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1 Inleiding 

1.1 Voorwoord 

Voor u ligt het Schoolplan van SO4 de Windroos. Hierin staan de ontwikkelingen voor de komende vier jaar beschreven, welke zijn 

gericht op het versterken van de brede ontwikkeling van elk kind op onze school. 

Onze school behoort tot Stichting Conexus, deze vormt het bevoegd gezag over meer dan 31 scholen voor basisonderwijs, speciaal 

basisonderwijs en speciaal onderwijs in de gemeenten Nijmegen en Heumen. 

Het koersplan van Conexus geeft ons richting voor het schoolplan 2019-2023. Conexus heeft 4 hoofdthema's geformuleerd: 

1. Onderwijsontwikkeling 

2. Passend Onderwijs 

3. Professionalisering 

4. Personeelsontwikkeling 

Daarnaast hebben wij onze eigen 4 pijlers: 

1. Personeel 

2. Ons onderwijs 

3. Onze leerlingen 

4. Onze ouders en samenwerkingspartners 

We voldoen met ons Schoolplan aan de eisen vanuit Inspectie en het wettelijk kader. De onderscheiden beleidsterreinen in dit 

Schoolplan komen overeen met de kwaliteitsaspecten, die de Inspectie van het Onderwijs onderscheidt in haar toezichtkader. We 

hopen dat het Schoolplan een duidelijk beeld geeft van de ontwikkelingen op onze school in de komende vier jaren. 

Team SO4 de Windroos 

1.2 Doelen en functie 

Ons schoolplan beschrijft –binnen de kaders van het Koersplan van de Stichting Conexus in de eerste plaats onze kwaliteit: onze 

missie, onze visie en de daaraan gekoppelde doelen.  

Op basis van de huidige situatie hebben we diverse instrumenten ingezet om grip te krijgen op onze sterke en zwakke punten, en 

daarmee op onze actiepunten voor de komende vier jaar. 

Het schoolplan functioneert daardoor als een verantwoordingsdocument naar de overheid, het bevoegd gezag en de ouders en als 

een planningsdocument voor de planperiode 2019-2023. Op basis van onze actiepunten stellen we jaarlijks een uitgewerkt 

jaarplan op. In het jaarverslag zullen we steeds terugblikken, of de gestelde actiepunten gerealiseerd zijn. Op deze wijze geven we 

vorm aan een cyclus van plannen, uitvoeren en evalueren. 

1.3 Procedures 

Ten behoeve van het schrijven van het schoolplan 2019-2023 heeft de directeur relevante informatie verzameld om te komen tot 

het schoolplan. Tijdens de vergaderingen zijn de items van het schoolplan besproken, waardoor op dat moment inspraak of 

verandering mogelijk was. Alle teamleden hebben meegedacht over de missie en visie(s) van de school en een bijdrage geleverd 

aan dit schoolplan. De komende vier jaar zullen we planmatig hoofdstukken van ons schoolplan met elkaar bespreken. Daarnaast 

zullen we aan het einde van ieder schooljaar het jaarplan voor het komend jaar samen vaststellen. Ieder jaar kijken we met het 

team ook terug: hebben we onze verbeterdoelen in voldoende mate gerealiseerd? Tenslotte dragen we zorg voor een cyclische 

evaluatie van de beleidsterreinen, zoals beschreven in dit schoolplan. 

1.4 Documenten en bronnen 

Voor het opstellen van het Schoolplan is een aantal documenten en bronnen geraadpleegd, te weten: 
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koersplan Conexus 

Schoolplan 2015-2019 

Schoolgids 

Zorgplan 

SOP 

De meest recente PDCA's en evaluaties 

Beleidsdocumenten en procedures van Conexus 

Kwaliteitsrapportages vanuit Conexus 

Inspectierapport 2015 

Beleidsdocumenten vanuit Stromenland 

Resultaten uit het leerlingvolgsysteem en Route 8 

Uitslagen van vragenlijsten ouders, leerlingen  
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2 Schoolbeschrijving 
2.1 Schoolgegevens 

Gegevens van de stichting   

Naam stichting:  Conexus 

Algemeen directeur: Dhr. drs. J. van de Logt (voorzitter) Dhr. dr. T. Janssen 

(lid) 

Adres + nummer: Panovenlaan 1  

Postcode + plaats: 6525 DZ Nijmegen 

Telefoonnummer:  0243733960 

E-mail adres:   bestuur@conexus.nu (mailto:bestuur@conexus.nu) 

Website adres: www.conexus.nu (http://www.conexus.nu)  

  Bestuursnunmmer   29810 - AH67 

Gegevens van de school   

Naam school:  SO4 de Windroos 

Directeur: Jos. Knoben  

Adres + nummer.: Gildekamp 6012  

Postcode + plaats: 6545 LX Nijmegen  

Telefoonnummer: 0243734855  

E-mail adres: administratie@SO4-dewindroos.nl  

Website adres: 
www.SO4-dewindroos.nl (http://www.SO4dewindroos.nl)  

2.2 Kenmerken van ons personeel 

De directie van de school bestaat uit de directeur en de adjunct- directeur. De directie vormt samen met de gedragsdeskundige en 

schoolmaatschappelijk werkende de commissie van begeleiding (CvB): 

01 directeur 

01 adjunct-directeur 

01 gedragsdeskundige 

06 voltijd groepsleerkrachten 

03 deeltijd groepsleerkrachten 

01 leerkracht bewegingsonderwijs 

01 schoolmaatschappelijk werkster 

01 onderwijsassistent 

01 administratief medewerker 

01 schoolondersteuner OOP<4 

01 vrijwilliger voor klein onderhoud 

http://www.conexus.nu/
http://www.conexus.nu/
http://www.so4-dewindroos.nl/
http://www.so4-dewindroos.nl/
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Van de 16 medewerkers zijn er 13 vrouw en 3 man. De leeftijdsopbouw wordt gegeven in onderstaand schema (stand van zaken 

per 1-9-2019). 

Per 1-9-2015 MT OP OOP 

Ouder dan 60 jaar 1 1 0 

Tussen 50 en 60 jaar  1 0 1 

Tussen 40 en 50 jaar 0 2 2 

Tussen 30 en 40 jaar 0 5 0  

Tussen 20 en 30 jaar 0 2 1 

Jonger dan 20 jaar 0  0  0  

Totaal 2 10 4 

Onze school heeft een grote groep ervaren leraren; we benutten hen voor de begeleiding van de wat jongere leraren. 

De afgelopen drie jaar heeft SO de Windroos te maken gehad met een chronisch personeelstekort en  personeel met chronische 

ziektes. We hebben te maken gehad met veel vervangers. 

2.3 Kenmerken van onze leerlingen 

Wij richten ons op leerlingen van 6 tot en met 13 jaar die in hun ontwikkeling qua gedrag op problemen zijn gestuit. Op een 

reguliere basisschool redden deze leerlingen het niet: hun gedrag levert problemen op voor zowel zichzelf of voor de omgeving. 

De leerlingen zijn veelal gediagnosticeerd en hebben een toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband. 

Op SO4 de Windroos kijken we naar de mogelijkheden van onze leerlingen, zodat ze zich positief kunnen ontwikkelen. 

SO4 de Windroos is een regionale school voor speciaal onderwijs. Dat betekent dat onze school voor kinderen met psychiatrische 

stoornissen en/of ernstige gedragsproblemen is. Soms komen hier ook andere problemen bij: 

motorisch, cognitief of wat werkhouding betreft. De leerlingen stromen merendeels binnen op onze school via het basisonderwijs. 

In enkele gevallen komen leerlingen binnen via het speciaal basisonderwijs. Soms wordt onze school bezocht door tijdelijke 

leerlingen vanuit Karakter. 

2.4 Kenmerken van onze ouders en de omgeving 

De ligging van SO4 de Windroos in Nijmegen is uniek. De school staat midden in de wijk De Gildekamp/Lindenholt. 

Aan het plein, waar onze school ligt, bevinden zich nog 2 andere scholen: De Luithorst (regulier) en sbo De Windroos: 't Kompas. 

Alle scholen vallen onder het bestuur van Conexus, zoals alle scholen in de wijk Lindenholt en de aangrenzende wijk: Dukenburg. 

Voordeel van de samenwerking binnen 't Kompas zijn de gezamenlijke activiteiten als Koningsdag en sportdagen en de korte 

lijntjes tussen het (midden)management. 

Kinderen uit de regio's: Boxmeer, Land van Cuijk, Gemeente Berg en Dal, Beuningen, Druten, Wijchen, Heumen en Nijmegen 

Noord (Lent) bezoeken onze school. 

Omdat onze ouders niet te relateren zijn aan een wijk, is deze groep divers. Voor zowel opleiding als woon-, opleiding- en 

gezinssituatie. De kerngetallen laten zien dat onze school te maken heeft met een gemiddelde MBO populatie (85%) Een 

belangrijk kenmerk is het aantal gescheiden ouders, namelijk 53 %. 

Onze school ligt binnen SWV Stromenland: SVOP 2507. Binnen dit samenwerkingsverband hebben ouders de keuze uit meerdere 

scholen voor speciaal onderwijs. 

3 Grote ontwikkeldoelen 

3.1 Grote ontwikkeldoelen 

Voor de komende 4 jaar hebben we 5 grote ontwikkeldoelen (streefbeelden) vastgelegd. Deze ontwikkeldoelen vormen de focus 

in de jaren 2019-2023. 
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De school zorgt  voortdurend voor de sociale, fysieke en psychische veiligheid van onze leerlingen. En stimuleert positief 

gedrag van leerlingen. 

Onze school laat vakmanschap zien: het personeel leert individueel en samen met als doel het onderwijs te verbeteren 

Ons onderwijs dient activerend en toekomstgericht te worden: op onze school worden de vakken rond wereldoriëntatie 

thematisch aangeboden, met speciale aandacht voor talentenontwikkeling, onderzoekend leren en wetenschap en 

techniek. 

 We richten ons de komende 4 jaar op de verdere ontwikkeling kwaliteitszorg. 

Analyseren van leerlinggegevens ter verbetering op de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Divergent werken vanaf 

groep 6. 
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4 Onderwijskundig beleid 

4.1 De missie van de school 

Onze school is een school voor speciaal onderwijs. De doelgroep bestaat uit leerlingen met gedragsproblemen en/of 

psychiatrische problematiek van groep 3 t.m. groep 8. Maximaal 13 jaar. Wij hanteren het leerstofjaarklassensysteem met veel 

aandacht voor het individuele kind. We houden bij de groepsindeling rekening met zowel de didactische als de sociaal-emotionele 

ontwikkeling van elk kind. Het is ons doel om maximaal gebruik te maken van de kansen van elk kind, waarbij we streven naar een 

optimale ontwikkeling. We bereiden kinderen voor op deelname aan de maatschappij waarin ze opgroeien en zich verder zullen 

ontwikkelen.  

Voor onze leerlingen, die een disharmonische ontwikkeling kennen, proberen we  een rustige en veilige omgeving te creëren. 

Ontwikkeling is breed, en wordt door ons ook breed gezien en opgepakt. Bij ontwikkeling denken we niet alleen aan cognitieve 

ontwikkeling, maar ook aan de motorische, de creatieve en heel specifiek aan sociaalemotionele ontwikkeling van de kinderen.   

SO4 de Windroos realiseert zich terdege dat de school slechts één van de partijen is die een rol speelt in de ontwikkeling van een 

kind. Daarom zoeken wij nadrukkelijk de samenwerking met ouders en andere betrokkenen op locatie, stedelijk en regionaal 

niveau.  

SO4 De Windroos is een school voor speciaal onderwijs cluster 4, waar de slogan geldt: elke dag is een nieuwe start/dag . 

Onze kernwaarden zijn: •Op onze school heerst een professionele cultuur 

•Op onze school hebben we oog voor het individuele kind 

•Op onze school hebben we oog voor de ouders/verzorgers (klantgericht – ouders als partners) 

•Op onze school hebben we oog voor rust, voorspelbaarheid en regelmaat De slogan en de kernwaarden worden nader toegelicht 

in de schoolgids 

4.2 De visies van de school 

Er zijn op school 2 hoofdvisies: onderwijskundig en ortho-pedagogisch. 

Onze pedagogische visie is gebaseerd op welbevinden. We onderscheiden 6 basisbehoeften: 

1. Lichamelijke behoeften. Onze school is een Gezonde School. Kinderen die lekker in hun vel zitten, leren en werkenbeter. 

Leerlingen worden zich al vroeg bewust van hun eigen verantwoordelijkheid bij het maken van een gezonde keuze. 

2. Behoefte aan affectie, warmte en tederheid. De behoefte aan menselijke warmte, en nabijheid. Een heel basalebehoefte 

met als psychische component: genegenheid en zorg. 

3. Behoefte aan veiligheid, duidelijkheid en continuïteit. De behoefte te weten waar men aan toe is. Behoefte 

aanherkenbare en duidelijke structuren en continuïteit. Houvast in de omgeving, aan tijd, ruimte en personen. Controle, zicht, 

greep hebben op wat er gebeurt en gaat gebeuren en zich niet overgeleverd voelen. 

4. Behoefte aan erkenning. Door anderen aanvaard, gewaardeerd worden zoals men is. Erkenning krijgen voor deeigen 

persoon, de eigen kwaliteiten. Belangrijk, waardevol, de moeite waard zijn. Erbij horen en mee tellen. Recht hebben op een eigen 

plaats. 

5. Behoefte om zichzelf als kundig te ervaren. Behoefte om steeds nieuwe inzichten en vaardigheden te 

verwerven.Grenzen aan de eigen mogelijkheden willen verleggen. Behoefte aan iets maken en presteren. Zoeken naar positieve 

uitdagingen. 

6. Behoefte om moreel in orde te zijn. Dit is een behoefte die de voorgaande punten overstijgt. Behoefte aanzingeving. 

Zoeken naar waarden, perspectief, doel in het leven. Zichzelf als goed willen beleven. 

Visie op lesgeven: We laten vakmanschap zien 

Het lesgeven is de kern van ons werk. Wij willen afstemmen op de onderwijsbehoeften van leerlingen en een optimaal 

klassenmanagement bieden om dit te kunnen doen. Hierbij gaat het zowel om leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben en 

leerlingen die meer aandacht nodig hebben. We werken vanuit de convergente differentiatie tot en met groep 5, daarna divergent 

uitgesplitst in leerroutes.(Dit is in ontwikkeling) Daarbij besteden we veel aandacht in de ontwikkeling van de analyse van 

toetsresultaten en de verwerking van onze analyses in een groepsplan en groepsoverzicht. 

Visie op leren is activerend en toekomstgericht. 

Kinderen leren doordat ze nieuwsgierig zijn De school biedt de leerlingen de mogelijkheid om kennis op diverse manieren te 

verwerven. Dit kan zijn verwerking in het schrift of digitale verwerking zijn, maar ook verwerking in groepjes. Leerlingen die meer 
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nodig hebben, krijgen verlengde instructie, terwijl leerlingen die meer aankunnen, de lesstof compact kunnen verwerken en extra 

tijd aan verrijking besteden. We werken volgens de convergente differentiatie . Er wordt een minimumdoel voor de groep als 

geheel gesteld. Alle kinderen doen mee aan de groepsinstructie en profiteren zodoende van de uitleg van de leerkrachten en van 

elkaar. Na de groepsinstructie gaat de groep de leerstof zelfstandig verwerken, waardoor de leerkracht tijd heeft om waar nodig, 

leerlingen extra instructie te geven. 

Begeleide inoefening. Kinderen die dit nodig hebben krijgen dus groepsinstructie en verlengde instructie. De instructietijd wordt 

zodoende enorm vergroot. Voor de kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong is er verdiepingsstof die aansluit op het leerdoel 

van de les. 

Deze vorm van differentiatie stelt hoge verwachtingen aan de zogenaamde risicoleerlingen, waardoor deze niet bij voorbaat 

worden opgegeven of een eigen leerlijn moeten gaan volgen. Dit heeft namelijk als nadeel dat de instructietijd voor deze leerling 

wordt verkort. Convergente differentiatie vergroot juist de instructietijd voor risicoleerlingen. Er is een minimumniveau, een 

basisniveau en een verrijkingsniveau. Het doel is kinderen zo lang mogelijk mee te laten doen met de groep om hen te laten 

profiteren van de instructie en interactie in de groep. De groep blijft bij elkaar. Binnen het model van convergente differentiatie 

staat de leerkracht centraal: deze legt uit en doet voor, oefent samen in en laat de kinderen zelfstandig oefenen. Deze manier is 

effectief en genereert hogere leeropbrengsten. Heterogeen groeperen van leerlingen heeft een positieve invloed op de 

leerprestaties van de leerlingen. 

Visie op onze leerlingen: onze leerlingen zijn betrokken, autonome en zelfstandige denkers met aandacht voor actief 

burgerschap en sociale integratie. 

Wij werken volgens de methode Leefstijl. Schoolbreed werken we in thema's. Hierbij besteden we veel aandacht aan 

burgerschapsvorming en sociale integratie. Ook werken wij met het lessenpakket  'Lentekriebels in je buik".  O.a. 

d.m.v. de leerlingenraad mogen leerlingen actief meedenken en meebeslissen Visie op 

ouderbetrokkenheid. 

Ouders zijn onze partners. Om onze doelstelling te kunnen bereiken, hebben we een open en soms intensieve relatie met ouders, 

om op die manier voor en met het kind het beste voor het kind te kunnen bereiken. Ouderhulp is voor ons bij het organiseren van 

activiteiten belangrijk. 

4.3 Levensbeschouwelijke identiteit 

Onze school is een bijzonder neutrale school. De aandacht voor levensbeschouwelijke vorming is verweven in het onderwijs. We 

besteden regelmatig aandacht aan geestelijke stromingen. We zien een sterke relatie zien tussen levensbeschouwelijke vorming, 

sociaal-emotionele ontwikkeling (o.a. omgaan met de ander en de omgeving – ontwikkeling sociale vaardigheden) en actief 

burgerschap. We vinden het belangrijk, dat leerlingen op een goede wijze met elkaar omgaan en dat ze respect hebben voor de 

mening en visie van anderen. In relatie met de leerlingenpopulatie besteedt de school beperkt aandacht aan specifieke feesten die 

gerelateerd kunnen worden aan een bepaalde levensbeschouwing. 

4.4 Sociale en maatschappelijke ontwikkeling 

Onze school besteedt structureel en systematisch aandacht aan de sociale en maatschappelijke ontwikkeling van de leerlingen. 

We doen dit omdat we onze kinderen willen opvoeden tot verantwoorde burgers. Ze moeten goed voor zichzelf kunnen zorgen en 

goed kunnen omgaan met de mensen en de wereld om hen heen (dichtbij en verder weg). 

De ontwikkeling van de groep en de individuele leerlingen worden 2 wekelijks besproken in de Commissie van 

Begeleiding. In de Commissie van Begeleiding (CvB) hebben zitting: directie, gedragsdeskundige en maatschappelijk werkende. 

Twee keer per wordt de klas uitgebreid besproken in de z.g. leerlingbespreking. Deelnemers zijn: de leerkracht, directielid, 

gedragsdeskundige en deels de maatschappelijk werkende. 

Eén keer per jaar is er een groepsbespreking. 

In deze gesprekken worden ook mogelijke aanpakken voor een groep of voor een individuele leerling besproken. 

4.5 Actief Burgerschap en Sociale Cohesie 

Burgerschapsvorming is niet opgezet als vak, maar een algemene taak voor de school en vak-geïntegreerd in ons onderwijs. Bij 

burgerschapsvorming zijn vooral houdingen en vaardigheden van belang. Kennis is daarbij niet onbelangrijk, maar wordt 

doorgaans al voldoende bijgebracht in het reguliere (vak)curriculum. Het accent bij burgerschap ligt op het gebruiken van de 

school als oefenplaats: het oefenen van democratische principes in de klas en op school, het bijdragen door leerlingen aan de 
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kwaliteit van de school door ze verantwoordelijkheden en ruimte voor initiatieven te geven. Leren door te doen dus. Bepaalde 

onderdelen van burgerschapsvorming kunnen in een vak of leergebied aan de orde komen. Bijvoorbeeld: debatteren bij 

Nederlands, het ontstaan van de democratie bij geschiedenis, de rol van de media bij maatschappijleer, sportieve omgang en 

hanteren van regels binnen sport. Volledigheidshalve gaat het om actief burgerschap en sociale cohesie. Centraal daarbij staat het 

actief meedoen aan de samenleving, een deel van die samenleving te willen zijn en er een positieve bijdrage aan te leveren. Op 

onze school gaan we er van uit dat leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving. We zijn er op gericht om actief 

burgerschap te bevorderen en we laten leerlingen ook kennis maken met verschillende achtergronden en culturen van 

leeftijdsgenoten. We vinden het belangrijk om leerlingen erbij te betrekken en hen in staat te stellen om zich goed te voelen in 

een democratische cultuur en het gevoel te geven dat zij een verschil kunnen maken in de gemeenschappen waarin zij leven. 

De school heeft een leerlingenraad. Hier mogen leerlingen vragen stellen over de school en voorstellen indienen. Het is de 

bedoeling dat de afgevaardigden vooraf met de groep overleggen en informatie aan de groep terugggeven 

Burgerschap binnen de lessen. Burgerschap doe je niet twee uurtjes per week, maar in feite de hele week, het hele jaar. Daarmee 

doelen we op de opvoedende taak van de docent/ de school. Bij de lessen draait het om het stimuleren van leerlingen om 

zelfstandig te zijn en een kritische mening te hebben. Daarbij dragen verschillende lesgebonden activiteiten bij aan het aanleren 

van die zelfstandigheid en het vormen van een kritische mening. Binnen de lessen zijn 5 uitgangspunten: 

1. Reflectie. Door te kunnen reflecteren leer je kritisch naar je zelf te kijken en jezelf verder te ontwikkelen. 

2. Samenwerken. Je leert te overleggen; ideeën uit te wisselen; afspraken maken en je eraan houden encomplimenten geven en 

ontvangen. 

3. Taakaanpak. Je leert omgaan met een stelling, opdracht of vraag. 

4. Zelfstandig werken zonder anderen te storen. Je bent in staat je eigen werk goed uit te voeren zonder hulp vananderen. Je hebt 

geen begeleiding nodig en je kunt goed alleen werken. Je bent in staat zelf nieuwe taken op te pakken en je kunt problemen 

zelf oplossen. Je werkt efficiënt, je besteedt je tijd nuttig en je zoekt zinvol werk als je tijd over hebt. Je bent altijd bezig. Je 

handelt lopende zaken af terwijl je een andere taak onder handen hebt. 

5. Uitgestelde aandacht. Leerlingen leren om de afgesproken regels te hanteren en om een strategie te bepalen inbepaalde 

situaties of bij problemen. 

  

4.6 Leerstofaanbod 

Onze school richt zich op de cognitieve, sociale en brede ontwikkeling van de leerlingen. Daartoe beiden we een passend aanbod 

aan dat dekkend is voor de kerndoelen en de referentieniveaus taal en rekenen. Ons aanbod is evenwichtig verdeeld over de 

leerjaren, sluit aan bij de kenmeren van onze leerlingen en bereidt hen voor op het vervolgonderwijs. Onze school biedt een 

onderwijswijsaanbod aan dat past bij de wettelijke voorschriften 

Beoordeling 

Omschrijving Resultaat 

Zelfevaluatie - Aanbod (OP1) 3,09 

4.7 Vakken, methodes en toetsinstrumenten 

Onze school biedt (zie schema) de volgende vakken aan en gebruikt daarbij de beschreven methodes en toetsen. Gelet op de 

kerndoelen, gaan we ervan uit, dat de methodes die we gebruiken dekkend zijn voor de kerndoelen. We gebruiken de methodes 

integraal, maar vullen wel aan waar we dat nodig vinden (opplussen). Daardoor borgen we dat we de kerndoelen ook 

daadwerkelijk behalen. Hetzelfde geldt voor de referentieniveaus. Ons uitgangspunt is, dat we de referentieniveaus realiseren 

door het gebruik van onderstaande methodes en gevalideerde toetsen (Cito). 

Wereldoriëntatie: geschiedenis, aardrijkskunde, natuur, wetenschap en techniek. 

Vak Methodes Toetsinstrumenten Vervangen 

 Taal Veilig Leren Lezen Methodegebonden toetsen (groep 

3) 
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  Taal Actief Cito-toetsen DMT groep 3/tm 8  

    Cito-entreetoets, Route 8   

Technisch lezen Estafette groep 4-8   

    Protocol Leesproblemen - Dyslexie   

Begrijpend lezen Nieuwsbegrip Cito-toetsen Begrijpend lezen   

    Cito-entreetoets, Route 8   

Spelling Taal Actief Cito-toetsen Spelling   

    Cito-entreetoets, Route 8   

Schrijven Penstreken     

Engels Take it Easy groep 6-8 Methodegebonden toetsen X 

Rekenen Wiskunde in getallen Cito-toetsen Rekenen en Wiskunde   

    Cito-entreetoets, Route 8   

Wereldoriëntatie: Zaken van Zwijssen Methodegebonden toetsen   

Verkeer VVN  3-8 Methodegebonden toetsen   

Tekenen Moet je doen   x   

Handvaardigheid Moet je doen   x 

Muziek    x   

Bewegingsonderwijs 
Basislessen bewegingsonderwijs 

    

Sociaal-emotionele ontwikkeling 
Leefstijl   x   

4.8 Taalleesonderwijs 

Het vakgebied Nederlandse taal krijgt veel aandacht in ons curriculum. We leren de kinderen taal om goed met anderen om te 

kunnen gaan en om effectief te kunnen communiceren. Om de wereld om je heen goed te kunnen begrijpen is het nodig om de 

taal adequaat te leren gebruiken. Ook bij veel andere vakken heb je taal nodig. Het is belangrijk dat kinderen snel goed kunnen 

lezen omdat ze daardoor de informatie bij de andere vakken sneller kunnen begrijpen en gebruiken. 

De volgende punten zijn in ontwikkeling en dienen geborgd te worden: 

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

2. De school stelt jaarlijks de norm vast voor de diverse onderdelen van taal. 

3. De school geeft technisch lezen in alle groepen (t/m groep 8) 

4. De school ontwikkelt groepshandelingsplannen op gebied van spelling, lezen. 
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4.9 Rekenen en wiskunde 

Rekenen en wiskunde vinden we een belangrijk vak. Het rooster borgt dat we expliciet aandacht besteden aan rekenen en 

wiskunde en aan het automatiseren van het geleerde. We constateren dat rekenen in toenemende mate taliger is geworden en 

dat dit bij steeds meer leerlingen leidt tot problemen. Daarom richt het automatiseren zich op kale sommen (om de 

basisvaardigheden goed in te slijpen). We gebruiken moderne methodes en Cito-toetsen om de ontwikkeling van de leerlingen te 

volgen. We werken bij rekenen met groepsplannen. 

Onze ambities zijn: 

1. In de onderwijstijd is ruimte gecreëerd voor automatiseringsoefeningen.  

De volgende punten zijn in ontwikkeling en dienen geborgd te worden: 

1.De leerkrachten analyseren de methodegebonden toetsen en bij uitval op de minimumlijn wordt leerstof geremedieerd.  

2. De leraren beschikken over vaardigheden om de rekenmethode optimaal in te zetten. 

4.10 Wereldoriëntatie 

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

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

biologie, gezond gedrag en verkeer. In dit leergebied oriënteren leerlingen zich op zichzelf, op hoe mensen met elkaar omgaan, 

hoe ze problemen oplossen en hoe ze zin en betekenis geven aan hun bestaan. Leerlingen oriënteren zich op de natuurlijke 

(leef)omgeving en op verschijnselen die zich daarin voordoen. Leerlingen oriënteren zich ook op de wereld, dichtbij en veraf, toen 

en nu en maken daarbij gebruik van cultureel erfgoed. We besteden ook aandacht aan 21st century skills, waaronder de 

onderzoekende leerhouding, kritisch denken, presentatievaardigheden, inzet van ICT en samenwerken en belangrijk aspect is.. 

Onze ambities zijn:  

Het lesrooster verheldert hoeveel tijd er per groep besteed wordt aan de verschillende onderdelen van wereldoriëntatie. 

4.11 Kunstzinnige vorming 

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich breed ontwikkelen en dat ze zich oriënteren op kunstzinnige en culturele 

aspecten die een rol spelen in hun leefwereld. Dat zij kennis verwerven van de actuele kunstzinnige en culturele diversiteit en dat 

ze die leren begrijpen en waarderen. Daarnaast: wij vinden het van belang dat onze leerlingen zich leren openstellen voor 

kunstzinnige aspecten, dat zij kunnen genieten van schilderijen en beelden, van muziek, van taal en beweging, en daarop kunnen 

reflecteren. Tenslotte bieden we kunstzinnige vorming aan(binnen W.O.), omdat onze leerlingen zich op die manier kunnen uiten 

(gevoelens en ervaringen). Minimaal 2 keer perjaar bezoeken de leerlingen een museum of andere culturele activiteit. 

We streven er naar om elk schooljaar bijvoorbeeld een schrijver, muzikant e.d. in de klas te krijgen om te vertellen over het 

beroep. 

4.12 Bewegingsonderwijs 

Op onze school hechten we veel belang aan lichamelijke opvoeding, opvoeding is wat ons betreft een zaak van hoofd, hart en 

handen. Daarnaast vinden we het vak belangrijk vanuit het sociale aspect: leren bewegen doe je altijd samen. 

De volgende punten dienen geborgd te worden: 

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

2. Wij beschikken over een docent bewegingsonderwijs 

4.13 Wetenschap en Technologie 

Doelstelling 

Landelijke doelstelling voor W&T In 2020 is iedere basisschool in Nederland verplicht om Wetenschap & Technologie (W&T) aan te 

bieden (Techniekpact 2013-2016). Dit is nodig omdat de samenleving een steeds grotere kennis van wetenschap en technologie 

vraagt. Technologie is overal om ons heen en kinderen vinden dat vanzelfsprekend. 

Technologie is tevens de grootste motor van onze economische welvaart. 

Conexus-doelstelling voor W&T Voor Conexus betekent dit dat alle Conexus-scholen minimaal type B-school moeten zijn in 2020 

(typologie wordt later toegelicht). 

Stand van zaken op de Conexus-scholen 

In 2013 is op alle toenmalige scholen van Conexus een QuickScan uitgevoerd op het gebied van W&T. Naast deze 
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QuickScan op het gebied van W&T is in schooljaar 2014-2015 ook een nulmeting gehouden op het gebied van ICT (kennis en 

toepassing). Uit het onderzoek van 2013 is vastgesteld dat op enkele scholen beleid aanwezig is voor het blijvend investeren in 

techniekonderwijs en/of onderzoekend leren. Voor de meeste van de overige scholen gold dat wel beseft werd dat ze op den duur 

met W&T aan de slag zouden moeten, maar dat dit onderwerp een lage prioriteit had. 

In 2018 is een nieuwe meting uitgevoerd om te kunnen beoordelen wat op de scholen nu de stand van zaken is en om te kunnen 

bepalen wat nodig is op iedere school aan beleid en aan activiteiten. Daarbij zijn opnieuw scholen ingedeeld in type A-school t/m 

type D-school. 

A. Oriënterend : het team is geïnteresseerd in het thema, wil het ‘op de kaart’ zetten en vindt het belangrijk meer beelden 

en inzicht te krijgen. Hier en daar wordt al wat gedaan, maar het betreft losse activiteiten, soms slechts bij toeval op het gebied 

van Wetenschap & Techniek. Er worden, nog niet heel gericht, conferenties bezocht. De school voldoet nog niet aan de eis dat 

W&T structureel is opgenomen in het curriculum. 

B. Experimenterend : de school is gericht aan het experimenteren met lessen en projecten waarin Wetenschap & Techniek 

aan bod komt of centraal staat. Men wil gericht scholen en ontwikkelen, waarbij samenwerking met externe partners vaak 

genoemd wordt. De school voldoet aan de eis dat W&T structureel is opgenomen in het curriculum. 

C. Structurerend : de school ontwikkelt beleid, gekoppeld aan de visie, geeft teamleden verantwoordelijkheden en richt 

bijvoorbeeld een werkgroep in. De plannen, ook voor scholing, worden beschreven in het schoolplan. Een andere inrichting van de 

fysieke ruimten wordt overwogen. Er is behoefte aan een doorgaande lijn. De school voldoet aan de eis dat W&T structureel is 

opgenomen in het curriculum. 

D. Optimaliserend : de school werkt al enige tijd gericht aan Wetenschap & Techniek en zoekt voortdurend naar 

mogelijkheden dit verder uit te bouwen en te verankeren. De school voldoet aan de eis dat W&T structureel is opgenomen in het 

curriculum. 

Schoolspecifiek: 

Onze maatschappij heeft een sterke behoefte aan geschoolde mensen op het terrein van wetenschap en techniek. Wij willen 

daaraan een bijdrage leveren door gericht aandacht te besteden aan dit vakgebied. Bij de activiteiten wetenschap en techniek 

leren onze leerlingen al samenwerkend aspecten die samenhangen met wetenschap en techniek te onderzoeken, te ontdekken en 

te ontwerpen. Op dit moment werken we met Techniektorens. Ook brengen de bovenbouw-leerlingen jaarlijks een bezoek aan 

TechnoPromo en Technovium. Op Conexusniveau zijn we nu nog een B school 

4.14 Engelse taal 

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

internationalisering, de groeiende mobiliteit en het veelvuldige gebruik van nieuwe media. 

Het volgende punt dient geborgd te worden: 

1. In groep 6, 7 en 8 besteden we structureel aandacht aan de Engelse taal (Take it Easy) 

4.15 Les- en leertijd 

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

het leren van onze leerlingen. We proberen daarom verlies van leertijd te voorkomen. Ook willen we ze voldoende onderwijstijd 

geven (te plannen) om zich het leerstofaanbod eigen te maken. We werken vanuit een lessentabel , een weekoverzicht en een 

dagvoorbereiding. De school is in ontwikkeling om te differentiëren in leerroutes. Een deel van de leerlingen behaalt 

referentieniveau 1S, 1F en !F op onderdelen. Dit is gebaseerd op de uitstroom bestemming. Deze divergente manier van werken 

heeft (vooral) in de bovenbouw gevolgen voor de leertijd. 

Onze ambities zijn: 

1. De leraren plannen extra tijd voor taal en rekenen (gelet op de behoeften van de leerlingen) 

2. De leraren variëren de hoeveelheid leertijd per vakgebied afhankelijk van de onderwijsbehoeften 

De punten die wij willen borgen, zijn: 

1. De leraren zorgen voor een effectief klassenmanagement (voorkomen verlies leertijd)   

2. Op schoolniveau wordt er voldoende onderwijstijd gepland (lesrooster)  

3. De leraren beschikken over een expliciet week- en dagrooster  



SO4 De Windroos 

Schoolplan 2019-2023 15 

De leerkrachten worden 3-4 keer per jaar bezocht in de klas. De directie kijkt dan met name naar het didactisch en pedagogisch 

handelen. De bezoeken worden geëvalueerd en meegenomen in de functioneringsgesprekken. 

Beoordeling 

Omschrijving Resultaat 

Zelfevaluatie - Onderwijstijd (OP5) 3 

4.16 Pedagogisch en didactisch handelen 

Onze leerkrachten zijn van cruciaal belang. Zij hebben (onder meer) een vormende (opvoedende) taak: hun leerlingen op te 

voeden tot goede burgers. Daarom vinden we het belangrijk dat leerlingen goed met zichzelf en met anderen (dichtbij en ver weg) 

kunnen omgaan. Leerkrachten creëren daartoe een veilig en gestructureerd klimaat waarin kinderen zich gewaardeerd en 

gerespecteerd voelen. Kernwoorden zijn: relatie, competentie en autonomie. Wij hechten veel waarde aan een positieve en 

motiverende leerkracht, een begeleider die ervoor zorgt dat de leerlingen het werk zelfstandig (samen met anderen) kunnen 

doen. 

Onze ambities zijn:  

1. De leraren laten de leerlingen zelfstandig werken  

Het pedagogisch klimaat wordt geborgd door uitvoering van de volgende afspraken: 

1. De leerkrachten zorgen voor een ordelijke klas 

2. De leerkrachten zorgen voor een functionele en uitdagende leeromgeving 

3. De leerkrachten gaan positief en belangstellend met de leerlingen om  

4. De leerkrachten zorgen voor interactie met en tussen de leerlingen 

5. De leerkrachten bieden de leerlingen structuur 

6. De leerkrachten zorgen voor veiligheid 

7. De leerkrachten hanteren de afgesproken regels en afspraken 

Op onze school geven de leerkrachten op een effectieve wijze gestalte aan gedifferentieerd onderwijs (werken met 

groepsplannen). Omdat we veel waarde hechten aan de zelfstandigheid van de leerlingen laten we leerlingen waar mogelijk 

samenwerken. Onze ambities zijn: 

1.De instructie wordt gedifferentieerd aangeboden op drie niveaus 

2 .De leraren geven aandacht aan alle fasen van het interactieve gedifferentieerde instructie-model 

3.De weektaak wordt ingezet om zelfstandigheid te bevorderen en om de leerlingen te leren omgaan met uitgestelde aandacht. 

4. De leerlingen werken zelfstandig samen 

De volgende punten dienen geborgd te worden: 

1.De lessen zijn goed opgebouwd 

2.De leerkrachten geven ondersteuning en hulp volgens een vaste ronde 

3.De verwerking van de opdrachten doen de leerlingen op hun eigen niveau (aanpak 1, 2 of 3), passend bij de leerroute zoals 

gesteld in het OPP 

4.De leerlingen weten wat er van hen en van hun werk verwacht wordt, doordat dit is weergegeven op het planbord in de klas. 

4.17 Actieve en zelfstandige leerhouding van de leerlingen 

Op onze school hechten we veel waarde aan de zelfstandigheid van de leerlingen. Kernwoorden daarbij zijn: zelf (samen) 

ontdekken, zelf (samen) kiezen, zelf (samen) doen. Naast zelfstandigheid vinden we het belangrijk om de eigen 

verantwoordelijkheid van onze leerlingen te ontwikkelen. Het is vanzelfsprekend dat autonomie en eigen verantwoordelijkheid 

niet betekent dat de leerkrachten de leerlingen te snel en te gemakkelijk loslaten. Leerkrachten begeleiden de leerprocessen en 

doen dat “op maat”: leerlingen die (wat) meer sturing nodig hebben, krijgen die ook. 

Onze ambities zijn: 

1. De leerlingen werken weektaken 

2. De leraren laten de leerlingen, waar mogelijk, samenwerken en elkaar ondersteunen 

3. De leraren leren de leerlingen doelmatig te plannen 
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4.18 Klassenmanagement 

Met klassenmanagement bedoelen we: sturen, plannen, regelen en organiseren. Wij vinden dat onze leerkrachten pas succesvol 

kunnen zijn als ze hun instructie en de leeractiviteiten van de leerlingen goed kunnen organiseren.  

Onze ambities zijn: 

1. De leerkrachten geven aandacht aan alle fasen van het IGDI-model  

2. De leerkrachten geven gedifferentieerde klassikale en verlengde instructie in drie niveaus. 

De volgende punten dienen geborgd te worden: 

1. De lessen zijn goed voorbereid: er is een duidelijke planning en de doelstellingen zijn helder 

2. De leerkrachten hanteren heldere regels en routines 

3. De leerkrachten voorkomen probleemgedrag 

4.19 Zorg, begeleiding, afstemming. 

SO4 De Windroos heeft een basisarrangement van de Onderwijsinspectie. Wat betreft de ondersteuning maken wij het volgende 

onderscheid:  

Basiszorg: Dit is de zorg voor alle leerlingen in en om de groep. 

Breedtezorg: Extra zorg voor de leerling in de groep of buiten de groep, zoals diagnostiek, opvoedingsondersteuning, gesprekjes 

met CvB-lid, therapie 

Dieptezorg: Speciale zorg buiten de school  

Basiszorg is de zorg die de school zelf in en om de groepen en binnen de eigen organisatie biedt aan alle leerlingen. De basiszorg 

wordt door de gezamenlijke besturen (het samenwerkingsverband) vastgesteld. Omdat er in het referentiekader naast basiszorg 

ook ‘aspecten van meer intensieve of specialistische zorg voor specifieke doelgroepen’, stelt de PO raad vast dat basiszorg zich 

beperkt tot scholen voor basisonderwijs. Toch is er op SO4 De Windroos een bepaald zorgaanbod dat geldt voor al onze 

leerlingen. Dit zullen wij hieronder beschrijven. De leerlingen van SO4 De Windroos hebben een sterke behoefte aan duidelijkheid 

en structuur, aan warmte en waardering en aan ondersteuning bij het omgaan met hun problemen. De visie van SO4 De Windroos 

is dat een voorwaarde voor gedegen onderwijs een goed pedagogisch klimaat is. Kinderen komen pas echt aan leren toe als zij zich 

veilig, geborgen en gesteund voelen op school. De sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen is dan ook even belangrijk als de 

cognitieve ontwikkeling. Het sleutelwoord hierbij is respect. Een ieder wordt bejegend met respect. Dit geldt zowel voor kinderen 

onderling, voor kinderen met volwassenen, als voor volwassenen onderling. De basishouding van iedere leerkracht straalt uit dat 

kinderen (en ouders) bij hem of haar terecht kunnen. Naar ieder kind (en iedere ouder) wordt serieus geluisterd. De kinderen 

leren elkaar met respect te benaderen. Aan het begin van ieder schooljaar worden er met de groep omgangsregels afgesproken en 

deze worden vastgelegd in een zogenaamd omgangsprotocol. Het scheppen van een veilig, ondersteunend en ontwikkeling 

bevorderend onderwijs- en schoolklimaat is een zaak voor alle medewerkers van de school. De vastgestelde school- en 

klassenregels dragen ertoe bij dat iedereen zich veilig en thuis kan voelen op school. Het voltallige team wordt getraind in het 

omgaan met agressie en fysiek ingrijpen middels de methode van Courage. Naast het preventieve handelen gaat het hierbij om 

een veilige wijze van de-escalatie van een situatie waarin zich agressie voordoet. Schoolbreed wordt door alle teamleden dezelfde 

aanpak gehanteerd. Preventief werken geschiedt met name doordat leerkrachten de leerlingen leren om hun eigen agressie tijdig 

te herkennen en hen gedragsalternatieven aan te reiken. De cluster 4 omgeving is kortom een voorspelbare en ondersteunende 

leeromgeving waarin de leerkracht het gezag heeft en heldere en haalbare eisen stelt. De pedagogische aanpak en het 

lesprogramma zijn gericht op het voorkomen van probleemgedrag, het opdoen van positieve ervaringen en het aanleren van 

competenties, in het bijzonder een goede werkhouding/taakaanpak, sociale vaardigheden, zelfstandigheid en eigen 

verantwoordelijkheid. De schoolinterne zorg is erop gericht dat leerkrachten hun onderwijs zo optimaal mogelijk afstemmen op 

wat de leerlingen nodig hebben. Er wordt les gegeven volgens het IGDI-model. Dit betekent dat de onderwijsbehoeften van de 

leerlingen geclusterd worden en we in principe in 3 groepen werken: leerlingen die verkorte instructie krijgen, leerlingen die de 

basisinstructie krijgen en leerlingen die na de basisinstructie verlengde instructie krijgen. Per leergebied wordt dit beschreven in 

een groepsplan, wat na elke methodetoets geëvalueerd en eventueel herzien wordt. Ook wordt per leerling een 

ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) geschreven en jaarlijks geëvalueerd. Hierin wordt de voorlopige uitstroombestemming en de 

weg daarnaartoe (leerroutes) beschreven. 

De leerkracht is zich tijdens het lesgeven bewust van de inhoud van het OPP het groepsplan en vertaalt dit naar de dagelijkse 

klassenpraktijk, waardoor onderwijs op maat geboden wordt. Samen met Bureau Wolters doorloopt het team momenteel een 

traject om nog beter af te stemmen op de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. 

Breedtezorg is de zorg om de groep heen. De leerkracht heeft hulp van buitenaf nodig om de ontwikkeling van leerlingen te 

optimaliseren. Het kan daarbij gaan om remedial teaching, gesprekken met de schoolmaatschappelijk werkende, faalangsttraining 
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van de orthopedagoog, etc. Wanneer een leerling dus meer ondersteuning behoeft dan de basisondersteuning van onze school, 

wordt een beroep gedaan op een van specialisten die bij op SO4 De Windroos aanwezig zijn. Dit zijn de gedragswetenschapper en 

de schoolmaatschappelijk werkende. Ook kan inzet van directeur en/of adjunct-directeur wenselijk zijn. Deze zorg wordt altijd 

tijdelijk ingezet. Doordat deze specialisten binnen onze school werkzaam zijn, is er ruimte voor multidisciplinair overleg en kan 

maximale afstemming bereikt worden. Mochten we ondersteuning van buiten de school nodig hebben en deze ondersteuning is 

tijdelijk van aard, dan vraagt de school een arrangement aan bij het samenwerkingsverband. In een enkel geval is de 

ondersteuningsbehoefte van een kind zodanig dat deze structureel de basiszorg overschrijdt, hiervoor kan de school dan een 

hogere TLV-categorie aanvragen om langdurige hulp onder schooltijd te bekostigen.  

Hierdoor zijn de effecten van ondersteuning groter en kan een leerling een hoger uitstroomniveau bereiken. Dit draagt ook bij aan 

ons uitstroomniveau naar regulier onderwijs (dat hoger ligt dan het gemiddelde). Vrijwel alle leerlingen die uitstromen naar het 

regulier onderwijs hebben intern therapie gehad. Deze specialisten zijn ook inzetbaar voor nazorg. Daar waar nodig worden 

leerlingen en hun ouders na doorstroom naar ander onderwijs nog enige tijd begeleid door orthopedagoog of 

schoolmaatschappelijk werkende. Ieder schooljaar gaat het hierbij gemiddeld om 3 tot 5 leerlingen en hun ouders.  

Dieptezorg is de zorg in gespecialiseerde voorzieningen, settings of groepen. Wanneer een leerling dieptezorg nodig heeft, 

betekent dit dat de aanpak en zorg van SO4 De Windroos alleen onvoldoende toereikend is. De hulpverlening wordt dan verleend 

door externe instanties. De school draagt, waar mogelijk, zelf de verantwoordelijkheid voor het onderwijs, de zorg en de 

ontwikkeling van de leerlingen, maar heeft daarbij hulp van buitenaf nodig. Om de school heen is een vangnet van hulpbronnen 

voor dieptezorg. Om de samenwerking zo optimaal mogelijk te laten verlopen, onderhouden zowel de gedragswetenschapper, de 

adjunct-directeur als de schoolmaatschappelijk werkende intensieve contacten met de diverse hulpverlenende instanties. Zo 

sluiten zij aan bij de interne behandelbesprekingen van desbetreffende hulpverlenende instanties. Op deze manier wordt een 

eenduidige, heldere aanpak bewerkstelligd en wordt de kans op een transfer van de aangeleerde vaardigheden van de leerling zo 

optimaal mogelijk. Met kinderpsychiatrisch centrum Karakter heeft onze school een goede samenwerking. Leerlingen die 

geplaatst worden bij Karakter voor een klinische opname, kunnen onderwijs volgen op onze school. Als de opnametijd voorbij is, 

gaan de leerlingen terug naar hun oude school. Andersom verwijzen we leerlingen waarbij complexe diagnostiek/behandeling 

nodig is, naar Karakter. Karakter biedt ook de mogelijkheid tot deeltijddagbehandeling. Ook bij Entrea is er de mogelijkheid tot 

diagnostiek, deeltijddagbehandeling en/of woongroepen. Andere instanties waarmee onze school samenwerkt, zijn o.a. Pro 

Persona, Bureau Jeugdzorg, Virenze, Opdidakt, praktijk Jij&Ik, Kleur, het Spectrum, REBIS en GGZ Land van Cuijk en Noord-

Limburg. 

Beoordeling 

Omschrijving Resultaat 

Zelfevaluatie - Zicht op ontwikkeling en begeleiding (OP2) 2,94 

4.20 Afstemming 

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

handelingsgericht (HGW), met groepsplannen. Alle leraren beschikken over een groepsoverzicht met daarop de kenmerken van 

hun leerlingen. Op basis daarvan stellen de leraren twee keer per jaar een groepsplan op. In het groepsplan onderscheiden we de 

basisgroep, de meergroep (verdiept arrangement) en de weergroep (intensief arrangement). De leraren stemmen hun instructie, 

het aanbod en de tijd af op de kenmerken van de leerlingen in een groep. Ze dragen er op deze manier zorg voor, dat de leerlingen 

zich ononderbroken kunnen ontwikkelen en dat het onderwijs wordt afgestemd op groepjes leerlingen en leerlingen individueel. 

Omdat “afstemming” (differentiatie) van het onderwijs op leerlingen niet eenvoudig is, monitort de school voortdurend of de 

leraren voldoende in staat zijn om hun onderwijs af te stemmen op de groep, de subgroepjes en de individuele leerlingen. Dit 

doen we m.b.v. de Quick 

Scan, de Schooldiagnose, vragenlijsten (leraren, ouders en leerlingen), maar ook via ons personeelsbeleid. Afstemming is een 

belangrijke competentie bij ons op school en daarom is dit ook een belangrijk thema bij ons personeelsbeleid (zie hoofdstuk 

Personeelbeleid, Integraal personeelsbeleid). 

4.21 Passend onderwijs 

Wij vinden dat elk kind recht heeft op goed en passend onderwijs. In beginsel zijn wij het eens met de stelling, dat zo veel mogelijk 

kinderen regulier primair onderwijs moeten kunnen volgen. 

Echter: wanneer een leerling geen baat meer heeft op het regulier onderwijs, komen wij (qua gedrag) in beeld. Bij een aanmelding 

van een leerling bekijken wij uitgebreid of aan alle wettelijk eisen is voldaan en/of wij de leerling mogelijk dat kunnen bieden wat 

hij nodig heeft. Het moge duidelijke zijn dat de school geen therapeutische setting heeft. Het is van belang dat alle collega's kennis 

en affiniteit hebben met de problemen van onze leerlingen. In overleg met ouders schakelen wij externe deskundigen in, indien dit 

nodig is. Dit kan lopen van hulp bij dyslexie tot fijn-motorische ondersteuning en gedragsregulatie. 

We schrijven over elke leerling een ontwikkelingsperspectief, die met ouders wordt besproken en geëvalueerd. 
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In on schoolondersteuningsprofiel hebben we beschreven welke ondersteuning we kunnen geven. Bij het opstellen van OPP is 

rekening gehouden met het IQ van de leerling, met de beschikbare toetsgegevens tot nu toe, met leerlingkenmerken en met de 

leefomgeving van de leerlinge. Na het opstellen wordt het OPP door de gedragsdeskundige en een directielid met de ouders 

besproken 

4.22 Handelingsgericht werken 

SO4 de Windroos werkt opbrengstgericht. Dit wil zeggen: het bewust, cyclisch en systematisch werken met als doel de grootst 

mogelijke opbrengst. Die opbrengsten hebben betrekking op de sociaal emotionele resultaten, leerprestaties en de tevredenheid 

van ouders en leerlingen. 

Er zijn 4 fasen in de cyclus van het afstemmen op onderwijsbehoeften: data-duiden-doelen-doen. 

Bij dit proces volgen we de stappen: beschrijven-verklaren0-acties. Bij de groepsbesprekingen wordt de groep geanalyseerd met 

het CvB en worden vervolgacties verdiept.  Dit kunnen bijvoorbeeld aanpassingen zijn in lestijd, instructie of aanbod van 

lesmateriaal zijn. 

Opbrengstgericht werken heeft hoge verwachtingen van de leerlingen en gaat uit van doelgericht werken. Voor onze leerkrachten 

betekent OGW onder andere dat zij de doelen op groepsniveau formuleren en vertalen naar een groepsplan. Op deze manier 

hopen wij de groep beter te begeleiden. 

4.23 Resultaten 

De school beschikt over een toetsprotocol met daarin alle toetsen die moeten worden afgenomen de afspraken over de 

toetscondities. Wij vinden het uitermate beangrijk dat toetsen worden afgenomen conform de normen van Cito, zodat we de 

resultaten kunnen duiden zoals ze bedoeld zijn. 

Op de rapportavonden worden ouders geïnformeerd over de toetsresultaten. In groep 7 nemen wij in het voorjaar de entree-toets 

af. Eind groep 7 krijgen de leerlingen een voorlopig advies. In groep 8 nemen we eerst in januari de M8toetsen af, waarna de 

leerlingen het definitieve advies ontvangen en zich kunnen inschrijven voor het VO. In april volgt dan nog de Route 8-eindtoets 

Beoordeling 

Omschrijving Resultaat 

Zelfevaluatie - Toetsing en afsluiting (OP8) 3,86 

Zelfevaluatie - Resultaten [geen wettelijke eisen] (OR1) 3,5 

Zelfevaluatie - Sociale en maatschappelijke competenties [geen wettelijke eisen] (OR2) 2,88 

Zelfevaluatie - Vervolgsucces [geen wettelijke eisen] (OR3) 4 

Aandachtspunt Prioriteit 

De school volgt alle leerlingen op het gebied van het verwerven van maatschappelijke competenties 
hoog 

De school heeft op basis van de kenmerken reële verwachtingen vastgesteld over het niveau dat de 

leerlingen kunnen bereiken 

hoog 

De verwachtingen van de school worden getoetst aan de groei die de leerlingen gedurende de 

schoolperiode doormaken 

hoog 

4.24 Toetsing en afsluiting 

Op onze school zorgen we voor een ordelijk verloop van de toetsing en afsluiting. Tussentijds meten we de ontwikkeling van de 

leerlingen m.b.v. het Cito-leerlingvolgsysteem. De resultaten worden ingevoerd in het LVS LOVS. De toetsen worden afgenomen 

conform de opgestelde agenda en de Cito-voorschriften (aangevuld met schoolvoorschriften). Ouders worden op de 

rapportenavonden geïnformeerd over de toetsresultaten. In leerjaar 8 doen alle leerlingen mee aan de eindtoets (Route 8). 

Ouders krijgen in dat jaar ook een VO-advies voor hun kind. De adviesprocedure hebben we beschreven in de schoolgids. 
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4.25 Vervolgsucces 

Onze school wordt door scholen van het VO geïnformeerd over het wel en wee van onze leerlingen. Met name in het eerste jaar 

van het VO. 

Daarin kunnen wij toetsen hoe een leerling het ervan af heeft gebracht en of de school het juiste advies heeft gegeven. 

De gedragskenmerken spelen hierin regelmatig een onzekere factor, het is regelmatig niet te voorspellen hoe een leerling zich qua 

gedrag verder zal ontwikkelen op het V.O.. 

5 Personeelsbeleid 

5.1 Profesionele Medewerkers 

Het integraal personeelsbeleid van Conexus richt zich op de duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers. Het gaat hier om 

werk, normen & waarden, competenties, gezondheid en werk omgeving, omstandigheden, intern leiderschap, houding, motivatie, 

vaardigheden, kennis en functionele capaciteiten. 

Professionaliseren 

Professionalisering wordt afgestemd door de scholingsgesprekken met de afdeling P&O en onderwijs, via popplannen en wordt in 

MijnSchoolplan (WMKKPO) ingebed. Binnen Conexus brengen we professionalisering in kaart op team, individueel en 

bovenschoolsniveau. 

Conexus heeft een kijkwijzer ontwikkeld voor pedagogisch en didactisch handelen. Deze kijkwijzer is onderdeel van de 

kwaliteitsaanpak, waardoor we zicht hebben op de ontwikkeling van de individuele leerkracht en het team als geheel. 

De inhoud van de kijkwijzers staan niet alleen centraal bij de diverse groepsbezoeken, maar bij alle instrumenten voor 

personeelsbeleid en met name bij de werk-, functionerings- en beoordelingsgesprekken. 

5.2 Bevoegde en bekwame leraren 

Op onze school werken bevoegde en bekwame leraren. Het is uitgesloten dat een leraar op onze school werkzaamheden kan 

verrichten, zonder bevoegd te zijn of geen affiniteit heeft met onze doelgroep. Alle leraren beschikken daarom over een pabo-

diploma plus een academische opleiding of diploma gespecialiseerd leerkracht speciaal onderwijs. Leerkrachten zonder 

vervolgopleiding worden verplicht deze binnen 3 jaar, na in diensttreding,  te behalen De schoolleider beschikt over een diploma 

van een opleiding voor schoolleiders.. De directeur staat ingeschreven in het schoolleidersregister, en de leraren staan 

ingeschreven in het lerarenregister. De orthopedagoog staat ook in het registratiemodel. Tenslotte werken alle betrokkenen met 

een bekwaamheidsdossier. 

5.3 Organisatorische doelen 

We hebben inzichtelijk hoe het personeelsbestand er (kwantitatief en kwalitatief) uitziet, en wat wenselijk is op een termijn van 

vier jaar en welke acties er ondernomen worden om het gewenste personeelsbestand dichterbij te brengen. De gewenste situatie 

is afgeleid van onze missie, visie(s) en afspraken. 

1 Specifieke taken en functies Huidige situatie 2018-2019 Gewenste situatie 2022-2023 

1 Aantal personeelsleden 17 18 

 2 Directeur               1                1  

  3 Adjunct-directeur               1                1 

4 Verhouding man/vrouw 3-14 5-13 

5 L11-leraren 8 8 

6 L12-leraren 1 1 

7 Orthopedagoog 1 1 

8 Gediplomeerde bouwcoördinatoren 0 0 
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9 Opleiding schoolleider 2 2 

10 ICT-specialisten 1 1 

11 Onderwijsassistenten 1 2 

12 Taalspecialisten 0 1 

13 Rekenspecialist               0                1  

14 Gedragsspecialist 1 1 

15 Specialist Wereldoriëntatie 0 1 

 1 6 Administratie               1                1 

17 Conciërge               1                  1 

  18 Intern begeleider               0                1  

De schoolleiding wordt gevormd door de directeur en de adjunct-directeur. Er zijn afbakeningen qua taken en 

verantwoordelijkheden. 

Het bevoegd gezag is voornemens SO4 de Windroos te laten verhuizen naar sbo de Goffert. Het bevoegd gezag komt met een plan 

te komen over het personeelsbeleid en de directievoering. Kenmerkend van de schoolleiding is dat ze richt op het zorgen voor 

goede communicatie en het adequaat organiseren van de gang van zaken op school. In de derde plaats probeert de schoolleiding 

middels de taakverdeling het onderwijskundig leiderschap maar ook de positie van de school op een juiste manier gestalte te 

geven 

5.4 De schoolleiding 

De schoolleiding wordt gevormd door de directeur en de adjunct-directeur van de school. Kenmerkend voor de schoolleiding is, 

dat ze zich richt op het zorgen voor goede communicatie en op het adequaat organiseren van de gang van zaken op school. Tevens 

vindt de schoolleiding met name het onderwijskundig leiderschap van belang. De directie wil adaptief leiding geven, dat betekent 

dat ze daar waar nodig en noodzakelijk rekening houdt met verschillen tussen leraren en overig personeel.  

5.5 Beroepshouding 

Het is voor de kwaliteit van de school van belang dat de werknemers niet alleen beschikken over lesgevende capaciteiten. Op onze 

school wordt veel waarde gehecht aan de professionele instelling van de werknemers, aan een juiste beroepshouding. 

Daarbij gaat het om de volgende ambities/borging: 

1. Personeelsleden erkennen elkaars kwaliteiten en maken hier gebruik van. 

2. Personeelsleden zijn gemotiveerd om zichzelf te ontwikkelen en van elkaar te leren. 

3. Personeelsleden bereiden zich adequaat voor op vergaderingen en bijeenkomsten. 

4. Alle lesgevende collega´s zijn in het bezit van een GGL-diploma, master SEN of (universitair) gedragsdeskundige 

5. Alle personeelsleden zijn geschoold in Leefstijl, Kids' Skills en de-escalerend gedrag (inclusief fysiek ingrijpen) 

5.6 Professionele cultuur 

De schoolleiding streeft ernaar de school te ontwikkelen tot een lerende organisatie, tot een school die gekenmerkt wordt door 

een professionele schoolcultuur. Daarom worden er jaarlijks studiedagen voor het gehele team ingeroosterd. Speerpunt is de 

ontwikkeling voor nog kwalitatief beter personeel. Daartoe legt de directie klassenbezoeken tweemaal per jaar af en worden er 

nagesprekken gevoerd. De directie heeft de intentie om beleid te formuleren met betrekking tot collegiale consultatie. Dit om 

leerkrachten van elkaar te laten leren. Als kernwoorden van een professionele cultuur hebben we met elkaar de volgende 

kernwoorden geformuleerd: verantwoordelijkheid nemen, vertrouwen geven, aanspreekbaarheid en respect. Deze kernwoorden 

hebben we verder uitgewerkt en vormen het fundament onder ons functioneren. Typerend voor onze school is tevens dat we 

leren met en van elkaar in professionele leergemeenschappen en dat de personeelsleden hun eigen ontwikkeling bijhouden in een 

portfoliobekwaamheidsdossier. 

5.7 Beleid met betrekking tot stagiaires 

Voor de aanwas van nieuwe collega's vindt Conexus het belangrijk een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van aankomende 

leerkrachten, onderwijsassistenten en gedragsdeskundigen. 



SO4 De Windroos 

Schoolplan 2019-2023 21 

Daarom bieden wij stagiaires van de universiteit, pabo’s en MBO-scholen de gelegenheid om ervaring op te doen. Per aanvraag 

wordt binnen het team geïnventariseerd wie een stagiaire wil (en kan) begeleiden. 

5.8 Werving en selectie 

Conexus gaat bij werving en selectie uit van de kaders in het IPB-plan. Daarnaast is het van belang dat de benodigde competenties 

worden geselecteerd via transparante procedures. Hierbij wordt de sollicitatiecode van de NVP gehanteerd. 

Het mobiliteitsbeleid is opgesteld door het bovenschools management. Naar aanleiding van de vastgestelde begroting wordt er 

een formatieplan opgesteld. Dit kan rede geven voor vrijwillige en gedwongen mobiliteit binnen de hele organisatie. Mobiliteit 

wordt om verschillende redenen ingezet. De medewerkers kunnen zo meer richting geven aan wensen in hun loopbaan en het 

benutbare werkvermogen voor de organisatie kan optimaler worden ingezet binnen de beschikbare formatie van de organisatie.  

5.9 Introductie en begeleiding nieuw personeel 

Nieuwe leerkrachten krijgen een buddy toegewezen voor de kleine organisatorische aspecten. Een directielid voert het 

introductiebeleid uit. Leerlingen worden besproken met de orthopedagoog en het takenpakket met een directielid. Daarmee 

wordt de nieuwe collega op de hoogte gesteld van de missie, de visies en de doelen van de school. Nieuwe leraren ontwikkelen 

een POP dat zich richt op het leren beheersen van de criteria (competentieset), en dan met name de criteria die zijn gerelateerd 

aan de fase ‘startbekwaam’. De plaatsing in een groep is afhankelijk van de kwaliteit(en) van de nieuwe collega. De lesobservaties 

(zie begeleidingsplan) worden uitgevoerd door directeuren en indien noodzakelijk door de orthopedagoog. Er volgen regelmatig 

gesprek- en evaluatiemomenten. Om de drie maanden is er een follow-up en beoordelingsgesprek. Na ongeveer 8 maanden is een 

definitieve beoordeling. De nieuwe collega volgt de algemene introductiedagen vanuit P&O en Onderwijs van Conexus. Deze 

studiemiddagen zijn 

verplicht.  

5.10 Beleid Werkverdelingsplan 

Op onze school krijgen alle leerkrachten elk schooljaar, in overleg, taken toebedeeld. We hebben daarbij gekozen voor het 

basismodel, waarin onderscheid wordt gemaakt in beleidsgroepen- leergebieden en taken. 

In de beleidsgroepen wordt de voortgang bijgehouden in PDCA's en is gesteld op 40 uur per persoon. In de werkgroep 

leergebieden wordt per vak gewerkt en is gesteld op 10 uur per jaar en 5 bijeenkomsten. In de taakgroep wordt gewerkt aan 

klasoverstijgende zaken zoals bijvoorbeeld de Kerstgroep e.d.. De uren worden per taakgroep vastgesteld op een teamvergadering 

aan het directe begin van het schooljaar en geëvalueerd op een studiedag aan het eind van het schooljaar. Daarbij wordt 

uitgegaan van wensen en sterke kanten van de personeelsleden. 

5.11 Persoonlijke ontwikkelplannen 

Iedere werknemer stelt jaarlijks een POP op. Een werknemer scoort zichzelf op de vastgestelde competenties, voert een 

doelstellingengesprek met de directeur. De uitvoer van het POP wordt geobserveerd tijdens de klassenbezoeken en de voortgang 

komt aan de orde bij het functioneringsgesprek. In het beoordelingsgesprek wordt door de directie een oordeel gegeven over de 

realisatie van de opgestelde POP’s. Naast het POP werken we met persoonlijke actieplannen (kort lopende plannen) en prestatie-

afspraken: “smart” geformuleerde doelstellingen voor de korte termijn. POP’s en prestatie-afspraken worden gearchiveerd in het 

bekwaamheidsdossier en komen aan de orde bij de klassenbezoeken en de flitsbezoeken. 

Er wordt voor elke medewerker een persoonlijke jaarplanner opgesteld, waarin de lestijdencompensatie, werkdagen, taken en 

beleidszaken, en nascholingsplan wordt opgenomen. 

Het uitgangspunt is, dat alle medewerkers zelf verantwoordelijk zijn voor de eigen professionalisering. Jaarlijks worden er 

afspraken gemaakt met de directie over de professionalisering en deze worden vastgelegd in het POP. Bij de bedoelde afspraken 

wordt in ieder geval vastgelegd wat de leraar gaat doen om zich te ontwikkelen van startbekwaam naar basisbekwaam c.q. van 

basisbekwaam naar vakbekwaam. 
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5.12 Het bekwaamheidsdossier 

Alle werknemers beschikken over een zogenaamd bekwaamheidsdossier. Deze dossiers worden beheerd door het personeel zelf; 

het dossier is altijd op school aanwezig. De directie zorgt ervoor dat het bekwaamheidsdossier een levend document is door er 

veelvuldig mee te laten werken, door het te gebruiken bij het personeelsbeleid. 

In dit dossier bevinden zich: 

Afschriften van diploma’s en certificaten 

VOG 

De gescoorde competentielijsten 

De persoonlijke ontwikkelplannen 

De persoonlijke actieplannen 

De gespreksverslagen (van functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken) 

Verslagen van feedbackgesprekken n.a.v. het klassenbezoek 

Overzicht van de gemaakte prestatie-afspraken 

Overzicht van reflectieve vragen en antwoorden (flitsbezoeken) 

5.13 Functioneringsgesprekken 

De directie voert jaarlijks een functioneringsgesprek met alle medewerkers. Tijdens het functioneringsgesprek staat het POP van 

de medewerker (met daarin de competentie set) centraal. Op basis van het ontwikkelde POP worden verbeterdoelen opgesteld in 

relatie tot schoolontwikkelingen. Aan de orde komen: werkdruk, loopbaanwensen, scholing, taakbeleid, functioneren, combinatie 

prive - werk, en mobiliteit. 

Zowel de directeur als het personeelslid kunnen punten inbrengen. 

Tijdens de f-gesprekken wordt tevens de inzet van de uren duurzame inzetbaarheid besproken en/of geëvalueerd. Het verslag van 

het f-gesprek wordt opgenomen in het personeels- en bekwaamheidsdossier. 

5.14 Beoordelingsgesprekken 

Conexus beschikt over een regeling Beoordelingsgesprekken. We kennen verschillende vormen van beoordeling: beoordelen in 

het kader van de POP, schaaluitloop, een vaste aanstelling, promotie functiemix, (dis)functioneren en in het kader van een 

opleidingsverzoek. Daarnaast worden houding en gedrag ten opzichte van collegae,leerlingen en ouders en de doorgemaakte 

ontwikkeling in kennis en vaardigheden beoordeeld. 

5.15 Professionalisering 

In het kader van de professionalisering beschikt iedere medewerker over 2 klokuren per week (naar rato van de werktijdfactor). 

Daarnaast is er voor iedere medewerker een budget beschikbaar in het kader van de duurzame inzetbaarheid (van 40 uren, naar 

rato). Scholing komt aan de orde bij de functioneringsgesprekken. Medewerkers kunnen voor (persoonlijke) scholing opteren (bij 

voorkeur in relatie tot de organisatorische doelen van de school, de schoolverbeterdoelen, de competentieset en/of het 

opgestelde persoonlijk ontwikkelplan) en daarnaast organiseert en faciliteert de directie teamgerichte scholing (schoolspecifiek of 

binnen de Conexus Academie). Ook deze scholing richt zich op het versterken van de missie, de visie en de ambities (doelen) van 

de school. Iedereen is daarbij aanwezig. De scholing wordt verwerkt in de normjaartaak onder het kopje 

deskundigheidsbevordering.  

Vanwege het vervangersprobleem steeft de school er naar om studiedagen zoveel mogelijk teamgericht te houden, maar wordt er 

ook ruimte gecreëerd voor zogenaamde flexibele studiedagen.   

5.16 Teambuilding 

Op onze school organiseren we diverse typen vergaderingen (zie hoofdstuk Organisatie en beleid) waarin we met elkaar 

overleggen over thema’s die inhoudelijk en/of organisatorisch van belang zijn voor de school en de leerkrachten. De eenheid in 

het team wordt ook versterkt door de gezamenlijke momenten van nascholing. Ieder jaar volgt het team –naast de individuele 

scholing- samen een aantal cursussen. We onderscheiden in het kader van teambuilding ook de meer informele 

communicatiemomenten. We drinken vijf keer per week ’s middag na schooltijd gezamenlijk koffie en thee en nemen dan (kort) 
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zaken door die van belang zijn voor de school en de leraren (ochtendbriefing). De school organiseert een gezellig samenzijn met de 

Kerst en een afsluiting aan het eind van het schooljaar. 

Voor elke vakantie sluiten we een periode af met een hapje en een drankje. 

5.17 Verzuimbeleid 

Arbobeleid 

Onze organisatie heeft een arbobeleidsplan. Hierin zijn onderdelen vastgelegd die volgens de Arbo wetgeving in een 

Arbobeleidsplan moeten worden opgenomen. Ons beleid is gericht op het duurzaam inzetten van de medewerkers. Wij werken 

samen met een arbodienstverlener de Arbo-unie zij leveren een bedrijfsarts. Wij werken met een RIE en hebben veiligheid, 

gezondheid en welzijn vormgegeven in dit beleid. 

Verzuimbeleid 

Het verzuimbeleid is gericht op: • Preventief voorkomen van verzuim. • Duurzame inzetbaarheid van de medewerker. • Het goed 

begeleiden van de medewerker in het kader van de Wet poortwachter. • Het tijdens arbeidsongeschikt begeleiden door de Arbo-

dienst en leidinggevenden in de rol van casemanager. 

Ziektemelding: omdat er geen vervangers voor handen zijn, is het zaak dat de organisatie kan inspelen op een zieke collega. 

Leerkrachten melden zich de avond van te voren ziek bij de directeur. Hij probeert de organisatie voor de volgende dag rond te 

krijgen. Bij langdurig ziekteverzuim is er regelmatig overleg met de bedrijfsarts waarbij zijn adviezen en en welzijn van de zieke 

collega leidend zijn. 

5.18 Mobiliteitsbeleid 

Het mobiliteitsbeleid is vastgesteld op bestuursniveau. Ieder schooljaar wordt geïnventariseerd of er belangstelling is voor 

vrijwillige mobiliteit. 

6 Organisatie en beleid 

6.1 Organisatiestructuur 

Onze school is een van de eenendertig scholen van Stichting Conexus. De directie geeft –onder eindverantwoordelijkheid van het 

College van bestuur van de Stichting- leiding aan de school. De directie is integraal verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van 

zaken en het (uitvoeren van het) beleid. De directie wordt bijgestaan door een commissie van begeleiding, bestaande uit directie, 

maatschappelijk werk en gedragsdeskundige.  De school heeft de beschikking over een ouderraad en een MR. Op Stichtingsniveau 

is er een GMR. 

6.2 Groeperingsvormen 

De school gaat uit van een leerstofjaarklassensysteem. In enkele gevallen worden er combinatieklassen gevormd, soms is er 

sprake van parallelklassen.  

Met de klasseindeling houden we rekening met leerlingkenmerken. Zowel op pedagogisch-, didactisch als organisatorisch vlak. De 

lessen worden in het algemeen in de groep aangeboden aan de leerlingen. Bij Rekenen en Lezen wordt het klassenverband –in 

een enkel geval- doorbroken. Kinderen kunnen dan elders op eigen niveau rekenen of lezen. 

6.3 Het schoolklimaat 

Wij vinden het belangrijk, dat de school een veilige en verzorgde omgeving is voor de leerlingen en de medewerkers. Een 

omgeving waarin iedereen zich geaccepteerd voelt en waar het plezierig samen-werken is. Onze school is een school die open 

staat voor ouders. Sterker nog: we proberen ouders optimaal te informeren en te betrekken bij de dagelijkse gang van zaken. 

Beoordeling 

Omschrijving Resultaat 

Zelfevaluatie - Pedagogisch klimaat [geen wettelijke eisen] (SK2) 3,13 

6.4 Veiligheid 

De school waarborgt de veiligheid van leerlingen en leraren (werknemers). Daartoe is allereerst vastgesteld welke (ernstige) 

incidenten de school onderscheidt. Dit zijn: 
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fysiek geweld intimidatie en/of bedreiging met fysiek geweld 

intimidatie en/of bedreiging via msn, sms, e-mail of internet 

pesten, treiteren en/of chantage seksueel misbruik seksuele 

intimidatie discriminatie of racisme vernieling diefstal heling 

(religieus) extremisme 

De school beschikt over een registratiesysteem: de leraar registreert incidenten (met behulp van een format). Naast de 

incidentenregistratie beschikt de school over een ongevallenregistratie De coördinatoren en BHV-ers analyseren jaarlijks 

de gegevens en stellen, in overleg met de directie, verbeterpunten vast. 

De school probeert incidenten en ongevallen te voorkomen. Er zijn school- en klassenregels (w.o. pleinregels; de regels 

zijn m.n. gedragsregels: hoe ga je met elkaar om?). Deze regels worden ook daadwerkelijk gehanteerd. Structureel wordt 

er aan een groep een sociale training gegeven. De school beschikt daarnaast over een methode voor de sociaal-emotionele 

ontwikkeling. De lessen sociaal-emotionele ontwikkeling staan in het teken van de ontwikkeling van goed (passend) gedrag. 

Incidenten en ongevallen worden in eerste instantie afgehandeld door de leraar. Als zaken niet opgelost kunnen worden, worden 

de leden van de CvB betrokken bij de afhandeling. Ook ouders worden betrokken bij de aanpak van incidenten en ongevallen (de 

school beschikt over een protocol: ouders worden gebeld). 

De leerlingen en de leraren worden 1 x per  jaar bevraagd op veiligheidsaspecten, de ouders één keer in de 2 jaar. De veiligheid 

van de leerlingen wordt jaarlijks gemonitord met een gevalideerd instrument.De gegevens worden aangeleverd bij de Inspectie 

van het Onderwijs. 

De school beschikt over een klachtenregeling (zie schoolgids), een klachtencommissie en een (interne en externe) 

vertrouwenspersoon. De school beschikt niet over een specifieke veiligheidscoördinator (aanspreekpunt). In de schoolgids en het 

informatieboekje worden ouders uitgebreid geïnformeerd over aspecten m.b.t. veiligheid. De school beschikt over 6 BHV'ers. 

Beoordeling 

Omschrijving Resultaat 

Zelfevaluatie - Veiligheid (SK1) 3,18 

Aandachtspunt Prioriteit 

De school heeft een aanspreekpunt als het gaat om pesten en voor de coördinatie van het beleid 

tegen pesten 

hoog 

6.5 Arbobeleid 

Conexus heeft een Arbo-contract afgesloten met de Arbo-Unie. Het beleid is erop gericht om uitval van personeel te voorkomen. 

Bij langdurige uitval stelt de arbeidsdeskundige, eventueel in overleg met de bedrijfsarts, een probleemanalyse op. De directeur 

en de zieke leerkracht stellen vervolgens een plan van aanpak op. Tevens bestaat de mogelijkheid voor overleg met de bedrijfsarts 

en de personeelsconsulent in het Sociaal Medisch Overleg. Wij hechten veel belang aan een gezond leef- en werkklimaat in en 

rondom de school. Na of tijdens ziekteverzuim, ontvangen de werknemers een evaluatieformulier c.q. voortgangsformulier. 

We beschikken over een registratieformulier voor het melden van een ongeval en de oorzaak daarvan. Op die manier kunnen we 

tekortkomingen aan het gebouw en/of materialen in kaart brengen en acties plannen. Voor de speeltoestellen is een logboek 

aanwezig voor het bijhouden van onderhoud en het melden van eventuele ongevallen. Om de twee jaar wordt een risico-

inventarisatie gehouden a.d.h.v. Arbomeester. De brandweer heeft een gebruiksvergunning afgegeven en (daarmee) via de 

vergunning de school brandveilig verklaard. Op de school is een calamiteitenplan aanwezig en worden er ontruimingsoefeningen 

gehouden. 

6.6 Interne communicatie 

Onze school staat midden in de gemeenschap. Wij streven naar samenwerking met stedelijke en regionale instanties. Onze school 

onderhoudt daarom structurele contacten met externe instanties. Hierdoor halen we expertise binnen waardoor we adequaat 

samen kunnen werken aan de opvoeding en de ontwikkeling van de kinderen. We dragen daarvoor, als school, ouders en omgeving, 

een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De externe instanties waarmee we een relatie onderhouden zorgen voor advies, hulp en 

ondersteuning en dit komt de kwaliteit van het onderwijs en de school als organisatie ten goede. Daarom onderhoudt onze school 

systematische en gereguleerde contacten bijvoorbeeld  met: 
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Observatie- en onderzoeksinstellingen voor kinderpsychiatrie, zoals Karakter, GGZ e.d. 

Jeugdinstellingen zoals Entréa 

Centrum voor Jeugd en Gezin 

Zorgaanbieders i.h.k.v. PGB 

Sociaal wijkteams (of zoals deze in andere gemeenten genoemd worden) 

Schoolarts 

Wijkagent 

Leerplichtambtenaren 

Deelnemers van 't Kompas 

Opleidingsinstituten 

6.7 Samenwerking 

Onze school werkt effectief samen met leerlingbetrokken instanties, instellingen en voorzieningen. Deze samenwerking is m.n. 

gericht op informatie-uitwisseling over leerlingen , en het realiseren van een doorgaande lijn. 

Daarnaast werken we samen met vervolgscholen (ook bij een tussentijds vertrek). In alle gevallen betrekken we ouders bij de 

overgang van hun kind (voorschool – school; school – voortgezet onderwijs; school – andere school). Met betrekking tot leerlingen 

met een extra ondersteuningsbehoefte werken we samen met het samenwerkingsverband en met zorgpartners. 

In het kader van de zorg onderhouden wij contacten met: 

De leerplichtambtenaar 

De wijkagent 

Centrum voor jeugd en gezin 

Schoolarts 

Sociale wijkteams 

Zorginstellingen 

Het bevoegd gezag is aan het onderzoeken of onze school een huizing bij SBO de Goffert tot de mogelijkheden behoort. Eind 

schooljaar 2019-2020 volgt een definitief besluit.  

Beoordeling 

Omschrijving Resultaat 

Zelfevaluatie - Samenwerking (OP6) 3,33 

6.8 Contacten met ouders 

We gaan ervan uit dat ouders bewust voor onze school kiezen. Er is immers voor de ouders een keuze uit meerdere SO-scholen in 

Nijmegen e.o..Tijdens het kennismakingsgesprek wordt aan ouders duidelijk gemaakt waar onze school voor staat. We verwachten 

van ouders dat ze achter de school staan en positief meedenken. We staan altijd open voor opmerkingen en kritiek. We huldigen 

hierbij het principe: liever een korte schrik dan een lange ergernis. Middels gesprekken en vragenlijsten wordt gepeild of ouders 

tevreden zijn over ons aanbod. Uit bovenstaande mag blijken dat we de samenwerking met ouders zeer belangrijk vinden en we 

het op prijsstellen als ouders meedenken over de ontwikkeling van hun kind. SO4 De Windroos heeft het standpunt dat ouders in 

alle rollen erkend en herkend worden. Er is echter speciale aandacht voor de rol van ouders als educatieve partner in opvoeding 

en ontwikkeling van hun kind. 

6.9 Overgang PO-VO 

We willen ervoor zorgen dat onze leerlingen soepel instromen in het voortgezet (speciaal) onderwijs dat bij ze past. De advisering 

vindt plaats volgens het protocol schoolverlaters. Wij hechten veel waarde aan contact en een warme overdracht met de scholen 

waaraan we leerlingen leveren.  

Onze ambitie is:  

1. Aan het einde van groep 8 hebben alle leerlingen een plaats binnen het voortgezet (speciaal) onderwijs dat bij henpast. We 

willen dit bereiken door een goede advisering en begeleiding van ouders en de leerling richting het V(S)O. 

2. In groep 7 krijgt elke leerling een voorlopig advies. 

De punten die geborgd moeten worden, zijn: 

1. Wij adviseren volgens het protocol schoolverlaters.  

2. Wij overleggen met de mentoren van de V(S)O-scholen waaraan we leerlingen leveren (=warme overdracht) 
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3. Wij hebben zicht op wat het voortgezet onderwijs van onze leerlingen vraagt 

4. Wij beschikken over een aanbod om de leerlingen optimaal op het V(S)O voor te bereiden 

5. Wij controleren of onze adviezen effectief zijn door middel van de bestendiging 

6.10 Privacybeleid 

Op school wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen en ouders. Zowel mondeling als schriftelijk. In verband 

met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen, en de vastlegging daarvan in de administratie van de school, 

worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en 

gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden 

beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. 

De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal 

leerlinggegevens. De school/Conexus heeft met haar leveranciers strikte afspraken gemaakt over het gebruik van 

persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders 

daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de Wet. SO4 de Windroos conformeert zich aan het 

privacybeleid van Conexus. Dit is terug te lezen op onder andere onze website en die van Conexus. Op onze school wordt er, per 

klas, een klassenlijst gemaakt met de adressen van leerlingen. Deze lijst met contactgegevens is erg praktisch om te overleggen 

met andere ouders, als de kinderen (buiten schooltijd) willen spelen bijvoorbeeld. Wij vragen hierbij uw toestemming om de naam 

van uw kind, diens adres en uw telefoonnummer te mogen delen met de andere (ouders van de) klasgenootjes van uw kind. Als u 

er bezwaar tegen heeft, wordt de naam van uw kind niet gedeeld. Deze informatie op de klassenlijst mag uitsluitend gebruikt 

worden voor persoonlijk gebruik onderling, en dus niet voor bijvoorbeeld reclame. Soms wordt er voor observatiemomenten 

gefilmd in de klas. Deze opnames zijn alleen bedoeld voor intern en professionele doeleinden en worden na gebruik gewist. In het 

verleden maakte de school foto’s van festiviteiten en publiceerde die op de website. Volgens de wet is het noodzakelijk hiervoor 

per ouder per festiviteit en per kind toestemming te krijgen. Dit is ondoenlijk. Vooralsnog worden er geen foto’s meer 

gepubliceerd. Vóór het bezoek van de schoolfotograaf wordt aan het begin van het schooljaar toestemming gevraagd voor de 

groepsfoto. De foto’s zijn alleen in te zien via een speciale code en worden niet gebruikt voor publieke doeleinden. De school 

handelt conform de Wet AVG.  
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7 Financieel beleid 

7.1 Financieel beleid Conexus 

Conexus staat voor kwalitatief goed onderwijs. Het schoolteam, de leraren voorop, maken de kwaliteit van een school. 

Daarvoor zijn goede faciliteiten en voorzieningen van belang. 

De schaalgrootte van Conexus biedt meerwaarde omdat het professionele ondersteuning van scholen mogelijk maakt: op het 

terrein van onderwijskundige ondersteuning, personeelsbeleid, ICT, huisvesting en onderhoud, facilitaire aangelegenheden en 

inkoopkracht, financiële bedrijfsvoering. Beschikbare middelen worden aan de uitvoering van het onderwijs en de benodigde 

randvoorwaarden besteed binnen de kaders van wet- en regelgeving (rechtmatigheid). 

Als koepel van 31 scholen is Conexus een financieel gezonde organisatie gestoeld op het principe dat elke school in principe “de 

eigen financiële broek moet ophouden” en dat in voorkomende gevallen sprake is van financiële solidariteit en risicospreiding. Op 

deze manier is de continuïteit van alle Conexus scholen geborgd. Dat vindt plaats in een financiële plannings- en controle cyclus 

met de volgende onderdelen: begrotingsbrief, begroting en meerjarenbegroting, financiële managementrapportages en 

jaarrekening. En deze vormen onderwerp van gesprek met de accountant, stakeholders (directeuren), interne toezichthouders 

(Raad van Toezicht en de, medezeggenschap) en externe toezichthouders (Inspectie van het Onderwijs, Ministerie van OC&W, 

gemeenten voor wat betreft de openbare basisscholen en gemeentelijke subsidies). Binnen deze kaders maken scholen hun eigen 

keuzes om de eigen schoolambities te realiseren (doelmatigheid). Door inzet van geld en personeel in de uitvoering van onderwijs 

en zorg, investeringen in ICT, leermethoden en meubilair, schoolontwikkeling, projecten, de professionalisering van het team of 

individuele medewerkers, et cetera. 

7.2 Externe geldstromen 

Van het rijk ontvangt de school: lumpsumgelden, geoormerkte gelden via de bestemmingsbox, impulsgelden en gelden van het 

SWV. De budgetten komen op bovenschools niveau binnen en worden daar beheerd. Op het bestuurskantoor wordt bijgehouden 

hoeveel middelen uit de bestemmingsbox besteedt zijn aan welke thema’s (opbrengstgericht werken, cultuur en leiderschap). Van 

de lokale overheid ontvangt de school projectsubsidies voor schoolmaatschappelijk werk, de schakelklas, stimuleren van de 

ouderbetrokkenheid, cultuureducatie en het opleiden van overblijfouders. De school verantwoordt zich over de deugdelijke 

besteding van de gelden via de managementrapportage(s). Bij het vervangingsfonds worden de kosten door ziekte of 

rechtspositioneel verlof gedeclareerd. 

7.3 Interne geldstromen 

De ouderraad vraagt van de ouders van de school een vrijwillige bijdrage. Het bedrag voor een kind is € 55,00 per jaar. Van de 

inkomsten worden door de ouderraad diverse activiteiten georganiseerd (zie de schoolgids). Jaarlijks  legt de ouderraad financiële 

verantwoording af via de jaarrekening en een begroting aan de medezeggenschapsraad. 

7.4 Sponsoring 

in 2009 is door het Ministerie van OCW het convenant "Scholen voor primair en voorgezet onderwijs en sponsoring" afgesloten, 

waarin gedragsregels staan die scholen helpen om op een verantwoorde manier om te gaan met het ontvangen van bijvoorbeeld 

gelden en prestaties die daar tegenover staan. Onze school maakt zeer zelden gebruik van sponsoringsgelden. 

7.5 Begrotingen 

De begroting wordt jaarlijks voorafgaande aan het kalenderjaar op voorstel van de algemeen directeur vastgesteld. De 

vastgestelde begroting is taakstellend voor de algemeen directeur en de directeuren van de scholen. Dat betekent dat in principe 

geen uitgaven kunnen worden gedaan, zonder dat deze zijn begroot. Schuiven binnen de begroting is toegestaan, mits geen 

geweld wordt gedaan aan de vooraf geformuleerde beleidsdoelen. De begroting is hiermee een belangrijk sturingselement 

geworden. 

De directeur stelt jaarlijks in overleg met de algemeen directeur een voorstel op voor een begroting voor het komende 

kalenderjaar met een toelichting (exploitatiebegroting). Daarin zijn alle inkomsten en uitgaven van de school opgenomen 

waarvoor de directeur verantwoordelijk is. De exploitatiebegroting is gebaseerd op het beleidsplan van de school. 

Daarnaast stelt de directeur jaarlijks in het voorjaar in overleg met de beleidsmedewerker P&O een personeelsformatieplan op. 

Hierin worden de inzet van middelen met betrekking tot basis-formatie, wegingsgelden, rugzakjesinkomsten en impulsgelden 

verantwoord. Het personeels-formatieplan wordt besproken met de MR (in samenspraak met de afdeling P&O). Maandelijks 

wordt het formatieoverzicht ter controle aan de schooldirectie toegestuurd. Deze controleert dit overzicht met zijn eigen 

‘uitputtingsoverzicht’. Verschillen worden direct besproken met de afdeling P&O en Financiën. 
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Onze school beschikt vervolgens over een meerjaren exploitatiebegroting met een geldigheid van vier jaar (personeel en 

materieel). Deze begroting wordt opgesteld op hoofdlijnen en getoetst aan het meerjarenbeleidsplan. De ontwikkeling van het 

aantal leerlingen en de gewogen gemiddelde leeftijd van het onderwijspersoneel zijn bepalende indicatoren voor de 

meerjarenbegroting. 

De meerjaren investeringsbegrotingen (OLP, ICT, meubilair, apparatuur) worden afgeleid van de gegevens die zijn verkregen uit de 

zogenaamde nulmetingen. Vanaf het jaar 2005 zijn de investeringen geactiveerd en op basis van de gekozen 

afschrijvingstermijnen wordt bepaald wanneer de investering is afgeschreven.  
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8 Zorg voor kwaliteit 

8.1 Kwaliteitszorg 

Onze school beschikt over een systeem voor kwaliteitszorg: vanuit een meerjarenplanning beoordelen en verbeteren we de 

kwaliteit van ons onderwijs op een systematische en effectieve wijze.  De instrumenten die we inzetten voor kwaliteitszorg en 

integraal personeelsbeleid leiden vrijwel altijd tot aandachtspunten. Samen met het team –en in het perspectief van onze 

streefbeelden en actuele ontwikkelingen- stellen we op basis daarvan verbeterpunten vast.  De gekozen verbeterpunten worden 

daarna verwerkt in het jaarplan. De directie monitort de voortgang. Aan het eind van het jaar evalueren we de verbeterplannen en 

verantwoorden we ons over onze werkzaamheden in het jaarverslag. 

Integrale kwaliteitsaanpak Conexus 

Sinds september 2011 kent Conexus de kwaliteitsaanpak, een systematiek van schoolbezoeken en monitorgesprekken om zicht te 

houden op de kwaliteit van het onderwijs op haar scholen. In het kader van de Integrale Conexus Kwaliteitsaanpak wordt samen 

met de scholen een analyse gemaakt van de indicatoren van de inspectie en eigen indicatoren o.a. voorkomend uit het Koersplan: 

het pedagogisch-didactisch handelen van leraren ten aanzien van de kernvakken; de 

schoolzelfevaluatie (zicht op ontwikkeling, onderwijsresultaten); schoolklimaat; de 

leerlingenzorg (extra ondersteuning); het leerstofaanbod; de condities voor 

schoolverbetering (kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur); integraal personeelsbeleid 

Bij deze analyse worden gegevens vanuit het leerlingvolgsysteem, rapportages van de Inspectie van het Onderwijs, door 

scholen zelf aangereikte documenten (bijv. school-/zorgplan, schoolzelfevaluaties, IPB plan en uitvoering, Brede School plannen, 

oudertevredenheidsonderzoeken), en aanwezige kennis en informatie op het bestuursbureau betrokken. Op basis van de analyse 

gaan scholen, zo nodig met ondersteuning vanuit de afdeling Onderwijs en/of P&O of externe experts aan de slag met het 

verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. 

Jaarlijks voeren de stafafdelingen Onderwijs en P&O gesprekken met directeuren over professionalisering van de medewerkers. 

Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen scholing op teamniveau en scholing op indivdueel niveau 

(kortlopende trainingen en langlopende opleidingen) en professionalisering op Conexusniveau (de Conexus Academie). De 

inzichten uit de kwaliteitsaanpak vormen input voor de scholingsgesprekken. Uit de scholingsgesprekken worden de onderwerpen 

voor professionalisering binnen de Conexus Academie afgeleid. 

Beoordeling 

Omschrijving Resultaat 

Zelfevaluatie - Kwaliteitszorg (KA1) 2,9 

Zelfevaluatie - Kwaliteitscultuur (KA2) 3,14 

Aandachtspunt Prioriteit 

De school pleegt systematisch kwaliteitszorg hoog 

8.2 Verantwoording en dialoog 

Op onze school betrekken we ook externen bij de bepaling en beoordeling van onze kwaliteit. Planmatig wordt onze school 

geauditeerd, we organiseren een ouderpanel, beschikken over een leerlingenraad. Ieder jaar stellen we een jaarplan op (o.b.v. ons 

schoolplan) met onze verbeterdoelen. Het jaar sluiten we af met een jaarverslag waarin we verantwoording afleggen aan onze 

stakeholders voor wat betreft de realisatie van onze verbeterdoelen en de behaalde resultaten. De belangrijkste kenmerken (en 

eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn: 

8.3 Het meten van de basiskwaliteit 

De Inspectie van het Onderwijs beschrijft in haar waarderingskader de basiskwaliteit. We hebben gemeten of we voldoen aan de 

gestelde eisen van basiskwaliteit met behulp van de Zelfevaluatie Basiskwaliteit. De scores per standaard en de actiepunten zijn 

opgenomen in ons schoolplan in de bijpassende paragrafen. Wij zijn voornemens om de basiskwaliteit 1x per jaar te meten met 

behulp van het instrument WMK-SO. De acties die dat oplevert zullen we meenemen in de jaarplannen. 

8.4 Wet- en regelgeving 

Onze school heeft kennis genomen van de eisen van de Inspectie van het Onderwijs voor wat betreft wet- en regelgeving. Wij 

houden ons aan de volgende eisen: 
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1. De schoolgids leveren wij tijdig aan bij de inspectie 

2. De schoolgids voldoet aan de eisen die de inspectie stelt 

3. Het schoolplan leveren wij tijdig aan bij de inspectie 

4. Het schoolplan voldoet aan de eisen die de inspectie stelt 

5. Het zorgplan voldoet aan de eisen die de inspectie stelt 

6. Wij programmeren voldoende onderwijstijd 

7. Wij programmeren niet meer dan (maximaal) 7 x een onvolledige schoolweek voor de leerlingen van groep 3 t/m 8  
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9 Strategisch beleid  
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10 Aandachtspunten 2019-2023 

Thema Mogelijk aandachtspunt Prioriteit 

Beleidsplan 2019-2023: 

Speerpunt 

Onderwijsontwikkeling 

De school heeft burgerschap structureel opgenomen in het 

curriculum. 

hoog 

Beleidsplan 2019-2023: 

Speerpunt Personeelsbeleid/ 

ontwikkeling 

De school heeft een ziekteverzuim dat op of onder het landelijk 

gemiddelde ligt. 

hoog 

Didactisch handelen De leraren stemmen de onderwijstijd af op de behoeften van de 

groep en individuele leerlingen 

hoog 

Resultaten De school volgt alle leerlingen op het gebied van het verwerven 

van maatschappelijke competenties 

hoog 

 
De school heeft op basis van de kenmerken reële verwachtingen 

vastgesteld over het niveau dat de leerlingen kunnen bereiken 

hoog 

 
De verwachtingen van de school worden getoetst aan de groei die 

de leerlingen gedurende de schoolperiode doormaken 

hoog 

Veiligheid De school heeft een aanspreekpunt als het gaat om pesten en 

voor de coördinatie van het beleid tegen pesten 

hoog 

Kwaliteitszorg De school pleegt systematisch kwaliteitszorg hoog 
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11 Formulier "Instemming met schoolplan" 

Brin: 01GF 

Naam: SO4 De Windroos 

Adres: De Gildekamp 6012 

Postcode: 6545 LX 

Plaats: Nijmegen 

 

VERKLARING 

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

schoolplan van deze school. 

Namens de MR,   

naam naam 

 

functie functie 

 

plaats plaats 

 

datum datum 

 

handtekening handtekening 
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12 Formulier "Vaststelling van schoolplan" 

Brin: 01GF 

Naam: SO4 De Windroos 

Adres: De Gildekamp 6012 

Postcode: 6545 LX 

Plaats: Nijmegen 

 

VERKLARING 

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

Namens het bevoegd gezag,   

naam naam 

 

functie functie 

 

plaats plaats 

 

datum datum 

 

handtekening handtekening 

 


