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1. Inleiding 

 

Voor u ligt het schoolplan van interconfessionele SBO De Diamant. De afgelopen 4 jaren hebben in het 

teken gestaan van de scholenfusie van SBO De Boemerang, vallend onder het PCPOW en SBO De 

Windroos, vallend onder het WSKO. De komende jaren bouwen we voort op alles wat er inmiddels 

bereikt is en zullen we een verdiepingsslag maken in onze onderwijskundige aanpak. Daarnaast zullen 

we ons voorbereiden op de nieuwe uitdagingen binnen het gehele onderwijs. Met name de positionering 

van het SBO binnen het ons samenwerkingsverband zal veel aandacht en inzet van ons vragen. 

Het team heeft op gemeenschappelijke studiedagen meegedacht over de missie, visie en plannen. De 

resultaten van deze studiedag zijn verwerkt in dit schoolplan. 

 

Dit schoolplan, bedoeld voor de schooljaren 2019–-2023, is ter goedkeuring voorgelegd aan de 

medezeggenschapsraad. In de periode van dit schoolplan hanteren we een cyclisch systeem, waarbij elk 

jaar de concrete beleidsvoornemens van het schooljaarplan worden geëvalueerd en nieuwe concrete 

doelen worden gesteld volgens het zgn. PDCA-model (‘plan-do-check-act’). Hiermee wordt voorkomen 

dat het schoolplan een statisch geheel wordt. Zo blijft het een levend document dat als leidraad zal 

dienen voor de ontwikkeling van onze school. 

Dit schoolplan is niet uitsluitend bedoeld in het kader van de verticale verantwoording (inspectie en 

bevoegd gezag). Met nadruk wordt opgemerkt dat dit schoolplan een rol moet spelen in de horizontale 

verantwoording (ouders, MR, subsidiegevers, samenwerkingsverband, gemeente).  

 

                                                                                                                                                                  Gé Biezeno 

 

 

 

1.a  Doelen en functies van het schoolplan 

Het schoolplan zien wij in de eerste plaats als een document met een interne functie voor directie en team 

om richting en overzicht te bieden m.b.t. de verdere ontwikkeling van onze school in de komende vier 

jaar. In dit plan leggen we vast welke beleidskeuzen we als school hebben gemaakt, waar we in deze 

planperiode aandacht aan zullen besteden en (verder) aan gaan werken. Zowel op onderwijskundig 

gebied als op personeelsgebied. Daarnaast willen we ons met dit schoolplan verantwoorden naar de 

inspectie van het onderwijs, naar ons bestuur en natuurlijk naar de ouders van onze leerlingen.  

Kwaliteitszorg neemt een belangrijke plaats in binnen onze school. In dit schoolplan is dan ook een apart 

hoofdstuk opgenomen over de manier waarop we de kwaliteit van ons onderwijs willen waarborgen. 

 

1.b  De gevolgde procedure 

PCPOW heeft het afgelopen schooljaar een koersplan PCPOW Strategie in beweging opgesteld; “Elke dag 

groei!“ (zie hoofdstuk 3) De Diamant zal binnen deze kaders haar onderwijs verder vormgeven.  

Onze school hanteert verschillende instrumenten om de kwaliteit te meten: de kwaliteitskaarten van 

WMKPO, de uitkomsten van diverse tevredenheidonderzoeken en de zelfevaluaties. De verbeterpunten 

zijn door de directie verwoord en ondergebracht in dit schoolplan. 

De afgelopen maand is deze versie van het plan voor instemming naar de MR gestuurd en naar het 

college van bestuur van PCPOW voor vaststelling. 

Ten slotte is het plan in september 2019 naar de onderwijsinspectie gestuurd. 

 

1.c   Verwijzingen 

In dit schoolplan wordt verwezen naar de volgende documenten: 

• het strategisch beleidsplan van stichting PCPO Westland; Elke dag Groei!  

• het personeelshandboek van stichting PCPO Westland 
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• de schoolgidsen van beide locaties  

• het ondersteuningsplan van het SPOW 

• het zorgplan van de school  

• de handleidingen van de op onze school in gebruik zijnde methoden 

• de groepsmappen 

• het formatieplan 

• het nascholingsplan 

• het managementstatuut 

• de functie- en taakomschrijvingen personeelsleden 

 

 

1.d  Bronnen en instrumenten 

De volgende bronnen zijn gebruikt bij de totstandkoming van dit schoolplan: 

• het schoolplan 2015-2019 

• het strategisch plan van de PCPOW 

• het (huidige) ondersteuningsplan van het SPOW 

• de inspectieverslagen d.d.  april 2015, april 2016 en december 2017 

• leerlingtevredenheidsonderzoeken voor beide locaties 

• personeelstevredenheidsonderzoek voor beide locaties 

• oudertevredenheidsonderzoek voor beide locaties 

• jaarlijkse meting en analyse van de opbrengsten 

• externe audit door Seminarium van Orthopedagogiek 

• zelfevaluatie m.b.v. het BAS + model 

• Jan Rotmans; “In het oog van de Orkaan” 

 

1.e  Evaluatie 

Elk jaar zal het jaarplan van het schoolplan worden geëvalueerd door directie en schoolteam voor wat 

betreft de voorgenomen verbeterpunten en zo nodig worden bijgesteld. 

Bij het opstellen van het schoolplan 2019-2023 zullen de evaluaties van de afgelopen periode worden 

geanalyseerd, waarbij met name de evaluatie van het laatste jaarplan richting geeft voor het nieuwe 

schoolplan. 

       

2. Onze school  

Per 1 augustus 2015 maakt SBO De Diamant deel uit van Stichting Protestants Christelijk Primair 

Onderwijs regio Westland. PCPOW is het bevoegd gezag van 15 scholen in Westland en Midden-

Delfland. In het kader van Passend Onderwijs neemt onze school deel aan het Samenwerkingsverband 

Primair Onderwijs Westland. Het samenwerkingsverband SPOW omvat 45 scholen voor basisonderwijs 

en één speciaal basisonderwijs in Westland, Midden-Delfland en Hoek van Holland. Deze bovenschoolse 

structuur is van invloed op de ontwikkeling en beleidsvorming van onze school. 

 

2.a Beschrijving van onze school 

SBO “De Diamant” is een school met twee locaties: locatie Hoge Woerd en locatie Martinusstraat.  

 

Locatie Hoge Woerd is gelegen in een rustige woonwijk. In de omgeving van de school is veel groen. 

Twee jaar geleden zijn er door de gemeente ruimere standplaatsen voor het taxivervoer gerealiseerd, 

waardoor de verkeersveiligheid rondom het schoolverbouw vergroot is. Deze locatie heeft 17 lokalen, 

waarvan er 2 bezet zijn door andere gebruikers. Daarnaast zijn er twee aula’s, een speellokaal, een 

keuken, een technieklokaal, werkplekken met computers, een bibliotheek en een documentatiecentrum. 

Er zijn drie ruime speelpleinen, die ingedeeld zijn naar (leeftijds)groepen en een plaats voor 

schooltuintjes. Voor de gymlessen wordt gebruik gemaakt van de gymzaal Hoge Woerd.  
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Locatie Sint Martinusstraat is eveneens gelegen in een rustige woonomgeving waar veel ouderen wonen 

in een zorgflat dan wel appartementen. De school is gelegen nabij de bibliotheek en theater De Naald. In 

de omgeving van de school is veel groen. Twee jaar geleden zijn er speciale taxistandplaatsen 

gerealiseerd. Deze locatie heeft 13 lokalen, een keuken, een technieklokaal, een aula, werkplekken met 

computers, een schooltuin met een kasje, een speelzaal voor de kleuters en een bibliotheek. Verder is er 

een groot schoolplein dat onderverdeeld is in vier zones: rust, sporten, rennen en speeltoestellen. Er is 

een speciaal gedeelte van het plein voor de kleuters. Voor de gymlessen wordt gebruik gemaakt van een 

gymzaal aan de Dijkweg. 

 

In beide locaties is een logopedische praktijk en een kinderfysiotherapiepraktijk gehuisvest. Tevens 

verzorgt OnderwijsAdviesdienst op beide locaties dyslexietrainingen. 

 

Het management van onze school wordt gevormd door de schooldirecteur en twee locatieleiders. Te 

samen met de bouwcoördinatoren zijn zij verantwoordelijk voor de organisatie op school. Naast deze 

lijnfuncties draagt de zorgcoördinator samen met de intern begeleiders zorg voor alles wat met de 

leerlingen te maken heeft. Voor de aanname van nieuwe leerlingen hebben we één collega vrijgesteld. 

Voor komend schooljaar zullen de leerkrachten met elkaar 25 groepen “bemannen”. Dit gebeurt meestal 

in duo-schap. De kleutergroepen worden ondersteund door onderwijsassistenten. Naast deze inzet 

maken we ook gebruik van PABO- en SPW-studenten. 

Afgelopen schooljaar zijn we ook gestart met een schoolcoach die met name het nieuwe personeel 

gedurende het eerste jaar begeleidt. 

De verhouding man – vrouw van 1 : 4 wordt bij lange na niet gehaald. De leeftijdsopbouw van het 

personeel is redelijk verdeeld. De meeste medewerkers zitten in de leeftijdscategorie 30-50 jaar. 

 

SBO De Diamant heeft in totaal zo’n 330 leerlingen, die ongeveer gelijkelijk over de twee locaties 

verdeeld zijn. Komend jaar starten we met 25 groepen. Jaarlijks wordt bekeken of het nodig en/of 

mogelijk is om tussentijds een extra groep te starten op een van de locaties in het kader van de verplichte 

plaatsing binnen drie maanden van leerlingen met een SBO arrangement. 

Op beide locaties zitten momenteel (mei 2019) ca. 175 leerlingen, die verdeeld zijn over 24 groepen die 

aangegeven worden met de dierennamen; hiervan zijn 4 kleutergroepen.  

 

Het functiehuis ziet er op dit moment als volgt uit; 

Aantal medewerkers: 72 

• Directieformatie: 1,0 fte 

• Onderwijzend personeel: 40,7fte 

                 Locatieleiders, zorgcoördinator, leerkrachten, intern begeleiders, vakdocenten gym 

• Onderwijs Ondersteunend personeel: 6,9 fte 

                 Orthopedagoog, onderwijsassistente, logopediste, administratie, conciërge, kookjuf  

• Door het vertrek van de maatschappelijk werkster, is er een contract afgesloten met      

                 Schoolformaat voor externe inzet. 

 

Door het stijgend aantal leerlingen zal t.a.v. alle functies bekeken worden of het aantal uren nog 

toereikend is. Daar waar nodig zullen aanpassingen in wtf. plaatsvinden. 

 

SBO De Diamant biedt stageplaatsen aan voor PABO-studenten en SPW-studenten.  

De school maakt onderdeel uit van “opleiden in de school”. Beide locaties beschikken over een stage-

coördinator. Deze begeleidt de stagiaires en de praktijkbegeleiders.  

De school biedt structureel gelegenheid tot stage lopen aan PABO-studenten en studenten 

Onderwijsassistent niveau 4. Wanneer mogelijk biedt de school gelegenheid tot stage lopen aan 

studenten SPH en pedagogiek.  
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Scholen voor het speciaal basisonderwijs en scholen voor het speciaal onderwijs hoeven “het gewicht” 

van een leerling niet te bepalen. 

 

Sinds schooljaar 2012-2013 zijn twee kleutergroepen van WSKO Bernadetteschool gehuisvest in aparte 

vleugel in het schoolgebouw van locatie Hoge Woerd Deze kleutergroepen zullen op termijn terugkeren 

naar het hoofdgebouw van de Bernadette wanneer het aantal leerlingen in de kleuterleeftijd stabiliseert 

dan wel terugloopt. 

 

2.b TSO en BSO 

De TSO op onze school is op de volgende wijze georganiseerd: 

Alle kinderen blijven in de regel op school tussen de middag en lunchen met de leerkracht in het lokaal. 

Na het buitenspelen starten de middaglessen. Aan het overblijven zijn geen kosten verbonden.  

Vanaf augustus 2019 zal er op de locatie Hoge Woerd in samenwerking met Kwest gestart worden met 

een naschoolse opvang. De subsidie voor deze gespecialiseerde opvang zal in ieder geval voor 2 jaar 

ingezet worden.  

 

2.c Leerlingenaantal en prognose 

De Diamant is de enige regionale SBO school die kinderen opvangt die woonachtig zijn binnen het 

samenwerkingsverband SPOW (36.01). 

We onderwijzen en begeleiden kinderen op van 4  tot en met 13 jaar die niet meer geholpen kunnen 

worden in het reguliere basisonderwijs en die (meer) specifieke hulp nodig hebben om zich adequaat te 

ontwikkelen.  

 

Teldatum Totaal aantal lln BAO Totaal aantal lln SBO deelnamepercentage 

1 oktober 2018 

1 oktober 2019 

10.951 

≈ 11.000  

308 

≈ 320 

2,8% 

≈ 2,9% 

 

Leerlingenprognoses per 1 oktober 

 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Aantal 320 325 325 330 330 330 330 

 
Bron: Ondersteuningsplan SPOW  

 

 

3.   De opdracht van onze school 

 

3.a   Koersplan PCPOW Strategie in Beweging; Elke dag groei! 

Vanuit het bevoegd gezag wordt in het kader van integraal personeelsbeleid en kwaliteitszorg 

bovenschools beleid ontwikkeld. Deze (kader)regelingen geven de ruimte voor de individuele scholen 

aan. Over het algemeen geldt dat elke school verantwoordelijk is voor haar eigen onderwijsinhoudelijke 

ontwikkeling. Waar sprake is van integraal personeelsbeleid gelden algemene kaders op 

stichtingsniveau. In dit schoolplan worden deze (kader)regelingen niet in extenso opgenomen, maar 

wordt waar nodig verwezen naar deze regelingen1. 

Elke vier jaar stelt PCPOW een Strategisch Beleidsplan op waarin ook op operationeel niveau in de vorm 

van een jaarplan de concrete doelen worden aangegeven. Dit plan heeft een cyclisch karakter. Voor elk 

nieuw jaar worden op basis van een evaluatie van het afgelopen jaar nieuwe concrete doelen vastgesteld. 

Indien van toepassing worden deze nieuwe doelen opgenomen in dit schoolplan. 
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In aanloop naar dit schoolplan hebben tijdens co-creatiesessies en pizzabijeenkomsten naast 

medewerkers van de stichting ook ouders van de scholen en partners vanuit het sociale domein 

deelgenomen aan het opstellen van dit koersplan. Ook kinderen van de diverse basisscholen hebben hun 

bijdrage geleverd. Voor de volledige uiteenzetting verwijs ik graag naar de website van het PCPOW.  

 

Hieronder staan de belangrijkste pijlers benoemd; 

 
1. Vind je unieke print; de route die het kind, de school & de stichting loopt (van groepsgericht 

naar kindgericht) op zoek naar hun eigen unieke print. Deze unieke print willen met name 

laten gelden t.a.v. de identiteit, vakmanschap, eigenaarschap, persoonlijke doelen, 
portfolio en de vormgeving van het belevingsgericht onderwijs. 

 

2. Je bent geliefd; Alle betrokkenen (kind, ouders, medewerkers) voelen zich veilig, weten zich 

gezien en voelen zich waardevol met hun persoonlijkheid en talenten. We willen dit vooral 

bereiken door het geven en krijgen van vertrouwen, gebruik maken van elkaars kwaliteiten en 

talenten, elkaar ontmoeten, nieuwsgierig zijn en elkaar de ruimte geven. 

 

3. Plezier in leren: Bouw een school (zonder drempels) waar leren leuk is met aandacht voor de 

talenten en ontwikkelpunten van het kind. We concentreren ons vooral op een uitdagende 

leeromgeving, ruimte voor creativiteit, zelfontplooiing en in verbinding zijn met elkaar. 

 

4. We doen het samen; We maken een omgeving waarin een kind zich optimaal kan ontwikkelen.  

Door ontmoetingen willen we relaties in alle lagen in en om school; de leerkrachten en ouders en 

leerlingen, in de relatie tussen leerkracht een directie van de school, tussen leerkrachten en 

externe partners en als collega’s onderling. We gaan hierbij uit van erkende ongelijkheid; als 

ieder zijn talent kan inzetten, komen we verder! 

 

De ontwikkelingen van De Diamant zullen met name binnen deze kaders vormgegeven worden. Zie 

hiervoor het meerjarenbeleidsplan. 

 

Partners 

De school werkt samen met de volgende partners 

• Ouders 

• Kinderlogopedie 

• Viertal Den Haag 

• Kinderfysiotherapie 

• ONL 

• Kinderopvang Kwest 

• De Bieb op school 

• JGZ – Jeugdgezondheidszorg Zuid Holland West 

• Stichting Jeugformaat 

• SPOW 

• Sociaal Kernteam Westland 

• Onderwijs Advies Zoetermeer 

• Onderwijs Inspectie  

• Leerplicht Westland 

 

3.b   Uitgangspunten Ondersteuningsplan Stichting Primair Onderwijs Westland (SPOW) 

Het jaarlijks vast te stellen Ondersteuningsplan SPOW geeft specifieke kaders aan voor de scholen binnen 

het samenwerkingsverband. Het betreft hier met name die onderwerpen die de relatie tussen het 

reguliere basisonderwijs en het speciaal basisonderwijs raken.  
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In het ondersteuningsplan, dat gezien moet worden als inhoudelijk kerndocument van het SPOW, staan 

de visie en het strategisch beleid van het samenwerkingsverband beschreven. Tevens wordt in het 

ondersteuningsplan aangegeven op welke manier de doelen die geformuleerd zijn, bereikt moeten 

worden.  
 

Vanuit de beschreven missie van het SPOW heeft SBO De Diamant een speciale taak om voor leerlingen 

die extra ondersteuning behoeven een passende plek in het onderwijs in het Westland te bieden. In het 

huidige ondersteuningsplan wordt het plan benoemd om in een expertisecentrum de krachten met het 

speciaal onderwijs te bundelen en onze school naast de onderwijsfunctie te betrekken bij ondersteuning, 

advisering, onderzoek, crisisinterventie en trainingen aan de reguliere basisscholen. 

 

De Diamant heeft in het POS (Perspectief op School), een digitaal systeem van het SPOW, aangegeven 

welke ondersteuning zij kunnen bieden en hoe zij zich verder willen gaan ontwikkelen. Dit plan wordt 

jaarlijks bijgesteld. Verdere informatie t.a.v. het Samenwerkingsverband is te vinden op de website 

www.spow.nl 

 

SBO De Diamant sluit met het handelingsgericht werken volgens de 1-zorgroute aan bij de 

beleidsuitgangspunten van SPOW.  

 

In verband met de afwezigheid van de huidige directeur heeft het bestuur SPOW een jaar uitstel 

gekregen voor het opstellen van het nieuwe ondersteuningsplan (OP). Bij het opstellen van dit schoolplan 

is rekening gehouden met de eerste schetsen voor het nieuwe OP. 

 

3.c   Waar staan wij voor? 

De Diamant is een interconfessionele school voor speciaal basisonderwijs in het Westland. Wij richten ons 

op kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 13 jaar met leer-, gedrags- en/of ontwikkelingsproblemen, die 

onvoldoende baat hebben bij het reguliere onderwijsaanbod. Wij bieden ons onderwijs- en 

ondersteuningsaanbod in nauwe samenwerking met de ouders/verzorgers, de reguliere basisscholen en 

de jeugdhulpverleningsorganisaties in de regio. Wij willen elk kind op De Diamant laten schitteren door: 

 

➢ uit te gaan van onze kernwaarden: veiligheid, geborgenheid, respect, eerlijkheid, vertrouwen, 

verbondenheid, openheid, plezier en eigenheid, 

➢ een positief pedagogisch klimaat te bieden, waarin we werken vanuit betrokkenheid en 

verantwoordelijkheid. 

➢ een uitdagende en rijke leeromgeving te creëren, waarin ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen. 

➢ af te stemmen op de onderwijsbehoeften van ieder kind, waarbij wij steeds de aansluiting zoeken bij 

zijn/haar mogelijkheden en talenten, 

➢ een nauwe samenwerking  te onderhouden met de ouders/verzorgers, zodat er optimale samenhang 

is tussen de verschillende leefmilieus van het kind, 

 

Het team van SBO De Diamant heeft de ambitie uitgesproken om de onderstaande facetten in het 

onderwijsaanbod verder te ontwikkelen: 

  

➢ Ontdekken, contextrijk en authentiek leren; Leren is effectiever als leerlingen de leerstof zoveel 

mogelijk in relatie kunnen brengen tot de werkelijkheid zoals die zich nu en later voordoet 

➢ Behoefte aan overzichtelijkheid, veiligheid en geborgenheid; Leerlingen en leerkrachten willen zich 

beschermd weten op school en willen er gemakkelijk hun weg kunnen vinden 

➢ Ontwikkeling van (mede) verantwoordelijkheidsgevoel; Je bent niet alleen verantwoordelijk voor je 

leerproces maar ook voor je leer- en sociale omgeving 

http://www.spow.nl/
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➢ Zelfstandig en actief leren; Leren is effectiever als leerlingen hun leerproces meer zelf aansturen. 

Leerlingen zijn meer gemotiveerd als zij zelf invloed hebben op wat ze leren bijvoorbeeld doordat ze 

kunnen kiezen uit opdrachten, zelf hun planning kunnen maken 

➢ Behoefte aan herkenbaarheid, identiteit en thuisgevoel ; Leerlingen en leerkrachten willen gezien 

worden als individu en beoordeeld op hun specifieke kwaliteiten 

➢ Samenwerken; Leren gaat beter als je communiceert met medeleerlingen. Bovendien doe je zo allerlei 

(sociale) en communicatieve vaardigheden op  

➢ ICT gebruik neemt sterk toe; Kennis op school is niet meer afhankelijk van leraar en leerboek, maar 

kan overal op elk moment vandaan gehaald worden. Ouders en leerlingen waarderen het als een 

school veel ICT in haar onderwijs gebruikt 

➢ Interne deskundigheidsvergroting; In scholen zien we meer intern, interdisciplinair overleg, meer 

multidisciplinaire samenwerking en onderlinge coaching personeel 

 

 

3.d   Wat komt er op ons af?     

 

Maatschappelijke ontwikkelingen 

 
De brede taakstelling 

De brede taakstelling van het primair onderwijs houdt in dat er aandacht is voor zowel de cognitief-

intellectuele als de sociaalemotionele ontwikkeling van leerlingen. Een goede beheersing van taal 

(Engels) en rekenen beschouwt de raad als noodzakelijke voorwaarde voor de verdere ontwikkeling. 

Bijzondere aandacht voor deze vakken is dan ook op zijn plaats. Belangrijk is dat de aandacht voor taal 

en rekenen niet leidt tot een kwaliteitsvermindering bij andere vakken (bijvoorbeeld wereldoriëntatie, 

cultuureducatie of science) of tot minder aandacht voor de sociaalemotionele ontwikkeling. 

Cultuur verdient eveneens een centrale plek in het curriculum. Om hierbij te helpen kan een 

referentiekader cultuureducatie ontwikkeld worden en zouden scholen deskundiger moeten worden op 

het gebied van cultuureducatie. Ten slotte vraagt de toekomstige samenleving om aandacht voor leer- en 

denkvaardigheden en ‘advanced skills’.  

 

Curriculumvernieuwing 

De huidige generatie leerlingen vragen om een andere vorm van onderwijs; een vorm die veel actiever is 

en werkt met active learning. Vernieuwing is vooral ook nodig voor een betere aansluiting op het 

beroepenveld van de toekomst. Voor een goede aansluiting van onderwijs op de samenleving en de 

arbeidsmarkt is het belangrijk dat er regelmatig een evaluatie plaatsvindt van het onderwijs en 

wijzigingen worden doorgevoerd. Tot nu toe gebeurde dat aanpassen van het curriculum vaak nog ad 

hoc en per vak. 

De onderwijsraad pleit voor gerichte aandacht voor curriculumvernieuwing. SBO De Diamant zal deze 

ontwikkeling op de voet volgen en haar onderwijs daar waar nodig aanpassen. 
 

Uitdagend onderwijs voor alle leerlingen 

Een andere vereiste voor een goede ontwikkeling van leerlingen is onderwijs dat voor iedere leerling 

uitdagende doelen stelt. Van belang is daarvoor ook dat scholen op een opbrengstgerichte manier werken 

en dat leerling- en schoolprestaties regelmatig worden geëvalueerd. Hierdoor is het mogelijk om snel bij 

te sturen als een leerling of een leerlingengroep extra hulp of extra uitdaging nodig heeft; er kan 

individueel maatwerk geleverd worden. 

De verplichte eindtoets in groep 8, ook in de eindgroep van het SBO en een verplicht leerlingvolgsysteem 

passen binnen deze visie op onderwijs. Het is van belang bij belangrijke overgangsmomenten de leerling 

centraal te stellen, maatwerk te bieden aan specifieke groepen leerlingen en loopbaanontwikkeling en -

begeleiding te verbeteren. 
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Passend Onderwijs 

In het advies Passend onderwijs voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte (2011) gaat de 

raad in op het wetsvoorstel over passend onderwijs. De raad staat achter de doelen van het 

conceptwetsvoorstel, maar signaleert problemen bij de uitvoering in de praktijk. De raad doet daarom 

een twaalftal aanbevelingen. In het dossier Speciaal onderwijs en zorg in het regulier onderwijs staat de 

visie van de raad op dit thema verder beschreven. De raad stelt in het advies Samen voor een 

ononderbroken schoolloopbaan (2014) dat er meer samenhang nodig is in de aanpak van problematiek 

van jongeren voor wie de inzet van onderwijsondersteuning en jeugdhulp wordt gevraagd. Binnen deze 

samenwerking is momenteel vooral oog voor het proces en minder voor de inhoud. Om inhoudelijke 

samenwerking verder te ontwikkelen, is volgens de raad een gezamenlijke focus nodig. Een 

ononderbroken schoolloopbaan zou daarbij het uitgangspunt moeten zijn. In het advies Decentraal 

onderwijsbeleid bij de tijd (2017) benadrukt de raad dat bestuurlijke verbindingen tussen deze domeinen 

versterking behoeven. 

Tot slot is er aandacht voor groepen die vanwege hun thuissituatie minder kansen krijgen en daardoor 

minder goed presteren in het onderwijs. De raad acht het onderwijsachterstandenbeleid, dat voor deze 

groepen is bedoeld, nog steeds van belang. Scholen zouden de middelen hiervoor bewust moeten 

inzetten voor de juiste groepen kinderen, zodat vooruitgang binnen de groepen zichtbaar wordt  

 

Professionele schoolcultuur 

Bij passend en uitdagend onderwijs hoort een professionele schoolcultuur met goede docenten en 

schoolleiders. In Nederland hebben de scholen relatief veel autonomie met betrekking tot de invulling en 

de organisatie van het onderwijs. Deze autonomie moet volgens de raad ook behouden blijven. 

Tegelijkertijd hoort bij een professionele houding dat scholen bereid zijn verantwoording af te leggen aan 

de leerlingen/ouders en de samenleving. 

Opbrengstgericht werken vraagt onder andere van docenten en schoolleiders dat zij toetsresultaten 

kunnen omzetten in handelingen en doelen.  

 

Kinderopvang en vroeg- en voorschoolse educatie 

Voor kinderen die een risico lopen op onderwijsachterstand bestaat er al voor- en vroegschoolse educatie: 

speciale programma’s voor kinderen vanaf tweeënhalf jaar waarin al spelende aandacht wordt besteed 

aan de taal- en rekenontwikkeling. Voor andere kinderen is er enkel opvang, die veelal niet gericht is op 

(spelend) leren.  Een ontwikkelingsgericht programma van vier dagdelen voor kinderen vanaf drie jaar 

op de basisschool zou hierbij wenselijk zijn. Dit kan tevens ongewenste segregatie helpen voorkomen.  
 

School als gemeenschap 

De ontwikkeling van een kind vindt uiteraard niet alleen binnen de muren van de school plaats. Ouders 

vervullen een belangrijke rol bij het leerproces op school. Pedagogisch partnerschap is stimulerend voor 

de ontwikkeling van leerlingen. Alle leerlingen hebben recht op onderwijs in een veilige omgeving 

waarin ze geaccepteerd en gerespecteerd worden. Het bevorderen van acceptatie van seksuele diversiteit 

maakt hier onderdeel van uit. Antipestbeleid maakt onderdeel uit van de wettelijke plicht van scholen 

om te zorgen voor een veilig schoolklimaat, en daarmee sociale veiligheid. 

 

Identiteit  

SBO De Diamant staat voor de uitdaging om interconfessioneel onderwijs te verzorgen voor alle 

leerlingen die op het SBO zijn aangewezen, waarbij ervan wordt uitgegaan dat de levensbeschouwelijke 

identiteit van de school wordt gerespecteerd en de dialoog wordt gezocht als dat nodig is.  

Vanuit deze uitdaging zullen wij bezien hoe we met de bestaande bindingen met de kerk omgaan en 

openstaan voor mogelijk uitbreiden met andere identiteiten.  

Passend bij onze identiteit zullen we jaarlijks als school één goede doel kiezen als onderdeel van het actief 

burgerschap. 

 

https://www.onderwijsraad.nl/publicaties/2011/passend-onderwijs-voor-leerlingen-met-een-extra-ondersteuningsbehoefte/volledig/item263
https://www.onderwijsraad.nl/publicaties/2014/samen-voor-een-ononderbroken-schoolloopbaan/item7174
https://www.onderwijsraad.nl/publicaties/2014/samen-voor-een-ononderbroken-schoolloopbaan/item7174
https://www.onderwijsraad.nl/publicaties/2017/decentralisatie-bij-de-tijd/item7586
https://www.onderwijsraad.nl/publicaties/2017/decentralisatie-bij-de-tijd/item7586
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Technologie en gepersonaliseerd werken 

Ieder kind heeft recht op eigentijds, uitdagend onderwijs. Onderwijs dat aansluit bij de eigen talenten en 

dat een goede voorbereiding is op leven en werken in de 21e eeuw. Dergelijk onderwijs vraagt om les op 

maat en de juiste ICT toepassingen en digitale vaardigheden kunnen daarbij helpen. 

Zo maken leerlingen steeds meer gebruik van digitale leermethoden en van software die zich aanpast aan 

het niveau van de leerling. Kinderen leren hierdoor op hun eigen niveau en op maat, zodat ze hun 

talenten kunnen ontplooien. Dit vraagt van leraren dat ze blijven werken aan hun eigen digitale 

geletterdheid en digitale vaardigheden en aan die van hun leerlingen. 

Als leraren inzicht hebben in de leervermogens van elke individuele leerling kunnen ze makkelijker de 

voortgang van hun leerlingen volgen en halen ze meer rendement uit hun lesuren. Hierdoor houden ze 

meer tijd over voor individuele begeleiding van leerlingen. 

Nieuwe technologische ontwikkelingen helpen daarmee om de kwaliteit van het primair proces te 

vergroten en te verbeteren. De ontwikkelingen maken ook dat er steeds meer data beschikbaar zijn voor 

scholen waarmee zij inzicht kunnen krijgen in hoe hun onderwijs ervoor staat en hoe ze zich verder 

kunnen verbeteren. 

 

Decentraliserende tendensen 

De landelijke overheid treedt op veel terreinen terug en legt de verantwoordelijkheid neer bij gemeentes 

en de burgers zelf. De verzorgingsstaat verandert in een hoog tempo naar een maatschappij waarin de 

burger zijn participatie aan de samenleving moet organiseren. Nieuwe sociale verbanden zullen zich 

ontwikkelen. Te denken valt aan een herleving van de coöperatieve gedachte, nieuwe buurtorganisaties 

en initiatieven rond mantelzorg. Bestaande instituties, zoals kerken, krijgen concurrenten in de wijk. De 

school zal steeds meer een spilfunctie in wijken gaan krijgen. 

 

Toenemende vraag naar flexibiliteit 

Een duidelijke trend is de noodzaak om flexibel te zijn. Flexibele werktijden, tijdelijke contracten, 

ZZP’ers, thuiswerken en sneller van baan wisselen komen steeds meer voor op de arbeidsmarkt. De 

starheid van bepaalde vaste patronen (schooltijden, vakanties, aantal verplichte lesuren) zal in 

toenemende mate ter discussie komen te staan, omdat ze als een knellend keurslijf worden ervaren door 

de autonome burger. 

 

Culturele veelvormigheid  

Onze regio verandert langzamerhand qua culturele samenstelling. Bepaalde stedelijke tendensen zijn ook 

bij ons waarneembaar. De verplichte huisvesting van statushouders (vluchtelingen) draagt hieraan bij. 

Vragen over mogelijke radicalisering kunnen zich gaan aandienen. De samenstelling van de 

ouderpopulatie wijzigt op sommige scholen sneller dan op andere. Wordt de school een afspiegeling van 

de wijk? Bestaat er een kans op een tweedeling?   

 

Talentmaximalisatie 

Het belang van een goede opleiding is overduidelijk. Een hoge opleiding heeft statistisch een 

voorspellende waarde: hoe hoger opgeleid, hoe gezonder je bent en hoe langer je leeft, hoe minder 

echtscheidingen enz. Steeds meer (hoger opgeleide) ouders zullen eisen gaan stellen aan de kwaliteit van 

het onderwijs. Niet uit te sluiten is dat dit op termijn zal leiden tot een tweedeling binnen het 

onderwijsaanbod.  

In combinatie met de grotere aandacht voor leeropbrengsten kan een eenzijdigheid gaan optreden, nl. een 

nadruk op de cognitieve ontwikkeling. Het zoeken van een evenwicht tussen hoofd, hart en handen blijft 

een uitdaging. 
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Roep om beter opgeleide leraren en directeuren 

De tijd dat de leerkracht een autoriteit op zijn terrein was, is voorgoed voorbij. Openlijk klinkt kritiek op 

het opleidingsniveau van startende leraren en slecht presterende pabo’s. Reken- en taaltoetsen moeten 

het tij keren. Ook aan zittende leraren worden hogere eisen gesteld. Permanente scholing wordt geëist, al 

of niet afgedwongen door de invoering van het lerarenregister (‘levenslang leren’). Ook voor de 

directeuren wordt de lat steeds hoger gelegd (schoolleidersregister). 

 

Voorbereiding op beroep 

Greenport Westland is onderdeel van de derde economie van Nederland. Veel jongeren kiezen echter 

niet voor een baan in deze innovatieve sector. De komst van de Horti Greenport Campus in Naaldwijk 

zal hieraan tegemoet kunnen komen. Onze scholen dienen echter al een basis te leggen voor een 

weloverwogen beroepskeuze waarbij de groene sector (inclusief agro-logistiek, innovatieve techniek, 

duurzaamheid, robotica) niet voorbij wordt gelopen.  

 

21st Century Skills 

Wij leiden kinderen op voor beroepen die er straks niet meer zijn en voor beroepen die we nu nog niet 

kennen. Dat vraagt om een nieuwe doordenking van de inhoud van het onderwijsaanbod. Er ontstaat 

steeds meer consensus over de richting: meer nadruk op een onderzoekende, ondernemende, 

ontdekkende, kritische houding bij leerlingen, meer nadruk op wetenschap en technologie, meer 

aandacht voor breinleren, meer samenwerken, meer cultuureducatie, meer keuzevrijheid voor kinderen. 

Minder centrale instructie, minder aanbodgericht, meer uitdaging. 

 

School en jeugdzorg 

Door de decentralisatie van de jeugdzorg naar de gemeente zal meer dan tot nu toe de school worden 

betrokken bij de vragen vanuit de jeugdzorg. Scholen gaan zich op die manier toenemend 

medeverantwoordelijk voelen voor het brede welzijn van kinderen door deelname aan zorgoverleggen 

(met GGZ, politie, schoolarts, SPOW, leerplicht, sociaal kernteam e.d.).  

 

Rendementsdenken 

Het lijkt erop dat het rendementsdenken in het onderwijs ter discussie komt te staan. De universiteiten 

lijken als eerste in verzet te komen. Ook lijkt het of de politiek en de politiek meer oog krijgt voor andere 

opbrengsten zoals sociale vaardigheden, dan die te meten zijn in cito-scores. De aandacht voor 

versterking van cultuureducatie gaat misschien hiermee hand in hand. De gedachte dat een mens meer is 

dan een productie-eenheid lijkt aan terrein te winnen. Kinderen nu dus leren creatief te zijn wordt meer 

van belang. Hoofd, hart én handen, een oude wijsheid die weer aan kracht wint. 

 

3.e   Wat kunnen wij? 

Door middel van een SWOT-analyse2 wordt de context van onze  school nader beschreven, waarbij ook 

wordt stilgestaan bij de lokale aspecten. De uitkomst van deze analyse is medebepalend voor het beleid 

waarbij we onze sterke punten verder kunnen laten groeien en de ontwikkelpunten verdedigen en 

versterken. De kansen gaan we oppakken en de bedreigingen indien mogelijk sturen en loslaten. 

Onze interne sterkte-zwakteanalyse levert het volgende beeld op: 

 

 

Locatie Martinusstraat 
Sterke punten Ontwikkelpunten 

 
2 De SWOT-analyse is een managementmodel om de strategie van een organisatie te kunnen bepalen. SWOT staat 

voor: strength, weakness, opportunity en threat. In dit document gebruiken we de Nederlandse woorden: sterk, 

zwak, kans en bedreiging. Het model richt zich intern op de sterke en zwakke kanten van een organisatie en extern 

op de kansen en bedreigingen die ‘vanuit de markt’ op ons afkomen. 
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• Kernwaarden worden duidelijk herkend 
binnen school.  

• Het beste uit de kinderen halen 

• Gemotiveerd team 

• Iedereen is welkom  

• Fijne collega’s, die voor de kinderen gaan 

• Flexibel en verantwoordelijkheidsgevoel 

• Oog voor de persoon 

• Goede samenwerking en overleg in het 
team 

• Enthousiaste collega’s met grote inzet 

• Thuisgevoel 

• Ambities als school 

• Continu in ontwikkeling 

• Veel ontwikkelingen en steeds meer 1 
lijn. 

• Een goed en duidelijk pedagogisch 
klimaat, fijne sfeer 

• Een helder gedragsprotocol 

• EDI + PBS in ontwikkeling 

• Veel kennis in huis 

• Aansluiten bij het type leerling 

• Ontwikkeling van het kind volgen 

• Grote lokalen HW 

• Veel structuur 

• Samen één team, krachten bundelen en 
van elkaar (en elkaars locatie) gebruik 
maken  

• Leerlingen keuzes laten maken 

• Samenwerken leerlingen 

• ICT - gebruik 

• Aanbod ZM leerlingen 

• Meer begaafde kinderen 

• Talenten ontwikkelen 

• Dag en weektaken ontwikkelen 

• Meer taakkaarten voor zelfstandig werken 

met materialen 

• Meer keuzekaarten maken voor in de 

groepen voor zelfstandig werken. 

• Eenduidigheid 

• Verouderde methodes vernieuwen 

• Ruimte voor 21 eeuwse vaardigheden met 

meer aandacht aan ontwerpend en 

ontdekkend leren  

• Nadere afstemming van aanbod op beide 

locatie als methoden, werkwijzes, e.d.  

• Plusklas met interessante hoeken 

• Expertises van collega’s gebruiken in het 

aanmeldtraject van nieuwe leerlingen 

 

 

 

Kansen Bedreigingen 

• Delen van ervaringen (in bouwen) van 2 

locaties t.a.v. werkvormen, samenwerken 

• Zelfstandig werken 

• Werken vanuit leerdoelen 

• Methodes als hulpmiddelen 

• Talentontwikkeling 

• Master in het Westland 

• ICT inzetten om na te kijken 

• Co – teaching 

• Interne expertise delen 

• Collegiale ondersteuning als opgezet in de 

kleuterbouw (de 1e stappen zijn gezet) 

• Talent en kennis inzetten in school 

• Meer ICT inzetten 

• Meer werken met ontwikkelingsmaterialen 

ipv methodes 

• Vasthouden aan wat goed gaat 

• Grenzen aangeven 

• Onze kennis en expertise overbrengen in het 

regulier 

• Inrichting van de school, veel “lege” 

plekken. Effectief inrichten van 

mooie/actieve/praktische werkplekken 

• Streven naar een hogere kwaliteit in het SBO  

• Te veel, te snel 

• Mentaliteit en mondigheid van sommige 

ouders 

• Te grote organisatie, minder persoonlijk 

gericht 

• Afhankelijkheid ICT 

• Problematiek wordt groter en diverser; van 

leerlingen 

• Werkdruk; administratie na schooltijd 

• Personeelstekort 

• Te weinig handen in de groep 

• Geen geld voor ondersteuning 

• Communicatie met anderstaligen 

• Onduidelijkheid over aanname leerlingen 

• Kinderen schrijven steeds minder 

• Meer/grotere problematiek ook qua 

thuissituatie 

• Dat er teveel wordt gewerkt voor de 

inspectie/bestuur, waardoor te weinig 

aandacht uitgaat naar de leerlingen 

• Onvolledig dossier bij start SBO, 

documentatie nog niet op orde.  
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• Tijdelijk of parttime plaatsing in het SBO 

• Gedragsgroep SBO als tussenvoorziening 

• Inrichten expertisecentrum  

• Ontwikkelen van arrangementen voor het 

regulier onderwijs 

• Bijdrage leveren aan professionalisering 

regulier BaO 

• Participatie in HIA’s 

• Samenvoegen van SO 3 + 4 bij SBO; worden 

we niet te groot/ hebben we daar de mens 

en middelen voor? 

• Zijn de niveaus tussen de lln niet te groot na 

samenvoegen 

• Soms te veel structuur waardoor je de 

autonomie van de kinderen wegneemt 

• Door blijven jagen en vernieuwen, 

waardoor je de tijd niet neemt om alles goed 

te laten “landen” en ervoor zorgen dat het 

goed staat en niet allemaal half. 

 

 

Locatie Hoge Woerd 
Sterke punten  Ontwikkelpunten  

• Werkwijze locaties veel hetzelfde 

• Pedagogisch klimaat 

• Veiligheid 

• Sfeer in het team, collegialiteit 

• Kindgesprekken 

• Betrokkenheid team bij leerlingen 

• Collegialiteit (openheid, samen) 

• Kind centraal 

• Kennis op schoolniveau  

• SEL – schoolbreed 

• Kijken naar kinderen en werken met 

leerdoelen/leerlijnen 

• Structuur voorspelbaarheid/duidelijkheid 

• Kennis in het team 

• Kennis uitwisselen/delen 

• Sfeer in de groepen, positieve benadering. 

• Duidelijk lijn/afspraken naar kinderen toe 

• Voorspelbaarheid 

• Unitruimtes (mits goed ingezet) 

• Complimenteren 

• Sterke leerkrachten die hard werken met het 

oog voor de kinderen en elkaar 

• zorgstructuur 

• Ouderbetrokkenheid 

• Borgen in handelen van afspraken en 

ontwikkelingen. Zorgen voor één lijn 

• Vergadering kleutertijd 

• TOS, kennis + toepassen in de klas en NT2 

• Spelend leren 

• Doorgaande leerlijn kleuters binnen beide 

locaties 

• Gebruik schoolplein en overige ruimtes voor 

spelvoorzieningen, natuurplekken, e.d. 

• Extra ondersteuning in de groepen zodat je 

meer aandacht kan geven aan kinderen 

groepjes 

• Betere materialen/ICT (methodes) 

• Kindgesprekken; uitgaan van het kind 

• Workshops 

• Gebouw HW moderniseren 

• Gynzy (leerkrachtdeel) / EDI  

• Gym 

• Coöperatieve werkvormen; nog meer op 

niveau werken in groepjes 

• Zichtbaar leren (21 skills) 

• Wisbordjes betere kwaliteit 

• Doorgaande lijn gebruik(duo’s) 

chromebooks/computers 

• Bewegingsonderwijs / MRT 

• Praktijkvakken als techniek 

• Leeromgeving verrijken 

• Versterken samenwerking met ouders  

 

Kansen  Bedreigingen  

• Zelfstandigheid/eigenaarschap vergroten 

met gebruik van leerdoelen van leerlingen/ 

werkkaarten 

• Hersenwerk implementeren 

• Spelend leren  

• Personeelstekort 

• Personeel met de juiste bevoegdheid  

• Wisseling van leerkrachten/eilandvorming 

• Te veel nieuwe ontwikkelingen 

• Draagkracht versus draaglast 

• Opvoedproblematiek 
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• Ondersteuning geven aan regulier onderwijs 

• Leren van clusterscholen 

• Spel en samenspelen doorgaande lijn in 

school (structuren buitenspelen) 

• Teamteaching ook om andere activiteiten te 

doen (Units op HW?) 

• Werken met chromebooks + leerdoelen door 

de hele school 

• Ouderbetrokkenheid 

• Talentontwikkeling 

• Rots en watertraining integreren 

• Groepsdoorbroken activiteiten als onderdeel 

van het coöperatief leren. 

• Uitwisseling leerkrachten verschillende 

locaties (bijv. ideeënuitwisseling) 

• Vastzitten in routines 

• Tekort aan geld/personeel  

• Te mondige ouders 

• Politiek/samenwerkingsverband 

• Maatschappij (telefoon) 

• Diversiteit aan problemen 

• Niet spelen van kinderen 

• Teveel passend onderwijs; wat zijn onze 

grenzen? 

• Teveel differentiatie bij instructie 

 

 

3.f   Onze concrete beleidsvoornemens   

Wij hebben afgesproken de komende periode de volgende concrete doelen te willen bereiken: 

1. De school zal al haar ontwikkelingen afstemmen binnen de 4 richtinggevers van PCPOW. 

2. Meer nog dan we gewend zijn, willen we ouders en kind betrekken met hun omgeving in 

samenwerking met ketenpartners. 

3. De school zal haar ontwikkelingen afstemmen met het (nog op te stellen) beleid van het 

samenwerkingsverband SPOW.  

4. De school zal zich ontwikkelen naar een expertisecentrum, waarbij zij zich naast haar 

onderwijsfunctie ook expertise en ondersteuning zal geven aan de scholen binnen het 

samenwerkingsverband. Expertise vanuit het team wordt hierbij betrokken. 

5. De school zal meer nadruk leggen op een onderzoekende, ondernemende, ontdekkende houding bij 

leerlingen, meer nadruk op wetenschap en (digitale) technologie, meer aandacht voor breinleren, 

meer samenwerken, meer cultuureducatie, meer keuzevrijheid voor kinderen, passend bij de 21st 

Century Skills.  

6. De school zal een breder aanbod creëren, waarbij verouderde methodes vervangen zullen worden. 

7. De school zal in haar aanbod ook de 21e eeuwse vaardigheden (SLO), als zelfregulatie en 

samenwerking een passende plek krijgen. 

8. De school stemt haar cultuuronderwijs en wereldoriëntatie zoveel als mogelijk af, waarbij de 21e 

eeuwse vaardigheden een voorname plek krijgen. 

9. De school zal op beide locaties de ruimtes aanpassen zodat er verrijkte leeromgevingen ontstaan. 

Hierbij valt onder andere te denken aan plus- en klusklassen. 

10. De school zal haar taalonderwijs voor taalzwakke leerlingen nader vormgeven. 

11. De school zal haar aanbod voor de zeer moeilijke leerlingen nader vormgeven. 

12. De school zal spel- en leerontwikkeling nader uitwerken en doorvoeren. 

13. De school zal de in overleg met de intern begeleiders het huidige beleid van inzet interne hulp 

evalueren en zo nodig bijstellen. Het werken met groepsplannen is hierbij vanzelfsprekend en 

richtinggevend voor het hele onderwijsproces op De Diamant. 

14. De school betrekt het kind bij zijn/haar ontwikkeling. Kindgesprekken zijn structureel geworden. 

15. Het portfolio is vast onderdeel geworden bij het onderwijsproces van het kind. Mogelijke verdere 

digitalisering wordt onderzocht. 

16. De school zal aandacht besteden aan de brede talentontwikkeling 

17. De school stelt vast op welke (aangepaste) wijze de ouderbetrokkenheid vergroot kan worden. 

18. De school werkt haar kwaliteitssysteem nader uit en borgt de gemaakte afspraken.  
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19. De school bundelt de krachten en maakt gebruik van elkaars expertise. De bestaande overlegvormen 

zullen nader beschouwd worden en aangepast naar de uitgangspunten van de professionele 

organisatie. 

20. De school stimuleert de zelfstandigheidsontwikkeling van de leerlingen, waarbij er ruimte blijft voor 

samenwerking. 

21. De school geeft het gepersonaliseerd onderwijs nader vorm, waarbij ICT doelmatig ingezet 
wordt. 

22. De opleiding tot Master binnen het samenwerkingsverband vindt tweejaarlijks op De Diamant plaats. 

23. De school evalueert jaarlijks haar aannamebeleid en stuurt daar waar nodig bij. 

24. De inrichting van de locaties  en groepen worden nader bijgesteld voor betere doorgaande lijnen. 

Ook de voorspelbaarheid wordt hierin meegenomen. 

25. De school is actief bezig om jaarlijks geld in te zamelen voor tenminste één goed doel. Aan dat doel 

wordt de nodige aandacht besteed tijdens lessen en/of acties. 

26. Scholen houden nauw contact met instanties zoals het SKT, Vitis, CJG en School’s Cool in Westland 

indien de (complexe) gezinssituatie van de leerlingen daartoe aanleiding is. 

27. Vanuit de school worden ouders met financiële problemen actief jaarlijks geïnformeerd over de 

mogelijkheid van de Westlandpas. 

 

4.  De vormgeving van ons onderwijs 

 

4.a   Onze onderwijskundige doelen 

Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt aangegeven hoe het onderwijs op de school vormgegeven wordt. In de 

beschrijving van dit hoofdstuk wordt duidelijk gemaakt, hoe invulling gegeven wordt aan de wettelijke 

opdracht van het onderwijs rekening houdend met de missie van de school en hetgeen in de komende 

schoolplanperiode gerealiseerd wordt gezien de visie. 

 

Wettelijke opdracht van het onderwijs 

In de wet op het primair onderwijs staat in een aantal artikelen beschreven aan welke eisen het onderwijs 

moet voldoen. Hieronder wordt aangegeven op welke wijze wij invulling geven aan deze wettelijke 

eisen. 

 

Ononderbroken ontwikkeling 

Artikel 8 lid 1 van de WPO geeft aan: Het onderwijs wordt zodanig ingericht, dat de leerlingen een 

ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Het wordt afgestemd op de voortgang in de 

ontwikkeling van de leerlingen. Beide scholen stellen voor alle leerlingen in de school 

ontwikkelingsperspectieven (OOP) op en een uitstroomperspectief (UP) vanaf een DL van 30. 

Het onderwijs is afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerlingen en deze staan beschreven in het 

groepsplan.   

 

Brede ontwikkeling 

Artikel 8 lid 2 WPO geeft aan: Het onderwijs richt zich in elk geval op de emotionele en de verstandelijke 

ontwikkeling, en op het ontwikkelen van creativiteit, op het verwerven van noodzakelijke kennis en van 

sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden. 

 

SBO De Diamant werkt aan een fysieke en psychische veilige omgeving voor leerlingen, ouders en 

medewerkers. Wij sluiten hierbij aan bij de wet sociale veiligheid op school van 1 augustus 2015.  

We maken hierbij het onderscheid in een:  

• Pestpreventieprogramma; We gaan uit van Positive Behavior Support. PBS is een 

doelmatige, schoolbrede aanpak die zich richt op het versterken van gewenst gedrag en 
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op het voorkomen van probleemgedrag. We gebruiken de methode Kwink voor het 

realiseren van een aanbod m.b.t. SEL. Om het welbevinden van de leerlingen te meten 

wordt een kindervragenlijst afgenomen.  

• Gedragsbeïnvloeding waaronder het pestprotocol; Hierin beschrijven wij hoe de school 

optreedt indien onverhoopt het pesten toch naar voren komt. (zie kwaliteitskaart 803 

gedragsbeïnvloeding) 

 

Multiculturele samenleving 

Artikel 8 lid 3 WPO geeft aan: Het onderwijs:  

a. gaat er mede van uit dat leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving,  

b. is mede gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie, en  

c. is er mede op gericht dat leerlingen kennis hebben van en kennismaken met verschillende 

achtergronden en culturen van leeftijdgenoten.  

Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat daarbij op structurele en herkenbare wijze aandacht wordt 

besteed aan het bestrijden van achterstanden in het bijzonder in de beheersing van de Nederlandse taal.  

In hoofdstuk 5b wordt de invulling hiervan nader toegelicht. 

 

Kerndoelen 

Artikel 9 lid 5 WPO geeft aan: Ten aanzien van de onderwijsactiviteiten, genoemd in het eerste tot en met 

vierde lid, worden bij algemene maatregel van bestuur de kerndoelen vastgesteld.  

Artikel 9 lid 6: Voor de school geldt de eis dat zij tenminste de kerndoelen bij haar onderwijsactiviteiten 

als aan het eind van het basisonderwijs te bereiken doelstellingen hanteert.  

De school waakt ervoor dat alle leerlingen tot en met groep 8 de lesmethoden ook krijgen aangeboden, 

met uitzondering van de leerlingen met een eigen leerlijn.  

 

Hieronder volgt een beschrijving van de leerstofgebieden die op onze school aan de orde komen en die 

voldoen aan de kerndoelen. 

 

4.b   De inhoud van ons onderwijs  

 

Vakgebied Methode / materialen 

Locatie Hoge Woerd 

Methode/ materialen 

Locatie Martinusstraat 

Beleidsvoornemen / 

plannen 

Zintuigelijke 

ontwikkeling 

Ontwikkelingsvolg- 

model  

Memelink 

Materiaal 

HandelingsPlan 

waarin de 

auditieve- visuele-, 

motorische 

aspecten van 

diverse methoden 

via 

opdrachtkaarten 

worden 

aangeboden.  
 

Afstemming tussen beide 

locaties in de komende 

planperiode in het volgen 

van de brede ontwikkeling 

van het jonge kind 

Schrijven Schrijven in de 

basisschool (nieuwste 

versie 2011) 

Novo skript Aanschaf methode voor 

voorbereidend schrijven 

voor de groepen 1 ,2 en 3. 

Lichamelijke 

ontwikkeling 

Basislessen 

bewegingsonderwijs  

Breinleren als 

fundament voor de 

Basislessen 

bewegingsonderwijs 

Ontwikkeling van een 

vakwerkplan gymnastiek 

met vernieuwde basislessen 

bewegingsonderwijs 
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ontwikkeling van 

executieve functies 

aangevuld met kennis en 

lessen van de 

vakleerkrachten en de 

daarbij behorende methode. 

Nederlandse taal Taal op Maat 

Spelling op Maat 

Implementatie Gynzy 

Lezen Leeslijn 

Nieuwsbegrip 

De leeslijn zal in de 

komende periode worden 

vervangen 

Rekenen en wiskunde Alles telt  Implementatie Gynzy 

Engels Take it easy  Afspraken vastleggen 

Wereldoriëntatie Blink Afspraken vastleggen 

Culturele vorming  Kunstpracht en kunstkracht Afspraken vastleggen 

Bevordering sociale 

redzaamheid 

PBS / Kwink  

Seksuele ontwikkeling  Project Lentekriebels  

Verkeer Veilig verkeer Nederland: Stap vooruit en Veilig 

verkeer Nedelnad 

Afspraken vastleggen 

Godsdienstonderwijs Trefwoord  

 

 

4.c ICT   

Ict biedt ons uitdagingen en mogelijkheden. In volgorde van tijd en prioriteit zullen we dit zoeken op de 

volgende onderdelen.  

* Ict inzetten om gepersonaliseerd leren vorm te geven.  We zullen software gebruiken die leren (voor de 

leerlingen) en voorbereiden, evalueren en administratie (voor de leerkrachten) tijd en plaats 

onafhankelijk maakt. Bovendien zullen we zo veel mogelijk adaptieve software gebruiken, 

waardoor differentiatie makkelijker mogelijk is. 

* Het inzetten van mobiele devices zoals kleine laptops en tablets om ict flexibeler te gaan gebruiken in 

ons onderwijs.  

* Ict is in de eerste plaats een hulpmiddel voor de leerlingen om de lesstof zo goed mogelijk eigen te 

maken.  We mogen echter niet voorbij gaan aan de vraag uit de maatschappij om het programmeren een 

plaats te geven in het curriculum. 

 

Omdat onze samenleving steeds meer visueel ingesteld raakt en dit ook voor kinderen geldt, is deze 

visuele presentatie een versterking voor ons onderwijs. 

Naast deze ontwikkelingen gaat de school gebruik maken van ondersteunende programma’s voor de 

verschillende vakgebieden. Deze programma’s bieden leerlingen de mogelijkheid tot extra ondersteuning 

of herhaling, maar kan ook extra verdieping bieden. 

Beide locaties hebben daarnaast een leerkracht met ondersteunende  ICT taken. De ICT’er draagt zorg 

voor een goed aanbod van ondersteunende programma’s en de implementatie hiervan. De ICT’er maakt 

deel uit van het PCPOW-netwerk ICT waar met name kennisuitwisseling centraal staat.  

 

4.d.  Leertijd    

Onze school stelt aan de hand van het regionaal vastgestelde vakantierooster een urenberekening op voor 

een komend schooljaar. In deze berekening worden de vakantiedagen, studiedagen en eventuele vrije 

dagdelen geplaatst. De school biedt aan de onderbouwgroepen minimaal 880 uur en aan de 

bovenbouwgroepen minimaal 1000 uur. De uren worden evenredig verdeeld over de acht leerjaren en  de 

verschillende vakgebieden. Wij verantwoorden ons over de leertijd in onze weekplanning. In het kader 

van opbrengstgericht werken kijken wij kritisch naar de effectieve leertijd voor de vakken rekenen, lezen 

en taal. Er wordt rekening gehouden met marge-uren i.v.m. calamiteiten. 
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4.e Zorg en begeleiding 

Artikel 8 lid 4 WPO geeft aan: Ten aanzien van leerlingen die extra zorg behoeven, is het onderwijs 

gericht op individuele begeleiding die is afgestemd op de behoeften van de leerling. 

In lid 6 staat: De scholen voorzien in een voortgangsregistratie omtrent de ontwikkeling van leerlingen 

die extra zorg behoeven. 

Onze school heeft haar kwaliteit t.a.v. de leerlingenzorg ingericht in relatie tot de zorgstructuur zoals die 

door het samenwerkingsverband SPOW wordt gehanteerd. Binnen het SPOW zijn niveaus van 

kwaliteitszorg vastgesteld. De volgende niveaus worden onderscheiden: 

• Niveau 0: het aanbod van het onderwijs 

• Niveau 0’: extra zorg van de leerkracht 

• Niveau 1: extra zorg intern ter ondersteuning van de leerkracht 

• Niveau 2: extra zorg extern ter ondersteuning van de leerkracht 

• Niveau 3: aanmelding bij het SPOW (samenwerkingsverband primair onderwijs Westland) 

• Niveau 4: aanmelding voor  HIA-overleg 

De school hanteert het Cito-leerlingvolgsysteem en de observaties vanuit OVM om de ontwikkelingen 

van zowel de individuele leerling als ook van de groep te volgen. 

 

T.a.v. passend onderwijs zullen wij maatregelen treffen conform wettelijke kaders en afspraken die 

hierover worden gemaakt in ons samenwerkingsverband en opgenomen in het ondersteuningsplan. Op 

dit moment is nog niet voldoende duidelijk op welke wijze passend onderwijs wordt vormgegeven.  

 

SBO De Diamant heeft een duidelijke zorgstructuur gebaseerd op het handelingsgericht werken. Voor 

elke leerling stellen wij vanaf een DL 30 een ontwikkelingsperspectief (OP) op n.a.v. de verwachte 

uitstroom. Middels de halfjaarlijkse groepsbesprekingen, volgen wij de ontwikkelingen van onze 

leerlingen. Als een leerling zich niet conform dit ontwikkelingsperspectief ontwikkelt, zal tijdens een IB-

consultatie nader bekeken worden hoe er anders gehandeld moet worden. Het OP kan zowel naar boven 

als beneden bijgesteld worden. De school heeft hier criteria voor geformuleerd. 

 

Beide locaties hanteren hierbij het leerling- en administratiesysteem Esis. De komende jaren zal 

stapsgewijs hier invulling aan worden gegeven. 

 

4.f Opbrengsten en opbrengstgericht werken  

De school is van mening dat het van belang is systematisch aandacht te besteden aan het verbeteren van 

de prestaties van de leerlingen, met name op het gebied van taal en rekenen. Een belangrijke voorwaarde 

hiertoe is een opbrengstgerichte attitude van het management en de leerkrachten van de school. De 

school werkt hier op de volgende manier aan. 

 

De opbrengstverwachting als onderdeel van ons kwaliteitssysteem 

We willen de kwaliteit van het onderwijs aantoonbaar maken door middel van het vaststellen van de 

opbrengsten, uitgaande van de volgende uitgangspunten: 

• we gaan zoveel mogelijk uit van betrouwbare, valide en adequaat genormeerde toetsen ( COTAN 

– norm), 

• we hanteren de nieuwste toetsen op dit gebied (nieuwer dan Cito 2002), 

• het gebruiken van zowel de methodegebonden toetsen als landelijk genormeerde 

methodeonafhankelijke toetsen, 

• we besteden aandacht aan het leerrendement van de zorgleerlingen (Pro,LWOO en VMBO) door: 

• het opstellen van een realistisch ontwikkelingsperspectief, 

• het opstellen van tussendoelen in relatie tot het ontwikkelingsperspectief 

• het volgen van de ontwikkelingen m.b.t. de tussendoelen en het  
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            ontwikkelingsperspectief, 

• we vergelijken de resultaten met een overeenkomstig samengestelde leerlingenpopulatie, 

• de inspectie hanteert relatieve normen; beneden gemiddelde toetsscores worden als onvoldoende 

gewaardeerd, 

• de inspectie spreekt een zo stabiel mogelijke oordeel uit door de beoordeling van de 

eindresultaten te baseren op de resultaten van tenminste drie jaargroepen en de beoordeling van 

de resultaten gedurende de schoolperiode op ten minste vijf toetsen, 

• we verantwoorden ons elk jaar aan de hand van dezelfde toetsen. 

De intern begeleiders van de school zullen met team en MT de gegevens analyseren op leerling-, groeps-, 

locatie- en schoolniveau.  Aan de hand van de analyses zal de school waar nodig verbeterpunten 

formuleren en opnemen in het kwaliteitssysteem. 

 

4.g Referentieniveaus  

De leerkrachten zijn bekend met de referentieniveaus. Het huidige aanbod en de doorgaande leerlijn 

sluiten aan bij datgene wat de leerlingen moeten kennen en kunnen aan het einde van groep acht. Als 

SBO zullen wij ook onze streefdoelen gaan beschrijven. Leerkrachten zijn in staat de referentieniveaus toe 

te passen voor leerlingen die een eigen leerlijn gaan volgen.  

 

4.h Onderwijs aan langdurig zieke kinderen 

Ook zieke leerlingen, thuis of in het ziekenhuis, hebben recht op onderwijs. Het voorkomt dat zij 

leerachterstanden oplopen en het geeft hen een daginvulling. Volgens de wet zijn scholen zelf 

verantwoordelijk voor het onderwijs aan hun zieke leerlingen. Leerkrachten van onze school kunnen 

hierbij ondersteund worden door een consulent Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen Haaglanden 

(OZLH) van het HCO.  

Bij een opname in het ziekenhuis kan de ouder ondersteuning vragen bij het onderwijs van het kind. Dit 

verzoek kan rechtstreeks bij het HCO gedaan worden. Ook is het mogelijk om dit via de pedagogische 

zorg of het afdelingshoofd van het ziekenhuis te doen.  

Ook als uw kind ziek thuis is, kan een beroep worden gedaan op ondersteuning bij het onderwijs. 

Hiervoor moet contact worden opgenomen opnemen met het HCO.  

 

De leerkracht en intern begeleider maken met de ouders of verzorgers in overleg met de consulent OZLH 

afspraken over inhoud en vorm van de ondersteuning.  

 

4.j Onze concrete beleidsvoornemens 

Wij hebben afgesproken de komende periode de volgende concrete doelen te willen bereiken: 

1. De school bewaakt jaarlijks of de curriculumvernieuwing aanleiding geeft tot aanpassingen binnen 

ons onderwijsproces. 

2. De school zal het kind meer en meer centraal stellen in zijn ontwikkeling, waarbij het passend 

perspectief voor ieder kind het uitgangspunt is. 

3. De school zal de ouderbetrokkenheid vergroten en de ouders nadrukkelijker betrekken bij de 

ontwikkeling van hun kind. 

4. De werkgroep taal draagt zorg voor een nadere afstemming in het aanbod op beide locaties en houdt 

hier rekening met de referentieniveaus.  

5. De school zal daar waar mogelijk meer en meer de vakken gaan integreren. 

6. De school stelt een ICT plan op, waarin de uitdagingen en mogelijkheden voor de toekomst worden 

beschreven. 

7. De school heeft een keuze gemaakt voor één meetinstrument voor sociale veiligheidsmeting. 

8. De school inventariseert de methodes van de beide locaties en neemt deze op in haar 

kwaliteitssysteem. 

9. De school zal de interne zorgstructuren van beide locaties nader afstemmen en daar waar nodig 

afstemmen met het samenwerkingsverband. Hierbij denken we onder andere aan de 
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overlegstructuur, groepsindelingen, zorgdocumenten, leerlingvolgsystemen, leerlijnen, participatie in 

het samenwerkingsverband, e.d. 

10. De school heeft een protocol ‘omgang sociale media’ ontwikkeld. Dit proces wordt aangestuurd door 

de bovenschoolse ICT-coördinator en vermeld deze op de website. 

11. De school beschrijft  op welke wijze zij aandacht schenkt aan mediawijsheid (het gebruik van sociale 

media door leerlingen) en bevordering gezond gedrag. 

12. De school zorgt voor een goed werkende overdracht tussen ketenpartners (kinderopvang – 

basisschool – voortgezet onderwijs).  

13. De school werkt nadrukkelijk aan het versterken van het thema ‘cultuureducatie’ waarbij het aanbod 

van Cultuurweb Westland zoveel mogelijk wordt benut (zoals opleiding tot ICC’ers). 

14. De school werkt nadrukkelijk aan het versterken van het thema ‘wetenschap en technologie’ en biedt 

aantrekkelijke beroepsvoorlichting aan door gebruik te maken van Westlandse bedrijven en/of 

initiatieven. Zij werkt actief mee  aan het realiseren van het bestuurlijk convenant ‘Greenport en 

Technologie’. 

15. De school benut Vensters PO om actueel verslag te doen van hun onderwijskundige resultaten. 

16. De school betrekt bij haar handelen de streefniveaus voor tussendoelen en einddoelen. 

 

5. Onze zorg voor kwaliteit 

 

5.a Doelen van onze kwaliteitszorg 

Onze school streeft naar kwalitatief goed onderwijs, waar iedere leerling gezien wordt en waarbij we 

extra zorg geven aan leerlingen die dat behoeven. Hierbij maken wij gebruik van onze intern 

zorgsysteem. Indien wij als school extra hulp nodig hebben, schakelen we – na overleg met de 

ouders/verzorgers - externe partners in. Daarnaast worden er verschillende instrumenten gebruikt om de 

kwaliteit van het onderwijs en de school te toetsen met als doel deze waar nodig te verbeteren. 

 

5.b Inrichting van onze kwaliteitszorg Inrichting van onze kwaliteitszorg 

Om de kwaliteit te toetsen werkt de school met de kwaliteitskaarten WMK PO en BAS+ (Bouwen aan een 

adaptieve school), met tevredenheidonderzoeken en de tussentijdse en eindresultaten van de leerlingen. 

De resultaten en de plannen van aanpak worden gecommuniceerd met de betreffende instanties, ouders, 

leerkrachten, onderwijsinspectie en college van bestuur.  

T.a.v. de kwaliteit van de leerlingenzorg is deze ingericht in relatie tot de zorgstructuur zoals die door 

SPOW wordt gehanteerd.  Daarnaast draagt de school zorg voor kwaliteit van het onderwijs gericht op 

bevordering van actief burgerschap en sociale integratie, met inbegrip van het overdragen kennis over en 

kennismaking met de diversiteit van de samenleving. Hieronder de werkwijze t.a.v. de kwaliteitszorg op 

onze school. 

 

De Diamant heeft voor het schooljaar 2018 – 2019 aan de hand van BAS+ een kwaliteitsmeting aan 

gedaan, waarbij beide teams een bezoek aan elkaar hebben gebracht. De resultaten hiervan zijn omgezet 

naar actiepunten en vormen de input voor verbeteringen de komende jaren. Deze visitaties zullen 

jaarlijks plaatsvinden en mogelijk worden uitgebreid naar andere SBO scholen. 

 

De school maakt gebruik van de kwaliteitskaarten. Aan de hand van ons jaarrooster zullen de diverse 

kaarten met regelmaat terugkeren en besproken worden.  Het heeft hier de voorkeur de kaarten te 

gebruiken die betrekking hebben op onderwijsontwikkeling of op onderdelen die extra aandacht of 

verbetering behoeven. Aan de hand van de resultaten wordt er een plan van aanpak opgesteld. Na een 

afgesproken periode wordt er geëvalueerd en bepaald of de gestelde doelen gehaald zijn. Als deze nog 

niet gehaald zijn wordt het plan van aanpak aangepast.  

Naast de kwaliteitskaarten maakt de school ook gebruik van tevredenheidonderzoeken onder 

leerkrachten, ouders en leerlingen. De resultaten hiervan worden aan de betreffende doelgroep bekend 

gemaakt en ook besproken in de MR. Naar aanleiding van de resultaten wordt besloten welke 
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onderwerpen verbetering vragen en wordt er een plan van aanpak opgesteld. De resultaten van de 

kwaliteitskaarten en tevredenheidonderzoeken zijn tijdens de midwinteroverleg met het college van 

bestuur onderwerp van gesprek. 

 

Opbrengstgericht werken 

De school hanteert een kwaliteitskaart opbrengstgericht werken waarin de resultaten van de afgelopen 

jaren zijn geplaatst. Dit zijn zowel tussentijdse als ook eindresultaten. Hierin staat ook vermeld welke 

resultaten en ambities de school nastreeft. T.a.v. de Cito-eindtoets wil onze school minimaal het 

gemiddelde scoren. De kenmerken van de leerling populatie zijn ook in dit format opgenomen. Hierdoor 

hebben wij inzicht op de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. 

Aan de hand van deze resultaten stelt de school trendanalyses op en bepaalt vervolgens welke 

onderdelen verbetering behoeven. De school stelt hiervoor een plan op. Ook hier wordt gewerkt volgens 

het principe van de PDCA-cirkel (Plan - Do - Control - Act). Belangrijke indicatoren voor verbetering zijn 

onderwijstijd, onderwijsaanbod en didactische aanpak.  

 

Schooljaarplan 

De school stelt jaarlijks een schooljaarplan op waarin de verschillende verbeteringen worden vermeld. 

Dit plan wordt zowel halverwege als aan het einde het schooljaar op studiedagen geëvalueerd met het 

schoolteam. Het MT van de school bespreekt de ontwikkelingen van het schooljaarplan elk kwartaal om 

zodoende vinger aan de pols te houden. Aan het einde van het schooljaar wordt het schooljaarplan 

geëvalueerd en wordt er een nieuw schooljaarplan opgesteld. Deze evaluatie maakt onderdeel van het 

jaarlijks op te stellen jaarverslag. 

Zowel in het jaarverslag als ook in de schoolgids en nieuwsbrief worden belanghebbenden op de hoogte 

gesteld van de resultaten van de school en de te ontwikkelen zaken. De school vindt het van groot belang 

dat ouders inzicht hebben in de kwaliteit van de school en ook geïnformeerd worden over de 

schoolontwikkelingen. 

 

Burgerschap 

De kennis en vaardigheden t.a.v. burgerschap worden aangeleerd binnen verschillende vakken. Voor 

kennis verwijzen we vooral naar de onderdelen aardrijkskunde, geschiedenis en taal. 

Daarnaast we willen ook wijzen op de vaardigheden voor actief burgerschap. We denken dan aan: 

Democratie: het maken en werken in gemengde groepjes, het maken van afspraken en regels, anti-

pestaanpak, besluiten nemen, problemen oplossen, groepswerk, vrijheid vieren(4/5 mei), staatsinrichting. 

Participatie: klassendienst, goede doelen, tutorlezen, omgaan met verantwoordelijkheid, mensen uit de 

maatschappij in de klas halen, leerlingen kennis laten maken met verschillende achtergronden en 

culturen van leeftijdgenoten. 

Identiteit: vieren (Koninginnedag), bezoeken bijzondere plekken in omgeving, religieuze feesten, band 

met kerken, aandacht voor verschillende geestelijke stromingen. 

 

5.c Onze concrete beleidsvoornemens  

1. De school zal de verbeteractiviteiten vanuit de kwaliteitsmeting BAS+ 2018-2019 opnemen in het 

schoolplan. 

2. De groepsleerkrachten maken in hun dagelijks handelen actief gebruik van de werkmappen. 

3. De groepsleerkrachten maken in hun dagelijks handelen actief gebruik van de groepsmappen.  

4. De groepsleerkrachten hebben het werken met groepsplannen eigen gemaakt. Het werken met 

leerlijnen heeft de methodeaanpak vervangen. De aanpak is vastgelegd op de kwaliteitskaarten. 

5. De school stemt de structuur nader af en legt dit vast op een kwaliteitskaart. Het betreft hier 

allereerst de inrichting, aankleding van klas en speelplein. Vervolgens zullen voorspelbaarheid, 

weekplanning en planning leerstof aan de orde komen. 



Schoolplan SBO De Diamant  2019-2023 

   

 

23 

6. De school ontwikkelt het coöperatief leren en legt dit vast op een kwaliteitskaart. Het betreft hier 

allereerst de groepsvorming in de eigen groep. Vervolgens zullen andere vormen van 

(groepsdoorbroken) samenwerking aan bod komen. 

7. De schoolt stelt met elkaar de uitgangspunten voor zelfstandig werken op en legt dit vast op een 

kwaliteitskaart. De huidige werkwijzen worden hierop afgestemd en verder ontwikkeld. 

8. De school stelt het kwaliteitssysteem BAS+ jaarlijks bij en neemt actiepunten mee naar het nieuwe 

schooljaar. 

9. De school zal  streven naar een betere balans in de administratie  met de middelen die hiervoor 

beschikbaar zijn 

10. De verbeterpunten uit de leerling-, ouder- en personeelstevredenheidonderzoeken van beide locaties 

worden jaarlijks meegenomen in de kwaliteitsmeting. 

 

 

6. Ons personeelsbeleid 

 

6.a  De inzet van ons personeel 

Om te komen tot een verantwoord personeelsbeleid werkt de school met een gesprekkencyclus waarbij 

naast functionerings- en beoordelingsgesprekken ook POP-gesprekken plaatsvinden. Een 

beoordelingsgesprek vindt in de regel een keer in de drie jaar plaats. Leerkrachten die tijdelijk in 

reguliere dienst zijn krijgen in het jaar dat zij tijdelijk zijn aangesteld naast een functioneringsgesprek ook 

een beoordelingsgesprek. In het personeelshandboek van PCPOW is het beleid rondom vermelde 

gesprekken verder uitgewerkt. 

Daarnaast werkt de stichting met een inwerkprogramma voor leerkrachten om ze te ondersteunen van 

startend naar basisbekwaam. Binnen dit programma worden er verschillende cursussen aangeboden, 

vindt er coaching plaats en is er een video-interactietraining. Doel is startende leerkrachten meer 

vaardigheden aan te reiken om te komen tot basisbekwaam  

Het formatiebeleid wordt op stichtingsniveau vastgesteld. Het uitgangspunt is dat elke school uitkomt 

met de haar toegewezen formatie. Indien sprake is van een evident knelpunt, kan een beroep gedaan 

worden op de bovenschoolse middelen. 

Het schoolformatieplan wordt voorgelegd aan de MR nadat eerder een akkoord is verkregen van het 

college van bestuur. 

 

Het management (MT) van onze school wordt gevormd door de schooldirecteur en twee locatieleiders.  

Samen met de bouwcoördinatoren zijn zij verantwoordelijk voor het reilen en zeilen op De Diamant. 

Het MT werkt nauw samen met de zorgcoördinator, intern begeleiders en een verantwoordelijke voor de  

aanname van nieuwe leerlingen. 

Naast de groepsleerkachten beschikt onze school over een aantal onderwijsassistenten die voornamelijk 

ingezet worden voor de kleutergroepen. De school heeft ca. 70 medewerkers, waarvan de meeste 

parttimers zijn. Het aantal mannen is duidelijk ondervertegenwoordigd. De leeftijdsopbouw van het 

personeel is redelijk verdeeld. De meeste medewerkers zitten in de leeftijdscategorie (30-50) 

 

Onze school biedt stageplaatsen aan voor PABO-studenten en SPW-studenten.  

De school maakt onderdeel uit van “opleiden in de school”. Beide locaties beschikken over een 

stagecoördinator. Deze begeleiden de stagiaires en de praktijkbegeleiders.  

Mede dankzij deze stageplaatsen kunnen we jaarlijks onze vacatures ingevuld krijgen. Daarnaast 

bemerken we dat de afgelopen jaren dat collega’s die buiten het Westland werken op De Diamant willen 

komen werken.  

De Diamant is zich er zeer van bewust dat zij in tegenstelling tot de landelijke trend nog wel in staat is 

om de vacatures in te vullen. Het aanbod lijkt zich momenteel in rap tempo af te nemen! 
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De nieuwe cao noopt De Diamant in gesprek te gaan met het bestuur en nadere afspraken te maken over 

met name nieuw in te stromen personeel. Ook de invulling van de diverse functies binnen het SBO 

behoeft nadere aandacht. 

 

6.b Doelen van ons personeelsbeleid 

De school stelt zich de volgende doelen t.a.v. het personeelsbeleid:  

1. De gesprekkencyclus zal worden aangepast, waarbij de ontwikkelgesprekken de 

functioneringsgesprekken gaan vervangen. 

2. Het interconfessionele karakter komt ook tot uiting in het aanname beleid van het personeel. 

3. Het creëren van goede arbeidsvoorwaarden en een duidelijke rechtspositionele basis die 

zekerheid biedt en perspectieven geeft. 

4. Het bevorderen van een goede werksfeer en een goed werkklimaat waarin het personeel tot zijn 

recht komt, zich geaccepteerd en veilig voelt en waar samenwerking bevorderd wordt. 

5. Het komen tot verbetering en optimalisering van de kwaliteit van de arbeid door een goede 

uitvoering van het normjaartaakbeleid in overleg met het personeel. 

6. Het realiseren van een effectieve inzet van mensen ten behoeve van de doelstelling van de school: 

het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs. 

7. Verhouding man/vrouw verhogen naar minimaal 25% man. 

8. Verdere professionalisering van het personeel anticiperend op de ontwikkeling van een 

expertisecentrum. 

 

Mobiliteit 

Onze stichting bevordert vrijwillige mobiliteit omdat dit een bijdrage levert aan de verdere ontwikkeling 

van een medewerker maar ook van een school. In het personeelshandboek wordt het beleid rondom 

vrijwillige mobiliteit verder toegelicht. 

Naast vrijwillige mobiliteit kent PCPOW ingeval van boventalligheid gedwongen mobiliteit. In eerste 

instantie wordt getracht boventalligheid op te lossen middels vrijwillige mobiliteit. Mocht dit niet 

plaatsvinden dan is gedwongen mobiliteit de volgende stap. In het personeelshandboek staat de regeling 

hieromtrent nader toegelicht. 

Tijdens de fusiebesprekingen is op  21 april 2015 is de morele verplichting uitgesproken dat: Bij dreiging 

van boventalligheid de WSKO gedurende drie jaar een inspanningsverplichting op zich neemt om voor 

de voormalige WSKO collega’s gezamenlijk naar een oplossing te zoeken. 

 

Sociale veiligheid 

De school voert een actief beleid op het gebied van sociale veiligheid van het personeel. De school maakt 

gebruik van een personeelstevredenheidsonderzoek en de school hanteert gedragsregels. Zie in deze ook 

het personeelshandboek. In voorkomende gevallen kunnen leerkrachten terecht bij de door de stichting 

aangestelde vertrouwenspersoon. 

 

6.c Scholingsbeleid 

PCPOW stimuleert voortdurende scholing van haar medewerkers. Het scholingsbeleid is gericht op een 

actieve deelname aan scholing. Hiertoe worden voldoende financiële middelen beschikbaar gesteld. 

Vanuit het bovenschoolse budget worden financiële middelen beschikbaar gesteld voor PCPOW-brede 

scholing. Stichtingsbreed richten we ons in de komende periode met name op de volgende doelen: 

 

1. Het verhogen van het aantal leerkrachten met een master-opleiding door gebruik te maken van 

de lerarenbeurs. 

2. Het versterken van de rol van directeur door het volgen van opleidingen en het inschrijven in het 

directeursregister. 

3. Het versterken van de rol van de leerkracht door het inschrijven in het lerarenregister. (indien 

mogelijk).  
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4. Het versterken van leren van elkaar door inzet van verschillende bovenschoolse kenniskringen. 

  

Onze school richt zich in de komende periode met name op de volgende doelen: 

- We willen de kweekvijver voor management voortzetten en leerkrachten verplichten een Master SEN 

opleiding te volgen.  

- Rekening houdend met de oprichting van het expertisecentrum zullen we inventariseren welke 

nascholing gewenst voor de invulling hiervan. 

- Naar aanleiding van het expertiseaanbod kijken welke nascholing gewenst is. 

- Het opstellen van een overzicht van de opleidingen en de expertise van alle teamleden. 

- De individuele scholing nader af te stemmen op het beleid van de school.  

 

Opleiden in de school:  

Beide locaties volgen de PCPOW- wijze van opleiden. Afgesproken is dat de school ook Pabo studenten 

van Thomas More blijft ontvangen. 

 

6.d Taakbeleid 

Onze school hanteert het taakbeleid zoals dat is vastgesteld door onze stichting. Dit taakbeleid is een 

uitvloeisel van de nieuwe Cao PO. Onze school hanteert het overlegmodel.  

Binnen het taakbeleid wordt rekening gehouden met specifieke situaties zoals een startende of 

seniorleerkracht en uren voor duurzaamheid. 

De verschillende schooltaken zijn in overleg met het team benoemd en vertaald in uren. Dit wordt 

jaarlijks vastgesteld. Het taakbeleid wordt jaarlijks medio juni vastgesteld. 

 

6.e Beleidsvoornemens  

Wij hebben afgesproken de komende periode de volgende concrete doelen te willen bereiken: 

1. De school zal voor de toekomst de lerende organisatie als uitgangspunt nemen en zich meer en meer 

ontwikkelen naar een professionele organisatie. 

2. De school zal de taken en bevoegdheden binnen het functiehuis beschrijven. 

3. De school zal de overlegstructuur nader vormgeven en beschrijven. 

4. De school zal in overleg treden met de directeur van het samenwerkingsverband voor vaste 

overlegmomenten in het schooljaar. 

5. De school zal de gesprekkencyclus aanpassen aan het Rijnlands model. 

6. De school betrekt het team in de vaststelling van de werkdrukverdeling. 

7. Leerkrachten volgen een verplicht professionaliseringsprogramma op weg van start-, via basis- naar 

vakbekwaam. Een onderdeel hiervan is het voeren van gesprekken met ouders. 

8. Elke leerkracht zorgt er voor voldoende bekwaam te zijn in de nieuwste ICT-vaardigheden. Dit 

maakt deel uit van de beoordelingscriteria. 

9. De directeur is opgenomen in het directeursregister. 

10. In de samenwerking met de PABO zal er voor deze school gekeken moeten worden in hoeverre er 

ook een samenwerking kan komen met de RK PABO om ook zo het interconfessionele karakter van 

de school uit te dragen en te borgen. 

11. De school zal voor haar ontwikkeling naar een Expertisecentrum het nascholingsbeleid afstemmen. 

 

 

7.  Overige beleidsterreinen (huisvesting, financieel, materieel,  

 

7.a  Financiën 

  

In algemene zin moet de positionering van het speciaal basisonderwijs en de mogelijke vorming van een 

expertisecentrum betrokken worden bij de beleidsvoornemens van de school. Voor mogelijke 

investeringen zal het samenwerkingsverband betrokken worden. 
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Sponsoring 

PCPOW kent de regeling sponsoring waarin wordt uitgelegd op welke scholen om dienen te gaan bij 

sponsoring. Hieronder de geldende gedragsregels. Voor verdere uitwerking zie het personeelshandboek. 

Bij het sluiten van een sponsorovereenkomst gelden de volgende gedragsregels  

• de samenwerking mag de ontwikkeling van de kinderen niet schaden;  

• sponsoring mag de onderwijsinhoud niet beïnvloeden en de uitvoering van de kernactiviteiten 

van de school mag hiervan niet afhankelijk worden;  

• in lesmaterialen mag geen expliciete of impliciete reclame voorkomen. De objectiviteit en 

betrouwbaarheid van het onderwijs mag niet in het geding zijn;  

• sponsoring mag niet misleidend zijn en mag niet appelleren aan gevoelens van angst of 

bijgelovigheid van leerlingen;  

• sponsoring moet een gezonde leefstijl aanmoedigen;  

• bij de aanschaf van (computer)apparatuur mogen geen voorwaarden worden gesteld voor 

aanvullende afname van bijvoorbeeld software of het niet afnemen van bijvoorbeeld software 

van een concurrerend bedrijf;  

• stagemogelijkheden mogen niet leiden tot andere afwegingen ten aanzien van mogelijk. 

 

 
7.b Beleidsvoornemens  

Wij hebben afgesproken de komende periode de volgende concrete doelen te willen bereiken: 

1. Bestuur en directie zullen in overleg gaan om het gebouwenonderhoud nader af te stemmen met de 

beschikbare gelden. 

2. Bestuur en directie zullen in overleg gaan om de diverse scenario’s voor huisvesting voor de beide 

locaties in beeld te brengen, waarbij de rol van het SBO binnen het samenwerkingsverband wordt 

meegenomen.  

3. De directie zal een inventarisatie maken in methodes en materialen en onderzoeken of deze in lijn 

liggen met de vervangingscyclus. 

4. De school wil inzicht hebben in de wettelijke toekenning van zorgformatie vanuit het SPOW.  

5. De school wil inzicht hebben in de wettelijke toekenning van materiele middelen vanuit het SPOW.  

6. De school wil tijdig jaarlijks een financieel overzicht van het SPOW te krijgen met daarop alle 

inkomsten en uitgaven. 

7. De school heeft een efficiënt systeem voor de inzet van de externe inzet. 
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8.  Meerjarenbeleidsplan 

 

Hieronder het meerjarenbeleidsplan 2019-2023. De evaluatie van het schooljaarplan 2015-2019 en het schooljaarplan 2019-2020 staan vermeld als bijlage.  

 

 Vind je unieke print  Betrokken 19-20 20-21 21-22 22-23 

1. De school zal zich ontwikkelen naar een expertisecentrum, waarbij zij zich 

naast haar onderwijsfunctie ook expertise en ondersteuning zal geven aan 

de scholen binnen het samenwerkingsverband. Expertise vanuit het team 

wordt hierbij betrokken. 

SPOW/Bestuur/ 

team 

● ● ● ● 

2 De school zal op beide locaties de ruimtes aanpassen zodat er verrijkte 

leeromgevingen ontstaan. Hierbij valt onder andere te denken aan plus- 

en klusklassen. 

Directeur / MT / 

Team 

● ● ● ● 

3. Het portfolio is vast onderdeel geworden bij het onderwijsproces van het 

kind. Mogelijke verdere digitalisering wordt onderzocht. 

Directeur / MT / 

Team 

● ●   

4 De school betrekt het kind bij zijn/haar ontwikkeling. Kindgesprekken zijn 

structureel geworden. 

Directeur / MT / 

Team 

● ●   

5 De school zal aandacht besteden aan de brede talentontwikkeling. Directeur / MT / 

Team 

● ● ●  

6 De school is actief bezig om jaarlijks geld in te zamelen voor tenminste één 

goed doel. Aan dat doel wordt de nodige aandacht besteed tijdens lessen 

en/of acties. 

Directeur / MT / 

Team 

● ● ● ● 

7 De school zal het kind meer en meer centraal stellen in zijn ontwikkeling, 

waarbij het passend perspectief voor ieder kind het uitgangspunt is. 

Directeur / MT / 

Team 

● ● ●  

8 De schoolt stelt met elkaar de uitgangspunten voor zelfstandig werken op 

en legt dit vast op een kwaliteitskaart. De huidige werkwijzen worden 

hierop afgestemd en verder ontwikkeld. 

Directeur / MT / 

Team 

● ●   

9 De gesprekkencyclus zal worden aangepast, waarbij de 

ontwikkelgesprekken de functioneringsgesprekken gaan vervangen. 

Directeur / MT / 

Team 

● ●   

10 Het interconfessionele karakter komt ook tot uiting in het aannamebeleid 

van het personeel. 

Directeur / MT / 

Team 

● ● ● ● 
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11 Het creëren van goede arbeidsvoorwaarden en een duidelijke 

rechtspositionele basis die zekerheid biedt en perspectieven geeft. 

Directeur / MT  ● ● ● ● 

12 De school zal voor de toekomst de lerende organisatie als uitgangspunt 

nemen en zich meer en meer ontwikkelen naar een professionele 

organisatie. 

Directeur / MT ● ● ● ● 

13 De school zal de taken en bevoegdheden binnen het functiehuis 

beschrijven. 

Directeur / MT  ● ●   

14 De school zal de overlegstructuur nader vormgeven en beschrijven. Directeur / MT  ● ● ●  

 

 

 Je bent geliefd Betrokken 19-20 20-21 21-22 22-23 

1 De school stelt vast op welke (aangepaste) wijze de ouderbetrokkenheid 

vergroot kan worden. 

Directeur / MT / 

Team 

● ●   

2 Vanuit de school worden ouders met financiële problemen actief jaarlijks 

geïnformeerd over de mogelijkheid van de Westlandpas. 

Directeur ● ● ● ● 

3 De school zal de ouderbetrokkenheid vergroten en de ouders 

nadrukkelijker betrekken bij de ontwikkeling van hun kind. 

Directeur / MT / 

Team 

● ●   

4 De school heeft een keuze gemaakt voor één meetinstrument voor sociale 

veiligheidsmeting. 

Directeur / MT / 

Team 

●    

5 De school heeft een protocol ‘omgang sociale media’ ontwikkeld. Dit 

proces wordt aangestuurd door de bovenschoolse ICT-coördinator en 

vermeld deze op de website. 

Directeur / MT / 

Team 

●    

6 De school beschrijft  op welke wijze zij aandacht schenkt aan 

mediawijsheid (het gebruik van sociale media door leerlingen) en 

bevordering gezond gedrag. 

Directeur / MT / 

Team 

●    

7 Het bevorderen van een goede werksfeer en een goed werkklimaat waarin 

het personeel tot zijn recht komt, zich geaccepteerd en veilig voelt en waar 

samenwerking bevorderd wordt. 

Directeur / MT / 

Team 

● ●   

8 Leerkrachten volgen een professionaliseringsprogramma op weg van 

start-, via basis- naar vakbekwaam. Een onderdeel hiervan is het voeren 

van gesprekken met ouders. 

Directeur / MT / 

Team 

● ● ● ● 

9 Elke leerkracht zorgt er voor voldoende bekwaam te zijn in de nieuwste 

ICT-vaardigheden. Dit maakt deel uit van de beoordelingscriteria. 

Directeur / MT / 

Team 

● ● ● ● 
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10 De directeur is opgenomen in het directeursregister. Directeur  ●    

 

 

 Plezier in leren Betrokken 19-20 20-21 21-22 22-23 

1 De school zal meer nadruk leggen op een onderzoekende, ondernemende, 

ontdekkende houding bij leerlingen, meer nadruk op wetenschap en 

(digitale) technologie, meer aandacht voor breinleren, meer samenwerken, 

meer cultuureducatie, meer keuzevrijheid voor kinderen, passend bij de 

21st Century Skills.  

Directeur / MT / 

Team 

● ● ● ● 

2 De school zal een breder aanbod creëren, waarbij verouderde methodes 

vervangen zullen worden. 

Directeur / MT / 

Team 

● ● ● ● 

3 De school zal in haar aanbod ook de 21e eeuwse vaardigheden (SLO), als 

zelfregulatie en samenwerking een passende plek krijgen. 

Directeur / MT / 

Team 

● ● ● ● 

4 De school stemt haar cultuuronderwijs en wereldoriëntatie zoveel als 

mogelijk af, waarbij de 21e eeuwse vaardigheden een voorname plek 

krijgen. 

Directeur / MT / 

Team 

● ● ● ● 

5 De school zal op beide locaties de ruimtes aanpassen zodat er verrijkte 

leeromgevingen ontstaan. 

Directeur / MT / 

Team 

● ● ● ● 

6 De school zal haar taalonderwijs voor taalzwakke leerlingen nader 

vormgeven. 

Directeur / MT / 

Team 

● ●   

7 De school zal haar aanbod voor de zeer moeilijke leerlingen nader 

vormgeven. 

Directeur / MT / 

Team 

● ●   

8 De school zal spel- en leerontwikkeling nader uitwerken en doorvoeren. Directeur / MT / 

Team 

● ●   

9 De school stimuleert de zelfstandigheidsontwikkeling van de leerlingen, 

waarbij er ruimte blijft voor samenwerking. 

Directeur / MT / 

Team 

● ●   

10 De school geeft het gepersonaliseerd onderwijs nader vorm, waarbij ICT 

doelmatig ingezet wordt. 

Directeur / MT / 

Team 

● ●   

11 De school bewaakt jaarlijks of de curriculumvernieuwing aanleiding geeft 

tot aanpassingen binnen ons onderwijsproces. 

Directeur / MT / 

Team 

● ● ● ● 

12 De werkgroep taal draagt zorg voor een nadere afstemming in het aanbod 

op beide locaties en houdt hier rekening met de referentieniveaus.  

Directeur / MT / 

Team 

● ● ● ● 
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13 De school zal daar waar mogelijk meer en meer de vakken gaan 

integreren. 

Directeur / MT / 

Team 

● ● ● ● 

14 De school stelt een ICT plan op, waarin de uitdagingen en mogelijkheden 

voor de toekomst worden beschreven. 

Directeur / MT ● ●   

15 De school inventariseert de methodes van de beide locaties en neemt deze 

op in haar kwaliteitssysteem. 

Directeur / MT ● ●   

16 De school werkt nadrukkelijk aan het versterken van het thema 

‘cultuureducatie’ waarbij het aanbod van Cultuurweb Westland zoveel 

mogelijk wordt benut (zoals opleiding tot ICC’ers). 

Directeur / MT / 

Team 

● ● ● ● 

17 De school werkt nadrukkelijk aan het versterken van het thema 

‘wetenschap en technologie’ en biedt aantrekkelijke beroepsvoorlichting 

aan door gebruik te maken van Westlandse bedrijven en/of initiatieven. 

Zij werkt actief mee  aan het realiseren van het bestuurlijk convenant 

‘Greenport en Technologie’. 

Directeur / MT / 

Team 

● ● ● ● 

  18 De school benut Vensters PO om actueel verslag te doen van hun 

onderwijskundige resultaten. 

Directeur / MT / 

Team 

● ●   

19 De school betrekt bij haar handelen de streefniveaus voor tussendoelen en 

einddoelen. 

Directeur / MT / 

Team 

● ● ● ● 

20 De school ontwikkelt het coöperatief leren en legt dit vast op een 

kwaliteitskaart. Het betreft hier allereerst de groepsvorming in de eigen 

groep. Vervolgens zullen andere vormen van (groepsdoorbroken) 

samenwerking aan bod komen. 

Directeur / MT / 

Team 

● ●   

 

 

 

 We doen het samen Betrokken 19-20 20-21 21-22 22-23 

1 Meer nog dan we gewend zijn, willen we ouders en kind betrekken met 

hun omgeving in samenwerking met ketenpartners. 

Directeur / MT  ● ● ● ● 

2 De school zal haar ontwikkelingen afstemmen met het (nog op te stellen) 

beleid van het samenwerkingsverband SPOW.  

Directeur / MT ● ● ● ● 
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3 De school zal de in overleg met de intern begeleiders het huidige beleid 

van inzet interne hulp evalueren en zo nodig bijstellen. Het werken met 

groepsplannen is hierbij vanzelfsprekend en richtinggevend voor het hele 

onderwijsproces op De Diamant. 

Directeur / MT / 

Team 

● ●   

4 De school werkt haar kwaliteitssysteem nader uit en borgt de gemaakte 

afspraken.  

Directeur / MT / 

Team 

● ●   

5 De school bundelt de krachten en maakt gebruik van elkaars expertise. De 

bestaande overlegvormen zullen nader beschouwd worden en aangepast 

naar de uitgangspunten van de professionele organisatie. 

Directeur / MT / 

Team 

● ●   

6 De opleiding tot Master binnen het samenwerkingsverband vindt 

tweejaarlijks op De Diamant plaats. 

Directeur / MT ●  ●  

7 De school evalueert jaarlijks haar aannamebeleid en stuurt daar waar 

nodig bij. 

Directeur / MT ● ● ● ● 

8 De inrichting van de locaties  en groepen worden nader bijgesteld voor 

betere doorgaande lijnen. Ook de voorspelbaarheid wordt hierin 

meegenomen. 

Directeur / MT / 

Team 

● ● ● ● 

9 Scholen houden nauw contact met instanties zoals het SKT, Vitis, CJG en 

School’s Cool in Westland indien de (complexe) gezinssituatie van de 

leerlingen daartoe aanleiding is. 

Directeur / MT ● ● ● ● 

10 De school zal de interne zorgstructuren van beide locaties nader 

afstemmen en daar waar nodig afstemmen met het 

samenwerkingsverband. Hierbij denken we onder andere aan de 

overlegstructuur, groepsindelingen, zorgdocumenten, 

leerlingvolgsystemen, leerlijnen, participatie in het 

samenwerkingsverband, e.d. 

Directeur / MT ● ●   

11 De school zorgt voor een goed werkende overdracht tussen ketenpartners 

(kinderopvang – basisschool – voortgezet onderwijs).  

Directeur / MT  ● ● ● ● 

12 De school zal de verbeteractiviteiten vanuit de kwaliteitsmeting BAS+ 

2018-2019 opnemen in het jaarplan. 

Directeur / MT  ●    

13 De groepsleerkrachten maken in hun dagelijks handelen actief gebruik 

van de werkmappen. 

Directeur / MT / 

Team 

● ●   

14 De groepsleerkrachten maken in hun dagelijks handelen actief gebruik 

van de groepsmappen.  

Directeur / MT / 

Team 

● ●   
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15 De groepsleerkrachten hebben het werken met groepsplannen eigen 

gemaakt. Het werken met leerlijnen heeft de methodeaanpak vervangen. 

De aanpak is vastgelegd op de kwaliteitskaarten. 

Directeur / MT / 

Team 

● ●   

16 De school stemt de structuur nader af en legt dit vast op een 

kwaliteitskaart. Het betreft hier allereerst de inrichting, aankleding van 

klas en speelplein. Vervolgens zullen voorspelbaarheid, weekplanning en 

planning leerstof aan de orde komen. 

Directeur / MT / 

Team 

● ●   

17 De school stelt het kwaliteitssysteem BAS+ jaarlijks bij en neemt 

actiepunten mee naar het nieuwe schooljaar. 

Directeur / MT  ● ● ● ● 

18 De school zal  streven naar een betere balans in de administratie  met de 

middelen die hiervoor beschikbaar zijn 

Directeur / MT ● ●   

19 De verbeterpunten uit de leerling-, ouder- en 

personeelstevredenheidonderzoeken van beide locaties worden jaarlijks 

meegenomen in de kwaliteitsmeting. 

Directeur / MT ● ● ● ● 

20 Het komen tot verbetering en optimalisering van de kwaliteit van de 

arbeid door een goede uitvoering van het normjaartaakbeleid in overleg 

met het team. 

Directeur / MT / 

Team 

●  ●  

21 Het realiseren van een effectieve inzet van mensen ten behoeve van de 

doelstelling van de school: het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs. 

Directeur / MT / 

Team 

● ● ● ● 

22 Verhouding man/vrouw verhogen naar minimaal 25% man. Directeur / MT  ● ● ● ● 

23 Verdere professionalisering van het personeel anticiperend op de 

ontwikkeling van een expertisecentrum. 

Directeur / MT / 

Team 

● ● ● ● 

24 De school zal in overleg treden met de directeur van het 

samenwerkingsverband voor vaste overlegmomenten in het schooljaar. 

Directeur / MT ● ● ● ● 

25 De school zal de gesprekkencyclus aanpassen aan het Rijnlands model. Directeur / MT / 

Team 

● ●   

26 De school betrekt het team in de vaststelling van de werkdrukverdeling. Directeur / MT / 

Team 

● ● ● ● 

27 In de samenwerking met de Pabo zal er voor deze school gekeken moeten 

worden in hoeverre er ook een samenwerking kan komen met de RK 

PABO om ook zo het interconfessionele karakter van de school uit te 

dragen en te borgen. 

Directeur / MT ● ● ● ● 

28 De school zal voor haar ontwikkeling naar een Expertisecentrum het 

nascholingsbeleid afstemmen 

Directeur / MT / 

Team 

● ● ● ● 
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9. Tot slot 

 

Zoals bij de inleiding aangegeven is het schoolplan een levend document. SBO De Diamant conformeert zich zo veel als mogelijk aan de koers van het PCPO 

Westland, maar heeft daarnaast een regionale rol. De ontwikkelingen binnen het samenwerkingsverband zijn nog meer leidend en bepalen voor het grootste 

deel ons bestaan. Door het uitstel van een jaar van het nieuw op te stellen ondersteuningsplan, is de inzet van de school binnen het samenwerkingsverband 

(nog) niet helder. Uiteraard zullen we als school onze verantwoordelijkheid nemen en de dialoog aangaan om passend onderwijs nog beter vorm te geven. 

 

 

10. Bijlagen en verwijzingen 

 

▪ Instemmingformulier medezeggenschapsraad 

▪ Vaststellingsformulier bevoegd gezag 

 

In dit schoolplan wordt verwezen naar de volgende documenten: 

• het strategisch beleidsplan van stichting PCPO Westland  

• het personeelshandboek van stichting PCPO Westland 

• de schoolgids  

• het ondersteuningsplan van het SPOW 

• het Schoolondersteuningsplan (zorgplan) Perspectief op School 

• de handleidingen van de op onze school in gebruik zijnde methoden 

• de groepsmappen 

• het schoolformatieplan 

• het managementstatuut 

• de functie- en taakomschrijvingen personeelsleden (onderdeel personeelshandboek) 
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