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Voorwoord
Voor u ligt het schoolplan 2016-2020 van De Vijfkamp in Eindhoven.
In dit schoolplan kunt u lezen wat de visie van ons onderwijs is, hoe wij dat hebben georganiseerd en
wat onze koers voor de komende vier jaar is.
Voor een algemene, praktische beschrijving van ons onderwijs en de organisatie van onze school
verwijzen wij naar de schoolgids, die te vinden is op onze website: http://www2.sbo-vijfkamp.nl/
Voor dit schoolplan hebben wij gebruik gemaakt van het format van ons bestuur: SALTO. Omdat wij
een SBO zijn, zijn sommige zaken meer benadrukt en is er, omwille van de leesbaarheid, op sommige
plaatsen afgeweken van het format.
Wij zijn trots op onze school en de leerlingen en gaan vol motivatie en vertrouwen de komende vier
jaar tegemoet!

Anneke van Ooijen,
Directeur De Vijfkamp
Eindhoven, 27 januari 2016
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Inleiding en verantwoording
In deze inleiding staat kort beschreven hoe dit document tot stand is gekomen en wat het doel ervan
is.

Doel, functie en van het schoolplan
Dit schoolplan geeft de voorgenomen ontwikkeling van de school voor de komende vier jaar weer.
Het geeft een beschrijving van de huidige werkwijze en beschrijft concreet de doelen en ambities
voor de komende planperiode 2016-2020. Het schoolplan dient als uitgangspunt voor de jaarplannen
per schooljaar en is een verantwoordingsinstrument naar de overheid, medezeggenschapsraad (MR)
en het bestuur.
Het plan wordt door alle personeelsleden gedragen en uitgevoerd. Het verschaft duidelijkheid aan
ouders en biedt een houvast voor het onderwijs aan hun kind(eren). Jaarlijks wordt gekeken naar de
resultaten en hoe de doelen moeten worden bijgesteld of aangevuld. De MR heeft ingestemd met dit
schoolplan op 26 februari 2016.

Werkwijze en procedure waarlangs het plan tot stand is gekomen
Er zijn keuzes gemaakt met betrekking tot de trajecten voor de komende vier jaar. Deze keuzes zijn
geprioriteerd en voorzien van een tijdpad. Vervolgens is het concept-schoolplan voorgelegd aan het
team waarna een aanpassing aan het plan heeft plaatsgevonden.
De medezeggenschapsraad heeft instemming verleend en het bestuur heeft het schoolplan
vastgesteld.

Evaluatie en eventuele bijstellingen
Dit schoolplan wordt jaarlijks geëvalueerd aan de hand van de opgestelde beleidsvoornemens. De
wijzigingen worden opgenomen in de jaarplannen van de school.
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Hoofdstuk 1

Huidige situatie

In dit hoofdstuk wordt globaal de huidige situatie van de school beschreven. Dat gebeurt onder
andere op basis van een evaluatie van de doelen uit het laatste schoolplan en een sterkte-zwakte
analyse.

1.1. Beschrijving van de school
De Vijfkamp en de Jan Nieuwenhuizenschool zijn scholen voor Speciaal Basisonderwijs vallend onder
het bestuur SALTO. In de regio Eindhoven biedt De Vijfkamp, vanuit een algemeen
levensbeschouwelijke grondslag, onderwijs aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. Onze
doelgroep bestaat uit kinderen die op de reguliere basisschool geen of onvoldoende passend
onderwijs kunnen krijgen en daardoor vastlopen of dreigen vast te lopen. Leerlingen kunnen hun
basisschoolloopbaan op De Vijfkamp afronden, maar ook een tijdelijke plaatsing behoort tot de
mogelijkheden.
De ontwikkelingsmogelijkheden van de kinderen zijn het uitgangspunt. Uitgaande van reële
verwachtingen en deskundige expertise zetten medewerkers van De Vijfkamp, in samenwerking met
ouders, belemmeringen om in kansen.

1.2. Waar staan we nu?
Terugblik schoolplan 2011-2015
In het schoolplan 2011-2015 van De Vijfkamp staan verschillende doelen beschreven in een
meerjaren beleidsplan. Deze doelen worden hieronder puntsgewijs samengevat en geëvalueerd:
 Er wordt een curriculum ontwikkeld en geïmplementeerd.
Evaluatie kernproblematiek 60-80: Dit is niet voldoende uitgevoerd. Er is geen beleidsstuk
ontwikkeld. Dit wordt opgepakt in de nieuwe schoolplanperiode. Het onderwijsleerproces
wordt beschreven, uitgevoerd en geëvalueerd.
 Er wordt gewerkt volgens de principes van Handelingsgericht werken (HGW).
Evaluatie: Dit is onvoldoende geïmplementeerd. Dit wordt in de nieuwe schoolplanperiode
opgepakt.
 Er worden R&O gesprekken ‘reflectie en ontwikkeling-gesprekken’ (R&O gesprekken)
gevoerd met het personeel en persoonlijk ontwikkelingsplannen (POP) worden geschreven.
Evaluatie: R&O gesprekken zijn uitgevoerd en POP’s opgesteld. Dit is onvoldoende op een
planmatige wijze uitgevoerd. Zo zijn er niet met iedereen gesprekken gevoerd. Dit wordt in de
nieuwe schoolplanperiode opgepakt.
De opbrengsten worden geanalyseerd door middel van trendanalyses en worden geborgd of
bijgesteld. Dit is enkel op het gebied van spelling gebeurd. Dit wordt in de nieuwe
schoolplanperiode opgepakt.
 Er wordt een ICT-beleidsplan opgesteld en geïmplementeerd.
Evaluatie: Er zijn ad hoc acties ondernomen op het gebied van ICT, er is geen ICT-beleidsplan
opgesteld en geïmplementeerd. Dit wordt in de nieuwe schoolplanperiode opgepakt.
Conclusie evaluatie vorige beleidsperiode
De Vijfkamp staat bekend als een school met een goed pedagogisch klimaat, waar kinderen zich veilig
kunnen voelen. In de periode 2011-2015 is een start gemaakt met het optimaliseren van de
ontwikkelingsperspectieven en meer opbrengstgericht werken, maar deze zijn nog niet volledig
geïmplementeerd. De samenwerking met de openbare bibliotheek die de vorige beleidsperiode is
opgestart, heeft gezorgd voor een jeugdbibliotheek afgestemd op de doelgroep voor de school.
Meerdere directiewisselingen en de afwezigheid door ziekte van personen met een spilfunctie,
hebben een nadelig effect gehad op de schoolontwikkeling. Deze ontwikkeling is de afgelopen
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schoolplanperiode te weinig planmatig verlopen en veranderingen zijn onvoldoende
geïmplementeerd. In februari 2015 is er een waarnemend directeur aangesteld en is er een plan van
aanpak opgesteld om de onderwijskwaliteit te verhogen.
Analyse van de huidige onderwijskwaliteit
Iedere school legt verantwoording af aan de onderwijsinspectie. Vanaf 2012 werkt de
onderwijsinspectie met een vernieuwd toezichtkader. In maart 2012 is De Vijfkamp bezocht door de
onderwijsinspectie. De onderwijsinspectie constateerde dat De Vijfkamp haar kwaliteit op orde
heeft. De onderwijsinspectie handhaafde het basisarrangement. De aanbevelingen van de inspectie
waren puntsgewijs samen te vatten als:
- Het inzichtelijk maken van de bijstellingen van de ontwikkelingsperspectieven;
- Het nader invullen van de zorgniveaus en het ontwikkelen van criteria hiervoor;
- De afstemming van de instructie en onderwijstijd op de verschillen tussen de leerlingen.
In april 2014 is De Vijfkamp bezocht in het kader van een landelijk stelselonderzoek naar de staat van
het primair onderwijs in Nederland. De onderwijsinspectie constateerde dat de kwaliteit van het
onderwijs op de onderzochte onderdelen grotendeels op orde was. Het reeds toegekende
basisarrangement werd gehandhaafd.
De collega-school van De Vijfkamp, de Jan Nieuwenhuizenschool (JNS), is meer recent (in 2015)
bezocht door de onderwijsinspectie. De aanbevelingen die zijn gegeven aan de JNS zijn ook relevant
voor De Vijfkamp, omdat het nieuwe toezichtkader nieuwe inzichten biedt:
- De criteria wanneer begeleiding niet volstaat en zorg nodig is, verdienen aanscherping;
- Er liggen kansen op differentiatie in werkvormen, denkstrategieën en ontdekkend leren;
- Verfijning van OPP door te werken met een bandbreedte en een hierop afgestemd aanbod
per vakgebied;
- Er liggen kansen in het stimuleren van de zelfstandigheid van leerlingen;
- De schoolontwikkeling dient planmatig te worden opgepakt en veranderingen dienen goed
te worden geïmplementeerd;
- Een nieuwe, breed gedragen visie zal recht doen aan de professionaliteit van leerkrachten.
Er is een start gemaakt met deze planning in 2015 door middel van een plan van aanpak “SBO 2.0”
SBO SALTO in september 2015. Dit plan geldt voor zowel de JNS als de Vijfkamp. De uitwerking van
het behalen van deze doelen wordt beschreven in dit schoolplan.
Op dit moment is er een nieuw toezichtkader in ontwikkeling dat in 2017 in gebruik zal worden
genomen.
SWOT-analyse
In de tabel hieronder worden de sterkten (strenghts), zwakten (weaknesses), kansen (opportunities)
en bedreigingen (threats) van de school uiteengezet aan de hand van een SWOT-analyse.
Deze SWOT-analyse is tot stand gekomen door informatie uit de volgende documenten:
 Een krachtig en vitaal SBO binnen SALTO en Passend Onderwijs, Plan van aanpak
ontwikkeling SBO scholen, A. van Ooijen, juni 2015.
 Plan van aanpak SBO 2.0, SBO Salto, W. de Jager, september 2015
 Rapport van bevindingen kwaliteitsonderzoek bij SBaO-school De Vijfkamp, inspectie van het
onderwijs, april 2012.
 Rapport van bevindingen stelselonderzoek 2013-2014, SBaO-school De Vijfkamp, inspectie
van het onderwijs, mei 2014.
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Sterkten
 Het contact met leerlingen
 Algemene tevredenheid van leerlingen
 Algemene tevredenheid ouders
 Leerkrachten, leerlingen en ouders voelen
zich veilig op school
 Samenwerking met de openbare
bibliotheek

Kansen
 Eén SBO binnen SALTO
 (Ambulante) begeleiding van jonge risico
kinderen
 Ouderparticipatie 3.0
 Peilen van de behoefte aan en
mogelijkheden van een dagarrangement
met behulp van voor- en naschoolse opvang
(ondersteuningsprofiel)
 Naamsbekendheid en samenwerking met
partners in het samenwerkingsverband
 Samenwerking met externe logopedist en
Wij Eindhoven

Zwakten
 Planmatig en handelingsgericht werken
dient te worden versterkt
 Ingezette veranderingen zijn onvoldoende
geïmplementeerd (rapport van bevindingen
onderwijsinspectie)
 ICT
 Familiecultuur (Plan van aanpak
ontwikkeling SBO scholen)
 Communicatie binnen de school
 Duidelijkheid over taakverdeling
Bedreigingen
 Terugloop van middelen financiële
bekostiging binnen het SBO.
 De opdracht tot verevening van het
samenwerkingsverband (met als gevolg een
dalend leerlingenaantal)
 Lichte terugloop van het leerlingenaantal

Conclusie SWOT-analyse
De Vijfkamp is gespecialiseerd in het aanbieden van onderwijs aan leerlingen die op de reguliere
basisschool geen of onvoldoende passend onderwijs kunnen krijgen en daardoor vastlopen of
dreigen vast te lopen. De leerlingen en ouders zijn tevreden over de school. De school is de afgelopen
jaren door omstandigheden onvoldoende aangestuurd en daarom is de ontwikkeling zoals
beschreven in beleidsdocumenten, niet tot stand gekomen. De school dient een ‘inhaalslag’ te
maken in de schoolontwikkeling. Aandachtspunten zijn de planmatige ontwikkeling en borging van
de onderwijskwaliteit en de omslag van een familiecultuur naar een professionele cultuur.
Als gevolg van de wet Passend Onderwijs (zie ook hoofdstuk 2) zal er in de komende jaren sprake zijn
van een forse krimp van de leerlingpopulatie. Dit geldt vooral voor de JNS. Dit betekent dat er
bedreigingen zijn op het financiële vlak en op het gebied van de formatie van het personeel. Een kans
ligt in een intensieve samenwerking tussen de twee SBO-scholen van SALTO in Eindhoven. Er zijn ook
kansen in de (ambulante) begeleiding van jonge risico kinderen en het vergroten van de
ouderbetrokkenheid (ouderparticipatie 3.0). Om deze kansen te kunnen optimaliseren zijn een goede
naamsbekendheid en het voortzetten en uitbreiden van een goede samenwerking met partners in
het samenwerkingsverband van belang. Ook het vergroten van de ouderbetrokkenheid is een kans
om zo een goede naam te kunnen behouden en de tevredenheid van de ouders en leerlingen hoog te
kunnen houden.

1.3. Conclusie
De komende periode is het belangrijk om de reeds ingezette veranderingen tijdens de vorige
schoolplanperiode te borgen. Daarnaast is het van belang om de school op planmatige wijze verder
te ontwikkelen, waarbij rekening wordt gehouden met de kansen en bedreigingen zoals deze
geformuleerd staan in de SWOT-analyse. De speerpunten voor de komende periode staan uitgewerkt
in paragraaf 4.2.
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Hoofdstuk 2

Relevante ontwikkelingen

Er zijn landelijke en regionale ontwikkelingen te noemen die van invloed zijn op het speciaal
Basisonderwijs in algemene zin en op De Vijfkamp in het bijzonder.

2.1

Externe ontwikkelingen

Passend Onderwijs
De Wet Passend Onderwijs is op 1 augustus 2014 van kracht geworden en de daaraan gekoppelde
ontwikkeling naar regionale samenwerking is van grote invloed op ons onderwijs. Het uitgangspunt
van Passend Onderwijs is het bieden van thuisnabije onderwijskansen aan leerlingen. Passend
Onderwijs streeft een adequate zorgtoewijzing en een flexibel onderwijscontinuüm in de regio na. De
wet Passend Onderwijs is onder andere van invloed op de toelaatbaarheid van leerlingen op onze
school.
Concreet betekent het dat het Speciaal Basisonderwijs zichtbaar moet maken welke opbrengsten het
met leerlingen behaalt, welke meerwaarde het heeft ten opzichte van plaatsing van de leerlingen
(eventueel met extra ondersteuning) in het regulier onderwijs en hoe het zich verhoudt tot
verschillende vormen van Speciaal Onderwijs in de regio. Ook betekent Passend Onderwijs dat het
Speciaal Basisonderwijs zich moet richten op kortdurende plaatsing van leerlingen. Dit betekent voor
de Vijfkamp dat er een meer flexibel onderwijsaanbod ontwikkeld dient te worden, wat tegelijkertijd
zichtbaar aansluit op het onderwijs op het regulier onderwijs.
De Vijfkamp is actief in het samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Eindhoven. Dit
samenwerkingsverband werkt met een verenigingsstructuur. Voor het samenwerkingsverband
Passend Onderwijs PO Eindhoven geldt een opdracht voor verevening (dit betekent dat er tot 2020
bezuinigd moet worden op de kosten voor Speciaal Onderwijs, extra ondersteuning en Speciaal
Basisonderwijs). In vijf jaar tijd (met ingang van het schooljaar 2015-2016) werkt het
samenwerkingsverband daarom toe naar het nieuwe budget (ondersteuningsplan
samenwerkingsverband). Dat betekent voor het Speciaal Basisonderwijs dat het met minder
middelen te maken krijgt.
Kwaliteitsontwikkeling PO en toezichtkader
Opbrengstgericht werken
Opbrengstgericht werken is een trend die terug te vinden is in de landelijke koers van het ministerie
in het onderwijs en daarmee ook in de documenten van de Onderwijsinspectie en van Salto. Ook De
Vijfkamp werkt opbrengstgericht. We hebben onder andere ontwikkelingsperspectieven
geformuleerd voor alle leerlingen. Het in kaart brengen van de opbrengsten is in ontwikkeling. Dit is
een belangrijke eis van de onderwijsinspectie. In de komende beleidsperiode wordt ernaar gestreefd
om de op opbrengsten van de school twee keer per jaar te analyseren en te bespreken op groeps- en
op schoolniveau.
Nadruk op de kwaliteit van leraren
In 2011 heeft het kabinet ingezet op versterking van de kwaliteit van het onderwijs door middel van
actieplannen. De leraar en de schoolleider zijn cruciaal voor de kwaliteit van het onderwijs. Daardoor
wordt er in het toezichtskader meer aandacht besteed aan onder andere de kwaliteiten van de leraar
op het gebied van instructie, activerende didactiek en differentiatie. In de toekomst dienen zowel
schoolleiders als leraren geregistreerd te worden in een landelijk register (waarbij voortdurende
professionalisering een eis is).
Het bestuur SALTO stuurt op deze kwaliteitsontwikkeling. Sinds het schooljaar 2015-2016 is de
Talentmanager ingevoerd, waarin medewerkers hun bekwaamheidsdossier kunnen bijhouden,
kennis kunnen delen en waarin een aanbod van scholing wordt gedaan waarop medewerkers in
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kunnen schrijven. De directeur van De Vijfkamp is geregistreerd schoolleider. Er wordt verwezen naar
de nota ‘ontwikkelen en beoordelen’ voor meer informatie over dit onderwerp.
Rol van het bestuur
In het huidige toezichtkader is een duidelijker rol weggelegd voor het bestuur om toe te zien op de
kwaliteit van het onderwijs. In paragraaf 8.3 wordt beschreven hoe hier binnen SALTO mee om wordt
gegaan. De verwachting is dat in de toekomst een nog grotere rol voor het bestuur zal zijn weggelegd
in kwaliteitsbewaking binnen het toezichtkader van de inspectie.
CAO Primair Onderwijs
“De PO-Raad heeft op 2 juli 2014 een onderhandelaarsakkoord bereikt met de onderwijsvakbonden
over een cao voor het primair onderwijs. Met deze cao is een belangrijke stap gezet op weg naar
modernisering van de arbeidsvoorwaarden. “(https://www.poraad.nl/themas/werkgeverszaken/caopo, op 5 februari 2015). Belangrijke thema’s uit deze cao zijn professionalisering & duurzame
inzetbaarheid en de vermindering van de werkdruk. Er is nu een veertigurige werkweek en de
professionalisering van alle leerkrachten wordt gefaciliteerd. Voor Salto en De Vijfkamp betekent dit
dat het personeelsbeleid dient te worden geactualiseerd op basis van deze cao. Er wordt verwezen
naar de memo ‘invoer nieuwe cao’ van SALTO voor het plan voor de invoering van de nieuwe cao en
de nieuwe afspraken.
Gemeentelijke ontwikkelingen
Sinds 2015 wordt de zorg niet meer door de landelijke overheid, maar door de gemeenten
uitgevoerd. De werkwijze hierbij is nog in ontwikkeling. Op dit moment wordt er nog niet veel
samengewerkt met buurt- en wijkteams. De komende jaren wordt geïnvesteerd in de samenwerking
met buurt- en wijkteams, de wijkagent en WIJ Eindhoven.
Wet Sociale veiligheid
Op 26 mei 2015 heeft de Eerste Kamer de Wet ‘sociale veiligheid op scholen’ aangenomen.
Schoolbesturen worden door het wetsvoorstel verplicht zorg te dragen voor de sociale veiligheid op
scholen en om pesten actief tegen te gaan. De wet sociale veiligheid op scholen is 1 augustus 2015
van kracht geworden. Scholen en schoolbesturen hebben na 1 augustus 2015 één jaar de tijd
gekregen om de wet te implementeren (oplegger Wetswijziging Sociale Veiligheid, SALTO, juni 2015).
Bij De Vijfkamp wordt in het schooljaar 2016-2017 een pestcoördinator aangesteld die wordt
geschoold door de SALTO academie. Er is een werkgroep binnen SALTO geformeerd die zich
bezighoudt met sociale veiligheid. De acties die daaruit voortkomen, worden geïmplementeerd
binnen De Vijfkamp. SALTO heeft een bestuursbreed veiligheidsplan opgesteld. Elke twee jaar wordt
de sociale veiligheid gemeten door middel van een gestandaardiseerd instrument (vragenlijst sociale
veiligheid WMK).

2.2

Interne ontwikkelingen

Ontwikkelingen op bestuurlijk gebied
SALTO streeft ernaar om in de toekomst één SBO in Eindhoven te hebben met dezelfde werkwijze en
dezelfde doelgroep. De samenwerking tussen De Vijfkamp en De Jan Nieuwenhuizenschool wordt in
de kalenderjaren 2016 en 2017 vormgegeven, evenals de bestuurlijke organisatie. Dit heeft
consequenties voor de vormgeving van het onderwijs, maar ook voor de financiën en de inzet van
personeel. Er wordt de komende periode onderzocht of er één locatie komt of dat de twee locaties
gehandhaafd blijven. Voorlopig houden beide scholen hun eigen Brinnummer. De komende jaren
wordt de samenwerking tussen beide scholen geïntensiveerd en wordt zorggedragen voor dezelfde
werkwijze op beide scholen.
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In januari 2016 is het besluit genomen om per 1 april 2016 te starten met een pilot expertisedienst
binnen Salto. Dit betekent dat personeel uit het SBO met een bepaalde expertise over gaat naar de
pilot expertisedienst. Deze dienst wordt losgekoppeld van het SBO. In maart 2017 wordt deze pilot
geëvalueerd. Het streven is dat per 1 april 2017 de expertisedienst als zelfstandige dienst binnen
SALTO functioneert.
Ook is er in januari 2016 een besluit genomen over de inzet van meer onderwijsassistenten in de
groepen. Er komt een uitbreiding van 2,5 FTE per 1 april 2016. De nieuwe onderwijsassistenten
krijgen een tijdelijke aanstelling van 1 jaar. Na 1 jaar wordt deze werkwijze geëvalueerd en daar waar
nodig bijgesteld.
Ontwikkelingen van de doelgroep
Leerlingen zullen vaker tijdelijk worden geplaatst en daarna weer worden teruggeplaatst in het
regulier onderwijs.
Als gevolg van verschillende ontwikkelingen die van invloed zijn op het onderwijs, is er sprake van
een verzwaring van de doelgroep. De leerlingen hebben steeds vaker te kampen met meervoudige
problematiek, waaronder ernstige gedragsproblematiek. Dit betekent een uitdaging voor het SBO.
Dat vraagt voor de komende jaren een investering in het omgaan met moeilijk verstaanbaar gedrag
voor collega’s.
In het licht van Passend Onderwijs lijkt het er naartoe te gaan dat de scholen voor Speciaal Basis
Onderwijs zich ook meer moeten richten op kort durende plaatsingen en steeds concreter zullen
moeten onderzoeken of, wanneer en onder welke voorwaarden een leerling terug kan naar de
basisschool. Om de aansluiting met het regulier onderwijs niet te verliezen wordt er op dit moment
aan gewerkt om het curriculum van de school met de bijbehorende tussendoelen expliciet te
verbinden aan de werkwijze in het PO. De ondersteuningsbehoeften van SBO leerlingen worden in de
komende jaren duidelijker in beeld gebracht, waarbij ook jaarlijks (bij de evaluatie van het
ontwikkelingsperspectief), mogelijke terugstroom kan worden overwogen.
Ontwikkelingen op onderwijsinhoudelijk gebied
De landelijke en regionale ontwikkelingen in het speciaal (basis) onderwijs zorgen ervoor dat er meer
nadruk wordt gelegd op het primaire proces in de klas en het versterken van de basisondersteuning.
De focus verschuift van (individuele) zorg / behandeling naar bovengemiddeld onderwijs in de klas,
dat is afgestemd op de onderwijsbehoeften van de doelgroep. Individuele behandeling zal niet meer
uit de reguliere onderwijsgelden kunnen worden betaald (tenzij bij hoge uitzondering).
Vanwege deze veranderende opdracht aan het Speciaal Basisonderwijs, zal er minder werk zijn voor
mensen die voorheen een belangrijke taak (individuele behandeling) binnen de school vervulden. De
plannen van directie en bestuur zijn er daarom op gericht om voor (een deel van) de medewerkers
(specialisten) die met leerlingen werkten buiten de klas, een andere werkinvulling te zoeken. Dat kan
zijn binnen de school, bij het ondersteunen van de leerkracht bij het uitvoeren van het primaire
proces, of als expert binnen het regulier onderwijs (expertiseteam van het bestuur). Om het primaire
proces te versterken worden extra onderwijsassistenten in de klassen ingezet (plan van aanpak
ontwikkeling SBO-scholen). De MR wordt meegenomen in deze ontwikkelingen en heeft
instemmingsrecht als de concrete plannen worden voorgelegd.

2.3 Conclusie
Bovenstaande ontwikkelingen betekenen dat de school de komende periode inzet op de volgende
speerpunten:
- Per 1 augustus 2017 is er sprake van een intensieve samenwerking tussen beide SBO-scholen
van SALTO in Eindhoven, waarin het onderwijs op beide locaties op dezelfde wijze vorm
wordt gegeven. Daarnaast is bepaald wat de toekomst wordt van het SBO binnen SALTO. Dit
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betekent concreet dat De Vijfkamp financieel gezond is en dat voor JNS een oplossing is
gevonden om met het structurele begrotingstekort om te gaan.
- Per 1 augustus 2017 biedt het SBO binnen SALTO kwalitatief goede ondersteuning aan
scholen binnen het samenwerkingsverband en is het imago van het SBO positief. Dit blijkt uit
een tevreden beoordeling door ketenpartners.
o De komende jaren wordt geïnvesteerd in de samenwerking met buurt- en wijkteams,
de wijkagent en WIJ Eindhoven.
- De onderwijskwaliteit is van bovengemiddeld niveau en er is sprake van goede
leeropbrengsten1.
- Per 1 augustus 2018 is het kwaliteitsbeleid opbrengstgericht ingericht en wordt deze
uitgevoerd zoals beschreven volgens de WMK-planning
- Het beleid op HRM- en talentontwikkeling is geïmplementeerd per 1 augustus 2016.
Deze speerpunten zullen in het vervolg van dit document gedetailleerder per thema worden
uitgewerkt in doelen voor de beleidsperiode 2016-2020.

1

in het concept waarderingskader van de inspectie van het onderwijs (december 2015) staat ‘goede leeropbrengsten’ voor
het S(B)O beschreven als een situatie waarin 80% van de leerlingen de streefdoelen conform ontwikkelingsperspectief
behaalt.
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Hoofdstuk 3

De opdracht van de school

In dit hoofdstuk worden de missie, visie en kernwaarden van onze school beschreven.

3.1

Onze opdracht, de missie van de school

De Vijfkamp maakt deel uit van stichting SALTO. De missie van SALTO luidt: “Dé basis om te leren
voor het leven!” Voor onze school vertalen wij dat als volgt:
Wij bieden onderwijs aan leerlingen die op de reguliere basisschool geen of onvoldoende passend
onderwijs kunnen krijgen en daardoor vastlopen of dreigen vast te lopen. Onze leerlingen zijn uniek
en bijzonder. Wij bieden elke leerling optimale ontwikkelingskansen gericht op een succesvolle
uitstroom naar passend vervolgonderwijs. Wij kunnen leerlingen langdurig opvangen, maar ook
kortdurende plaatsing is mogelijk. Onze gespecialiseerde pedagogische en didactische kennis delen
wij met onze partners in het samenwerkingsverband.

3.2

Visie van de school

Als school voor Speciaal Basisonderwijs leiden wij onze leerlingen op, net als het regulier Primair
Onderwijs, in de richting van de kerndoelen primair onderwijs. Daarbij werken wij met oog voor de
individuele leerling: het ontwikkelingsperspectief dat voor elke leerling wordt opgesteld is leidend in
het bepalen van het onderwijsaanbod. Wij motiveren, stimuleren en begeleiden de leerlingen en
scheppen voorwaarden om het beste in leerlingen naar boven te halen. We willen dat onze
leerlingen optimaal tot hun recht komen binnen de maatschappij. Samenwerken en activerende
werkvormen zijn dan ook belangrijke pijlers van ons onderwijs. Het onderwijs wordt gegeven in een
betekenisvolle context die aansluit bij de belevingswereld van de leerlingen. ICT en digitale
ondersteuning zijn daarbij onmisbare middelen geworden. Door realistische doelen te stellen en
door gebruik te maken van hun persoonlijke talenten krijgen de kinderen ontwikkelingskansen en
groeit hun zelfvertrouwen. Leerlingen worden betrokken bij hun eigen leerproces.
Veel van onze leerlingen hebben eerder knelpunten in hun onderwijsloopbaan ervaren. Wij
ondersteunen de leerlingen in hun mogelijkheden en beperkingen in werkhouding en gedrag zodat
zij een succesvolle uitstroom zullen hebben. Een realistisch zelfbeeld is daarbij wenselijk. Doordat wij
rekening houden met verschillen in persoonlijkheid, begaafdheid en achtergrond, zorgen we voor
optimale ontwikkelingsmogelijkheden voor elke leerling. Wij stimuleren leerlingen in hun
zelfvertrouwen en autonomie. Zo laten wij hen (weer) zien dat leren leuk kan zijn!
Wij zijn een toegankelijke school: alle kinderen, ouders en medewerkers zijn welkom bij ons en
worden gelijkwaardig behandeld. De leerling voelt zich gewaardeerd en gerespecteerd binnen onze
school. We zien ouders als educatief partner waarbij ouders participeren in het schoolproces. We
nemen de tijd om met ouders in gesprek te gaan over hun kinderen.
Wij zijn een kwalitatief goede school en volgen de recente ontwikkelingen in het onderwijs. Onze
leerkrachten zijn gespecialiseerd en hebben veel kennis over onze doelgroep en het passende
onderwijsaanbod. Het primaire proces met goede leer- en ontwikkelopbrengsten voor alle leerlingen
staat bij ons voorop. Wij stellen ons flexibel op en communiceren onze doelen en resultaten. Eigen
verantwoordelijkheid en zelfstandigheid zijn belangrijke waarden in het team. Wij evalueren
planmatig ons handelen en geven elkaar feedback.
We zijn ondersteunend en aanvullend aan de scholen in het samenwerkingsverband en delen onze
gespecialiseerde kennis. We werken flexibel samen met onze partners om tegemoet te komen aan
de onderwijsbehoeften van onze leerlingen.
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3.3

Identiteit

In de regio Eindhoven biedt De Vijfkamp, vanuit een algemeen levensbeschouwelijke grondslag,
onderwijs aan die kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar met een toelaatbaarheidsverklaring voor
het SBO. Toegankelijkheid is voor ons een belangrijke waarde: ieder kind is welkom, evenals iedere
werknemer. Ieder kind, elke ouder en elke medewerker wordt als een gelijkwaardige behandeld en
met respect tegemoet getreden.

3.4

Kernwaarden van de school

De kernwaarden van SALTO zijn: Toegankelijk, Talentvol en Toekomstgericht (strategisch
beleidskader SALTO). Deze kernwaarden zijn van toepassing op onze school. Naast de kernwaarden
van SALTO hanteert De Vijfkamp nog de kernwaarden: professioneel, veilig, verantwoordelijk en
opbrengstgericht. Deze kenmerken zijn zichtbaar in het gedrag van ons personeel en willen we ook
onze leerlingen bijbrengen.
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Hoofdstuk 4

Ambitie van de school

In dit hoofdstuk wordt het strategisch beleid van SALTO en van de school uiteengezet.

4.1

Strategisch te voeren beleid

Het strategisch te voeren beleid van onze school is afgeleid van het SALTO strategisch beleidskader
2016-2020. Het strategisch beleidskader is tevens de leidraad waarop alle SALTO- scholen hun
schoolplan baseren.
De missie van SALTO “Dé basis voor een leven lang leren #SALTO” en de visie “Samen Actief Leren
Talenten Ontwikkelen” vormen samen met de kernwaarden “Toegankelijk, Talentvol en
Toekomstgericht” de basis voor het nieuwe strategische beleidskader.
SALTO wil dat de scholen aan de volgende facetten aandacht besteden:
Leerling
Leerlingen hebben anno 2016 een onbeperkte toegang tot informatie. Wij gaan ervoor dat leerlingen
deze informatie op waarde en relevantie kunnen schatten en leren om in samenwerking met elkaar
zaken voor elkaar te krijgen.
Het is bijna onmogelijk om in te schatten welke kennis en vaardigheden onze leerlingen voor
toekomstige banen nodig hebben. We weten wel dat ze minimaal een adequaat taal- en rekenniveau
moeten hebben, om zich in de maatschappij staande te kunnen houden. Voor onze leerlingen willen
we een voortdurend uitnodigende onderwijsomgeving creëren, waarin ze worden uitgedaagd om
hun talenten maximaal te ontwikkelen.
Leerkracht
Om leerlingen maximaal uit te dagen wordt er gewerkt vanuit werkvormen, waarbij de leerlingen
mede verantwoordelijkheid dragen voor de eigen ontwikkeling. Daarbij ondersteund door een
competente, up-to-date geschoolde vakman of vakvrouw, die met een passende didactiek én in een
veilig leerklimaat, de leerlingen maximaal uitdaagt. De leerkracht is daarbij een rolmodel, met hart en
liefde voor het vak, met drive.
Om dit te bereiken wordt van alle medewerkers gevraagd zich respectvol op te stellen, talenten van
kinderen te ontdekken en te ontwikkelen en de kennis en vaardigheden te hebben om kinderen
verder te helpen in hun ontwikkeling, als coach van het leerproces. Dit impliceert dat medewerkers
van SALTO professioneel zijn in denken en doen, proactief handelen en zelf ook vorm geven aan een
leven lang leren.
Ouders / verzorgers
Samen met de ouders willen we er zijn voor elk kind. Maar er is wel een verschil: ouders zijn à priori
voor de opvoeding verantwoordelijk, de school voor het leerproces. We streven binnen SALTO naar
een vernieuwde, intensieve samenwerking, binnen een gelijkwaardige rol, vanuit wederzijds respect.
Want ieder kind, iedere leerling heeft recht op een goede samenwerking tussen school en ouders.
Ouderbetrokkenheid is een gelijkwaardige en niet vrijblijvende samenwerking tussen ouders en
school, waarin ouders en school vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid werken aan de
(school)ontwikkeling van het kind / de leerling.
Binnen de ideale kaders van ouderparticipatie 3.0 is ouderbetrokkenheid zichtbaar in de school,
worden ouders actief betrokken bij het schoolbeleid, zijn er panelgesprekken en brainstormsessies
op bepalende beleidsthema’s. Ouders zijn welkom op school, vanuit hun expertrol, als primair
verantwoordelijke voor hun kind. Vanuit gelijkwaardigheid voelen ouders en leerkrachten zich beide
verantwoordelijk voor de leerling/ het kind en zijn ze daarop aanspreekbaar. Daar waar ouders
problemen ondervinden worden deze bespreekbaar gemaakt en waar nodig wordt verdere
ondersteuning geboden.
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De maatschappij
Wij volgen de ontwikkelingen in onze kennismaatschappij kritisch. Niet alles wordt direct
geadopteerd of omarmd, maar er wordt steeds op basis van reflectie en feedback gekeken naar de
implicaties van vernieuwingen. Waar nodig wordt met ketenpartners het gesprek aangegaan, vanuit
de overtuiging dat ontwikkelingen moeten bijdragen aan vertrouwen, veiligheid en een liefdevolle
ontwikkeling voor het kind.
We geven daarbij zelf het goede voorbeeld, leven voor, luisteren naar onze omgeving, zijn kritisch
waar nodig, maar hebben wel lef voor vernieuwing. De maatschappij investeert in onderwijs. Wij
vinden het derhalve als vanzelfsprekend dat de maatschappij daarvoor iets terugkrijgt, namelijk goed
opgeleide kritische zelfstandige leerlingen, die klaar zijn voor het vervolgonderwijs. Als
vanzelfsprekend verantwoorden we onze investeringen en opbrengsten aan elkaar en aan relevante
stakeholders.
Het onderwijs
Kinderen maken als ster hun eigen reis in het onderwijs. Zij leren op eigen wijze, gepersonaliseerd en
gepersonifieerd. De kernvakken taal (Nederlands maar ook andere talen) en rekenen zijn van belang,
maar we leren ze ook samenwerken, probleem oplossend vermogen te ontwikkelen, creativiteit,
kritisch denken, communiceren en sociale en culturele vaardigheden, waardoor ze zich als jonge
burgers kunnen aanpassen aan een steeds veranderende samenleving, aan een veranderende
context waarin ze allemaal hun eigen weg moeten vinden en waaraan ze allemaal hun eigen
bijdragen leveren. Dit alles draagt bij en zorgt voor een goede balans in het welbevinden van het
kind.
ICT, techniek, mediawijsheid zullen naast de kernvakken taal en rekenen belangrijke vakken zijn, die
we op verschillende betekenisvolle manieren binnen de verschillende SALTO-scholen aanbieden.
Voor de goede balans wordt ook gezorgd door differentiatie op verschillende niveaus, maar ook door
sport, gezonde leefstijl en beweging.
Leiderschap
Onderwijskundig leiderschap is de basis voor de leidinggevenden aan onze scholen. Zij vormen de spil
en bepalen door hun wijze van leidinggeven mede het succes van de leerlingen. Inspirerend
leiderschap begint met de overtuiging en het vertrouwen dat elke leerling kan leren en zich kan
ontwikkelen, in een passende onderwijsomgeving. Onze leiders zijn een voorbeeld voor onze
kinderen, leven voor, zijn positief, geven ruimte, scheppen kaders en zorgen voor een professionele
cultuur. Ze betrekken ouders actief bij de ontwikkeling van hun kind. Ze verbinden de hele school
door middel van de vloeiende beweging in de 8, zowel horizontaal als verticaal, bottom up en top
down.
Ons management wordt voortdurend uitgedaagd kennis en ervaringen onderling te delen, om
daarmee ook als leiders een gezamenlijke leergemeenschap te vormen. Waar het kan zijn we het
liefst voorlopers, innovatieve onderwijsontwikkelaars. Maar ook als teambuilder en coach zijn we
eindverantwoordelijk voor een gezamenlijke leervisie, waarin reflectie en feedback sleutelbegrippen
zijn. Waarin leerkrachten zich verbonden voelen om elkaar te versterken en talenten te ontwikkelen.
Waarin medewerkers en leerlingen worden gefaciliteerd in hun eigen leerproces. Door mensen in
hun kracht te zetten, zorgt SALTO voor krachtig onderwijs.

4.2

Ambitie en doelstellingen 2020

De Vijfkamp sluit zich aan bij de ambities van SALTO. Wij richten onze school toekomstbestendig in
volgens een professionele cultuur en waarin het ICT-beleid ondersteunend is aan onze
onderwijsdoelen. Om zorg te dragen voor een hoge kwaliteit, implementeren wij de WMK-planning.
Voor De Vijfkamp geldt dat de belangrijkste ambities en doelstellingen voor 2020 zijn:

Schoolplan 2016-2020 De Vijfkamp
15

-

-

-

-
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Per 1 augustus 2017 is er sprake van een intensieve samenwerking tussen beide SBO-scholen
van SALTO in Eindhoven, waarin het onderwijs op beide locaties op dezelfde wijze vorm
wordt gegeven. Daarnaast is bepaald wat de toekomst wordt van het SBO binnen SALTO. Dit
betekent concreet dat De Vijfkamp financieel gezond is en dat voor JNS een oplossing is
gevonden om met het structurele begrotingstekort om te gaan.
Het SBO is toekomstbestendig ingericht. Dit betekent dat:
o Er wordt gewerkt conform de gezamenlijke visie
o Er is sprake van een professionele cultuur
o De onderwijskwaliteit is van bovengemiddeld niveau en er is sprake van goede
leeropbrengsten2.
o De school voldoet aan de kwaliteitseisen van de inspectie
o Er wordt gewerkt aan het verhogen van de onderwijsopbrengsten (onder andere
door het beschrijven van het onderwijsaanbod voor de basisvakken op schoolniveau
en dit te koppelen aan leertijd, toetsen en de aanschaf van nieuwe methodes)
o De ondersteuningsstructuur is ingericht en wordt uitgevoerd volgens de cyclus van
Handelingsgericht werken
o De medewerkers worden geschoold op het omgaan met moeilijk verstaanbaar
gedrag in verband met de veranderingen van de doelgroep.
De materiële voorwaarden die nodig zijn voor het realiseren van goed onderwijs zijn op orde:
o De huisvesting is op orde en is toekomstbestendig ingericht
o ICT is ondersteunend aan onze onderwijsdoelen
Het kwaliteitsbeleid is opbrengstgericht ingericht en wordt uitgevoerd zoals beschreven
volgens de WMK-planning.
Per 1 augustus 2017 biedt het SBO van Salto in Eindhoven kwalitatief goede ondersteuning
aan scholen binnen het samenwerkingsverband en is het imago van de school positief. Dit
blijkt uit een tevreden beoordeling door ketenpartners.
o De komende jaren wordt geïnvesteerd in de samenwerking met buurt- en wijkteams,
de wijkagent en WIJ Eindhoven.
Het beleid op HRM en talentontwikkeling is geïmplementeerd.

Een uitwerking van concrete doelen per beleidsjaar is te vinden in hoofdstuk 12 van dit document.

2

in het concept waarderingskader van de inspectie van het onderwijs (december 2015) staat ‘goede leeropbrengsten’ voor
het S(B)O beschreven als een situatie waarin 80% van de leerlingen de streefdoelen conform ontwikkelingsperspectief
behaalt.
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Hoofdstuk 5

Het onderwijskundig beleid

Dit hoofdstuk gaat over de onderwijsleeromgeving op onze school. We werken handelingsgericht op
alle niveaus binnen onze school. De stappen van handelingsgericht werken vindt u daarom terug op
schoolniveau, op groepsniveau en op individueel niveau in het werken met leerlingen.
De uitgangspunten van handelingsgericht werken zijn:
1.
Onderwijsbehoeften van de leerlingen centraal stellen. Denk aan de instructie, de leertijd en
uitdaging.
2.
Afstemming en wisselwerking tussen kind en zijn omgeving: de groep, de leerkracht, de
school en de ouders. De omgeving moet goed afgestemd zijn op wat het kind nodig heeft.
3.
De leerkracht doet ertoe. Hij kan afstemmen op de verschillen tussen de leerlingen en zo het
onderwijs passend maken.
4.
Positieve aspecten zijn van groot belang. Dit gaat niet alleen om de positieve aspecten van
het kind, maar ook van de leerkracht, de groep, de school en de ouders. Als kinderen op een
positieve manier worden aangesproken en er hoge verwachtingen van hen zijn, hebben zij
meer kans op succes.
5.
Constructieve samenwerking tussen school en ouders. De verantwoordelijkheid voor
initiatief ligt bij de school. Maar de school geeft wel de verwachtingen over de
verantwoordelijkheid van ouders duidelijk aan.
6.
Doelgericht werken. Het team formuleert doelen met betrekking tot leren, werkhouding en
sociaal emotioneel functioneren. Het gaat hierbij zowel om korte als lange termijndoelen. De
doelen worden geëvalueerd volgens de HGW-cyclus (zie hier onder). Ze worden SMART
(specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden) geformuleerd.

7.

De werkwijze van school is systematisch en transparant. Er zijn duidelijke afspraken over wie
wat doet en wanneer.

Een uitwerking van deze 7 principes vindt u terug in dit hoofdstuk. Onze visie op de
onderwijsleeromgeving is verbonden met de leerlingenzorg en de kwaliteitszorg en hangt dan ook
samen met de hoofdstukken over deze onderwerpen, die verderop in dit hoofdstuk te vinden zijn.
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5.1 Aanbod onderwijs op basis van kerndoelen
De kerndoelen primair onderwijs die zijn opgesteld door SLO in 2006 vormen het uitgangspunt van
het didactisch leeraanbod op onze school. Onze school heeft dezelfde kerndoelen als reguliere
basisscholen, maar de leerlingen krijgen meer tijd en meer intensieve ondersteuning binnen de groep
om deze einddoelen te bereiken.
Wij werken met behulp van leerlijnen toe naar de uitstroombestemmingen voor onze leerlingen en
we hanteren daarbij de standaarden van De Vijfkamp als uitgangspunt (bijlage 1). De methoden en
leermiddelen die we gebruiken voldoen aan de kerndoelen. In bijlage 2 worden de kerndoelen en de
methoden uiteen gezet.
Er wordt convergent gedifferentieerd tot en met groep 5. Daarna wordt indien nodig divergent
gedifferentieerd door middel van compenseren en dispenseren. De basis blijft dat we waar mogelijk
convergent differentiëren.

5.2

Didactisch handelen

Model Directe Instructie
Op onze school wordt gewerkt met het activerende directe instructie model (ADI-model). De
groepsleerkracht start vanuit een basisinstructie. Alle leerlingen volgen in principe de basisinstructie.
Leerlingen die al snel zelfstandig aan de slag kunnen, krijgen daarvoor de gelegenheid. Voor
leerlingen die tijdens de basisinstructie afhaken omdat de stof te moeilijk is, kan het
instructiemoment verlengd worden. Aan de instructietafel wordt de instructie op maat gemaakt. Dit
gebeurt soms door de stappen van de instructie wat te verkleinen en soms door het op een andere
manier uit te leggen.
We activeren de leerlingen door activerende en denkstimulerende technieken in te zetten tijdens het
lesgeven. We willen daarmee bereiken dat zo veel mogelijk leerlingen actief nadenken en meedoen
tijdens alle fasen van de les. Leerkrachten worden twee keer per jaar geobserveerd door de Intern
Begeleider. Dan gaat het om de inzet van het directe instructiemodel en activerende didactiek,
klassenmanagement en pedagogisch handelen. Aan de hand van de analyse van deze
observatiegegevens op schoolniveau, bepalen we punten waarop we het professioneel handelen van
de leerkrachten kunnen verbeteren.
Zelfstandig werken
Het beleid omtrent zelfstandig werken is in ontwikkeling en valt onder het leergebied overstijgende
kerndoel ‘leren leren’. Het beleid zal na ontwikkeling (afronding in januari 2016) verder worden
geïmplementeerd.
Opbrengstgericht werken
We werken binnen onze school opbrengstgericht. Dat betekent dat we ambitieuze doelen stellen
voor leerlingen, we tussendoelen hebben geformuleerd en we deze doelen zo veel mogelijk bekend
maken en bespreken met leerlingen, zodat we hen daar duidelijk feedback op kunnen geven.
De doelen en tussendoelen van ons curriculum zijn te vinden in bijlage 1 van dit document. De
opbrengsten worden besproken binnen verschillende lagen van de organisatie en worden gebruikt
om het onderwijs op individueel-, groeps- en schoolniveau te verbeteren. De manier waarop wij dit
doen wordt de komende periode vormgegeven. De gewenste werkwijze staat beschreven in
paragraaf 7.2.

5.3

Klassenmanagement

De groepen bij De Vijfkamp zijn kleiner dan in het regulier onderwijs om tegemoet te komen aan de
onderwijsbehoefte van leerlingen. Het uitgangspunt is dat groepen bestaan uit 15 leerlingen (in de
onderbouw maximaal 15 leerlingen, in de bovenbouw maximaal 17 leerlingen.) Wij bieden leerlingen
Schoolplan 2016-2020 De Vijfkamp
18

duidelijke structuren in de indeling van ruimte, tijd en activiteit. Dit doen wij bijvoorbeeld door het
dagprogramma te visualiseren en de tijd inzichtelijk te maken voor leerlingen. Wij leren leerlingen
om planmatig te werken (plannen, organiseren, uitvoeren en controleren). We wisselen momenten
van in- en ontspanning met elkaar af en geven ook de mogelijkheid aan leerlingen om regelmatig te
bewegen.
Om de kwaliteit van het klassenmanagement van de school in kaart te brengen, wordt in het
schooljaar 2015-2016 een instrument gekozen waarmee de kwaliteit van het klassenmanagement en
pedagogisch handelen kan worden gemeten. Deze indicatoren zullen in het schooljaar 2016-2017
worden geobserveerd. Zie hiervoor het plan van aanpak “SBO 2.0” SBO SALTO.

5.4

Pedagogisch klimaat en handelen

De pedagogische context die wij bieden is specialistisch en veilig. Onze leerkrachten en
onderwijsondersteuners hebben kennis van specifieke leerlijnen en leer- en gedragsproblemen. Wij
spreken regelmatig met leerlingen over hun mogelijkheden, hun wensen en hun
ondersteuningsbehoeften en geven hen inzicht in hun mogelijkheden. We geven complimenten,
maar laten de leerling ook zien waarin ze nog kunnen groeien.
Wij bieden een uitdagende leeromgeving waarin leerlingen zien wat ze kunnen leren, ze
succeservaringen op kunnen doen en hun eigen doelen kennen. De leerlingen krijgen weer zin om te
leren!
In ons pedagogisch handelen zorgen we ervoor dat wij leerlingen serieus nemen en oprecht
luisteren.
We dragen zorg voor een veilig en positief leerklimaat door duidelijke grenzen aan te geven,
duidelijk, rustig, consequent en voorspelbaar te zijn.
We leren leerlingen om rekening te houden met anderen. In de schoolgids staan de huishoudelijke
regels en pleinregels opgenomen.

5.5

De leer- en vormingsgebieden en gehanteerde onderwijsmethodes

In bijlage 2 is een overzicht opgenomen van de kerndoelen gekoppeld aan de verschillende leer- en
vormingsgebieden met de bijbehorende methoden en leertijd. De ambitie is dat vanaf 2017 dezelfde
leerlingvolgsystemen en methodes voor de kernvakken worden gebruikt op de Vijfkamp en de JNS.

5.6

Onderwijstijd

De leertijd van De Vijfkamp is conform de Wet op het primair onderwijs (Artikel 8. Uitgangspunten en
doelstelling onderwijs, lid 9). SALTO hanteert het 940-uur-model. Er is sprake van een continurooster
met twee keer een pauzemoment. De kernvakken worden vooral in de ochtend aangeboden. In de
middag wordt vooral aandacht besteed aan de leergebied overstijgende vakken en creatieve vakken.

5.7

Toetsen (evalueren/waarderen)

De ontwikkeling van onze leerlingen wordt zorgvuldig gevolgd. Dit doen wij door regelmatig toetsen
af te nemen. De leerkracht neemt halverwege en aan het einde van het schooljaar
methodeonafhankelijke toetsen af bij de leerling (bijlage 1) om de ontwikkeling te volgen. Naast deze
cyclus van methodeonafhankelijke toetsen worden er ook met regelmaat methodegebonden toetsen
afgenomen. De resultaten op deze toetsen worden gebruikt om het onderwijsaanbod te plannen.
Deze opbrengsten worden besproken in de opbrengstgerichte groepsbespreking met de intern
begeleider. Er wordt beoordeeld of de leerling zich ontwikkelt volgens de tussendoelen /
standaarden behorend bij zijn/haar leerroute. De leerling wordt gevolgd in zijn of haar ontwikkeling
op de cognitieve leergebieden en ook in de sociaal-emotionele ontwikkeling.
In een planning is opgenomen wanneer de toetsen worden afgenomen. In het schooljaar 2015-2016
wordt het toetsprotocol bijgesteld.
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5.8

Leerling- en onderwijsvolgsysteem

Voor het volgen van de vorderingen van onze leerlingen gebruiken wij Eduscope. In Eduscope
worden de verschillende plannen voor een leerling en de toetsgegevens opgenomen. CITO LOVS
gebruiken wij als aanvullend leerlingvolgsysteem voor de toetsresultaten. Er wordt gebruik gemaakt
van Pravoo voor het volgen van de sociaal-emotionele ontwikkeling. De komende beleidsperiode
wordt onderzocht of het volgsysteem SEO nog voldoet. Zo niet, dan wordt een keuze voor een ander
volgsysteem gemaakt.

5.9 Bestrijding van achterstanden o.a. Nederlandse taal (evt. incl. vroegschoolse
educatie)
In de komende beleidsperiode wordt de bestrijding van achterstanden in de Nederlandse taal
opgepakt. Er wordt beleid ontwikkeld op woordenschat (arrangementkaart) en er wordt een
methode gekozen voor voor- en vroegschoolse educatie (VVE) en woordenschatonderwijs.

5.10 Voortgangsregistratie leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte of extra
taalonderwijs
E zijn vanuit het samenwerkingsverband middelen beschikbaar voor zware ondersteuning, voor
leerlingen die meer nodig hebben dan de basisondersteuning. Deze middelen zijn bovenschools
belegd en kunnen volgens een vastgestelde procedure aangevraagd worden. De expertise kan
vervolgens worden ingezet door het expertiseteam van SALTO of door externen. Vraag is wel of de
extra middelen die nu toegekend worden voldoende zijn om de kinderen die dat nodig hebben extra
ondersteuning te geven die nodig is. Dit zal in de komende jaren, bij verdere invoering van Passend
Onderwijs, op het niveau van bestuur en samenwerkingsverband nader worden onderzocht.

5.11 Onderwijs aan zieke kinderen
Op dit moment is onderwijs aan zieke kinderen niet van toepassing voor onze school. Zodra de vraag
zich aandient, wordt er een passende oplossing gezocht zodat de kinderen passend onderwijs
kunnen ontvangen.

5.12 Gewenste situatie in 2020
Ons speerpunt op het onderwijskundig beleid voor de komende vier jaren is:
- De school is toekomstbestendig ingericht.
o De onderwijskwaliteit is van bovengemiddeld niveau en er is sprake van goede
leeropbrengsten3.
o De school voldoet aan de kwaliteitseisen van de inspectie
o Er wordt gewerkt aan het verhogen van de onderwijsopbrengsten (onder andere door
het beschrijven van het onderwijsaanbod voor de basisvakken op schoolniveau en dit te
koppelen aan leertijd, toetsen en de aanschaf van nieuwe methodes)
Meer concreet betekent dit dat:
- Het curriculum op de basisvakken (Rekenen, Spelling, Begrijpend lezen, Technisch lezen,
Leren leren en Sociaal Emotionele Ontwikkeling) is beschreven en geïmplementeerd.
- Er wordt een nieuwe methode voor taal gekozen en geïmplementeerd.
- Er zijn schoolnormen bepaald ten aanzien van het didactisch handelen.
- Er wordt een toetsprotocol opgesteld.

3

in het concept waarderingskader van de inspectie van het onderwijs (december 2015) staat ‘goede leeropbrengsten’ voor
het S(B)O beschreven als een situatie waarin 80% van de leerlingen de streefdoelen conform ontwikkelingsperspectief
behaalt.
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-

Er wordt een meting gehouden onder leerlingen in hoeverre zij leren leuk vinden en wat hun
voorkeuren zijn. Er wordt beleid bepaald en geïmplementeerd om leerlingen actief te
betrekken bij het onderwijsaanbod.
- Er zijn gespecialiseerde leerkrachten met specialisatie taal, lezen, rekenen en gedrag.
- Er wordt beleid ontwikkeld op de bestrijding van achterstanden in de Nederlandse taal,
woordenschat (arrangementkaart) en er wordt een methode gekozen voor VVE
(woordenschatonderwijs).
Een uitwerking van concrete doelen per beleidsjaar is te vinden in hoofdstuk 12 van dit document.

Hoofdstuk 6
onderwijs

Bewaking en verbetering van de kwaliteit van het

In dit hoofdstuk staat beschreven wat wij onder kwaliteitszorg verstaan, hoe wij dit binnen de school
vormgeven en wat onze ontwikkelpunten zijn op dit gebied.

6.1 De doelen van onze kwaliteitszorg
Kwaliteitszorg is een verzamelnaam voor activiteiten die de school onderneemt om de kwaliteit van
het onderwijs te monitoren, op niveau te houden en/of te verbeteren. Voordat een school planmatig
aan de slag gaat, wordt kennis verzameld over de kwaliteit van de school. Vragen die bij
kwaliteitszorg centraal staan zijn:
Hoe weet de school
- of zij de goede dingen doet?
- of zij deze dingen goed doet?
- op welke punten zij zich kan verbeteren?
- of andere mensen hetzelfde vinden als de school?
Onze kwaliteitszorg is systematisch, integraal en cyclisch. Dit houdt in dat wij volgens een vast
systeem en via een bepaalde regelmaat, verschillende aspecten van de schoolontwikkeling evalueren
en daarbij meerdere geledingen van de school betrekken. Onze school maakt, net als alle SALTOscholen, gebruik van het kwaliteitsinstrument WMK (Werken Met Kwaliteit).

6.2 Systeem van kwaliteitszorg (WMK) en kwaliteitscyclus
Met behulp van het instrument WMK, brengt onze school de kwaliteit van ons onderwijs in beeld.
WMK is gestoeld op de PDCA cyclus (plan, do, check, act). Middels quickscans, schooldiagnoses en
vragenlijsten krijgen wij in beeld hoe de kwaliteit van de school op verschillende beleidsterreinen
wordt ervaren. Alle beleidsterreinen komen in ieder geval elke vier jaar aan bod. Hiervoor volgen wij
de planning die met alle SALTO-scholen is afgesproken.
De uitslagen van deze onderzoeken (quickscans, schooldiagnoses en vragenlijsten) worden
verzameld, waarna de schoolleider met het team, MR en eventueel ouders in gesprek gaat over de
wijze waarop de uitslagen geïnterpreteerd kunnen worden. De uitslagen van de quickscans, de
interpretatie van de school en de mogelijke verbeterpunten worden vervolgens beschreven in een
jaarplan. Dit beleidsstuk is een afgeleide van dit schoolplan, waarin de beleidsvoornemens voor het
komende schooljaar en de verbeterpunten die uit de onderzoeken naar voren zijn gekomen concreet
worden gepland en beschreven. Na verloop van tijd worden de verbeterpunten weer geëvalueerd
middels quickscans, schooldiagnoses en/of vragenlijsten, waarna de cyclus weer opnieuw begint.
Naast de quickscans worden elk jaar de opbrengsten van de school middels WMK geanalyseerd,
wordt tweejaarlijks de beleefde sociale veiligheid onderzocht bij ouders, leerlingen en leerkrachten
en wordt vierjaarlijks een tevredenheidsvragenlijst uitgezet onder ouders, leerlingen en leerkrachten.
Hiermee krijgt de school een compleet beeld van haar functioneren.
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6.3 Belangrijke onderdelen van ons kwaliteitszorgsysteem
Resultaten van leerlingen
De resultaten van leerlingen worden afgezet tegen de eigen ambitieuze schoolnormen die de school
heeft opgesteld. De opbrengsten op de basisvakken worden tweemaal per jaar op teamniveau
besproken. Er is een ambitie om een hogere uitstroom bij de gevorderde standaard te genereren. Dit
is opgenomen in de beleidsvoornemens in hoofdstuk 12.
Tevredenheidsonderzoeken
Voor het uitvoeren van de tevredenheidsonderzoeken wordt de planning van SALTO aangehouden.
Het uitvoeren van de onderzoeken onder ouders, leerlingen en leraren staat op de planning voor het
schooljaar 2018-2019.
Veiligheidsmeting
Een veiligheidsmeting is in WMK opgenomen als vast onderdeel en deze wordt één keer per twee
jaar uitgevoerd. De veiligheidsmetingen worden uitgevoerd in juni 2016 en juni 2018.

6.4 Omgaan met klachten over de kwaliteit
SALTO streeft ernaar dat problemen zo dicht mogelijk bij de bron worden opgelost. Dat houdt in dat
we verwachten dat problemen, kritische opmerkingen of klachten in onderling overleg met de
persoon in kwestie worden besproken. SALTO gaat er vanuit dat op deze manier de meeste zaken
opgelost kunnen worden. In sommige gevallen kan het voorkomen dat onderling overleg geen
oplossing biedt. In dat geval kan er gebruik worden gemaakt van de klachtenregeling van SALTO of,
bij het vermoeden van een misstand, de regeling “Omgaan met het vermoeden van een misstand”.
Beide regelingen liggen ter inzage op school en staan op de website van SALTO. In de schoolgids staat
een verkorte beschrijving van de procedure voor het indienen van een klacht.
SALTO is aangesloten bij de landelijke klachtencommissie “Stichting Onderwijsgeschillen”
(www.onderwijsgeschillen.nl). Het staat eenieder vrij om op elk moment van de klacht contact op te
nemen met deze commissie.
Indien advies is gewenst of er vragen zijn over genoemde regelingen, kan men zich wenden tot de
schoolcontactpersoon, de ambtelijk secretaris SALTO of de extern vertrouwenspersoon. Actuele
gegevens van deze functionarissen staan in de schoolgids vermeld.

6.5 Verbetering t.a.v. de kwaliteitszorg in het kader van Passend Onderwijs
Het beleid en het functioneren van onze school in het kader van passend onderwijs zijn onderdeel
van de kwaliteitszorg op school. Het profiel basisondersteuning en het schoolondersteuningsprofiel
zijn daarom opgenomen in WMK. De documenten zijn omgezet in quickscans, waarmee de school de
stand van zaken betreffende passend onderwijs in kaart kan brengen en kan monitoren. De uitslagen
van de quickscans worden gebruikt voor het inplannen van de ontwikkeling van Passend Onderwijs
en de versterking van de basisondersteuning op school. Dit staat verwoord in het
schoolondersteuningsprofiel (zie hoofdstuk 7).
Naast de stimulans in ontwikkeling op schoolniveau, ontwikkelen SALTO-scholen zich ook
gezamenlijk. Dit doen we door gezamenlijk kennis en ervaringen te delen op SALTO-niveau via
verschillende gremia (directeurenoverleg, werkgroepen en projectgroepen) en facultatieve
bijeenkomsten. Daarnaast wordt in de komende vier jaar onderzocht of collegiale feedback
bovenschools georganiseerd kan worden, waarbij collega-directeuren, onder supervisie, aan de hand
van WMK rapportages de school bezoeken en het gesprek aangaan om feedback te geven op onze
praktijk en te adviseren bij de verdere schoolontwikkeling op het gebied van Passend Onderwijs.
Schematisch ziet de kwaliteitszorg van de school ten aanzien van Passend Onderwijs er als volgt uit:
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6.6 Speerpunten van onze kwaliteitszorg
Naar aanleiding van bovenstaande is het speerpunt voor de komende vier jaar op het gebied van
kwaliteitszorg binnen onze school dat:
- Het kwaliteitsbeleid opbrengstgericht is ingericht en wordt uitgevoerd zoals beschreven
volgens de WMK-planning.
Meer concreet betekent dit dat we de komende periode inzetten op:
- het ontwikkelen, implementeren en borgen van het opbrengstgericht werken op leerling-,
groeps- en schoolniveau;
- het uitvoeren, implementeren en borgen van de WMK-systematiek, inclusief het uitvoeren
van tevredenheidsonderzoeken en de acties die daaruit voortkomen oppakken volgens de
PDCA-cyclus.
Daarbij richten we ons op de onderstaande resultaten:
- goede leerlingenopbrengsten conform de door ons opgestelde schoolnorm;
- tevredenheid bij leerlingen, ouders en personeel;
- een voldoende beoordeling van de inspectie;
- het op orde hebben van een bovengemiddelde basisondersteuning (conform de standaard
die is opgesteld binnen het samenwerkingsverband en Salto)
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Hoofdstuk 7

Ondersteuning van leerlingen

Dit hoofdstuk gaat over de begeleiding en ondersteuning van leerlingen op onze school. In dit
hoofdstuk komen begrippen als het ontwikkelingsperspectief, het ondersteuningsteam,
schoolstandaarden en groepsplannen aan bod.
Alle scholen in het gebied van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Eindhoven kennen
een zelfde standaard voor de basisondersteuning (zie het document ijkpunten basisondersteuning).
Dit is de door het samenwerkingsverband afgesproken onderwijsondersteuning die een school aan
alle leerlingen moet kunnen bieden. De basisondersteuning is vastgelegd in het ondersteuningsplan
van het samenwerkingsverband (zie www.po-eindhovenpo.nl). De Vijfkamp en de JNS hebben als
SBO een speciale plaats binnen het samenwerkingsverband.
Vanwege deze speciale plek in het samenwerkingsverband hebben we ervoor gekozen om in dit
document onze ondersteuningsstructuur expliciet te beschrijven, waarbij ook aandacht wordt
besteed aan instroom en uitstroom. Voor een meer gedetailleerde beschrijving van onze
ondersteuning verwijzen wij naar het schoolondersteuningsprofiel en het document ‘Onderwijscyclus
Ondersteuningsstructuur SBO SALTO’.
De werkwijze op groeps- en op schoolniveau is in ontwikkeling. In dit hoofdstuk beschrijven wij de
gewenste situatie, zoals we die in 2017 bereikt willen hebben.

7.1

Instroom nieuwe leerlingen

Toelaatbaarheid
Met de inwerkingtreding van de Wet Passend Onderwijs wordt de toelaatbaarheid van leerlingen
bepaald door de samenwerkingsverbanden en zij geven een toelaatbaarheidsverklaring af. De
werkwijze van samenwerkingsverband PO Eindhoven wordt beschreven in ‘stappenplan extra
ondersteuning’ en ‘stappenplan verwijzing SBO of SO in Passend Onderwijs PO Eindhoven voor
(voorschoolse) instelling’. Hieronder wordt de werkwijze in het kort samengevat.
Als het primair onderwijs moeilijkheden bij het onderwijs aan een leerling ondervindt, wordt alle
mogelijke hulp ingezet en wordt een dossier opgebouwd. Dit dossier wordt gevuld volgens de
principes van handelingsgericht werken (HGW). Er vindt een observatie plaats door De Vijfkamp om
meer zicht te krijgen op de ondersteuningsvraag van de leerling. Op basis van de beschikbare
gegevens wordt onderzocht of de ondersteuningsbehoefte van het kind past bij het
ondersteuningsprofiel van de school. Er dienen twee deskundigheidsverklaringen geschreven te
worden, één door een interne en één door een externe specialist. De specialisten kunnen zijn: een
orthopedagoog, een psycholoog of een maatschappelijk werker. Als er een positief advies door beide
partijen wordt afgegeven voor het SBO wordt er een toelaatbaarheidsverklaring opgesteld en een
contract tijdelijkheid met een maximale duur van twee jaar. Tijdens een triadegesprek waarbij
ouders, de verwijzende school en ontvangende school aanwezig zijn, worden de
toelaatbaarheidsverklaring en het contract tijdelijkheid door alle partijen ondertekend. Het
samenwerkingsverband toetst vervolgens of de procedure goed verlopen is en daarna kan de leerling
in het SBO geplaatst worden.
Bij instroom van een leerling stelt het ondersteuningsteam de toelating vast en wordt de leerling in
een groep geplaatst. Vanuit de Wet Passend Onderwijs heeft de school de wettelijke taak om, binnen
6 weken na inschrijving, het Ontwikkelingsperspectief (OPP) voor de leerling te bepalen. Dit
ontwikkelingsperspectief wordt besproken met de ouders, de leerling (indien mogelijk) en de
leerkracht in een op overeenstemming gericht startgesprek. Het ontwikkelingsperspectief wordt
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vastgesteld door de directeur namens het bevoegd gezag tijdens een bespreking van het
ondersteuningsteam.
Samenwerking met partners
De komende beleidsperiode wordt de samenwerking met MKD’s en peuterspeelzalen, ten behoeve
van nieuwe instroom, vorm gegeven.

7.2 Doorstroom
In het schema hieronder wordt het planmatig en cyclisch werken in de ondersteuningsstructuur
weergegeven (4D-schema van de CED-groep). Daarna wordt een toelichting gegeven op leerling-,
groeps- en schoolniveau.
Leerlingniveau
OPP

Voor al onze leerlingen wordt een Ontwikkel Perspectief Plan opgesteld (OPP) door de
orthopedagoog. Het OPP bestaat uit verschillende onderdelen. Het eerste deel bevat de te
verwachten uitstroombestemming en de onderbouwing daarvan. Daarnaast worden in dit deel ook
de belemmerende en stimulerende factoren beschreven die van invloed zijn op het leren en de
ontwikkeling van de leerling en worden de onderwijsbehoeften van de leerling beschreven. In het
tweede deel worden de doelen die de leerling in een bepaalde periode dient te behalen beschreven
en wordt er een planning gemaakt van de leerstof. Aan het eind van deze periode wordt het plan
geëvalueerd en kunnen de doelen en leerstofplanning indien nodig worden bijgesteld.
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De school heeft een op overeenstemming gericht overleg met ouders als er een OPP wordt gemaakt.
Tijdens dit overleg wordt het OPP besproken. Ouders en school ondertekenen het OPP:
- om te bevestigen dat er op overeenstemming gericht overleg heeft plaatsgevonden tussen
school en ouders;
- om in te stemmen met het handelingsdeel van het OPP;
- 1 keer per jaar na evaluatie en bijstelling.
Op deze wijze zijn ouders actief betrokken en gezamenlijk verantwoordelijk bij de
(school)ontwikkeling van hun kind.
Bij zittende leerlingen wordt het OPP jaarlijks geëvalueerd. Het ontwikkelingsperspectief kan worden
bijgesteld na advies van het ondersteuningsteam en nadat op overeenstemming gericht overleg is
gevoerd met de ouders. Als de aanpak voor een leerling afwijkt van de beschreven werkwijze in een
schoolcurriculum en het groepsplan, worden er individuele aanpassingen gedaan. In de
ondersteuningsstructuur staat beschreven wat de rol van de leerkracht en het ondersteuningsteam
is.
Onderwijsaanbod
Het onderwijsaanbod passend bij de leerroute en passend bij de uitstroombestemming, wordt
geboden aan de leerling. De leerkracht neemt halverwege en aan het einde van het schooljaar
methodeonafhankelijke toetsen af bij de leerling om de ontwikkeling te volgen. Naast deze cyclus
van methodeonafhankelijke toetsen worden er ook met regelmaat methodegebonden toetsen
afgenomen. De resultaten op deze toetsen worden gebruikt om het onderwijsaanbod te plannen.
Tijdens de opbrengstgerichte groepsbesprekingen wordt geëvalueerd of de leerling zich ontwikkelt
conform het vastgestelde ontwikkelingsperspectief en of acties nodig zijn. De leerling wordt gevolgd
in zijn of haar ontwikkeling op de cognitieve leergebieden en ook in de sociaal-emotionele
ontwikkeling. Eventueel worden aanpassingen in het onderwijsaanbod gedaan. Deze wijzigingen
worden vastgelegd in het groepsplan of OPP. Als verschillende interventies geen succes hebben en
het nodig is om het uitstroomniveau of de uitstroombestemming van de leerling bij te stellen, wordt
een wijziging in uitstroomperspectief voorgedragen aan het ondersteuningsteam dat vervolgens de
beslissing neemt of het uitstroomperspectief wordt gewijzigd. Het onderwijs wordt gegeven en er
wordt opnieuw getoetst.
Wij houden de vorderingen van leerlingen zorgvuldig bij in het leerlingvolgsysteem Eduscope. Dit
betekent dat de leerlingen tijdens de gehele schoolcarrière worden getoetst en gevolgd in hun
ontwikkeling. Tweemaal per jaar is er een (rapport)gesprek om ouders te informeren over de
vorderingen van hun kind.
Groepsniveau
Het werken met groepsplannen kenmerkt zich door een sterke resultaatgerichte aanpak. De
leerkracht maakt een groepsplan op basis van het curriculum van de school in combinatie met de
ontwikkelingsperspectieven van de leerlingen in de groep. Dit groepsplan beschrijft zowel de
pedagogische als didactische aspecten op de volgende onderdelen (conform de leergebieden in het
OPP): Rekenen, Technisch lezen, Begrijpend lezen, Spelling, Woordenschat, Leren leren, Sociaalemotionele ontwikkeling / sociaal gedrag.
Het maken van een groepsplan begint bij het bepalen van een opbrengstverwachting op basis van
het OPP (streefdoel, resultaat) en het nadenken over het leerstofaanbod en instructie. In september
vindt de groepsplanbespreking plaats. De leerkracht heeft een eerste gesprek met de intern
begeleider om de groepsoverzichten en de groepsplannen door te spreken. De leerkracht geeft aan
waar hij/zij vragen over heeft en bespreekt de aandachtspunten. Er worden afspraken gemaakt om
een succesvolle uitvoering van het plan mogelijk te maken.
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De leerkracht neemt halverwege en aan het einde van het schooljaar toetsen af bij de leerlingen om
de ontwikkelingen van de groep te volgen. Deze opbrengsten worden op groepsniveau besproken in
de opbrengstgerichte groepsbespreking met de intern begeleider. Er wordt vergeleken of de groep
zich ontwikkelt volgens de standaarden en of het onderwijs van de periode aansloot bij de
onderwijsbehoeften van de groep of te verbeteren is. Eventueel worden aanpassingen in het
groepsaanbod gedaan. Hierbij valt te denken aan aanpassingen in de verschillende elementen van
het onderwijsleerproces: het leerstofaanbod, de leertijd, het didactisch handelen, het pedagogisch
handelen, het klassenmanagement en het schoolklimaat. Deze wijzigingen worden vastgelegd in het
bijgestelde groepsplan. Het onderwijs wordt gegeven en er wordt opnieuw getoetst om te evalueren
of de wijzigingen effect hebben gehad.
In februari worden de leeropbrengsten besproken tijdens de opbrengstgerichte groepsbespreking.
Het groepsplan en OPP van de leerlingen worden geëvalueerd. Zoals al eerder beschreven staat,
analyseren de leerkrachten, intern begeleider en orthopedagoog de resultaten per leerling. De
uitkomsten van de evaluaties van de OPP’s van de opbrengstgerichte groepsbespreking worden
besproken en vastgesteld in de evaluatievergadering over OPP’s.
De groepsplannen worden in de bovenbouw geëvalueerd op de volgende leergebieden: technisch
lezen, begrijpend lezen, spelling, rekenen, woordenschat, leren leren en sociaal-emotionele
ontwikkeling. Voor de onderbouw wordt dit gedaan voor taal, rekenen, sociaal-emotionele
ontwikkeling en de motoriek. Er wordt besproken of de leerlingen hebben geprofiteerd van de
aanpak uit het groepsplan en of de resultaten overeenkomstig zijn met het ontwikkelingsperspectief.
Er kan extra individuele ondersteuning worden ingezet door bijvoorbeeld het inzetten van een
specialist (met behulp van zware ondersteuningsmiddelen). Het groepsplan wordt gecontinueerd of
bijgesteld voor de volgende periode. Er wordt besproken welke begeleiding de leerkracht nodig heeft
bij het opstellen of uitvoeren van het groepsplan. In juni vindt ten slotte de laatste opbrengstgerichte
groepsbespreking van het schooljaar plaats. De groepsplannen voor kernvakken worden geëvalueerd
en de overdracht naar de nieuwe leerkracht vindt plaats.
Schoolniveau
Het ontwikkelingsperspectief is functioneel voor de keuze van het dagelijks onderwijs dat de leerling
krijgt binnen ons aanbod (een basis, verdiept of intensief arrangement). De Vijfkamp heeft haar
curriculum beschreven op basis van de kerndoelen PO en heeft standaarden opgesteld voor haar
onderwijs. Er zijn vier leerroutes, met daarbij passende arrangementen. In het basisaanbod krijgen
leerlingen het onderwijsaanbod tot en met eind groep 6 van het primair onderwijs aangeboden. De
leerlingen in het verdiept arrangement krijgen aanbod tot midden groep acht. De leerlingen in het
intensieve arrangement krijgen het onderwijsaanbod tot en met eind groep 5 aangeboden, en
aanvullende stof rondom de Passende Perspectieven rekenen en taal.
De leeropbrengsten worden op schoolniveau geanalyseerd door de intern begeleider en worden
beschreven in een jaarverslag. Daarin worden de leeropbrengsten vergeleken met de streefdoelen
die we op schoolniveau hadden gedefinieerd. Op basis van deze analyse kunnen aanbevelingen voor
wijzigingen in het beleid worden gedaan. De verbeterdoelen worden beschreven in het inhoudelijk
jaarplan dat wordt vastgesteld door de directie. Het onderwijs wordt gegeven en er wordt opnieuw
getoetst om te evalueren of de verbeterplannen effect hebben gehad en te bepalen waarop
bijgestuurd kan worden.
Ondersteuningsniveaus
De ondersteuningsniveaus van De Vijfkamp staan beschreven in het schoolondersteuningsprofiel.
Deze wordt in de eerste helft van 2016 geëvalueerd en bijgesteld.
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Voor de komende jaren staat het concreter uitwerken van de ondersteuningsstructuur in criteria,
procedures en verantwoordelijkheden op de agenda. Voor meer informatie wordt verwezen naar het
plan van aanpak “SBO 2.0” SBO SALTO.
Arrangementen voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte
Mits het binnen de mogelijkheden van de school ligt, biedt de school een arrangement aan.
Arrangementen zijn gebaseerd op extra inzet naar een leerling of een groepje leerlingen. Die extra
inzet kan bestaan uit een of meer van de volgende elementen:
- hoeveelheid aandacht en tijd, in of buiten de groep;
- aanvullende onderwijsmaterialen;
- aanpassingen aan de werkplek/in de groep of het schoolgebouw;
- extra expertise;
- samenwerking met andere partijen/ instanties.
Arrangementen kunnen, naast schoolniveau, ook bovenschools zijn georganiseerd voor individuele of
groepen leerlingen. De concrete uitwerking van het arrangement staat beschreven in een Ontwikkel
Perspectief Plan (OPP) dat besproken wordt met ouders.
Voor het bieden van extra ondersteuning en arrangementen, beschikt de school over een budget per
jaar, dat vanuit het beleid passend onderwijs en het samenwerkingsverband beschikbaar komt. Deze
gelden komen uit de middelen zware ondersteuning van het samenwerkingsverband. Het beleid
binnen SALTO zorgt er daarbij voor dat wij aan de hand van de gemiddelde zorgzwaarte van onze
school en het aantal leerlingen een rechtvaardige toedeling van een deel van de zware middelen
krijgen voor arrangementen. Op die manier proberen we alle kinderen op onze school die extra
ondersteuning nodig hebben, te helpen.
We leggen elk jaar verantwoording af over de besteding van deze middelen en over de resultaten die
we daarmee bereikt hebben. Binnen SALTO bestaat een bovenschoolse commissie, die aanvragen
voor arrangementen goedkeurt. Dit gebeurt in samenspraak met de school. Na goedkeuring kunnen
de gelden behorende bij het arrangement, besteed worden.
Als verschillende interventies geen succes hebben en het nodig is om het uitstroomniveau of de
uitstroombestemming van de leerling bij te stellen, wordt een wijziging in uitstroomperspectief
voorgedragen aan het ondersteuningsteam die vervolgens de beslissing neemt of het
uitstroomperspectief wordt gewijzigd. Het onderwijs wordt gegeven en er wordt opnieuw getoetst.

7.3 Uitstroom
Leerlingen die tussentijds uitstromen naar het primair onderwijs of het speciaal onderwijs worden
besproken in het ondersteuningsteam op initiatief van de intern begeleider of orthopedagoog in
overleg met de leerkracht. In de bespreking van het ondersteuningsteam wordt al dan niet
geconstateerd of een andere school beter passend is.
Bij uitstroom naar primair onderwijs
Tijdens de groepsplanbespreking wordt bepaald welke leerlingen naar verwachting komend
schooljaar de school gaanverlaten. Deze leerlingen worden ingebracht in de bespreking van het
ondersteuningsteam in oktober. Het ondersteuningsteam bepaalt of er een uitstroomtraject wordt
ingezet en draagt zorg voor terugkoppeling aan het samenwerkingsverband. In een OPP-bespreking
wordt dit met de ouders besproken.
Bij verwijzing naar (een andere vorm van) het speciaal onderwijs
Waar het in het belang van de leerling nodig is, vindt in overleg met de ouders verwijzing plaats naar
een andere vorm van het speciaal onderwijs (SO). In geval van verwijzing wordt een door het
samenwerkingsverband vastgestelde procedure gevolgd, waarbij een toelaatbaarheidsverklaring
wordt afgegeven. Onderdeel van deze toelaatbaarheidsverklaring is het oordeel van twee
deskundigen (waaronder een orthopedagoog). Mede op basis van het deskundigenoordeel wordt
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samen met ouders een school gezocht die het best passend is bij de onderwijsbehoeften van de
leerling. De intern begeleider van de school legt contact met de school waarnaar verwezen gaat
worden en overlegt het dossier. Deze school onderzoekt of zij kunnen voldoen aan de
onderwijsbehoeften van de leerling. In het triadegesprek stemmen alle partijen (ouders, basisschool
en SO) in met de verwijzing naar het SO, waarna de leerling over kan gaan naar de andere school.
Bij uitstroom naar voortgezet (speciaal) onderwijs
Voor leerlingen die uitstromen naar het voortgezet (speciaal) onderwijs wordt de volgende werkwijze
gehanteerd. Tijdens de groepsplanbespreking wordt bepaald welke leerlingen qua leeftijd en leerjaar
in aanmerking komen voor doorstroom naar het V(S)O. In september wordt een
voorlichtingsmoment voor de ouders van schoolverlaters georganiseerd. Het onderwijskundig
rapport POVO wordt ingevuld. Na de opbrengstgerichte groepsbespreking wordt een gesprek met de
ouders gehouden over het uitstroomadvies. In het geval van plaatsing op een VSO is eind januari het
definitieve advies van het samenwerkingsverband bekend zodat de leerling aangemeld kan worden
op de school. In de periode van maart tot juni vindt overdracht plaats tussen De Vijfkamp en de
vervolgschool.
Uitstroomgegevens
De uitstroomgegevens van onze school van de afgelopen 3 schooljaren zijn weergegeven in Bijlage 4:
Uitstroomgegevens. De uitstroomgegevens van het basisarrangement voldoen aan onze ambities.
Voor de komende beleidsperiode streven wij ernaar om 80% van de leerlingen met een IQ boven de
98 uit te laten stromen conform de gevorderde standaard. Daardoor zal het percentage uitstroom
naar VMBO T hoger liggen dan in de afgelopen beleidsperiode.
Nazorg en bestendiging
Als leerlingen uitstromen naar het PO, SO of V(S)O vindt een warme overdracht plaats. De nazorg bij
tussentijdse uitstroom wordt vormgegeven doordat in december van het nieuwe schooljaar wordt
geïnformeerd naar de stand van zaken van de schoolverlater. Daarnaast bieden wij scholen de
mogelijkheid om contact met ons op te nemen bij vragen over een leerling die van onze school
afkomstig is.
Wanneer de leerling de school heeft verlaten wordt in december van het nieuwe schooljaar
geïnformeerd naar de stand van zaken van de schoolverlater. De schoolverlater wordt 2 jaar lang (1x
per jaar) gevolgd aan de hand van een aantal vaste vragen. De bevindingen worden geëvalueerd en
gerapporteerd aan het ondersteuningsteam. In het ondersteuningsteam wordt besproken welke
acties worden ondernomen t.a.v. de bevindingen.

7.4

Schoolondersteuningsprofiel

In het schoolondersteuningsprofiel hebben wij beschreven wat wij naast de basisondersteuning extra
of
gespecialiseerd
bieden
aan
leerlingen
met
extra
onderwijsbehoeften.
Het
schoolondersteuningsprofiel staat gepubliceerd op de website van de school.
Het schoolondersteuningsprofiel wordt minstens één keer in de vier jaar geëvalueerd en opnieuw
vastgesteld. Wij zullen ons schoolondersteuningsprofiel in het voorjaar van 2016 evalueren en
bijstellen, waarna het door het bestuur wordt vastgesteld.

7.5

Rol van het ondersteuningsteam

Namens het bevoegd gezag is de directeur de voorzitter van het ondersteuningsteam. Het
ondersteuningsteam adviseert vanuit onderwijskundig, pedagogisch, psychologisch en medisch
oogpunt, rekening houdend met de beperkingen en mogelijkheden van de leerling. Het
ondersteuningsteam heeft daarnaast tot taak:
 te adviseren over het vaststellen en bijstellen van het ontwikkelingsperspectief;
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het ten minste één keer per jaar evalueren van het ontwikkelingsperspectief en hiervan
verslag te doen aan het bevoegd gezag;
 te adviseren over terugplaatsing of overplaatsing van de leerling naar het basisonderwijs of
het voortgezet onderwijs.
In het ondersteuningsteam hebben zitting: directie, IB, GGD schoolarts, psycholoog, maatschappelijk
werkster. Het ondersteuningsteam vergadert 10 keer per jaar.

7.6

Samenwerking met partners

In de ondersteuning van leerlingen werkt het ondersteuningsteam regelmatig samen met externe
partners. De belangrijkste staan hier onder beschreven:
- SBO werkverband
- MEE
- Idris
- Autisme steunpunt
- Wij Eindhoven
- Passend Onderwijs Eindhoven / Samenwerkingsverband
- Schoolarts GGD
- Gemeente afdeling leerplicht
- Scholen voor speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en regulier onderwijs
- Expertise centrum Triade
- Taalbrug
- Inspectie voor het Onderwijs
- Wijkagent
- SUMMA college
- Sportformule
- Playing For Succes
- Fontys Hogeschool
- Expertisedienst Salto (m.i.v. januari 2016)
- Openbare Bibliotheek Eindhoven
- Logopedistenpraktijken
- Korein Plus
- Onderzoeksinstituten zoals Herlaarhof
- Kentalis/Audiologisch centrum
Op een aantal punten in de samenwerking met externen zien wij ontwikkelpunten voor de komende
beleidsperiode:
- Crisisdienst: de crisisdienst van SALTO valt onder het expertiseteam van het bestuur. In de
komende beleidsperiode wordt onderzocht op welke manier het SBO samen kan werken met
de crisisdienst. Te denken valt aan huisvesting en een duidelijke afbakening van de doelgroep
en taken van de crisisdienst en het SBO. Indien er meerdere kinderen tegelijk
crisisinterventie nodig hebben, vindt dit plaats in het gebouw van de JNS (buiten de
groepen).
- Cluster 2, 3 en 4: het oriënteren op de samenwerking met het speciaal onderwijs, cluster 2, 3
en 4, wordt een speerpunt voor de komende jaren. Het is daarin belangrijk om de afbakening
tussen de doelgroep van het SBO en het SO duidelijk te beschrijven.
- Logopedie en schoolmaatschappelijk werk: de komende beleidsperiode wordt onderzocht of
er een samenwerking kan worden gestart met vrijgevestigde logopedisten en een externe
partner van schoolmaatschappelijk werk (bijvoorbeeld WIJ-Eindhoven) zodat de functies
logopedie en schoolmaatschappelijk werk geen vast onderdeel van de formatie meer zijn.
- Wij Eindhoven, buurt- en wijkteams, wijkagent: er wordt onderzocht hoe de samenwerking
met WIJ Eindhoven, de wijkagent en de buurt- en wijkteams kan worden vormgegeven.
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7.7

Gewenste situatie in 2020

Onze koers voor de komende vier jaren op het beleid voor begeleiding en ondersteuning van
leerlingen is samen te vatten in volgend speerpunt:
-

-

De school is toekomstbestendig ingericht.
o De onderwijskwaliteit is van bovengemiddeld niveau en er is sprake van goede
leeropbrengsten4.
o De school voldoet aan de kwaliteitseisen van de inspectie.
o De medewerkers worden geschoold op het omgaan met moeilijk verstaanbaar
gedrag in verband met de veranderingen van de doelgroep.
o Er wordt gewerkt aan het verhogen van de onderwijsopbrengsten (onder andere
door het beschrijven van het onderwijsaanbod voor de basisvakken op schoolniveau
en dit te koppelen aan leertijd, toetsen en de aanschaf van nieuwe methodes)
o De ondersteuningsstructuur is ingericht en wordt uitgevoerd volgens de cyclus van
Handelingsgericht werken.
o Daarbij is beleid ontwikkeld op de samenwerking met de crisisdienst, speciaal
onderwijs cluster 2, 3 en 4, vrijgevestigde logopedisten en een externe partner van
schoolmaatschappelijk werk (bijvoorbeeld WIJ-Eindhoven) zodat de functies
logopedie en schoolmaatschappelijk werk geen vast onderdeel van de formatie meer
zijn.
Per 1 augustus 2017 biedt de SBO-school in Eindhoven kwalitatief goede ondersteuning aan
scholen binnen het samenwerkingsverband en is het imago van de school positief. Dit blijkt
uit een tevreden beoordeling door ketenpartners.

Concreet betekent dat (overgenomen uit plan van aanpak SBO 2.0 SBO SALTO):
 De ondersteuningsstructuur is ingericht en wordt uitgevoerd volgens de cyclus van
Handelingsgericht werken. De cyclus van signaleren tot evalueren is beschreven, inclusief criteria
voor het vaststellen van OPP’s en het signaleren van achterstanden. De formats in de cyclus zijn
duidelijk en toegankelijk voor ouders en leerkrachten. Waar mogelijk komen deze uit het
leerlingvolgsysteem van de school. De ondersteuningsstructuur en de ingezette interventies
worden jaarlijks op schoolniveau door het ondersteuningsteam geëvalueerd.
 De scholen behalen voor alle vakken de SBO norm van de onderwijsinspectie en de ambitieuze
schoolnormen die zijn bepaald. Jaarlijks worden de opbrengsten op de basisvakken twee keer op
teamniveau besproken en omgezet in verbeterdoelstellingen. De groepsopbrengsten worden
twee keer per jaar besproken en omgezet in verbeterdoelstellingen tijdens de
groepsbesprekingen.
Een uitwerking van concrete doelen per beleidsjaar is te vinden in hoofdstuk 12 van dit document.

4

in het concept waarderingskader van de inspectie van het onderwijs (december 2015) staat ‘goede leeropbrengsten’ voor
het S(B)O beschreven als een situatie waarin 80% van de leerlingen de streefdoelen conform ontwikkelingsperspectief
behaalt.
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Hoofdstuk 8

Organisatie

In dit hoofdstuk wordt de organisatie van De Vijfkamp beschreven. De huidige situatie wordt
beschreven en ook de situatie waar de komende vier jaren naartoe gewerkt wordt. Daarnaast wordt
ook aandacht besteed aan de cultuur op school en de manier waarop daarin gestuurd wordt op
ontwikkeling.

8.1

Organogram

Het leerlingenaantal in 2015 bedraagt 151 op De Vijfkamp. De huidige organisatie van de school
(situatie per 1 augustus 2015) ziet er als volgt uit:

De prognose is dat er in 2017 214 leerlingen zijn voor beide scholen (150 leerlingen bij De Vijfkamp
en 73 bij de JNS). De scenario’s worden in samenwerking met het bestuur uitgewerkt in de loop van
het schooljaar 2015-2016. Op 1 augustus 2017 is het streven dat het organogram van De Vijfkamp er
als volgt uit ziet:
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De fasering om te komen tot deze nieuwe organisatiestructuur is als volgt:
Per 1 april 2016 worden de specialisten van De Vijfkamp overgeheveld naar het expertiseteam van
SALTO (als pilot). Vanaf die datum kan extra onderwijsassistentie worden ingezet in de klassen om
het primaire proces te versterken.
In 2019 zijn er tussen de 212 en 225 leerlingen voor beide scholen volgens de prognose (plan van
aanpak ontwikkeling SBO-scholen). In 2017 wordt vooruitgeblikt naar de situatie in 2019 en wordt
daarop geanticipeerd.

8.2

Coördinatie binnen de school

Binnen de huidige organisatiestructuur zien we de volgende taken / rollen / functies:
- Leerkracht
- Onderwijsassistent
- Directeur
- Bouwleider
- Intern Begeleider
- Orthopedagoog
- Conciërge
- Medewerker administratieve ondersteuning
- Logopedist
- Schoolmaatschappelijk werker
Voor deze functies zijn taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden beschreven. Deze zijn te
vinden in het functiehuis handboek van SALTO. In de nieuwe organisatiestructuur zullen de
logopedist en schoolmaatschappelijk werker niet meer opgenomen zijn.

8.3

Overlegstructuur

Binnen de huidige organisatiestructuur hebben we de volgende besprekingsmomenten:
Organisatiebesprekingen:
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-

MT-overleg: afstemming organisatie en onderwijsinhoud. Aanwezig zijn: directie,
bouwleiders, IB en orthopedagoog.
Teamvergadering: doel bespreken onderwijsinhoud en organisatie rondom onderwijsinhoud.
Aanwezig zijn: directie, alle teamleden (uitgezonderd de conciërge).
Bouwvergadering: doel: onderwijsinhoud bouwgerelateerd en organisatie in de bouw.
Aanwezig leerkrachten bouw, bouwleider en indien wenselijk Intern begeleider.
MR- vergadering
Ouderraad
Diverse werkgroepen rondom jaarlijks terugkerende activiteiten (Sint, Kerst enz. )

Besprekingen onderwijsinhoud
- Onderwijsinhoudelijke werkgroepen: de werkgroepen hebben een inhoudelijke opdracht
gericht op een verbeterpunt die bijvoorbeeld voortkomt uit een quickscan WMK, of het
invoeren van een nieuwe lesmethode.
Besprekingen ondersteuningsstructuur (voor een verdere uitwerking zie de ondersteuningsstructuur
en de bijlagen)
- Opbrengstenvergaderingen school (februari en juni)
- Groepsplanbespreking (september) en groepsbesprekingen (januari en juni)
- Leerlingbesprekingen (maandelijks, op aanvraag)
- Ondersteuningsteam (plus genodigde externen) (maandelijks)
- Overleg POVO-procedure (primair onderwijs voortgezet onderwijs)

8.4

Besluitvorming

Besluiten worden voorbereid op verschillende manieren. Dit kan in een werkgroep zijn, in het MT of
door directie. Een voorbereiding tot besluit wordt altijd eerst voorgelegd aan het MT, vervolgens
wordt er advies gevraagd aan het team (agendering op vergadering). Het besluit wordt daarna
genomen door directie na eventueel nog advies van MT-leden.
Medezeggenschap
De school heeft conform de Wet medezeggenschap scholen van 1 januari 2007 een
medezeggenschapsraad (MR). De Medezeggenschapsraad wordt gekozen uit ouders van leerlingen
en uit de medewerkers van school. De raad heeft inspraak over het beleid van de school op basis van
een MR-reglement dat gebaseerd is op de Wet medezeggenschap. De raad kan gevraagd of
ongevraagd haar mening, advies of zorg aan de directeur meedelen en op die manier een goed
samenspel tussen ouders, personeel, directeur en bestuur bevorderen.
Kinderraad
De Vijfkamp wil in schooljaar 2016-2017 onderzoeken of er gestart kan worden met een kinderraad.
Elk jaar wordt er dan een kinderschoolraad gekozen. Elke groep kiest een kind dat zitting heeft in de
schoolraad. De raad komt elke maand bijeen en bespreekt voorstellen en klachten van de kinderen
zelf. De schoolraadleden doen verslag in hun klas. Hiermee beogen wij instemmingsrecht aan de
kinderen te geven en laten we zien dat wij de kinderen serieus nemen in hun groei naar
jongvolwassenheid.
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8.5

Communicatie en informatie

Communicatie met het team
Binnen de school wordt door middel van wekelijkse briefings (mondeling of schriftelijk) en
teamvergaderingen door de directie met het team gecommuniceerd. Teamleden kunnen altijd
laagdrempelig in gesprek gaan met de directie door spontaan binnen te komen of een afspraak te
maken.
Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over aanspreekpunten voor het team voor vragen over
organisatie, onderwijs of persoonlijke vragen.
Oudercontacten
De Vijfkamp heeft een regionale functie. Dat maakt dat we het contact met ouders en school speciale
aandacht willen geven. De leerkracht legt bij nieuwe leerlingen een huisbezoek af. Minstens twee
keer per jaar vindt er een uitgebreid gesprek over de vorderingen van de leerling met de ouders
plaats. Ouders worden structureel geïnformeerd door middel van een (digitale) nieuwsbrief,
ouderavonden en openbare MR-bijeenkomsten.
Het team staat open voor alle mogelijke momenten van overleg tussen de leraar en de ouders.
Ouders kunnen een afspraak maken voor een gesprek met de leerkracht, of kunnen een mail sturen
of bellen buiten lestijden. De komende jaren worden de principes van ouderparticipatie 3.0 vorm
gegeven. Dit betekent onder andere dat ouderbetrokkenheid zichtbaar is binnen de school en ouders
actief worden betrokken bij het schoolbeleid.

8.6 Cultuur
Op De Vijfkamp lijken verschillende kenmerken van een familiecultuur en een politieke cultuur
aanwezig te zijn (plan van aanpak ontwikkeling SBO-scholen). De omslag naar een professionele
cultuur vindt plaats. De kenmerken van een professionele cultuur worden in de tabel hieronder
uiteengezet (Van Emst, 1999; Tomassen, Van der Laan en Bosselaar).
Organisatie

Besluitvorming
Documenten
Overleg
Veranderingen

8.7

Professionele cultuur
- Professionele hiërarchie
- Erkende ongelijkheid (kwaliteiten van medewerkers zijn bekend en worden erkend)
- Medewerkers spreken elkaar op een constructieve en professionele wijze aan
- Beslissingen worden genomen op basis van kwaliteit en bij een draagvlak van minstens 80%
- snel in het nemen van beslissingen
- Actielijst
- Werkcultuur
- Ouders zijn een belangrijke partij in de samenwerking
Het veranderingsproces eindigt met een document nadat er draagvlak is gevonden en aan een deel
van implementatie is gewerkt.

Gewenste situatie in 2020

De gewenste situatie voor 2020 is dat er één SBO-school van SALTO is Eindhoven.
- Per 1 augustus 2017 is er sprake van een intensieve samenwerking tussen beide SBO-scholen
van SALTO in Eindhoven, waarin het onderwijs op beide locaties op dezelfde wijze vorm
wordt gegeven. Daarnaast is bepaald wat de toekomst wordt van het SBO binnen SALTO. Dit
betekent concreet dat De Vijfkamp financieel gezond is en dat voor JNS een oplossing is
gevonden om met het structurele begrotingstekort om te gaan.
- De school is toekomstbestendig ingericht.
o Er wordt gewerkt conform de gezamenlijke visie
o Er is sprake van een professionele cultuur
Concreet betekent dat:
 Per 1 augustus 2017 zijn diverse scenario’s onderzocht over de rol van het SBO binnen het
bestuur SALTO en is een beslissing genomen over de positie van de SBO-scholen;
 Er wordt gewerkt volgens de gezamenlijke visie;
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Er is beleid opgesteld in het kader van ouderparticipatie 3.0;
Er is een kwantitatieve en kwalitatieve formatie gecreëerd.

Een uitwerking van de doelen per beleidsjaar is te vinden in hoofdstuk 12 van dit document.
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Hoofdstuk 9

Personeelsbeleid

In dit hoofdstuk wordt een korte omschrijving van het personeelsbeleid op dit moment beschreven.
Daarna wordt aangeven welke stappen wij in de komende beleidsperiode ter ontwikkeling willen
zetten.

9.1

Kaders personeelsbeleid

Personeelsbeleid kan niet los worden gezien van het kwaliteitsbeleid van de school. De kwaliteit van
de school hangt immers niet alleen af van het primaire proces, maar ook van het gevoerde
personeelsbeleid. Integraal personeelsbeleid ontstaat niet van vandaag op morgen. De toepassing
van instrumenten als POP (persoonlijke ontwikkelingsplannen), functionerings- en
beoordelingsgesprekken en de ontwikkeling van een nieuw functiebouwwerk, dat meer ruimte biedt
aan functiedifferentiatie en carrièreperspectieven, als ook het faciliteren van talentontwikkeling,
vragen naast tijd en zorgvuldigheid ook voorbereiding en scholing van schoolleiding en team.
Binnen de SALTO-scholen richten we ons op het ontwikkelen van Integraal personeelsbeleid: het in
onderlinge samenhang inzetten van de verschillende instrumenten.

9.2

Integraal personeelsbeleid

Onze school wil met het te voeren personeelsbeleid de doelen van de school zo optimaal mogelijk
verwezenlijken en daartoe het functioneren van het personeel en hun welbevinden in de
werksituatie bevorderen.
Integraal personeelsbeleid (IPB) heeft tot doel het systematisch afstemmen van de organisatiedoelen
op de motieven en ambities van medewerkers. Voor onze school betekent dit dat IPB een bijdrage zal
leveren aan het proces van verbetering en borging van de kwaliteit van onderwijs aan de leerlingen
en daarmee aan de doelen van de school. De uitwerking van de Wet BIO is een onderdeel van het
integraal personeelsbeleid.
Op bovenschools niveau vindt een stapsgewijze ontwikkeling en implementatie van het
personeelsbeleid plaats dat geldend is voor alle medewerkers van SALTO. Hierin is onder andere een
gesprekkencyclus vormgegeven die voor iedere medewerker van onze school het recht op elk jaar
een gesprek over het functioneren en welbevinden borgt. Een ander onderdeel van het IPB is het
beleid voor talentontwikkeling. Middels de SALTO-academie, waarin opleidingen en trainingen
worden aangeboden, kunnen alle medewerkers werken aan hun bekwaamheidsdossier en duurzame
inzetbaarheid.
In het kader van IPB is op bovenschools niveau een groot aantal procedures en instrumenten
ontwikkeld. Deze zijn onderdeel van het IPB voor de SALTO-scholen.
Hieronder vallen o.a. de volgende onderwerpen:
1. Organisatie, functies en taken: organisatiestructuur, communicatie en informatie,
jaarverslag, functieboek
2. Arbeidsduur en formatiebeleid: taakbeleid, werktijden, evenredige verdeling van mannelijke
en vrouwelijke schoolleiders, formatiebeleid
3. Vergoeding en financiële regelingen: fraudebeleid, werkkostenregeling
4. Professionele
ontwikkeling
en
scholing:
mobiliteit,
talentontwikkelingsbeleid,
gesprekkencyclus,
functioneringsgesprek,
beoordelingsgesprek,
persoonlijk
ontwikkelingsplan, portfolio/bekwaamheidsdossier, de SALTO-academie
5. Werkgelegenheid, in- en externe mobiliteit, werving en selectie
6. Overige rechten en plichten: arbobeleid, verzuimbeleid, klachtenprocedure

9.3

Functiegebouw

In het functiebouwhuis staat de inhoud van de verschillende functies beschreven. Dit is in
overeenstemming met de GMR vastgesteld.
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Op onze school werkt met ingang van de schoolplanperiode 20,3667 FTE. De verdeling is
weergegeven in onderstaande tabel, waarbij ook de (geprognotiseerde) veranderingen voor de
toekomst staan aangegeven).
2015-2016
Prognose leerlingenaantallen
LA
LB
LC (waarvan 0,8 bouwleider, 0,8 IB en 0,4 fte voor bewegingsonderwijs)
OOP (bestaande uit de functies:)
- orthopedagoog/psycholoog
- maatschappelijk deskundige
- logopedist
- psychologisch assistent
- conciërge
- ICT-deskundige
- onderwijsassistentie
- administratief medewerker
Directie

150
0 FTE
11,1971 FTE
2,2554 FTE

1 augustus
2017
150
0 FTE
10,0 FTE
2,0 FTE

1,8237 FTE
0,1482 FTE
0,4546 FTE
0 FTE
0,8975 FTE
0,1 FTE
2,3902 FTE
0,6 FTE
0,5 FTE

0,6 FTE
0 FTE
0 FTE
0 FTE
0,8 FTE
0,1 FTE
5,0 FTE
0,4 FTE
0,5 FTE

In 2019 zijn er tussen de 212 en 220 leerlingen voor beide scholen volgens de prognose (plan van
aanpak ontwikkeling SBO-scholen). In 2017 wordt vooruitgeblikt naar de situatie in 2019 en wordt
daarop geanticipeerd.

9.4

Werving en selectie, benoeming

SALTO heeft beleid vastgesteld op het gebied van werving en selectie. Hierdoor werken alle SALTOscholen volgens eenzelfde procedure. Dit beleid sluit aan bij de NVP Sollicitatiecode, waarin
basisregels beschreven staan die organisaties en sollicitanten volgens de NVP (Nederlandse
Vereniging voor P&O) in acht behoren te nemen bij werving en selectie. In dit beleid staat onder
andere vermeld wat de doorlooptijd is en de wijze waarop de vacatures worden bekend gemaakt.

9.5

Taakbeleid

Het taakbeleid binnen de scholen wordt ingegeven door de cao. Er is binnen SALTO sprake van het
basismodel. Dit betekent dat de lesuren of lesgebonden/behandeltaken op jaarbasis maximaal 930
uur bedragen (deeltijders naar rato). Hierop kan een uitzondering worden gemaakt indien de
werkgever in onderling overleg en met instemming van de werknemer meer dan 930 lesuren of
lesgebonden/behandeltaken overeenkomen, binnen de maximale werktijd van 1659 uur. Deze
overeenkomst wordt jaarlijks herzien. Over de overige werkzaamheden (naast de
lesgebonden/behandeltaken) zijn op onze school afspraken gemaakt.

9.6

Gesprekscyclus

Het doel van de gesprekscyclus is het faciliteren van medewerkers bij het behalen van
overeengekomen taakstellingen en het volgen en stimuleren van de functionele en persoonlijke
ontwikkeling. Hiermee sluit de gesprekscyclus aan op de missie “De basis om te leren voor het leven”
en visie “Samen Actief Leren Talenten Ontwikkelen” van SALTO. SALTO hecht waarde aan de
individuele ontwikkeling van medewerkers tot zelfstandige professionals, in een lerende context.
De medewerker heeft zelf een actieve rol in de cyclus, onder andere door: het benoemen van
zijn/haar persoonlijke en functionele ontwikkeling (wat zijn mijn talenten, het verdiepen en
verbreden van kennis en vaardigheden), het optimaliseren van het functioneren (ook door
samenwerking) en het wegen van het resultaat.
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De gesprekscyclus kent twee soorten formele gesprekken: het functioneringsgesprek en het
beoordelingsgesprek. Ieder jaar heeft de medewerker minimaal één formeel gesprek. Naast de
formele gesprekken kunnen ook tussentijdse gesprekken ingepland worden, zoals het plannings- en
het voortgangsgesprek. De gesprekscyclus van SALTO staat verwoord in het “Handboek
Functioneringsgesprek, B&B: Beoordelen en Belonen”.

9.7

Ontwikkeling medewerkers en scholingsbeleid

Alle medewerkers hebben recht op een traject talentontwikkeling, waarbij ook de cao PO gevolgd
wordt met betrekking tot de duurzame inzetbaarheid. Om talent te ontwikkelen en te behouden,
heeft SALTO een academie opgericht waar medewerkers zich individueel voor cursussen in kunnen
schrijven en gezamenlijk kunnen volgen. De SALTO-academie is opgestart in september 2015 en zal
de komende jaren verder uitgebreid en doorontwikkeld worden. Daarnaast kunnen medewerkers
zich ook op andere wijze blijven ontwikkelen en bekwamen. Afspraken hierover worden op school
gemaakt en in de gesprekscyclus vastgelegd.
Naast individuele ontwikkeling, ontwikkelt de school zich ook. In dit schoolplan staat beschreven
welke punten de komende jaren de aandacht hebben binnen onze school. Om deze ontwikkeling
goed te laten verlopen en te borgen, staat de komende jaren de volgende scholing gepland:
 Scholing Handelingsgericht werken (HGW) met de nadruk op diagnosticerend onderwijzen in
relatie tot opbrengstgericht werken in het SBO (inspectierapport JNS)
 Scholing klassenmanagement
 Scholing in het werken met ontwikkelingsperspectieven.
 Scholing woordenschatonderwijs.
 Scholing in moeilijk verstaanbaar gedrag in verband met de veranderende doelgroep.

9.8

Bekwaamheid

Na het behalen van het diploma is de leerkracht formeel bevoegd om les te geven. SALTO stimuleert
medewerkers om “een leven lang te leren”, zodat zij hun bekwaamheid altijd up to date houden.
Hiervoor heeft SALTO de gesprekscyclus en de SALTO-academie ingericht en wordt de ontwikkeling
van talent gestimuleerd en geborgd. Hiermee anticipeert SALTO nu al op de invoering van het
lerarenregister, wat naar verwachting in 2018 verplicht zal zijn. Dan zal iedere leerkracht zich moeten
hebben ingeschreven en jaarlijks moeten verantwoorden dat hij/zij zich voldoende schoolt om
bekwaam te blijven.

9.9

Verzuimbeleid

Door actief preventiebeleid proberen we binnen de school ziekteverzuim te voorkomen. Mocht het
toch zo zijn dat een medewerker ziek wordt, is er actief beleid en begeleiding om dit voor de
medewerker en de school zorgvuldig en effectief te begeleiden. Hiertoe hebben de scholen een
overeenkomst met een Arbodienst via welke we een verzuimcoach en de bedrijfsarts inzetten en
eventueel andere expertise kunnen betrekken. De afgelopen jaren heeft dit zich effectief bewezen.
Het gemiddelde verzuim binnen SALTO ligt nu op een normale waarde binnen de sector.
Het ziekteverzuim van De Vijfkamp bedraagt in 2015 4,12% (voortschrijdend ziektepercentage,
gegevens gegeneerd uit personeelssysteem op 12 november 2015) en ligt daarmee iets lager dan het
gemiddelde verzuim binnen SALTO van 5,6% in 2014 (jaarverslag SALTO).

9.10 Evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in de schoolleiding
SALTO streeft naar een evenredige verdeling van mannelijke en vrouwelijke schoolleiders. Met
ingang van dit schoolplan is het percentage vrouwen op directiefuncties 51%. SALTO heeft op
bestuursniveau de aandacht voor dit onderwerp, zodat het streefpercentage van minimaal 50%
gehandhaafd blijft.
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Op onze school is de verdeling tussen mannelijk en vrouwelijke medewerkers onevenredig. Er zijn op
De Vijfkamp twee mannelijke leerkrachten. Hun inzet in groepen is samen 0.8 fte (0,4 fte in de groep
en 0,4 fte voor bewegingsonderwijs). Onze school streeft naar een evenredige verdeling tussen
mannen en vrouwen. Dit doen wij door mannelijke sollicitanten bij gelijke geschiktheid voorkeur te
geven.

9.11 Gewenste situatie in 2020
In 2020 zien we een versterking van het personeelsbeleid doordat:





De gesprekkencyclus is geïmplementeerd en geborgd;
Er sprake is van een professionele cultuur. Er wordt aandacht besteed aan dit onderwerp
tijdens teambijeenkomsten. De cultuurverandering blijkt uit zelfevaluaties van het team en
op individueel niveau. Dit beleid wordt ontwikkeld. De interne communicatie en informatie
binnen de organisatie worden door werknemers beter beoordeeld zoals blijkt uit het
tevredenheidsonderzoek;
De leerkrachten staan ingeschreven in het leerkrachtenregister.

Dit is samen te vatten in de speerpunten:
- Per 1 augustus 2017 is er sprake van één, financieel gezond SBO van SALTO in Eindhoven.
- Deze school is toekomstbestendig ingericht.
o Er wordt gewerkt conform de gezamenlijke visie
o Er is sprake van een professionele cultuur
- Het beleid op HRM en talentontwikkeling is geïmplementeerd per 1 augustus 2016.
Een uitwerking van concrete doelen per beleidsjaar is te vinden in hoofdstuk 12 van dit document.
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Hoofdstuk 10

Financieel beleid

In dit hoofdstuk wordt het financieel beleid van De Vijfkamp beschreven.

10.1 Bronnen bekostiging
Middelen vanuit het Rijk en het samenwerkingsverband
De systematiek van bekostiging van het SBO blijft ongewijzigd sinds de invoering van de Wet Passend
Onderwijs. De algemene bekostigingsregels voor het SBO bepalen dat voor 2% van het aantal
leerlingen van het samenwerkingsverband de basisbekostiging en de zorgbekostiging worden betaald
door het rijk. Het samenwerkingsverband hanteert het principe van “de verwijzer betaalt”. Dit
betekent dat als een school meer dan 2% van zijn leerlingen verwijst, de school de zorgbekostiging
betaalt van de leerlingen boven die 2%. De flexibele instroom en de directe instroom in het SBO
worden door het samenwerkingsverband bekostigd, net als de tussentijdse instroom vanuit een
ander samenwerkingsverband (ondersteuningsprofiel samenwerkingsverband).
Financieel plan
Met het financieel plan dat een meerjaren perspectief kent van 4 jaar en dat jaarlijks wordt
bijgesteld, stelt de bestuurder de financiële kaders vast waarbinnen het beleid van Stichting
Algemeen Toegankelijk Onderwijs (in vervolg SALTO) wordt uitgevoerd. De financiële kaders zijn
nodig voor het dragen van de bestuurdersverantwoordelijkheid en geven houvast bij
investeringsbesluiten. De financiële kaders worden weergegeven met gangbare financiële
kengetallen en hun signaleringsgrenzen. Onderwijsinstellingen die boven de signaleringsgrenzen
blijven, hebben grotere zekerheid van financiële continuïteit. We streven dus naar waarden van
kengetallen die op of boven de signaleringsgrenzen van OCW liggen.
Overige bronnen van bekostiging
 De regeling van de vrijwillige jaarlijkse ouderbijdrage staat beschreven in onze schoolgids.
 Er is één medewerker die een lerarenbeurs heeft gekregen. De verlofuren worden aan de
werkgever betaald vanuit deze beurs.

10.2 Financiële kaders voor de school
Onder goed financieel management verstaan we: ‘Het geheel van activiteiten, processen en
spelregels dat ervoor moet zorgen dat een organisatie de middelen zo inzet, dat ze haar
doelstellingen behaalt’. Financieel management is dus gericht op het bereiken van doelen. In het
onderwijs is dat het geven van goed onderwijs en de continuïteit van de onderwijsinstelling. Een
organisatie kan haar doelen bereiken door een evenwichtige combinatie van sturing, beheersing en
verantwoording. De school dient binnen de gegeven kaders te blijven. Op basis van drie rapportages
wordt in het klantenteam de voortgang van de financiële situatie gemonitord.

10.3 Financieel meerjaren beleid, afgeleid van te voeren strategisch beleid
We streven ernaar om vooral de middelen in te zetten op beleidsrijke begrotingen die door de
directies worden opgesteld, teneinde de kwaliteit van onderwijs te borgen en te voorzien in de
gezamenlijke kaders zoals vastgelegd in het strategisch meerjaren beleidskader.
Voor onze school betekent dit dat er een plan opgesteld wordt om te komen tot een financieel
gezonde situatie. Op dit moment is er sprake van een tekort in de formatieve bezetting. Er is
structureel personeel aanwezig dat is ingezet op niet-structurele middelen die weg zijn gevallen met
de komst van Passsend Onderwijs. Het personele bestand dient gereduceerd te worden en er moet
een kwantitatieve en kwalitatieve formatie worden gecreëerd (plan van aanpak ontwikkeling SBOSchoolplan 2016-2020 De Vijfkamp
41

scholen). De meerjarenbegrotingen worden voorgelegd aan de MR en vervolgens vastgesteld door
het college van bestuur.

10.4 Investeringen
Jaarlijks worden op basis van te houden interne audits en het begrotingsgesprek de benodigde
investeringen bekeken teneinde deze in de begroting definitief vast te stellen. De scholen maken een
meerjaren investeringsbegroting om de geplande onderwijsontwikkelingen te realiseren.

10.5 Weerstandsvermogen van de school
De signaleringsgrenzen van het bestuur en de RvT en daarmee het financieel toetsingskader van
SALTO als totaal zijn bepaald op de issues solvabiliteit, liquiditeit, rentabiliteit, weerstandsvermogen,
kapitalisatiefactor, bufferliquiditeit en personeelslasten/totale baten. De signaleringsgrenzen zijn
terug te vinden in het vastgestelde financieel plan. Als zodanig is er geen sprake van een
weerstandsvermogen van de school maar van de totale stichting.
De school dient een sluitende begroting te hebben voor de komende drie jaar. Op dit moment heeft
De Vijfkamp een begrotingstekort. Er wordt aan gewerkt om de begroting op de school zo snel
mogelijk sluitend te krijgen. De werkwijze om dit te bereiken wordt meegenomen in het plan van
aanpak dat geschreven wordt over de organisatieverandering. Kort samengevat betekent dit dat per
1 maart 2016 de specialisten van De Vijfkamp worden overgeheveld naar het expertiseteam van
SALTO. Dit geeft ruimte in de formatie van de school, waardoor extra onderwijsassistentie kan
worden ingezet.

10.6 Sponsoring
Van sponsoring is sprake als scholen gelden of materiële bijdragen ontvangen die niet voortvloeien
uit onderwijswetgeving of subsidiëring en binnen schooltijden worden ingezet voor de leerlingen.
Voorbeelden van sponsoring zijn: ouders die extra geld geven, ontvangen bijdragen van een
maatschappelijke actie (bijvoorbeeld Jantje Beton of Stichting Kinderpostzegels) of een bedrijf dat
lesmateriaal verstrekt. Scholen kunnen het geld of materiaal dat door sponsoring is verkregen,
inzetten voor het onderwijs en/of nevenactiviteiten.
Omdat wij op een verantwoorde en zorgvuldige wijze met sponsoring om willen gaan, maken we
afspraken met de partij die de school wil sponsoren. Hierbij worden in ieder geval de volgende
voorwaarden voor sponsoring door de school besproken:
- Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak en de
doelen en uitgangspunten van onze school;
- Sponsoring bevordert het gezonde gedrag van kinderen en stimuleert een gezonde leefstijl;
- Sponsoring mag niet de objectiviteit, geloofwaardigheid, betrouwbaarheid en
onafhankelijkheid van het onderwijs, de school en de daarbij betrokkenen in gevaar brengen;
- Sponsoring mag niet de onderwijsinhoud en/of de continuïteit van het onderwijs
beïnvloeden, dan wel in strijd zijn met het onderwijsaanbod en de kwalitatieve eisen die
onze school aan het onderwijs stelt;
- Aan sponsoring nemen we alleen deel als er heldere afspraken gemaakt zijn die met alle
partijen zijn afgestemd;
- Voor sponsorgelden hoeven we nooit een tegenprestatie te leveren (als dank voor de
ontvangen gelden/ materialen) die de vrijheid van het onderwijs, de kinderen of de ouders
kan beperken.
Bovengenoemde punten vinden hun basis in het convenant “Scholen voor primair en voortgezet
onderwijs en Sponsoring 2015-2018”, dat de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschappen in samenwerking met tien partijen uit het onderwijs en het bedrijfsleven heeft
opgesteld en door hen is ondertekend.
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10.7 Gewenste situatie in 2020
De gewenste situatie is dat er per 1 augustus 2017 sprake is van een intensieve samenwerking tussen
beide SBO-scholen van SALTO in Eindhoven, waarin het onderwijs op beide locaties op dezelfde wijze
vorm wordt gegeven. Daarnaast is bepaald wat de toekomst wordt van het SBO binnen SALTO.
Concreet betekent dit dat per 1 maart 2016 specialisten onderdeel uitmaken van het expertiseteam
van SALTO en er extra onderwijsassistentie kan worden ingezet.
Een uitwerking van concrete doelen per beleidsjaar is te vinden in hoofdstuk 12 van dit document.
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Hoofdstuk 11

Materieel beleid

In dit hoofdstuk wordt het materieel beleid beschreven. Er wordt ingegaan op de huisvesting en het
ICT-beleid.

11.1 Huisvestingsbeleid
Voor De Vijfkamp geldt dat het gebouw niet meer voldoet aan de huidige eisen. Jaarlijks worden de
huisvestingsplannen beoordeeld en geëvalueerd in verband met de prognose van de
leerlingaantallen.

11.2 ICT
Huidige situatie
Er wordt in het schooljaar 2015-2016 geïnventariseerd wat de school heeft op het gebied van harden software. Elke klas heeft een smartboard tot zijn beschikking. In 2016 wordt een ICT-beleidsplan
geschreven waarin ook investeringen voor ICT worden opgenomen.
Er bestaat een protocol sociale media vanuit SALTO en ook is er een werkgroep tabletonderwijs
opgericht. De ontwikkelingen van deze werkgroepen worden gevolgd.
Gewenste situatie
Er dient een beleidsplan te worden gemaakt waarin beschreven wordt hoe ICT ondersteunend is aan
de kwaliteit van ons onderwijs én hoe wij de leerlingen bekwaam willen maken op het gebied van
ICT. Ook wordt daarin het beleid op 21-eeuwse vaardigheden beschreven.

11.3 Gewenste situatie in 2020
De gewenste situatie voor 2020 is dat de materiële voorwaarden die nodig zijn voor het realiseren
van goed onderwijs op orde zijn:
o De huisvesting is op orde en is toekomstbestendig ingericht
o ICT is ondersteunend aan onze onderwijsdoelen
Concreet betekent dit dat:
 Jaarlijks de huisvestingsplannen worden beoordeeld en geëvalueerd in verband met de
prognose van de leerlingaantallen;
 Er een ICT-beleidsplan is opgesteld;
 De aanwezige hard- en software is geïnventariseerd in juli 2016.
Een uitwerking van concrete doelen per beleidsjaar is te vinden in hoofdstuk 12 van dit document.
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Hoofdstuk 12

De beleidsvoornemens per schooljaar

Het schoolplan wordt aan het einde van elk schooljaar geëvalueerd en bijgesteld. De
beleidsvoornemens worden opgenomen in het jaarplan voor het volgende schooljaar. Het jaarplan
wordt voorgelegd aan het team en aan de MR. Op deze manier wordt zorg gedragen voor planmatige
evaluatie en borging van de beleidsvoornemens uit het schoolplan.
In dit hoofdstuk worden alle beleidsvoornemens/doelstellingen uit de diverse hoofdstukken in een
schema weergegeven. Daarnaast staat aangegeven in welk jaar er aan een bepaald onderdeel wordt
gewerkt, maar ook welke fase van invoering in deze periode wordt gewerkt. Daarbij hanteren we
onderstaande indeling en afkortingen:
- Oriëntatie (O): er wordt georiënteerd welke verandering kan worden ingevoerd;
- Voorbereiding (V): alle voorbereidende maatregelen voor het invoeren van de verandering
worden getroffen. Betrokkenen worden geïnformeerd;
- Implementatie (I): de verandering wordt ingevoerd en de betrokkenen voeren
deze verandering daadwerkelijk uit;
- Evaluatie (E): de verandering wordt geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.
- Borging (B): de betrokkenen hebben de verandering geïntegreerd in hun dagelijkse
werkwijze;
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2019-2020

2018-2019

2017-2018

Verantwoordelijke

2016-2017

5

2015-2016

Beleidsvoornemen

Speerpunt 1: Per 1 augustus 2017 is er sprake van een intensieve samenwerking tussen beide SBO-scholen van SALTO in Eindhoven, waarin het onderwijs
op beide locaties op dezelfde wijze vorm wordt gegeven. Daarnaast is bepaald wat de toekomst wordt van het SBO binnen SALTO. Dit betekent concreet
dat De Vijfkamp financieel gezond is en dat voor JNS een oplossing is gevonden om met het structurele begrotingstekort om te gaan.
Per 1 augustus 2016 zijn diverse scenario’s onderzocht over de rol van het SBO binnen het bestuur
SALTO en is een beslissing genomen over de positie van de SBO-scholen in 2017.

MT en bestuur

O, V

I

E

B

Per 1 april 2016 wordt een pilot gestart voor een expertisedienst binnen SALTO.

MT en bestuur

O, V, I

E, B

In april 2016 wordt extra onderwijsassistentie ingezet (op tijdelijke basis).

MT

O, V, I

E, B

De Vijfkamp heeft een financieel gezonde positie.

MT

O

V

I

B

Er is voldoende kwantitatieve en kwalitatieve formatie gecreëerd.

MT en bestuur

O,V, I

E

B

In 2017 wordt vooruitgeblikt naar de organisatorische situatie in 2019 en wordt daarop geanticipeerd.

MT en bestuur

O

V

I

I

E

B

E, B

Speerpunt 2: Het SBO is toekomstbestendig ingericht.

MT

O, V

Er sprake is van een professionele cultuur. Er wordt aandacht besteed aan dit onderwerp tijdens
teambijeenkomsten. De cultuurverandering blijkt uit zelfevaluaties van het team en op individueel
niveau. Dit beleid wordt ontwikkeld

MT

O

V

I

E

De interne communicatie en informatie binnen de organisatie worden door werknemers beter
beoordeeld zoals blijkt uit het tevredenheidsonderzoek.

MT

O, V

I

E

B

Verantwoordelijke

2015
2016
2016
2017

Er wordt gewerkt conform de gezamenlijke visie
Er wordt op beide scholen gewerkt volgens de gezamenlijke visie.
Er is sprake van een professionele cultuur

6

5
6

2017
2018
2018
2019
2019
2020

Beleidsvoornemen

B

O= oriëntatie, V= voorbereiding, I = implementatie, E= evaluatie, B= borging
O= oriëntatie, V= voorbereiding, I = implementatie, E= evaluatie, B= borging

De onderwijskwaliteit is van bovengemiddeld niveau en er is sprake van goede leeropbrengsten. De school voldoet aan de kwaliteitseisen van de inspectie. Er wordt gewerkt aan het
verhogen van de onderwijsopbrengsten.

Beide scholen werken met dezelfde methodes voor taal; er wordt een nieuwe taalmethode gekozen

MT

O, V

I

Beide scholen werken met dezelfde methodes voor rekenen

MT

E

B

Het basiscurriculum Rekenen (leerroutes en referentieniveaus) is beschreven, ingevoerd, geborgd en
geëvalueerd. De recent gekozen methode wordt geïmplementeerd.

MT

O, V, I

E

B

Beide scholen werken met dezelfde methodes voor de zaakvakken

MT

O

V

I

Het schoolbeleid op de verschillende locaties is waar mogelijk op elkaar afgestemd wat betreft inhoud
en uitvoering

MT

I

E

B

Beide scholen werken met dezelfde methodes voor sociaal emotionele ontwikkeling

MT

O

V

I

Het basiscurriculum Spelling (en de nieuwe methode) is beschreven, ingevoerd, geborgd en
geëvalueerd.

MT

O, V, I

I

E

B

Het basiscurriculum Technisch lezen (en de nieuwe methode) is beschreven, ingevoerd, geborgd en
geëvalueerd

MT

O, V

I

E

B

Het basiscurriculum Begrijpend lezen is beschreven, ingevoerd, geborgd en geëvalueerd

MT

O, V

I

E

Het basiscurriculum Taal / Woordenschat (en de koppeling met de nieuwe methode / methodiek) is
beschreven, ingevoerd, geborgd en geëvalueerd

MT

I

E

B

Het basiscurriculum SEO is beschreven, ingevoerd, geborgd en geëvalueerd. Daarin is aandacht besteed
aan de Kerndoelen Seksualiteit en diversiteit.

MT

O, V

I

E

B

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Zie het plan van aanpak onderwijskwaliteit.

7

Verantwoordelijke

7

O, V

2015-2016

Beleidsvoornemen

O, V

E

B

E

E

B

O= oriëntatie, V= voorbereiding, I = implementatie, E= evaluatie, B= borging
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O, V

I

E

I

E

B

O, V

I

E

E

B

MT

O,V,I

E

B

25% van de leerlingen stroomt uit conform de gevorderde standaard in 2018 (in 2014-2015 was dit 18%
(JNS) en 6,7% (De Vijfkamp). Hier is een plan van aanpak voor opgesteld (zie het plan van aanpak
onderwijskwaliteit).

MT

O, V

I

E

B

Er wordt een toetsprotocol opgesteld.

MT

O, V

I

E

B

Er zijn schoolnormen bepaald ten aanzien van het didactisch handelen.

MT

O, V,I

E

B

Er wordt een meting gehouden onder leerlingen in hoeverre zij leren leuk vinden en wat hun
voorkeuren zijn. Er wordt beleid bepaald en geïmplementeerd om leerlingen actief te betrekken bij het
onderwijsaanbod.

MT

O, V

I

E

B

Er vindt een scholing woordenschatonderwijs plaats (mogelijk ‘Met woorden in de weer/LOGO3000’).

MT

V

I

E

B

Er zijn leerkrachten met de specialisatie taal, lezen, rekenen en gedrag.

MT

O, V

I

E

B

Er wordt beleid ontwikkeld voor de bestrijding van achterstanden in de Nederlandse taal en er wordt
een methode gekozen voor VVE en woordenschatonderwijs.

MT

O, V

I

E

O, V, I

E

B

2016-2017

2017-2018

2018-2019

Er wordt onderzocht of het volgsysteem SEO nog voldoet. Zo niet, dan wordt een keuze voor een ander
volgsysteem gemaakt.
Het basiscurriculum Leren leren is geborgd en geëvalueerd

MT

Er wordt onderzocht of een leerlingenraad kan worden ingesteld.

MT

De school heeft een vignet ‘gezond in beweging’ in het kader van de gezonde school

MT

De school heeft een vignet ‘gezonde voeding’ in het kader van de gezonde school

MT

O, V,I

O,V,I

B

B

B

MT

Er is een anti-pestcoördinator aangesteld die wordt geschoold door de SALTO-academie.

MT

Beleidsvoornemen

8

Verantwoordelijke

8

2019-2020

Zie het plan van aanpak onderwijskwaliteit.

2015-2016

De ondersteuningsstructuur is ingericht en wordt uitgevoerd volgens de cyclus van Handelingsgericht werken

O= oriëntatie, V= voorbereiding, I = implementatie, E= evaluatie, B= borging
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Het schoolondersteuningsprofiel wordt geëvalueerd en bijgesteld.

MT

Er is een uitbreiding van onderwijsassistentie gerealiseerd.

MT

Er wordt onderzocht of een (dag)arrangement kan worden aangeboden.

MT

Ouderparticipatie 3.0 is geïmplementeerd binnen de school.

MT en bestuur

E

B

E

O, V

O, V

I

E

B

O, V

I

E, B

I

E, B

De medewerkers worden geschoold op het omgaan met moeilijk verstaanbaar gedrag in verband met de veranderingen van de doelgroep.
De medewerkers worden geschoold op het omgaan met moeilijk verstaanbaar gedrag in verband met de
veranderingen van de doelgroep.

MT

O, V, I

E

B

E

E

E

E

EB

EB

EB

EB

O, V

I

E

B

Speerpunt 3: De materiële voorwaarden die nodig zijn voor het realiseren van goed onderwijs zijn op orde.
De huisvesting is op orde en is toekomstbestendig ingericht
De huisvesting is op orde en is toekomstbestendig ingericht. Jaarlijks worden de huisvestingsplannen
beoordeeld en geëvalueerd in verband met de prognose van de leerlingaantallen.

MT

ICT is ondersteunend aan onze onderwijsdoelen
De aanwezige hard- en software is geïnventariseerd in juli 2016 als voorbereiding op het formuleren van
een ICT-beleidsplan.

MT

Er is een ICT-beleidsplan opgesteld.

MT

I

Speerpunt 4: Het kwaliteitsbeleid is opbrengstgericht ingericht en wordt uitgevoerd zoals beschreven volgens de WMK-planning
MT

I

I

I

I

In juni 2016 en juni 2018 worden een veiligheidsmeting verricht onder leerkrachten, ouders en
leerlingen

MT

O, V, I

E, B

O, V,
I

E, B

In 2018-2019 worden tevredenheidsonderzoeken verricht onder leerkrachten, leerlingen, ouders en
ketenpartners

MT

9

2018-2019

2017-2018

Verantwoordelijke

2016-2017

9

2015-2016

Beleidsvoornemen

O, V, I

E

B, E
2019-2020

De WMK-planning wordt uitgevoerd zoals deze is vastgesteld door het bestuur

O= oriëntatie, V= voorbereiding, I = implementatie, E= evaluatie, B= borging
Schoolplan 2016-2020 De Vijfkamp
49

O, V

I

E, B

O, V

I

E

B

MT

O, V

I

E

B

De preventieve ambulante begeleiding is uitgebreid ten behoeve van reguliere (SALTO)basisscholen

MT

O, V

I

E

B

De school heeft de mogelijkheden tot ondersteuning aan Jonge Risico Kinderen in de regio verkend en
heeft, indien er voldoende vraag naar is, een passende voorziening voor deze leerlingen ontwikkeld.

MT

O, V

I

E

B

Er wordt onderzocht hoe de samenwerking met de crisisdienst kan worden vormgegeven. Deze
crisisdienst vindt buiten de groepen plaats.

MT

V

I

E

B

Er wordt onderzocht of de samenwerking met cluster 2, 3 en 4 geïntensiveerd kan worden

MT

O, V

I

E

B

Het SBO binnen SALTO wordt positief geëvalueerd door ketenpartners zoals blijkt uit een
tevredenheidsonderzoek

MT

O, V

I

E, B

Er wordt onderzocht hoe de samenwerking met WIJ Eindhoven, de wijkagent en de buurt- en wijkteams
kan worden vormgegeven

MT

O, V

I

E, B

De samenwerking met MKD’s en peuterspeelzalen ten behoeve van nieuwe instroom wordt vorm
gegeven

MT

V

I

E

B

O, V

I

E

B

2018-2019

2019-2020

Speerpunt 5: Per 1 augustus 2017 biedt de SBO-school in Eindhoven kwalitatief goede ondersteuning aan scholen binnen het samenwerkingsverband en
is het imago van de school positief. Dit blijkt uit een tevreden beoordeling door ketenpartners.
Er wordt samengewerkt met externe partners voor de disciplines logopedie en schoolmaatschappelijk
werk.

MT

Er wordt onderzocht of een samenwerking met externe gymdocenten wenselijk is

MT

De visie van de toekomst van SBO binnen SALTO is afgestemd met het samenwerkingsverband.

O

O

De leerkrachten staan ingeschreven in het leerkrachtenregister

MT

De gesprekkencyclus is geïmplementeerd en geborgd

MT

I

E

B

Verantwoordelijke

2015-2016

2016-2017

2017-2018

Speerpunt 6: Het beleid op HRM- en talentontwikkeling is geïmplementeerd per 1 augustus 2016.

Beleidsvoornemen

10

10

O= oriëntatie, V= voorbereiding, I = implementatie, E= evaluatie, B= borging
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Er wordt jaarlijks een scholingsplan opgesteld waarin organisatiedoelstellingen en persoonlijke
doelstellingen op het gebied van professionalisering zijn uitgewerkt in een concreet scholingsaanbod

MT

O, V

I, E

De nieuwe cao-PO is ingevoerd en deze werkwijze is geëvalueerd en geborgd

MT

I

E, B

I, E

I, E
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Bijlagen
Bijlage 1: Schoolstandaarden / basiscurriculum SBO Salto (JNS / De Vijfkamp)

Bijlage 2: Onderwijsaanbod en methoden
In deze bijlage wordt aangegeven welke vakken bij ons op het rooster staan (de leergebiedspecifieke
vakken) en welke methodes en materialen wij daarbij inzetten. We werken dit in het schooljaar
2015-2016 uit op arrangementkaarten voor de basisvakken. Op deze arrangementkaarten staan ook
de onderwijstijd, de didactische en pedagogische aandachtspunten en de manier van evalueren
verder uitgewerkt.
Ook de manier waarop wij aan de leergebiedoverstijgende leerdoelen werken staat beschreven. Voor
meer informatie over de kerndoelen en de leergebieden, zie ook de website van de Stichting
Leerplanontwikkeling (SLO).
De Vijfkamp werkt bij taal en rekenen toe naar niveau 1F, en waar mogelijk (voor leerlingen die
uitstromen naar VBMO-T of hoger) naar niveau 1S, volgens de Wet Referentieniveaus Nederlandse
taal en rekenen (2010). Wij streven er dan ook naar om methodes te gebruiken die ook in het
basisonderwijs gebruikt worden en die zijn geschreven zijn met de kerndoelen voor het regulier
basisonderwijs als uitgangspunt.
Bij de kleuters komen alle kerndoelen aan bod. De keuze voor een specifieke VVE-methode komt
terug in het beleid voor de komende jaren.
Vormingsgebieden
Leergebiedspecifieke kerndoelen
De methodes en materialen die worden gebruikt:
Kerndoel

Vakken op het rooster

Methoden/structureel gebruikte
materialen

Nederlandse taal

Technisch lezen

Veilig leren lezen

Begrijpend lezen
Taal

Nieuwsbegrip
Taaltrapeze / taal in
beeld
Schrijven leer je zo!

Engels
Rekenen en
Wiskunde
Oriëntatie op jezelf
en de wereld

Schrijven /
Handschriftontwikkeling
Engels
Hello World!
Rekenen
Rekenzeker
Geschiedenis
Aardrijkskunde
Biologie
Techniek
Verkeer

Kunstzinnige
oriëntatie en
creatieve expressie

Tekenen

Bewegingsonderwijs

Gymnastiek

Wijzer door de tijd
De wereld dichtbij
Leefwereld
Wijzer door het
verkeer

Muzikale vorming
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Kerndoel

Vakken op het rooster

Methoden/structureel gebruikte
materialen

Werken aan
maatschappelijke
verhoudingen/actief
burgerschap

Sociaal-emotionele
ontwikkeling

PAD

Leergebiedoverstijgende kerndoelen
In de leergebied overstijgende kerndoelen ligt het accent op brede ontwikkeling. De beperking en
mogelijkheden van de individuele leerling geven specifieke accenten aan het leergebied
overstijgende onderwijsaanbod. Er zijn:
 Kerndoelen gericht op de brede ontwikkelingsaspecten, zoals de zintuiglijke en motorische
ontwikkeling en de sociale en emotionele ontwikkeling.
 Kerndoelen die te maken hebben met het leren in de school. Het gaat dan om leren leren
(leerhouding en leerstrategieën) en het leren hanteren van technologische media en
hulpmiddelen.
Kerndoel
Zintuiglijke en motorische ontwikkeling
Sociaal-emotionele ontwikkeling
Leren leren
Omgaan met media en technologische
hulpmiddelen
Praktische redzaamheid

Vakken op het rooster
Werken met ontwikkelingsmateriaal, werken met
sensopathisch materiaal
PAD
Gedurende de dag, bij alle vakken. Aan het begin van
een periode instructie in de klas.
Wordt niet structureel aan gewerkt, wordt wel ingezet
als ondersteuning bij verschillende vakken.
Bij de kleuters wordt aandacht besteed aan toilet
hygiëne.
Sociale redzaamheid is opgenomen in sociaal
emotionele ontwikkeling.

Schoolplan 2016-2020 De Vijfkamp
54

Bijlage 3: Uitstroomgegevens
In de afgelopen jaren is de uitstroom van de SBO scholen van Salto bijgehouden. In de tabel
hieronder worden de uitstroomgegevens weergegeven.
Niveau bij
uitstroom?

De Vijfkamp

JNS

60 (70)

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2012-2013

2013-2014

2014-2015

Uitstroom
VMBO TL /
GL

E8 en 1F

4 (11 %)

4 (12%)

7 (18%)

2 (6%)

1 (4%)

1 (6,7%)

Uitstroom
VMBO BB /
KB (met of
zonder
LWOO)

E6

20 (57%)

16 (48%)

23 (59%)

28 (80%)

21 (88%)

12 (80%)

Uitstroom
PRO

Tussen E4
en E5 en <
1F

8 (22%)

5 (15 %)

8 (21%)

5 (14%)

2 (8%)

1 (6,7%)

Uitstroom
ZML

E3 en
Kleiner
dan 1F

1 (3%)

6 (18%)

HAVO /
VWO

En bijna 1F

2 (7%)

VSO (niveau
onbekend)
Totaal

1 (6,7%)

35

2 (6%)

1 (3%)

33

39

35

24

15
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Bijlage 4: Verwijzingen
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