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1. De school en haar omgeving
Het Mozaïek is een christelijke school voor speciaal basisonderwijs.
Op deze school zijn alle kinderen welkom, zonder onderscheid te
maken naar levensbeschouwelijke en/of culturele achtergrond.
Onze leerlingen zijn aangewezen op een specifiek pedagogisch klimaat of een specifieke aanpak ten aanzien van het leren. Ze hebben
op grond van hun ondersteuningsbehoeften een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) van het samenwerkingsverband Unita gekregen.
Het Samenwerkingsverband Unita, waar ook Het MozaÏek in participeert is gestart bij de invoering van Passend onderwijs. (augustus
2014)

Binnen het pedagogisch klimaat van onze school moeten de leerlingen weten dat ze gewaardeerd worden. Ze leren vertrouwen te
stellen in de ander, zodat de ander kan bijdragen aan de ontwikkeling van de kinderen. We streven naar hoge opbrengsten van ons
onderwijs en werken er aan dat de leerlingen een eigen aandeel
nemen in hun ontwikkeling en het leren, zodat ze voldoende toegerust van school gaan.
In 2014 zijn we gestart met de invoering van het Onderwijscontinuüm, een werkwijze waarbij we werken met ambitiestandaarden
per vak waar we naar toe werken.

De school is ontstaan op 1 augustus 2001 uit een fusie van de Wisseloordschool (MLK) en De Schakel (LOM). De school heeft ongeveer 150 kinderen, verdeeld over 10 groepen De school geeft onderwijs aan kinderen van 4 t/m 12/13 jaar. De groepen zijn verdeeld in onder– midden- en bovenbouw. Er werken 26 personeelsleden en het team is multidiciplinair samengesteld.
De school ligt in Hilversum-noord en is gehuisvest in een prachtig
gebouw. Een deel is nieuw en dat is vastgebouwd aan een gemeentelijk monument. Zo is een mooi licht en ruim gebouw ontstaan.
Het ligt in een woonwijk met winkels en er is openbaar vervoer in
de buurt.
Bij het schoolgebouw is een geweldig groot speelplein, waar kinderen heerlijk kunnen spelen.
De kinderen die de school bezoeken komen uit Hilversum en uit de
gemeentes eromheen.

We gaan uit van waar een leerling nu is en werken toe naar wat
mogelijk is. We stellen hoge, maar realistische doelen t.a.v. het le-
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1. De school en haar omgeving
In augustus 2014 is de stichting CSO, waar het Mozaïek, samen met
sbo De Indon, sbo De Wijngaard en de Klimopschool (v)so ZML) onder vallen gefuseerd met de Annie MG Schmidtschool (sbo) uit Hilversum. Hieruit is de Stichting Elan ontstaan. Een sterke organisatie
die het Passend Onderwijs, zoals dat vanuit ons samenwerkingsverband Unita wordt georganiseerd, mede vorm geeft.
Het Mozaïek participeert in het samenwerkingsverband door het
leveren van expertise. Medewerkers vanuit de school worden ingezet in het reguliere onderwijs. Bijvoorbeeld voor diagnostiek of ambulante begeleiding.
Bij het laatste inspectie bezoek is aan de school wederom een basisarrangement toegekend (2014).
De inspectie geeft het volgende aan:
“Het onderwijs op SBO Het Mozaïek is van voldoende kwaliteit. Zo
lijken de leerlingen in voldoende mate te profiteren van het pedagogisch sterke schoolklimaat, een passende zorgstructuur en een doordacht onderwijsaanbod.”
Op Het Mozaïek wordt gewerkt met het programma School-Wide
Positive Behaviour Support (SW-PBS). Het Mozaïek is de eerste gecertificeerde PBS school in Nederland.
De ouders geven een hoge waardering voor de school. Het positieve klimaat binnen de school en de herkenbare duidelijke doorgaande lijn van de school geven de ouders aan als positief.
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2. Uitgangspunten schoolbestuur
Het bestuur van Stichting Elan is georganiseerd volgens het “one
tiermodel”, een algemeen bestuur (toezichthoudend) en een dagelijks bestuur.
Het dagelijks bestuur is belast met de integrale leiding van de stichting en verantwoordelijk voor het strategisch beleid van de organisatie.

Hoe maken we dat waar?

Door kwalitatief goed onderwijs
We bieden de leerstof en vaardigheden zó aan, dat de brede persoonlijkheidsontwikkeling van de individuele leerling wordt gestimuleerd. We geven leerlingen zoveel mogelijk kansen hun talenten
te ontwikkelen, maar ook door te leren omgaan met hun beperkingen.

De directeuren van de scholen zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de eigen locatie en voor het onderwijskundig leiderschap van de eigen school , binnen de strategische kaders van
het bestuur.
Vanuit Elan willen we het verschil maken voor kinderen waarvoor
het verschil nog niet is gemaakt. We geven kinderen vanuit een veilige en uitdagende schoolomgeving de bagage mee die ze nodig
hebben om hun eigen leven vorm te geven.
Binnen Elan hebben we de volgende waarden centraal gesteld:

Ankerwaarden: betrokken en betrouwbaar

Ambitiewaarden: ambitieus en vakkundig

Eigenwaarde: durf

Belofte: optimaal leren, met plezier

Droom: elk kind trots op zijn school
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2. Uitgangspunten schoolbestuur




Binnen Elan is de leraar dé persoon om het verschil te maken voor
kinderen en hun ouders. Dit kan hij niet ineens en niet alleen. Stichting Elan ondersteunt en faciliteert de leraar daarom bij zijn werk.
Elan doet dit vanuit de visie van ‘de lerende organisatie’.

Elan heeft voor het monitoren van de kwaliteit van ons onderwijs
kwaliteitsbeleid vastgesteld in het kwaliteitshandboek. Hierin staat
beschreven welke gegevens we verzamelen en op welke wijze deze
een plek krijgen binnen de cyclus van beleid en kwaliteitsverbetering.
Hierbij zijn de opbrengsten van ons onderwijs, tevredenheidsonderzoeken onder kinderen, ouders en personeel, en uitkomsten van
inspectiebezoeken richtinggevend.

Door vakmanschap en voorbeeldgedrag van teamleden.
Leerkrachten beschikken over een groot scala aan didactische strategieën en tonen een open en lerende houding ten opzichte van
elkaar, innovaties en de wereld.

Door de scholen als leefgemeenschappen in te richten,
Hierin leerlingen de kans krijgen regels te hanteren en benodigd
gedrag aan te leren.
We werken samen met de ouders, als partners in opvoeding en onderwijs.

Voorzieningen die kennis interactief beschikbaar maken beschikbaar stellen.
Hiervoor wordt Microsoft Office 365 ingericht.

Leiderschap dat richting en ruimte geeft, stimuleert en faciliteert.

Een aantal kenmerken hiervan is:

Eigenaarschap
De betrokken en vakkundige leraar neemt zelf verantwoordelijkheid in wat nodig is voor goed onderwijs, binnen de gegeven kaders.

Samen leren
Het uitwisselen van kennis en het bespreken van wat je nog niet
weet. Dat vraagt durf en veiligheid: om los te laten, iets nieuws te
proberen. Samenwerking mogelijk maken door ontmoetingen, kenniskringen en leerteams.
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3. Schoolconcept SBO Het Mozaïek
Onze missie, visie en de vertaling in kernwaarden/
kernwoorden.
De woorden Trots en Toegerust zijn voor onze organisatie heel belangrijk. Zij gelden dan ook niet alleen voor de kinderen, maar voor
iedereen die bij ons werkt. De leerkracht voor de klas maakt het
verschil. We investeren dan ook voortdurend in de professionalisering van personeel zodat ons onderwijs van uitstekende kwaliteit is
en blijft.
Op Het Mozaïek gaan de kinderen Trots en Toegerust van school.
Die toerusting is meer dan een vaardigheid of competentie. Het
gaat vooral om het geloof in jezelf, om de overtuiging dat je veel
kan en dat je er mag zijn: je mag zijn wie je bent!
Wie dat bereikt is trots en ervaart de trots van anderen.

We bereiken dit door vanuit een veilige schoolomgeving kwalitatief
goed onderwijs te bieden.
Niet alleen kennis en vaardigheden zijn daarbij belangrijk, maar ook
de persoonlijkheidsontwikkeling van de leerlingen. Iedere leerling is
uniek en het is belangrijk dat zij zich bewust worden van hun eigen
mogelijkheden en talenten, maar ook dat zij leren wat voor hen
moeilijk is, zonder dat daar een waardeoordeel aan wordt verbonden.
Binnen ons pedagogisch klimaat moeten de leerlingen weten dat ze
gewaardeerd worden. Zij leren vertrouwen te stellen in een ander,
zodat de ander kan bijdragen aan zijn of haar ontwikkeling. Onze
leerlingen moeten geloven in eigen kennen en kunnen, zodat zij
zichzelf actief kunnen ontwikkelen.
Wij gaan ervan uit dat onze leerlingen streven naar zelfstandigheid
en we willen realiseren dat ze een eigen aandeel nemen in hun ontwikkeling en het leren.
Hierdoor ervaren en leren ze dat ze een probleem zelf aankunnen.
Wij vinden het heel belangrijk dat leerlingen zich veilig voelen. Een
duidelijke en vooral voor iedereen herkenbare structuur van veiligheid en vertrouwen zijn daarbij erg belangrijk.
Wij werken met het programma School-Wide Positive Behaviour
Support (PBS). Binnen deze schoolbrede aanpak staat de drie basiswaarden centraal: veiligheid, respect en verantwoordelijkheid.
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3. Schoolconcept SBO Het Mozaïek
Ook leerkrachten zijn Trots op het verschil dat ze kunnen maken en
Toegerust om dit mooie werk te kunnen doen.
De opbrengsten van ons onderwijs zijn heel belangrijk, want daaraan kunnen we afmeten of we de kwaliteit halen die we ook nastreven.
Op alle niveaus van onze school werken we dan ook datagestuurd
en opbrengstgericht.
Het werken vanuit opbrengsten heeft geleid tot meer eigenaarschap en zelfverantwoordelijkheid bij het team. Op deze wijze ontstaat steeds meer een professionele cultuur.
Een professionele cultuur betekent voor ons dat we vanuit een gezamenlijke visie en verantwoordelijkheid samenwerken aan de missie van de school. Vanuit deze houding en duurzame competentie
wordt de kwaliteit van de school gewaarborgd, geëvalueerd en uitgebreid.
Ingrediënten die in ieder geval deel uitmaken van onze professionele cultuur:

Verantwoordelijkheid voor elk teamlid

Eigenaarschap

Benutten van kwaliteiten

Lerende organisatie

Boeiend onderwijs

Samen werken samen leren

Transparantie
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4. Wettelijke opdrachten
Voor het monitoren van de kwaliteit van ons onderwijs zijn de afspraken vastgelegd in het kwaliteitshandboek. Dit zal komend jaar
worden bijgesteld op grond van het nieuwe toetsingskader.
Hierin staat beschreven welke gegevens we verzamelen en op welke wijze deze een plek krijgen binnen de cyclus van beleid en kwaliteitsverbetering.
Hierbij zijn de opbrengsten van ons onderwijs, tevredenheidsonderzoeken onder kinderen, ouders en personeel, en uitkomsten van
inspectiebezoeken richtinggevend.

onderwijs afgezet tegen de normen van de inspectie.
De toetskalender, evenals de toelichting toetsafname zijn opgenomen in het Ondersteuningsplan. (zie bijlage 1 )
Dit wordt jaarlijks geactualiseerd.
Voor de kwaliteit van het personeel wordt de gesprekkencyclus gehanteerd.
Voor het meten van de kwaliteit van instructie en van pedagogisch
handelen van de leerkrachten gebruiken we kijkwijzers. Jaarlijks
gebruiken we deze instrumenten op het niveau van de school en
indien wenselijk op individueel niveau.

4.1 Kwaliteit en kwaliteitsbewaking
De kwaliteit van het onderwijs wordt op diverse manieren gemeten.
De methode gebonden toetsen worden afgenomen aan het eind
van ieder blok leerstof. De methode onafhankelijke toetsen worden
afgenomen volgens de toetskalender die jaarlijks wordt vastgesteld.
Bij deze toetskalender is een toelichting toetsafname waarin wordt
aangegeven op welke wijze de toetsen worden afgenomen en gescoord.
De toetsgegevens worden twee keer per jaar besproken op het niveau van de groep en van de school. Dit is zowel voor de vakken
Nederlandse taal (technisch lezen, begrijpend lezen en spelling) en
rekenen en wiskunde.
Ook ten aanzien van de sociaal emotionele ontwikkeling, leren leren en gedrag worden gegevens verzameld.
Aan het eind van de schoolperiode worden de opbrengsten van het

Naar aanleiding van deze informatie kijken we wat nodig is en
of er interventies moeten worden ingezet (scholing, coaching
enz).

Schoolplan SBO Het Mozaïek, 2015-2019 9

4. Wettelijke opdrachten
4.2 De inhoud van ons onderwijs
In onderstaande tabel staat beschreven welke methodes/leermiddelen we gebruiken voor de diverse vakken en in welke beleidsdocumenten afspraken en
werkwijzen staan genoteerd
Leermiddelen/ methodes

Beleidsdocumenten/ bijzondere afspraken

Maatschappelijke verhoudingen, waaronder
staatsinrichting

Wijzer door de wereld
Wijzer door de tijd

Methodeoverzicht, bijlage 2
Beleidsplan Actief Burgerschap en sociale integratie,
bijlage 3

Geestelijke stromingen

Trefwoord

Cultuur educatie

Beleidsplan: Cultuureducatie (op school aanwezig)
Beleidsplan: Muziek op het Mozaïek, (op school aanwezig)

Bevordering van Sociale redzaamheid, waaronder Klaar over…
Rots en Water
gezond gedrag in het verkeer

Methodeoverzicht, bijlage 2
Beleidsnotitie Rots en Water (op school aanwezig)

PAD

Bevordering van gezond gedrag

Wijzer door de natuur en techniek
PBS
PAD

Veiligheidsplan (op school aanwezig)

Schoolveiligheid/ welbevinden van de leerlingen

PBS
PAD
Rots en Water

Veiligheidsplan (Op school aanwezig)
Beleidsplannen PBS bijlage 4

Bevordering Actief burgerschap en sociale integratie

PBS
PAD

Beleidsplan Actief Burgerschap en sociale integratie,
bijlage 3, Beleidsplannen PBS, bijlage 4
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4. Wettelijke opdrachten
Leermiddelen/ methodes

Beleidsdocumenten/ bijzondere afspraken

Zintuiglijke en lichamelijke ontwikkeling

Leerlijn LO

Nederlandse taal

Taalverhaal
Spelling langs de lijn

Methodeoverzicht, bijlage 2
Plan Invoering OC: spelling (op school aanwezig)
School ambitiestandaarden, bijlage 5

Rekenen en Wiskunde

Pluspunt

Methodeoverzicht, bijlage
Plan Invoering OC: rekenen (op school aanwezig)
School ambitiestandaarden, bijlage 5

Engelse taal

Groove me

Methodeoverzicht, bijlage 2

Aardrijkskunde

Wijzer door de wereld

Methodeoverzicht, bijlage 2

Geschiedenis

Wijzer door de tijd

Methodeoverzicht, bijlage 2

De natuur en techniek

Wijzer door de natuur en de techniek

Beleidsplan Wetenschap en techniek (op school aanwezig)

Kleutergroepen

Kleuterplein, klankkast, rekenkast en aanvullend materiaal

Verantwoording OPP kleuters en arrangementskaarten
kleuters, verder uitgewerkt in de groepsplannen
(op school aanwezig, is in ontwikkeling)
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4. Wettelijke opdrachten
Door de leerstof aan te bieden middels het gebruik van genoemde
leermiddelen, de wijze waarop deze leermiddelen worden ingezet en
de leertijd die wordt gereserveerd voor deze inhoud voldoet SBO Het
Mozaïek aan de kerndoelen en de wettelijke eisen zoals verwoord in
artikel 9 van de Wet Primair onderwijs.

4.3 Wat hebben onze leerlingen nodig?
Binnen het samenwerkingsverband Unita, waar Het Mozaïek onder
valt is de basisondersteuning vastgesteld. Het is de bedoeling dat alle
scholen dit tenminste moeten (kunnen gaan) bieden.
Kinderen die een toelaatbaarheidsverklaring hebben gekregen voor
het SBO hebben meer nodig dan deze basisondersteuning.
In het Schoolondersteuningsplan (SOP) (Bijlage 6) staat beschreven
wat wij naast het basisarrangement bieden, op welke wijze wij signaleren welke stagnaties er zijn in de ontwikkeling van kinderen en welke
interventies wij kunnen inzetten.
Voor alle leerlingen wordt een Ontwikkelingsperspectief opgesteld
(OPP). Dit gebeurt voor iedere leerling binnen 6 weken na plaatsing op
onze school. In dit document staat beschreven wat de stimulerende en
belemmerende factoren zijn en wat de ondersteuningsbehoeften zijn
van het kind.
Het OPP wordt jaarlijks besproken met ouders (en leerlingen). De ouders ondertekenen het document voor gezien. Het OPP wordt jaarlijks
geëvalueerd en indien nodig bijgesteld.
De verantwoording over de wijze waarop de OPP’s worden vastgesteld
staat beschreven in het document Verantwoording OPP (zie bijlage)
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4. Wettelijke opdrachten
Onze aanpak, de accenten die we leggen, de wijze waarop we leerstof plannen en de leerlingen volgen evenals onze ondersteuningsstructuur staan beschreven in diverse
documenten. In deze tabel staat beschreven in welke beleidsdocumenten wat staat beschreven en in welke bijlage dit document te vinden is. Hierin staat ook de ondersteuning aan de jongste kinderen in de school beschreven

Beleidsdocument

Inhoud

Bijlage nr.

Ondersteuningsplan

Onze visie op ondersteuning en een beschrijving van de
ondersteuningsstructuur op school

1

Beleidsdocumenten PBS

Pedagogische klimaat in de school:

Klassenmananagement

Klasseninrichting

Pedagogisch handelen van de leerkracht

Pedagogische interventies

4

Theoretisch kader opbrengstgericht
werken met het OC

Achtergrond en verantwoording t.a.v. het werken volgens
het onderwijscontinuüm

7

Ambitie schoolstandaarden

Theoretisch kader OPP

Ambitiestandaarden voor technisch - en begrijpend lezen, 5
spelling en rekenen/wiskunde. Uitgewerkte arrangementen waarin is aangegeven op welke wijze wij, naast de basisaanpak intensiveren of verdiepen zijn op school aanwezig
Ambitiestandaarden voor de kinderen van groep 1/2
In concept op school aanwezig, is in ont(kleuters)
wikkeling
Verantwoording voor de keuzes die worden gemaakt bij
het vaststellen en evalueren van het OPP en de daarbij
behorende doelen

8
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4. Wettelijke opdrachten
Theoretisch kader OPP kleuters

Verantwoording voor de keuzes die worden gemaakt bij
13
het vaststellen en evalueren van het OPP bij kleuters en de
daarbij behorende doelen
14

Protocol Dyslexie

Vaststaande afspraken en beleid gebaseerd op de landelijke richtlijnen

Protocol Dyscalculie

Is in ontwikkeling

Beleidsnotitie Gesprekkencyclus

In deze notitie staat beschreven op welke wijze wij de ge- 10
sprekkencyclus vorm geven binnen onze lerende organisatie
Beleidsplan Actief burgerschap en Sociale integratie

3

Bevordering actief burgerschap en sociale integratie
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4. Wettelijke opdrachten
4.4 Toelatingsprocedure
Als voor een kind op een reguliere basisschool in een Multidiciplinair Overleg (MDO) wordt vastgesteld dat er voor dit kind een
zwaarder onderwijsarrangement nodig is, dan kan voor dit kind
door een deskundige van Unita een deskundigheidsverklaring worden afgegeven voor het SBO. Als een tweede deskundige na het
dossier te hebben gelezen hier ook zijn handtekening onderzet dan
wordt er voor het kind een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor
het SBO afgegeven.
Voorafgaand aan dit MDO beschrijft de basisschool in een zogenaamd groeidocument wat er is gedaan om aan de ondersteuningsbehoeften van het kind tegemoet te komen en wat het effect van
deze inzet is geweest.
Ouders kunnen hun kind aanmelden op de SBO school van hun keus
door het aanmeldingsformulier van de betreffende school in de vullen. In dit formulier zit een toestemmingsverklaring waarmee de
ouders Het Mozaïek toestemming om het groeidocument van de
betreffende leerling op te vragen bij Unita en op te mogen nemen
in het dossier van deze leerling.
Deze gegevens vormen de basis voor het eerste Ontwikkelingsperspectief van deze leerling.
Op grond van de gegevens bepaalt de school in welke groep het
kind het beste kan worden geplaatst.
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4. Wettelijke opdrachten
Inzicht in de leerlingpopultatie
Jaarlijks maken we een analyse van de leerlingpopulatie. Hiermee
krijgen we inzicht in de onderwijsbehoeften van onze leerlingen.
Iedere 3 jaar evalueren we onze ambitiestandaard en passen deze,
indien nodig aan

4.5 Procedure schorsen en verwijderen
Een school mag een leerling maximaal 1 week schorsen (5 schooldagen). Schorsen betekent dat het kind geen lessen mag volgen. Als
ouders het niet eens zijn met de schorsing van hun kind kunnen ze
bezwaar maken bij de Klachtencommissie Christelijk onderwijs. Het
adres hiervan staat vermeld in de schoolgids van de school.
Wanneer schorsen van een leerling al meerdere keren is toegepast
of wanneer een kind iets zeer ernstigs heeft gedaan kan de school
een kind verwijderen.
Verwijderen
Een school kan om verschillende redenen besluiten een leerling te
verwijderen. Bijvoorbeeld omdat de school niet de zorg kan bieden
die een leerling nodig heeft, de leerling een gevaar vormt voor zichzelf en zijn omgeving of als er ernstige conflicten zijn (ook als de
ouders daarbij betrokken zijn).
Het besluit om een leerling te verwijderen moet schriftelijk met
opgaaf van redenen aan ouders bekend worden gemaakt. Het
schoolbestuur moet eerst de ouders en de leerkracht hebben gehoord. Ouders kunnen binnen 6 weken nadat het besluit is genomen bezwaar aantekenen bij het bevoegd gezag van de school.
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4. Wettelijke opdrachten
De school moet de ouders nogmaals horen; ouders kunnen hun
bezwaren toelichten en de rapporten en adviezen bekijken die zijn
opgesteld. Tijdens de bezwaarprocedure kan een leerling worden
geschorst. Binnen 4 weken na ontvangst van het bezwaarschrift
beslist de school opnieuw over de verwijdering.
De school moet in overleg treden met de Onderwijsinspectie en de
leerplichtambtenaar moet op de hoogte worden gesteld.
Daarna mag de school beslissen over verwijdering van de leerling.
De school moet zich zichtbaar inspannen om een andere school te
vinden waar het kind na verwijdering terecht kan. Hiervoor heeft de
school 8 weken de tijd. Voor het (speciaal) basisonderwijs geldt dat
als het niet lukt binnen 8 weken een andere school te vinden de
leerling alsnog definitief mag worden verwijderd.
Bezwaar tegen verwijdering
Als de school beslist om een leerling te verwijderen, kunnen ouders
hiertegen bezwaar maken. Het schoolbestuur moet ouders van deze mogelijkheid op de hoogte stellen. Als ouders bezwaar indienen
moet de school binnen vier weken schriftelijk reageren. Wanneer
de school bij haar besluit blijft de leerling van school te verwijderen
kunnen ouders de zaak voorleggen aan de rechter. Bij het openbaar
onderwijs is dit de bestuursrechter, bij het bijzonder onderwijs de
civiele rechter. Het schoolbestuur mag een leerling pas verwijderen
wanneer een nieuwe school voor de leerling is gevonden.
De school waar het kind zit heeft de zorgplicht en is verantwoordelijk, in samenspraak met ouders, voor een alternatieve, passende
school.
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5. Analyse van de kwaliteit van de
school
Deze analyse is gedaan op inhoud, houding en verhouding. Het gaat om de volgende ijkpunten: leerkrachtvaardigheden, leiderschap, samenwerking en focus op resultaten.

Leerkrachtvaardigheden
Versterken

Vasthouden

Eigenaarschap, professionele ruimte
voluit en goed benutten

Iedere leerkracht werkt vanuit zijn passie

Verzwakken

Verdwijnen
Solisme: je eigen gang willen gaan binnen de organisatie

- proactieve houding
Individueel- en samen leren
Vakmanschap:




expertice op het eigen vakgebied
(handelen volgens de 4-D systematiek)
Ruimte geven voor talentontwikkeling, passend bij de organisatiedoelen

Leerkrachten willen zich verbeteren en
ontwikkelen

Het blijven werken zoals je het altijd
deed

Individuele doelen stellen boven de organisatiedoelen

Leerkrachten gaan met elkaar in gesprek over goed onderwijs, gekoppeld
aan data

Open staan voor nieuwe ontwikkelingen

Leerkrachten gaan voor hoge resultaten
en willen zich verbeteren
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5. Analyse van de kwaliteit van de
school
Leerkrachtvaardigheden
Versterken

Vasthouden

Verzwakken

Geven van boeiend onderwijs in een
uitdagende leeromgeving

Individuele initiatieven

Traditioneel lesgeven: de leerkracht
doceert

Geven en ontvangen van professionele
feedback en het zelfreflecterend vermogen versterken

Iedereen mag altijd komen kijken in de
les

Routinematig werken

Mission driven

Leerkrachten vragen alleen in opdracht
feedback
Het individuele denken

Verdwijnen

Praten over elkaar i.p.v. met elkaar
(“wandelgangencultuur”)

Leiderschap
Versterken

Vasthouden

Verzwakken

Ruimte geven: professionele ruimte
laten

Top down

Verantwoordelijkheid laag leggen

Controlerende rol ligt bij een hogere
laag in de organisatie

Faciliteren, voorwaarden scheppen

Verdwijnen

Leerkrachten participeren in bovenschoolse werkgroepen

Mission driven: doelgericht en begrenzend aan de hand van de bedoeling
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5. Analyse van de kwaliteit van de
school
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5. Analyse van de kwaliteit van de
school
Leiderschap
Versterken

Vasthouden

Verzwakken

Verdwijnen

Bevorderen van samenwerking
Verbinden
Differentiatie: verschillen maken de organisatie sterker

Verschil mag er zijn: persoonlijke talenten optimaal benutten
Mate van eigen verantwoordelijkheid
koppelen aan persoonlijke ontwikkeling/functioneren

Het systeem als geheel willen veranderen: duurzame schoolontwikkeling

Werken aan gezamenlijke ontwikkeling
vanuit bovenschoolse werkgroepen binnen een helder beschreven structuur
(opdracht)

Samenwerking
Versterken

Vasthouden

Verzwakken

Verdwijnen

Systeemdenken: onderdeel zijn van een
groter geheel
Leren: teamleren en netwerken

Werken met bovenschoolse werkgroepen
Gezamenlijke studiedagen

Teveel denken vanuit de eigen school

Onderlinge concurrentie tussen de
scholen van Elan
Eilandencultuur: ieder voor zich

Individuele leren

Kwaliteitskringen
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5. Analyse van de kwaliteit van
de school
Samenwerking
Versterken

Vasthouden

Verzwakken

Samen met ouders

Ouderparticipatie o.a. Ouderteam, OR

“wij en zij” denken

Verdwijnen

MDO’s houden
Samen met kinderen: vergroten eigenaarschap bij kinderen

Klassenvergaderingen
Kinderen Bovenbouw aanwezig bij rapport en OPP gesprekken
Kindgesprekken voeren

Samen met zorgverleners

MDO’s houden

De leerkracht bepaalt alles

Voor kinderen denken i.p.v. mèt de kinderen
Naast elkaar werken vanuit verschillende organisaties
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5. Analyse van de kwaliteit van
de school
Focus op resultaten
Versterken

Vasthouden

Leeropbrengsten

We voldoen aan de criteria van de inspectie voor taal/lezen/rekenen
Leerlingen stromen uit naar VO conform
hun OPP
Het team gaat met elkaar in gesprek
over goed onderwijs gekoppeld aan data (volgens de 4-D cyclus)

Resultaten op het gebied van leren leren en sociaal emotioneel

Leerlingen ontwikkelen zich op het gebied van LL en SEO conform hum OPP
doelen
Ouders zijn tevreden over Het Mozaïek

Mate van tevredenheid leerlingen, ouders en medewerkers

Verzwakken

Verdwijnen
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6. Langetermijn ontwikkelingen
I = Informatiefase, O = Opstartfase, Im = implementatiefase, B = Borgingsfase, CB =Coördinatie en bewaking
Onderwerpen

Doelen

I

O

IM

Mrt
15

Jun
15

B

CB

Actiepunten/ activiteiten

2X

Dir

per
jr:

IB
team

De kwaliteitsbewaking staat beschreven in het kwaliteitshandboek.

1. Kwaliteitszorg
1.1 Kwaliteitsinstrument

De school werkt met onafhankelijke kwaliteitsmeters die de kwaliteit van het onderwijs volgen. Uitkomsten worden geanalyseerd, gecommuniceerd en, zo nodig, meegenomen in een plan van aanpak

mrt
jun

De school gebruikt hiervoor verschillende instrumenten die hierin staan beschreven en die in een 4jaarlijkse cyclus worden gehanteerd.
De school werkt met data volgens de 4D systematiek:
Data, Duiden, Doelen, Doen

Het veiligheidsonderzoek wordt iedere 2 jaar afgenomen onder leerlingen en personeel.
1.2 Meerjarenplan

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

1.3

Alle schoolactiviteiten worden per jaar
beschreven in het jaarplan. De inhoud is
gecommuniceerd met alle geledingen.
Iedereen houdt zich aan het jaarplan

Jaarplan

Feb
15

Jun
16

Jun
17

Dir

Jun
15

Jun
16

Dir
IB
Team

Zie kwaliteitshandboek, bijlage 8
Jaarlijkse cyclus:
Evaluatie op niveau jaarplan (met team)
Onderwerpen op niveau jaarplan actualiseren, doelen
en actiepunten/activiteiten formuleren, tijdpad
Teambreed bespreken
Jaarplan opstellen
Vaststellen MR
Evalueren in het jaarverslag, actualiseren in het nieuwe jaarplan
Opstellen van een actueel jaarplan waarbij ruimte
voor actualiteiten/calamiteiten wordt gehouden
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6. Langetermijn ontwikkelingen
I = Informatiefase, O = Opstartfase, Im = implementatiefase, B = Borgingsfase, CB =Coördinatie en bewaking
Onderwerpen
1.4
Algemeen

Doelen
Er worden meerdere relevante instrumenten ingezet voor het meten van de
opbrengsten. De inhoud en het gebruik
hiervan worden voortdurend afgestemd
en gecontroleerd

I

O

IM
Jun
15

B
Jun
16

CB
Dir
IB
Team

Actiepunten/ activiteiten
Eigen (methode gebonden) toetsen afnemen en analyseren

ZIEN/SCOLL
Leraren maken groepsanalyses en zetten daarmee
groepsplannen op
Er worden datamuren gemaakt per vak en volgens de
4D aanpak (Data, Duiden, Doelen, Doen) verwerkt. Dit gebeurt op schoolnivo en op bovenschools niveau
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6. Langetermijn ontwikkelingen
I = Informatiefase, O = Opstartfase, Im = implementatiefase, B = Borgingsfase, CB =Coördinatie en bewaking
Onderwerpen

Doelen

I

O

IM

B

CB

Actiepunten/ activiteiten

Mei
14

Juni
16

Juni
17

WG

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

2. Leerstofaanbod
2.1
Methodes
(actualiseren)

De aangeboden leerinhouden zijn dekkend
voor de kerndoelen, worden in principe aan
alle kinderen aangeboden, sluiten in de verschillende leerjaren op elkaar aan en zijn afgestemd op de verschillende onderwijsbehoeften van individuele leerlingen
Nieuwe methode taal is gekozen en wordt
ingevoerd

Invoeren nieuwe methode
2.2
Technisch lezen
2.3

De werkwijze mbt technisch lezen is aangepast aan de nieuwste inzichten

Begrijpend lezen
2.4
Spelling
2.5

Deze vakken worden wordt gegeven volgens
het OC (Volgens schoolstandaarden en arrangementen Spelling

Rekenen en wiskunde
2.6
Woordenschat
2.7
Boeiend en motiverend onderwijsonderwijs

Er is invulling gegeven aan boeiend onderwijs
waarbij ook voor VMBO-T / Havo uitstroom
een passend aanbod is gerealiseerd.

Aug
16

Aug
17

WG

Aug
14

Aug
15

WG

Aug
14

Aug
15

Aug
16

WG

Aug
14

Aug
15

Aug
16

WG

Mei
15

Jun
16

Jun
17

WG

Mei
14

Jun
16

Jun
17

WG

N.a.v. een studiedag in 2014 wordt een leerteam woordenschat gevormd dat het beleid t.a.v. de woordenschatontwikkeling verder vormgeeft en waar mogelijk invoert
N.a.v. studiedagen worden werk leerteams ingericht waarbij nieuwe concepten zoals coöperatief leren, MI, talentontwikkeling e.d. op hun bruikbaarheid en toepasbaarheid
worden onderzocht en beoordeeld en waar mogelijk worden ingevoerd.
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6. Langetermijn ontwikkelingen
I = Informatiefase, O = Opstartfase, Im = implementatiefase, B = Borgingsfase, CB =Coördinatie en bewaking
Onderwerpen
2.8
Actief burgerschap

Doelen

I

O
Sep
15

IM
Sep
16

B
Jun
17

CB
Dir

Actiepunten/ activiteiten
Er is in de scholen een aanbod actief burgerschap dat dekkend is voor de kerndoelen. Dit aanbod is plannend weggezet in een aanbod.
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6. Langetermijn ontwikkelingen
I = Informatiefase, O = Opstartfase, Im = implementatiefase, B = Borgingsfase, CB =Coördinatie en bewaking
Onderwerpen

Doelen

I

O

IM

B

CB

Actiepunten/ activiteiten

Dir

Per vak vaststellen wat basisstof is, wat verdiept en wat
hoort bij intensivering. Hierin zijn de passende perspectieven verwerkt. Kennis van de leerlijnen, cruciale leermomenten, tussendoelen per vakgebied per jaar. Iedere leerkracht plant zijn leerstof binnen het rooster, legt dit vast in
zijn groepsplan en werkt volgens dit plan.
Opstellen eenduidig, haalbaar lesrooster. Iedere leerkracht
houdt zich hieraan. Het rooster en de afspraken die zijn
vastgelegd in de arrangementen

3. Leertijd
Haalbaar en gedegen

Op school is bekend welke leerstof als basisleerstof wordt beschouwd voor alle leerlingen en welke leerstof als aanvulling geldt.
Dit wordt herkend door leraren en is met hen
gecommuniceerd.
De hoeveelheid basisleerstof die is vastgesteld kan worden behandeld in de beschikbare tijd.
De uitgewerkte arrangementen vanuit het OC
(onderwijscontinuüm) zijn daarbij leidend.

De basisstof is zodanig ingedeeld en geordend dat leerlingen volop de gelegenheid
hebben zich de stof eigen te maken
In de groepsplanbesprekingen wordt besproken of leraren de basisstof behandelen

De onderwijstijd wordt beschermd. Dit gebeurt door storing zoveel mogelijk te voorkomen en niet geplande onderwijsactiviteiten
zoveel mogelijk te beperken.
Het verhogen van effectieve werktijd is een
vast bespreekpunt tijdens overleggen

Jaarlijks, evaluatie en bijstelling 1 keer per 3 jaar

3.1

IB
Lkr

Dir
IB
Lkr

Dir
IB
Lkr
IB

De leertijd voor de basisstof taal/lezen/rekenen is per
groep bepaald en deze tijd wordt ook daadwerkelijk daaraan besteed. In het rooster is opgenomen dat extra leertijd
kan worden gerealiseerd. Voor kinderen die minder leertijd
nodig hebben is bepaald hoe deze tijd adequaat wordt besteed. Iedere leerkracht plant zijn leerstof binnen het lesrooster, legt dit vast in zijn groepsplan en houdt zich hieraan
Lesrooster is praktisch uitvoerbaar. Het afgesproken programma wordt structureel besproken en afgestemd
Het afgesproken programma wordt in alle groepen gehaald
Terugkomend punt in de groepsbesprekingen

dir

Mogelijk observatiepunt tijdens teambesprekingen

IB

Persoonlijk gesprekspunt (functioneringsgesprek)
Terugkomend onderwerp tijdens teamvergaderingen

dir

Vast observatiepunt bij klassenbezoeken (kijkwijzer PBS:
pedagogisch handelen)
Data vanuit de observatie worden volgens de 4D systematiek verwerkt op groeps- en teamniveau
Werken aan een goed klassenmanagement (PBS)
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6. Langetermijn ontwikkelingen
I = Informatiefase, O = Opstartfase, Im = implementatiefase, B = Borgingsfase, CB =Coördinatie en bewaking
Onderwerpen

Doelen

I

O

IM

B

CB

Actiepunten/ activiteiten

Aug

Jun

Jun

Dir

14

18

19

Leerkrachten specialiseren zich verder op het gebied van:
Instructie (didactische aanpak)
Organisatie (klassenmanagement)
Relatie (pedagogisch handelen, mentale houding leerkracht)
Differentiatie
Ze zijn structureel op zoek naar voorbeelden van “good
practice” zowel intern als extern en passen deze toe in hun
dagelijkse praktijk
Jaarlijks doelstellingen gesprek en evaluatiegesprek, andere
gesprekken indien nodig.

4. Personeel
4.1
Vakmanschap
Professionalisering

Leraren op Het Mozaïek werken structureel
aan hun didactische vaardigheden en hun
pedagogisch handelen. (De afspraken hierover zijn vastgelegd in de arrangementen per
vak en de beleidsnotities PBS)
De leerkrachten zijn in staat gedifferentieerd
te werken.

4.2
Competentie-management

Ze zijn hierbij zowel intern als extern gericht
Op school werken directie en leraren voortdurend aan hun ontwikkeling.

15/

Dir

16

IB

(Beleidsnotitie gesprekkencyclus, bijlage 10)

4.3
Interne communicatie

4.4
Externe communicatie

4.5
Teamcultuur

De interne communicatie vindt plaats op professionele wijze en is ook zo georganiseerd.

2015

Aug
16

Jun
17

Jun
19

Dir

Opstellen vergaderstructuur.
Meer aandacht voor de inhoudelijke dialoog tijdens teambijeenkomsten.
Investeren in effectieve vergadercultuur: o.a. aandacht
voor reflectie en feedback. Investeren in een professionele
cultuur.

De externe communicatie vindt plaats op
professionele wijze en is ook zo georganiseerd

2015

Aug
16

Jun
17

Jun
19

Dir

Verder versterken van het imago door profilering van sbo
Het Mozaïek.

De scholen van Elan ontwikkelen zich naar
een lerende organisatie. Er is hierbij sprake
van een professionele cultuur met aandacht
voor reflectie en feedback.

Jun
14

Jun
16

Jun
17

WG
Dir
WG

Optimaliseren van de communicatiebronnen (website,
nieuwsbrief e.d.) Opstellen van een communicatieplan
waarin de interne en externe communicatie van sbo Het
Mozaïek is vastgelegd, geëvalueerd en uitgewerkt in doelen
en actiepunten.
Er worden enkele leerteams gevormd rond een aantal onderwerpen, gekoppeld aan boeiend onderwijs. Deze onderzoeken de thema’s op hun bruikbaarheid en voeren waar
mogelijk onderdelen in het onderwijs.
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6. Langetermijn ontwikkelingen
I = Informatiefase, O = Opstartfase, Im = implementatiefase, B = Borgingsfase, CB =Coördinatie en bewaking
Onderwerpen

Doelen

I

O

IM

B

CB

Actiepunten/ activiteiten

Aug
14

Jun
17

Jun
18

IB

Alle doelen, activiteiten en grenzen op het gebied van leerlingenzorg staan beschreven in:

5. Leerlingenzorg
5.1
Passend Onderwijs

Alle leraren spelen in op specifieke onderwijsbehoeften van hun leerlingen en werken volgens het Onderwijscontinuüm. Hierin zijn
Handelingsgerichte aspecten meegenomen.

dir

Schoolondersteuningsplan
Ondersteuningsplan

5.2
Uitdagende doelen & effectieve
feedback

Op school wordt gebruik gemaakt van een
beoordelingssysteem. Hiermee wordt tijdig
feedback over concrete kennis en vaardigheden en welbevinden aan/over individuele
leerlingen gegeven.

Aug
15

Jun
16

Jun
17

IB

Standaarden en arrangementen van het OC
Iedereen houdt zich aan de toetskalender

dir

Eenduidig gebruik toetsen
Eenduidige normering hanteren

Afspreken eenduidige feedback naar leerlingen en ouders

Dit gebeurt structureel.
Er worden concrete doelen gesteld met betrekking tot leervorderingen voor individuele
leerlingen.

De resultaten van het werken met de gestelde school- en individuele doelen worden gebruikt om verdere activiteiten te plannen.
De criteria op grond waarvan de OPP’s worden vastgesteld worden jaarlijks geëvalueerd
en waar nodig bijgesteld.
Het ondersteuningsplan wordt jaarlijks geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.

Aug
14

Jun
16

Jun
17

IB
dir

Aug
14

Jun
15

Jun
16

IB

Jun
15

Jun
16

Jun
17

WG

Jun
15

Jun
16

Jun
17

WG
OS

dir

OPP

OPP en 2 rapporten per jaar, drie ouder (kind) gesprekken
per jaar
De standaarden zijn per vak vastgesteld (OC)
Eenduidig werken met OPP’s, groepsplannen en waar nodig
individuele handelingsplannen
Heldere procedures uitvoeren voor structurele aanpassing
van de leerstof (OPP)
Team bespreekt en analyseert structureel de trend analyse
(LOVS en schoolverlaterstoets) en stelt waar nodig, het
onderwijsproces bij (4 D systematiek)
De werkgroep bespreekt jaarlijks de werkwijze rond de
vaststelling van de OPP’s. Waar nodig wordt, op grond van
nieuwe inzichten de werkwijze aangepast en beschreven
De werkgroep evalueert het ondersteuningsplan jaarlijks en
past het aan op de recente ontwikkelingen
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6. Langetermijn ontwikkelingen
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6. Langetermijn ontwikkelingen
I = Informatiefase, O = Opstartfase, Im = implementatiefase, B = Borgingsfase, CB =Coördinatie en bewaking
Onderwerpen

Doelen

I

O

IM

B

CB

Actiepunten/ activiteiten

De missie en visie vormen de basis voor elke
keuze en ontwikkeling. De missie en visie zijn
herkenbaar voor alle betrokkenen (leraren,
leerlingen en ouders) en sluiten aan bij de
visie/missie van het bestuur. Alle betrokkenen onderschrijven de missie/visie en teamleden dragen deze uit
ICT is ondersteunend aan en geïntegreerd in
ons dagelijks onderwijs en voldoet aan de
hedendaagse eisen
De omgeving van de school, de routines en
de gemaakte regels en afspraken zijn erop
gericht gewenst gedrag te stimuleren

1415

Aug
15

Jun
16

Jun
17

Dir

De huidige missie/visie uitdragen.
Vanuit de visie een aantal kernwaarden kiezen, betekenis
geven. Vervolgens deze linken aan leerkracht- en leerlingvaardigheden en het onderwijsconcept van de school.
De uitgewerkte kernwaarden gebruiken in de profilering
van de school.

1415

Aug
15

Jun
16

Jun
17

ICT
dir

Aug
14

Jun
15

Jun
16

Dir

Maken van een ICT beleidsplan op niveau Elan en uitwerken op schoolniveau.
Vaststellen en uitwerken.
Er zijn breed gedragen afspraken rondom het pedagogisch
handelen en deze zijn vastgelegd in de PBS beleidsplannen.

6. Overige
6.1

Missie en visie

6.2
ICT
6.3
Veilige en ordelijke omgeving
(schoolveiligheid

Er zijn in de hele school duidelijke regels en
procedures vastgesteld voor (on)gewenst
gedrag

Aug
14

Jun
17

Jun
18

PBS
team

Dir
PBS
team

Het pedagogisch handelen van leerkrachten wordt jaarlijks
gemonitord door het gebruik van de betreffende kijkwijzer.
Deze wordt volgens de 4D systematiek uitgewerkt.
De data vanuit PBS worden maandelijks geanalyseerd door
het gedragsteam en waar nodig worden hier acties op gezet.
Binnen PBS is een aanpak opgenomen om pesten te voorkomen.
Regels en procedures zijn op schoolniveau vastgelegd. Aan
de hand van de data worden ze geëvalueerd en zo nodig
bijgesteld.
Regels en afspraken liggen vastgelegd in de beleidsstukken
PBS en in het veiligheidsplan.
Regels op klassen niveau worden jaarlijks met de kinderen
vastgesteld en geëvalueerd. (klassenvergaderingen)
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6. Langetermijn ontwikkelingen
I = Informatiefase, O = Opstartfase, Im = implementatiefase, B = Borgingsfase, CB =Coördinatie en bewaking
6.4
Leerlingpopulatie

6.5
Schoolplan
2015 - 2019

De leerlingpopulatie wordt jaarlijks geanalyseerd en beschreven. Deze gegevens zijn onder teamleden bekend en zie je terug in het
dagelijks handelen en in (strategisch) beleid.

SBO Het Mozaïek heeft een helder, compact
schoolplan dat door iedereen wordt (h)
erkend en dat voldoet aan de wettelijke eisen.

1314

Jun
15

1415

Aug
15

Jun
16

Jun
16

Jun
19

Dir

Dir

Tevredenheidsonderzoeken van leerlingen worden iedere 2
jaar afgenomen, de uitkomsten ervan worden geanalyseerd
en leiden tot verbeteracties.

Vanuit de data analyse PBS wordt jaarlijks gekeken of de
basisaanpak binnen de school voldoende is of moet worden aangepast.
De bestuursdoelstellingen uit het strategisch beleidsplan
zijn vertaald naar schoolniveau
SWOT-analyse (de vier V’s) maken
Doelen voor de komende 4 jaar opstellen

6.6

Profilering

WG

Deze stappen uitwerken in het schoolplan
Er is een bovenschoolse werkgroep PR samengesteld die
zorgt voor een professionele uitstraling van de stichting
De school geeft up-to-date informatie die op een heldere
wijze wordt gepresenteerd in o.a. folders en films.
De website is aantrekkelijk en actueel
Het Mozaïek profileert zich waar mogelijk in de regio als
organisatie van waaruit onderwijsondersteuning en diagnostiek wordt geleverd.
Vanuit het Mozaïek wordt, waar mogelijk, expertise ingezet
in het samenwerkingsverband.
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Bijlage
Gerelateerde documenten school: route medezeggenschap
(MR)
Deze documenten zijn op de school aanwezig:
Jaarplan
Jaarverslag (evaluatie meerjarenplan, onderwijsleerproces,
e.d.)
Uitkomsten en analyse tevredenheidsonderzoeken
Beschrijving ouder- leerlingenpopulatie
Kwaliteitszorg
RI&E/ Arbomeester
Ondersteuningsplan, trendanalyses (leerlingenzorg)
School ondersteuningsprofiel
Scholingsplan (schoolspecifiek)
Veiligheidsplan, bijlage 11

Bijlagen:
1.

Ondersteuningsplan

2.

Methodeoverzicht

3.

Beleidsplan Actief burgerschap en sociale integratie

4.

Beleidsplannen PBS

5.

Schoolambitiestandaarden

6.

School ondersteuningsprofiel

7.

Theoretisch kader opbrengstgericht werken

8.

Theoretische verantwoording OPP

Gerelateerde documenten bestuur: route medezeggenschap
(GMR)
Strategisch beleidsplan, bijlage 9
Gesprekkencyclus, bijlage 10
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