistentes, logopediste, creatief therapeute/vakleerkracht handvaardigheid, vakleerkracht gymnastiek, psychologe en
psychologisch assistente.
Verder zijn er nog twee kinderfysiotherapeuten een extra logopediste, de schoolarts en een maatschappelijk werkster aan onze school verbonden.
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Gesprekkencyclus
Alle leerkrachten hebben een persoonlijk ontwikkelingsplan opgesteld en uitgevoerd. Er heeft bij iedere leerkracht minimaal 1 klassenbezoek
plaatsgevonden met de unitleider of een LC specialist. Volgend jaar zal er binnen INNOVO een modernisering plaatsvinden betreffende de nieuwe
gesprekkencyclus en zullen we deze ook meteen gaan invoeren.
Functiemix
De functiemix is de verdeling van leraren over de salarisschalen LB en LC. Elke school krijgt sinds kort extra middelen om leraren carrièrekansen te bieden.
Zo kunnen zij doorstromen naar een hogere beloningsschaal op basis van opleidingscriteria en/of door ervaring verworven competenties.
Op de Griffel zijn 6 leerkrachten als LC benoemd. Dit was ook het quotum dat we moesten bereiken.
De Griffel kent de volgende vier LC functies:
2 leerkracht specialist autisme,
1 leerkracht specialist autisme / SVIB,
1 leerkracht specialist dyscalculie / dyslexie / gedrag,
1 leerkracht specialist dyscalculie / coachen,
1 leerkracht is specialist dyslexie / coachen.
Professionalisering
In het onderwijs op de Griffel willen we tegemoet komen aan de basisbehoeften van het kind: relatie (veiligheid/acceptatie), competentie ( positief
zelfbeeld) en autonomie (zelf keuzes maken).
Deze basisbehoeften worden beïnvloed door 3 handelingscategorieën:
1. klassenmanagement (bijvoorbeeld een goed opgeruimd lokaal bevordert de zelfstandigheid – autonomie- van de leerling)
2. didactiek/ instructie (het kind voortdurend bij de instructie betrekken -relatie- of aansluiten bij de interesse van het kind -competentie- of zorgen dat het
kind zelfstandig aan de slag kan –autonomie- enzovoorts).
3. interactie (goed omgaan met de beurtverdeling beïnvloedt de competentie gevoelens van de leerlingen ‘goed gedaan’, maar ook de relatie‘ je weet het
niet, ik zie dat je diep nadenkt, kijken of iemand anders je kan helpen’).
BHV
Tien collega’s hebben de jaarlijkse BHV herhalingslessen gevolgd. In april heeft de jaarlijkse brandoefening plaatsgevonden onder leiding van deze zes BHVers. Op een paar kleine aandachtspunten na kunnen we spreken van een geslaagde brandoefening.
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Masters
Op de Griffel werken nu 21 collega’s met een succesvol afgesloten enkele, dubbele of driedubbele Master opleiding. En wel op de volgende gebieden:
6 Masters op het gebied van gedrag (autisme)
10 Masters op het gebied van gedrag
2 Masters op het gebied van taal (dyslexie)
4 Masters op het gebied van specialist begeleiden (SVIB)
3 Masters op het gebied van rekenen (dyscalculie)
3 Master op het gebied van orthopedagogiek
2 Master op het gebied van gespecialiseerd leerkracht
2 Master jonge kind
Gymbevoegdheid
Een keer per week krijgen de kinderen van onze school les van een vakleerkracht lichamelijke opvoeding. De andere gymles moet de groepsleerkracht zelf
geven. Momenteel zijn 25 leerkrachten bevoegd voor het geven van alle gymlessen. Een leerkracht moeten nog starten met deze opleiding. Dit betekent
dat deze leerkracht alleen aangepaste gymlessen mag geven en binnen zeer korte tijd deze gymnastiek bevoegdheid moeten gaan halen.
Wat betekent dit voor ons onderwijs de komende jaren:
 Vijf personeelsleden zitten in de leeftijdscategorie > 55 jaar en twee personeelsleden zitten in de leeftijdscategorie > 60 jaar. Dit betekent dat in de
nabije toekomst personeelsleden met veel expertise, ervaring en levenswijsheid onze school zullen verlaten.
 Het is goed dat kinderen in hun opvoeding en onderwijs in aanraking komen met mannen en vrouwen. Zo ervaren ze de verschillende insteek in de
benadering van en omgang met elkaar. Gelet op de zeer onevenwichtige verdeling van mannen en vrouwen op onze school vormt dit een belangrijk
onderdeel bij het invullen van evt. vacatureruimte.
 Alle leerkrachten hebben naast hun lesgevende opdracht ook andere taken. Deze taken zijn per persoon vastgelegd in de normjaartaak (Cupella),
welke jaarlijks wordt geactualiseerd. Daarnaast wordt van hen verwacht dat ze kinderen die moeilijkheden ondervinden, kwalitatieve extra hulp
kunnen geven.
 Op ICT gebied zullen de groepsleerkrachten en de klassenassistentes steeds goed op de hoogte moeten zijn van de laatste vernieuwingen op ICT
gebied.
 Ditzelfde geld ook voor de Chromebook (190 stuks) die we voor de kinderen hebben aangeschaft. Ook hier krijgen de teamleden voortdurend een
aparte scholing voor.
 Verder zijn er dit schooljaar weer enkele robots gekocht om de kinderen te leren programmeren. Ook hier gaan de personeelsleden het volgend
schooljaar een nascholing voor volgen.
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3.2

Vanwege zogeheten stille bezuinigen ontstaat er meer druk op een evenredige taakverdeling binnen de beschikbare tijd. Daarnaast worden de
verantwoordingsdocumenten niet minder, eerder meer. De tijd voor niet-les gebonden taken zullen wij daarom selectief besteden. Selectief houdt
in dat de werkzaamheden behorende bij het lesgeven voorrang krijgen boven bijv. maatschappelijke taken. Wij staan voor goed onderwijs en
waarborgen dit.

Vertaling naar de praktijk

Wij vinden het als team heel belangrijk om steeds goed op de hoogte zijn van de ontwikkelingen die plaatsvinden op het gebied van onderwijs. Door goed
naar onze leerling populatie te kijken en te analyseren wat er de komende jaren nodig is om nu en in de toekomst goed onderwijs te kunnen geven aan deze
leerlingen volgen wij diverse nascholingen. We zien dit ook aan trends zoals “een leven lang leren” en “de lerende organisatie”.
Het afgelopen schooljaar zag de nascholing er dan ook als volgt uit:
BHV herhalingscursus (Smit De volgende onderdelen werden tijdens deze cursus behandeld;
& Partouns)
 Verlenen van eerste hulp;
 Kennis vergaren van belangrijke brandpreventie;
 Maatregels en voorzieningen;
 Beperking en bestrijding van een beginnende brand;
 Communicatie;
 Oefening met slachtoffers.
Nascholing Rekenen /
Nascholing in reken & wiskunde didactiek
Met sprongen vooruit
 Het versterken van de rekenbasis;
 Vermenigvuldigen en delen;
 Schattend rekenen;
 Rekenen met contexten;
 Integratie van bijbehorende rekenspellen.
Master Jonge kind
Twee leerkrachten volgden de Master-opleiding; Gedrag en zijn geslaagd.
Bureau Wolters
Meer inzicht krijgen in hoe het CITO LOVS op een optimale manier gebruikt kan
worden. Meer Inzicht krijgen in mogelijke vervolgstappen na de analyse.

10 leerkrachten

Alle groepsleerkrachten en
klassenassistenten.

2 leerkrachten
Alle groepsleerkrachten
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. 4. Opbrengsten
Route 8:
Dit schooljaar hebben 38 schoolverlaters deelgenomen aan de ROUTE 8 toets.
Gemiddelde Route 8 t.o.v. andere basisscholen voor speciaal onderwijs.
Onderdeel:

Gemiddelde Route 8:

Gemiddelde Sbo De Griffel:

Standaard score

158

139,3

Leesvaardigheid
Taalverzorging
Woordenschat
Begrippenlijst
Luistervaardigheid
Taal totaal

163
164
166
153
160
161

140
144
148
135
147
143

Getallen
Verhoudingen
Meten & meetkunde
Verbanden
Rekenen Totaal

153
148
159
159
155

135
135
135
138
136
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Binnen de onderdelen Taal en Rekenen scoren wij onder het landelijk gemiddelde van de SBO’s, zowel op het totaal, als op de losse onderdelen. Op de
totale toets is het landelijk gemiddelde 158 en wij scoren 139,3. Vorig schooljaar was het landelijk gemiddelde ook 158 en scoorde SBO de Griffel gemiddeld
141,6. We zien een negatieve ontwikkeling.
Schooljaar 2015-2016 scoorden we nog een 3-tal onderdelen voldoende of bovengemiddeld, schooljaar 2016-2017 scoorden we op alle onderdelen lager
dan het gemiddelde, net als dit schooljaar (2017-2018). Wij vragen ons af hoe het komt dat wij al 2 schooljaren bij geen enkel onderdeel aan de
gemiddelde normen voldoen zoals het landelijk gemiddelde binnen het speciaal basisonderwijs.
Een feit is dat er dit schooljaar 51% van de leerlingen binnen het niveau van Praktijkonderwijs functioneert.
Opvallend is dat 1 leerling (volgens ROUTE8) het advies VMBO-Basisberoepsgerichte leerweg kreeg, terwijl wij deze leerling naar Praktijkonderwijs hebben
doorverwezen.
Daarnaast zijn er ook 5 leerlingen (volgens ROUTE8) die het advies Praktijkonderwijs kregen, terwijl wij deze leerlingen naar VMBO-Basisberoepsgerichte
leerweg hebben doorverwezen.
Binnen de commissie van begeleiding hebben we de scores van ROUTE8 bekeken en zijn we tot de conclusie gekomen dat de leerlingen aan de ondergrens
van het VMBO-Basisberoepsgerichte leerweg of aan de bovengrens van Praktijkonderwijs zitten.
Ook zijn er 2 leerlingen die (volgens ROUTE8) het advies VMBO-Basis-kader kregen, terwijl wij deze leerlingen naar VMBO-Basisberoepsgerichte leerweg
doorverwezen hebben.
1 leerling kreeg van ROUTE8 het advies VMBO GT-HAVO. Wij verwezen deze leerling door naar VMBO-kader.

30

31

§1

HET KADER

Het schoolplan bevat onze voornemens en planning voor 2019-2023, dat op 1 augustus 2019 van start is gegaan. In dit plan sluiten wij aan op het
beleidskader, dat stichting breed geldt voor alle scholen van INNOVO en is neergelegd in het strategisch beleidsplan 2019-2023.
Goed onderwijs voor onze kinderen, onze medewerkers en onze omgeving is onze gemeenschappelijke opdracht. INNOVO is vooral een mensenorganisatie:
iedereen telt mee, doet ertoe en haalt het beste uit zichzelf.
Het jaarplan is een vertaling van het schoolplan 2019-2023. De concretisering hiervan vindt u in dit jaarplan. Het schooljaarverslag 2018-2019 dient daarbij
als opmaat voor de inhoudelijke vormgeving. Een school is een dynamisch geheel. We staan zoveel als mogelijk VOOR het onderwijs i.p.v. ACHTER het
onderwijs.
De plannen en ontwikkelingen die beschreven worden zijn tot stand gekomen op een manier die zeer kenmerkend is voor onze school: in gezamenlijkheid
met team, medezeggenschapsraad en leerlingen hebben we nagedacht over de school die we nu zijn en vervolgens waar we als school naartoe willen.
Daarmee is het een plan van ons allemaal waarmee we vol vertrouwen het schooljaar hebben vormgegeven. Het schooljaarplan is ter
advisering/instemming aangeboden aan de
eigen MR.
Iedere kwaliteitsverbetering wordt uitgezet
volgens de principes van het model Nederlandse
kwaliteit (INK-model). Een model dat zich o.a.
kenmerkt door de cirkel van Deming. Door de
Deming-cirkel steeds maar weer te doorlopen,
kan de kwaliteitsheuvel worden beklommen. De
wig symboliseert de kwaliteitsborging, ofwel
het minimum kwaliteitsniveau dat onze school op
zeker moment wil halen en behouden. Om de
verbetering te kunnen besturen wordt gebruik
gemaakt van Balanced Scorecard, waarin de
koersen, de gewenste verbeteringen, zijn
uitgetekend.

§2

ONZE ONTWIKKELPUNTEN

Voor het jaarplan 2019-2020 worden de doelen
genoemd in het schoolplan concreter uitgewerkt.
Afhankelijk van de omvang en intensiteit
beperkt de school de uitwerking tot onderstaand
overzicht of is de implementatie in een
projectplan/begeleidingsplan uitgewerkt. De
jaarlijks terugkerende bezigheden, in het kader
van reguliere kwaliteitszorg of het aanschaffen van
een methode e.d. zijn niet in dit plan opgenomen. Alleen de verbeteracties op teamniveau, die een grotere invloed op de onderwijskwaliteit van sbo de
Griffel hebben, zijn hier opgenomen.
§2.1
nieuwe methode technisch lezen en wereldoriëntatie
§2.2
21st Century Skills
§2.3
Nieuwe collega’s
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§2.1

Oriënteren en uitproberen nieuwe wereldoriëntatie

Mijn juf rent me niet voorbij, ze kent mijn tempo en rent met me mee.
Werkproces 03:
Werkproces 05:
Werkproces 07:

Afstemming leerstofaanbod
Samenwerkend leren
Zelfverantwoordelijk leren

Algemeen doel in 2019-2020
Algemeen: Aan het einde van dit schooljaar is er door de werkgroep een keuze gemaakt voor een nieuwe methode voor wereldoriëntatie. Deze methode is dan
ook reeds in 4 proeftuinen uitgeprobeerd en er ligt een invoeringsvoorstel vanuit deze werkgroep om er in het schooljaar 2020-2021 voor de overige
betreffende groepen mee van start te kunnen gaan.
De volgende aandachtspunten zijn aan het einde van het schooljaar gerealiseerd:
- Er is een keuze gemaakt voor een nieuwe methode voor wereldoriëntatie.
- De betreffende werkgroep koppelt twee maandelijks terug aan de rest van het team betreffende de stand van zaken.
Wat is in 2018-2019 gebeurd?
Vanuit een algehele teamvergadering kwam het signaal naar voren om een nieuwe methode voor wereldoriëntatie te gaan aanschaffen. Deze is verouderd.
Er is een werkgroep geformeerd die het komende schooljaar aan de slag gaat.
Wat willen we bereiken in 2019-2020?
*Er is een keuze gemaakt voor een nieuwe methode voor wereldoriëntatie en in proeftuintjes uitgeprobeerd.
*De methodes wordt aangeschaft en in het schooljaar 2020-2021 voor de rest van de school ingevoerd.
KSF

PI

Norm

Verbeteracties

Budget

Keuze maken
voor nieuwe
methode

Met de werkgroep
worden verschillende
methodes aan de hand
van een kijkwijzer
uitgeprobeerd.

In vier proeftuintjes zijn
ervaringen opgedaan omtrent de
nieuwe methodes die op de markt
zijn.

De ervaringen van de proeftuinen worden met elkaar
gedeeld en mee genomen in het maken van een keuze.
In mei presenteert de werkgroep de uiteindelijke keuze
van de nieuwe methode. Deze zal dan in mei besteld
worden.

€ 20.000,00

Kwaliteitsmeting:
Documentanalyse:
 Verslagen proeftuintjes
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§2.2

21st Century Skills

“De huidige generatie studenten denkt fundamenteel anders en verwerkt informatie anders dan hun voorgangers. Zij zijn opgegroeid in een omgeving
waarin technologie volop aanwezig is. Hun hersenen zijn daardoor fysiek anders.” Marc Prensky

Werkproces 03:
Werkproces 05:
Werkproces 07:

Afstemming leerstofaanbod
Samenwerkend leren
Zelfverantwoordelijk leren
Algemeen doel:
Anders leren vraagt om anders organiseren. Met anders leren willen wij de vaardigheden die de kinderen van
nu, de wereldburgers van morgen, nodig hebben specifiek in ons leerprogramma aanbieden. We denken
hierbij aan vaardigheden die bekend staan als de 21st Century Skills, zie de afbeelding. Met het anders
organiseren willen we tevens een duurzame organisatie neerzetten als antwoord op leerlingenkrimp en
financiële krimp. Door anders te organiseren kunnen we op maat meer bereiken. De vakken als taal en
rekenen blijven de basis. Het anders organiseren heeft betrekking op het zelfstandig werken met de
takenkaart en het verwerken van leerstof tijdens alle vakgebieden.
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KSF

PI

Norm

Verbeteracties

Budget

Cursussen op
maat voor alle
teamleden om
digitale
vaardigheden
te blijven
versterken.

Tevredenheidenquête

Proces:
Meer differentiatiemogelijkheden op ICT gebied binnen alle vakgebieden delen
met elkaar.
School in de maatschappij, voorbereidend op 21ste eeuw

*Leerkrachten
leren van
elkaar.

n.v.t.

Teach the
teacher

CITO
Psycho-sociale
arbeidsscan

Product:
Leerkrachtvaardigheden op het gebied van Prowice, Classroom, Google Drive en
programmeren verhogen.

*Van oud
doen naar
nieuw doen

CITO-resultaten zijn gelijk of beter.
De tevredenheid van de kinderen is gelijk of hoger
Psychosociale arbeidsscan toont een gelijke of lagere werkdrukervaring.

Kwaliteitsmeting:
Documentanalyse:
 De individuele skills van de leerkrachten vergroten op ICT gebied.
 CITO schoolzelfevaluatie
 Tevredenheid enquête
 Psychosociale arbeidsscan (onderdeel van de RIE)
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§2.3

Methode technisch lezen

Vissers die vissen naar vissen en vissers die vissen die vangen vaak bot. De vissen waar de vissende vissers naar vissen, vinden vissers die vissen vervelend en
rot!

Werkproces 08:

Planmatig handelen

Algemeen doel:
Kiezen en implementeren van de nieuwe methode voor technisch lezen.
Wat willen we bereiken in 2019-2020?
- De leerkrachten kunnen aan het einde van het schooljaar aan de slag met een nieuwe methode voor technisch lezen.
- Om dit proces goed te monitoren maken we gebruik van de expertise van onze taalspecialisten.
KSF
Kiezen en
implementeren
van de nieuwe
methode m.b.v.
klassenbezoeken en
didactische
vergaderingen.

PI
Met de betreffende leerkrachten
worden de geobserveerde items
besproken en waar nodig op
gehandeld.
Tijdens de didactische
vergaderingen worden knelpunten
besproken en opgedane ervaringen
met elkaar gedeeld

Norm
In de betreffende groepen zijn
klassenbezoeken geweest + hebben
gesprekken met leerkrachten plaats
gevonden.
Drie didactische vergaderingen met
als thema de nieuwe methode voor
aanvankelijk lezen.

Verbeteracties
De LC taalspecialist observeert de lessen
waarbij wordt gekeken naar:
*Wordt de methode op de juiste manier
ingezet?
*Zijn er aandachtspunten / struikelblokken?
*Is de doorgaande lijn duidelijk en
zichtbaar?

Budget

€ 20.000,00

Kwaliteitsmeting:
Documentanalyse:
 Resultaten AVI en DMT
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§2.4

Professionele leergemeenschap

Van werkgroepen naar PLG (professionele leergemeenschap)
Werkproces 03:
Werkproces 05:
Werkproces 08:

Afstemming leerstofaanbod
Samenwerkend leren
Planmatig handelen

Algemeen doel in 2019-2020
“Een gemeenschap van onderwijsmensen die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het leren en ontwikkelen van leerlingen, waarin er
eigenaarschap en regelruimte is, waarin leraren initiatieven nemen voor de eigen professionalisering en het collectief leren, waar leraren
werken die gemotiveerd, betrokken en bevlogen zijn en blijven en hun talenten in gezamenlijkheid inzetten voor de brede ontwikkeling van de
leerlingen” (Mentink, 2014).
Komen tot een professionele cultuur, die zich richt op gedeelde normen en waarden. De focus ligt op het leren van de kinderen.
-

Het leiderschap is gericht op het begeleiden, ondersteunen en faciliteren van samen leren.
De organisatiestructuur maakt samen leren mogelijk. Er zijn werkgewoontes ontwikkeld die samenwerkend leren bevorderen en die ruimte bieden om
elkaar te ondersteunen.
Er is een informatiesysteem met de focus op het leren van leerlingen en het verbeteren van de resultaten.
Er is ondersteunend human resource beleid met de focus op samen ontwikkelen. Kernwoorden

De volgende aandachtspunten zijn volledig gerealiseerd:
- We werken in vier PLG’s; rekenen, taal / lezen, gedrag en ICT.
- In de PLG gelden heldere en gecommuniceerde regels voor de omgang met elkaar en anderen.
- De PLG heeft een gedeelde missie (doel), visie (richting), waarden (collectieve inzet en verplichtingen) en doelstellingen (indicatoren, tijdlijnen en
targets), stuk voor stuk gericht op het leren van de leerlingen.
- Cultuur van samenwerken met focus op leren door iedereen.
- Gezamenlijk onderzoek doen naar de beste praktijkvoorbeelden en naar de huidige werkelijkheid.
- Actiegerichtheid: leren door te doen.
- Voortdurend streven naar verbetering.
- Resultaatgericht werken.
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Wat is in 2018-2019 gebeurd?
De voorgaande drie jaren hebben we vanuit het “Rijnlandse gedachtengoed” gewerkt met vier werkgroepen rekenen, taal / lezen, gedrag en ICT.
Wat willen we bereiken in 2019-2020?
We willen nu geleidelijk aan de omslag gaan maken van werkgroepen naar PLG’s.
Alle leerkrachten nemen deel aan een door het zelf gekozen PLG. In deze PLG heerst een gedeelde verantwoordelijkheid voor het leren van leerlingen en
creëren de deelnemers meer ruimte aan hun eigen professionele ontwikkeling en aan die van de medecollega’s. Daarnaast geven ze de eigen leerprocessen
op zo een manier vorm met als doel de leerresultaten van leerlingen effectief te verbeteren. De professionaliteit kenmerkt zich door het eigen handelen van
voortdurend te onderzoeken met het oog op verbetering. Dat betekent niet dat het onderwijs nu heel slecht is, maar dat het altijd beter kan; en dat leraren
de verantwoordelijkheid nemen om samen constant naar deze verbeteringen op zoek te gaan. “Om gezamenlijk te reflecteren en te verbeteren is het
voorwaardelijk om de onderwijspraktijk te onderzoeken, jezelf als professional kwetsbaar op te stellen door open te staan voor feedback van leerlingen,
collega’s en leidinggevenden” (John Hattie).

KSF

PI

Norm

De PLG formuleert heldere en
gecommuniceerde regels.
PLG

De PLG formuleert een gedeelde missie,
visie, waarden en doelstellingen, stuk voor
stuk gericht op het leren van de leerlingen.

Een keer per 2 maanden komt de
PLG bij elkaar. En werkt aan de
door hen zelf gekozen punten.

Verbeteracties

Budget

De leden van de PLG communiceren in
september de punten waar ze dit jaar aan
willen gaan werken.
neutraal
De PLG’s nemen de overige teamleden
gedurende het schooljaar mee in hun
ontwikkelingen en voorstellen.

Kwaliteitsmeting:
Documentanalyse:
 Verslagen PLG’s
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§3

DE MONITORING

Resultaten

Waardering
medewerkers

Waardering
klanten

Processen

Middelen

Strategie en
beleid

Personeelsbeleid

Leiderschap

We volgen systematisch de uitvoering van de maatregelen en brengen periodiek de resultaten in kaart. Wij rapporteren periodiek aan het College van
Bestuur via voortgangsberichten over onze vorderingen. Die voortgangsberichten bespreken we ook met de geledingen binnen onze school. De adviezen die
wij van de geledingen ontvangen, gebruiken we om de uitvoering waar nodig bij te stellen, en/of om het volgende schooljaarplan / schoolplan mee op te
stellen. Instrumenten om de kwaliteit te bewaken en efficiënt te evalueren:

Methodegebonden
toetsen

Per toets,
2x VCB

Leerlingvolgsysteem

Per toets, 2x VCB

Gesprekkencyclus

mei/
juni

Leerlingenpanel

mei/
juni

mei/
juni
1x per 15 wk

Klassenbezoeken

mei/
juni
1x per 15
wk

1x per 15 wk

okt/
nov

Risicoinventarisatie
Enquêtes

mei/
juni

okt/
nov

jan

1x per 2 jr

1x per 2 jr

jan

1x per 2 jr

1x per 2 jr

1x per 2 jr

1x per 2 jr
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Monitorgesprekken
Analyse
Ziekteverzuim
Toetsing
aan MR
Exploitatieoverzichten

Jaarlijks

Jaarlijks

Jaarlijks

Jaarlijks

Jaarlijks

Jaarlijks

3x per jaar

3x per jaar

3x per jaar

3x per jaar

Jaarlijks

Jaarlijks

1x per 3
mnd

Maandelijks
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§4

ONZE BEKWAME PROFESSIONALS

Nascholing

Inhoud:

Wie?

Kosten?

BHVherhalingscursus
(Smit & Partouns)

De volgende onderdelen worden behandeld tijdens de cursus herhaling BHV: verlenen van
Eerste hulp, kennis vergaren van belangrijke brandpreventie, maatregelen en
voorzieningen, beperking en bestrijding van een beginnende brand, communicatie,
oefening met slachtoffers.

11 personen

€ 4000,00

Rekenen

Begeleiden team met extra rekenmaterialen verzamelen en inzetten bij de methode
Wizwijs.
Inbouwen kalender van de spelletjes van: “Met sprongen vooruit” gekoppeld aan de
rekenmethode.

Team

€ 3000,00

Seminarium voor
Orthopedagogiek

Tweede Master opleiding Jonge kind 5 groepsleerkrachten

Studie tweedaagse
team

Rots & Water, Kijken naar kinderen, Automatiseren bij rekenen

Team

€ 3000,00

Colette de Bruyn
(autisme)

Geef me de vijf & Dit is autisme

Team

€ 5000,00

Team

€ 8000,00

Onvoorzien

Totaal:

studiebeurs

€ 23.000,00
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BIJLAGE 1

ONTWIKKELPUNTEN VANUIT SCHOOLPLAN 2019-2022

Nieuwe technisch leesmethode

Implementatie van de technisch lees methode:

’19-‘20
(lopend)

Sociaal- emotionele
ontwikkeling

Methode PAD voor sociaal emotionele ontwikkeling bijscholen aan nieuwe personeelsleden.

’19-‘20
(lopend)

De school heeft de procedure voor de bespreking van de resultaten op de vragenlijsten m.b.t. de sociale
competenties vastgelegd in een procedure (workflow).

21st Century Skills

Opstellen van een ICT-curriculum
ICT vaardigheden team bijscholen

’19-‘20
(lopend)

Groep overstijgend en zelfverantwoordelijk leren oriënteren digitale portfolio
Nieuwe methode wereld
oriëntatie

Uitzoeken en implementeren nieuwe methode

’19-‘20
(lopend)

De school heeft een systeem voor groepsbezoeken vastgesteld.
De school heeft de geplande verbeteractiviteiten vertaald naar een inhoudelijke planning voor de verschillende
vergaderingen op school.
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BIJLAGE 2

INFORMATIEBRONNEN

Informatiebron:

Opgeslagen bij/onder:

Ge-upload bij internet schooldossier
Onderwijsinspectie

Strategisch beleidsplan INNOVO 2015-2019

Schoolvademecum - INNOVO

nee

Kadernota INNOVO 2017-2018

Schoolvademecum - INNOVO

nee

Werkprocessen INNOVO

Schoolvademecum - INNOVO

nee

Schoolplan 2019-2023

Schoolvademecum - Schoolplan

ja

Zorgplan

Schoolvademecum - Werkproces 08

ja

Integraal veiligheidsplan

Schoolvademecum – Werkproces 02

nee

Jaarverslag 2018-2019

Schoolvademecum – Werkproces 01

ja

Schoolgids 2019-2020

Schoolvademecum – Werkproces 11

ja
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