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1 Schoolverslag 2020-2021

In het schoolverslag wordt teruggekeken op schooljaar 2020-2021.
Allereerst volgt een algemene beschrijving met opvallende gebeurtenissen van afgelopen schooljaar.
Vervolgens beschrijven en evalueren we onze behaalde beleidsresultaten. Daarna komen de behaalde
leerlingresultaten aan de orde. De verschillende kwaliteitsmetingen die het afgelopen jaar hebben
plaatsgevonden worden in paragraaf 1.4 beschreven en geanalyseerd. Tot slot wordt in paragraaf 1.5
verslag gedaan over de sociale veiligheid. Elke paragraaf eindigt met een tabel waarin de mee te
nemen beleidsdoelen voor schooljaar 2021-2022 kunnen worden opgenomen.

1.1 Terugblik 2020-2021
1.1.1 Algemene terugblik
Het schooljaar 2020-2021 is een jaar geweest waarbij het niemand is ontgaan dat het coronavirus ons
gedwongen heeft ons denken en onze werkwijze te veranderen. Door de snelle verspreiding van het
coronavirus zijn wij genoodzaakt geweest ons onderwijs grotendeels digitaal in te richten. Hetzij
onderwijs op afstand, hetzij fysiek onderwijs of  hybride onderwijs. Al met al kunnen we spreken van
een succesvolle onderneming waarbij de samenwerking met ouders van grote waarde is geweest om
dit succes te behalen.
Vanaf februari 2021 zijn we weer gestart met onderwijs aan halve groepen en hybride onderwijs voor
degenen waar dit mogelijk was. Deze vorm van onderwijs heeft ook weer zijn voordelen gekend.
Mooie voorbeelden hiervan zijn dat meer leerlingen hebben kunnen profiteren van extra individuele
begeleiding en dat de inzet van digitale middelen sterk is toegenomen en ontwikkeld.

Door de grote inzet van ons team hebben we, naast de doelen uit het jaarplan, ook andere successen
kunnen bereiken waar we trots op zijn. Hieronder staan deze resultaten beschreven:

● Het behalen van het themacertificaat Relaties & Seksualiteit van de Gezonde School.
● Het werken met Omnidule om de mondelinge taalvaardigheid te vergroten is succesvol

gebleken.
● De Pro-Roc kandidaten hebben het traject succesvol doorlopen.
● De introductie van het praktijkdiploma vso, waarbij de eerste lichting kandidaten geslaagd is.
● Het inzetten van theaterlessen om de sociale vaardigheden van de leerlingen te vergroten.
● Het maken van een promotiefilm over de school.
● De interne audit met positieve resultaten.

1.1.2 Gevolgen van de coronacrisis
In deze paragraaf geeft de school een algemene beschrijving over de gevolgen van de coronacrisis op
haar onderwijs. Specifieke informatie met betrekking tot de leerlingresultaten worden in beeld
gebracht in paragraaf 1.3 op de drie domeinen (vakspecifieke kennis en vaardigheden,
vakoverstijgende kennis en vaardigheden, praktijkvorming) en de drie niveaus (leerling, groep,
school).

Algemene beschrijving gevolgen coronacrisis op ons onderwijs
Het virus heeft de wereld in haar greep. Ook dit schooljaar hebben we hiermee te maken gehad. In
november is er op school een cluster-besmetting geweest, hierdoor hebben we de school eerder
moeten sluiten en zijn we overgegaan op afstandsonderwijs. Het onderwijsaanbod bestond uit een
praktisch aanbod op school én afstandsonderwijs. Daarnaast is de school altijd open geweest voor
noodopvang voor leerlingen die dat nodig hadden. Dit is in samenwerking gebeurd met de (SJSO)
partners: Cordaan, JDK en Philadelphia. De school heeft ook gezorgd voor thuisbegeleiding, waar dat
nodig was.
De school heeft gewerkt met een uitgebreid protocol, waarin tevens is beschreven hoe wij zicht
hebben gehouden op alle leerlingen. Dit is gebeurd aan de hand van een logboek. Hierin werden de
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uitkomsten van de contactmomenten tussen leerkrachten en ouders én tussen de zorg en ouders
genoteerd. Hierdoor hebben we goed zicht kunnen houden op de leerlingen en de thuissituatie. Na
de kerstvakantie zijn we gestart met halve groepen. Bij de groepen waar het mogelijk was, is hybride
onderwijs ingezet. In maart is in de groepen waar de leerlingen afstand kunnen houden, fysiek
onderwijs gestart.

Tijdens het schooljaar 2020-2021 zijn in totaal 12 teamleden besmet geweest met het coronavirus.
Dit gebeurde op verschillende momenten. De groepen zijn waar het kon opgevangen en de school is 2
keer een week gesloten geweest. Dit was aansluitend op een vakantie. We zijn in die weken overgaan
op afstandsonderwijs.

Gevolgen en inzichten
-Niet alle leerlingen hebben toegang tot internet en een device om vanuit huis te werken.
-Gedurende de lockdown kwam naar voren dat een deel van de leerlingen nog niet voldoende
beschikte over de ICT basisvaardigheden om het onderwijs vanuit huis te volgen.
Na de eerste lockdown is in de reguliere groepen veel aandacht geweest voor de basisvaardigheden.
We kunnen nu concluderen dat onze leerlingen beschikken over voldoende basisvaardigheden. Om te
zorgen dat de nieuwe leerlingen een goede basis in computervaardigheden krijgen, zullen we daar
met name in de onderbouw extra aandacht aan besteden. Dit wordt meegenomen in het
onderwijsaanbod van 2021-2022, gedurende de ICT lessen.
Doel: 80% van de nieuwe leerlingen beschikt over voldoende ICT basisvaardigheden, zoals
opgesteld in de leerlijn ICT.
-De kleinere groepsgrootte heeft als, onbedoeld, effect gehad dat er een afname aan incidenten was
en het achterwacht gebruik sterk is verminderd. De samenstelling van de groepen was anders en er
was meer bewegingsruimte in de school. Dit heeft als gevolg dat er opnieuw naar de groepsgrootte
en een meer traumasensitieve inrichting wordt gekeken. Voor de structuurgroepen zullen we zoveel
mogelijk de groepsgrootte van maximaal 10 leerlingen aanhouden. Dit met uitzondering van de
structuurgroep. Deze leerlingen zijn namelijk veel op stage.

Mee te nemen beleidsdoelen 2021-2022
1. 80% van de nieuwe leerlingen beschikt over voldoende ICT basisvaardigheden, zoals opgesteld

in de leerlijn ICT.
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1.2 Behaalde beleidsresultaten
In deze paragraaf worden per beleidsdoel uit het jaarplan 2020-2021 de behaalde resultaten
beschreven en geëvalueerd. Wanneer van toepassing wordt aangegeven welke doelen worden
meegenomen naar schooljaar 2021-2022.

Beleidsdoelen 2020-2021
Feitelijke resultaten + analyse en conclusie

I. Onderwijs voor de toekomst in wonen, werken, welzijn
1. Doel: De leerling is zoveel als mogelijk eigenaar van zijn eigen leerproces, ondersteund door ICT.

Het werken met een portfolio is geïmplementeerd in de onderwijscyclus. De leerlingen
presenteren hun portfolio aan ouders en externe partijen.
Leerlingen nemen deel aan het praktijkexamen VSO en gebruiken hiervoor het portfolio.

Feitelijke resultaten:
Dit doel is behaald.
De werkwijze van het portfolio is vastgelegd in beleid. Alle leerlingen werken met een portfolio.
De onderbouwgroepen krijgen loopbaan oriëntatie begeleiding (LOB) vanuit de Werkstraat.
Deze lessen zijn gekoppeld aan het werken met een portfolio. De middenbouwgroepen voeren
loopbaangesprekken met de mentor. De bovenbouwgroepen voeren loopbaangesprekken met
de BPO aan de hand van het portfolio.
Deelname aan de praktijkexamens heeft plaatsgevonden, waarbij de leerlingen het portfolio
presenteren. Het oefenen met deze presentatie heeft in de klas plaatsgevonden.

Analyse en conclusie:
Het beleid is opgesteld aan de hand van input van het team en de werkstraat, het wordt
schoolbreed gehanteerd.
De opstart van de LOB lessen is positief verlopen. Leerlingen maken hierdoor al in een vroeg
stadium in het VSO kennis met loopbaanmogelijkheden en het werken met een portfolio.
Volgend schooljaar zal dit proces worden voortgezet naar de middenbouw. In de
onderbouwklassen zullen de mentoren de lessen zelfstandig geven aan de nieuwe leerlingen.
In 2021-2022 zal het borgen van bovenstaande centraal staan.

2. Doel: Elke medewerker is een actief lerende professional.
Dit wordt gedaan door middel van het creëren van een professionele leergemeenschap op het
gebied van pedagogisch handelen. Om het eigenaarschap van de medewerkers te waarborgen,
wordt de input voor de professionele leeromgeving gegeven door henzelf. Per bouw worden de
thema’s door de leerkrachten en ondersteuners aangedragen.

Feitelijke resultaten:
Dit doel is behaald.
Om een professionele leergemeenschap te creëren zijn thematische theemiddagen voor het
team opgezet, waarbij zowel deskundigheidsbevordering als teambuilding centraal zouden
staan. Echter, door corona is de invulling ervan gericht geweest op teambuilding.

Analyse en conclusie:
Aanvankelijk was het streven om de invulling van de thematische theemiddagen te richten op
deskundigheidsbevordering en teambuilding. Echter, vanwege de meerdere sluitingen hebben
deze niet allemaal plaats kunnen vinden. Als gevolg van de meerdere schoolsluitingen ervaarde
het team minder teamgevoel. Op basis van deze input van het team is gekozen voor een
invulling waarbij teambuilding centraal stond, in plaats van deskundigheidsbevordering.
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Volgend schooljaar zal er continuering van de thematische theemiddagen zijn, waarbij
deskundigheidsbevordering centraal zal staan.
Doel wordt niet meegenomen, de werkwijze is operationeel en wordt in 2021/2022 geborgd.

Doel: Iedere leerkracht handelt Traumasensitief.
Traumasensitief onderwijs is geïmplementeerd binnen onze school en het pedagogisch klimaat
is hierop afgestemd. TSO is terug te zien in de dagelijkse praktijk binnen de school:
leerkrachthandelen, dagprogramma, klasinrichting en pedagogisch handelen.

Feitelijke resultaten:
Doel is deels behaald.
Gedurende het schooljaar hebben er twee studiedagen plaatsgevonden, waarvan één gericht
was op de OZA groepen en medewerkers en één voor het hele team. Verder is het
ontwikkelteam TSO samengesteld en opgestart. Er hebben vier bijeenkomsten plaatsgevonden,
waarin besloten is welke ontwikkelingen doorgevoerd zouden worden. Deze zijn vervolgens
geïntroduceerd in het team. Middels een ‘Tip van de Week’ zijn de onderwerpen stapsgewijs
geïntroduceerd aan het team.
Allereerst werken alle klassen met een check-in/check-out en hebben alle klassen een time-in
plek. Ook werken alle klassen met een Sociaal-emotioneel groepsoverzicht (SEGO). De
schoolbrede afspraken zijn vastgelegd.
Verder heeft er voor de leerkrachten die nog niet getraind waren in TSO een extra scholing
plaatsgevonden. Ook heeft het gehele team externe, digitale collegiale consultatie gevolgd.
Daarnaast is de herinrichting van de achterwacht van start gegaan. Op zorggebied is het werken
volgens het één kind, één plan format gestart, waarbij de groepsbesprekingen een meer
multidisciplinair karakter kennen.
Tot slot is er één groep die volledig TSO ingericht zal worden (pilotgroep TSO), hiermee is een
start gemaakt dit schooljaar. Volgend schooljaar zal deze verder worden ingericht en zal een
voorbeeldklas worden voor de andere klassen.

Analyse en conclusie:
Er zijn grote stappen gemaakt in de ontwikkeling van Traumasensitief Onderwijs. Echter, het
implementatieproces van TSO kent een lengte van drie tot vijf jaar. Dit betekent dat er continu
aan bovenstaand doel gewerkt wordt. Het doel wordt meegenomen en aangevuld met de
ontwikkelingen voor komend schooljaar.

Doel: De school stimuleert een veilige en gezonde ontwikkeling, zowel sociaal als fysiek, voor
alle medewerkers en leerlingen.
Voor alle medewerkers wordt dit gedaan door het werkplezier te verhogen op het gebied van
mening uiten, erkenning geven, aanmoediging krijgen en de samenwerking met collega’s. Voor
alle leerlingen wordt dit gedaan door het behalen van het Gezonde School  vignet voor
‘Bewegen’.

Feitelijke resultaten:
Dit doel is behaald.
Om de veilige en gezonde ontwikkelingen voor de leerlingen te stimuleren is ingezet op het
behalen van vignetten van de Gezonde School  op drie gebieden. De school heeft deze behaald
op de thema’s ‘Seksualiteit & Relatie’, ‘Bewegen’ en ‘De gezonde schoolkantine’.
Er is geen officieel werkplezier onderzoek afgenomen onder de medewerkers. Om de veilige en
gezonde ontwikkeling voor de medewerkers te stimuleren is ingezet op
activiteiten ter bevordering van het werkplezier en welzijn. Dit is gedaan door een studiedag
over zelfzorg en door teambuilding. Verder is een veilig en open klimaat bevorderd door ruimte
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te creëren voor het uiten van de eigen mening gedurende de functioneringsgesprekken,
coachingsmomenten en kwaliteitsgesprekken.
Tot slot hebben er coachingsmomenten plaatsgevonden waarin de medewerkers een eigen
hulpvraag konden formuleren.

Analyse en conclusie:
De school is tevreden met het behalen van de vignetten en neemt themaweken rondom
bovenstaande onderwerpen op in de kwaliteitscyclus.
Uit de gesprekken met de medewerkers over deze thema’s kunnen positieve conclusies worden
getrokken.
Doel wordt niet meegenomen naar volgend schooljaar, het proces wordt geborgd.

Doel: De school investeert op de sociale en maatschappelijke competenties van de leerling,
waarbij expliciet aandacht is voor mediawijsheid en zinvolle vrijetijdsbesteding.
De sociaal emotionele schoolstandaard is geïmplementeerd.

Feitelijke resultaten:
Dit doel is deels behaald.
De schoolstandaard en leerlijn sociaal-maatschappelijke competenties is grotendeels afgerond,
deze zal in schooljaar 2021-2022 verder afgerond en geïmplementeerd worden.
De leerlijn mediawijsheid is schriftelijk vastgelegd en geïmplementeerd, deze zal in schooljaar
2021-2022 in ParnasSys gezet worden. In verband met de sluitingen gedurende de
coronaperiode is de focus van de lessen mediawijsheid gewijzigd. De nadruk is gelegd op het
verstevigen van de basisvaardigheden zodat de leerlingen optimaal hebben kunnen profiteren
van de digitale lessen.
Op het gebied van zinvolle vrijetijdsbesteding is het huidige aanbod, zoveel als mogelijk,
gecontinueerd. Een deel van het aanbod is uitgevallen en wordt verschoven naar schooljaar
2021-2022.

Analyse en conclusie:
Bovenstaand doel wordt meegenomen naar volgend schooljaar, waarbij de school twee
prioriteiten heeft. Allereerst komt de nadruk te liggen op het afronden en implementeren van
de leerlijn sociaal-maatschappelijke competenties. Daarnaast wordt het naschoolse aanbod in
het schooljaar 2021-2022 weer opgestart en uitgebreid. De school gaat een naschools aanbod
verzorgen dat gericht is op talentontwikkeling en zinvolle vrijetijdsbesteding.

II. Samen passend – in- en extern partnerschap
3. Doel: De school investeert op partnerschap met leerlingen en ouders. 50% van de ouders

neemt actief deel aan communicatie met de school, middels social schools.

Feitelijke resultaten:
Dit doel is behaald.
60% van de ouders neemt actief deel aan communicatie met de school, middels social schools.

Analyse en conclusie:
Ondanks het doel behaald is zijn wij nog niet geheel tevreden. Enerzijds zal de school inzetten
op het verhogen van het aantal ouders dat gebruik maakt van het platform Social Schools. Wij
gaan verder met het het ondersteunen van de ouders om met dit platform om te gaan.
Daarnaast is er nog onvoldoende eenduidigheid in het gebruik van Social Schools. Daarom
zullen wij op schoolniveau afspraken maken over een eenduidige aanpak. Verder hebben wij
het beleidsplan ouderbetrokkenheid met de leerkrachten en de ouders geëvalueerd.  Hieruit
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zijn een aantal ontwikkelpunten naar voren gekomen. Deze zullen in schooljaar 2021-2022
worden geconcretiseerd en doorgevoerd. De school wil het huidige ouderbeleid aanvullen, op
basis van de input vanuit ouders en leerkrachten. Dit wordt een nieuw doel voor schooljaar
2021-2022.

4. Doel: Het werken in ontwikkel- en leerrouteteams wordt planmatig en cyclisch ingezet
gekoppeld aan de inhoud van het onderwijs.
Implementatie van de leerlijn ‘cultuur en creatieve ontwikkeling’ en inschalen van de leerlingen.
Implementatie van de leerlijn ‘zorg en welzijn’ en inschalen van de leerlingen.
Implementatie van de leerlijn ‘groen’ en inschalen van de leerlingen

Feitelijke resultaten:
Dit doel is (deels) behaald.
De implementatie van de leerlijn ‘cultuur en creatieve ontwikkeling’ is afgerond en verwerkt in
Parnassys. De leerlingen worden in het schooljaar 2021-2022 gevolgd in Parnassys.
De leerlijn ‘zorg en welzijn’ is geïmplementeerd, hiervan zijn de doelen geordend en de
leerlingen zijn ingeschaald op niveau. Wegens corona en veel uitval door ziekte is er niet
optimaal gewerkt aan de doelen. Voor het komend schooljaar zullen wij dit thematisch
aanpakken.
De leerlijn ‘groen’ is geïmplementeerd en uitgezet in Parnassys. Voor het behalen van het
certificaat KPC groen zijn er doelen aangemaakt in Parnassys voor de desbetreffende leerlingen.
Voor het komend schooljaar worden alle  leerlingen uit de verschillende groepen gevolgd op
deze leerlijn.

Ontwikkelteams 2020-2021:
In dit schooljaar hebben wij gewerkt met 3 ontwikkelteams
1. Het team voor Traumasensitief Onderwijs is  4 keer bijeengekomen. Het ontwikkelteam heeft
een bezemklas georganiseerd en een check-in check-out toegevoegd aan de tip van de week in
de memo. Verder is er overleg geweest met Floortje, collega van de Van Detschool, voor het
geven van informatie door middel van een online presentatie en 3 teamleden zijn gestart met
het invullen van de SEGO.

2. Het ontwikkelteam ‘Praktijkvakken’. De leerkrachten van groen, zorg & welzijn en creativiteit
zijn bij elkaar gekomen om de implementatie van de leerlijnen en de ordening van de doelen in
Parnassys te bespreken en te verwerken. Voor het vak ‘cultuur’ is er een start gemaakt met het
formuleren van doelen, vervolgens moeten deze  ingebouwd worden in Parnassys.

3. Bij het ontwikkelteam ‘Burgerschap’ heeft er 2 keer overleg plaatsgevonden. Hierbij is
geëvalueerd hoe het lessenaanbod is verlopen aangezien door corona niet altijd de externe
lessen plaats konden vinden. Door corona is het grootste deel van het aanbod uitgevallen en dit
zal volgend schooljaar worden voortgezet.

Analyse en conclusie:
Het werken in ontwikkelteams heeft niet planmatig plaatsgevonden door tussenkomst van
corona, alhoewel er wel al stappen in de goede richting zijn gezet. De docenten van de
praktijkvakken zullen nog meer betrokken worden bij het ontwikkelteam. In de toekomst willen
wij het eigenaarschap van het team verder ontwikkelen door meer verantwoordelijkheden te
geven aan de voorzitters van de verschillende ontwikkelteams.
Voor het komend schooljaar is het de bedoeling dat de ontwikkelteams gevormd worden op
basis van de thema’s uit het jaarplan 2021/2022, waarbij de doelen uit het jaarplan richting
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geven aan het proces. Verder wordt er gewerkt aan de implementatie van de leerlijn ICT &
Mediawijsheid. Deze doelen nemen wij mee.

III. Samen lerend – leren van en met elkaar
5. Doel: Collegiale consultatie (CC) is een vast onderdeel van onze kwaliteitszorgcyclus en draagt

bij aan een eenduidige pedagogische en didactische aanpak van het docententeam. Externe en
interne collegiale consultatie worden ingezet om het traumasensitief handelen van de
leerkrachten te vergroten.

Feitelijke resultaten:
Het doel is behaald.
Voor de interne collegiale consultatie hebben de mentoren ingezet op het ondersteunen bij het
organiseren van Google Meet bijeenkomsten tijdens de lockdown en het vormgeven van
hybride onderwijs. Hierdoor hebben de mentoren zich sneller kunnen ontwikkelen in het geven
van onderwijs op afstand. Op het gebied van TSO hebben wij werkmomenten georganiseerd.
De externe collegiale consultatie met leerkracht van de pilotklas van de Van Detschool op het
gebied van TSO, heeft op verschillende momenten plaatsgevonden via Google Meet doordat
het niet mogelijk was om fysiek aanwezig te zijn. Door het organiseren van deze online
bijeenkomsten is het team enthousiaster geworden om mee te doen aan het verder
ontwikkelen van TSO binnen de school.

Analyse en conclusie:
De externe collegiale consultatie heeft een belangrijke rol gespeelt in de verdere ontwikkeling
van traumasensitief onderwijs. Om de kwaliteit te waarborgen is afgesproken dat TSO
geïntegreerd wordt in de kijkwijzer en dit wordt opgenomen als een beleidsdoel voor het
komend schooljaar.

IV. De basis is en blijft op elkaar
6. Doel: De school heeft de trendanalyse van de bestendiging opgenomen in de

kwaliteitszorgcyclus en gebruikt dit als referentiekader voor besluitvorming. Er worden, indien
van toepassing, aan de hand van de trendanalyse, consequenties verbonden aan de inrichting
van het onderwijs.

Feitelijke resultaten:
Dit doel is nog niet behaald.
Dit schooljaar zijn wij gestart om met terugwerkende kracht de uitstroom in te voeren in
Parnassys. Met dit systeem zullen we een trendanalyse kunnen realiseren. Dit doel zal als
subdoel worden opgenomen in het jaarplan voor 2021-2022.

Analyse en conclusie:
Doel wordt meegenomen naar volgend schooljaar.

7. Doel: Inzicht krijgen in wat er nodig is om het oordeel ‘Goed’ te behalen in het schooljaar
2021-2022. Deze inzichten delen met het team en gezamenlijk de voorbereidingen treffen.

Feitelijke resultaten:
Dit doel is behaald.
Wij hebben goede resultaten behaald bij de audit en zullen opgaan voor het oordeel ‘Goed’.
De resultaten van de audit zijn besproken met het team.

Analyse en conclusie:
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De resultaten zijn goed. Het bestuur heeft ons aangemeld bij de inspectie voor het behalen van
het oordeel ‘Goed’. Dit betekent dat wij komend schooljaar bezocht worden door de inspectie
en na het behalen van het oordeel ‘Goed’ vraagt de school het predicaat ‘Excellente’ aan.

Mee te nemen beleidsdoelen 2021-2022
1. De school heeft de trendanalyse van de bestendiging opgenomen in de kwaliteitszorgcyclus

en gebruikt dit als referentiekader voor besluitvorming. Er worden consequenties verbonden
aan de conclusies uit de trendanalyse, voor inrichting van het onderwijs.

2. Behalen van het oordeel ‘Goed’.
De school behaalt in het schooljaar 2021-2022 het oordeel ‘Goed’ van de inspectie en vraagt
daarna het predicaat ‘Excellent’ aan.

3. Traumasensitief onderwijs is geïmplementeerd binnen onze school en het pedagogisch klimaat
is hier op afgestemd. TSO is terug te zien in de dagelijkse praktijk binnen de school:
leerkrachthandelen, dagprogramma, klasinrichting en pedagogisch handelen.
Dit doel wordt opnieuw, concreet geformuleerd. Traumasensitief Onderwijs wordt geïntegreerd
binnen de kijkwijzer.

4. Besluitvorming over schoolontwikkelingen vindt, zoveel als mogelijk, plenair plaats. Elke
medewerker neemt deel aan een ontwikkelteam dat bijdraagt aan de schoolontwikkeling. Met
vaste frequentie koppelen de ontwikkelteams terug aan het team én halen zij input op uit het
team. Dit wordt opgenomen in de kwaliteitszorgcyclus.

5. ICT basisaanbod wordt geïmplementeerd
80% van de nieuwe leerlingen beschikt over voldoende ICT basisvaardigheden, zoals opgesteld
in de leerlijn ICT. Er is een basisaanbod ICT voor alle leerlingen.
Het sociale mediabeleid is up to date en deze wordt gehanteerd.
ICT is een hulpmiddel om (zelf)regulatie van de leerlingen te bevorderen.

6. De school investeert in partnerschap met de leerlingen en ouders.
Het beleid op ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie is herzien. Daarin worden in ieder geval
de volgende onderdelen aangevuld.:

- De MR is meer zichtbaar binnen de school, ook voor alle ouders.
- Ouders worden meer betrokken als ‘educatiepartners’. Onder ouders leeft de behoefte

om meer op de hoogte gehouden te worden van het aanbod op school, met als doel
extra aandacht te besteden aan de leerstof thuis. De school speelt hierop in middels
een oudermemo in Social Schools. Verder worden ouders betrokken bij de invulling van
de themamiddagen, waarbij ouder-oudercontact centraal staat.
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1.3 Behaalde leerlingresultaten

1.3.1 Schoolanalyse
In deze paragraaf beschrijven we welke resultaten we met onze leerlingen behaald hebben. Eerst zal
er een beschrijving en duiding gedaan worden op de behaalde resultaten binnen het domein
‘vakspecifieke kennis en vaardigheden’ (de didactische resultaten). Vervolgens binnen het domein
‘vakoverstijgende kennis en vaardigheden’ (de sociale en maatschappelijke resultaten). Daaronder
volgt een beschrijving en duiding van de behaalde resultaten binnen het domein ‘praktijkvorming’.
Tot slot doen wij een beschrijving van de aantallen gewijzigde ontwikkelingsperspectieven.

Opbrengsten op schoolniveau op de vijf kern leergebieden ‘Mondelinge taal’, ‘Rekenen’,
‘Voorbereiding op Dagbesteding’, ‘Leren Leren’ en ‘Leren Functioneren in Sociale Situaties’.

Opbrengsten op schoolniveau - februari 2021

Norm Gebied* Aantal % Binnen/Buiten
normgebied

Betekenis**

5-10% Uitval 6 4,9% Binnen Positief

10-15% Risico op uitval 8 6,6% Buiten Positief

75-85% Conform 107 88,4% Buiten Positief

*Leerling ontwikkelt zich conform indien deze zich op 3,4 of 5 van de leergebieden volgens leerroute ontwikkelt.
Leerling heeft risico op uitval indien deze zich op 2 van de leergebieden volgens leerroute ontwikkelt. Leerling
valt uit  indien deze zich op 0 of 1 van de leergebieden volgens leerroute ontwikkelt.

Opbrengsten op schoolniveau - juni 2021

Norm Gebied Aantal % Binnen/Buiten
normgebied

Betekenis**

5-10% Uitval 7 6% Binnen Positief

10-15% Risico op uitval 4 3% Buiten Positief

75-85% Conform 108 91% Buiten Positief

**Positief - Het aantal leerlingen valt in de positieve zin buiten de gestelde norm.
Negatief - Het aantal leerlingen (te veel in geel of rood/te weinig in groen) valt in de negatieve zin buiten de
gestelde norm.

Analyse en Conclusie
Februari
Op schoolniveau is waarneembaar dat 84% van het totaal (134) aantal leerlingen dat onderwijs volgt
op Orion College Noord, zich conform de geplande leerroute ontwikkelt. Dit valt binnen het
normgebied dat door Orion College Noord is vastgesteld. Deze leerlingen zijn gebaat bij het
basisaanbod en een basisaanpak volstaat. Er zijn er geen aanvullende acties ingezet naar aanleiding
van de groepsbesprekingen. Verder komt naar voren dat 11% van de leerlingen uitvalt op 3 van de 5
leergebieden. Zij ontwikkelen zich niet conform de geplande leerroute. Een intensieve aanpak met
aanvullende acties is noodzakelijk. De 11% leerlingen die binnen de intensieve aanpak vallen, vallen
eveneens binnen de gestelde norm (10-15%). Ten slotte valt 5% van de leerlingen binnen het zeer
intensieve gebied. Zij zijn gebaat bij een zeer intensieve aanpak die besproken wordt tijdens een
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leerlingbespreking. Het aantal leerlingen dat binnen het zeer intensieve gebied valt, valt binnen de
gestelde norm. Concluderend kan gesteld worden dat de resultaten op schoolniveau positief zijn. De
gestelde normen worden gehaald.

Juni
Op schoolniveau is waarneembaar dat 91% van het totaal (119) aantal leerlingen dat onderwijs volgt
op Orion College Noord, zich conform de geplande leerroute ontwikkelt. Dit valt binnen het
normgebied dat door Orion College Noord is vastgesteld. Deze leerlingen zijn gebaat bij het
basisaanbod en een basisaanpak volstaat. Er zijn er geen aanvullende acties ingezet naar aanleiding
van de groepsbesprekingen. Verder komt naar voren dat 3% van de leerlingen uitvalt op 3 van de 5
leergebieden. Zij ontwikkelen zich niet conform de geplande leerroute. Een intensieve aanpak met
aanvullende acties is noodzakelijk. De 3% leerlingen die binnen de intensieve aanpak vallen, vallen
eveneens binnen de gestelde norm (10-15%). Ten slotte valt 6% van de leerlingen binnen het zeer
intensieve gebied. Zij zijn gebaat bij een zeer intensieve aanpak die besproken wordt tijdens een
leerlingbespreking. Het aantal leerlingen dat binnen het zeer intensieve gebied valt, valt binnen de
gestelde norm. Concluderend kan gesteld worden dat de resultaten op schoolniveau positief zijn. De
gestelde normen worden gehaald.
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Domein ‘Vakspecifieke kennis en vaardigheden’ (Didactische resultaten)
Leergebiedspecifieke leeropbrengsten op de leergebieden ‘Mondelinge Taal’ en ‘Rekenen’

Resultaten januari 2021 Resultaten juni 2021

Bouw* MT RB/RE MT RB/RE

- +** - +** - +** - +**

Onder
bouw

0
0%

18
100%

1
6%

17
94%

1
4,8%

20
95,2%

0
0%

22
100%

Midden
bouw

1
2%

40*
98%
1 extra
leerling

7
17%

34*
83%
1 extra
leerling

4
10,3%

35
89,7%

9
23,1%

30
76,9%

Boven
bouw

1
4%

25
96%

11
42%

15
58%

6
24%

19
76%

9
36%

16
64%

OZA 0
0%

11
100%

0
0%

11
100%

0
0%

9
100%

0
0%

9
100%

Struc-
tuur

9
36%

16
64%

16
64%

9
36%

5
16,7%

25
83,3%

3
11,1%

24
88,9%

Totaal 11
9%

110
91%

35
29%

86
71%

16
12,9%

108
87,1%

21
17,2%

101
82,8%

*Norm = minimaal 75% van de leerlingen op leerroute.
**Positief betekent dat de leerlingen scoren op of boven niveau.

Analyse
De resultaten op de leergebieden ‘Mondelinge taal’ en ‘Rekenen’ zijn positief. Zowel bij meting 1 als
bij meting 2 is de norm gehaald op schoolniveau. Bij meting 1 zien wij dat de structuurgroepen niet
de norm haalden, maar dat in meeting 2 zij wel de norm halen. Ook bij de bovenbouw, zowel in
meting 1 en meting 2, zien wij dat de norm niet wordt gehaald. Dit valt te verklaren doordat het
niveau uit de schoolstandaard, op het leergebied rekenen, voor de leerroute B, ‘Arbeidsmatige
dagbesteding’ te hoog lijkt te zijn. Deze leerlingen ontwikkelen zich veelal op sociaal-maatschappelijk
gebied verder in de bovenbouw, hetgeen leidend is voor de uitstroombestemming.

Conclusie
De resultaten van de cognitieve vakken zijn positief ten opzichte van de gestelde schoolstandaard.
Wat opvalt is dat de resultaten van de bovenbouw op het gebied van rekenen in meting 1 heel
minimaal zijn gedaald ten opzichte van meting 2. Dit komt doordat het niveau in de schoolstandaard
onvoldoende lijkt aan te sluiten bij de leerlingen met als uitstroombestemming ‘Arbeidsgerichte
dagbesteding’. De schoolstandaard zal geëvalueerd worden en, indien nodig, worden aangepast.
Eveneens maakte het afstandsonderwijs dat de leerlingen zich minder snel ontwikkelden. Het fysiek
niet aanwezig zijn op school maakte het voor de leerlingen lastig om schoolwerk te maken en om
ondersteuning te vragen. Doordat deze ondersteuning op afstand geboden werd gedurende de
lockdowns, zijn achterstanden opgelopen. Na de lockdowns is getracht deze achterstanden in te
halen. Echter, doordat de bovenbouwleerlingen ook stage liepen hadden zij minder
contactmomenten op school, waardoor er minder tijd was om deze achterstanden daadwerkelijk in te
halen. Wel zien wij dat bij de structuurgroepen een stijging is in de resultaten en dit komt omdat door
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het werken in halve groepen. Er is in de kleine groepen, in verband met coronamaatregelen, meer
aandacht geweest voor de begeleiding van individuele leerlingen.
Komend schooljaar krijgt de school een toename van het aantal leerlingen dat een zeer intensieve
ondersteuningsbehoefte heeft op het gebied van taal. Daarom zal de school inzetten op een
aanvullend taalaanbod.

Cito toetsen

Vak wel op uitstroomniveau niet op
uitstroomniveau

geen toetsing

Rekenen 50 53,8% 29 31,2% 14 15,1%

Taal 52 55,9% 24 25,8% 17 18,3%

Dit schooljaar zijn wij gestart met het afnemen van de digitale Cito toetsen dagbesteding en pro -
arbeid. Op het gebied van rekenen zijn 53,8% van de leerlingen op niveau en voor taal zijn 55,9% van
de leerlingen op niveau. Voor rekenen en taal zijn respectievelijk 31,2% en 25,8 % niet op niveau.
Voor rekenen hebben 15,1% en taal 19,3% geen toetsen gemaakt, omdat zij niet in staat waren door
ziekte en of het niet aanwezig zijn op school wegens corona.
Van de leerlingen die niet getoetst zijn (14 op rekenen, 17 op taal), stromen 8 leerlingen uit naar
niveau 2 ROC. Daar worden andere toetsen op 1F/2F niveau gedaan.

Conclusie
De Cito toetsen worden ingezet als verificatiemiddel. Middels, onder andere, Cito toetsen wordt
getoetst of de leerlingen zich conform de geplande leerroute ontwikkelen. Uit de bovenstaande tabel
is af te lezen dat dit voor 53,8% (rekenen) en 55,9% (taal) het geval is. De school is nog niet tevreden
met deze resultaten. De school zal inzoomen op de resultaten op groeps- en leerlingniveau om te
onderzoeken welke leerlingen uitvallen en waardoor dit komt, zodat hier volgend schooljaar op
geïntervenieerd kan worden.
Eveneens was het afgelopen schooljaar het eerste jaar waarin deze toetsen, de ‘Cito VSO voor
dagbesteding en arbeid’, zijn afgenomen. Daarom is de school voorzichtig met conclusies trekken en
zullen de resultaten volgend schooljaar worden vergeleken met de resultaten van afgelopen
schooljaar.
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Domein ‘Vakoverstijgende kennis en vaardigheden’ (Sociaal maatschappelijke resultaten)
Resultaten ‘Sociale Competentie Observatielijst’ (SCOL)
De SCOL wordt twee keer per schooljaar afgenomen.

Op schoolniveau zien we de volgende resultaten.
Najaar 2020: Op de categorieën ‘ervaringen delen’, ‘aardig zijn’, ‘samenwerken’, ‘presenteren’ en
‘ruzie oplossen’  behaalt OCN op schoolniveau een grensscore beneden de schoolstandaard van 2.6.
Voorjaar 2021: OCN behaalt op alle categorieën een grensscore boven de schoolstandaard van 2.6.

Op groepsniveau zien we de onderstaande resultaten.
Najaar 2020: voor 9 van de 13 klassen wordt een score boven de schoolstandaard gemeten.
Voorjaar 2021: voor 12 van de 13 klassen wordt een score boven de schoolstandaard gemeten.
We zien een stijging van het aantal groepen dat boven de schoolstandaard scoort.

Gedurende de afgelopen drie schooljaren zien we onderstaande resultaten.
Trendanalyse afgelopen 3
schooljaren

2018-
2019

2019-
2020

2020-
2021

Totaal 3,04* 3,22* 2,85*
3,00**

Samen 2,67* 2,67* 2,33*
2,67**

Ervaringen 2,67* 3,00* 2,33*
3,00**

Taken 3,00* 3,25* 2,75*
3,25**

Aardig 2,75* 3,00* 2,50*
2,75**

Presenteren 2,67* 3,00* 2,33*
2,67**

Keuze 2,67* 3,00* 2,67*
3,00**

Opkomen
2,75* 3,00*

2,75*
3,00**

Ruzie 2,33* 2,67* 2,33*
2,67**

*Afname 1, najaar
**Afname 2, voorjaar

In de schooljaren 2018-2019 en 2019-2020 heeft de tweede afname niet plaatsgevonden, vanwege
eenmaal foutieve registratie en eenmaal corona. Afgelopen schooljaar hebben beide momenten
plaatsgevonden. Ten opzichte van de afgelopen twee schooljaren is een gelijke score of een lichte
stijging in score te zien op de meeste categorieën. Enkel op de categorieën ‘aardig zijn en
presenteren’ is een lichte afname te zien bij meting 2.

De resultaten van de SCOL laten zien dat er op schoolniveau een algehele groei te zien is op de sociale
competenties. De school geeft hiervoor als verklaring dat in het voorjaar 2021 het fysieke onderwijs
heeft plaatsgevonden. Dit maakt dat de leerlingen, ten opzichte van de periodes van lockdown, meer
mogelijkheid hadden om zich op sociaal gebied te ontwikkelen. Er hebben meer sociale
contactmomenten plaatsgevonden waarin de leerlingen konden oefenen en ontwikkelen op sociaal
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gebied. Eveneens heeft de school ingezet op aanvullende SOVA lessen middels ervaringsgericht leren.
Theaterlessen stonden centraal in dit aanbod. Gezien de effecten van dit aanbod worden de
theaterlessen blijvend ingezet als aanbod voor de ontwikkeling van de sociale vaardigheden. In
schooljaar 2021-2022 wordt dit opgenomen in het basisaanbod. Afgelopen schooljaar werden deze
lessen als aanvullend lesaanbod ingezet.

Resultaten leergebiedoverstijgende leerlijnen
De leerlingen worden op drie leergebiedoverstijgende leerlijnen gevolgd in de ParnasSys
leerlijnmodule, dit zijn ‘Voorbereiding op Dagbesteding’, ‘Leren Leren’ en ‘Leren Functioneren in
Sociale Situaties’.

Resultaten januari 2021 Resultaten juni 2021

Bouw* VOD LL LFSS VOD LL LFSS

- +** - +** - +** - +** - +** - +**

Onder
bouw

1
6%

17
94%

0
0%

18
100
%

2
11%

16
89%

0
0%

21
100
%

0
0%

21
100%

0
0%

21
100%

Midden
bouw

2
5%

38
95%

1
2,5%

39
97,5
%

12
30%

28
70%

3
8%

36
92%

1
3%

38
97%

6
5%

33
85%

Boven
bouw

5
19
%

21
81%

1
4%

25
96%

3
12%

23
88%

5
20%

20
80%

4
17%

19
83%

6
26%

17
74%

OZA 0
0%

11
100
%

0
0%

11
100
%

0
0%

11
100
%

0
0%

4
100
%

0
0%

9
100%

0
0%

9
100%

Struc-
tuur

7
28
%

18
72%

12
48%

13
52%

12
48%

13
52%

2
8%

24
92%

1
4%

25
96%

5
9%

21
81%

Totaal 15
12,
5%

105
87,5
%

14
12%

106
88%

29
24%

91
76%

10
9%

106
91%

8
7%

110
93%

15
13%

103
87%

*Norm = minimaal 75% van de leerlingen op leerroute.
**Positief betekent dat de leerlingen scoren op of boven niveau.

De resultaten op de leergebiedoverstijgende leerlijnen ‘Voorbereiding op Dagbesteding’, ‘Leren
Leren’ en ‘Leren Functioneren in Sociale Situaties’ zijn positief. Zowel bij meting 1 als bij meting 2
wordt op schoolniveau de norm behaald. Tijdens meting 1 viel op dat de structuurgroepen op alle
sociaal-maatschappelijke leergebieden de norm niet hebben behaald. Echter, tijdens meting 2 is te
zien dat deze groepen de norm wel hebben behaald. Het afstandsonderwijs maakte dat deze
leerlingen moeite hadden zich te ontwikkelen op de sociaal maatschappelijke competenties, gezien
de veelal (zeer) intensieve ondersteuning die deze leerlingen nodig hebben. De inzet van extra SOVA
lessen, theateraanbod en fysiek onderwijs heeft ertoe geleid dat deze leerlingen zich toch nog
volgens de schoolstandaard hebben ontwikkeld. De mate van ondersteuning die de leerlingen hierbij
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nodig hadden varieerde van basisondersteuning voor het overgrote deel van de leerlingen tot
intensief bij de structuurgroepen en zeer intensief bij de kleinschalige structuurgroep.
Tevens is te zien dat de bovenbouw op het leergebied ‘Leren Functioneren in Sociale Situaties’
achteruitgang laat zien ten opzichte van meting 1. Dit is te verklaren door de intensieve
ondersteuningsbehoefte van deze leerlingen, bij allen speelden individuele leerlingfactoren mee.
Ondanks de intensieve ondersteuning, hebben deze leerlingen zich niet conform de verwachting
kunnen ontwikkelen.

Analyse en conclusie:
De sociaal maatschappelijk resultaten zijn positief ten opzichte van de gestelde schoolstandaard. Dit
geldt voor zowel de resultaten van de SCOL als de resultaten op de drie leergebieden. Wat opvalt bij
de resultaten van de SCOL en de drie leergebieden, is dat de resultaten van eerste meting lager waren
dan de tweede meting. Het afstandsonderwijs maakte dat de leerlingen minder begeleiding kregen in
het ontwikkelen op sociaal maatschappelijk gebied. Eveneens was er beperkt fysiek contact met
klasgenoten, waardoor situaties waarin de sociale vaardigheden geoefend en aangeleerd kunnen
worden niet voorkwamen. De school heeft na de lockdowns ingezet op aanvullende SOVA lessen en
theaterlessen, waarbij de focus lag op de sociaal maatschappelijke competenties. Ook de langere
periode waarin halve klassen fysiek naar school kwamen, maakte dat de leerlingen meer
ondersteuning konden ontvangen van de leerkrachten. Dit had als (onvoorzien) effect dat de
leerlingen sneller competenties kunnen verwerven. Dit maakt dat de uiteindelijke resultaten voldoen
aan de verwachtingen, zoals beschreven in de schoolstandaard voor de SCOL en de leerlijnen. De
school is tevreden met de behaalde eindresultaten. Gezien de effecten van de ingezette SOVA lessen
waarbij theater als aanbod is ingezet, gaat OCN komend schooljaar de theaterlessen opnemen in het
reguliere aanbod. Om de effecten verder te bestendigen zullen wij komend schooljaar inzetten op
een aanvullend naschools aanbod waarbij talentontwikkeling, culturele expressie en sociaal
maatschappelijke competenties centraal staan.
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Domein ‘Praktijkvorming’ (kennis en vaardigheden, stages)
Certificaten en diploma’s

Opleidingen/certificaten Aantal

deelnemers

Aantal

geslaagden

Detailhandel SVA 1 5 5

Detailhandel SVA 2 7 7

Horeca SVH Keukenassistent (KAS/BAS) 5 5

Horeca KPC, SVA1, Werken in de keuken 8 8

SVA Bakkerij 4 4

Dienstverlening/schoonmaak KPC SVA1 8 8

Certificaat Uitgevoerd onderhoudswerk 2 2

KPC Klein Grondverzet 1 1

Veilig werken met een elektrische pompwagen 0 0

Jeugdsportbegeleider 2 en 3 2 2

Diploma Praktijkonderwijs 11 11
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ProROC 8 8

Zorg & Welzijn 0 0

IVIO, Nederlandse taal KSE 1 11 11

IVIO, Nederlandse taal KSE 2 6 4

IVIO, Engelse taal KSE 1 0 0

IVIO, Engelse taal KSE 2 0 0

IVIO, Rekenen/wiskunde KSE 1 12 5

IVIO, Rekenen/wiskunde KSE 2 3 3

Analyse en conclusie

Het afgelopen schooljaar hebben 93 examens plaatsgevonden. Een aantal leerlingen heeft aan één of

meerdere examen deelgenomen, waarvan 86 examens met goed gevolg zijn afgerond. De leerlingen

hebben een certificaat of diploma ontvangen. Van het totaal zijn 7 examens niet gehaald voor het

onderdeel IVIO, Rekenen/wiskunde KSE 1 en 2 niet voor IVIO Nederlandse taal KSE 2.

Door het aanbieden van onderwijs op afstand was het niet mogelijk om intensief hiermee aan de slag

te gaan. De school is tevreden met de behaalde resultaten. Het komend schooljaar zal de school gaan

inzoomen op de IVIO toetsen rekenen, om te onderzoeken wat maakt dat deze leerlingen het examen

niet gehaald hebben, zodat hierop geïntervenieerd kan worden.

Het afgelopen schooljaar hebben we voor het eerst meegedaan aan praktijkexamens, dit is naar

tevredenheid verlopen.

Voor de opleiding horeca zijner (12 leerlingen), SVA Bakkerij (4 leerlingen)en KPC (klein

grondverzet)geslaagd.
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Gewijzigde ontwikkelingsperspectieven

Type wijziging ontwikkelingsperspectief Aantal Percentage

Uitstroomperspectief hoger 10 (vd 138 leerlingen) 7%

Uitstroomperspectief lager 0 (vd 138 leerlingen) 0%

Analyse en conclusie:
7% van de leerlingen, oftewel 10 van de 138 leerlingen, zijn in het OPP gewijzigd qua leerroute. Deze
leerlingen zijn allemaal op een hogere leerroute geplaatst. Bij 8 leerlingen is de leerroute hoger
gesteld omdat ze een Pro-ROC traject gaan volgen in het komend schooljaar. Bij 2 leerlingen zijn er
positieve ontwikkelingen gezien, vooral op het gebied van werknemersvaardigheden, waardoor de
leerroute is gewijzigd van arbeidsgerichte dagbesteding naar arbeid.

Mee te nemen beleidsdoelen 2021-2022
1. De leerlijn sociaal maatschappelijke competenties is geïmplementeerd. De school heeft haar

aanbod hierop afgestemd. Zowel praktijklessen als theaterlessen zijn onderdeel van het aanbod.
2 De school heeft een aanvullend taal aanbod voor leerlingen met een extra

ondersteuningsbehoefte. (NT2)

1.3.2 Uitstroom en bestendiging
Uitstroom
Vanaf het moment van inwerking treden van het nieuwe onderzoekskader (2017) is een school
verplicht om aan te tonen dat zij bij minimaal 75% van het aantal schoolverlaters het benodigde
niveau voor de uitstroombestemming uit het ontwikkelingsperspectief heeft bereikt. Dit houdt in dat
in de laatste twee schooljaren 75% van de OPP’s ongewijzigd moeten zijn. Anders dient de school
daar een verklarend antwoord voor te hebben.
In onderstaande tabel wordt weergegeven welk percentage leerlingen uitstromen volgens het
OPP-uitstroomniveau zoals dat aan het einde van de schoolgang is vastgesteld.

>, =, < 2019-2020 2020-2021
Hoger 14% (3) 30% (8)
Op niveau 86% (16) 70% (19)
Lager 0% 0%

Analyse en conclusie
Kijkend naar de resultaten behalen wij de norm huidig schooljaar niet. We zien een toename van het
aantal leerlingen dat naar een hogere uitstroombestemming uitstroomt, ten opzichte van vorig
schooljaar. Afgelopen schooljaar hebben meer leerlingen onderwijs in een kleinere setting ontvangen,
als (onbedoeld) effect van de coronacrisis. Dit maakt dat de leerlingen meer individuele aandacht
hebben ontvangen. Een andere belangrijke verklaring hiervoor is dat veel van onze leerlingen nog een
grote ontwikkeling doormaken in de laatste leerjaren, voornamelijk op het gebied van
werknemersvaardigheden en sociale en emotionele ontwikkeling. Zij wijzigen daarom naar een
hogere uitstroombestemming, aangezien de werknemersvaardigheden en de sociaal
maatschappelijke competenties veelal leidend zijn voor het bepalen van een uitstroombestemming.
Deze leerlingen blijven vaak wel op didactische gebieden op een lagere leerroute (bijvoorbeeld voor
rekenen en taal).
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Van de 27 leerlingen die in 2020-2021 uitstromen, is bij 30%, oftewel 8 leerlingen, het OPP in de
afgelopen twee jaar gewijzigd naar een hogere leerroute. Vier van deze leerlingen hebben zich
gunstig ontwikkeld waardoor zij het Pro ROC traject konden starten in plaats van uit te stromen
richting een vorm van arbeid. Drie leerlingen hebben zich in de afgelopen twee jaar ontwikkeld in hun
werknemersvaardigheden waardoor zij kunnen uitstromen naar een arbeidsplek in plaats van een
arbeidsgerichte dagbestedingsplek. Ditzelfde geldt voor één leerling die van leerroute
activiteitengerichte dagbesteding naar arbeidsgerichte dagbesteding is gewijzigd.

Vanaf komend schooljaar gaan wij door middel van de LOB-lessen en theaterlessen gestructureerder
en eerder aan de slag met de werknemersvaardigheden. Tevens zullen de interne stages opnieuw
opgenomen worden in het aanbod. Door het uitbreken van de coronavirus waren wij genoodzaakt de
interne stages te schrappen. Komend schooljaar hopen wij dat we dit weer te kunnen inzetten.
Op die manier hopen wij enerzijds eerder zicht te hebben op wat de leerlingen aankunnen en welke
uitstroombestemming bij hen past. Anderzijds hopen we ze op die manier al eerder
werknemersvaardigheden aan te leren. Hierdoor zal eerder helder worden wat de mogelijkheden van
de leerling zijn, waardoor het inschalen in de juiste leerroute vroegtijdig kan gebeuren.
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Uitstroombestemmingen & Bestendigingsgegevens van de afgelopen drie schooljaren
Uitstroombestemmingen 2020-2021

Uitstroom-

bestemming

Aantal

%

Daadwerkelijk USB Volgens OPP

Activiteitengericht
e dagbesteding

2
5,7% 1x Philadelphia

1x Landlust

2x
Activiteitengerichte
dagbesteding

Arbeidsgerichte
dagbesteding

5
14,3%

2x De Draad Cordaan

1x La belle Cordaan

1x Keijenberg Cordaan

1x Kijkduin

2x activiteitengerichte
dagbesteding
3x dagbesteding

Beschut werk 2
5,7%

Werkom
1x Plus supermarkt

1x Beschut werk
1x Arbeid

Arbeid 7
20%

1x Pantar
1x Jumbo
5x jobcoach

7x Arbeid

Pro Roc (MBO 1 en
2)

8
22,9%

1x ROC niveau 2 detailhandel
2x ROC niveau 2 logistiek
2x ROC niveau 2 horeca
1x ROC niveau banketbakker
1x ROC op Maat
1x ROC Amersfoort
1x ROC top entree sport

8x Pro ROC

Overige 4
11,4%

1x verhuizing Bulgarije
1x verhuizing Nederland
2 wajong aanvraag

2x Arbeidsmatige
dagbesteding
2x beschut werk

Zij-uitstroom
(vroegtijdig)

7
20%

1x De Heldring VSO
1x Altra College
1x Molenduin vso-zmlk
1x Altra zuidoost ? ( is nog
niet af)
2x Bredero Beroepscollege
vmbo-bbl -kbl
1x onbekend

6 Arbeid
1x Activiteitengerichte
dagbesteding

Totaal 35 1x lager dan OPP en 3x hoger
dan OPP
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Analyse en conclusie

In het schooljaar 2020-2021 zijn er 36 leerlingen uitgestroomd, waarvan 7 zij-uitstromers en 2 die niet
naar een vervolgbestemming zijn overgegaan. Van de overige 27 leerlingen die wel naar een
vervolgbestemming zijn gegaan,  is er één  leerling lager uitgestroomd dan in het laatste OPP is
aangegeven. Deze leerling is naar beschutwerk uitgestroomd in plaats van  vrije arbeid, zoals
verwacht was. Bij 2 leerlingen is er een hogere uitstroom, deze is van activiteitengerichte
dagbesteding naar dagbesteding gegaan. Vanaf vorig schooljaar zien wij een toename van het aantal
leerlingen dat naar verwachting uitstroomt. Dit betekent dat de school beter in staat lijkt te zijn in te
schatten wat een passende uitstroombestemming is voor de leerlingen.

Bestendiging 2019-2020, na 1 jaar

Uitstroombestemming Aantal

Percentage

Bestendigd Toelichting

Activiteitengerichte
dagbesteding

5
18,5%

100% bestendig nvt

Arbeidsgerichte
dagbesteding

3
11,1%

100% bestendig nvt

Beschut werk 3
11,1%

100% bestendig nvt

Arbeid 2
7,4%

100 % bestendig nvt

Pro Roc (MBO 1 en 2) 6
22,2%

100% bestendig nvt

Overige 2
7,4%

100% bestendig nvt

Zij-uitstroom
(vroegtijdig)

6
22,2% 100% bestendig

nvt

Totaal 27

Van de 27 leerlingen die naar een vervolgbestemming zijn uitgestroomd is 100% bestendigd na één
jaar. Dit is te verklaren omdat er in het afgelopen jaar door corona geen verschuiving van
werkplekken kon plaatsvinden, waardoor de leerlingen thuis zaten of op dezelfde plek moesten
blijven werken.
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Bestendigingsgegevens 2018-2019, na twee jaar

Uitstroombestemming Aantal Bestendigd Toelichting

Activiteitengerichte
dagbesteding

5 100% bestendigd n.v.t.

Arbeidsgerichte
dagbesteding/Beschut
werk

4 25% bestendigd
75% is onbekend

1 van de leerlingen  is
bestendigd en van 3 is
niets bekend

Arbeid 2 100% bestendigd n.v.t.

Pro Roc (MBO 1 en 2) 7 85% bestendigd (6)
15% niet bestendigd (1)

15 % Uitgevallen op
ROC traject. 1 leerling is
naar arbeid
overgestapt.

Totaal 18 77,8% bestendigd (14)
5,6% niet bestendigd (1)
16,6% Onbekend (3)

Analyse en conclusie
Van de 4 leerlingen die naar een vervolgbestemming zijn uitgestroomd zijn voor arbeidsgerichte
dagbesteding 25% bestendig en 75% is onbekend. Verder zien wij dat van de Pro Roc 7 leerlingen
85% bestendig en 15% niet bestendig. Dit zijn alle leerlingen die een ROC niveau 2 opleiding deden. In
zijn totaal kunnen wij zeggen dat  77,8,% bestendigd is na 2 schooljaren. 5,6% is niet bestendigd en
16,6% is onbekend.  Om er voor te zorgen dat de uitval verkleind werd het afgelopen schooljaar is er
preventief een overstapcoach VSO-Pro ingezet om de leerlingen intensief te begeleiden.

Mee te nemen beleidsdoelen 2021-2022
1. Er zijn geen doelen die we meenemen.

1.3.3 Pedagogisch en didactisch handelen onderwijsgevend personeel
Dit schooljaar hebben wij de kijkwijzer ingebouwd in TRIPS. Het voordeel is dat de data op de juiste
en snelle wijze uitgelezen kan worden. Echter, deze data is niet met terugwerkende kracht uitgelezen,
vanwege vertraging bij het inbouwen in TRIPS. Dit maakt dat alleen leerkrachten die afgelopen
schooljaar geobserveerd zijn met de kijkwijzer in TRIPS staan genoteerd. Het gevolg is dat het beeld
wat uit de analyse komt onvolledig is. Het ligt in de lijn der verwachting dat de overige data ook nog
in TRIPS opgenomen wordt.

Dit schooljaar hebben we eveneens weinig klassenobservaties aan de hand van de kijkwijzer gedaan.
De reden hiervan is tweeledig, met als voornaamste oorzaak de lockdown.
De doelen op dit gebied hebben wij noodgedwongen moeten aanpassen en er is  gekeken is wat de
leerkrachten op dat moment nodig hadden. Ondersteuning van de leerkrachten bij het inrichten van
de kwalitatieve goede online lessen had de prioriteit. Denk ook aan hybride onderwijs, online
lesgeven en de Meet bijeenkomsten organiseren met de leerlingen. Dat was een speerpunt die
ontstaan is door de coronacrisis. We kunnen op grond van collegiale consultaties, enquêtes onder
leerkrachten, ouders en leerlingen concluderen dat 100% van de leerkrachten in staat is om de
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leerlingen in de Meet bijeenkomsten les te geven. 50% van de leerkrachten is in staat om hybride
onderwijs te gegeven. Verder is ook gebleken dat hybride onderwijs niet voor alle leerlingen geschikt
is. Voor het komend schooljaar zullen we weer de observaties doen aan de hand van de kijkwijzer en
zullen we een analyse maken op schoolniveau en leerkrachtniveau. Waarbij gekeken wordt naar de
interpersoonlijke competenties, pedagogische competenties, didactische competenties en
organisatorische competenties. Daarnaast zullen we de trendanalyse samen met het team
analyseren.

Mee te nemen beleidsdoelen 2021-2022
1. Geen mee te nemen beleidsdoelen.

1.4 Kwaliteitsmetingen

1.4.1 Interne audit ‘Kwaliteitskader voor goed onderwijs’

Interne meting van onderwijskwaliteit
Orion College Noord - 2021

Onderwijsproces
OP1 OP2 OP3 OP5 OP6 OP7 OP8

aanbod zicht op ontw. didactisch onderwijstijd samenwerking praktijk/stage toetsing

G V G V G G V

Schoolklimaat

SK1 SK2 SK3

veiligheid pedagogisch
ouderbetrokke
n

V G V

Kwaliteitszorg en
ambitie

KA1 KA2 KA3

kwaliteitszorg
kwaliteitscultuu
r

verantwoordin
g

G G G

Onderwijsresultaten

OR1 OR2 OR3

resultaten
sociale en
maat. vervolgsucces

G V V

Samenvatting algemeen beeld & algemene analyse
Gedurende de audit is naar voren gekomen dat de school goed zicht heeft op waar ze op dit moment
staan en waar nog ontwikkelpunten liggen. Het auditteam vindt de beleidsdocumenten inhoudelijk
en kwalitatief goed. Daarbij heeft de school zelf een goed overzicht in de hoeveelheid
beleidsdocumenten die aanwezig zijn. Het team is ook op de hoogte van de inhoud en weet bij wie ze
terecht kunnen wanneer zij vragen hebben.
De school wordt door zowel ouders als leerlingen als prettig ervaren. Leerlingen voelen zich veilig op
school en zowel ouders als leerlingen voelen ruimte om in gesprek te gaan met de school over diverse
onderwerpen.
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Concluderend kan worden gesteld dat de school een enorme ontwikkeling heeft doorgemaakt de
afgelopen jaren. Er zijn veel dingen aangepakt binnen de school wat de kwaliteit van het onderwijs
heeft verbeterd op OC Noord. De school mag trots zijn op waar zij nu staat.

Naar aanleiding van de bevindingen en eigen ontwikkelvragen van de school zijn een aantal
ontwikkelpunten voor de school geformuleerd. Allereerst zijn er een aantal ontwikkelpunten voor het
OPP format. Dit wordt meegenomen als beleidsdoel voor schooljaar 2021-2022. De school neemt
deel aan een bovenschoolse werkgroep t.b.v. het vernieuwen van het format.
Ten tweede heeft het auditteam het advies gegeven om het eigenaarschap van de leerkrachten te
vergroten, bijvoorbeeld middels de ontwikkelteams. Hierdoor wordt de intrinsieke motivatie van de
leerkrachten vergroot. Het MT kan de kaders bewaken, waarbij de medewerkers ruimte krijgen voor
de invulling. Dit doel is opgenomen in de beleidsdoelen voor 2021-2022.
Verder heeft het auditteam aangegeven dat het belangrijk is afspraken te maken over het gebruik van
social schools, dit gebeurt nu op diverse manieren. Verder is het advies gegeven om wat betreft het
‘één kind, één plan’ principe vast te leggen hoe de registratie gebeurt, dit wordt opgenomen in het
beleidsplan SJSO. Tot slot was het advies om het sociale mediabeleid te updaten, dit wordt
meegenomen als beleidsdoel in 2021-2022.

1.4.2 Inspectieonderzoek
Er heeft geen inspectie onderzoek plaatsgevonden op OCN in schooljaar 2020-2021.
Het schooljaar 2021-2022 heeft het bestuur van Orion de school aangemeld bij de inspectie op om te
gaan voor het oordeel Goed.

1.4.3 Tevredenheidsonderzoeken (personeel, ouders, stakeholders)
Orion voert elke twee jaar een tevredenheidsonderzoek uit onder alle medewerkers, ouders en
externe partners die met de scholen samenwerken. De uitkomsten van deze onderzoeken gebruikt de
school voor het formuleren van verbeterdoelen. In het voorjaar van 2020 zijn er
tevredenheidsonderzoeken afgenomen onder medewerkers, ouders en externe partners. De
tevredenheid van leerlingen wordt twee maal per jaar afgenomen middels de klimaatschaal. Met de
klimaatschaal wordt tevens de sociale veiligheidsbeleving van de leerlingen gemeten. De resultaten
hiervan zijn terug te lezen in paragraaf 1.5.1.

Tevredenheidsonderzoek medewerkers
In het voorjaar van 2020 is er onder de medewerkers een meting gedaan naar de mate waarin
werkplezier ervaren wordt. Aan de hand van de resultaten is er met het team een gesprek gevoerd
over wat wij daarvan vinden en wat wij daarmee gaan doen. In het huidige schooljaar is er volgens de
cyclus geen meting gedaan, deze zal volgens planning weer in het voorjaar van 2022 afgenomen
worden.

Tevredenheidsonderzoek ouders
Zoals eerder beschreven in het schoolverslag heeft Orion College Noord twee perioden van lockdown

gekend gedurende schooljaar 2020-2021. De school heeft op verscheidene manieren getracht

ondersteuning te bieden aan leerlingen en ouders, zoals beschreven op pagina 3. Gedurende  de

tweede lockdown in februari is er door de school een enquête uitgezet onder de ouders om te

inventariseren hoe zij de lockdown ervaren en in hoeverre de door de school geboden ondersteuning

aansluit bij de behoeften van de ouders. Later in het schooljaar, in mei, is een tweede enquête

uitgezet door Stichting Orion, waarmee eveneens beoogd werd te inventariseren hoe de

ondersteuning vanuit de scholen werd ervaren door ouders.
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Meting 1: 37 respondenten (27%)

Positieve punten

Allereerst werd het online/digitaal aanbieden van huiswerk als één van de meest positieve punten

ervaren, door 46% van de ouders. Verder gaven de ouders aan dat hun zoon/dochter de

coronaperiode als ‘goed’ (35,1%) of ‘een beetje goed’ (32,4%) ervaren en voor 70,3% van de ouders

verliep het aanbrengen van structuur in de dag goed. Ook geeft 70% van de ouders aan dat het hun

zoon/dochter goed lukte om het schoolwerk af te wisselen met voldoende ontspanning en beweging.

Eveneens zijn de telefonische contactmomenten tussen de school en de ouders als positief ervaren

(73%).

Aandachtspunten

De aandachtspunten die uit de enquête naar voren zijn gekomen hebben allen betrekking op de

online lessen en begeleiding van de leerlingen. 35,1% van de ouders gaven aan extra materiaal nodig

te hebben en ook behoefte te hebben aan extra belmomenten. 10,8% gaf aan geen chromebook in

hun bezit te hebben waardoor het inbellen niet altijd goed verliep. Verder gaf 13,5% aan hulp nodig

te hebben bij het inbellen voor de online lessen.

Meting 2: 33 respondenten (24%)

Positieve punten

Allereerst komt naar voren dat het grootste gedeelte van de ouders tevreden is over de

informatievoorziening vanuit de school over het afstandsonderwijs (45,5% mee eens, 30,3% helemaal

mee eens). Eveneens is aangegeven dat de ouders tevreden zijn over de informatievoorziening over

de getroffen corona-maatregelen door de school (39,4% mee eens, 39,4% helemaal mee eens). Ook is

het afstandsonderwijs voor de meeste leerlingen positief verlopen, volgens ouders (45,5% mee eens,

24,3% helemaal mee eens). Daarnaast gaven ouders aan dat de meeste leerlingen goed contact

konden houden met de leerkracht (48,5% mee eens, 30,3% helemaal mee eens). Tot slot geeft het

merendeel van de ouders aan voldoende ondersteuning te hebben ervaren vanuit de school en/of

zorg om hun zoon/dochter te begeleiden (48,5% mee eens, 21,2% helemaal mee eens).

Aandachtspunten

De aandachtspunten die uit de enquête naar voren zijn gekomen hadden allen betrekking op het

welzijn van de leerlingen. 50,3% van de ouders gaf aan dat het hun zoon/dochter meer moeite kostte

om zichzelf te motiveren voor school. Verder gaf 40,3% van de ouders aan dat hun zoon/dochter

evenveel energie had als daarvoor.

Wat verder naar voren kwam is dat het eveneens lastig is geweest voor leerlingen om het wisselende

schoolritme (lockdown, hybride onderwijs) te begrijpen. Ten slotte kwam naar voren dat er meer

structuur aangeboden kon worden gedurende de online lessen en dat deze minimaal één keer per

week plaats hadden moeten vinden.

Tevredenheidsonderzoek externe partners
Vanwege de corona crisis heeft de school besloten geen regulier tevredenheidsonderzoek af te
nemen, maar wel zijn er met de SJSO partners gesprekken geweest. Verder zijn er met de wijkagent
en de leerplichtambtenaar gesprekken gevoerd. Deze werden door beide partijen als prettig ervaren.
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Analyse en conclusie
De samenwerking met Cordaan en Atos wordt wederzijds als prettig ervaren. Bij de inzet van Levvel
zijn beide partijen tot de conclusie gekomen dat de wederzijdse verwachtingen te ver uit elkaar lagen.
Voor komend schooljaar is een aanvraag voor uitbreiding bij Cordaan gedaan. Wat Levvel betreft
hebben we 0,8 FTE minder aangevraagd. Echter de overige 0,8 FTE blijft wel ingevuld worden door de
huidige Levvel medewerker om de continuïteit te waarborgen. Tevens wordt 0.1 FTE ingezet voor
ambulante begeleiding.
Bij Atos Altra is er een wederzijdse tevredenheid en wordt de inzet gecontinueerd zoals deze
afgelopen schooljaar was.
De samenwerking met leerplicht is goed en de afstemming is prima. Wat de wijkagent en de
leerplichtambtenaar betreft zijn er korte lijntjes. De samenwerking verloopt goed.

Mee te nemen beleidsdoelen 2021-2022
1. Het sociale mediabeleid is up to date en deze wordt gehanteerd.

1.5 Verslag sociale veiligheid
Om onze school veiliger te kunnen maken, is het van belang dat er zicht is op de veiligheidssituatie
binnen onze school. Voor de fysieke veiligheid en arbeidsomstandigheden wordt dit vastgesteld in de
Risico-inventarisatie & Evaluatie. Voor het bekijken en evalueren van de sociale veiligheid binnen onze
school, maken wij jaarlijks aan het eind van het schooljaar een verslag van de sociale veiligheid. We
staan stil bij de activiteiten afgelopen schooljaar ter verbetering van de sociale veiligheid en het
resultaat hiervan. Ook worden incidenten, klachten en andere ongeregeldheden geanonimiseerd
vermeld en geanalyseerd.
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1.5.1 Klimaatschaal en Sproetjeslijst

Schaal Meting Zorgelijk* Twijfelgroep* Positief*

Leerling- relaties
onderling
Klimaatschaal

Meting 1 (88 ll) 22% (19 ll) 18% (16 ll) 60% (53 ll)

Meting 2 (85 ll) 15,3% (13 ll) 22,4% (19 ll) 62,4% (53 ll)

Sfeer (sociale
veiligheid)
Klimaatschaal/Sproetje

Meting 1 (102 ll) 9% (9 ll) 14% (14 ll) 77% (79 ll)

Meting 2 (97 ll) 6,2% (6 ll) 8,2% (8 ll) 85,5% (83 ll)

Orde
Klimaatschaal

Meting 1 (78 ll) 11% (9 ll) 19% (15 ll) 69% (54 ll)

Meting 2 (59 ll) 8,5% (5 ll) 13,6% (8 ll) 77,9% (46 ll)

Leerkracht-leerling
interactie
Klimaatschaal/Sproetje

Meting 1 (92 ll) 18% (16 ll) 15% (14 ll) 68% (62 ll)

Meting 2 (71 ll) 9,8% (7 ll) 19,7% (14 ll) 70,4% (50 ll)

*Schoolnorm: 80% of meer heeft een score van 4 t/m 7 of 10% of minder heeft een score van 1 en 2.

Uit de resultaten van de Klimaatschaal komt naar voren dat wij bij meting 1 de norm behalen op de
schaal ‘Sfeer in de klas’. Bij de andere schalen behaalden wij de norm niet. Er was sprake van een
grote spreiding per klas. Het betrof voornamelijk klassen met nieuwe leerkrachten. Interventies die
ingezet zijn: theaterlessen gericht op groepssfeer, samenwerken en elkaar helpen, evaluatie check-in
en check-out, individuele coachingstrajecten voor zowel leerkrachten (beeld coachtraject) als
leerlingen (vanuit MEE Amstel en Zaan).

Bij meting 2 behalen wij de norm op de schalen ‘Sfeer in de klas’, ‘Orde in de klas’ en
‘Leerkracht-leerling interactie’. De tevredenheid van de leerlingen is enorm gegroeid in het laatste
half jaar. Enerzijds kunnen de ingezette interventies effect hebben gehad. Anderzijds hebben de
leerlingen in een (gedeeltelijke) lockdown gezeten. De meeste tijd hebben de leerlingen in halve klas
les gekregen. Dit kan resulteren in meer individuele aandacht en dus een positief effect hebben.

De kwaliteit van de onderlinge leerlingrelaties blijft het grootste aandachtspunt. Komend schooljaar
willen we op schoolniveau het aanbod daarom meer richten op het verbeteren van de groepssfeer,
samenwerken en elkaar helpen. Dit willen we gaan doen door onder andere: de inzet van
theaterlessen met deze thema’s, inzetten op groepsvorming en groepsdynamiek en
professionalisering van het team hierin. Ook zal ingezet worden op het verder implementeren van
traumasensitief onderwijs door bijvoorbeeld de check-in en check-out nogmaals te evalueren,
doorgaan met systematisch analyseren van de achterwacht en incidenten en
deskundigheidsbevordering op het gebied van coöperatieve werkvormen.

1.5.2 Preventiemedewerker sociale veiligheid als coördinator pesten en pestbeleid
In 2017-2018 is de preventiemedewerker sociale veiligheid gestart als coördinator pesten en
pestbeleid.
In de week van 21 september 2021 is in alles klassen aandacht besteed aan de ‘Week tegen Pesten’.
Dit is gedaan middels een vast lesprogramma waarin theaterlessen, SOVA lessen en klassikale lessen
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ingezet zijn. Ook is er met de leerlingenraad gesproken over het thema ‘pesten’. De week is positief
verlopen. Halverwege het schooljaar is opnieuw een gesprek over pesten in de klassen geweest en
het thema is opnieuw besproken in de leerlingenraad. De leerlingenraad gaf aan dat er weinig gepest
wordt. In één klas werd nog gepest, daar is een klassengesprek mee gevoerd.

Het anti-pestprotocol is tevens geëvalueerd met het team, daaruit zijn de volgende punten naar
voren gekomen. Deze worden meegenomen in de aanpak van pesten voor komend schooljaar.

● Visueel aspect werkte goed vorig schooljaar: posters ophangen in de week tegen pesten.
● Leerlingen betrekken, bijvoorbeeld samen met de leerlingen een presentatie over pesten

maken.
● Psycho-educatie toevoegen over pesten.
● Individuele begeleiding inzetten voor de leerlingen die dit nodig hebben, zoals rollenspellen

en ‘lekker in je lijf zitten’.
● De vraag die het team stelt: is de meting van de klimaatschaal betrouwbaar? Durven alle

leerlingen daadwerkelijk aan te geven hoe zij zich voelen of zijn zij angstig voor represailles
als ze gepest worden? Een antwoord hierop zullen we gezamenlijk met het team formuleren
gedurende de bespreking van de klimaatschaal.

● Het pesten kan voorkomen als de docent het niet ziet, de vraag wordt gesteld of leerlingen
zich veilig genoeg voelen om dit bespreekbaar te maken. Eén antwoord dat hierop
geformuleerd kan worden is uitbreiden van de check-in/check-out met de mogelijkheid tot het
voeren van een gesprek.

● Een vraag die gesteld wordt: welke maatregelen zijn er voor ‘meelopers’?
Hier formuleert het team gezamenlijk een antwoord op.

● Theaterlessen kunnen als middel ingezet worden om meer te praten over het gevoel.
● Ouders kunnen nog meer betrokken worden indien er sprake is van pesten. Mogelijk kan er

een ouderavond georganiseerd worden over pesten. Wat kunnen ouders doen en hoe kan
pesten bespreekbaar gemaakt worden?

● Groepsvorming verdient een belangrijke plek, om de veiligheidsbeleving van de leerlingen te
bevorderen.

● Film over pesten kan worden getoond om inzichtelijk te maken wat het effect is van pesten.

1.5.3 Klachten

Overzicht Aard van de klacht

2 Communicatie en media gebruik

Analyse en conclusie
Wij hebben dit schooljaar 2 klachten gekregen van ouders. 1 klacht ging over de communicatie en de
ander was gericht op mediawijsheid. De klacht over de communicatie tussen leerkracht-leerling is ook
ingediend bij het bestuur. De klacht is afgehandeld door de bestuurder van Orion in samenspraak met
alle betrokkenen. De tweede klacht betreft de communicatie tussen een medewerker en ouders.
Deze klacht is intern afgehandeld met alle betrokkenen.

1.5.4 Incidenten
Categorieën Frequentie

2019-2020
Frequentie
2020-2021

Fysiek geweld 17 9
Verbaal geweld 9 2
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Fysiek en verbaal geweld - 3
Ordeverstoring 4 1
Bedreiging 2 3
(poging tot) Diefstal 2 1
Gezondheid 2 -
Pesten 4 5
Onwaarheid spreken - -
Vernieling 3 -
Ongeval - -
Valse beschuldiging 1 -
Seksueel misbruik - -
Seksuele intimidatie - 1
Afpersing 1 -
Onbevoegd aanwezig 1
Weglopen/rennen 4 2

Anders 5 -
Bij drie incidenten was er sprake van meerdere categorieën, bijvoorbeeld fysiek en verbaal geweld,
ordeverstoring en geweld. Bij deze drie incidenten is er gekozen om 1 categorie te kiezen die het
meest bepalend was voor de situatie.

Trendanalyse 2018-2021

In de tabel hierboven is te zien dat het aantal incidenten ten opzichte van schooljaar 2019-2020
enorm is gedaald. Dit is voornamelijk te zien bij het aantal incidenten waarbij er sprake was van fysiek
geweld en verbaal geweld. Een verklaring hiervoor is de (gedeeltelijke) lockdown. Enerzijds zijn onze
leerlingen het afgelopen schooljaar fysiek minder aanwezig geweest. Hierdoor hebben er ook minder
incidenten kunnen plaatsvinden. Anderzijds waren de klassen voor een groot deel van het schooljaar
kleiner, omdat de helft van de leerlingen aanwezig was. Dit heeft ervoor gezorgd dat de leerlingen
meer individuele aandacht en begeleiding kregen. De incidenten die wel hebben plaatsgevonden
hebben veelal betrekking op leerlingen uit de structuurklassen en OZA-groepen. Dit zijn leerlingen
met zeer intensieve onderwijs- en ondersteuningsbehoeften. Zo vonden de incidenten vaak plaats
wanneer de vaste leerkracht niet aanwezig was. Om dit te ondervangen is er gekeken naar een
rooster waarbij een vaste docent zoveel als mogelijk de klas kan draaien. Ook is ingezet op het
formuleren van meer eenduidige handelingsadviezen voor leerlingen met zeer specifieke
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ondersteuningsbehoeften. Zo kan een eenduidige aanpak worden gehanteerd, ook bij afwezigheid
van de vaste leerkracht.

In onderstaande tabel is te zien dat de meeste incidenten hebben plaatsgevonden in periode 1 en 2.
De incidenten zijn eerder in dit jaar geanalyseerd en besproken met het team, waarna er acties zijn
uitgezet, zoals hierboven beschreven. Dit willen we meenemen voor komend schooljaar. Verder is er
te zien dat er in periode 3 de minste incidenten hebben plaatsgevonden. Dit is in de periode geweest
dat de leerlingen voor een groot deel in lockdown zaten.

Aantal incidenten per periode

Achterwacht Registratie

In het eerste half jaar zijn de leerlingen die gebruik hebben gemaakt van de achterwacht
geregistreerd. Daarna zijn we als school in lockdown gegaan. Na de lockdown waren er weinig
leerlingen die van de achterwacht gebruik hebben gemaakt. Een reden hiervoor is dat er halve
klassen aanwezig waren. Vanwege zowel wisselingen van de achterwachtmedewerkers als
onduidelijkheden hierover is het achterwacht gebruik na de lockdown niet tot nauwelijks
geregistreerd. Voor komend schooljaar wordt ingezet op het creëren van meer duidelijkheid over het
gebruik van de achterwacht. Daarom wordt het achterwachtbeleid bondiger herschreven. Bovendien
wordt de achterwacht traumasensitief ingericht. Er komt daarnaast een achterwachttelefoon, wat
ervoor moet gaan zorgen dat zowel leerkrachten als leerlingen niet hoeven te zoeken naar de
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achterwachtmedewerker. Leerkrachten bellen het nummer wanneer een leerling naar de
achterwacht moet. Op die manier worden onduidelijkheden voorkomen.

In periode 1 zijn er 12 leerlingen bij de achterwacht geweest, waarvan 3 leerlingen die vaker dan 1
keer gebruik hebben gemaakt van de achterwacht. In periode 2 zijn er 5 leerlingen bij de achterwacht
geweest, waarvan 2 leerlingen meer dan 1 keer gebruik hebben gemaakt van de achterwacht. De
meest voorkomende redenen voor het gebruik van de achterwacht waren: geen instructie opvolgen,
ronddwalen, onrustig gedrag en pesten.

Wat opvalt is dat de meeste achterwacht bezoeken in zowel periode 1 als periode 2 op vrijdag
hebben plaatsgevonden. Dit is de dag waarop de meeste vaste mentoren niet aanwezig zijn. Wat we
gaan inzetten om de achterwacht bezoeken te verminderen voor komend schooljaar is onder andere:
zoveel mogelijk vaste gezichten voor de groep, keuzemiddag laten doorgaan voor een ontspannen
einde van de week en uitgebreidere handelingsadviezen en begeleidingsadviezen formuleren, ook
voor invaldocenten.

Analyse en conclusie incidenten en achterwacht
We zijn tevreden met de afname van het aantal incidenten en het achterwacht gebruik ten opzichte
van schooljaar 2018-2019 en 2019-2020. Een verklaring hiervoor is zoals hierboven omschreven de
(gedeeltelijke) lockdown. Voor komend schooljaar willen wij verder inzetten op het borgen van het
systematisch analyseren, bespreken en interveniëren op basis van de uitkomsten van de achterwacht
en incidentenanalyse.  Verder zal ingezet worden op het vergroten van het handelingsrepertoire van
de leerkrachten als het gaat over fysiek geweld, aangezien dit het meest voorkomende type incident
is. Gezien het aantal incidenten in de OZA groep wordt SJSO inzet gecontinueerd waarbij wordt
gekozen voor een reeds voor de leerlingen bekende pedagogisch medewerker.

1.5.5 Schorsingen en verwijderingen

Categorie schorsing Aantal
2020-2021

Vechtpartijen 1

Schoppen van klasgenoot 0

Pesterij docent 0

Fysiek geweld leerkracht 3

Wegloopgedrag 1

Uitschelden leerkracht 0

Geweld tegen andere leerling 0

Verwijdering 1

Bedreiging leerling leerkracht 1

Verbaal geweld tegen andere leerling 1
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Analyse en conclusie
Dit schooljaar hebben wij acht keer leerlingen geschorst voor één dag. Verder hebben we twee keer
een leerling geschorst voor 2 dagen en 2 keer voor 3 dagen of meer. Het is opvallend dat de
schorsingen het meeste plaats hebben gevonden in de onderwijszorgarrangement groepen (OZA).
Deze leerlingen hebben in het verleden veel thuis gezeten en zij moesten wennen aan de schoolse
setting. Daarnaast is de groepsvorming een aandachtspunt geweest. Komend schooljaar zullen we
hier meer aandacht aan schenken door een externe partij de groepsvorming te laten begeleiden, aan
de start van het schooljaar. Door de coronacrisis is er een periode geweest waarbij de leerlingen in
halve groepen naar school kwamen. Bij deze verdeling van de schooldagen is rekening gehouden met
de ondersteuningsbehoeften van de leerlingen. Dit heeft geresulteerd in een duidelijke mindering van
incidenten. Er is extra ingezet om de sfeer binnen de groep te veranderen door onder andere de inzet
van theaterlessen. Voor het komend schooljaar zullen wij meer inzetten op groepsvorming in de OZA
groep, met theaterlessen en TSO om meer tegemoet te komen aan de ondersteuningsbehoeften van
de leerlingen.

1.5.6 Inzet SJSO
Afgelopen schooljaar zijn we met de nieuwe SJSO-partner Levvel gestart. Zij leverden een
orthopedagoog-generalist voor 4 dagen en 2 pedagogisch medewerkers voor ieder 4 dagen. De
orthopedagoog deed psychologisch onderzoek en ondersteunde bij het doorverwijzen van leerlingen.
De beide medewerkers, waarvan 1 via onderaannemerschap van JdK, ondersteunden leerlingen
binnen en buiten de OZA-groep waaraan zij waren toegewezen. Daarnaast waren er Cordaan en
Atos/Salto/Altra (hierna alleen nog Altra te noemen) als overige SJSO-partners. Cordaan was met 3
medewerkers voor ieder 4 dagen aanwezig binnen school. Zij begeleiden leerlingen van de 3
structuurgroepen. Daarbij moet worden aangetekend dat de helft van deze inzet bekostigd werd
vanuit WLZ-middelen. Vanuit Altra vulden 2 medewerkers de formatie van 4 dagen.
De ondersteuning voor de leerlingen was over het algemeen langdurend. De Cordaan- en
Levvel-medewerkers werkten gedurende het gehele schooljaar met dezelfde leerlingen uit de
toegewezen klassen. De orthopedagoog-generalist verrichtte voornamelijk kortdurende onderzoeken
bij individuele leerlingen. Helaas heeft zij per januari afscheid genomen om een nieuwe baan te
aanvaarden. Vanwege bezuinigingen is haar vacature vervolgens niet opgevuld.
De Altra-medewerkers werkten met individuele cliënten voor een langere tijd, 9 maanden tot een
jaar.

Organisatie Werktijd-
factor

Functie Kort- of langdurend Groep Leerlingen

Cordaan 0,8 ondersteuner langdurend SMB2 10

Cordaan 0,4 ondersteuner langdurend SBB3 12

Cordaan WLZ 0,4 ondersteuner langdurend individueel 2

Cordaan WLZ 0,8 ondersteuner langdurend SOB1 5

Atos/Altra/Salto 0,4 Ambulant begeleider langdurend individueel 4

Atos/Altra/Salto 0,4 Ambulant begeleider langdurend individueel 4

Levvel 0,8 orthopedagoog-generalist kortdurend individueel 6

Levvel 0,8 pedagogisch medewerker langdurend OZA2 7

Levvel/JdK 0,8 pedagogisch medewerker langdurend OZA1 6
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Totaal 56

Analyse en conclusie
Met een totaal van 56 leerlingen die op enig moment een vorm van ondersteuning ontvingen heeft
meer dan eenderde van de schoolpopulatie kunnen profiteren van de inzet van de medewerkers van
de SJSO-partners. Zij zijn een onmisbare schakel gebleken binnen de ondersteuning van onze
leerlingen. Het vertrek van de orthopedagoog was een verlies, maar dat hebben we deels kunnen
opvangen door de inzet van de eigen orthopedagogen en snelle bijscholing van 4 stagiaires
forensische orthopedagogiek. De OZA- en structuurgroepen zouden niet kunnen draaien zonder de
inzet van de medewerkers van Levvel en Cordaan. Daarnaast hebben we via het gebruik maken van
de middelen via de WLZ extra ondersteuning kunnen regelen met medewerkers van Cordaan voor
leerlingen die anders waarschijnlijk geen onderwijs hadden kunnen volgen. Hiermee vullen we voor
een deel het gat op dat het SWV laat ontstaan door geen hoge bekostiging te geven voor leerlingen
met in feite een ernstig meervoudige beperking.

Het effect van corona
De 2 lockdowns hebben een enorme impact gehad op het onderwijs en de begeleiding. De
individuele begeleiding van de medewerkers van Cordaan is weer heel snel opgepakt. Waar nodig
kwamen zij naar school om leerlingen op te vangen als dat thuis niet ging. De medewerkers van de
andere organisaties verrichten hun werkzaamheden grotendeels digitaal via Meet. Natuurlijk was
hiermee het contact en daarmee de kwaliteit van de impact van hun werk minder dan bij volledig
fysiek contact. Zo hebben de ambulant begeleiders van Altra de contacten met de ouders het gehele
jaar via Zoom moeten onderhouden omdat huisbezoeken uit den boze waren gedurende de gehele
pandemie. Hierdoor liep de behandeling vertraging op en kon niet zo intensief zijn als voorheen. Het
persoonlijk contact is nu eenmaal te verkiezen boven gesprekken vanachter een beeldscherm. De
medewerkers van Levvel hebben hun contacten met de leerlingen ook grotendeels vanachter het
beeldscherm onderhouden. De leerlingen misten daarnaast ook hun klasgenoten en de interactie
binnen een klas.

1.5.7 Meldcode
De meldcode Kindermishandeling is in schooljaar 2020-2021 zes keer opgestart. Hierbij is veel overleg
geweest met Veilig Thuis. Er is in totaal één zorgmelding gedaan.

Analyse en conclusie
Vijf keer is de Meldcode opgestart vanwege vermoedens van kindermishandeling en/of
verwaarlozing. Er is uiteindelijk geen melding gedaan en de zorgen zijn neergelegd bij de betrokken
hulpverlening in overleg met Veilig Thuis. Eén keer is de Meldcode opgestart vanwege vermoedens
van verwaarlozing. Wegens acute ingeschatte onveiligheid is hier wel een melding van gedaan bij
Veilig Thuis.

Deskundigheidsbevordering team
Het team van Orion College Noord is op 8 oktober 2020 geïnformeerd over de signaleren en de
meldcode tijdens de teamvergadering. De volgende onderwerpen zijn behandeld: soorten
kindermishandeling, signalen en signaleren en verbeterde meldcode. Het team is op 24 maart 2021
wederom getraind rondom het signaleren. Hierbij is een koppeling gemaakt met traumasensitief
onderwijs.

Mee te nemen beleidsdoelen 2021-2022
1. Er zijn geen doelen die we meenemen.
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2 Jaarplan 2021-2022

Dit hoofdstuk beschrijft ons jaarplan voor schooljaar 2021-2022.
De inhoud van dit plan wordt bepaald door de plannen die we eerder hebben beschreven in ons
schoolplan. Deze plannen worden jaarlijkse bijgesteld of aangevuld op basis van de evaluaties en
conclusies van het afgelopen schooljaar en eventuele nieuwe ontwikkelingen (landelijk, binnen Orion
of binnen school).

2.1 Vooruitblik (schoolplan 2019-2023)

Beleidsdoelen KG

I. Onderwijs voor de toekomst in wonen, werken, welzijn

De leerling is zoveel als mogelijk eigenaar van zijn eigen leerproces, ondersteund

door ICT.

OR

Het eigenaarschap van de leerling wordt bevorderd door het vergroten van de

zelfredzaamheid en de communicatieve vaardigheden.

OP

De school investeert op de sociale en maatschappelijke competenties van de

leerling, waarbij expliciet aandacht is voor mediawijsheid en zinvolle

vrijetijdsbesteding.

OP

De school investeert op de sociale en maatschappelijke competenties van de

leerling, waarbij expliciet aandacht is voor mediawijsheid  zinvolle

vrijetijdsbesteding.

OP

Iedere medewerker handelt traumasensitief. SK

II. Samen passend – in- en extern partnerschap

Elke medewerker is vanuit zijn eigen rol verantwoordelijk voor een ononderbroken
leerproces van de leerling.

KA

Het interne netwerk is zo georganiseerd dat een ieder zich verantwoordelijk en

betrokken voelt bij de ontwikkeling van de leerling en de school.

KA

De school investeert in actief partnerschap met leerling en verzorger. OP

De SJSO-partners komen optimaal tegemoet aan ondersteuningsbehoeften van de

doelgroep.

OP

De school heeft een goede onderlinge afstemming met relevante

onderwijspartners.

OP

III. Samen lerend – leren van en met elkaar
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Elke medewerker is een actief lerende professional. KA

IV. De basis is en blijft op orde

Elke medewerker beschikt over juiste ICT vaardigheden ten behoeve van het
leerproces van de leerling.

OP

Iedere medewerker handelt vanuit een eenduidige pedagogische aanpak. SK

De school stimuleert een veilige en gezonde ontwikkeling, zowel sociaal als fysiek. SK

2.2 Overzicht beleidsdoelen 2021-2022
Hier volgt een lijst van de beleidsdoelen voor schooljaar 2020-2021.
Deze beleidsdoelen zijn gebaseerd op:
- het schoolplan (SP) 2019-2023
- het schoolverslag (SV) 2020-2021 (terugblik op de behaalde beleidsresultaten, behaalde

leerlingresultaten, kwaliteitsmetingen, verslag sociale veiligheid)
- nieuwe ontwikkelingen (NO).

De uitkomsten van een teamsessie over de planvorming 2021-2022 zijn meegenomen in het opstellen
van de beleidsdoelen voor 2021-2022.

De drie beleidsdoelen met prioriteit:
● TSO is geïmplementeerd binnen onze school en het pedagogisch klimaat is hierop afgestemd.

85% van de medewerkers handelt traumasensitief. Dit is terug te zien in de kijkwijzer, waarin
TSO is geïntegreerd. Ook zijn er twee operationele pilot klassen TSO.

● De school behaalt in het schooljaar 2021-2022 het oordeel Goed van de inspectie en daarna
wordt het predicaat Excellent aangevraagd.

● Besluitvorming over schoolontwikkelingen vindt, zoveel als mogelijk, plenair plaats. Elke
medewerker neemt deel aan een ontwikkelteam dat bijdraagt aan de schoolontwikkeling.
Met vaste frequentie koppelen de ontwikkelteams terug aan het team én halen zij input op
uit het team.

Overzicht beleidsdoelen 2021-2022
Overzicht beleidsdoelen 2021-2022 (vooruitblik 2022-2023 NPO
gelden)

Herkomst
(SP, SV, NO)

NPO
21-22

NPO
22-23

I. Onderwijs voor de toekomst in wonen, werken, welzijn
1. De leerlijn sociaal maatschappelijke competenties is

geïmplementeerd.
● De school heeft deels haar aanbod hierop afgestemd.
● Zowel praktijklessen als theaterlessen zijn onderdeel van het

aanbod.

SP C3

2. De school werkt aan het vergroten van de sociale vaardigheden van
leerlingen.

● Dat doen we met een aanbod van verlengde schooldagen,
met een inspirerend en innovatief naschools aanbod.

SP A2, C1,
C3
F1.1

Schoolverslag 2020 -2021 / Jaarplan 2021 - 2022 Orion College Noord 37 / 41
resultaten



Bestaande uit dans, creatieve vorming, mediawijsheid en
theater.

● Talentontwikkeling en culturele vorming.
● Het streven is om minimaal 50% van alle leerlingen te

bereiken met twee lessen per week.
3. 80% van de nieuwe leerlingen beschikt over voldoende ICT

basisvaardigheden, zoals opgesteld in de leerlijn ICT.
● Er is een basisaanbod ICT voor alle leerlingen.
● Het sociale mediabeleid is up to date en deze wordt

gehanteerd.
● ICT is een hulpmiddel om (zelf)regulatie van de leerlingen te

bevorderen.

SP D1
F1.5

4. TSO is geïmplementeerd binnen onze school en het pedagogisch
klimaat is hierop afgestemd.

● TSO is geïntegreerd in de kijkwijzer.
● Elke medewerker beschikt over basiskennis TSO en handelt

hiernaar. Er zijn twee operationele pilot klassen TSO.
● Er is aandacht voor begeleiding van de groepsdynamiek,

middels groepstraining van Sport & Behaviour. Eveneens
wordt het personeel hier aanvullend op geschoold, aangezien
dit de mate van effectiviteit van de interventie verhoogt.

● De leerkrachten handelen preventief en de-escalerend met
betrekking tot agressie problematiek, ten behoeve van een
veilig pedagogisch klimaat en het welbevinden van de
leerlingen. Hierdoor kunnen de leerlingen zich op
sociaal-emotioneel gebied ontwikkelen. De leerkrachten
volgen een agressie preventie training.

SP A2, C1,
C2, C3
F1.1
F1.2

II. Samen passend – in- en extern partnerschap
5. Het beleid op ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie is herzien.

Daarin worden in ieder geval de volgende onderdelen aangevuld:
● De MR is meer zichtbaar binnen de school, ook voor alle

ouders. Ouders worden meer betrokken als
‘educatiepartners’, middels een oudermemo in Social
Schools.

● Ouders worden meer betrokken bij de invulling van de
themamiddagen, waarbij ouder-oudercontact centraal staat.

SP

6. Besluitvorming over schoolontwikkelingen vindt, zoveel als mogelijk,
plenair plaats.

● Elke medewerker neemt deel aan een ontwikkelteam dat
bijdraagt aan de schoolontwikkeling.

● Met vaste frequentie koppelen de ontwikkelteams terug aan
het team én halen zij input op uit het team. Dit wordt
opgenomen in de kwaliteitszorgcyclus.

● Alle leerkrachten en vakdocenten worden betrokken bij de
samenstelling van het MDO.

SP

7. De SJSO inzet blijft gecontinueerd in de OZA groep, ten behoeve van
individuele en groepscoaching van de leerlingen. Deze is gericht op
de sociaal-emotionele ontwikkeling van deze leerlingen.

SV C1
F1.1

III. Samen lerend – leren van en met elkaar
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8. Elke medewerker verwerkt in zijn/haar Persoonlijke Ontwikkelings
Plan, naast de gebruikelijke interne collegiale consultatie, ook de
externe collegiale consultatie.

● Deze zal tenminste op 1 moment plaatsvinden.
● Zowel in- als externe collegiale consultatie blijft een

onderdeel van de kwaliteitscyclus.

SP/SV

IV. De basis is en blijft op orde
9. De school heeft de trendanalyse van de bestendiging opgenomen in

de kwaliteitszorgcyclus en gebruikt dit als referentiekader voor
besluitvorming. Er worden, indien van toepassing, aan de hand van
de trendanalyse consequenties voor de inrichting van het onderwijs
verbonden.

SV

10. De school behaalt in het schooljaar 2021-2022 het oordeel Goed van
de inspectie en daarna wordt het predicaat Excellent aangevraagd.

SV

11. De school heeft een aanvullend taal aanbod voor leerlingen met een
extra ondersteuningsbehoefte.

● Hiervoor wordt twee dagen per week een taalspecialist
ingezet. Deze zal NT2 aanbod verzorgen en een remediërend
taalaanbod verzorgen aan leerlingen met een achterstand
en/of een zeer intensieve ondersteuningsbehoefte op
taalgebied

NO B8, B9
F1.1

B

2.3 Aanpak beleidsdoelen 2021-2022
In deze paragraaf wordt per beleidsdoel uitgewerkt hoe we dat gaan aanpakken. Dus deze tabel voor
ieder beleidsdoel kopiëren en invullen.

2.3.1 Onderwijs voor de toekomst in wonen, werken, welzijn
NR: DOELEN
Kwaliteitsgebied(en)
Huidige situatie
Speerpunt koers 2023 Overkoepelend beleidsdoel (vanuit schoolplan).
Beoogde resultaten
2021-2022

Welke concrete resultaten worden hiervoor in dit schooljaar gerealiseerd?

DOEN
Aanpak, activiteiten,
planning

Wat gaan we concreet doen? Wanneer? En op welke wijze?

Betrokkenen, taken en
verantwoordelijkheden

Wie doet wat? Rol directeur/MT? Inclusief betrokken partners uit de
ondersteuningsstructuur en het schoolbestuur.

Benodigde
voorwaarden en
middelen

Tijd, geld, mensen, materiaalie, informatie, inzet ICT

DATA & DUIDEN
Criteria en wijze van
evaluatie

Welke criteria hou je aan om vast te stellen dat je resultaat bereikt is? En
hoe, wanneer en met wie vindt evaluatie/meting obv deze criteria plaats?

2.3.2 Samen passend – in- en extern partnerschap
NR: DOELEN
Kwaliteitsgebied(en)
Huidige situatie
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Speerpunt koers 2023 Overkoepelend beleidsdoel (vanuit schoolplan).
Beoogde resultaten
2021-2022

Welke concrete resultaten worden hiervoor in dit schooljaar gerealiseerd?

DOEN
Aanpak, activiteiten,
planning

Wat gaan we concreet doen? Wanneer? En op welke wijze?

Betrokkenen, taken en
verantwoordelijkheden

Wie doet wat? Rol directeur/MT? Inclusief betrokken partners uit de
ondersteuningsstructuur en het schoolbestuur.

Benodigde
voorwaarden en
middelen

Tijd, geld, mensen, materiaal, informatie, inzet ICT

DATA & DUIDEN
Criteria en wijze van
evaluatie

Welke criteria hou je aan om vast te stellen dat je resultaat bereikt is? En
hoe, wanneer en met wie vindt evaluatie/meting obv deze criteria plaats?

2.3.3 Samen lerend – leren van en met elkaar
NR: DOELEN
Kwaliteitsgebied(en)
Huidige situatie
Speerpunt koers 2023 Overkoepelend beleidsdoel (vanuit schoolplan).
Beoogde resultaten
2021-2022

Welke concrete resultaten worden hiervoor in dit schooljaar gerealiseerd?

DOEN
Aanpak, activiteiten,
planning

Wat gaan we concreet doen? Wanneer? En op welke wijze?

Betrokkenen, taken en
verantwoordelijkheden

Wie doet wat? Rol directeur/MT? Inclusief betrokken partners uit de
ondersteuningsstructuur en het schoolbestuur.

Benodigde
voorwaarden en
middelen

Tijd, geld, mensen, materiaal, informatie, inzet ICT

DATA & DUIDEN
Criteria en wijze van
evaluatie

Welke criteria hou je aan om vast te stellen dat je resultaat bereikt is? En
hoe, wanneer en met wie vindt evaluatie/meting obv deze criteria plaats?

2.3.4 De basis is en blijft op orde
NR: DOELEN
Kwaliteitsgebied(en)
Huidige situatie
Speerpunt koers 2023 Overkoepelend beleidsdoel (vanuit schoolplan).
Beoogde resultaten
2021-2022

Welke concrete resultaten worden hiervoor in dit schooljaar gerealiseerd?

DOEN
Aanpak, activiteiten,
planning

Wat gaan we concreet doen? Wanneer? En op welke wijze?

Betrokkenen, taken en
verantwoordelijkheden

Wie doet wat? Rol directeur/MT? Inclusief betrokken partners uit de
ondersteuningsstructuur en het schoolbestuur.

Benodigde
voorwaarden en
middelen

Tijd, geld, mensen, materiaal, informatie, inzet ICT

DATA & DUIDEN
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Criteria en wijze van
evaluatie

Welke criteria hou je aan om vast te stellen dat je resultaat bereikt is? En
hoe, wanneer en met wie vindt evaluatie/meting obv deze criteria plaats?
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