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1 Inleiding
1.1 Voorwoord
Voor u ligt het schoolplan 2015-2019 van Pedologisch Instituut (PI) school De Brug. De indeling van het schoolplan
2015-2019 is afgestemd op het Strategisch beleidsplan van Stichting PROO Leiden en de beleidsterreinen die wij
relevant vinden voor onze schoolontwikkeling. Deze beleidsterreinen vormen de focus voor onze kwaliteitszorg.
Dit betekent, dat wij deze beleidsterreinen:
1. Beschrijven
2. Periodiek (laten) beoordelen
3. Borgen of verbeteren

Wat beloven we?
Doen wij wat we beloven?
Wat moeten wij borgen? Wat verbeteren?

De onderscheiden beleidsterreinen komen (deels) overeen met de kwaliteitsaspecten die de Inspectie van het
Onderwijs onderscheidt in haar toezichtskader.
In het hoofdstuk Personeelsbeleid beschrijven we de competenties die wij hanteren voor de persoonlijke ontwikkeling
van onze werknemers. Deze competenties vormen de rode draad in ons personeelsbeleid.

1.2 Doelen en functie van het schoolplan
Dit schoolplan heeft de volgende doelen:
- planning: op basis van de missie en visie, sterkte-zwakte analyse en gestelde doelen worden de activiteiten
weergegeven en verdeeld over de jaarplannen.
- verantwoording: richting de overheid, bevoegd gezag, de MR en de ouders wordt verantwoording afgelegd over het
voorgenomen beleid. De uitvoering kan worden beoordeeld aan de hand van de jaarverslagen.
De realisatie van de doelen vindt plaats volgens de PDCA-cyclus.

1.3 Procedures voor het opstellen en vaststellen van het schoolplan
Het schoolplan is door de directeur in samenwerking met het team opgesteld. Er zijn verschillende bijeenkomsten
georganiseerd voor het bespreken van de verschillende onderdelen (oa. Missie visie, sterkte zwakte analyse, kansen en
bedreigingen enz.) Het team heeft daarnaaast de verschillende concepten gelezen en feedback kunnen
geven.Tussentijds heeft er terugkoppeling plaatsgevonden met de medezeggenschapsraad. Er is een gesprek geweest
met de directeur/bestuurder van PROO Leiden over inhoud en samenhang met het strategisch beleidsplan PROO Leiden.
De eindversie is tenslotte ter goedkeuring voorgelegd aan de medezeggenschapsraad.
De komende vier jaar wordt het schoolplan ieder jaar planmatig (op basis van quickscans en evaluaties) met het team
en de MR besproken en vertaald naar jaarplan. De verantwoording vindt plaats via het jaarverslag.

1.4 Bijlagen
In ons schoolplan verwijzen we naar de volgende beleidsstukken:
•
Strategisch beleid PROO Leiden
•
Protocollen PROO Leiden
•
Meerjaren formatieplan PROOLeiden
•
Strategisch beleid PROO Leiden
•
Meerjarenbegroting PROO Leiden
•
Functiebouwwerk van PROO
•
Schoolgids PI-school De Brug
•
Ondersteuningsplan PPO Leiden, Duin & Bollen en Rijnstreek
•
Zorgplan PI-school De Brug
•
Schoolondersteuningsprofiel (SOP) PI-school De Brug
•
Handboek Structuurplusgroepen PI-school De Brug
•
Handboek pedagogische – en didactische huisstijl PI-school De Brug
•
Leerstofplanning PI-school De Brug
•
Kwaliteitshandboek PI-school De Brug
•
Inspectie rapport 2012

2 Schoolbeschrijving
2.1 Schoolgegevens
Gegevens van de stichting
Naam stichting:

Stichting PROO Leiden

D irecteur bestuurder:

Dhr. Marton de Pinth

Adres + nr.:

Maresingel 3

Postcode + plaats:

2316 HA Leiden

Telefoonnummer:

071-5247670

E-mail adres:

mail@prooleiden.nl

Website adres:

www.prooleiden.nl

Gegevens van de school
Naam school:

PI-school De Brug

Directeur:

Dhr. A. van Genderen

Adres + nr.:

Wassenaarseweg 499

Postcode + plaats:

2333 AL Leiden

Telefoonnummer:

071-5157222

E-mail adres:

debrug@pidebrug.nl

Website adres:

www.pidebrug.nl

2.2 Kenmerken van het personeel

Het schoolteam van PI-school De Brug ( n=28) bestaat uit:
1 voltijd directeur
2 voltijd groepsleerkrachten
8 deeltijd groepsleerkrachten
1 deeltijd vakleerkracht bewegingsonderwijs
1 deeltijd intern begeleider
1 deeltijd leraarondersteuner
2 deeltijd onderwijsassistenten
5 deeltijd schoolspsychologen
3 deeltijd administratief medewerkers
1 deeltijd ICT-coöordinator
2 deeltijd conciërges
Van de 28 medewerkers zijn er 20 vrouw en 8 man. De leeftijdsopbouw wordt gegeven in onderstaand schema (stand
van zaken per 1-9-2015).
Per 1-9-2015

MT

OP

Ouder dan 60 jaar
Tussen 50 en 60 jaar

5
1

Tussen 40 en 50 jaar
Totaal

OOP

1

2

4

4

1

12

15

Per 1-9-2015

MT

OP

OOP

Tussen 30 en 40 jaar

5

4

Tussen 20 en 30 jaar

1

Jonger dan 20 jaar
Totaal

1

12

15

2.3 Kenmerken van de leerlingen
De Brug kent een brede doelgroep qua leeftijd en hulp- en onderwijsvragen. Het betreft altijd kinderen met
gedragsproblemen, waaronder kinderen met ASS, ADHD, angststoornissen en hechtingsstoornissen. Het zijn kinderen
met veelal moeilijk verstaanbaar gedrag. De kinderen kunnen snel van slag zijn als dingen anders lopen dan zij
verwachten. De leerlingen beschikken over voldoende leermogelijkheden maar hebben wel specifieke
onderwijsbehoeften. Zij kunnen functioneren in een groep.
Het gaat om kinderen die baat hebben bij een duidelijke klassenstructuur en zich daarnaar kunnen voegen. De
kinderen beschikken in principe over een normale intelligentie. Concreet zijn dit kinderen waar dikwijls sprake is van:
- internaliserende problematiek (naar binnen gerichte problematiek: een stoornis in het autistisch spectrum, complexe
leerstoornissen, psychiatrische problematiek)
en/of
- externaliserende problematiek (kinderen die baat hebben bij een sturende aanpak met duidelijke regels en kinderen
die moeite hebben met hun zelfregulatie en informatieverwerkingsproblematiek)
Onze leerlingen komen uit verschillende regio's uit de omgeving: Regio Leiden, Duin- en bollenstreek en Rijnstreek.
Afhankelijk van hun onderwijsbehoeften wordt een kind in een structuurgroep of een structuurplusgroep geplaatst.
(zie paragraaf 5.2 groeperingsvormen)

2.4 Kenmerken van de ouders en de omgeving
Kenmerken omgeving
Onze school heeft een regiofunctie. De kinderen komen veelal met een taxi of busje naar de school; leerlingen uit
Leiden worden door hun ouders gebracht. Onze school staat aan de rand van Leiden. Leerlingen komen uit de regio
Leiden en omstreken, gemeentes uit de samenwerkingsverbanden PPO regio Leiden, Rijnstreek en Duin en
Bollenstreek.. En een enkele keer uit een samenwerkingsverband van een andere regio.
Kenmerken van ouders
Ouders bezoeken De Brug voor minimaal 1 jaar tot maximaal 5 jaar, op basis van de Toelaatbaarheidsverklaring (TLV).
Er is sprake van een voortdurend wisselende oudergroep. Ook het opleidingsniveau wisselt per jaar; over het
algemeen heeft ongeveer de helft van de ouders MBO-niveau en de andere helft HBO- en HBO+ -niveau. Relatief
hebben wij een hoog percentage gescheiden ouders en pleeggezinssituaties.Een groot aantal ouders worden
ondersteund door jeugd- en gezinsteams. Toch is er ook een deel van de ouders die geen gezinsbegeleiding wenst.
Door de regionale functie is het geen vanzelfsprekendheid om zeer regelmatig mondelinge contacten te hebben. Ook
de tijdelijkheid van de plaatsing maakt dat ouderbetrokkenheid op schoolniveau geen vanzelfsprekendheid is. Uit
onderzoek is gebleken dat de rol van de omgevingsfactoren van met name het gezin van zeer grote invloed is op de
ontwikkeling van kinderen. Wanneer het kind opgroeit in een risicovolle gezinssituatie is dit dus van grote invloed op de

ontwikkeling. De invloed van de gezinsfactoren neemt af naarmate het kind ouder wordt. Ouderondersteuning in
risicovolle gezinssituaties kan de ontwikkeling van kinderen op een positieve manier ondersteunen en beïnvloeden.

2.5 Sterkte-zwakteanalyse
In het kader van ons nieuwe schoolplan zien we voor de komende vier jaren een aantal kansen (intern en extern) en
bedreigingen (intern en extern) voor wat betreft de school, het personeel en de leerlingen. We willen daarmee
nadrukkelijk rekening houden in ons beleid en onze beleidskeuzen.
sterke punten PI-school De Brug

zwakke punten PI-school De Brug

passende leeromgeving voor ieder kind

structurele inzet Remedial Teaching - uren (te weinig)

ieder teamlid voelt zich onderdeel van de lerende
organisatie en streeft naar een zo hoog mogelijke
onderwijskwaliteit

professionele invallers voor SO (te weinig)

educatief partnerschap met ouders

zelfstandige werkplekken voor leerlingen (te weinig)

goede zorgstructuur die de (risicovolle) ontwikkeling
van kinderen monitort en begeleidt

Expertise uitwisseling naar het regulier basisonderwijs PROO
Leiden is nog beperkt

multidisciplinair samengesteld team
laagdrempelig en coöperatief voor ketenpartners
handelingsgericht werken en handelingsgerichte
diagnostiek
alle leerkrachten zijn goed geschoold in het observeren
van onze leerlingen en hebben eenonderzoekende
houding
kansen PI-school De Brug
bedreigingen PI-school De Brug
intern:
doorontwikkelen professionele leercultuur

regelgeving: administratieve verslaglegging in de groep
neemt toe

professionaliseren ouderbetrokkenheid

verdichting van de problematiek bij de leerlingen
(comorbiditeit)

breder aanbod in groepsklimaten en -groottes

onvoldoende ondersteuning in de groepen bij uitagerende
kinderen (veiligheid)

proeftuinfunctie voor wetenschappelijk onderzoek

sterke vermindering subsidiegelden, (PI garantie gelden
per 1 augustus 2017 komen te vervallen.waardoor de
(wetenschappelijk) onderzoek- en diagnosefunctie sterk
onder druk komt te staan

extern:

verwijzingen van bao-leerlingen naar SO sterk afhankelijk
van (separaat) beleid SWV(-en)

observatiefunctie en -arrangement

gedeelde doelgroep ASS-problematiek (LKS)

expertise op gebied van handelingsgerichte
diagnostiek

het creëren van een nieuwe onderwijsvoorziening cluster IV in
Rijnstreek.

uitbreiding naar aanbod voor thuiszittende (ASS)leerlingen

het wegvallen van de gemeentelijke subsidie bij het
pedologisch instituut

uitwisseling expertise en ondersteuning regulier
basisonderwijs
(deelname PROO-academie)

het samenwerkingsverband PPO Leiden heeft de opdracht
het SO zo klein mogelijk te houden en stuurt zoveel mogelijk
aan op thuis nabij onderwijs

werken naar gespecialiseerd onderwijs

2.6 Landelijke ontwikkelingen
Binnen PI-school De Brug sluiten we aan bij landelijke ontwikkelingen:
1. Veel aandacht voor opbrengstgericht werken.
2. Veel aandacht voor handelingsgericht werken (differentiatiemodel).
3. Een sterk toenemende aandacht voor de sociale ontwikkeling van leerlingen.
4. Aandacht voor 21st century skills: accent op vaardigheden (brede ontwikkeling).
5. Invoer passend onderwijs.
6. Het ontwikkelen van diverse onderwijs-zorg arrangementen t.b.v. van bijvoorbeeld thuiszittende ASS-leerlingen.
7. De rol van de leraar komt steeds centraler te staan.
8. Scholing en benutting van de professionele ruimte door de leraren.
9. Ontwikkelingen ten aanzien van de verantwoording van kengetallen (Venster PO, Scholen op de kaart).
10.

Aansluiten bij de ontwikkeling van kwaliteitsnormen SO

Onze ambitie is:
- Aandacht voor 21st century skills: accent op vaardigheden (brede ontwikkeling).

2.7 Verbeterpunten
Verbeterpunt

Prioriteit

Doorontwikkeling van OGW

hoog

Doorontwikkeling Onderwijs Ontwikkelingsperspectief Plan (OPP) in afstemming met SWV
PPO regio Leiden

hoog

Ontwikkelingen ten aanzien van de verantwoording van kengetallen

gemiddeld

Borgen handelingsgericht werken (differentiatiemodel)

hoog

Ontwikkeling t.a.v. de verantwoording van de kengetallen

gemiddeld

Expertise uitwisseling richting regulier basisonderwijs

gemiddeld

Ontwikkelen onderwijszorg arrangementen

hoog

3 Onderwijskundig beleid
3.1 De missie van de school
PI-school De Brug is een school voor speciaal onderwijs, voor kinderen die meer nodig hebben dan een basisschool
kan bieden. Onze school is gespecialiseerd op het gebied van gedrag en emotie in relatie tot leren. PI-school De Brug
maakt deel uit van het openbaar onderwijs in Leiden. Zij biedt plaats aan kinderen uit het samenwerkingsverband
Leiden en uit de samenwerkingsverbanden in de regio.
Wij, het team van PI-school De Brug, willen kinderen die het ergens anders niet redden een passende onderwijsplek
bieden. Wij zijn ervan overtuigd dat ook zij hun eigen talenten en krachten optimaal durven te ontwikkelen indien er
sprake is van een veilige en gestructureerde leeromgeving. Wij bieden leerlingen daarmee ruimte om te zijn wie zij zijn.
Passend onderwijs maken wij samen met ouders, leerlingen en eventuele zorgpartners.
PI-school De Brug heeft een professioneel multidisciplinair team met oog voor de onderwijsbehoefte van ieder kind. Wij
zetten ons ervoor in dat uw kind weer met plezier naar school gaat en meer zelfvertrouwen krijgt. Dat maakt het
verschil!
Slogan

Gewoon waar mogelijk en speciaal waar nodig!
Kernwaarden
Respect
Veiligheid en vertrouwen
Gericht op kansen en mogelijkheden
Optimale ontwikkeling
Samenwerking

3.2 De visies van de school
Visie algemeen:
PI-school De Brug creëert voor iedere leerling een afgestemde onderwijsleeromgeving. Wij werken planmatig en
cyclisch, maken gebruik van observatie en diagnostiek, en vragen ons steeds af hoe het beter kan. In de nauwe
samenwerking met het PI hebben wij in de breedte veel expertise in huis. In ons schoolklimaat zijn belangrijke
uitgangspunten het uitspreken van duidelijke verwachtingen en het geven van positieve feedback. Wij bieden in
algemene zin een duidelijke structuur, die in de structuurplus-groepen nog extra wordt doorgevoerd.
De gespecialiseerde groepsleerkracht wordt ondersteund door een vast team van intern begeleider en
schoolpsycholoog. Zij/hij is de spil in het begeleiden en volgen van de didactische en sociaal-emotionele ontwikkeling
van iedere leerling. Dit in nauwe samenwerking met de ouders en uiteraard de leerling zelf. Wij luisteren graag en goed
naar hen; dit draagt bij aan betere leerprestaties en welbevinden.
Een sterk punt van PI-schoool De Brug is onze observatiefunctie. Die komt aan de orde wanneer de basisschool geen
antwoord weet te vinden op de (soms diffuse of complexe) onderwijsbehoefte van een kind. Tijdens een (tijdelijke)
observatieplaatsing gaat PI-school De Brug handelingsgericht zoeken naar een werkzaam onderwijsaanbod, liefst
zoals de eigen basisschool die vorm kan gaan geven. Hiermee willen wij een bijdrage leveren aan het tijdig en
thuisnabij realiseren van passend onderwijs.

Visie specifiek
Onze school neemt als uitgangspunt dat vanuit onze gedragsexpertise ieder kind er mag zijn, ongeacht zijn
ontwikkelingsbeperking op sociaal-emotioneel gebied, mits wij een passend aanbod kunnen bieden. Wij sluiten aan bij
de onderwijs-ondersteuningsbehoefte van de leerling. Wij vinden het belangrijk om een klimaat te scheppen waarbij
onze kernwaarden respect, veiligheid, kansen en mogelijkheden en vertrouwen een zeer belangrijke rol hebben en
streven naar een passende onderwijsomgeving om een zo optimale ontwikkeling van het kind te stimuleren. Wij zetten
in op het creëren van onderwijssituaties waarbij de ontwikkelingskansen het grootst zijn.
Onze visie kenmerkt zich door de volgende principes:
Kindgericht, competentiegericht en oplossingsgericht
Bij het bieden van onderwijs kijken we naar de mogelijkheden van het kind en naar de manier waarop dit kind zich het
beste kan ontplooien. Daarbij richten we ons op de competenties van het kind en spreken zijn sterke kant aan. We
gebruiken de cognitieve mogelijkheden van het kind als ingang om hem maximale ontplooiingskansen te bieden. We
benaderen de kinderen oplossingsgericht, dat wil zeggen dat we ons richten op de oplossingen in plaats van
problemen. We zoeken dus uit wat werkt en daar doen we meer van. Daarbij gaan we uit van aanwezige hulpbronnen
en kwaliteiten van het kind en omgeving.
Visies met betrekking tot de ontwikkeling van kinderen, het leren van kinderen, identiteit, sociaal-emotionele
ontwikkeling worden algemeen en specifiek beschreven in de onderliggende paragrafen.

Onze ambitie is:
Passend onderwijsaanbod creëren voor kinderen die door hun problematiek niet in staat zijn om in een SO-groep van 12
leerlingen te functioneren. In samenwerking met zorgpartners organiseren we voor deze groep kinderen een onderwijszorg arrangement. Binnen dit arrangement leren we deze kinderen die vaardigheden en competenties die nodig zijn voor
het functioneren in een standaard SO-groep.

3.3 Aspecten van opvoeden: Levensbeschouwelijke identiteit
Onze school is een openbare basisschool. De aandacht voor levensbeschouwelijke vorming is verweven in het
onderwijs. We zien een sterke relatie tussen levensbeschouwelijke vorming, sociaal-emotionele ontwikkeling (o.a.
omgaan met de ander en de omgeving), ontwikkeling van sociale vaardigheden, actief burgerschap en sociale cohesie.
We vinden het belangrijk dat leerlingen op een goede wijze met elkaar omgaan en dat ze respect hebben voor de
mening en visie van anderen.

3.4 Aspecten van opvoeden: Sociaal-emotionele ontwikkeling
Het sociaal-emotionele welbevinden van de leerlingen heeft veel invloed op hun totale functioneren en het leren. De
sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen staat vaak onder druk door de problematiek van onze kinderen.
Onze school besteedt daarom structureel en systematisch aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de
kinderen. Dit gebeurt drie keer per jaar.
•

Eén keer in het jaar vult de leerkracht het KB (kindbespreking)-format voor een leerling in. In het KB-format
geven de leerkrachten informatie over de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen.

•

Twee keer per jaar vult de leerkracht de SCOL-vragenlijst in. De leerlingen die schoolverlater zijn vullen ook
zelf deze SCOL-vragenlijst in.

Duidelijk is dat negatieve emoties het leren belemmeren. Vandaar dat wij inzetten op die interventies die maken dat
kinderen gemotiveerd raken om een nieuwe stap te (durven) maken, nieuwsgierig worden, durven te exploreren en
initiatieven te nemen. Het aanbod voor de emotionele ontwikkeling richt zich dan ook op versterking van het ik- besef,
de zelfregulatie (waaronder emotie-regulatie) en het zelfvertrouwen. Ook communicatieve alsmede sociale
vaardigheden achten wij van groot belang. Vanuit onze visie om kinderen te stimuleren en om te komen tot een
optimale ontwikkeling is er een veelzijdig aanbod op alle ontwikkelingsgebieden.
Hierdoor geven we onze kinderen een stevige basis zodat ze zich kunnen ontwikkelen tot verantwoorde burgers.
We doen dit omdat we onze kinderen willen opvoeden tot verantwoorde burgers. Ze moeten goed voor zichzelf kunnen
zorgen en goed kunnen omgaan met de mensen en de wereld om hen heen (dichtbij en verder weg).
Onze ambitie is:
- Het opstellen van een katern sociaal-emotionele ontwikkeling, waarin we het aanbod zoals hierboven beschreven is,
vormgeven

3.5 Aspecten van opvoeden: Actief burgerschap en sociale cohesie
Door een gericht aanbod van thema’s laten we kinderen kennismaken met andere levenswijzen, met normen en
waarden die van groot belang zijn voor het omgaan met elkaar. Ook hecht de school grote waarde aan het respecteren
van elkaar en het accepteren van het unieke van iedere leerling. Wij willen leerlingen toerusten om op zinvolle wijze
aan onze complexe en pluriforme samenleving bij te dragen.
Onze ambitie is:
- Het formeren van een leerlingenraad om de leerlingen binnen de school meer autonomie te geven.

3.6 De kernvakken: Leerstofaanbod
Visie op leren
Leren is een actief proces en het leren gebeurt optimaal wanneer er gewerkt wordt vanuit een zinvolle en
betekenisvolle context. Leren geschiedt op verschillende wijzen en moet ook aansluiten bij de verschillende talenten
van kinderen.
Op PI-school De Brug gaan wij ervan uit dat alle kinderen de intrinsieke behoefte hebben zich te ontwikkelen. Deze
ontwikkeling kan door allerlei oorzaken een stagnatie of achterstand laten zien. Er wordt dan ook zorgvuldig gekeken
naar de onderwijsbehoefte van ieder kind. Zodat we interventies kunnen inzetten, die voor een leerling het
leren mogelijk maakt.
Visie Leerstofaanbod
De verschillen tussen de kinderen die ons onderwijs volgen zijn groot. We willen op De Brug graag het beste uit
leerlingen halen en hen maximaal stimuleren. Om recht te doen aan alle ontwikkelingsverschillen en
onderwijsbehoeften bieden wij een verschillend didactisch aanbod, afgestemd op de cognitieve en sociaal-emotionele
ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling.
Op onze school gebruiken we eigentijdse methodes die voldoen aan de kerndoelen. De methodes worden bij de kernvakken
integraal gebruikt door de leraren. Voor de toetsing van de leerstof maken we gebruik van methode- onafhankelijke (Cito)
en methodegebonden toetsen.
Onze ambitie is:

Oriënteren op muzische vorming om het ontwikkelingsaanbod te verbreden, ook buiten de
kernvakken.
3.7 Vakken, methodes en toetsinstrumenten
Bij ons op school worden de volgende methodes en toetsen gebruikt.
Vakgebied

Methoden

Toetsen

Taal

Taaltrapeze

Methode gebonden toets en
CITO woordenschat

Technisch lezen

Leeslijn

Methode gebonden toets en
CITO AVI/DMT/Technisch lezen

Begrijpend lezen

Taaltrapeze en Nieuwsbegrip (+XL)

Methode gebonden toets en
CITO begrijpend lezen
(speciale leerlingen)

Spelling

Spelling op maat

Methode gebonden toets en
CITO spelling /werkwoordspelling
(speciale leerlingen)

Schrijven

Schrijven in de basisschool

Methode gebonden toets

Engels

Just do it

Methode gebonden toets

Rekenen

Rekenrijk

Methode gebonden toets en
CITO rekenen-wiskunde (speciale
leerlingen)

Geschiedenis

Speurtocht

Methode gebonden toets

Aardrijkskunde

De Blauwe Planeet

Methode gebonden toets

Verkeer

Stap vooruit/Op voeten en
fietsen/Jeugdverkeerskrant

Verkeersexamen theorie en praktijk

Sociaal emotionele
ontwikkeling

Sociale talenten/PBS

Observatie/registratie SCOL en KBformat

De gehanteerde methodes worden planmatig geëvalueerd.

Bijlagen
Bijlage 1.Planmatig overzicht evaluatie en vervanging methodes

3.8 De kernvakken: Taalleesonderwijs
Taalleesonderwijs is erg belangrijk omdat taal een rol speelt in alle leergebieden van ons onderwijsaanbod. We leren
de kinderen taal om goed met anderen om te kunnen gaan en om effectief te kunnen communiceren. Om de wereld om
je heen goed te kunnen begrijpen is het nodig om de taal adequaat te leren gebruiken. Ook bij veel andere vakken heb
je taal nodig. Het is belangrijk dat kinderen snel goed kunnen lezen omdat ze daardoor de informatie bij de andere
vakken sneller kunnen begrijpen en gebruiken. De school beschikt over actuele methodes voor taal, begrijpend lezen
en technisch lezen. De lessentabel verheldert hoeveel tijd er per groep besteed wordt aan de verschillende onderdelen
van taal. De school beschikt over een Protocol Dyslexiebeleid.Het leesplezier van de leerlingen wordt bevorderd door
de schoolbibliotheek en het voorlezen.
Onze ambities zijn:
1. PI-school De Brug heeft in 2019 een leesspecialist.
2. In het schooljaar 2015-2016 gaan we over tot de keuze en aanschaf van een nieuwe methode voor taalonderwijs.
3. In het schooljaar 2016-2017 gaan we over tot de keuze en aanschaf van een nieuwe methode voor begrijpend
lezen.
4. In het schooljaar 2016-2017 gaan we over tot de keuze en aanschaf van een nieuwe methode voor technisch
lezen.

3.9 De kernvakken: Rekenen en wiskunde
In de loop van het primair onderwijs verwerven kinderen zich - in de context van voor hen betekenisvolle situaties geleidelijk vertrouwdheid met getallen, maten, vormen, structuren en de daarbij passende relaties en bewerkingen. De
school beschikt over actuele methodes voor rekenen. De lessentabel verheldert hoeveel tijd er per groep besteed
wordt aan de verschillende onderdelen van rekenen.
Onze ambitie zijn:
PI-school De Brug heeft in 2019 een rekenspecialist.
Op PI-school De Brug hebben we normen vastgesteld per leerroute gekoppeld aan het uitstroomniveau.

3.10 De kernvakken: Wereldoriëntatie
Wereldoriëntatie vinden wij van belang om onze leerlingen breed te ontwikkelen. Wereldoriëntatie komt bij ons op
school aan de orde bij de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuuronderwijs en verkeer. We beschikken over een
moderne methode voor aardrijkskunde en geschiedenis. Leerlingen oriënteren zich op de wereld, dichtbij en veraf,
toen en nu en maken daarbij gebruik van cultureel erfgoed
Eén keer per jaar vindt er op school een project plaats, tijdens dit project worden alle kernvakken, wereldoriëntatie,
creatieve vakken binnen één onderwerp geïntegreerd aangeboden.
In de lessentabel staat hoeveel tijd er per groep besteed wordt aan de verschillende onderdelen van
wereldoriëntatie.

Onze ambitie zijn:
In het schooljaar 2017-2018 gaan we over tot de keuze en aanschaf van een nieuwe methode voor
natuuronderwijs
op projectbasis gaan we gezond gedrag en biologie vormgeven

3.11 ICT
ICT neemt in ons onderwijs een steeds belangrijkere plaats in. De maatschappij van nu vraagt van onze leerlingen ICTkennis en -vaardigheden, daarom leren we onze leerlingen planmatig om te gaan met ICT-middelen. De leraren
gebruiken ICT in hun lessen en borgen, dat de leerlingen aan de slag (kunnen) gaan met de computer(s), de ICTprogramma’s en de bijbehorende software.

Onze ambities zijn:
1.
2.
3.
4.

Oriëntatie op het gebruik van tablets in de klas.
Er is in schooljaar 2015-2016 een schooldekkend wifi-netwerk gerealiseerd.
ICT zal als toepassing zoveel mogelijk ingezet worden om het adaptief werken te vergroten.
Er wordt gedoseerd toegewerkt om in 2019 volgens de uitgangspunten van 21st Century Skills toe te passen
binnen het onderwijs.
5. In het schooljaar 2017-2018 gaan we over tot de keuze en aanschaf van een nieuwe methode voor ICT.

Verbeterpunt

Prioriteit

Evalueren ICT-onderwijs

gemiddeld

Er wordt een ICT-beleidsplan voor de school opgesteld en heeft een samenhangende visie
op ICT doelen en leren ontwikkeld

gemiddeld

De in het ICT-beleidsplan voorgestelde doelen worden in de groep geconcretiseerd.

gemiddeld

3.12 De kernvakken: Kunstzinnige vorming
Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich oriënteren op kunstzinnige en culturele aspecten die een rol spelen in
hun leefwereld. Dat zij kennis verwerven van de kunstzinnige en culturele diversiteit en dat ze die leren begrijpen en
waarderen. We bieden kunstzinnige vorming aan omdat onze leerlingen zich geheel op hun eigen wijze op die manier
kunnen uiten (gevoelens en ervaringen).
Onze ambities zijn:
1. Kunstzinnige vorming wordt structureel ingeroosterd
2. De school heeft een coördinator cultuur.
3. In 2019 hebben we een curriculum voor kunst en cultuur.

3.13 De kernvakken: Bewegingsonderwijs
Het bewegingsonderwijs moet uitdagend zijn en aanspreken op de talenten van alle individuen. Kinderen moeten
gemotiveerd raken iets te leren, grenzen te verleggen en te accepteren welke verschillen er zijn of kunnen ontstaan.
Leerlingen die beweging kunnen gebruiken om andere vaardigheden te leren, zullen hier de kans voor moeten krijgen.
De integratie en combinatie met andere vakken en vaardigheden van een kind, kan in bewegingsonderwijs worden
gezocht. Het bewegingsonderwijs speelt dan ook een sterke rol in het welbevinden van de leerlingen. Ook op sociaalemotioneel gebied speelt bewegingsonderwijs een belangrijke rol. Beweging is een deel van de ontwikkeling en
kinderen zullen ook opgevoed moeten worden in het bewegen.

3.14 De kernvakken: Wetenschap en Techniek
Wetenschap en techniek
Techniekonderwijs leert kinderen vooral ontwerpen, onderzoeken en ontdekken. Ze proberen dingen uit, stellen
vragen, evalueren en gaan actief aan de slag. Techniek sluit dus goed aan bij de nieuwsgierigheid, creativiteit en het
oplossend vermogen van kinderen. Techniek helpt kinderen hun vaardigheden en talenten te ontwikkelen. Er wordt ook
veel aandacht besteed voor het veilig en juist gebruik van de gereedschappen en omgang met materiaal. Op De Brug
volgen wij het Programma VTB (Verbreding Techniek Basisonderwijs) om wetenschap en techniek een structurele en
geïntegreerde plek in het onderwijs te geven. Ook wordt er verbinding gezocht met Technolab, technisch laboratorium
van de Leidse Universiteit.
Onze ambities zijn:
In samenwerking met Technolab worden lessen duurzame energie ontwikkeld.
Er worden excursies georganiseerd naar Technolab of workshops door Technolab op school gegeven.

3.15 De kernvakken: Engelse taal
Kennismaking met de Engelse taal vinden we van belang omdat kennis van deze taal steeds belangrijker wordt door de
toenemende internationalisering, de groeiende mobiliteit en het veelvuldige gebruik van nieuwe media. In de drie
laatste groepen besteden we structureel aandacht aan de Engelse taal.
Onze ambities zijn:
In het schooljaar 2015-2016 evalueren we de huidige methode Engels.
•

In 2016 - 2017 schaffen we een nieuwe actuele methode aan.

3.16 Het lesgeven: Gebruik leertijd
Op onze school willen we de leertijd effectief besteden, om daarmee de leerlingen voldoende leertijd te geven zich het
leerstofaanbod eigen te maken. In principe trachten we bij alle leerlingen de einddoelen van het basisonderwijs te halen.
(Kerndoelen basisonderwijs) Onze leerlingen ervaren beperkingen in het leren.
De onderwijstijd is afgestemd op de mogelijkheden van onze leerlingen en sluit aan bij hun behoeften. In de lessen tabel
is een verdeling gemaakt over het gebruik van tijd en de verschillende vakgebieden. Als een individuele leerling een
andere onderwijsbehoefte heeft wordt daar zonodig van afgeweken.

Op onze school willen we de leertijd effectief besteden,

3.17 Het lesgeven: Pedagogisch handelen
Vanuit de visie dat veiligheid en structuur een belangrijke voorwaarde is voor ontwikkeling en leren, hebben wij een
duidelijke pedagogische huisstijl. Deze duidelijke huisstijl streven wij na door:
• Duidelijkheid in ruimte
Eenduidige aankleding en indeling van het lokaal en ordening van

materialen.

• Duidelijkheid in tijd
Dagprogramma van de groep en individueel, tijd concreet maken
• Duidelijkheid in activiteit
Rooster en algemene afspraken rondom start en einde van de dag, buitenspel e.d.
• Duidelijkheid in interactie
Duidelijke regels, verwachtingen, heldere instructie en uitleg van regels. Voor onze kinderen is dit laatste punt erg
belangrijk. De kinderen op De Brug hebben vaak moeite met sociale interactie wat zich uit in ‘moeilijk verstaanbaar’
gedrag. Daarom willen we de kinderen helpen met hun gedrag en hen vaardigheden op dit gebied leren. Dat willen wij
doen met onze aanwezigheid, acceptatie van en aandacht voor het kind. Daarnaast is het programma Positive
Behaviour Support (PBS) bij ons op school geïmplementeerd.
Daarin is belangrijk dat de leerkracht:
Zorgt voor een ordelijke, veilige en motiverende leeromgeving.
Zorgt er voor dat de basiswaarden (aardig en veilig) betekenisvol zijn voor leerlingen.
Zorgt er voor dat gewenst gedrag expliciet geoefend wordt. (lesjes PBS)
Spreekt duidelijke gedragsverwachtingen uit.
Houdt actief toezicht.
Zorgt er voor dat gewenst gedrag nadrukkelijk bekrachtigd wordt (beloond, 4:1).
Gebruikt de 'reactieprocedure' bij het aanspreken op ongewenst gedrag
Maakt de consequenties op ongewenst gedrag duidelijk voor leerlingen (de leerkracht registreert ongewenst
gedrag).
Ondanks de steun en begeleiding van de leerkracht kan het zijn dat een leerling zich (tijdelijk) niet kan handhaven
binnen de groep. Even uit de situatie/omgeving kan helpen. Wij hebben hiervoor een Time-out procedure.

Verbeterpunt

Prioriteit

De leerkracht gebruikt de 'reactieprocedure' bij het aanspreken op ongewenst
gedrag
De leerkracht registreert ongewenst gedrag

hoog
hoog

3.18 Het lesgeven: Didactisch handelen
Onze leerkrachten zijn in staat om een onderwijsklimaat te creëren waarbij er een aanbod is welke is afgestemd op,
niet alleen de onderwijsbehoeften, maar ook de belangstellings- en belevingswereld. De leerstof sluit aan bij positieve
emoties van het kind zodat het kind nieuwsgierig wordt, initiatieven durft te ondernemen en gemotiveerd is tot leren.
De leerkracht is dus erg belangrijk voor onze kinderen. Hij structureert voor het kind zijn leeromgeving en helpt hem
werk/opdrachten te overzien, in te delen en goed te verwerken. Woorden als: voorspelbaar, eenduidig en veilig staan
centraal.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

De leraar leert zelfstandigheid aan met gebruik van het GIP-model
De leraar gebruikt visuele hulpmiddelen, waaronder het digibord en picto's
De leraar hanteert het model van directe instructie
De leraar stemt af op eigen niveau en behoefte van de leerling
De leraar betrekt alle leerlingen bij de les
De leraar spreekt duidelijke (hoge) verwachtingen uit en geeft hierop feedback
De leraar werkt zichtbaar planmatig en cyclisch
De leraar hanteert verschillende (activerende) werkvormen
De leraar bouwt vaste routines op met de leerling en de groep

Ons didactisch handelen wordt ondersteund door de leerlijn ‘leren leren’. In deze leerlijn wordt onze visie
op leren concreet gemaakt.
Doel van de leerlijn “leren leren” :
De leerlingen leren belangstelling te hebben voor de wereld om zich heen, ze leren deze gemotiveerd onderzoeken en
daarin taken uitvoeren, waarbij ze gebruik maken van informatie, strategieën en vaardigheden en ze leren reflecteren
op eigen handelen.
Kernbegrippen bij de leerlijn leren leren zijn:
motivatie – autonomie – metacognitie – samenwerken (leerkracht en leerlingen)
De 10 basiselementen daarvoor zijn:
• Leerlingen vinden leren leuk
• Leerlingen kunnen ¾ tot 1 uur zelfstandig werken
• Leerlingen hebben bepaalde mate van autonomie
• Leerlingen kunnen omgaan met uitgestelde aandacht
• Leerlingen kunnen zich voegen in een hiërarchische relatie (luisteren naar een leerkracht: nemen iets aan, staan
open voor leren)
• Leerlingen kunnen omgaan met het maken van fouten
• Leerlingen hebben inzicht in hun eigen leerproces
• Leerlingen durven vragen te stellen
• Leerlingen kunnen samenwerken (in een klein groepje)
• Leerlingen kunnen luisteren naar elkaar
Onze ambities is:
De leraar hanteert verschillende (activerende) werkvormen.
Verbeterpunt

Prioriteit

De leraar spreekt duidelijke (hoge) verwachtingen uit en geeft hierop feedback.

hoog

De leraar leert zelfstandigheid aan met gebruik van het GIP-model

hoog

3.19 Het lesgeven: Actieve en zelfstandige houding van de leerlingen
Op onze school hechten we veel waarde aan de zelfstandigheid van de leerlingen. Naast zelfstandigheid vinden we het
belangrijk om de eigen verantwoordelijkheid van onze leerlingen te stimuleren. Het is vanzelfsprekend dat autonomie
en eigen verantwoordelijkheid niet betekent dat de leraren de leerlingen te snel en te gemakkelijk loslaten. Leraren
begeleiden de leerprocessen en doen dat “op maat”, leerlingen die (wat) meer sturing nodig hebben, krijgen die ook zo
lang dat nodig is.
Om het vergroten van de autonomie, eigen verantwoordelijkheid en de zelfstandigheid expliciet aandacht te geven
hanteren we tijdens het zelfstandig werken de leerlijn “leren leren”
Subdoelen die daarbij geoefend worden zijn
• Taakaanpak
• Hulp vragen
• Zelfstandig (door) werken
• Samen werken
Wij stimuleren dat elke leerling hierin een ontwikkeling door maakt die past bij zijn mogelijkheden.

3.20 Het lesgeven: Klassenmanagement
Het lesgeven is de kern van ons werk.
Met klassenmanagement bedoelen we: sturen, plannen, regelen en organiseren.
Het is niet wenselijk om voor alle kinderen een individueel ontwikkelingsaanbod te creëren. De Brug werkt derhalve
met een groepsplan, bestaande uit maximaal 3 didactische en pedagogische niveaus. De specifieke aanpak wordt
gekoppeld aan één van deze niveaus. Het benoemen van de onderwijsbehoeften is een van de zes stappen in de
cyclus van handelingsgericht werken met groepsplannen. De cyclus wordt per vak- of vormingsgebied tenminste twee
keer per schooljaar doorlopen.
Stap 1
De eerste stap is het verzamelen van gegevens. Dit kunnen methode gebonden of niet methode gebonden toetsen zijn.
Of observaties, informatie uit gesprekken met leerlingen of analyses van gemaakt werk.
Stap 2
Op basis van deze gegevens selecteert de leerkracht (stap twee) welke leerlingen specifieke onderwijsbehoeften
hebben.
Stap 3
Als derde stap benoemt hij deze.
De eerste drie stappen worden genoteerd in het groepsoverzicht. Hiermee wordt in een oogopslag helder hoe de groep
‘er voor staat’.
Stap 4
De vierde stap is het clusteren van leerlingen met gelijke onderwijsbehoeften. Hierdoor ontstaan er subgroepen. Ook
één leerling kan een subgroep zijn. Bij het bepalen van de onderwijsaanpak per subgroep wordt een afweging gemaakt
tussen de onderwijsbehoeften en de mogelijkheden in de praktijk.
Stap 5
Ten slotte stelt de leerkracht het groepsplan op (stap vijf). Dit beslaat een afgesproken periode. Elke leerling heeft
hierin een plaats.
Stap 6
Bij de uitvoering van het groepsplan - de zesde stap - worden nieuwe gegevens verzameld die de basis zijn voor de
volgende cyclus.

3.21 De zorg voor leerlingen: Zorg en begeleiding
Visie op zorg en begeleiding van leerlingen
Op PI-school De Brug streven we ernaar dat iedere leerling zich ononderbroken kan ontwikkelen en ontplooien.
Een vroege signalering van kinderen met ontwikkelingsrisico’s is belangrijk. Er wordt zorgvuldig gekeken naar de
onderwijsbehoefte van het kind en hierbij aangesloten om het ontwikkelingsproces weer op gang of verder te helpen.
Organisatie zorg en begeleiding
*Kernteam
Om zo goed mogelijk zorg en begeleiding aan de leerlingen te bieden wordt iedere leerling toegewezen aan een
kernteam verbonden aan een klas. De leerlingen worden jaarlijks uitgebreid besproken binnen het kernteam en
gevolgd door de Commissie van Begeleiding. De kernteams geven vorm aan de directe zorg en begeleiding van alle
leerlingen. Het kernteam bestaat in principe uit:
leerkracht
intern begeleider
schoolpsycholoog
De leerkracht is verantwoordelijk voor het primaire proces in de groep. De intern begeleider is het aanspreekpunt voor
leerkrachten op het gebied van de didactische aanpak en klassenmanagement. De schoolpsycholoog ondersteunt
eveneens het primaire proces in de klas en is daarbij meer gericht op de sociaal-emotionele ontwikkeling van de
individuele kinderen. De leerkracht houdt nauw contact met de ouders en wordt indien nodig ondersteund door de
schoolpsycholoog.
Overleggen kernteams:
Kindrondjes
In de kindrondjes worden alle lopende en van belang zijnde zaken van de kinderen van een groep besproken. Dit met
name betreffende de sociaal-emotionele ontwikkeling. De leerkracht geeft hierbij haar prioriteiten aan. Deelnemers aan
de kindrondjes zijn de leerkracht, de schoolpsycholoog en indien betrokken, interne hulpverleners. De kindrondjes
worden drie maal per jaar ingepland.
Kindbesprekingen
Eens per jaar wordt een Kindbespreking (KB) gehouden. Hierbij wordt vanuit alle informatie een beeld van het huidig
functioneren en de (leer)ontwikkeling van het kind geschetst en geëvalueerd. Tevens wordt het
ontwikkelingsperspectiefplan bezien en bijgesteld. Bij de kindbespreking zijn aanwezig: de ouders, de leerkracht, de
schoolpsycholoog (voorzitter) en een notulist. Indien bij de leerling nog overige interne en/of externe hulpverleners
betrokken zijn, worden deze hulpverleners eveneens uitgenodigd. De kindbesprekingen duren 45 minuten. De
leerkracht schrijft voor de KB een voortgangsverslag (het KB format), welke een week van te voren aan iedereen wordt
uitgedeeld/ toegezonden. Van de KB wordt een evaluatieverslag gemaakt. Alle evaluatieverslagen gaan naar de CvB
en worden in het CvB-overleg besproken.
Groepsbesprekingen
In de groepsbespreking wordt het groepsplan besproken. De groepsbesprekingen vinden 5 keer per jaar plaats. In de
eerste 3 groepsbesprekingen staan het groepsplan : een didactische overzicht, de leerstofplanning (inclusief niveau
van de leerlijn “leren leren”) centraal. De evaluatie van de laatste screeningsgegevens is mede leidend voor het
plannen. De laatste groepsbespreking is een evaluatiemoment (aan het einde van het schooljaar) waar ook de
plaatsing in de nieuwe groepen aan de orde komt. De IB-er zorgt ervoor dat er tijdens de groepsbesprekingen een
afsprakenlijst gemaakt wordt.
* Commissie van Begeleiding (CvB)
De Commissie van Begeleiding (CvB) bestaat uit de locatiedirecteur, een schoolpsycholoog en IB-er. Op afroep kan de
schoolarts geconsulteerd worden, evenals de schoolpsycholoog van een specifieke zorgleerling. De CvB houdt
wekelijks overleg en heeft als functie afstemming van alle lopende (handelingsplanning, toewijzing extra
ondersteuning, doorverwijzing) en procedurele zaken omtrent individuele kinderen. Er worden afspraken gemaakt over
uit te voeren activiteiten en wie deze taak op zich neemt (plan van aanpak). Daarnaast worden in de CvB nieuw
aangemelde kinderen besproken.
Extra ondersteuning
Binnen PI-school de Brug zijn verschillende vormen van extra ondersteuning beschikbaar. De toewijzing van deze extra
ondersteuning geschiedt door de CvB. De verschillende trajecten worden zoveel mogelijk handelingsgericht uitgevoerd –
dit is een speerpunt van de school. De aanvraag van extra ondersteuning vindt plaats door het kernteam en de ouders,
zij dienen een aanvraagformulier in bij de CvB. De CvB beoordeelt of de aanvraag gegrond en duidelijk is en wijst de

extra ondersteuning toe. Aan het einde van het traject vindt evaluatie plaats, waar de CvB verslaglegging van ontvangt.
De verschillende trajecten zijn:
- Speciale didactiek: kinderen kunnen voor een korte periode extra ondersteuning krijgen op didactisch gebied. Deze
ondersteuning is voor kinderen uit de onder- en middenbouw. Er wordt ook advies gegeven aan de leerkracht over
welk onderwijsaanbod in de klas gegeven kan worden.
- Diagnostiek: er kan onderzoek worden aangevraagd gericht op kindkenmerken (intelligentie, neuropsychologisch,
persoonlijkheid, beleving, dyslexie) maar ook op groeps- of leerkrachtkenmerken. Doel is over het algemeen in kaart te
brengen wat dit kind binnen deze groep nodig heeft om goed te kunnen functioneren. Er wordt gewerkt volgens de
uitgangspunten van handelingsgericht werken (onderwijsbehoeftes van leerlingen staan centraal; het gaat om
afstemming en wisselwerking; de leerkracht doet er toe; positieve aspecten zijn van groot belang; we werken
constructief samen; ons handelen is doelgericht ; en de werkwijze is systematisch, in stappen en transparant). Het
diagnostiekteam bepaalt welke inzet gedaan dient te worden om de hulpvraag, binnengekomen via het
aanvraagformulier, te kunnen beantwoorden. Na terugkoppeling van de resultaten aan ouders vindt een ''overloop'' KB
(met ouders, leerkracht, schoolpsycholoog en eventueel IB) plaats om de implementatie en inbedding van hetonderzoek
te waarborgen. De CvB ontvangt hiervan een verslag.
- PI-module: Deze module kan in verschillende vormen worden ingezet. De psychotherapeut bekijkt welke vorm van
begeleiding of therapie het beste aansluit bij de behoefte van het kind. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van speltherapie
of gesprekken vanuit een cognitief gedragstherapeutisch kader. Het traject wordt geëvalueerd met ouders en
eventueel met de leerkracht. De CvB krijgt een schriftelijke neerslag van de evaluatie.
- Onderwijstijdverkorting: het kan voor kinderen op een bepaald moment niet haalbaar zijn om gedurende de hele
schooldag onderwijs te volgen. In overleg tussen kernteam, ouders en leerplichtambtenaar kan er dan gekozen worden
voor onderwijstijdverkorting: kortere schooltijden zodat de overgebleven onderwijstijd wel effectief kan worden ingezet.
Deze verkorting is altijd voor bepaalde duur, wordt vastgelegd in een contract en dient goed geëvalueerd te worden. De
CvB ontvangt het contract en de evaluatie.
- PGB: indien op school PGB wordt ingezet monitort de schoolpsycholoog, in samenspraak met de CvB, de inzet en het
effect hiervan. Er dient verslaglegging te komen van de omvang, inzet en evaluatie.

Documenten die worden opgesteld t.b.v. de zorg en begeleiding
Het startdocument
Dit is een samenvatting van alle gegevens die bij de CvB bij aanmelding zijn verzameld.
Het voortgangsverslag van het KB-format
Eén keer per jaar vult de leerkracht het KB-format in, dit is een op onze school ontwikkeld observatie programma.
Hierin worden achtereenvolgens de observaties van de leerkracht m.b.t. de sociaal emotionele ontwikkeling, de
leersituatie, de leervorderingen van een leerling vastgelegd.
Het evaluatieverslag
Dit is een verslag van de kindbespreking.
Het ontwikkelingsperspectief plan (OPP)
Het ontwikkelingsperspectiefplan is een plan waarin de school doelen stelt om te gaan behalen met de leerling. Dit
einddoel wordt vastgesteld in nauw overleg met de ouders en moet realistisch en haalbaar zijn. Als dat doel bekend is,
dan kunnen ook tussendoelen worden opgesteld, zodat steeds bekeken kan worden of de ontwikkeling verloopt volgens
de verwachtingen die voor de leerling zijn vastgelegd. Is het gestelde tussendoel behaald en geldt het einddoel, het
ontwikkelingsperspectief nog steeds? Is bijstelling nodig? Verloopt de ontwikkeling sneller of langzamerdan verwacht?
En wat betekent dit voor het gestelde einddoel? Zo blijven school en ouders steeds met elkaar in gesprek en weten we
van elkaar welk niveau wordt nagestreefd. We werken planmatig en doelgericht. En we stemmen steeds af op wat de
leerling nodig heeft om de doelen te behalen.
Binnen 6 weken wordt voor elke leerling een start-OPP gemaakt op basis van de eerste ervaringen. Daarna wordt het
OPP jaarlijks besproken en bijgesteld tijdens de Kindbespreking (KB). Alle informatie over de leerling speelt daarbij een
rol, zoals intelligentie, sociaal-emotionele ontwikkeling, werkhouding en natuurlijk de leervorderingen; waar liggen
risico’s en wat zijn juist de sterke kanten van de leerling en de omgeving? Dan wordt het mogelijk een uitspraak te doen
over het niveau dat verwacht wordt bij het overgaan naar het voortgezet onderwijs.

Onze ambities zijn:
Per leerroute vaststellen van de normen en uitstroomniveaus.
De leerkracht is eindverantwoordelijk voor het OPP van de leerling en de planmatige uitvoering ervan in de
groep, zichtbaar in het groepsplan.
De gedragswetenschapper volgt of de verwijzing van de leerling naar de vervolgschool passend is geweest.

Verbeterpunt

Prioriteit

Het OPP beschrijft de eind- en tussendoelen (in termen van te bereiken gemiddelde
vaardigheidscore en/of DLE)

hoog

Het OPP beschrijft de afspraken m.b.t. de evaluatie (per jaar of half jaar)

hoog

Op teamniveau zijn afspraken gemaakt over de interpretatie van de (toets)gegevens.(o.a.
leerroutes, etc.)

hoog

3.22 Talentontwikkeling
Wij dagen kinderen uit het beste in zichzelf naar boven te brengen. We geven mogelijkheden, stellen vragen,
bewonderen en bieden evenwicht in brede ontwikkeling. Wij versterken hun denk- en menskracht door hen
verantwoordelijkheid en een onderzoekende houding bij te brengen. Onze school stimuleert de veelzijdige ontwikkeling
van kinderen. Om onze leerlingen optimaal toe te rusten op de 21ste eeuw is het noodzakelijk dat we oog hebben voor
de individuele talenten van de leerlingen. Talentontwikkeling van ieder individueel kind staat centraal, dus individuele
aanpak, op maat, uitgaand van de talenten van het kind. Werken vanuit de leerling (handelingsgericht werken). Weten
hoe het kind leert, functioneert en wat hij/zij nodig heeft om tot optimale ontwikkeling te komen.Daarbij gaat het ons om
talenten in de meest brede zin van het woord. De prestaties van kinderen worden op school gestimuleerd op allerlei
gebied: cognitief, creatief, sociaal-emotioneel en lichamelijk. Die prestaties worden bijgehouden en naar de ouders
gecommuniceerd.

3.23 De zorg voor leerlingen: Passend onderwijs
Ieder kind heeft recht op passend onderwijs. Dat is vastgelegd in de wet passend onderwijs die op 1 augustus 2014
van kracht werd. Hierbij gaan we er als school van uit dat we bij elk kind goed kijken wat het nodig heeft om zich
optimaal te kunnen ontwikkelen. Dat geldt voor kinderen met bijzondere talenten én voor kinderen die om andere
redenen iets extra’s nodig hebben. Reguliere en speciale scholen in de regio Leiden werken samen in het
samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs regio Leiden om dit te realiseren.
Op onze school geven we passend onderwijs, onderwijs dat is afgestemd op de mogelijkheden en talenten(de
onderwijsbehoeften) van kinderen met ernstige gedragsproblemen. In beginsel laten we ieder kind met een TLV
(toelaatbaarheidsverklaring) toe, maar soms is het beter als een kind elders geplaatst wordt. (bijv. OZC Orion, Curium
of een ander cluster). Om een dergelijke beslissing te nemen, hebben we een zorgondersteuningsprofiel opgesteld, zie
bijlage. Dit profiel verheldert welke onderwijszorg we wel en welke onderwijszorg we niet kunnen bieden, en welke
leerlingen met een bepaalde onderwijsbelemmering door ons opgevangen kunnen worden.
Daarnaast nodigen we scholen ook uit om bij ons op bezoek te komen en zo tot uitwisseling te komen. Leren van
elkaar!
Onderwijsbehoeften van de leerlingen
Handelingsgericht werken draait vooral om het kijken naar kinderen, kijken naar leerstijlen en interesses. Dit heeft
consequenties voor het aanbod, de houding en het handelen van de leerkracht. Bij de start op De Brug is er vanuit het
ondersteuningsteam op de basisschool veelal een dossier van het kind aanwezig en zijn de onderwijsbelemmeringen
in kaart gebracht en didactische niveaus bekend. Hierdoor is het mogelijk om een goede inschatting van de
onderwijsbehoefte te maken. Op basis van deze onderwijsbehoefte wordt de leerling geplaatst in die groep die het
meest passende is.
De leerkracht heeft een zeer belangrijke rol. Onze leraren stemmen hun handelen af op de onderwijsbehoeften van hun
leerlingen. Ze werken handelinsggericht. Passend onderwijs krijgt (ook) gestalte in de klas.
Onze ambitie is:
In afstemming en samenspraak met PPO regio Leiden en de andere S(B)O-scholen werkt De Brug toe naar
Gespecialiseerd Onderwijs (GO)

Bijlagen
Bijlage 2: Schoolondersteuningsprofiel De Brug

3.24 De opbrengsten:
Ons onderwijs is geen vrijblijvende aangelegenheid. We streven (zo hoog mogelijke) opbrengsten na met name v oor taal,
rekenen en de sociaal-emotionele ontwikkeling. We achten het van belang dat de leerlingen presteren naar hun
mogelijkheden en dat ze opbrengsten realiseren die leiden tot passend (en succesvol) vervolgonderwijs.
Belangrijk vinden wij:
1. De leerlingen realiseren aan het eind van de basisschool de verwachte opbrengsten (op grond van hun
kenmerken) (m.n. rekenen en taal).
2. De leerlingen realiseren tussentijds de verwachte opbrengsten (op grond van hun kenmerken) (m.n. rekenen en
taal).
3. De sociale vaardigheden van de leerlingen liggen op het niveau dat verwacht mag worden (op grond van hun
kenmerken).
4. Leerlingen ontwikkelen zich naar hun mogelijkheden.
5. De leerlingen doorlopen de basisschool zo mogelijk in acht jaar.
6. De leerlingen krijgen de juiste adviezen voor vervolgonderwijs.
7. De leerlingen presteren naar verwachting in het vervolgonderwijs.
Voor een overzicht van de kengetallen (en de analyse daarvan) verwijzen we naar:
Overzicht scores eindtoetsen
Overzicht kengetallen adviezen VO
Het overzicht kengetallen adviezen VO wordt elk jaar in het jaarverslag opgenomen.
Ambities:
Ontwikkelen en uitvoeren katern 'Opbrengsten' in kader van k waliteitszorg.
De kengetallen over het functioneren VO in kaart brengen.

3.25 Afstemming en opbrengstgericht werken
Op onze school stemmen we ons onderwijs en ons onderwijsaanbod af op de onderwijsbehoeften van de leerlingen.
We werken handelingsgericht met groepsplannen/leerstofplanning. De leerkrachten stellen 5 keer per jaar een groepsplan
op. Zij stemmen hun instructie, het aanbod en de tijd af op de kenmerken van de leerlingen in een groep.
Onze uitgangspunten zijn:
1.De instructie wordt gedifferentieerd aangeboden op drie niveaus.
2.De leerkrachten hanteren directe instructie.
3.De leerlingen werken zo mogelijk zelfstandig samen.
4.De leerkrachten geven ondersteuning en hulp (vaste ronde volgens GIP-model).
5.De leerkrachten zorgen voor leerstofdifferentiatie.
6.De leerkrachten zorgen voor tempodifferentiatie.

Opbrengstgericht werken wordt ondersteund door ons leerlingvolgsysteem. Bij de bespreking van de groep (leerlingen)
wordt de uitslag van de toets (de gehaalde vaardigheidsscore) vergeleken met de norm die we per leerroute hebben
vastgesteld (zie ambities). Als de score structureel onder de norm is, worden er door de IB'er en de leerkracht
interventies afgesproken. Deze interventies kunnen zijn:
1.Meer tijd besteden aan dat vak-/vormingsgebied (roosteren)
2.Instructie wijzigen en verbeteren: consequent directe instructie toepassen
3.Meer automatiseren
4.Methode-aanbod uitbreiden
5.Differentiatie aanpassen.
De schoolleiding en de IB'er voeren vervolgens klassenconsultaties uit om te observeren of het de leerkracht lukt om
de interventies toe te passen en te bepalen of de interventies effect hebben. Leerkrachten worden ook gekoppeld
(collegiale consultatie) om good practice op te doen.
Cyclus van handelingsgericht werken met groepsplannen
Op onze school werken we met groepsplannen. Het benoemen van de onderwijsbehoeften is een van de zes stappen
in de cyclus van handelingsgericht werken met groepsplannen. De cyclus wordt per vak- of vormingsgebied tenminste
twee keer per schooljaar doorlopen. Zie voor meer informatie over de cyclus van het werken met groepsplannen
Paragraaf 3.20.
Onze ambitie is:
Ouders, leerkracht en schoolpsycholoog bepalen tijdens de jaarlijkse KB of de te volgen leerroute nog steeds passend
is voor de leerling.
Verbeterpunt

Prioriteit

De leraren analyseren de vorderingen van de leerlingen om vast te stellen wat de
aanpassingen van het aanbod en/of het onderwijsleerproces moeten zijn voor de groep

hoog

4 Personeelsbeleid
4.1 Integraal Personeelsbeleid
Het integraal personeelsbeleid van onze school is ontleend aan het strategisch beleidsplan van PROO Leiden en richt
zich op de ontwikkeling van de medewerkers. De bedoelde ontwikkeling is tevens gekoppeld aan de missie en de
visie(s) van de school. De vastgestelde competenties en criteria waarop we ons richten zijn vormgegeven in het
functiebouwwerk van PROO Leiden en de wet BIO
We gaan uit van de volgende competenties:
1. Interpersoonlijk competent
2. Orthopedagogisch competent
3. Vakinhoudelijk en orthodidactisch competent
4. Organisatorisch competent
5. Competent in samenwerken met collega's
6. Competent in samenwerken met omgeving
7. Competent in reflectie en ontwikkeling
Naast bovengenoemde competenties worden de volgende verdiepingsdimensies belangrijk gevonden:
8. Professionele beroepshoudingen kwaliteiten waaronder:
a. normatieve professionaliteit, waaronder wordt verstaan: het kunnen aansluiten op de meergelaagdheid in de leerling,
een goede balans vinden tussen instrumentele (effectief handelen), communicatieve (goed samenwerken) en
normatieve professionaliteit (aansluiten op zelfbeeld en identiteitsontwikkeling van de leerling)
b. authentiek functioneren d.w.z. gezond met zichzelf omgaan zowel fysiek als psychisch.
9. Diepgang in kennistoepassing- en ontwikkeling:
a. kennisinhouden en –niveaus, waaronder wordt verstaan:
Heeft praktische, methodische en theoretische kennis met betrekking tot leerling en leren, gericht op doelgroep en
leeftijdsniveau
b. Cyclus van diagnosticerend onderwijzen, waaronder wordt verstaan:
Hanteert de cyclus van professioneel handelen en sluit daarbij aan op bijzondere hulpvragen van leerlingen vanuit het
besef dat er geen sprake kan zijn van diagnose-recept-aanpak, maar dat individueel maatwerk nodig is. Werkt hierbij
interdisciplinair.
De competenties en de criteria zijn verwerkt in een "observatiewijzer" en “feedbackformulier” (zie bijlagen). Daardoor
borgen we dat onze doelen aan bod komen bij de groepsbezoeken. De inhoud van formulieren staan centraal bij vrijwel
alle instrumenten voor personeelsbeleid en met name bij de POP-, functionerings- en beoordelingsgesprekken.
Beoordeling
De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-EC)
Omschrijving

Resultaat

Quickscan Wassenaarseweg 2012 - Integraal Personeelsbeleid

3,21

Bijlagen
1. Functiebouwwerk PROO Leiden - competenties leraar SO
2. Feedbackformuier

4.2 De organisatorische doelen van de school
We hebben inzichtelijk hoe het personeelsbestand er (kwantitatief en kwalitatief) uit ziet en wat wenselijk is op een
termijn van vier jaar en welke acties er ondernomen worden om het gewenste personeelsbestand dichterbij te brengen.
De gewenste situatie is afgeleid van onze missie, visie(s) en afspraken.
Huidige situatie 2014 - 2015

Gewenste situatie 2015 - 2019

Aantal personeelsleden

28

31

Verhouding man - vrouw

8 - 20

13 - 18

1

Directeur

1

1

2

Adjunct-directeur

0

1

3

LB-leraren

10

11

4

LC-leraren

0

1

5

Taalleesspecialist

0

1

6

Rekenspecialist

0

1

7

IB-er

1

1

8

Vakleerkracht bewegingsonderwijs

1

1

9

Leraarondersteuner

1

1

10

Onderwijsassistenten

2

2

11

ICT-coördinator

1

1

12

Gedragswetenschappers

5

5

13

Administratief medewerkers

3

2

14

Conciërges

2

2

De consequenties van onze organisatorische doelen zijn opgenomen in ons Plan van Aanpak (2015-2019) en komen
standaard aan de orde bij de POP-ontwikkeling en in de functioneringsgesprekken. Voor wat betreft de LC-leraren
hebben we de wens om de volgende specialisaties te creëren: een taalleesspecialist en een rekenspecialist.
Momenteel (2015) beschikken we over één LC-functie: IB-er.
Tevens willen we dat alle leerkrachten geschoold Master SEN of vergelijkbaar geschoold zijn.

4.3 De schoolleiding
De schoolleiding
De schoolleiding wordt gevormd door de directeur van de school. Kenmerkend voor de schoolleiding is:
De directeur:
• …ontwikkelt (samen met het team) een visie, concretiseert deze en draagt deze uit.
• …anticipeert op ontwikkelingen in omgeving en beïnvloedt deze doelbewust vanuit ondernemerschap.
• …is integraal verantwoordelijk.

• …geeft leiding aan een lerende organisatie, bevordert samenwerken en leren.
• …stimuleert mensen tot eigenaarschap en om initiatief te nemen.
• …heeft een voorbeeldrol, vooral in moeilijke situaties. Hij is een cultuurbouwer.
• …geeft en vraagt feedback, is reflectief op de eigen rol en bijdrage.
• …stelt eisen, confronteert en stelt vragen die niemand anders stelt.
• …verzamelt, analyseert en zet informatie en kennis in ten behoeve van leerprocessen en verantwoording, PDCAcyclus.
• …stuurt op kwaliteit en excellentie.
De directeur is eindverantwoordelijk en voert zijn taken uit met het team.
Beoordeling
De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-EC)

4.4 Beroepshouding
Beroepshouding - professionele cultuur
Het is voor de kwaliteit van de school van belang dat de werknemers niet alleen beschikken over lesgevende
capaciteiten. Op onze school wordt ook veel waarde gehecht aan de professionele instelling van de werknemers, aan
een juiste beroepshouding. Naast de schoolontwikkelingen is het ook van belang om goede contacten te onderhouden
met andere SBO scholen, SO scholen en collega’s binnen het samenwerkingsverband.
Daarbij gaat het om de volgende ambities:
Iedere leraar:
• …voelt zich gewaardeerd, kent zijn/haar talent en zet dat in voor de school en PROOLeiden breed.
• …ontwikkelt zich inhoudelijk en/of qua vaardigheden in het belang van de organisatie en zichzelf.
• …reflecteert zelf en met anderen op het werk, signaleert verbeterpunten en draagt bij aan de uitvoering. Laat zien wie
hij/zij is en staat open voor kritische vragen. Neemt deel aan intervisie, leert van andere scholen binnen PROOLeiden
en participeert in activiteiten van de PROO Academie.
• …volgt vernieuwingen en reflecteert op bruikbaarheid voor de eigen school.
• …ontwikkelt de vaardigheid om naar behoefte van het kind te kunnen schakelen tussen de rol van kennisoverdrager
naar leercoach. Betrekt leerlingen bij hun eigen leerproces, bij het groepsproces, maar ook bij het eigen leerproces
(van de leraar).
• ...is intrinsiek gemotiveerd, werkt met passie voor het vak en creëert tijd voor reflectie, voor leren en verbeteren en
voor samenwerking. Dit is een primaire verantwoordelijkheid van iedere leerkracht zelf (eigenaarschap), gestuurd en
gemotiveerd door de schoolleider en ondersteund door modern personeelsbeleid.
Verder vinden wij het belangrijk dat de leraar:
- ...handelt overeenkomstig de missie en de visie van de school
- ...zich collegiaal opstelt
- ...zich medeverantwoordelijk voelt voor de school, de leerlingen en elkaar
- ...met anderen kan en wil samenwerken
- ...genomen besluiten loyaal uitvoert
- ...aanspreekbaar is op resultaten en op het nakomen van afspraken
- ...handelingsgericht en planmatig kan werken
- ...bereid is om collega’s uit het samenwerkingsverband inzage te geven over de werkwijze en pedagogische
benadering.
- …een onderzoekende houding heeft om het gedrag van het kind te begrijpen en openstaan voor deelname
aan wetenschappelijk onderzoek
- …in staat zijn een actieve bijdrage te leveren m.b.t. observatie en professionele verslaglegging in de
diagnostische fase
- …ouders ziet als educatief partner in hun rol als ervaringsdeskundige
Beoordeling
De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-EC)
Omschrijving

Resultaat

december 2014 - Professioneel handelen op PI-school De Brug WW

3,24

Omschrijving

Resultaat

Ouickscan 2013-2014 - Beroepshouding op PI-school De Brug WW (betrek deze indicator
op jouw beeld van het team)

3,27

Schooldiagnose De Brug, Wassenaarseweg 2012 - Beroepshouding

3,74

4.5 Professionele cultuur
De schoolleiding streeft ernaar de school te ontwikkelen tot een lerende organisatie, tot een school die gekenmerkt
wordt door een professionele schoolcultuur. Daarom worden er jaarlijks studiedagen voor het gehele team
ingeroosterd. Speerpunt is de ontwikkeling van de leraren tot nog betere leraren.
Kenmerken van een professionele cultuur zijn wat ons betreft:
1. Teamscholing gebaseerd op werkpunten vanuit kwaliteitsmeting
2. Regelmatige momenten van reflectie op eigen handelen (supervisie, intervisie, SVIB, klassenconsultatie en
klassenbezoeken)
3. Onderwijs- en onderwijsondersteunend personeel voelt zich verantwoordelijk voor taken en attitudes beschreven in
de competentieprofielen beschreven in functiebouwwerk van PROO Leiden (competentieprofielen, POP
functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken)
4. Collegiale consultatie, zowel intern als extern: wat kan ik halen, wat kan ik brengen?
5. Leerkrachten denken in kansen ipv bedreigingen .
6. Leraren zorgen voor een constructieve bijdrage aan schoolontwikkeling.
7. Leraren zijn op de hoogte van actuele ontwikkelingen .
8. Er is een open aanspreekcultuur.
9. Jaarlijks invullen van een Persoonlijk Ontwikkelplan en dit ook jaarlijks evalueren.
10.Jaarlijks is er een functioneringsgesprek.
11. De directeur, IB-er en schoolpsychologen doen klasbezoeken m.b.t. schoolontwikkelingsaspecten en inhoud.

4.6 Beleid met betrekking tot stagiaires
Voor aankomende onderwijsassistenten, pedagogisch medewerkers, nieuwe leerkrachten, orthopedagogen en
psychologen vinden wij het belangrijk een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de verschilende disciplines. Om
deze reden bieden wij stagiaires van de pabo’s, MBO-opleidingen en universiteit de gelegenheid om ervaring op te
doen binnen hun toekomstig werkveld. Jaarlijks wordt binnen het team geïnventariseerd welke leerkrachten en
schoolpsychologen een stagiaire willen begeleiden. Mogelijke stagiaires worden uitgenodigd voor een gesprek met de
coördinator MBO-stagiaires (onderwjsassistenten en/of pedagogisch medewerkers), met de coördinator PABOstagiares (PABO-studenten) of met een schoolpsycholoog/orthopedagoog (universitair studenten). Als na het gesprek
alle partijen positief zijn, worden nadere afspraken gemaakt over de werkzaamheden voortvloeiend uit de te behalen
leerdoelen vanuit de opleiding. Voor de beoordeling van stagiaires maken wij gebruik van de beoordelingsinstrumenten
van de opleidingsschool/universiteit.

4.7 Werving en selectie
We gaan bij werving en selectie uit van de kaders in het IPB-plan van PROO Leiden. De benoeming van een directeur
of adjunct-directeur behoort volledig tot de verantwoordelijkheid van de directeur-bestuurder van PROO Leiden. De
directeur-bestuurder stelt een benoemingsadviescommissie samen met daarin een vertegenwoordiging van directeuren,
team en ouders (MR). Be n o e m in g v a n onderwijzend - en onderwijsondersteunend personeel aan een school behoort
volledig tot de verantwoordelijkheid van de directeur van de school. De directeur draagt zorg voor een zorgvuldige
procedure met inachtneming van de sollicitatiecode openbaar onderwijs.

Instrumenten die voor werving en selectie gehanteerd worden zijn:

- Sollicitatiecode openbaar onderwijs
- Wervings- en selectieprocedure managementfuncties in het primair onderwijs
- Draaiboek sollicitatieprocedure directeur primair onderwijs
- Bekwaamheidsdossier en mogelijk portfolio van de kandidaat
- Mogelijk kan een (ontwikkel)assessment deel uitmaken van de procedure

4.8 Introductie en begeleiding
Nieuwe leerkrachten worden begeleid en ondersteund door de IB-er. Deze voert het
instrument begeleidingsovereenkomst beginnende werknemer volgens het IPB PROO Leiden hoofdstuk
3.3(begeleidingsplan) uit, waarbij het speerpunt ligt op de bespreking van de competenties en inzicht geven in alle
werkzaamheden en procedures voortvloeiend uit het handelingsgericht werken met de leerlingen. De nieuwe collega
wordt op de hoogte gesteld van de missie, de visies en de ambities van de school. Tevens krijgt de nieuwe leerkracht
het pedagogisch-, didactisch- en organisatorisch handboek overhandigd. Nieuwe leraren ontwikkelen een POP en
houden hun ontwikkelingen bij in een bekwaamheidsdossier dat zich richt op het leren beheersen van de competenties
om zich binnen 3 jaar van startbekwaam naar basisbekwaam te ontwikkelen en binnen 7 jaar naar vakbekwaam.
De lesobservaties (zie begeleidingsplan) worden uitgevoerd door de IB'er en de directeur.
Op jaarbasis krijgt de startende leerkracht (schaal LB1 t/m LB3) naast het persoonlijk budget duurzame inzetbaarheid
(40 uur) een extra budget van 40 uur op jaarbasis De leerkracht maakt met de directeur afspraken over de inzet ervan.
Het budget mag niet gespaard worden of ingezet worden als vrij opneembaar verlof.
Bijlagen
1. Begeleiding nieuwe medewerker

4.9 Taakbeleid
Onze school streeft naar een transparant en evenwichtig over de medewerkers, met hun eigen specifieke kwaliteiten,
verdeeld taakbeleid. De taken zijn onderverdeeld in lesgevende taken (kerntaken), schooltaken (niet-lesgevende taken)
en professionalisering (zie voor de uitwerking de normjaartaak). Elk jaar wordt er bekeken of de schooltaken, o.a.
commissies en werkgroepen goed verdeeld zijn over de verschillende disciplines. Daarbij wordt uitgegaan van wensen
en specifieke kwaliteiten van de personeelsleden. Tenslotte worden er jaarlijks afspraken gemaakt over
professionalisering.

4.10 Collegiale consultatie
Op dit moment vindt er facultatief collegiale consultatie plaats. In het kader van deskundigheidsbevordering zal dit een
structureler karakter krijgen. Collega’s komen bij elkaar in de klas om van elkaar te leren. Ook wordt op deze manier
gekeken of de opgestelde ambities (c.q. de competenties en criteria) worden waargemaakt. Degene die een collegiale
consultatie uitvoert, doet dit wanneer haar groep gym heeft.
Ambities:
- Iedere leerkracht staat open voor collegiale klassenconsultatie
- Iedere leerkracht voert driemaal op jaarbasis een klassenconsultatie uit bij een collega op een voor hem-/haarzelf te
ontwikkelen competentiegebied, reflecteert hierop en legt dit schriftelijk vast in zijn/haar bekwaamheidsdossier
Verbeterpunt

Prioriteit

Opzetten van structurele collegiale consultatie in

gemiddeld

4.11 Klassenbezoek
De directie legt jaarlijks bij ieder teamlid een of meerdere klassenbezoek(en) af. Bij het klassenbezoek worden -in
overleg- criteria die afkomstig zijn van de leerkrachtcompetenties ,opgesteld binnen functiebouwwerk van PROOLeiden,
geobserveerd. Daarnaast wordt bekeken of de leraar op een correcte wijze uitvoering geeft aan de gemaakte
persoonlijke ontwikkelplannen. Na afloop van het klassenbezoek volgt een feedbackgesprek. Informatie verkregen uit
klassenbezoek zal worden meegenomen binnen een functioneringsgesprek. Tevens worden er klassenbezoeken
uitgevoerd door de IB-er. De leerkrachten kunnen zelf ook vragen voor een gericht klassenbezoek.

Nieuwe leerkrachten krijgen minimaal 3 maal in het eerste jaar een klassenbezoek van de directie. Tevens zal de IB-er
bij de nieuwe leerkracht SVIB inzetten ter begeleiding en ontwikkeling van de nieuwe leerkracht.
De leerkracht reflecteert op de feedback en en archiveert dit in zijn/haar bekwaamheidsdossier.

4.12 Persoonlijke ontwikkelplannen
De gehele loopbaan in het onderwijs blijft het onderhouden van de bekwaamheid voor het onderwijspersoneel van
belang. Het gaat dus om bekwaam zijn en bekwaam blijven.
Het maken van een plan is een moment waarop iedere werknemer nadenkt over de kwaliteit van zijn/haar
professionaliteit, om die te waarborgen en/of te verhogen.
Echter Ieder mens is uniek, ieder mens leert op zijn eigen wijze en heeft mogelijk andere manieren nodig om zich te
blijven ontwikkelen. Het persoonlijk ontwikkelingsperspectief van de werknemer wordt vastgelegd in een persoonlijk
ontwikkelingsplan.
In het persoonlijk ontwikkelingsplan vindt wederzijds afstemming plaats tussen de wensen van de werknemer met
betrekking tot zijn professionele ontwikkeling en de ontwikkelingsdoelen van de organisatie en worden afspraken
gemaakt over zijn inzetbaarheid, scholing en evt. doorstroming naar andere interne of externe functies.
Tevens worden er afspraken gemaakt over de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de uren voor
professionalisering.
Iedere werknemer stelt jaarlijks een POP op. De inhoud van het POP is gebaseerd op ons competentieprofiel én de
schoolontwikkelingen. Een werknemer scoort zichzelf op de competenties, heeft kennis van de schoolontwikkelingen
en vult daarna het POP (volgens format) in ( verbeterdoelen in relatie tot de school-verbeterdoelen.).
Naar aanleiding van een ingevuld POP formulier waarin de werknemer in concrete bewoordingen de doelen voor het
komend jaar met de daaraan gekoppelde werkwijze beschrijft, wordt er een POP gesprek gehouden met de directeur.
Alle POP gesprekken vinden plaats tussen september en november. De uitvoering van het POP wordt geobserveerd
tijdens de klassenbezoeken en de voortgang komt aan de orde bij het functioneringsgesprek. Aan het eind van het
schooljaar evalueert iedere medewerker zijn/haar POP middels een evaluatieverslag. Op initiatief van de medewerker
kan er een afrondend gesprek plaatsvinden.POP’s worden gearchiveerd in het bekwaamheidsdossier.
Bijlagen
1. POP-formulier

4.13 Het bekwaamheidsdossier
Alle werknemers beschikken over een bekwaamheidsdossier. Deze dossiers worden beheerd door de leraren zelf; het
dossier is altijd op school aanwezig. De directie zorgt ervoor dat het bekwaamheidsdossier een levend document is
door er veelvuldig mee te laten werken, door het te gebruiken bij het personeelsbeleid. In dit dossier bevinden zich:
Afschriften van diploma’s en certificaten
De missie en visie(s) van de school
Een persoonlijk statuut met daarin persoonlijke waarden, visie op ontwikkeling van kinderen, visie op leren van
kinderen, visie op onderwijs om te komen tot ontwikkeling en leren, visie op onderwijs voor leerlingen met
gedragsproblematiek
De taakfunctie-inhoud en competentieprofiel
De gescoorde competentielijsten
360-Graden feedbackformulieren
De persoonlijke ontwikkelplannen
De gespreksverslagen functioneringsgesprekken(FG)
De gespreksverslagen beoordelingsgesprekken(BG)
Verslagen van feedbackgesprekken n.a.v. het klassenbezoek
Overzicht van reflectie op eigen handelen en ontwikkeling
Ambitie:
Schooljaar 2016 - 2017 hebben ale werknemers een bekwaamheidsdossier aangelegd (eigen
verantwoordelijkheid van de werknemer)
Bijlagen
1. Bekwaamheidsdossier

4.14 Intervisie
De leraren participeren bij ons op school in een professionele leergemeenschap (PLG). Deze (intervisie)groepen
worden samengesteld door de directie en CvB. Ieder PLG kent een voorzitter. Aan de orde komen: schoolthema’s die
gezamenlijk worden uitgewerkt, het persoonlijk ontwikkelplan en persoonlijke leerpunten met evaluatie en reflectie. De
schoolthema’s hangen samen met de schoolontwikkelpunten.
Tevens zal er supervisie voor leerkrachten rondom hun eigen ontwikkeling georganiseerd worden.
Ambities zijn:
In 2016 - 2017 zal gestart worden met het toewerken naar een professionele leergemeenschap
Alle medewerkers participeren aantoonbaar in intervisiegroepen georganiseerd via de PROO Academie (2015 2019).

4.15 Functioneringsgesprekken
Het periodiek met elkaar spreken over doelstellingen van de organisatie en de persoonlijke doelen van de medewerker
over het functioneren van elkaar, het uitwisselen van wat goed en minder goed gaat, het verkennen van mogelijke
oplossingen, is essentieel voor een professionele organisatie.
De directie voert tweejaarlijks een functioneringsgesprek met alle medewerkers. We beschikken over een regeling
functioneringsgesprekken (zie bijlage beleidsplan ipb PROO hoofdstuk 3.5.5 persoonlijke ontwikkeling, functioneren en
beoordelen). Het functioneren wordt 360 graden feeback meegenomen: iedere medewerker kiest 3 andere collega’s
uit voor feedback.Tijdens het functioneringsgesprek staat ook het POP van de medewerker (met daarin de
competenties) centraal. Op basis van het ontwikkelde POP wordt omgezien naar verbeterdoelen in relatie tot de
schoolverbeterdoelen. Aan de orde komen verder: motivatie en visie, welbevinden, taakstellingen en afspraken,
professionalisering, loopbaanwensen en mobiliteit, management (organisatie, taakbeleid en personeelsbeleid).
Bijlagen
1. Format functioneringsgesprek

4.16 Beoordelingsgesprekken
Onze school beschikt over een regeling voor beoordelingsgesprekken (BG). De directeur voert een BG bij de overgang
van een tijdelijke naar een vaste benoeming. Ook wordt er 1 x per 4 jaar een BG gevoerd met iedere werknemer. Bij dit
BG wordt het competentieprofiel behorende bij de taakfunctie gebruikt. Daarnaast worden houding en gedrag t.o.v.
collegae en ouders, en de doorgemaakte ontwikkeling in kennis en vaardigheden beoordeeld. Met de beoordeling van
de directeur vormt dit de basis van de definitieve beoordeling.

4.17 Deskundigheidsbevordering - Professionalisering
Het integraal personeelsbeleid van De Brug en PROO Leiden richt zich op de ontwikkeling van de medewerkers,
zowel op school- als op PROO-niveau.
Belangrijk wordt gevonden dat iedere medewerker:
- zich inhoudelijk en/of qua vaardigheden ontwikkelt in het belang van de organisatie en zichzelf.
- zelf en met anderen reflecteert op het werk, signaleert verbeterpunten signaleert en bijdraagt aan de uitvoering. - laat
zien wie hij/zij is en open staat voor kritische vragen.
- deelneemt aan intervisie, leert van andere scholen binnen PROOLeiden en participeert in activiteiten van de PROO
Academie.
- vernieuwingen volgt en reflecteert op bruikbaarheid voor de eigen school.
- vaardigheden ontwikkelt om naar behoefte van het kind te kunnen schakelen in zijn/haar rol.
- leerlingen betrekt bij hun eigen leerproces, bij het groepsproces, maar ook bij het eigen leerproces (van de leraar).
- intrinsiek gemotiveerd is, met passie voor het vak werkt en tijd creëert voor reflectie, voor leren en verbeteren en voor
samenwerking.
Dit is een primaire verantwoordelijkheid van iedere leerkracht zelf (eigenaarschap), gestuurd en gemotiveerd door de
schoolleider en ondersteund door modern personeelsbeleid. Wat voor de leraar geldt, geldt afgeleid voor alle
medewerkers van De Brug en PROO Leiden.
In het kader van de professionalisering beschikt iedere medewerker over 2 klokuren per week (naar rato van

de

werktijdfactor). Daarnaast is er voor iedere medewerker een budget beschikbaar in het kader van de duurzame
inzetbaarheid (van 40 uren, naar rato). Scholing komt aan de orde bij de functioneringsgesprekken. Medewerkers
kunnen voor (persoonlijke) scholing opteren (bij voorkeur in relatie tot de organisatorische doelen van de school, de
schoolverbeterdoelen, de competentie set en/of het opgestelde persoonlijk ontwikkelplan) en daarnaast organiseert en
faciliteert de directie teamgerichte scholing. Ook deze scholing richt zich op het versterken van de missie, de visie en de
ambities (doelen) van de school. In de regel volgt het team een aantal maal per jaar teamgerichte scholing. Iedereen is
daarbij aanwezig. De scholing wordt verwerkt in de normjaartaak onder het kopje deskundigheidsbevordering.
Gevolgde teamscholing:
2011 - 2015:
2011 - 2012:
- PBS, 1e jaar
- Psychopathologie
- Intervisie
2012 - 2013:
- PBS, 2e jaar
- Psychopathologie
2013 - 2014:
- PBS, 3e jaar
- Psychopathologie
2014 - 2015:
- Observatie, reflectie en professionele verslaglegging
- Supervisie
Gevolgde persoonlijke scholing 2011 - 2015:
- Opleiding SVIB - 2 medewerkers
- Opleiding leraarondersteuner - 2 medewerkers
- Master SEN - 1 medewerker
- Mindfulness - 2 medewerkers
- BHV (en herhaling) - 4 medewerkers
- Scholing autisme - 6 medewerkers
- Schoolpsychologenopleiding - 1 medewerker
- Opleiding orthopedagoog generalist - 1 medewerker
- Kweekvijver PROO Leiden - 1 medewerekr
- Meten is weten - 3 medewerkers
- Digibord Tachvision - 7 medewerkers
- Opbrengstgericht werken - 2 medewerekrs
- Handelingsgericht werken - 2 medewerkers
- LOPI - 1 medewerker
- Kwaliteitszorg - 3 medewerkers
- Fnlandreis directie - 1 medewerker
- Finlandreis leerkrachten - 2 medewerkers
- MR-scholing - 2 medewerkers
- Normkennis kwaliteitsnormen SO - 1 medewerker
- Auditoring - 1 medewerker
Specifieke expertise team:
- Gedrags- en/of psychiatrische problematiek
- Observatie, reflectie en professionele verslaglegging
- PBS-geschoold
- Deelname aan landelijk wetenschapelijke onderzoeken:
VPI (-O), leerbaarheid, ouderbetrokkenheid en groepsdynamica.

Teamscholing 2015 - 2019:
- PLG (professionele leergemeenschap)
- 21th Century Skils
Persoonljke scholing 2015 - 2019:
- Master SEN - meerdere medewerkers
- Finlandreis leerkrachten - 2 medewerkers
- Supervisie
- Dyslexie- en dyscalculiecoach
- Taal- en leesspecialist - 2 medewerkers
- Opleiding tot cultuurcoördinator - 1 medewerker
- Van startbekwaam naar vakbekwaam leerkracht
- Participatie binnen PROO-academie.

4.18 Teambuilding
Als school hechten we veel waarde aan communicatie, zowel formeel als informeel.
Op onze school zijn er diverse typen vergaderingen (zie hoofdstuk 5, Interne communicatie) waarin we met elkaar
overleggen over thema’s die inhoudelijk en/of organisatorisch van belang zijn voor de school en de medewerkers. De
eenheid in het team wordt ook versterkt door de gezamenlijke momenten van scholing tijdens studiedagen.
Daarnaast zijn er diverse informele werkgerelateerde onderlinge contacten die er toe bijdragen dat de teamleden zich
gesteund en gewaardeerd voelen.
We onderscheiden in het kader van teambuilding ook de meer informele communicatiemomenten. Het initiatief is
genomen om regelmatig met elkaar buiten school iets te drinken of te eten. Ook dan is er tijd voor meer informeel
overleg. De school organiseert een gezellig samenzijn met de Kerst en een afsluiting aan het eind van het schooljaar.
Daarnaast is er jaarlijks een activiteit voor het personeel.

4.19 Verzuimbeleid
Een zieke werknemer meldt zich ziek bij de directeur. Deze regelt de vervanging. De werknemer meldt zich ook beter bij
de directeur. Bij langduriger verzuim wordt de werknemer opgeroepen bij de Arbo-arts van PROO Leiden. Bij driemaal
kort veelvuldig verzuim wordt een verzuimgesprek gehouden door de directeur. Bij vermoeden van oneigenlijk verzuim
wordt de Arbo-arts ingeschakeld, in overleg met de personeelsconsulent. Langdurig verzuim wordt afgehandeld
conform de Wet Poortwachter. De re-integratie voor wat betreft het functioneren op school valt onder de
verantwoordelijkheid van de schooldirecteur. Bij ziekte wordt, naast de informele contacten door de collegae, formeel
door de directeur contact onderhouden met de betrokkene.

4.20 Mobiliteitsbeleid
Het mobiliteitsbeleid is opgesteld door het bovenschools bestuur (zie bijlage). De directeur inventariseert in jaarlijks
wat de wensen zijn van het onderwijzend personeel, waarbij ook de wens voor vrijwillige mobiliteit wordt
geïnventariseerd. Binnen het formatiekadergesprek wordt geïnventariseerd of er belangstelling is voor mobiliteit.

5 Organisatie en beleid
5.1 Organisatiestructuur
Organisatiestructuur en - cultuur
Onze school is een van de voorzieningen van Speciaal Onderwijs scholen van de Stichting Openbaar Primair en
Speciaal Onderwijs Leiden. De Houtmarkt SO-afdeling is een nevenvestiging van PI-school De Brug. De Houtmarkt is
een SO-school voor kinderen in de leeftijd van 4 – 7 jaar, PI-school De Brug voor kinderen in de leeftijd van 7 – 14 jaar.
Beide scholen hebben een eigen directeur. De directeur geeft - onder eindverantwoordelijkheid van de directeurbestuurder van de Stichting - leiding aan de school. De directeur is integraal verantwoordelijk voor de dagelijkse gang
van zaken en het (uitvoeren van het) beleid. De directeur wordt bijgestaan een IB-er, een kwaliteitsmedewerker en een
ICT-coördinator. Beide scholen beschikken over een eigen Commissie van Begeleiding (CvB), waarin naast de
directeur ook de IB-er en een gedragswetenschapper zitting hebben. De CvB beoordeelt plaatsbaarheid van leerlingen
en monitort de zorgstructuur. Er vindt tussen de directeuren regelmatig overleg en afstemming plaats, zowel beleidsmatig
als strategisch. Beide scholen hebben de beschikking over een gezamenlijke MR, waarin van beide scholen zowel
personeel als ouders zijn vertegenwoordigd. Op Stichtingsniveau is er een GMR.

5.2 Groeperingsvormen
De doelgroep van de school betreft kinderen met (ernstige) gedrags en/of psychiatrische problematiek die baat hebben
bij een duidelijke klassenstructuur en zich daarnaar kunnen voegen.
De school gaat uit van een klassensysteem ingedeeld op sociaal-emotionele ontwikkeling, leeftijd en leerniveau. Hierin
wordt gedifferentieerd in gedrags- en psychiatrische problematiek. De Brug kent structuur-groepen en structuurplusgroepen. De structuur-groepen zijn heterogeen samengestelde groepen van kinderen met diverse problematiek. In
deze groepen wordt uitgegaan van groepsinstructie en werken de kinderen aan tafeltjes in een 'open' klas. Er is sprake
van een duidelijke structuur in de dag waarbij er ook enige wisseling van activiteit, ruimte en tijd mogelijk is. Er is sprake
van een uniform pedagogisch en didactisch klimaat. Voor kinderen die nog meer voorspelbaarheid nodig hebben, is de
structuurplus-groep. In deze groep heerst er nog meer voorspelbaarheid door nog meer structuur aan te brengen in tijd,
activiteiten, interactie en ruimte.
De school plaatst kinderen dus weloverwogen.
De lessen worden in het algemeen in de groep aangeboden aan de leerlingen. Binnen de groepen wordt er gewerkt met
groepsplannen en waar noodzakelijk op eigen niveau met gedifferentieerde instructiemomenten. Bij techniek,
kunst/ict/koken en judo wordt het klassensysteem doorbroken. Bij betreffende vakken worden de lessen aan een halve
groep gegeven.

5.3 Schoolklimaat
Schoolklimaat (inclusief Sociale Veiligheid)
Wij vinden het belangrijk dat de school een veilige en verzorgde omgeving is voor de leerlingen en de medewerkers.
Een omgeving waarin iedereen zich geaccepteerd voelt en waar het plezierig samenwerken is. Een goed contact
tussen de leerlingen onderling vinden wij belangrijk en dit wordt nadrukkelijk aangeboden. Wij vinden het belangrijk dat
onze leerlingen zich verantwoordelijk gaan voelen voor hun eigen keuzen en gedragingen. Om dit te realiseren werken
wij volgens de methodiek van School Wide Positive Behavior Support (SWPBS), ook wel PBS genaamd. PBS is een
schoolbrede aanpak van gedrag om een veilig en positief schoolklimaat te creëren dat het leren bevordert.
Dit gebeurt door:
• belangrijke basiswaarden van de school te bepalen (aardig zijn en veiligheid);
• deze waarden te vertalen naar gedragsverwachtingen voor alle ruimtes van de school;
• de gedragsverwachtingen op en rond de school visueel te maken;
• het gedrag actief aan te leren en regelmatig te oefenen; • het gedrag systematisch te belonen.
Daarnaast verzamelt school informatie over gedrag van leerlingen. Dit doen we door te registreren waar, wanneer, hoe
laat en met wie gedragsincidenten plaatsvinden. Deze informatie helpt de school om gerichte beslissingen te nemen
over gedrag en waar nodig tot actie over te gaan. De school betrekt daarnaast ouders op een positieve manier bij het
onderwijs van hun kind en samen met ouders wordt nagedacht over manieren waarop ouders het positieve gedrag van
hun kind thuis kunnen stimuleren.
Wij zien ouders als volwaardig educatief partner en onontbeerlijke partner voor de ontwikkeling van hun kind. Wij
vinden het zeer belangrijk dat ouders zich gehoord voelen, goed geïnformeerd zijn en hun verantwoordelijkheid voor
schoolse aangelegenheden nemen.

Het personeel van de school is zich bewust dat haar rol een voorbeeld dient te zijn voor kinderen en ouders, ook als het
gaat om omgangsvormen.
Het gebouw dient verzorgd en opgeruimd te zijn, zo ook de lokalen.
Beoordeling

Omschrijving

Resultaat

Ouickscan 2013-2014 - Schoolklimaat op PI-school De Brug WW

3,20

Quickscan Wassenaarseweg 2012 - Schoolklimaat

3,17

5.4 Sociale en fysieke veiligheid
Binnen een veilige school is duidelijk wat wel en niet wordt geaccepteerd. Hiervoor zijn niet alleen regels en protocollen
opgesteld, maar dit is ook zichtbaar in het handelen van alle medewerkers.
De school waarborgt de sociale veiligheid van leerlingen en leraren (werknemers). Daartoe is allereerst vastgesteld
welke (ernstige) incidenten de school onderscheidt. We maken onderscheid tussen klein probleemgedrag en groot
probleemgedrag.
Het onderscheid is dat de leerkracht (of andere betrokken volwassene) bij groot probleemgedrag geen regie meer
ervaart in de interactie met het kind.
Onder groot probleemgedrag wordt ook onacceptabel probleemgedrag genoemd.
Groot probleem- en onacceptabel gedrag zijn:
- Fysieke agressie leerling - leerkracht
- Fysieke agressie leerling - leerling
- Verbale agressie leerling - leerkracht
- Verbale agressie leerling - leerling
- Vandalisme
- Seksueel misbruik
- Seksuele intimidatie
- Discriminatie of racisme
- Vernieling
- Diefstal
- Heling
- (Religieus) extremisme
De school beschikt over een registratiesysteem: de leraar registreert alle incidenten, zowel klein
probleemgedrag m.b.v. het incidentregistratieformulier als groot probleem- en onacceptabel gedrag m.b.v.
incidentmeldingsformulier. De leerkracht vult het incidentmeldingsformulier digitaal in en verzendt deze naar de
schoolpsycholoog verbonden aan de klas, de IB-er en de directeur. De ouders worden van ieder incident bij groot
probleem- en onacceptabel gedrag telefonisch door de leerkracht op de hoogte gesteld. Bij 3 incidenten in een korte tijd
worden de ouders van betreffende leerling uitgenodigd voor een gesprek met de leerkracht en de schoolpsycholoog en
worden afspraken gemaakt over het gewenste gedrag van de leerling.
Alle data m.b.t. klein - , groot - en onacceptabel probleemgedrag worden op maandbasis verwerkt en eens per twee
maanden binnen het gedragsteam van de school besproken om daar waar nodig uitgezet beleid te wijzigen.
De school probeert incidenten te voorkomen. Er zijn school- en klassenregels (w.o. plein-regels; de regels zijn m.n.
gedragsregels: hoe ga je met elkaar om). Deze regels worden ook daadwerkelijk gehanteerd. De school beschikt over
verschillende methodes voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. De lessen sociaal-emotionele ontwikkeling staan in
het teken van de ontwikkeling van goed (passend) gedrag.
De school beschikt over een contact- en een (externe) vertrouwenspersoon.
In de schoolgids worden ouders uitgebreid geïnformeerd over aspecten van sociale veiligheid. De school beschikt over
3 BHV-ers.
Vanuit PROO zijn er gedragsregels voor onderwijspersoneel, kinderen en ouders vastgelegd. Zij staan in de map
“Protocollen, Gedragsregels en Afspraken” .
Personeel wordt verondersteld deze protocollen te kennen en hier naar te handelen. Ouders hebben inzage in deze
protocollen.
Door het werken met PBS zullen gedragregels en veiligheid een terugkerend bespreekpunt zijn.

Beoordeling
Om te controleren of leerlingen en leraren zich echt sociaal veilig voelen, bevraagt de school leerlingen, ouders en
leraren 1 x per twee jaar m.b.t. het aspect Sociale Veiligheid. Daarvoor wordt de quickscan en vragenlijsten Sociale
veiligheid (WMK-EC) gebruikt.
Daarnaast wordt ieder kind jaarlijks gescoord volgens SCOL en KB-format ten aanzien van sociale vaardigheden. De
uitslagen van het KB-format worden door de leraren besproken met de schoolpsycholoog verbonden aan de klas en
op basis van de resultaten wordt het OPP op- en/of bijgesteld.

5.5 ARBO-beleid
Onze school heeft een Arbo-contract afgesloten. Het beleid is erop gericht om uitval van leerkrachten te voorkomen.
Bij langdurige uitval stelt de arbeidsdeskundige, eventueel in overleg met de bedrijfsarts, een probleemanalyse op. De
directeur en de zieke leerkracht stellen vervolgens een plan van aanpak op. Tevens bestaat de mogelijkheid voor
overleg met de bedrijfsarts en de personeelsconsulent HR PROO Leiden. Wij hechten veel belang aan een gezond
leef- en werkklimaat in en rondom de school.
We beschikken over een RI&E en een registratie-formulier voor het melden van een ongeval en de oorzaak daarvan.
Op die manier kunnen we tekortkomingen aan het gebouw en/of materialen in kaart brengen en acties plannen. Voor
de speeltoestellen is een logboek aanwezig voor het bijhouden van onderhoud en het melden van eventuele
ongevallen. De brandweer heeft een gebruiksvergunning afgegeven en (daarmee) via de vergunning de school
brandveilig verklaard. Op de school is een veiligheidsplan, met daarin opgenomen een calamiteitenplan, aanwezig.

5.6 Interne communicatie
Op onze school vinden we de interne communicatie van groot belang. Het gaat erom betrokkenheid te creëren van de
medewerkers op het werk en op het schoolgebeuren om op die manier de kwaliteit van de school te optimaliseren.
Daarom zorgt de schoolleiding voor een heldere overlegstructuur en worden er effectieve hulpmiddelen gebruikt.
De overlegstructuur bestaat uit:
1. Teamoverleg ( eens per 4 weken)
2. Werkgroepen vanuit taakbeleid en schoolontwikkeling (jaarplanning wordt door de werkgroep zelf opgesteld en
gedeeld met het team)
3. Teamtimemomenten zesmaal per jaar
4. Zorgvergadering, waarin we onderscheiden:
- Kindbespreking (multidisciplinair overleg met ouders) - eenmaal op jaarbasis
- Kindrondjes (leerkracht en schoolpsycholoog) - viermaal per jaar
- Groepsbespreking (leerkracht en IB-er) - viermaal per jaar
5. DIRIB-overleg (overleg schoolleiding en IB-er), eens per 2 weken
6. Commissie van Begeleiding (CvB), eens per 2-3 weken
7. Schoolpsychologenoverleg (SPO), eens per 6 weken
8. Schoolpsychologen en pedagogenoverleg cluster IV, eens per 6 weken
9. Studiedagen voor team, minimaal 4 dagen per jaar
10. De MR vergadert 8 x per jaar
11. De OR vergadert 8x per jaar
12. BOD (Bestuurs Overleg Directies), eens per 4 weken
13. SO PROO Leiden, eens per 6 weken
14. SO directiekring, eens per 6 weken
15. Overleg Directie - Directies SWV-en, eens per jaar
16. We gebruiken effectieve middelen voor de communicatie: postvakken, memobord, e-mail, weekbrieven voor
personeel.
Qua communicatiegedrag vinden we het volgende belangrijk:
1.
2.
3.
4.

Zaken worden op de juiste plaats besproken.
Vergaderingen worden goed voorbereid.
Op vergaderingen is sprake van actieve deelname.
In beginsel spreekt iedereen namens zichzelf .

5.

We geven elkaar respectvolle feedback en accepteren ook feedback van anderen.

Beoordeling
De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-EC)
Omschrijving

Resultaat
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5.7 Externe contacten
Naast de vaste relatie met het PI vinden we ook de samenwerking met andere instellingen heel belangrijk.
Samen met anderen. Ouders willen dat het goed gaat met hun kind. Dat hij goed leert omgaan met zijn stoornis. Dat hij
zelfvertrouwen heeft en tot leren komt. Deze doelen streven wij als school ook na. Daarom zien wij ouders als onze
belangrijkste samenwerkingspartner. Om deze doelen te bereiken hebben we ook de expertise van andere instellingen
nodig.
De Brug heeft altijd een relationeel beleid gevoerd vanuit de visie dat samenwerking met andere scholen, maar ook met
andere instanties en sectoren, een meerwaarde heeft en kansen biedt. Zeker gezien de invoering van Passend
Onderwijs en de transitie van de zorg naar de gemeentes is deze samenwerking van essentieel belang is. Dit zal
betekenen bestaande contacten intensiveren, nieuwe contacten initiëren en vraagt ook innovatief denken om samen
met andere instanties te komen tot een goede samenwerking om elk kind passend onderwijs en ondersteuning te
kunnen bieden. Onze school onderhoudt daarom structurele contacten met externe instanties. Hierdoor halen we
expertise binnen, waardoor we adequaat samen kunnen werken aan de opvoeding, onderwijs en de ontwikkeling van
de kinderen. We dragen daarvoor - als school, ouders en omgeving - een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De
externe instanties waarmee we een relatie onderhouden zorgen voor advies, hulp en ondersteuning en dit komt de
kwaliteit van het onderwijs en de school als organisatie ten goede.
Onze school onderhoudt systematische en gereguleerde contacten met:
1. Pedologisch Instituut
Vanaf de start in 1962 wordt nauw samengewerkt met het Pedologisch Instituut Leiden (PI Leiden), onderdeel van
Onderwijs Advies. Deze samenwerking kenmerkt zich door het uitwisselen van expertise, diagnostiek en behandeling,
het ontwikkelen van nieuwe methodieken en de proeftuin voor onderwijsvernieuwing. Tevens heeft het PI een
mediërende functie in het verbinden van onderwijs en zorg.
- De school participeert landelijk in het PI7-consortium en is actief binnen landelijk door het consortium geïnitieerde
onderzoeken als VPI(O), ouderbetrokkenheid, leerbaarheid en groepsdynamica.
2. Samenwerkingsverbanden PPO regio Leiden, Duin &Bollen & RIjnstreek
De school participeert actief in het SO-directiekringoverleg om te komen van SO naar GO (gespecialiseerd onderwijs)
3. Ondersteuningteams (OT) SWV-en
De Brug participeert als 2e onderwijsexpert in ondersteuningsteams van de samenwerkingsverbanden PPO regio
Leiden, SWV Rijnstreek en SWV Duin en Bollen om te bepalen of het SO cluster 4 een passende onderwijsplek voor
een leerling met een specifieke ondersteuningsbehoefte kan bieden.
4. Centrum Autisme
De Brug heeft een samenwerkingsrelatie met Centrum Autisme als het gaat om observatie, begeleiding en
ondersteuning van leerlingen binnen het autisme spectrum stoornis en leerkrachten.
5. CJG Wijkteam Leiden Noord
De Brug heeft een samenwerkingsrelatie met CJG Wijkteam Leiden Noord als het gaat om specifieke
ondersteuningsbehoefte(s) van interne leerlingen.
6. Jeugd GGZ in de regio
De Brug heeft nauwe contacten met onder meer Curium en Rivierduinen als het gaat om behandeling en diagnostiek
van kinderen
7. Ambulant Educatieve Dienst (AED)
De school onderhoudt nauwe samenwerking met de AED, cluster 4, welke uit de De Brug voortgekomen is en per 1
januari 2011 zelfstandig is. De samenwerking betreft intensieve contacten over ambulant begeleide leerlingen die

aangemeld worden bij De Brug, maar ook het inhuren van team- en/of individuele scholing.
8. Universiteit van Leiden.
Via de connectie met het PI is De Brug onderzoeksveld voor diverse researchprojecten vanuit de UvL, in het bijzonder
met de afdeling Orthopedagogiek. Daarnaast zijn er contacten via stages, excursies en speltrainingen. 9. SBO
(Speciaal Basis Onderwijs)
Het overleg bestaat veelal uit onderlinge verwijzingen en uitwisseling expertiseontwikkeling
10. Zorgloket SWV VO Leiden
Overleg bestaat uit voornamelijk uit kennisuitwisseling en verwijzing
11. Hogeschool Leiden Pabo
De Brug onderhoudt contacten mbt begeleiding van PABO- en SPH-stagiaires, echter ook als het gaat om participeren
binnen expertteams o.a. op gebied van ouderbetrokkenheid en samen opleiden 2.0
12. ROC’s (ID-College en Mondriaan College)
De contacten hebben voornamelijk betrekking op begeleiding van SPW-stagiaires
13. Landelijk heeft De Brug contact met verschillende belangengroepen, zoals stichting JORIK
14. Regionaal Bureau Leerplicht (RBL)
15. Onderwijsinspectie
16. Onderwijsconsulent
17. Schoolarts
Beoordeling
De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO)

5.8 Contacten met ouders
Goede contacten met ouders vinden wij van groot belang, om samen alle ontwikkelingsgebieden van het kind goed te
begeleiden. Ouders zien we daarom als gelijkwaardige gespreks- en educatiefpartner. Voor de leraren zijn de
bevindingen van de ouders essentieel om het kind goed te kunnen begeleiden. En voor de ouders is het van belang
dat zij goed geïnformeerd worden over de ontwikkeling van hun kind. Er wordt gewerkt met een dagelijks heen en weerschriftje of via de mail, waarin de leerkrachten aangeven hoe de dag verlopen is. Wij verwachten ook van de ouders dat
ze kort iets opschrijven hoe het thuis verlopen is, zodat leerkrachten hierop kunnen anticiperen in de begeleiding van
het kind.
Wij vinden dan ook dat ouders een verantwoordelijkheid hebben om zich voldoende te laten informeren over de
ontwikkeling van hun kind.
Voorafgaand aan de start van de leerling voert de schoolpsycholoog een kennismakingsgesprek aan de hand van het
startdocument. Tevens worden de verwachtingen van ouders besproken. Indien mogelijk sluit de leerkracht ook aan.
Van ouders wordt verwacht dat zij 4 x per jaar in gesprek gaan met de leerkracht over de ontwikkelingen van hun kind.
Dit gebeurt naar aanleiding van eerste indrukken van een leerkracht over de leerling, leervorderingen a.h.v. citoleerlingvolgsysteem en de kindbespreking. Tijdens deze bespreking staat het KB-format en het onderwijs
ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) centraal. Ouders kunnen, indien zij dit wensen, derden uitnodigen om aanwezig te
zijn bij deze bespreking. De gedragswetenschapper schetst een globaal beeld - gebaseerd op het KB format en OPP waarbij ouders en leerkrachten dit beeld kunnen aanscherpen. Ouders krijgen van te voren een schriftelijke
schoolrapportage als voorbereiding op de kindbespreking. Na de Kindbespreking wordt er een evaluatieverslag
gemaakt; bij akkoord wordt dit verslag door alle partijen ondertekend en gaat het naar de CvB ter monitoring.
Om alle ouders voldoende te informeren over ontwikkelingen en lopende zaken op De Brug wordt er eens in de twee
maanden De Bruggespraak uitgegeven.
De Brug heeft ook een website waar diverse documenten staan die voor ouders van belang kunnen zijn.
Onze ambities zijn:
Jaarlijks wordt er voor de start van het nieuwe schooljaar door de leerkracht met ouders en leerling een
verwachtingsgesprek gehouden.
Invoering van het programma 'Schouder.com'
Beoordeling

Jaarlijks inventariseert de oudercontactpersoon schriftelijk bij de nieuwe ouders hoe de overgang naar De Brug
verlopen is, de informatievoorziening geweest is en de mate van invloed die ouders hebben (gehad). Tevens
kunnen ouders aanbevelingen doen wat er verbeterd moet worden; hiervan wordt een verslag gemaakt en op
de website gezet.
1x in de 2 jaar wordt er een oudervragenlijst afgenomen.
De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-EC)
Omschrijving

Resultaat
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5.9 Overgang PO-VO
De begeleiding van de leerlingen die naar het voortgezet (speciaal) onderwijs gaan, is een taak voor de leerkrachten.
De begeleiding bestaat uit het voorlichten, toetsen en adviseren van de leerling. Al in een vroeg stadium wordt tijdens
de KB’s (kindbesprekingen) het ontwikkelingsperspectief van de leerling opgesteld, het doel dat de school zich stelt om
te gaan behalen met de leerling m.a.w. naar welk niveau van voortgezet onderwijs de leerling kan uitstromen. Als dat
doel bekend is, dan kunnen ook tussendoelen worden opgesteld, zodat steeds bekeken kan worden of de ontwikkeling
verloopt volgens de verwachtingen die voor de leerling zijn vastgelegd. Zo blijven school en ouders steeds met elkaar
in gesprek en weten we van elkaar welk niveau wordt nagestreefd. We werken planmatig en doelgericht. We stemmen
steeds af op wat de leerling nodig heeft om de doelen te behalen. Alle informatie over de leerling speelt daarbij een rol,
zoals intelligentie, sociaal-emotionele ontwikkeling, werkhouding en natuurlijk de leervorderingen; waar liggen risico’s
en wat zijn juist de sterke kanten van de leerling en de omgeving? Dan wordt het mogelijk een uitspraak te doen over
het niveau dat verwacht wordt bij het overgaan naar het voortgezet onderwijs. De voorlichting voor de ouders begint op
de kennismakingsavond. In de schoolverlatersgroep wordt in oktober de NIO, de Nederlandse Intelligentietest voor
Onderwijsniveau afgenomen. De test doet een uitspraak over het type en niveau van het vervolgonderwijs. Leerlingen
die het vereiste vorderingenniveau bereikt hebben om zinvol aan de landelijke CITO toets mee te doen, worden met
instemming van ouders hiervoor aangemeld. Op basis van bovenstaande informatie worden met ouders en leerlingen
gesprekken gevoerd over de mogelijkheden. Vaak volgen er dan nog gesprekken op de school van keuze. In
maart/april wordt de hele procedure afgerond met een aanmelding. Bij het verlaten van de school wordt voor iedere
leerling een onderwijskundig rapport opgesteld. Het onderwijskundig rapport geeft de noodzakelijke basisinformatie
over een leerling. Naast het onderwijskundig rapport kan de ontvangende school nog om aanvullende informatie
vragen.
Om de leerlingen goed naar het voortgezet onderwijs te begeleiden heeft de school de volgende handelingsgerichte
procedure:
- Bij plaatsing op De Brug wordt direct door een schoolpsycholoog/orthopedagoog en IB-er voor de individuele leerling
een startdocument opgesteld
- Voor iedere leerling wordt het ontwikkelingsperspectief van de leerling opgesteld welke ieder jaar tijdens de KB met
ouders besproken wordt
- Tweemaal op jaarbasis worden alle leerling gescreend volgens CITO Volgsysteem primair onderwijs (LOVS) op de
leergebieden spelling, technisch lezen, begrijpend lezen, rekenen en wiskunde en sociaal-emotionele ontwikkeling
- Tweemaal per schooljaar worden de leervorderingen van de leerling met ouders besproken.
- Er wordt gewerkt met kerndoelen primair onderwijs en leerlijnen.
- Er wordt gewerkt met de referentieniveaus F1 en S1 taal en rekenen.
- Ieder schooljaar wordt een informatieavond voortgezet (speciaal) onderwijs voor ouders georganiseerd.
- In de schoolverlatersgroep wordt de NIO en CITO eindtoets afgenomen.
- De uitslagen van de NIO en CITO-eindtoets worden met de leerlingen en ouders besproken.
- Waar nodig worden er op de school naar keuze gesprekken gevoerd door de leerkrachten van de
schoolverlatersgroepen.
- Voor iedere leerling wordt een onderwijskundig rapport opgesteld.
- Monitoring van vorderingen binnen het VO vindt tot twee jaar na het verlaten van De Brug plaats.

5.10 Voor-, tussen- en naschoolse opvang (buitenschoolse opvang)
Onze school beschikt niet over voorzieningen met betrekking tot de voor-, tussen- en naschoolse opvang, dit vanwege
de problematiek van onze doelgroep en de regionale functie die de school bekleedt. Wel is getracht om naar
aanbieders te zoeken, echter om bovengenoemde redenen heeft dit niet tot gewenst resultaat geleid.

Onze ambitie is:
In gesprek gaan met organisaties om buitenschoolse opvang mogelijk te maken.

6 Financieel beleid
6.1 Lumpsum financiering, ondersteuning en gesprekken
De afspraken met betrekking tot de financiën van onze school zijn vastgesteld in het Financieel Beleidsplan van PROO
Leiden. De directeur - bestuurder is eindverantwoordelijk voor de effectieve besteding van de middelen. Het financieel
beleid is erop gericht om de continuïteit van de totale organisatie te waarborgen en de optimale randvoorwaarden te
creëren om de gestelde doelen uit het strategisch beleidsplan van PROO Leiden en het schoolplan van de school te
realiseren. De bekostiging vanuit het Rijk is grotendeels gebaseerd op de leerlingtellingen per 1 oktober van het
daaraan voorafgaande jaar. Deze bekostiging wordt op stichtingsniveau ontvangen.
Het bevoegd gezag (de directeur - bestuurder) bepaalt hoe de middelen over de verschillende activiteiten en entiteiten
worden verdeeld. Daartoe is een allocatiemodel ontwikkeld dat beschrijft op welke wijze de middelen over de
verschillende onderdelen van PROOLeiden worden verdeeld op basis van een aantal beleidsuitgangspunten. In de
wijze van verdeling van middelen wil PROOLeiden recht doen aan de uitgangspunten van de lumpsumfinanciering,
namelijk autonomievergroting, deregulering en ontschotting tussen middelen voor Personeel en Materieel. Het
onderscheid tussen personele en materiële gelden is dus alleen nog van belang ten behoeve van de bekostiging maar
speelt geen rol meer in de allocatie en de besteding van middelen.
In het allocatiemodel maakt PROOLeiden ruimte voor het toedelen van middelen:
• aan decentrale activiteiten (scholen)
• ter dekking van gemeenschappelijke risico’s
• voor het uitvoeren van gemeenschappelijk beleid, op die domeinen waar schaalvoordelen en efficiencywinst haalbaar
zijn, ter besluitvorming door de directeur - bestuurder
• voor het uitvoeren van wettelijke en bestuurlijke taken (bestuursbureau)
Aan elke school wordt een budget toegekend dat is gebaseerd op de voor het desbetreffende brinnummer ontvangen
bekostiging, evenredig verminderd op basis van de gemaakte afspraken over gezamenlijke reserveringen
(gemeenschappelijke risico’s, gemeenschappelijk beleid en bestuursbureau).
Scholen ontvangen daarmee alleen de budgetten waar zij ook invloed op kunnen uitoefenen.
De verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn daaraan gekoppeld, mits binnen de afgesproken kaders van onder
meer CAO en PROOLeiden - beleid. Dat betekent dat een locatie maximale zeggenschap heeft over de middelen die
zij ontvangt. Het toegekende budget per school is beschikbaar voor de totale exploitatie van de school, inclusief de
inzet van personeel.
Elke school is verantwoordelijk voor zijn eigen exploitatie en de begroting van een school is taakstellend. De
verantwoordelijkheid en bevoegdheid voor de inzet van de middelen voor gemeenschappelijke risico’s,
gemeenschappelijk beleid en bestuursbureau ligt bij de directeur - bestuurder of is door hem gedelegeerd aan een
daartoe aangewezen medewerker van het bestuursbureau.

6.2 Interne geldstromen
De ouderraad vraagt van de ouders van de school een vrijwillige bijdrage. Het bedrag voor een kind is € 35,- per jaar.
Van de inkomsten worden diverse activiteiten georganiseerd, o.a. het in samenwerking met de school organiseren van
ouder- en informatieavonden, het ondersteunen van werkgroepen en commissies, en het ondersteunen van activiteiten
(Sinterklaas, Kerst, Pasen, sportdag, eindfeest, etc.) die de goede gang van het onderwijs en het welzijn van de
leerlingen bevorderen.
Jaarlijks (op de algemene ouderavond) legt de ouderraad financiële verantwoording af via de jaarrekening en een
begroting.

6.3 Externe geldstromen
6.4 Sponsoring
Vijftien organisaties, waarin de besturenorganisaties en VNG zijn vertegenwoordigd, hebben een convenant
ondertekend dat handelt over sponsoring in het primair en voortgezet onderwijs. Onze school onderschrijft dit
convenant. Dit ligt ter inzage op school.
De drie belangrijkste uitgangspunten van het convenant zijn:

• Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige doelstellingen van de school. Er mag
geen schade worden berokkend aan de geestelijke en/of lichamelijke gesteldheid van leerlingen. Sponsoring moet in
overeenstemming zijn met de goede smaak en fatsoen.
• Sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van het
onderwijs 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 kwaliteitseisen die de school aan het onderwijs stelt. Het primair onderwijsproces mag niet
afhankelijk zijn van sponsormiddelen.
Voor de volledige tekst verwijzen we naar het convenant.
De medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht op beslissingen van het bevoegd gezag over sponsoring. Wij
houden ons aan het opgestelde convenant.
Op onze school is geen sprake van sponsoring in wat voor vorm dan ook.

6.5 Begrotingen
De directeur ontvangt jaarlijks een kaderbrief van de directeur - bestuurder waarin wordt aangegeven welke middelen
vanuit het allocatiemodel aan de school worden toebedeeld en welke randvoorwaarden gelden voor het opstellen van
de begroting. Op basis daarvan stelt de directeur jaarlijks, in overleg met de controller, een voorstel op voor een
begroting voor het komende kalenderjaar met een toelichting (exploitatiebegroting). In deze begroting neemt de
schooldirecteur ook de overige middelen mee die in het komende jaar worden verwacht. De exploitatiebegroting is
gebaseerd op het beleidsplan van de school. Uit deze bedragen dienen locaties alle kosten voor hun school te betalen,
zowel personeel (leerkrachten en onderwijs ondersteunend personeel) als materieel (bijvoorbeeld leermiddelen). De
begroting wordt jaarlijks voorafgaande aan het kalenderjaar vastgesteld door de directeur - bestuurder.
De vastgestelde begroting is taakstellend. Dat betekent dat in principe geen uitgaven kunnen worden gedaan zonder
dat deze zijn begroot. Schuiven binnen de begroting is toegestaan, mits dat niets afdoet aan de vooraf geformuleerde
beleidsdoelen. De begroting is hiermee een belangrijk sturingselement geworden. De school beschikt ook over een
meerjarenbegroting met een geldigheid van vier jaar (personeel en materieel). Deze begroting wordt opgesteld op
hoofdlijnen en getoetst aan het meerjarenbeleidsplan. De ontwikkeling van het aantal leerlingen en de gewogen
gemiddelde leeftijd van het onderwijspersoneel zijn bepalende indicatoren voor de meerjarenbegroting. Zowel begroting
als meerjarenbegroting worden besproken met de MR.
Formatieplan
In het voorjaar stelt de directeur in overleg met de beleidsmedewerker HR een formatieplan op voor het komend
schooljaar. Hierin wordt de inzet van personeel opgenomen en wordt rekening gehouden met mobiliteit van
medewerkers. Het formatieplan sluit aan bij de begroting van het lopende kalenderjaar. Het formatieplan wordt
besproken met de MR.
Administratie en monitoring
De financiële ondersteuning wordt verzorgd door het bestuursbureau en het administratiekantoor OHM. Zij dragen
onder meer zorg voor het voeren van de administratie en het verrichten van betalingen. De school heeft inzicht in de
eigen financiële situatie via een webbased tool van OHM. Daarmee kan op ieder gewenst moment worden bekeken
hoe de school er financieel voor staat. Drie maal per jaar bespreken de controller en de directeur van de school de
financiële positie van de school aan de hand van de managementrapportage. Daarbij worden ook de financiële
bezetting en de personele kosten betrokken.

7 Zorg voor kwaliteit
7.1 Kwaliteitszorg algemeen
Onze school onderscheidt kwaliteit en kwaliteitszorg. We streven kwaliteit na (zie de ambities bij de verschillende
beleidsterreinen) en we zorgen ervoor, dat de kwaliteit op peil blijft: we beoordelen de ambities systematisch en
cyclisch via de WMK-EC en op basis van de bevindingen verbeteren of borgen we onze kwaliteit. Van belang is ook,
dat onze kwaliteitszorg gekoppeld is aan het integraal personeelsbeleid. We streven ernaar, dat onze medewerkers
competenties ontwikkelen die gerelateerd zijn aan de beleidsterreinen die we belangrijk vinden. Daardoor borgen we
dat de schoolontwikkeling en de ontwikkeling van onze medewerkers parallel verloopt.
Tevens voeren wij als school meervoudige publieke verantwoording als het gaat om kwaliteitszorg, d.w.z. dat onze
school jaarlijks een jaarplan en een jaarverslag opstelt dat wordt gecommuniceerd met het bovenschools management
en de MR. Op de website en in nieuwsbrieven informeren wij ouders over aspecten die gerelateerd kunnen worden aan
de kwaliteit van de school.
1. We laten de kwaliteit van onze school cyclisch beoordelen door ouders, leerlingen en leraren (zie planning WMKEC 2015-2019)
2. We werken planmatig aan verbeteringen (vanuit de documenten: WMK-EC, jaarplan en jaarverslag en
vergaderingen)
3. We rapporteren aan belanghebbenden (inspectie, bevoegd gezag, MR, GMR en ouders)
4. We hebben een kwaliteitswerkgroep (directie, IB, gedragswetenschapper) die de kwaliteitszorg aanstuurt.

Omschrijving

Resultaat
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3,56

7.2 Wet- en regelgeving
Onze school heeft kennis genomen van de eisen van de Inspectie van het Onderwijs voor wat betreft wet- en
regelgeving. Wij houden ons aan de volgende eisen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

De schoolgids leveren wij tijdig aan bij de inspectie.
De schoolgids voldoet aan de eisen die de inspectie stelt.
Het schoolplan leveren wij tijdig aan bij de inspectie.
Het schoolplan voldoet aan de eisen die de inspectie stelt.
Het zorgplan leveren wij tijdig aan bij de inspectie (via het samenwerkingsverband).
Het zorgplan voldoet aan de eisen die de inspectie stelt.
Wij programmeren voldoende onderwijstijd.
Wij programmeren niet meer dan (maximaal) 7 x een onvolledige schoolweek voor de leerlingen.

Beoordeling
De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-EC)

7.3 Strategisch beleid
PROO Leiden beschikt over een strategisch beleidsplan (zie bijlage). Vanuit de kernwaarden 'Eigenaarschap',
'Vertrouwen', 'Innovatie', 'Talentontwikkeling' en 'Verbinding' werken alle medewerkers van PROO Leiden aan de
bedoeling 'Wij dagen kinderen uit het beste in zichzelf naar boven te brengen. Wij versterken hun denk- en menskracht
door hen verantwoordelijkheid en een onderzoekende houding bij te brengen'. Dit is onze drive en geeft energie aan
ons handelen. Onze bedoeling van waaruit we werken wordt geconcretiseerd in de volgende leidende principes:
- 'We geven mogelijkheden, stellen vragen en bewonderen'.
- 'We bieden evenwicht in ontwikkeling'.
- 'We leren van én met elkaar'.
- 'We geven ruimte voor professionele autonomie'.
- 'We verbinden in verscheidenheid'.

Per leidend principe zijn de strategische doelen uitgewerkt op de strategische
- Onderwijs
- Organisatie
- Personeel
- Kwaliteit

thema's:

Voor onze school zijn per thema de volgende aandachtspunten (verbeterpunten) van belang:
Aandachtspunten onderwijs:
- Aandacht voor 21st century skills: accent op vaardigheden (brede ontwikkeling)
- Aanschaf van nieuwe methoden op de volgende vakgebieden: technisch- en begrijpend lezen, natuuronderwijs, ict en
Engels
- Per leerlijn hebben we normen vastgesteld per geplande vaardigheidsgroei gekoppeld aan een uitstroombestemming
- Oriënteren op muzische vorming (onderzoeken of het mogelijk is om muzische vorming aan onze doelgroep te
geven)
Aandachtspunten organisatie:
- In afstemming en samenspraak met PPO regio Leiden en de andere S(B)O-scholen werkt De Brug toe naar
Gespecialiseerd Onderwijs (GO)
- Kinderen die door hun problematiek niet in staat zijn om in groep van 12 leerlingen te kunnen functioneren (in
samenwerking met zorgpartner) en/of observatiekinderen, kinderen waarbij een handelingsverlegenheid is ontstaan en
het ondersteuningsteam en expertteam geen aanbod voor heeft kunnen realiseren en nadere concretisering nodig is
mbt ondersteuningsbehoefte en aanpak van de leerling.
- Start met het toewerken naar een professionele leergemeenschap
Aandachtspunten personeel:
- Alle medewerkers hebben een bekwaamheidsdossier aangelegd (eigen verantwoordelijkheid van de medewerker)
- De medewerkers van de school participeren actief binnen de PROO academie om van én met elkaar te leren
- Iedere leerkracht staat open voor collegiale klassenconsultatie
Aandachtspunten kwaliteit:
- Bij verantwoording van beleidskeuzes ter verbetering van de kwaliteit zal voortkomen uit/ gekoppeld worden aan de
geformuleerde visie op leren, pedagogisch- en didactisch handelen en leerlingenzorg.
- De CvB monitort de groepsplannen en weekplannen, meer sturende leerdoelen
- Ontwikkelen uitwerking van de arrangementen in onderwijstijd verdeeld in intensief, basis en verdieping op de
verschillende vak- en ontwikkelingsgebieden.
- Planmatig afnemen van vragenlijsten ouders en leerlingen

Bijlagen
1. SBP PROO Leiden 2015 - 2019

7.4 Inspectiebezoeken
Onze school heeft op 23 en 24 oktober 2012 een schoolbezoek gehad, in het kader van het vierjaarlijkse onderzoek,
van de Inspectie van het Onderwijs. We beschikken over een rapport met de bevindingen (zie bijlage). De inspectie
heeft de volgende onderdelen beoordeeld: Kwaliteitszorg, Zorg en begeleiding, Opbrengsten en Wet- en regelgeving.

De inspectie heeft geconcludeerd dat de kwaliteit van het onderwijs op onze school op het merendeel van de
onderzochte onderdelen op orde is.
Verbeterpunt

Prioriteit

Mbt kwaliteitszorg indicator 9.2: Bij verantwoording van beleidskeuzes ter verbetering van de
kwaliteit zal voortkomen uit/ gekoppeld worden aan de geformuleerde visie op leren,
pedagogisch- en didactisch handelen en leerlingenzorg.

hoog

Mbt kwaliteitszorg indicator 8.7: De CvB monitort de groepsplannen en weekplannen, meer
sturende leerdoelen

hoog

Mbt kwaliteitszorg indicator 8.7: CvB analyseert tweemaal op jaarbasis de
screeningsuitslagen van alle groepen en zal daaruit voortvloeiende beleidskeuzes schriftelijk
verantwoorden

hoog

Mbt leerlingzorg indicator 2.4: Concrete leerdoelen in de groepsplannen, zichtbaar in dagen weekplanning.

hoog

Mbt onderwijsleerproces indicator 3.2: De inzet en afstemming van de onderwijstijd en het
aanbod op leergebied overstijgende gebieden moeten beter zichtbaar en ontwikkeld worden.

hoog

Mbt onderwijsleerproces indicator 4.1: De school maakt planmatige keuzes over de inzet
van de onderwijstijd.

hoog

Mbt onderwijsleerproces indicator 4.1: ontwikkelen uitwerking van de arrangementen in
onderwijstijd verdeeld in intensief, basis en verdieping op de verschillende vak- en
ontwikkelingsgebieden.

hoog

Bijlagen
1.
2.
3.
4.
5.

Inspectierapport van bevindingen kwaliteitsonderzoek, d.d. 23 en 24 oktober 2012
Verbeterplan kwaliteitszorg
Verbeterplan leerlingenzorg
Verbeterplan onderwijsleerproces
Verbeterplan opbrengsten

7.5 Quick Scan - Zelfevaluatie
De Quick Scan (WMK-PO) is conform onze meerjarenplanning (zie schoolplan 2011-2015) afgenomen. Per afgenomen
sessie verschilde het aantal respondenten.
Beoordeeld zijn:
Quick Scan uitslagen 2011 - 2012:
Beleidsterrein

Score team

Leertijd

3,50

Actieve en zelfstandige rol leerlingen

3,33

Schoolklimaat

3,17

Opbrengsten

3,10

Integraal personeels beleid

3,21

Levensbeschouwelijke identiteit

3,23

Quick Scan uitslagen 2012 - 2013:
Beleidsterrein

Score team

Aanbod (actief) burgerschap en integratie

2,86

Contacten met ouders

3,14

Leerstof aanbod

3,21

Leertijd

3,42

Opbrengsten

3,11

Taalleesonderwijs

3,19

Didactisch handelen

3,33

Quick Scan uitslagen 2013 - 2014:
Beleidsterrein

Score team

Afstemming

3,40

Beroepshouding

3,28

Kwaliteitszorg

3,56

Opbrengsten

3,09

Rekenen en wiskunde

3,57

Schoolklimaat

3,20

Quick Scan uitslagen 2014 - 2015:
Beleidsterrein

Score team

PBS

3,26

Professioneel handelen

3,24

Pedagogisch handelen

3,26

e

e

Beoordeling

Omschrijving

Resultaat
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3,56

7.6 Vragenlijst Leraren
De vragenlijst sociale veiligheid voor Leraren (WMK) is afgenomen in 2011. De vragenlijst is gescoord door alle leraren
(n=30). Het responspercentage was 40%. De leraren zijn gemiddeld genomen tevreden over de school. Gemiddelde
score: 3,21. De volgende aspecten zijn beoordeeld:
Beleidsterrein

Score

Sociale veiligheid algemeen

3,26

Incidenten

3,14

Eindcijfer

3,21

7.7 Vragenlijst Leerlingen
De vragenlijst voor Leerlingen (WMK) is afgenomen in 2011. De vragenlijst is gescoord door de leerlingen die
schoolverlater zijn. (n=23). Het responspercentage was 83%. De leerlingen zijn gemiddeld genomen matig tevreden
over de school. Gemiddelde score: 2,78. De volgende aspecten zijn beoordeeld:
Beleidsterrein

Score

Kwaliteitszorg

2,72

Aanbod

2,67

Tijd

2,57

Pedagogisch handelen

2,88

Didactisch handelen

2,88

Afstemming

2,72

Actieve en zelfstandige rol van de leerlingen

2,61

Schoolklimaat

2,86

Zorg en begeleiding

2,95

Eindcijfer

2,78

Verbeterpunt

Prioriteit

De formulering moet aangepast voor onze populatie

hoog

Individuele begeleiding bij enquete

hoog

7.8 Vragenlijst Ouders
De vragenlijst voor Ouders (WMK) is afgenomen in 2011. De vragenlijst is gescoord door ouders van de school (n=84).
Het responspercentage was 26%. De ouders zijn gemiddeld genomen tevreden over de school, maar gezien de lage
respons moet de uitslag met de nodige voorzichtigheid beken worden: score 3,25. De volgende aspecten zijn

beoordeeld:
Beleidsterrein

Score

Algemeen 1 (veiligheid)

3,14

Algemeen 2 (niet bang zijn)

3,30

Incidenten

3,14

Acties (van personeel voor bevorderen veiligheid)

3,40

Eindcijfer

3,25

7.9 Het evaluatieplan 2015-2019

Hoofdstuk

Beleidsterreinen

20152016

20162017

20172018

20192018- 2019 2023

Onderwijskundig
beleid

Sociaal-emotionele ontwikkeling

X

Onderwijskundig
beleid

Actief Burgerschap

Onderwijskundig
beleid

Leerstofaanbod

Onderwijskundig
beleid

Taalleesonderwijs

Onderwijskundig
beleid

Rekenen en wiskunde

Onderwijskundig
beleid

Wereldoriëntatie

Onderwijskundig
beleid

Kunstzinnige vorming

Onderwijskundig
beleid

Bewegingsonderwijs

Onderwijskundig
beleid

Wetenschap en Techniek

Onderwijskundig
beleid

Engelse taal

Onderwijskundig
beleid

ICT

X

Onderwijskundig
beleid

Gebruik leertijd

X

Onderwijskundig
beleid

Pedagogisch handelen

X

Onderwijskundig
beleid

Didactisch handelen

X

Onderwijskundig
beleid

Actieve en zelfstandige leerhouding van de
leerlingen

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Hoofdstuk

Beleidsterreinen

20152016

Onderwijskundig
beleid

Klassenmanagement

X

Onderwijskundig
beleid

Zorg en begeleiding

Onderwijskundig
beleid

Afstemming - HGW

Onderwijskundig
beleid

Passend onderwijs

Onderwijskundig
beleid

Levensbeschouwelijke identiteit

Onderwijskundig
beleid

Opbrengstgericht werken

Onderwijskundig
beleid

Opbrengsten

Personeelbeleid

Integraal personeelsbeleid

Personeelbeleid

Schoolleiding

Personeelbeleid

Beroepshouding

Organisatie en
beleid

Schoolklimaat

Organisatie en
beleid

Sociale en fysieke veiligheid

Organisatie en
beleid

Interne communicatie

Organisatie en
beleid

Externe contacten

Organisatie en
beleid

Contacten met ouders

Zorg voor kwaliteit

Kwaliteitszorg

Zorg voor kwaliteit

Wet- en regelgeving

20162017

20172018

20192018- 2019 2023

X

X

X

X

X

X

X

X

7.10 Planning vragenlijsten
Vragenlijst

15-16

1

Sociale veiligheid ouders/verzorgers

x

2

Sociale veiligheid leerlingen

x

3

Sociale veiligheid team

x

4

Nieuwe ouders

x

16-17

17-18

18-19

x
x
x
x

x

x

8 Verbeterpunten 2015-2019
Thema

Mogelijk verbeterpunt

Prioriteit

Verbeterpunten
Inleiding

Maken organisatiehandboek PI-school De Brug

gemiddeld

Verbeterpunten
Doorontwikkeling van OGW
Schoolbeschrijving

hoog

Doorontwikkeling Onderwijs Ontwikkelingsperspectief Plan (OPP) in
afstemming met SWV PPO regio Leiden

hoog

Ontwikkelingen ten aanzien van de verantwoording van kengetallen
(Venster PO, Scholen op de kaart)

gemiddeld

Borgen handelingsgericht werken (differentiatiemodel)

hoog

Ontwikkeling t.a.v. de verantwoording van de kengetallen

gemiddeld

Evalueren ICT-onderwijs

gemiddeld

Er wordt een ICT-beleidsplan voor de school opgesteld en heeft een
samenhangende visie op ICT doelen en leren ontwikkeld

gemiddeld

Het OPP beschrijft de eind- en tussendoelen (in termen van te bereiken
gemiddelde vaardigheidscore en/of DLE)

hoog

Het OPP beschrijft de afspraken m.b.t. de evaluatie (per jaar of half
jaar)

hoog

Op teamniveau zijn afspraken gemaakt over de interpretatie van de
(toets)gegevens.(o.a. leerroutes, etc.)

hoog

Opbrengstgericht
werken

De leraren analyseren de vorderingen van de leerlingen om vast te
stellen wat de aanpassingen van het aanbod en/of het
onderwijsleerproces moeten zijn voor de groep

hoog

Afstemming en
opbrengstgericht
werken

De leraren analyseren de vorderingen van de leerlingen om vast te
stellen wat de aanpassingen van het aanbod en/of het
onderwijsleerproces moeten zijn voor de groep

hoog

Collegiale
consultatie

Opzetten van structurele collegiale consultatie in

gemiddeld

ICT

Zorg en
begeleiding

Inspectiebezoeken Mbt kwaliteitszorg indicator 9.2: Bij verantwoording van beleidskeuzes
ter verbetering van de kwaliteit zal voortkomen uit/ gekoppeld worden
aan de geformuleerde visie op leren, pedagogisch- en didactisch
handelen en leerlingenzorg.

hoog

Mbt kwaliteitszorg indicator 8.7: De CvB monitort de groepsplannen en
weekplannen, meer sturende leerdoelen

hoog

Mbt kwaliteitszorg indicator 8.7: CvB analyseert tweemaal op jaarbasis
de screeningsuitslagen van alle groepen en zal daaruit voortvloeiende
beleidskeuzes schriftelijk verantwoorden

hoog

Mbt leerlingzorg indicator 2.4: Concrete leerdoelen in de
groepsplannen, zichtbaar in dag- en weekplanning.

hoog

Mbt onderwijsleerproces indicator 3.2: De inzet en afstemming van de
onderwijstijd en het aanbod op leergebied overstijgende gebieden
moeten beter zichtbaar en ontwikkeld worden.

hoog

Thema

Vragenlijst
Leerlingen

Mogelijk verbeterpunt

Prioriteit

Mbt onderwijsleerproces indicator 4.1: De school maakt planmatige
keuzes over de inzet van de onderwijstijd.

hoog

Mbt onderwijsleerproces indicator 4.1: ontwikkelen uitwerking van de
arrangementen in onderwijstijd verdeeld in intensief, basis en verdieping
op de verschillende vak- en ontwikkelingsgebieden.

hoog

De formulering moet aangepast voor onze populatie

hoog

Individuele begeleiding bij enquete

hoog

9 Formulier "Instemming met schoolplan"

Brin:

19OV

School:

PI De Brug

Adres:

Wassenaarseweg 499

Postcode:

2333 AL

Plaats:

Leiden

VERKLARING

Hierbij verklaart de medezeggenschapsraad van bovengenoemde school in te stemmen met het van 2015 tot

2019 geldende schoolplan van deze school.

Namens de MR,
naam

naam

functie

functie

10 Formulier "Vaststelling van schoolplan"

Brin:

19OV

School:

PI De Brug

Adres:

Wassenaarseweg 499

Postcode:

2333 AL

Plaats:

Leiden

VERKLARING

Het bevoegd gezag van bovengenoemde school heeft het van 2015 tot 2019 geldende schoolplan van deze
school vastgesteld.

Namens het bevoegd gezag,
naam

naam

functie

functie

