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1. Inleiding 
 
 
Dit is het schoolplan 2019-2023 van de Gerhardschool 
 
Het schoolplan geeft u een indruk van onze doelstellingen en uitgangspunten die bijdragen aan 
kwalitatief goed en verantwoord onderwijs. Het schoolplan informeert u over het huidige beleid van 
de school ten aanzien van de verschillende kwaliteitsgebieden ‘Onderwijsproces’, ‘Schoolklimaat’, 
‘Resultaten’, ‘Kwaliteitszorg en ambitie’ en ‘Financieel beheer’. Op de eerste vier kwaliteitsgebieden 
wordt met een dataoverzicht aangegeven wat de kwaliteit is van het huidige beleid, waarna 
vervolgens in een overzicht wordt aangegeven welke ambities de school heeft binnen dat 
kwaliteitsgebied. Aan de ambities van onze school wordt in de periode 2019-2023 gewerkt.  
 
Het schoolplan is voorgelegd aan- en vastgesteld door de medezeggenschapsraad van de school. 
 
Samenvatting schoolplan 2019-2023 
Tijdens het laatste inspectiebezoek (d.d. 11-07-2019) is de Gerhardschool op alle kwaliteitsgebieden 
'Goed' bevonden. Ook bij de interne audits blijkt dat het basisaanbod ruim op orde is, we scoren 
‘Goed’ voor de kwaliteitsgebieden ‘onderwijsproces’, ‘schoolklimaat’ en ‘kwaliteitszorg en ambitie’. 
Bij het kwaliteitsgebied ‘onderwijsresultaten’ scoren we ‘Voldoende’ op de eigen aspecten voor 
kwaliteit. In het schoolplan hebben we daardoor de ruimte om nieuwe kansen aan te grijpen, maar 
ook om door te ontwikkelen. We zien het als onze grootste ambitie om iedere leerling de school te 
laten verlaten met de best mogelijke resultaten, didactisch en sociaal maatschappelijk. 
 
De afgelopen jaren hebben we sterk ingezet op het pedagogisch en didactische klimaat, het 
versterken van de autonomie van onze leerlingen en de professionalisering van teamleden. Hierdoor 
komt de leerling steeds meer aan zet, zoals ook de missie van onze school luidt. 
  
Onze ambitie ligt in het blijven vergroten van eigenaarschap, autonomie en eigen 
verantwoordelijkheid van de leerlingen en bij het beter aansluiten bij de verschillende leerstijlen in 
het didactische aanbod. Tevens willen we het schoolklimaat optimaliseren door traumasensitief 
onderwijs verder te implementeren. Daarnaast is er binnen het schoolklimaat aandacht voor 
executief functioneren, de leerling-leerling relatie en de leerling-leerkracht relatie.  
 
Belangrijk voor de Gerhardschool is hierbij het in- en extern partnerschap. Zo zal er gewerkt worden 
aan een optimaal partnerschap tussen de leraar, het interne zorgteam en de externe zorgpartners 
(SJSO). Tot slot is en blijft het partnerschap met ouders een belangrijk speerpunt voor de 
Gerhardschool. 
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2. Wie zijn wij? 
 
 

2.1 Ons schoolbestuur – stichting Orion  
 
2.1.1 Gegevens schoolbestuur 
Stichting Orion is het bevoegd gezag van onze en acht andere Amsterdamse openbare scholen voor 
(voortgezet) speciaal onderwijs. Deze scholen – vijf scholen voor speciaal onderwijs en vier locaties 
van het Orion College - bieden onderwijs aan kinderen en jongeren met: 

 verstandelijke en/of lichamelijke beperking en/of een chronische ziekte  

 psychiatrische, psychische en/of gedragsstoornissen 
 
Bezoekadres: Bijlmerdreef 1289-2, 1103 TV Amsterdam 
Postadres: Postbus 22222, 1100 CE Amsterdam 
Telefoon: 020-346 03 40 
E-mail: info@orion.nl 
Website: www.orion.nl 
 
2.1.2 Missie Orion 
Orion is dé plek waar alle kinderen en jongeren uit Amsterdam en omgeving met een zware 
ondersteuningsbehoefte een veilige plek vinden en een stevige basis ontwikkelen voor hun toekomst 
in wonen, werken en welzijn. Wij stellen de zelfredzaamheid van onze leerlingen hierin centraal. 

 
Hiertoe zijn wij gespecialiseerd in onderwijs en begeleiding aan kinderen en jongeren met: 
 verstandelijke en/of lichamelijke beperking en/of een chronische ziekte  
 psychiatrische, psychische en/of gedragsstoornissen 

 
Orion gaat voor passend onderwijs voor iedere leerling in Amsterdam en omgeving. Orion wil 
daarom naast een goede interne doorstroom ook zorgen voor een goede doorstroom richting het 
regulier onderwijs en richting de arbeidsmarkt. Dat betekent dat de expertise van Orion niet alleen in 
ons eigen onderwijs wordt ingezet. Het Expertisecentrum Orion ondersteunt en adviseert scholen, 
ouders/verzorgers en leerlingen in het regulier en speciaal basis-, en voortgezet onderwijs in 
Amsterdam en omgeving. Het expertisecentrum Orion biedt ondersteuning op kind-, leerkracht- en 
schoolniveau.  

 
Wat ons hierin kenmerkt? 
Ons onderwijs is gericht op de toekomst van kinderen en jongeren in wonen, werken en welzijn. 
Daarom stellen we in ons onderwijs de zelfredzaamheid van onze leerlingen centraal. We gaan voor 
maximale leeropbrengsten op alle leergebieden.  

 
Ons speciaal onderwijs drijft op de deskundigheid van al onze medewerkers in speciale 
onderwijsbehoeften. Deze deskundigheid is zowel aanwezig bij onze (vak)leraren en 
onderwijsondersteuners als bij ons gedragsdeskundig en ondersteunend personeel. We hebben 
afhankelijk van de leerlingpopulatie specifieke voorzieningen, die zichtbaar zijn in de inrichting van 
de scholen (kleine groepen, specifiek meubilair) en in specifiek lesmateriaal. Daarnaast werken we 
samen met vaste zorgpartners, die zoveel als mogelijk hun therapie of zorg binnen school aanbieden.  

 
Wij werken in partnerschap samen, vanuit het besef dat wij deelgenoot zijn in het ontwikkelen van 
een stevige basis van onze leerlingen voor hun toekomst in wonen, werken en welzijn. Wij hebben 
onze leerlingen en hun ouders/verzorgers nodig. Onderwijs en opvoeding gaan hand in hand. Ook 
hebben wij elkaars deskundigheid én onze (keten)partners nodig. Wij stellen ons op als partners voor 

http://www.orion.nl/
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het regulier onderwijs en speciaal basisonderwijs. Verder vinden we het belangrijk om meer 
samenwerking te zoeken met de wijken waar onze scholen staan.  
Partnerschap vergt dat wij ons – samen lerend – opstellen. Wij willen het iedere dag een beetje beter 
doen voor onze leerlingen. 

 
Onze scholen zijn openbaar. Dat betekent voor ons dat iedereen welkom is. Alle leerlingen van welke 
godsdienst of levensbeschouwing dan ook. Onze medewerkers zijn aangesteld op basis van 
bevoegdheid en bekwaamheid, ongeacht afkomst, leeftijd, godsdienst, en seksuele geaardheid. 
Wij werken vanuit de overtuiging dat alle leerlingen recht hebben op onderwijs, zodat ze zichzelf en 
hun talenten leren kennen en ontwikkelen. 

 
Onze kernwaarden zijn veiligheid en respect. Goed kunnen leren en werken kan alleen in een sociaal 
en fysiek veilige omgeving. Dit uit zich in de manier waarop wij met elkaar omgaan in en om de 
school. En in de toestand van het gebouw, het schoolplein en de omgeving van de school. 
Wij gaan respectvol met elkaar om. Dat betekent dat wij elkaar niet afrekenen op fouten, maar het 
gesprek aangaan over elkaars waarden en normen. Wij willen dat kinderen kunnen zijn wie ze zijn én 
trots zijn op wie ze zijn.  
 
Om aan deze missie tegemoet te komen, werken wij komende strategisch beleidsperiode (2018-
2021) vanuit speerpunten op vier pijlers:  
I - Onderwijs voor de toekomst in wonen, werken en welzijn;  
II - Samen passend - intern en extern partnerschap;  
III - Samen lerend - leren van en met elkaar en  
IV - De basis is en blijft op orde.  

 
2.1.3 Visie en pijlers Orion 
I - Onderwijs voor de toekomst in wonen, werken en welzijn 
Om er voor te blijven zorgen dat Orion dé plek is waar kinderen en jongeren met een zware 
ondersteuningsbehoefte een veilige plek vinden en een stevige basis ontwikkelen voor hun toekomst 
in wonen, werken en welzijn wil Orion de komende beleidsperiode extra investeren op een 
doorlopend aanbod so-vso(-mbo) voor iedere doelgroep binnen Orion. Zetten wij de 
vakoverstijgende leerlijnen steviger neer waarbij er gekeken wordt naar de zelfredzaamheid en de 
talenten van de leerlingen. Wordt ICT doelgericht ingezet om zo goed als mogelijk onderwijs op maat 
te bieden. Investeren we in het eigenaarschap van de leerling om zo de zelfredzaamheid van de 
leerling te vergroten. Zorgen we voor een nog veiliger pedagogisch klimaat door te werken vanuit het 
gedachtegoed rondom trauma-sensitief lesgeven. 

 
Speerpunten ‘Onderwijs voor de toekomst in wonen, werken en welzijn’ 
1. Binnen Orion is er een doorlopend aanbod so-vso(-mbo). 
2. De vakoverstijgende leerlijnen hebben binnen ons onderwijsaanbod een vaste plek. 
3. Maatwerk in onderwijs met behulp van ICT. 
4. De zelfredzaamheid van de leerling wordt vergroot door te investeren op het eigenaarschap van 

de leerlingen. 
5. De scholen van Orion werken aan een trauma-sensitief schoolklimaat. 

 
II - Samen passend - intern en extern partnerschap 
Orion gaat voor passend onderwijs voor ieder kind in Amsterdam en omgeving, zowel voor de 
kinderen en jongeren op onze scholen als de kinderen en jongeren binnen het regulier basis en 
voortgezet onderwijs. Hier levert Orion op verschillende manieren haar bijdrage aan.  
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Om onze leerlingen zo goed mogelijk toe te rusten voor hun toekomst in wonen, werken en welzijn 
werken we vanuit van partnerschap. Partnerschap met onze leerlingen, hun ouders/verzorgers, 
elkaar en onze (keten)partners. We benaderen leerlingen zo veel als mogelijk als eigenaar van hun 
eigen leerproces. En ouders/verzorgers als deskundigen van hun eigen kinderen. 

 
De samenwerking met een deel van onze (keten)partners zal door de transitie van de jeugdzorg 
steeds meer onder het dak van de school plaatsvinden. De participatiewetgeving maakt dat wij goed 
moeten blijven aansluiten bij de arbeidsmarkt en de gemeente. Deze ontwikkelingen maken dat de 
schoolleiders en leidinggevenden van het Expertisecentrum Orion en de Orion Werkstraat voor een 
duidelijke afstemming van verantwoordelijkheden en activiteit moeten zorgen tussen de school zelf 
de externe dienstverlener. Hiertoe investeren wij in het bekwaam worden van het 
netwerkleiderschap binnen onze organisatie. 
Voor de Orion Werkstraat betekent dit dat zij een duidelijke afstemming van verantwoordelijkheden 
en activiteiten tussen de scholen, de gemeente en de arbeidsmarkt mogelijk moeten maken. Orion 
College Zuid (Orion College Amstel) zal in samenwerking met de Urban voetbalschool onderwijs 
aanbieden in een nieuwe nevenvestiging op Sportpark de Eendracht. Hierbij is er expliciet aandacht 
voor de sociale- en werknemersvaardigheden van de leerlingen.  

  
Orion gaat voor passend onderwijs voor iedere leerling in Amsterdam en omgeving. Orion wil 
daarom naast een goede interne doorstroom ook zorgen voor een goede doorstroom richting het 
regulier onderwijs en richting de arbeidsmarkt. Dat betekent dat de expertise van Orion niet alleen in 
ons eigen onderwijs wordt ingezet. Het Expertisecentrum Orion ondersteunt en adviseert scholen, 
ouders/verzorgers en leerlingen in het regulier en speciaal basis-, en voortgezet onderwijs in 
Amsterdam en omgeving. Het expertisecentrum Orion biedt ondersteuning op kind-, leerkracht- en 
schoolniveau.  

 
Speerpunten ‘Samen passend - intern en extern partnerschap’ 
1. Passend onderwijs voor ieder kind in Amsterdam en omgeving (intern). 
2. Passend onderwijs voor ieder kind in Amsterdam en omgeving (extern). 
3. Samenwerking ouders.  
4. De Orion Werkstraat investeert op intern en extern partnerschap ten behoeve van de 

arbeidstoeleiding van onze leerlingen. 

 
III - Samen lerend - leren van en met elkaar 
Partnerschap vergt dat wij ons samen lerend opstellen. Wij willen het iedere dag een beetje beter 
doen voor onze leerlingen en daar hebben wij elkaar en onze partners voor nodig. 

  
Alle medewerkers van Orion moeten deskundig zijn en blijven in speciale onderwijsbehoeften en 21e 
eeuwse vaardigheden. Hiertoe ziet Orion de professionele ontwikkeling van ons onderwijsgevend en 
onderwijsondersteunend personeel als continue aandachtspunt. Orion werkt aan een 
kwaliteitscultuur waarbinnen eenieder verantwoordelijkheid neemt en eigenaar is voor de kwaliteit 
van het onderwijs vanuit de opdracht die hij vervult. Het duiden van data op leerling-, groeps- en 
schoolniveau is hier een vast onderdeel van. Kennisdeling en kennisontwikkeling gebeurt binnen de 
scholen, maar worden ook bovenschools opgepakt. 

 
Speerpunten ‘Samen lerend - leren van en met elkaar’ 
1. Orion heeft een stevige kwaliteitscultuur. 
2. De kwaliteitscultuur en onderwijsontwikkeling wordt gevoed door ‘Onderzoekend Orion’.  
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IV - De basis is en blijft op orde 
Onze basis in kwaliteitszorg, bestuur en beheer is én blijft op orde. Het kwaliteitszorgsysteem van 
Orion staat. Op alle niveaus wordt cyclisch geëvalueerd en verder ontwikkeld. Scholen doen 
zelfevaluaties met behulp van ons eigen kwaliteitskader goed onderwijs en deze zelfevaluaties 
worden gevalideerd door het geschoolde auditteam. Daarnaast vinden er tweejaarlijks 
tevredenheidsonderzoeken onder ouders en externe partners plaats en volgen de directeuren 
scholingen passend bij de beleidsontwikkelingen. 

  
Binnen Orion worden de rollen van de Raad van Toezicht, de medezeggenschap, de bestuurder, de 
directies en stafbureau met grote betrokkenheid, rolvast én op robuuste wijze uitgevoerd. De MT’s 
van de scholen bestaan uit de directeur, zorgcoördinator en teamleider(s). Directeuren zijn integraal 
verantwoordelijk voor de onderwijsinhoud en bedrijfsvoering op hun school. Orion is financieel 
gezond. Inkoop, contractbeheer en de administraties zijn geprofessionaliseerd. 

 
Om de stevige basis op alle beleidsterreinen te behouden richt Orion zich de komende jaren op goed 
personeelsbeheer en -beleid, waarbij Orion voorziet in stimulerende arbeidsomstandigheden en een 
beheersbare werkdruk, zodat het aantrekkelijk is en blijft om bij ons te werken. Verstevigen en 
verbreden wij de sociale en fysieke veiligheid op onze scholen. Komen we optimaal tegemoet aan de 
zware ondersteuningsbehoeften van onze leerlingen door te investeren in de professionalisering van 
al ons personeel en door een goede afstemming met onze (keten)partners. Hierbij maken wij gebruik 
van het doelgroepenmodel als gespreksmodel.  

 
Landelijke ontwikkelingen 
In het kader van de nieuwe wetgeving in het funderend onderwijs wordt door de po-raad, de vo-raad 
en het lecso in samenwerking met de ministeries van ocw en vws gezocht naar een antwoord op de 
vraag hoe het speciaal onderwijs in te passen in het po dan wel in het vo. Hierbij gaat het om 
vraagstukken over het salaris in het vso, de bekostiging van de praktijklokalen en de emb-leerlingen 
(ernstig meervoudig beperkte leerlingen). Orion zal deze ontwikkelingen op de voet volgen. 

 
Speerpunten  ‘De basis is en blijft op orde’ 
1. Orion behoudt op alle terreinen de goede stevige basis die afgelopen jaren is opgezet.  
2. Orion heeft duidelijk in beeld aan welke ondersteuningsbehoeften tegemoet gekomen moet 

worden en past zich hier zo nodig op aan. 
3. De leraren en ondersteuners van Orion doen ertoe.  
4. Orion verstevigt het personeelsbeleid.  
5. Alle medewerkers van Orion handelen privacy-bewust. 
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2.1.4 Kwaliteitsbeleid Orion 
 
Het kwaliteitsbeleid van Orion is gebaseerd op de volgende uitgangspunten: 
 
1. Kwaliteit wordt integraal benaderd 

Het kwaliteitsbeleid van Orion hangt samen met de visie, de missie en de identiteit van de scholen.  
Integraal kwaliteitsbeleid heeft duidelijke consequenties voor andere beleidsdomeinen: 

 Personeelsbeleid: personeelsontwikkeling, professionalisering, aanname beleid, 
competentieprofielen e.d. 

 Veiligheidsbeleid: onderdeel van het integraal veiligheidsbeleid is het beleid t.a.v. sociale en 
fysieke veiligheid. Dit is onderdeel van het onderzoekskader 2017 van de inspectie. 

Een integrale benadering van kwaliteit betekent ook dat de verschillende aspecten van kwaliteit in 
samenhang worden aangepakt en dat de verschillende taak- en functiegroepen, die binnen Orion 
bezig zijn met kwaliteit van het onderwijs, elkaar kennen en versterken. 
 
2. Er is een heldere organisatie van kwaliteit 

Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van iedereen die aan de kwaliteit van het onderwijs 
werkt zijn helder. In het functieboek van Orion staan alle functie- en taakgroepen beschreven. In het 
kader van dit beleidsdocument volgt onderstaand een korte duiding van de taken en 
verantwoordelijkheden van een aantal relevante taken en functies ten aanzien van de kwaliteit van 
het onderwijs: 

 Leraar: De leraar geeft onderwijs en begeleidt leerlingen, levert een bijdrage aan de 
voorbereiding en ontwikkeling van het onderwijs en is verantwoordelijk voor de eigen 
professionalisering. De leraar schrijft groepsplannen (op basis van de 
ontwikkelingsperspectieven), geeft activerend en doelgericht les, analyseert opbrengsten 
(waaronder toetsresultaten), verbind daar conclusies aan en past het eigen handelen daarop 
aan.  

 Teamleider (Intern begeleider): De teamleider is samen met het team verantwoordelijk voor het 
bereiken van de onderwijsdoelen. Iedere teamleider is resultaatverantwoordelijk. Hiertoe doet 
de teamleider klassenobservaties en voert individuele en teamgesprekken m.b.t. de kwaliteit van 
het onderwijs en de kwaliteit van de medewerkers (gesprekscyclus en teamontwikkelplannen). 
Dit gebeurt aan de hand van data op het niveau van de leerlingen (individueel, groeps- en 
bouw/schoolniveau) en teamleden (individueel en teamniveau). De data op het niveau van de 
leerlingen en de leraren worden in de analyse aan elkaar verbonden.  

 Directeur: De directeur is integraal verantwoordelijk voor het onderwijs en de organisatie van de 
school; ontwikkelt het kwaliteitsbeleid van de school; participeert in de beleidsvorming van de 
stichting; verzorgt de uitvoering van het onderwijsproces en is eindverantwoordelijk voor het 
personeelsmanagement. De directeur stuurt de teamleiders aan en is verantwoordelijk voor 
analyse op schoolniveau. De directeur heeft zicht op de kwaliteit van het onderwijs van de 
school, weet waar verbeter- en ontwikkelpunten liggen en neemt deze mee in de 
beleidsontwikkelingen. 

 Auditoren auditteam: Dit zijn directeuren, teamleiders en zorgcoördinatoren uit de scholen die 
elk jaar twee kwaliteitsgebieden auditeren op de scholen. Zij doen de verificatie van de 
zelfevaluatie van de scholen. 

 Beleidsmedewerker schoolontwikkeling en kwaliteitszorg: De beleidsmedewerker is 
verantwoordelijk voor het bovenschoolse kwaliteitsbeleid, de monitoring van en sturing op de 
onderwijskwaliteit en het kwaliteitsbeleid op de scholen en rapporteert hierover aan de 
bestuurder. Op basis van bovenschoolse data (uit bijvoorbeeld interne audits, 
tevredenheidsonderzoek etc.) zet de beleidsmedewerker ontwikkelingen in gang. In het kader 
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van het bestuurlijk toezicht treft de beleidsmedewerker voorbereidingen en is contactpersoon 
richting de inspectie van het onderwijs. 

 Bestuurder: De bestuurder is eindverantwoordelijke voor kwaliteit van het onderwijs van de 
scholen en de stichting als geheel. De bestuurder monitort middels de managementrapportages 
van de scholen en de rapportages van de beleidsmedewerker schoolontwikkeling (waaronder de 
jaarlijkse rapportage kwaliteit voor de RvT) en ontleent hier inzicht aan t.b.v. verdere 
beleidsontwikkeling. 

 Raad van Toezicht: De Raad van Toezicht ziet toe op de besturing van de stichting als geheel en 
neemt daartoe kennis van de kwaliteit en het kwaliteitsbeleid van de stichting. 
 

3. Werken aan kwaliteit van het onderwijs is een continu en cyclisch proces 

Orion werkt stichtingbreed op een planmatige en datagestuurde manier aan deze doelen. Daarbij 
wordt de 4D-systematiek van data, duiden, doelen, doen aangehouden. Verbeterpunten worden 
gebaseerd op een analyse van de aanwezige data, er worden realistische doelen gesteld en 
resultaten worden geëvalueerd. Ook het kwaliteitszorgsysteem zelf wordt cyclisch geëvalueerd. 
 
4. Centraal wat kan, decentraal waar mogelijk 

Er is zoveel als mogelijk Orion-breed vastgelegd zodat de scholen zich maximaal kunnen toeleggen op 
de daadwerkelijke uitvoering van het kwaliteitsbeleid binnen de schoolspecifieke situatie. In het 
integrale kwaliteitsbeleid wordt het Orion-brede beleid, de procedures, de formats en de werkwijzen 
beschreven. 
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2.2 Onze school  
 
2.2.1 Schoolgegevens 
Bezoekadres:  Gerhardschool, Valentijnkade 62 
Postadres:  Valentijnkade 62, 1095 JL, Amsterdam 
Telefoon: 0206651811 
E-mail: gerhardschool@orion.nl 
Website: www.gerhardschool.nl 
BRIN-nummer: 20YC 
 
2.2.2 Leerlingenpopulatie  
De Gerhardschool is een school voor Speciaal Onderwijs (SO). Onze school biedt onderwijs aan 
kinderen van 4 t/m 12-13 jaar met gediagnosticeerde gedrags-, psychische en/of psychiatrische 
problemen. De school behoort tot de zogenaamde cluster 4 scholen. Bij de doelgroep staat de 
gedragsstoornis centraal, in DSM-V termen te omschrijven als oppositionele-opstandige 
gedragsstoornis of normoverschrijdend-gedragsstoornis. In meerdere gevallen is er tevens sprake 
van één van de volgende stoornissen: ADHD, impulscontrole-stoornissen, een aan autisme 
verwante stoornis en/of een reactieve hechtingsstoornis. 
Het belangrijkste kenmerk van onze leerlingen is de primaire gedragsproblematiek. De leerlingen 
ondervinden o.a. problemen in de agressieregulatie en in de interactie met hun omgeving.Daarnaast 
spelen vaak de volgende kenmerken een rol: concentratieproblemen, een (zeer) korte 
spanningsboog, problemen in het aangaan van sociale contacten, lage frustratiedrempel, geringe 
intrinsieke motivatie, problemen met gezagsverhoudingen, weinig creatief denkvermogen, beperkt 
inzicht, beperkte zelfstandigheid. 
 
De Gerhardschool heeft expertise opgebouwd in de begeleiding van kinderen met 
onderwijsbelemmeringen en leerproblemen, gedrag- en psychiatrische stoornissen. Bijna altijd is 
er sprake van ‘complexe problematiek’. Meestal in combinatie met een beperkt vertrouwen in 
eigen functioneren en een grote affectieve kwetsbaarheid. Dit uit zich in allerlei 
gedragsproblemen thuis, op straat maar ook op de basisschool. Door de gedragsproblemen 
dreigt het kind de aansluiting met de maatschappij te missen. 
De school besteedt veel aandacht aan een brede ontwikkeling van de leerlingen. Enerzijds wordt 
onderwijs op maat geboden, rekening houdend met de mogelijkheden van het kind, anderzijds 
wordt gewerkt aan positieve gedragsverandering. Veel van de leerlingen hebben een minder 
realistisch zelfbeeld en hebben moeite om hun gevoelens op een goede manier te uiten. In de 
groepen wordt systematisch aandacht besteed aan goed gedrag, waarden, normen en 
omgangsregels. De kinderen wordt geleerd om problemen op een acceptabele wijze op te lossen. 
Het is van groot belang dat ouders en school gezamenlijk optrekken. Als er sprake is van 
verschillende opvattingen dan zal dat het effect hebben op de vorderingen van het kind. Samen 
betekent ook dat naast de groepsleerkracht er ook allerlei anderen zijn in de school die helpen 
tijdens het verblijf op de school. Hierbij doelen we op de bouwcoördinatoren, zorgcoördinator, 
psycholoog, maatschappelijk deskundige, logopedist en hulpverlenende instanties. Samen staan 
wij voor onderwijs, zorg en begeleiding van de kinderen op onze school. 
Het onderwijs, de zorg en de opvoeding op de school worden verzorgd door een zeer 
gemotiveerd team van medewerkers. Een team dat zich met hart en ziel inzet om uit ieder kind 
het beste naar boven te halen. Om de leerlingen te stimuleren vaardigheden te ontwikkelen, 
waarmee alle kinderen worden voorbereid op deelname aan de maatschappij van morgen. 
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2.2.3 Missie school 
De missie van de Gerhardschool is het bieden van goed onderwijs, opvoeding en passende zorg aan 
leerlingen met ernstige gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen waardoor zij de best 
mogelijke kans van slagen krijgen om te functioneren in de maatschappij van morgen. 
 
Het team van de Gerhardschool streeft ernaar hoge verwachtingen bij de leerlingen zelf te 
stimuleren, om onze leerlingen zich meer verantwoordelijk te laten voelen voor hun eigen 
ontwikkeling, beter te leren plannen, te leren reflecteren en te stimuleren om keuzes te maken. Dit 
heeft geleid tot onze slogan ‘Leerling aan zet’. 
 
2.2.4  Visie school 
Vanuit de visie op goed onderwijs creëert de Gerhardschool een veilige, gestructureerde en 
uitdagende pedagogische en didactische leeromgeving. Bij de totstandkoming van een dergelijke 
schoolomgeving zijn sociale, psychische en fysieke veiligheid een absolute voorwaarde in het werk 
met onze populatie met leerlingen met ernstige gedragsproblemen en/of psychiatrische stoornissen. 
Binnen deze veilige schoolomgeving bevestigen en stimuleren de leerkrachten het streven van 
leerlingen naar relatie, autonomie en competentie (Stevens, 2004) door leerlingen uit te dagen, te 
ondersteunen en vertrouwen te geven. Als aan deze basisbehoeften tegemoet kan worden gekomen, 
kan een leerling komen tot een actieve en gemotiveerde leerhouding. 
 
 Aan de basisbehoefte relatie wordt tegemoet gekomen. Binnen de school wordt een veilig 

pedagogisch-didactisch klimaat vormgegeven. Dit maakt dat onze leerlingen met plezier naar 
school kunnen gaan, zich daar gewaardeerd, gezien en gehoord voelen. Ze voelen zich veilig en 
merken dat ze erbij horen. 

 Aan de basisbehoefte autonomie wordt tegemoet gekomen door de leeromgeving zo in te 
richten, dat de leerlingen veel zelfstandig kunnen doen, initiatief kunnen nemen, kunnen 
samenwerken, van en met elkaar kunnen leren en samen ontdekkingen en leerervaringen 
kunnen opdoen. Leerlingen leren problemen zelf op te lossen en ze leren verantwoordelijkheid 
te dragen. Het is een continu leerproces. 

 Aan de basisbehoefte competentie wordt tegemoet gekomen. Leerkrachten geven het onderwijs 
zo vorm dat eigen verantwoordelijkheid van leerlingen optimaal gestimuleerd wordt naar 
vermogen. Alle leerlingen zijn betrokken en nemen actief deel aan de les, ontwikkelen zich en 
beleven er plezier aan. 
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Wat verstaan wij onder goed onderwijs? 
Goed onderwijs begint met goed opgeleide groepsleerkrachten die tevens gespecialiseerd zijn op 
gedrag. Onze leerkrachten zijn in staat om een gestructureerd en veilig orthopedagogisch en 
(ortho)didactisch klimaat neer te zetten waarin onze leerlingen zich gezien voelen. Alle leerkrachten 
op de Gerhardschool werken met het op maat gemaakte ADI-GIP lesmodel (waarbij ADI staat voor 
activerende directe instructie en GIP voor groeps- en individueel gericht pedagogisch en didactisch 
handelen), aangevuld met coöperatieve werkvormen. 
Er wordt sterk opbrengstgericht gewerkt aan de hand van onze schoolstandaard. Er wordt uitgegaan 
van hoge verwachtingen op leerling-, groeps- en schoolniveau. Tot en met groep vijf wordt er 
convergent gewerkt. Vanaf groep zes wordt er divergent gewerkt. Op onze school werken wij met 
moderne lesmethoden. Verwerkings- en oefenstof voor deze lesmethoden wordt ook in een digitale 
omgeving aangeboden. Daarnaast wordt het leren ondersteund door concrete materialen. In het 
schooljaar 2015-2016 is een start gemaakt met het ontsluiten van de arrangementskaarten in 
ParnasSys met behulp van de ParnasSys-leerlijnmodule. Deze leerlijnmodule past binnen het streven 
van de Gerhardschool om doelgerichtonderwijs te geven.  
Om de leervoortgang van onze leerlingen te meten wordt er gebruik gemaakt van de ParnasSys-
leerlijnmodule, van methodegebonden toetsen en van Cito-toetsen. De Cito-toetsen worden digitaal 
afgenomen. 
Wij zijn een gecertificeerde Gezonde School op de domeinen “Bewegen & sport”, “welbevinden”, 
“roken en alcohol” en “Voeding”. Dit past binnen de normen en waarden die wij onze leerlingen mee 
willen geven. Wie voldoende sport en beweegt en gezonde voeding nuttigt kan zich beter 
concentreren en zit beter in zijn/haar vel. Een ander speerpunt is culturele vorming. Onder leiding 
van de cultuurcoördinator wordt er een wisselend aanbod van muziek, theater en beeldende 
vorming verzorgd. 
Het team beoogt een lerend team te zijn. Op teamvergaderingen, op studiedagen, door collegiale 
klassenbezoeken en op intervisiebijeenkomsten leren wij zoveel mogelijk van en met elkaar. 
Daarnaast wordt er gewerkt met een inhoudelijk taakbeleid en wordt steeds een maximale koppeling 
gemaakt tussen individuele ontwikkeling en schoolontwikkeling.  
  
Wat verstaan wij onder goede opvoeding? 
Naast het verzorgen van goed onderwijs heeft de Gerhardschool ook een opvoedende rol in de groei 
en ontwikkeling van onze leerlingen, die opgroeien in een multiculturele samenleving. Deze 
opvoedende rol is manifest aanwezig in ons onderwijs. De Gerhardschool kenmerkt zich door een 
krachtig pedagogisch klimaat. Aan de basis van dit klimaat ligt de manier waarop wij onze leerlingen 
’s ochtends ontvangen, waarop wij buiten spelen, waarop wij de dag afsluiten en het werken volgens 
de beginselen van Schoolwide Positive Behaviour Support (SWPBS, kortweg PBS). Aan de hand van de 
kernwaarden respect, veiligheid en verantwoordelijkheid is een gedragsmatrix opgesteld voor alle 
openbare ruimtes die zichtbaar is gemaakt door de gehele school; ook de algemene regels komen 
aan bod in deze gedragsmatrix. Aan de hand van deze matrix wordt goed gedrag aangeleerd aan 
onze leerlingen. Onze Gezonde Schoolvignetten “Welbevinden en sociale veiligheid” en “Fysieke 
veiligheid” sluiten naadloos aan bij onze kernwaarden respect en veiligheid. 
Ter stimulering van de sociaal-emotionele ontwikkeling wordt er gewerkt met de methode Leefstijl. 
De ontwikkelingsvoortgang op individueel- en op groepsniveau wordt vastgelegd in de leerlijnmodule 
(vakoverstijgende leerlijnen sociaal gedrag en zelfbeeld). Om de sociale veiligheid in kaart te brengen 
wordt gebruik gemaakt van de klimaatschaal. Leerlingen vanaf groep 5 vullen zelf ook de 
klimaatschaal in. Onze leerlingen zijn een volwaardige gesprekspartner. Dit komt ook tot uiting in het 
werken met de leerlingenraad. 
Ter stimulering van de creatieve ontwikkeling werken wij onder meer samen met stichting 
Art4elkaar. Zo wordt bijvoorbeeld vanuit een verkenning van de schoolomgeving een project 
opgezet. Ter stimulering van de muzikale ontwikkeling werken wij onder meer samen met 
Muziekschool Amsterdam. Om de week krijgen alle groepen muziekles volgens de ZingZo-leerlijn. 
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Naast deze reguliere muzieklessen is er een naschools muziekaanbod en bezoeken wij 
muziekvoorstellingen.  
   
Wat verstaan wij onder goede passende zorg? 
Het zorgaanbod van de Gerhardschool zorgt ervoor dat onze leerlingen maximaal profiteren van het 
onderwijsaanbod. Met behulp van de ontwikkelingsperspectieven, de groepsbesprekingen, de 
leerlingbesprekingen en de wekelijkse multidisciplinaire overleggen (MDO’s) wordt er cyclisch 
planmatig gewerkt. In de ontwikkelingsperspectieven staan doelen voor de vakoverstijgende 
leerlijnen sociaal gedrag en leren leren in kindtermen. Deze doelen komen terug in de klassen op de 
doelenladder en op de tafels van de leerlingen. Deze manier van werken zorgt ervoor dat er wordt 
geanticipeerd op de onderwijsbehoeften van onze populatie. Specifieke onderwijsbehoeften van 
(groepjes) leerlingen hebben een plek in de groepsplannen, zoals die een plek hebben in de 
ParnasSys-leerlijnmodule. Met deze manier van werken willen wij maximaal inspelen op verschillen 
en overeenkomsten bij onze leerlingen. 
Wij investeren in ouderbetrokkenheid. Dit komt onder meer tot uiting in een actieve werving van 
ouders voor de MR, het organiseren van meerdere ouderavonden per jaar, het werken met de app 
Klasbord, het afleggen van huisbezoeken en het actief bespreken van de ontwikkelingsperspectieven 
van onze leerlingen. 
De zorgcoördinator geeft leiding aan de Commissie van Begeleiding (CvB) en is het eerste 
aanspreekpunt zowel intern als extern. De Gerhardschool beoogt maximaal samen te werken met 
zorginstanties om ons heen, waar mogelijk in school. Voorbeelden hiervan zijn de ouder- en 
kindadviseur (OKA), fysiotherapie en logopedie. Er is een naschools (sport)aanbod vormgegeven in 
samenwerking met Special Heroes en stichting Jongeren die het Kunnen (JdK). Wanneer een leerling 
extra hulp of ondersteuning nodig heeft, dan is er op school een team van jeugdhulpverleners voor 
handen vanuit Spirit-Bascule, Altra en Sports & Behaviour.   
  
Wat verstaan wij onder kans van slagen om te functioneren in de maatschappij van morgen? 
Zelfregulering, samenwerken, denkkracht (creatief-, kritisch en oplossingsgericht denken) en een 
open houding (perspectief nemen van jezelf en van de ander) zijn belangrijke competenties om te 
kunnen functioneren in de maatschappij van morgen.  
Het is de opdracht van de Gerhardschool onze leerlingen maximaal te laten presteren naar vermogen 
c.q. toe te leiden naar het fundamentele niveau 1F. Onze schoolstandaard voorziet hierin. De 
uitdaging voor onze school is om hoge verwachtingen bij de leerlingen zelf te stimuleren. Om dit te 
bereiken wordt er gewerkt vanuit de vakoverstijgende leerlijn leren leren en wordt er onder andere 
gewerkt met dag- en weektaken. Wij willen hiermee bereiken dat onze leerlingen zich meer 
verantwoordelijk voelen voor hun eigen ontwikkeling, beter leren te plannen, leren reflecteren en 
worden gestimuleerd om keuzes te maken. Dit leidt tot een groei in zelfredzaamheid en tot een groei 
van zelfvertrouwen.  
Burgerschapsontwikkeling heeft onder meer een plaats in de methode Leefstijl, in PBS, in de 
wereldoriëntatievakken en in het cultuuraanbod. 
Ter ondersteuning van het onderwijsaanbod wordt er maximaal ingezet op de ontwikkeling van ICT-
vaardigheden bij onze leerlingen. Wij hebben de beschikking over een moderne ICT omgeving 
waaronder een portal waarin alle leerlingapplicaties staan horend bij onze lesmethoden. Alle 
leerlingen hebben de beschikking over een Chromebook. Er wordt gewerkt met een social media 
protocol voor zowel leerkrachten als leerlingen. 
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3. Onderwijsproces  
 

3.1 Huidig beleid onderwijsproces 
 

3.1.1 Aanbod  
Op de Gerhardschool zijn de leerlingen verdeeld over negen groepen. Alle groepen worden 
aangeduid met een letter van het alfabet. Bij de indeling van de groepen is het leerniveau van 
onze leerlingen leidend. Tot en met groep 5 wordt er convergent gewerkt. In de groepen 6, 7 en 
8 wordt er divergent gewerkt, en waar mogelijk convergent. Alle groepen worden geleid door 
gekwalificeerde groepsleerkrachten. Ze zijn allemaal pabo opgeleid, vaak aangevuld met een master-
opleiding. 

 

Profiel Gerhardschool 

De Gerhardschool is een school voor Speciaal Onderwijs (SO) voor cluster 4 leerlingen. Onze school 
biedt onderwijs aan kinderen van 4 t/m 12 jaar met gediagnosticeerde gedrags-, psychische en/of 
psychiatrische problemen. 

 
Het belangrijkste kenmerk van onze leerlingen is de gedragsproblematiek. De leerlingen 
ondervinden o.a. problemen in de agressieregulatie en in de interactie met hun omgeving. 
Daarnaast spelen vaak de volgende kenmerken een rol: 
 concentratieproblemen, een (zeer) korte spanningsboog, problemen in het aangaan van 

sociale contacten, lage frustratiedrempel, geringe intrinsieke motivatie, problemen met 
gezagsverhoudingen, weinig creatief denkvermogen, beperkt inzicht; 

 beperkte zelfstandigheid. 

 
De gedragsstoornissen van onze leerlingen zijn in DSM-V termen te omschrijven als oppositionele-
opstandige gedragsstoornis of normoverschrijdend-gedragsstoornis. In meerdere gevallen is er 
tevens sprake van één van de volgende stoornissen: ADHD, impulscontrole-stoornissen, een aan 
autisme verwante stoornis en/of een reactieve hechtingsstoornis.  

 

Omvang  

Maximaal 9 groepen van 13 leerlingen. 

 

Specialisaties  

De Gerhardschool heeft expertise in de begeleiding van kinderen met onderwijsbelemmeringen en 
leerproblemen, gedrags- en psychiatrische stoornissen. Vanuit deze kennis wordt ingezet op 
structuur en voorspelbaarheid in het schoolklimaat en benodigd leerkrachtgedrag voor onze 
leerlingen. 

 
Bijna altijd is er sprake van ‘complexe problematiek’. Meestal in combinatie met een beperkt 
vertrouwen in eigen functioneren en een grote affectieve kwetsbaarheid. Dit uit zich in allerlei 
gedragsproblemen thuis, op straat maar ook op de basisschool. Door de gedragsproblemen dreigt 
het kind de aansluiting met de maatschappij te missen. 

 

Aanpak  

De school zet in op een brede ontwikkeling van de leerlingen. Enerzijds wordt onderwijs op maat 
geboden, rekening houdend met de mogelijkheden van het kind. Anderzijds wordt gewerkt aan 
positieve gedragsverandering. 
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Veel van de leerlingen hebben moeite om hun gevoelens op een goede manier te uiten. In de 
groepen wordt systematisch aandacht besteed aan goed gedrag, waarden, normen en 
omgangsregels. 
De kinderen wordt geleerd om problemen op een acceptabele wijze op te lossen. Hiervoor maken 
wij gebruik van positive behaviour support (PBS). Met dit programma wordt de leerlingen op een 
positieve manier aangeleerd welk gedrag er van hen wordt verwacht. 

 
Wij spelen in op de specifieke didactische en pedagogische behoeften van de leerlingen. Er wordt 
gewerkt in kleine klassen met voldoende begeleiding. Daarnaast is er specifiek onderwijsmateriaal 
zoals visuele ondersteuning door middel van picto’s, wiebelkussens, time-timers, doelenladders. 
Dit alles maakt dat de effectieve leertijd van de leerlingen wordt vergroot en zij zich cognitief 
optimaal kunnen ontwikkelen. 

 
De school is rustig en overzichtelijk qua inrichting in verband met de prikkelgevoeligheid van de 
leerlingen. Binnen de school is sprake van een pedagogische omgeving die rust, overzichtelijkheid 
en duidelijkheid biedt. Er is veel structuur, er zijn duidelijke (gevisualiseerde) school- en 
klassenregels. De Gerhardschool heeft een ruim schoolplein en een ruime gymzaal. Daarmee 
spelen we in op de bewegingsbehoeften van de leerlingen. 

 
Naast de groepsleerkracht zijn er allerlei andere medewerkers die de leerlingen helpen tijdens het 
verblijf op de school: de teamleiders, zorgcoördinator, orthopedagoog, schoolpsycholoog, 
maatschappelijk deskundige, fysiotherapeut, logopedist en hulpverlenende instanties. Samen 
staan wij voor onderwijs, zorg en begeleiding van de kinderen op onze school. 

 
Wij vinden het van groot belang dat ouders en school gezamenlijk optrekken. Dit heeft namelijk 
een positief effect op de vorderingen van het kind. 

Team + maatschappij van morgen 

Het onderwijs, de zorg en de opvoeding op de school worden verzorgd door een zeer gemotiveerd 
team van medewerkers. Een team dat zich met hart en ziel inzet om uit ieder kind het beste naar 
boven te halen. Om de leerlingen te stimuleren vaardigheden te ontwikkelen, waarmee alle 
leerlingen worden voorbereid op deelname aan de maatschappij van morgen. 

 

 
Wie bieden deze ondersteuning en hoe ? 
In onze school werken groepsleerkrachten, vakleerkrachten, onderwijsondersteunend personeel, een 
directeur en specialisten die specifieke zorg geven aan onze leerlingen. Hieronder ziet u het 
organogram van de Gerhardschool.  
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Directie 
De school wordt aangestuurd door een tweehoofdige directie. Deze is integraal 
eindverantwoordelijk voor onderwijsinhoud, ICT, personeelsbeleid, huisvesting en financiën. 
Groepsleerkrachten 
Er werken circa 11 groepsleerkrachten op onze school, verdeeld over acht of negen groepen. Zij 
verzorgen het onderwijs, onderhouden contacten met ouders en verzorgers en hebben de 
directe verantwoordelijkheid voor hun eigen groep. 
Vakleerkracht bewegingsonderwijs 
Het bewegingsonderwijs wordt gegeven door een vakleerkracht. De leerlingen hebben twee tot 
die maal per week bewegingsonderwijs. De vakleerkracht is tevens gecertificeerd Rots- & 
Waterdocent. 
Onderwijsondersteunend personeel 
● Conciërge: de conciërge heeft een breed takenpakket. Het accent ligt op huishoudelijke 
werkzaamheden en op technisch onderhoud in de school. Hij is tevens de 
preventiemedewerker en is in het bezit van de noodzakelijke EHBO-diploma’s. 
● Administratief medewerker: de collega van de administratie is verantwoordelijk voor de 
leerling- en de financiële administratie. 
Specialisten 
● Twee teamleiders (met interne begeleiding in hun takenpakket): 
De twee teamleiders dragen zorg voor de coördinatie en ondersteuning van de 
onderwijsleerprocessen in de groepen. De teamleiders vormen samen met de directie en 
zorgcoördinator het managementteam. 
Extra ondersteuning 
● Zorgcoördinator: de zorgcoördinator coördineert de interne zorg en is eerste contactpersoon 
voor de externe zorg die wordt geboden aan leerlingen. De zorgcoördinator is voorzitter van 
de Commissie van Begeleiding (CvB), leidt de groepsbesprekingen en de wekelijkse 
multidisciplinaire overleggen (MDO’s). De zorgcoördinator zit samen met de twee 
teamleiders en de directeur in het managementteam. 
● Gedragsdeskundigen: de twee orthopedagogen richten zich op het verstandelijk 
functioneren, de persoonlijkheidsontwikkeling en het gedrag van leerlingen in relatie tot hun 
omgeving. 
● Ouder-kindadviseur: de ouder-kindadviseur is in dienst van de gemeente. Enkele dagen per 
 
week adviseert en begeleidt ze leerkrachten, ouders/verzorgers en leerlingen op sociaal- 
maatschappelijk gebied. 
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● Schoolarts: de schoolarts is in dienst van de GGD. Zij is verantwoordelijk voor een juiste 
signalering, diagnostisering en advisering betreffende de lichamelijke ontwikkeling van de 
kinderen. De schoolarts heeft zitting in de Commissie van Begeleiding. 
● Fysiotherapeut (werkend vanuit een maatschap): vanuit de Commissie van Begeleiding 
kunnen leerlingen worden aangemeld bij de fysiotherapeut. De fysiotherapeut werkt aan de 
motorische ontwikkeling van het kind. 
● Logopedie (werkend vanuit een maatschap): vanuit de Commissie van Begeleiding kunnen 
leerlingen worden aangemeld voor logopedie. 
● Schooltandarts: de schooltandarts is in dienst van de Amsterdamse Schooltandartsendienst 
en bezoekt twee maal per jaar onze school. Ouders beslissen zelf of ze gebruik willen maken 
van een controle en/of behandeling door de schooltandarts. 
De onderbouw doet ieder jaar mee aan het preventieprogramma “Trammelant in 
Tandenland”. Doel van dit programma is om leerlingen bewust te maken van een 
goede gebitsreiniging en -verzorging. 
 
● Onze school heeft vijf gecertificeerde bedrijfshulpverleners en één gecertificeerde 
preventiemedewerker. 
● Wanneer een leerling extra hulp of ondersteuning nodig heeft, dan is er op school daarvoor 
een team van jeugdhulpverleners voor handen. De hulpverleners kunnen individuele 
begeleiding/groepsbegeleiding en behandeling bieden. Zij werken nauw samen met de 
ouders en het gezin, zodat de leerlingen zich ook thuis optimaal ontwikkelen. De vaste 
jeugdhulpverleners zijn verbonden aan een school en vormen een vertrouwd gezicht op 
school. Zo krijgt u als ouder - en ook uw kind en de docent - zo min mogelijk 
met verschillende hulpverleners te maken en hoeft u uw verhaal niet telkens opnieuw te 
vertellen. De hulpverleners zijn dichtbij en gemakkelijk te bereiken; er is voor deze hulp op 
school geen verwijzing nodig. Op de Gerhardschool is een team van jeugdhulpverleners voor 
handen vanuit Spirit-Bascule, Altra en Sports & Behaviour. 
● Er is een naschools (sport)aanbod vormgegeven in samenwerking met Special Heroes en 
stichting Jongeren die het Kunnen (JdK). Voor dit naschoolse aanbod wordt een eigen 
bijdrage gevraagd. 
 
Methoden en materialen 
Alle methodes die worden gebruikt op de Gerhardschool voldoen aan de kerndoelen. ICT staat 
niet apart op het lesrooster, maar is verweven in het dagelijkse onderwijsaanbod. De methodes 
die worden gebruikt op de Gerhardschool komen ook terug in onze op maat gemaakte digitale 
leeromgeving. De volgende methodes worden gebruikt: 
● Kleuters: Schatkist 
● Aanvankelijk lezen: Veilig leren lezen 
● Voortgezet technisch lezen: Estafette 
● Nederlandse taal: Staal 
● Begrijpend lezen: Nieuwsbegrip en Nieuwsbegrip XL 
● Spelling: Staal 
● Schrijven: Schrijftaal 
● Rekenen: RekenRijk 
● Burgerschap en sociale integratie: Leefstijl 
● Leren leren: Blits! 
● Engels: groove.me 
● Aardrijkskunde: Wijzer door de wereld 
● Geschiedenis: Wijzer door de tijd 
● Techniek: Wijzer door Natuur en Techniek 
● Verkeer: Verkeersplein Amsterdam 
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Burgerschapsontwikkeling 
Burgerschapsontwikkeling heeft onder meer een plaats in PBS en in het cultuuraanbod. In de 
methodes Wijzer door de Tijd, Wijzer door de Wereld en Nieuwsbegrip wordt onder andere 
aandacht besteed aan actualiteiten, de geschiedenis, de opbouw en de diversiteit in de 
samenleving. Tijdens de week van de lentekriebels wordt jaarlijks speciaal aandacht besteed aan 
seksuele diversiteit. In de methode Leefstijl wordt onder meer aandacht besteed aan actief 
burgerschap, sfeer in de groep, communicatie, gevoelens, zelfvertrouwen, gezondheid en 
diversiteit. Leerlingen worden bewust gemaakt van de normen en waarden in de maatschappij. 
Daarnaast geeft Bureau Halt in de bovenbouwgroepen vier keer per jaar een presentatie over 
actuele onderwerpen omtrent actief burgerschap (onder andere invloed van een groep, online 
veiligheid, jeugdcriminaliteit en veilig omgaan met vuurwerk). Jaarlijks vindt het EPJO project (in 
samenwerking met de Peter Faberstichting) plaats, ook in de bovenbouwgroepen. EPJO laat 
leerlingen kennis maken met mensen die geleerd hebben van foute keuzes in het verleden. 
Tevens maken leerlingen kennis met de werking van politie en justitie. 
De schoolverlaters nemen ieder jaar deel aan het evenement ‘bruggen bouwen’ dat wordt 
georganiseerd door stichting Jongeren die het Kunnen. Deze dag biedt een sportief en educatief 
aanbod. Op informele wijze maken leerlingen kennis met onder andere brandweer, defensie, 
ambulance, politie, professionele artiesten en topsporters. 
 
Social media 
Ons doel is om onze leerlingen actief en bewust deel te kunnen laten nemen aan de 
mediasamenleving. Op de Gerhardschool zijn schoolbrede afspraken over computergebruik. 
Leerlingen ondertekenen aan de start van het schooljaar een chromebookcontract. Via dit 
contract verklaren zij zorgvuldig om te zullen gaan met de hardware en zich aan de 
schoolafspraken te zullen houden als het gaat om het juiste internetgedrag. Op de Gerhardschool 
wordt gewerkt met een social media poster getiteld “social media wijzer”. Tijdens de week van 
de mediawijsheid wordt het bewustzijn van de leerlingen ten aanzien van mediawijsheid en 
social media vergroot. Dit gebeurt onder andere in de vorm van digilessen over social media en 
mediawijsheid, het spelen van online spelletjes, het kijken en bespreken van school TV rondom 
dit thema, het klassikaal opstellen van social media en mediawijsheid contracten en informatie 
over (Whats)happy. Voorlichting op online veiligheid wordt in de bovenbouwgroepen gegeven 
door bureau Halt. Een juiste begeleiding in de thuissituatie vraagt een pro-actieve houding van 
ouders. Zowel op internet als op social media is toezicht noodzakelijk. Dit onderwerp wordt 
regelmatig behandeld op zowel ouderavonden als in de nieuwsbrieven. 
 
Uitstroomniveau 
Het leerniveau waarop wij (u als ouder, uw kind, wij als school) willen dat uw kind uitstroomt 
naar het voortgezet onderwijs. Wij onderscheiden verschillende uitstroomniveaus, namelijk: 
1. VWO 
2. HAVO 
3. VMBO-T 
4. VMBO-K 
5. VMBO-B 
6. Praktijkonderwijs 
 
Leerlijnen 
Aan de uitstroomniveaus zijn drie leerlijnen gekoppeld, namelijk: 
1. Leerlijn VMBO-T of hoger (100% van alle basisschoolleerstof of meer) 
● Deze leerlijn wordt ingezet voor leerlingen met een uitstroomniveau VWO, HAVO of 
VMBO-T 
2. Leerlijn VMBO-basis / VMBO-kader (75% van alle basisschoolleerstof) 
● Deze leerlijn wordt ingezet voor leerlingen met een uitstroomniveau VMBO-K of VMBO-B 
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3. Leerlijn praktijkonderwijs (50% van alle basisschoolleerstof) 
● Deze leerlijn wordt ingezet voor leerlingen met een uitstroomniveau Praktijkonderwijs. 
 
Uitstroombestemmingen 
Naast deze uitstroomniveaus wordt voor leerlingen ook een uitstroombestemming vastgesteld. 
Op de Gerhardschool zijn verschillende uitstroombestemmingen te onderscheiden. Het gaat dan 
om: 
● Regulier basisonderwijs 
● Speciaal basisonderwijs 
● Speciaal onderwijs 
● Regulier voortgezet onderwijs 
● Tussenvoorziening voortgezet onderwijs 
● Speciaal voortgezet onderwijs 
 

3.1.2 Zicht op ontwikkeling en begeleiding 
Bij elke leerling werken we aan de hoogst haalbare resultaten op alle leer- en ontwikkelingsgebieden. 
Onderstaand wordt uitgelegd hoe wij de ontwikkeling van de leerlingen plannen, hoe we de 
vorderingen bepalen en hoe we de resultaten in de loop van de tijd volgen. 
 
Ontwikkelingsperspectief (OPP) 
Om de uiteenlopende werkzaamheden op elkaar af te stemmen en optimale kwaliteit te bieden aan 
de individuele leerling, wordt gewerkt met een ontwikkelingsperspectiefplan voor elke leerling (OPP). 
Bij het tot stand brengen van dit document speelt de orthopedagoog/zorgcoördinator een centrale 
rol, maar ook andere disciplines en de leraar beschrijven wat zij willen bereiken met een leerling. De 
doelen worden in het OPP genoteerd. Twee keer per jaar wordt er geëvalueerd en worden de 
resultaten en de nieuwe doelen met ouders besproken.  
 
Bij het evalueren van het OPP staan de vorderingen van de leerling en het handelen van de leraar 
centraal en worden de verschillende werkzaamheden van de diverse professionals op elkaar 
afgestemd. Met behulp van het OPP wordt gestreefd naar: 
● goed zicht op vorderingen van de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van de leerling; 
● goed zicht op de resultaten die de leraar met zijn of haar leerlingen bereikt; 
● bieden van betere kwaliteit door meer verantwoording; 
● systematische controle op werkafspraken; 
● afstemming tussen diverse medewerkers; 
● afstemming met ouders, leerlingen en instellingen. 
 
Leerlingvolgsysteem (LVS) 
De toetsresultaten worden opgeslagen in ons leerlingvolgsysteem Parnassys. De ontwikkeling van 
leerlingen voor de sociaal-emotionele ontwikkeling wordt hier ook in vastgelegd. 
 
Schoolstandaard 
De school werkt opbrengstgericht aan de resultaten van haar onderwijs, hiertoe heeft de school een 
schoolstandaard opgesteld. Hiermee beschrijven we naar welke niveaus we met ons onderwijs toe 
werken. Alle leerlingen worden hierop ingeschaald, en voor iedereen wordt een verwacht 
uitstroomniveau bepaald in het OPP. Bij elke evaluatie van het OPP bekijken we of de leerling nog 
goed op schema voor zijn uitstroomniveau zit. Aan de hand daarvan stellen wij ons onderwijs en 
onze begeleiding bij om een zo hoog mogelijk uitstroomniveau voor elke leerling te behalen. 
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Schoolstandaard didactisch 
 

 
 
In deze schoolstandaard is het te behalen functioneringsniveau op de CITO toetsen per toetsmoment 
weergegeven.  
In de laatste kolom worden de streefdoelen van de Gerhardschool beschreven. Jaarlijks wordt 
bekeken of de gestelde doelen worden behaald en welke actiepunten er voortvloeien uit de analyse 
van de resultaten op schoolniveau.  
Tot en met het schooljaar 2017-2018 waren de doelen 25% voor de gevorderde standaard, 75% voor 
de voldoende standaard en 90% voor de minimumstandaard. Uit de jaarlijkse analyses bleek al een 
aantal jaren dat deze doelen te ambitieus zijn. Om deze reden zijn de doelen bijgesteld. De 
einddoelen van de voldoende standaard zijn bijgesteld. De nieuwe doelen sluiten, na overleg met het 
voortgezet onderwijs, beter aan op het voortgezet onderwijs. Doordat de einddoelen zijn bijgesteld, 
zijn ook de tussendoelen die naar dat einddoel leiden bijgesteld. Om ervoor te zorgen dat een 
overstap van de voldoende naar de gevorderde standaard mogelijk blijft, zijn ook de tussendoelen 
van de gevorderde standaard aangepast. Daarnaast leert de ervaring dat veel leerlingen die 
uitstromen naar VMBO-T of hoger in de laatste jaren een inhaalslag maken. Het is dan ook haalbaar 
om in de laatste jaren een leerrendement van meer dan 100% te verwachten van deze leerlingen.  
De nieuwe schoolstandaard zal met ingang van het schooljaar 2019-2020 opgenomen worden in het 
OPP.  
 

 
 
Veel leerlingen van de Gerhardschool stromen pas op latere leeftijd in. Veel van deze leerlingen 
hebben op de vorige school of scholen al een  achterstand opgebouwd. Dit maakt dat zij niet altijd 
kunnen uitstromen op het niveau dat gezien de cognitieve capaciteiten passend zou zijn. Daarnaast 
blijkt soms dat er sprake is van een hardnekkig leerprobleem en/of dat er sprake is van sociaal-
emotionele of gedragsproblematiek die het leren blijvend beïnvloedt. Om recht te doen aan het 
onderwijs dat gegeven wordt op de Gerhardschool worden de resultaten ook gemeten in termen van 
leerrendement. Dit maakt duidelijker wat de resultaten van de Gerhardschool zijn, los van de 
achterstand waarmee leerlingen worden geplaatst.  
Een leerrendement van 100% gedurende de gehele schoolloopbaan is passend bij leerlingen die 
uitstromen naar het VMBO-T of hoger. Het leerrendement van leerlingen die uitstromen naar VMBO-
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BB of VMBO-BK is 75% en een leerrendement dat passend is bij een uitstroom naar praktijkonderwijs 
is 50%. Het doel bij de gevorderde standaard is hoger dan dat in de schoolstandaard op basis van 
functioneringsniveaus. Dit heeft te maken met het feit dat de Gerhardschool als doel gesteld heeft 
dat leerlingen die op een latere leeftijd instromen een deel van de reeds opgelopen achterstand 
inhalen. Dit maakt dat het leerrendement op de Gerhardschool, zoals beschreven in deze 
schoolstandaard, hoger ligt dan het leerrendement op de vorige school.  
 
Schoolstandaard leergebied overstijgend 
In het schooljaar 2015-2016 was één van de beleidsdoelen het opstellen van een schoolstandaard 
voor de leergebiedoverstijgende vakgebieden. Dit beleidsdoel is in 2015-2016 uitgevoerd door de 
(toenmalige en huidige) zorgcoördinator en een gespecialiseerde leerkracht (deze leerkracht werkt 
thans als gedragsdeskundige). Er is beredeneerd gekozen om de schoolstandaard voor de 
leergebiedoverstijgende vakgebieden gelijk te stellen aan de didactische schoolstandaard. Er wordt 
nu ruim twee jaar op deze wijze gewerkt. In deze twee jaar is gebleken dat het niet voldoende 
duidelijk is wanneer doelen behaald zijn. Om deze reden is besloten de schoolstandaard voor de 
leergebiedoverstijgende gebieden te koppelen aan de niveaus van de CED-leerlijnen. De voortgang 
omtrent het behalen van de doelen en de planning van deze leerlijnen wordt vastgelegd in de 
ParnasSys-leerlijnmodule. In het lopende schooljaar 2018-2019 heeft de Gerhardschool zich tot doel 
gesteld om zowel de didactische als de leergebiedoverstijgende schoolstandaard te actualiseren. 
Hieronder het ontwerp voor de leergebiedoverstijgende schoolstandaard.  
 

 
In bovenstaande leergebiedoverstijgende schoolstandaard worden de niveaus op de leerlijnen van de 
CED weergegeven. Het gaat hierbij om de leerlijnen sociaal gedrag, zelfbeeld en leren leren. De 
percentages achter de niveaus geven aan welk percentage van de doelen behaald moet zijn. Bij het 
eerste meetmoment (leerjaar 1, DL -15) moet 30% van de doelen van niveau 1 behaald worden. 
Wanneer er geen percentage achter het niveau staat, wordt hiermee bedoeld dat het niveau behaald 
is. Een niveau is behaald indien 80% van de doelen in dat niveau behaald zijn. Als de leerlijnmodule 
80% aangeeft, wordt dit gezien als behaald. Het behalen van een niveau is een voorwaarde om het 
volgende doel te kunnen halen.  
Belangrijk hierbij is dat wordt bedoeld dat de doelen behaald worden binnen de setting van de 
Gerhardschool. Binnen de school wordt bijvoorbeeld veel aandacht besteed aan duidelijkheid, 
structuur en voorspelbaarheid. Het behalen van de doelen binnen de setting van de Gerhardschool 
hoeft dan ook niet te betekenen dat leerlingen deze doelen ook kunnen behalen in een andere 
setting. De mate van ondersteuning die een leerling nodig heeft om het gewenste gedrag te laten 
zien is hierbij van groot belang. Dit komt uitgebreid terug in het stuk hierna over de onderbouwing 
van de uitstroombestemming.  
In de laatste kolom worden de doelen van de Gerhardschool weergegeven. De doelen voor de 
leergebiedoverstijgende vakken komen overeen met de didactische doelen.  
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3.1.3 Didactisch handelen 
Er wordt binnen de school hoge eisen gesteld aan de didactische competenties van de leraren en er 
wordt cyclisch gewerkt aan de verbetering hiervan. Hiervoor wordt jaarlijks een meting gedaan van 
de didactische en de organisatorische competenties van de leraren. In het ‘Kwaliteitskader voor goed 
onderwijs’ van Orion staat beschreven waar het didactisch handelen van een leraar aan dient te 
voldoen. In de kern komt het erop neer dat de leraar activerend en doelgericht lesgeeft, de 
opbrengsten analyseert (waaronder toetsresultaten), daar conclusies aan verbindt en het eigen 
handelen daarop aanpast. 
 
De school maakt voor de meting van de competenties gebruik van een kijkwijzer. De metingen 
worden met de leraren geanalyseerd en op basis daarvan worden professionaliseringsdoelen voor 
het team en de individuele leraren vastgelegd in een professionaliseringsplan. Het gewenste 
leraargedrag wordt in concrete afspraken vastgelegd. 
 
Alle leraren worden jaarlijks tenminste 2x geobserveerd en hebben een begeleidingsgesprek met de 
leidinggevende. In de gesprekkencyclus van beoordeling en functioneringsgesprekken wordt het 
behalen van de gestelde doelen systematisch besproken.  
 
Onderwijsbehoeften 
Onze school heeft aan de hand van de onderwijsbehoeften van onze leerlingenpopulatie beschreven 
wat de leerlingen nodig hebben aan ondersteuning van de leerkracht. Op de Gerhardschool wordt 
gesproken over drie type arrangementen; basis- , verdiept- en intensiefarrangement. Hieronder volgt 
een beschrijving van deze arrangementen, waarbij gekeken wordt naar de onderwijsbehoeften van 
de leerlingenpopulatie. 
 
Basisarrangement 
In het OPP van de leerlingen van de Gerhardschool wordt bij de afstemming op de individuele 
onderwijsbehoeften vaak gesproken over het basisarrangement. Daar waar nodig worden er 
individuele extra onderwijsbehoeften benoemd.  
In deze omschrijving van het basisarrangement wordt opgenomen welke onderwijsbehoeften de 
leerlingen van de Gerhardschool hebben en hoe er tegemoet gekomen wordt aan deze 
onderwijsbehoeften. Aan het einde van dit document worden de veranderingen beschreven die er 
zijn als gekeken wordt naar het verdiepte arrangement en het intensieve arrangement.  
De onderwijsbehoefte staat op de Gerhardschool in directe relatie met de afstemming van het 
leeraanbod op het niveau van de leerlingen en de kwaliteit van het onderwijsleerproces. De leraar 
stemt het leeraanbod en didactisch en pedagogisch handelen af op de grootste groep leerlingen in de 
groep en differentieert het onderwijsaanbod en het onderwijsproces naar inhoud, leertijd en de 
aandacht die de leerling nodig heeft om de doelen te behalen. 
De onderwijsbehoeften en de aanpak wordt beschreven vanuit 5 domeinen uit het OPP te weten 
leerstofaanbod, onderwijstijd, (ortho)didactisch handelen, (ortho)pedagogisch handelen en 
leeromgeving. Bij elk domein zal een algemene beschrijving komen te staan die voor 95 % van de 
leerlingen van de Gerhardschool geldt. Hierbij houden we rekening met de achtergrond van de 
leerlingen en de verschillende methodes die er op de Gerhardschool zijn. 
Daar waar gesproken wordt over leerkrachten, worden alle volwassenen binnen de school bedoeld. 
Als gesproken wordt over ouders, worden hier ook verzorgers mee bedoeld.  
 
Leerstofaanbod 

 Opdrachten die op niveau zijn 
 Opdrachten die niet afleidend zijn 
 Opdrachten die overzichtelijk zijn 
 Opdrachten die visueel ondersteuning bieden 
 Opdrachten die kort en duidelijk zijn 
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 Opdrachten die zelfstandigheid vergroten 
 Opdrachten waarbij succeservaringen worden opgedaan 
 Leeractiviteiten die gestructureerd zijn 
 Leeractiviteiten die zelfstandigheid kunnen worden gemaakt 
 Leeractiviteiten waarbij de leerling om leert gaan met kritiek 
 Leeractiviteiten die effectief zijn 

 
Voor de leerlingen is een overzichtelijke opdracht van belang. Dit kan door de opdrachten kort en 
duidelijk te maken, met eventueel visuele ondersteuning. Om de intrinsieke motivatie van de 
leerlingen hoog te houden is het belangrijk om te zorgen voor opdrachten die het zelfvertrouwen 
vergroten, door succeservaringen te laten opdoen. De opdrachten moeten hiervoor op niveau zijn, ze 
moeten inspelen op de belevingswereld van de leerlingen, maar ook uitdaging bieden. 
De leeractiviteiten moeten gestructureerd worden aangeboden. Dit kan het beste door de opdracht 
in kleinere delen aan te bieden, tussentijds feedback te geven en er zorg voor te dragen dat de 
activiteit effectief is. Alleen de lessen uit de methode die werken aan de doelen en duidelijk zijn 
worden gegeven.   
Door gebruik te maken van het GIP-ADI lesmodel verloopt de les voorspelbaar en weten leerlingen 
wat er van hen wordt verwacht. Tijdens de evaluatie van de les wordt aandacht besteedt aan het 
omgaan met kritiek. Leerlingen krijgen feedback op hun les, zowel gedragsmatig als op het lesdoel. 
Ook wordt op deze momenten besproken of de les effectief was en het gestelde doel behaald is.  
Bij de keuzes van de methodes is rekening gehouden met de onderwijsbehoeften van de leerlingen. 
Tijdens de les wordt gestreefd naar het bespreken van één onderwerp. De opdrachten zijn uitdagend 
en visueel interessant. Er is een duidelijke structuur in de gekozen methodes, die maakt dat de 
opdrachten overzichtelijk zijn.  
Er wordt gewerkt met dag- en weektaken en de methode Blits! om zelfstandigheid te stimuleren. 
Er wordt gebruik gemaakt van digitale citotoetsen. Door de toetsen zo aan te bieden is de toets 
overzichtelijk en wordt de leerling niet afgeleid door andere opgaven. Aan de hand van deze 
uitslagen en de resultaten van de methodegebonden toetsen worden de leerlingen ingedeeld in 
niveaugroepen (talent, basis en intensief), waarbij er convergent wordt lesgegeven op het niveau dat 
aansluit bij de leerontwikkeling van de individuele leerlingen. In de groepen 7 en 8 zijn er over het 
algemeen grote niveauverschillen. In deze groepen wordt zoveel mogelijk convergent gewerkt. Als 
dit niet mogelijk is, wordt daar waar nodig in deze groepen divergent gewerkt.  
  
Onderwijstijd 

 Leertijd is overzichtelijk 
 Leertijd geeft voldoende ruimte voor sociaal-emotionele ontwikkeling 
 Leertijd geeft expliciet ruimte voor leren leren 

 
De Gerhardschool werkt met een kwartierenrooster, waarbij iedere week hetzelfde programma 
wordt aangeboden. Er wordt gewerkt met een continuerooster. Hierdoor verlopen alle schooldagen 
volgens hetzelfde patroon. Daarnaast wordt door het continuerooster de effectieve leertijd vergroot. 
Aan het einde van de dag zijn de leerlingen minder moe dan voor het continuerooster. De leerlingen 
van de Gerhardschool hebben een achterstand in de sociaal emotionele ontwikkeling. Om leerlingen 
hierin te ondersteunen en de zelfstandigheid met betrekking tot het sociale gedrag te vergroten is er 
dagelijks ruimte ingeroosterd voor de sociaal emotionele ontwikkeling. De Gerhardschool werkt met 
PBS (Positive Behaviour Support) en met Leefstijl.  
 
(Ortho)didactisch handelen 

 Instructie nodig die visuele ondersteuning biedt 
 Instructie nodig waarbij wordt voorgedaan en hardop wordt gedaan 
 Instructie nodig die zelfstandigheid stimuleert 
 Instructie nodig die gestructureerd is 
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 Instructie nodig die sturing biedt 
 Instructie nodig die kort en duidelijk is 
 Instructie nodig die stapsgewijs wordt aangeboden 
 Instructie nodig die helpt opstarten 
 Instructie nodig die ondersteunt in het gedrag 

 
Bij het geven van een goede instructie is het van belang dat de kinderen het doel van de les weten. 
Dit wordt gedaan door middel van het GIP-ADI model. Hierbij wordt voorkennis terug gehaald, het 
doel aangegeven en uiteindelijk teruggekoppeld naar het doel. Naast het GIP-ADI model zijn de 
volgende aspecten belangrijk om toe te passen. 
Leerlingen hebben behoefte aan een instructie die gestructureerd is. Dit kan door sturing te bieden, 
kort en duidelijk uitleg te geven en het stapsgewijs aan te bieden. Daarnaast hebben de leerlingen 
veel baat bij visuele ondersteuning. 
De Gerhardschool heeft een duidelijke rode draad door de hele school rondom klassenmanagement. 
Voor de leerlingen is dit duidelijk en gestructureerd. Er wordt gewerkt met het GIP-ADI model. Bij het 
GIP model werken we volgens vaste stappen. Deze stappen zijn bij de leerlingen bekend. Het GIP 
model begint met een startronde bij het zelfstandig werken. Op die manier wordt ingespeeld op de 
onderwijsbehoefte bij het opstarten. Bij het ADI model werken we ook met vaste stappen. Dit zijn 
terugblik, oriëntatie, uitleg, begeleide inoefening, zelfstandige verwerking, evaluatie en terugblik en 
vooruitblik. In alle klassen zijn de afspraken duidelijk en zichtbaar. Het is belangrijk dat er duidelijke 
grenzen aangegeven worden en dat er hoge verwachtingen worden uitgesproken naar de leerlingen. 
Op deze manier ondersteunt de instructie in het gedrag. Het gedrag wordt geëvalueerd door middel 
van het klassikale beloningssysteem.  
Er wordt veel gebruik gemaakt van visuele ondersteuning van de instructie. De methodes zijn allen 
voorzien van software voor het digibord. De leerkracht doet nieuwe leerstof hardop voor met behulp 
van het digibord. Er wordt gebruik gemaakt van modellen. Voor verdieping, herhaling en inoefening 
wordt gebruik gemaakt van leerlingsoftware. Er is zowel software passend bij de methodes als 
aanvullende software. 
 
Verdiept arrangement 
Het grootste verschil met het basisarrangement is dat leerlingen in het verdiepte arrangement na de 
uitleg en voor de begeleide inoefening zelfstandig aan het werk gaan. 
Qua leerstof kunnen leerlingen uitdagendere leerstof krijgen, bijvoorbeeld in de vorm van 
ezelsoortjes bij rekenen, de estafetteloper bij technisch lezen, opdracht 4 van spelling en het 
plusboek bij taal. Op die manier wordt de leerstof aangepast. De opdrachten in het verdiept 
arrangement hoeven minder kort en duidelijk te zijn. Als de leerlingen klaar zijn met hun werk, 
kunnen zij op de chromebook werk op maat maken (Staal woorden, Staal spelling, Gynzykids). 
 
Intensief arrangement 
Leerlingen in het intensieve arrangement hebben behoefte aan verlengde instructie. Dit geldt zowel 
voor de didactische gebieden als voor de leerstofoverstijgende gebieden. Bij rekenen is het mogelijk 
om de F-lijn (vanaf groep 5) te gebruiken.  
Het is mogelijk om voor deze leerlingen minder opdrachten aan te bieden, danwel meer herhaling te 
bieden. Leerlingen hebben meer behoefte aan duidelijkheid en structuur. Er kunnen meer 
voorbesprekingen plaatsvinden, zodat de voorspelbaarheid wordt vergroot. 
Als de leerlingen klaar zijn met hun werk, kunnen zij op de chromebook werk op maat maken (Staal 
woorden, Staal spelling, Gynzykids).  
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3.1.4 Onderwijstijd  
Schooltijden 
De schooltijden voor onze leerlingen zijn alle dagen van 8:40 tot 14:05 uur. De school opent ‘s 
ochtends om 08:30 uur haar deuren. Bij binnenkomst gaan de leerlingen onder toeziend oog / onder 
begeleiding van ambulante leerkrachten naar hun eigen groep. In hun eigen groep worden zij 
ontvangen door hun groepsleerkracht. De lessen beginnen stipt om 08:40 uur. Op een schooldag 
wordt er 2 maal buiten gespeeld. ’s Morgens is er een pauze van 15 minuten. ’s Middags wordt er 20 
minuten buiten gespeeld. Vanzelfsprekend is er in alle pauzes voldoende toezicht. De jonge kinderen 
spelen gescheiden van de oudere kinderen. 
 
Invulling onderwijstijd 
Het effectief benutten van de voorgeschreven onderwijstijd ziet de Gerhardschool als één van de 
voorwaarden voor het leveren van onderwijskwaliteit. Gedurende 8 schooljaren moeten wij 7520 
onderwijsuren aanbieden. Dit betekent 940 lesuren per jaar. In het schooljaar 2019-2020 krijgen de 
leerlingen 950 lesuren aangeboden. 
Binnen de school wordt gewerkt met een urentabel. In deze tabel wordt per groep aangegeven 
hoeveel minuten er aan de verschillende vakken wordt besteedt per week. Hieronder vindt u de 
urentabel:  
 

 
 
 

3.1.5 Samenwerking  

3.1.5.1 Samenwerking Stichting Orion 

 Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs 
Door de wet Passend Onderwijs zijn de samenwerkingsverbanden passend onderwijs voor po en vo 
per 1 augustus 2014 verantwoordelijk voor passend onderwijs voor alle leerlingen in hun gemeenten. 
Dat betekent dat deze samenwerkingsverbanden beslissen over de vraag welke ondersteuning een 
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leerling nodig heeft en hoe deze geleverd zal worden. Hierbij wordt naast het regulier onderwijs 
onderscheid gemaakt tussen lichte, medium en zware ondersteuning. Orion is een aanbieder van de 
zware ondersteuningsarrangementen. 
 
Orion is bestuurlijk verbonden aan de twee samenwerkingsverbanden Amsterdam/Diemen. 
Daarnaast verzorgt Orion ook speciaal onderwijs aan leerlingen uit de samenwerkingsverbanden in 
de omgeving van Amsterdam. Ook zijn er met verschillende samenwerkingsverbanden een 
samenwerkingsrelatie om de expertise over onderwijs met speciale onderwijsbehoeften over te 
dragen aan het regulier onderwijs. Hiertoe vindt regelmatig een gesprek plaats tussen de bestuurder 
en de coördinator van het Expertisecentrum Orion met de directeur-bestuurders van deze 
samenwerkingsverbanden in de omgeving van Amsterdam.  
 
Sinds eind 2016 is Orion bestuurlijk aangesloten bij de twee samenwerkingsverbanden Passend 
Onderwijs in Amsterdam Diemen: 
 

SWV Amsterdam Diemen PO PO 27-07 

SWV Amsterdam Diemen VO VO 27-08 

 
Vanuit de regionale functie die de Orionscholen hebben wordt er in ieder geval onderwijs verzorgd 
aan leerlingen uit onderstaande 13 samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs: 
 

SWV Zaanstreek PO PO 27-05 

SWV Zaanstreek VO VO 27-06 

SWV Amsterdam Diemen PO PO 27-07 

SWV Amsterdam Diemen VO VO 27-08 

SWV Amstelronde PO PO 27-08 

SWV Amstelland en de Meerlanden VO VO 27-09 

SWV Flevoland Gemeente Almere PO PO 24-01 

SWV Flevoland Gemeente Almere VO VO 24-01 

SWV Passenderwijs PO PO 26-04 

SWV VO regio Utrecht West VO 26-04 

SWV Waterland PO  PO 27-06 

SWV Waterland VO VO 27-07 

SWV Haarlemmermeer PO PO 27-10 

 
In een aantal samenwerkingsverbanden is sprake van een zeer intensieve samenwerking. Het 
Expertisecentrum Orion verzorgt de ondersteuning voor: SWV Amsterdam/Diemen VO en SWV 
Amstelronde PO. 
 

 Expertisecentrum Orion 
Orion zet zich middels het Expertisecentrum Orion in om een waardevolle bijdrage te leveren aan 
passend onderwijs in Amsterdam en omgeving. Orion ziet het delen van kennis en expertise met het 
regulier onderwijs als taak en heeft daarmee als doel de samenwerking met regulier onderwijs te 
verbeteren. Enerzijds om zo de basisondersteuning van het regulier onderwijs te versterken, 
anderzijds om leerlingen met speciale onderwijsbehoeften al eerder een passend aanbod te kunnen 
bieden binnen de basisschool of zo nodig binnen het speciaal onderwijs. De kracht van het 
expertisecentrum is dat er vanuit de praktijkervaring in het speciaal onderwijs de vertaalslag gemaakt 
kan worden naar het regulier onderwijs. Het expertisecentrum werkt vraaggestuurd op basis van de 
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ondersteuningsvraag van de school. De focus ligt daarbij op het versterken van competenties van 
onderwijsprofessionals en hun leerlingen. Alle scholen in Amsterdam en omstreken kunnen een 
beroep doen op ondersteuning vanuit het Expertisecentrum Orion. In een intake gesprek zullen de 
vragen en ondersteuningsbehoefte van de school worden besproken, waarna er wordt gekeken welk 
aanbod vanuit het expertisecentrum passend is bij de wensen van de school. Het expertisecentrum 
streeft ernaar snel en laagdrempelig te zijn. 
 
Het expertisecentrum biedt ondersteuning op kind-, leerkracht- en schoolniveau. Wij bieden 
maatwerk waarbij de inhoud altijd is afgestemd op de vraag. Voorbeelden hiervan zijn het uitvoeren 
van een observatie, ondersteuning van de leerling, klassenconsultaties, coaching on-the-job, 
beeldcoaching, intervisie begeleiding. Ook verzorgen wij diverse workshops, studiedagen of 
trainingen, bijvoorbeeld in het kader van traumasensitief lesgeven, autismevriendelijk onderwijs, 
aangepaste leerlijnen voor moeilijk lerende kinderen, ernstige gedragsproblemen, effectief 
leerkrachtgedrag, oplossingsgericht denken en werken, versterken van de interne zorgstructuur. 
Naast bovenstaand aanbod biedt het expertisecentrum, in samenwerking met het SWV 
A’dam/Diemen, ‘Onderwijs Thuis’ voor leerlingen die langdurig thuis zitten door ziekte en/of 
internaliserende problematiek. 
 

 Overleg met de Gemeente Amsterdam 
Jaarlijks gesprek met de wethouder 
Conform het toezichtkader van de gemeente vindt er jaarlijks een gesprek met de wethouder plaats. 
Daarnaast is er op verschillende terreinen (onder meer huisvesting, kwaliteitszorg en opvang 
extreem moeilijke leerlingen) intensief ambtelijk overleg geweest.  
 
OSO (Overlegorgaan Speciaal Onderwijs) 
Het OSO is het overlegorgaan voor alle schoolbesturen voor speciaal onderwijs en de gemeente 
Amsterdam. Hier worden afspraken gemaakt tussen de gemeente Amsterdam en de besturen over 
onder meer het huisvestingsbeleid, de inzet van gemeentelijke middelen die zijn bedoeld voor 
kwaliteitsverbetering van het speciaal onderwijs en de ontwikkeling van Passend Onderwijs. 
 

 Federatie Openbaar Onderwijs Amsterdam 
Stichting Orion maakt onderdeel uit van de vereniging de Federatie Openbaar Primair Onderwijs 
Amsterdam. De Federatie bestaat uit acht openbare schoolbesturen voor basisonderwijs en speciaal 
onderwijs in Amsterdam. De openbare identiteit van onze stichtingen is de belangrijkste 
overkoepelende waarde die ons bindt. De identiteit van de openbare school wordt bepaald door de 
mensen die samen de school vormen en de waarden die zij met elkaar delen. Identiteit is dus geen 
kwestie van kiezen, maar van delen. Iedereen is op onze scholen welkom, ongeacht afkomst, religie 
of sociaal-economische achtergrond. Wij geven samen met iedereen ons onderwijs vorm. 
 

 BBO (Breed Bestuurlijk Overleg) 
Orion participeert in het Breed Bestuurlijk Overleg (BBO). Het BBO is de vereniging van de 
schoolbesturen van het Primair Onderwijs en het Speciaal Onderwijs te Amsterdam. In de afgelopen 
jaren is het BBO een belangrijke partner van de gemeente geworden bij de ontwikkelingen en de 
uitvoering van het Onderwijs & Jeugdbeleid. 
 

 OSVO (Overleg Schoolbesturen Voortgezet Onderwijs) 
Orion is lid van de vereniging OSVO, bestaande uit alle schoolbesturen voor voorgezet onderwijs en 
middelbaar beroepsonderwijs in Amsterdam. De leden van de vereniging overleggen regelmatig over 
gezamenlijke ontwikkelingen en wisselen informatie uit over projecten in de stad. 
Het lidmaatschap van OSVO is van belang voor de ontwikkeling van Passend Onderwijs, waarvoor 
samenwerking tussen het regulier VO, MBO en het VSO nadrukkelijk vormgegeven gaat worden.  
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 Samenwerking met zorg- en ketenpartners: 
Elke Orionschool heeft bij haar doelgroep passende zorg- en ketenpartners. Bij de start van het 
schooljaar in 2018-2019 is de samenwerking met de partners vanuit de Specialistische Jeugdzorg op 
het Speciaal Onderwijs (SJSO) op de scholen van start gegaan. Hierbij is de aandacht uitgegaan naar 
het vormgeven van een duidelijke afstemming van verantwoordelijkheden en activiteit tussen de 
school zelf en de externe jeugdzorgaanbieder en ouder kind teams. In paragraaf 3.1.5.2 staat 
beschreven met welke zorg- en ketenpartners onze school samenwerkt.  
 

3.1.5.2 Samenwerking Gerhardschool 

 Samenwerking ouders  
Een goede samenwerking met de ouders vinden wij erg belangrijk. Daarom worden ouders op 
verschillende manieren bij onze school betrokken. Allereerst zijn er vaste momenten waarop er over 
de ontwikkeling van uw kind wordt gesproken. Daarnaast zijn er meer algemene contactmomenten 
zoals algemene ouderavonden of open dagen. Ook stellen we de deelname van ouders in de 
organisatie van bijvoorbeeld festiviteiten binnen de school zeer op prijs. Wilt u meer doen dan kunt u 
deelnemen in de ouderraad of de medezeggenschapsraad.  

 
Betrokkenheid ouders bij de ontwikkeling van hun kind 
De leerkracht houdt u op de hoogte van de ontwikkeling van uw kind. Dat gebeurt in ieder geval op 
een aantal vaste momenten per jaar naar aanleiding van het opstellen en evalueren van de doelen 
zoals die worden vastgesteld in het ontwikkelingsperspectief (OPP) van uw kind. Voor iedere leerling 
wordt twee maal per jaar één gesprek gepland met ouders; u ondertekent dan ook het OPP. Wij 
verwachten van ouders die niet meer bij elkaar zijn dat zij gezamenlijk dit gesprek kunnen voeren. 
Het gesprek op school over de ontwikkelingen van uw kind vindt de school van groot belang en is 
voor de ouders verplicht. Daarnaast zijn alle medewerkers ook graag bereid om een afspraak voor 
een tussentijds gesprek te maken.  

 
Ook krijgen leerlingen twee maal per jaar een rapport. Alle leerlingen krijgen in januari/februari en 
juni/juli een schoolrapport. De rapporten worden met de leerlingen besproken en zij krijgen de 
rapporten mee naar huis. Er vindt geen rapportgesprek met ouders plaats.  

 
Graag brengen wij onder uw aandacht dat de Gerhardschool een Gezonde School is. Onze gehele 
school is onder schooltijd, op ouderavonden en op alle oudergesprekken tabak- en alcoholvrij voor 
personeel en ouders. Als een ouder rookt c.q. wil roken dan verzoeken wij u vriendelijk doch 
uitdrukkelijk dit buiten het zicht van onze leerlingen te doen, om de hoek van de school. 
Vanzelfsprekend geldt dit ook voor het personeel van de Gerhardschool. Wij houden hier actief 
toezicht op. Dit betekent dat u hierop zult worden aangesproken.  

 
Oudercontacten 
Naast de OPP- en rapportbesprekingen zijn er verschillende ouderavonden. Aan het begin van het 
schooljaar organiseert de school in samenwerking met de medezeggenschapsraad (MR) een 
algemene ouderavond. Daarbij worden de financiën besproken, er worden ouders gevraagd om bij 
de bibliotheek of andere activiteiten te komen helpen en de ouders worden geïnformeerd over de 
gang van zaken op school. Daarnaast organiseert de school ouderavonden over specifieke 
schoolgerelateerde onderwerpen (zoals een schoolreis, veiligheidsbeleid) of een thema (medicatie, 
computergebruik). Verder organiseert de school open dagen en koffie-ochtenden/thee-middagen 
voor ouders. Op de open dag kunnen ouders en andere familie een kijkje komen nemen op de 
school. De koffie-ochtenden/thee-middagen zijn vooral bedoeld om op een informele manier kennis 
te maken met de leerkracht, assistent, andere ouders en leerlingen. Elke maand  ontvangen alle 
ouders een nieuwsbrief van de school. Contact met leerkrachten verloopt middels telefooncontact 
en/of heen en weer schriftjes, mailcontact en er vindt jaarlijks een huisbezoek plaats. 
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Ouderparticipatie 
Ouders kunnen op diverse manieren meehelpen in de school. U kunt deelnemen aan specifieke 
binnenschoolse of buitenschoolse activiteiten, zoals de schoolbibliotheek, festiviteiten binnen de 
school of meegaan met een schoolreis. Verder zijn ouders zeer welkom in de 
medezeggenschapsraad. 

 
Medezeggenschapsraad 
De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit teamleden en ouders. De MR spreekt zich uit over alle 
schoolzaken door middel van een vastgesteld reglement. De MR heeft een formele 
verantwoordelijkheid en heeft op veel zaken in de school advies- of instemmingsrecht. De directeur 
is de gesprekpartner van de MR. Wie belangstelling heeft voor de MR kan zich opgeven via de 
leerkracht.  

 
Mening van ouders 
Wij vinden de mening van ouders over onze school erg belangrijk. Daarom wordt er in het kader van 
ons kwaliteitsbeleid op verschillende momenten om de mening van ouders gevraagd. Zo is er 
tweejaarlijks een tevredenheidsmeting. Op basis van de resultaten van deze meting worden er 
verbeterplannen in de school in gang gezet. Ook wordt ouders bij de OPP-besprekingen gevraagd om 
hun ideeën over de doelen en begeleiding van hun kind. 
 

 Samenwerking ketenpartners 
De kracht van de Gerhardschool zit in de volgende 3 punten: 
1. Een krachtig pedagogisch klimaat. 
2. Een leerstofaanbod dat is afgestemd op de onderwijsbehoeften van leerlingen. 
3. Een zorgaanbod dat er op is gericht leerlingen optimaal te laten profiteren van ons onderwijs. 

 
In de groepen zitten doorgaans niet meer dan 13 kinderen. Iedere groep heeft minstens één 
groepsleerkracht. Een aantal groepen met jonge kinderen heeft een leerkrachtondersteuner. Alle 
medewerkers van de school hebben veel ervaring in het werken met kinderen met ernstige 
gedragsproblemen en zijn in staat om de kinderen weer een positief zelfbeeld te geven. Dat is nodig 
om het leren van de kinderen op gang te brengen. De school volgt zoveel als mogelijk dezelfde 
programma’s als op een reguliere basisschool. Daarnaast wordt ook veel tijd besteed aan de sociaal 
emotionele en gedragsmatige ontwikkeling van de leerlingen. 

 
Veel van de kinderen op onze school hebben moeite om op een goede manier met elkaar en/of 
volwassenen om te gaan. In de groepen wordt dagelijks tijd vrijgemaakt om te leren hoe je met 
boosheid en teleurstelling kunt omgaan en hoe je rekening kunt houden met de gevoelens van 
kinderen en volwassenen. Kinderen leren elke dag en worden aangespoord om op een andere 
manier te denken als het even mis dreigt te gaan. Dat is een moeilijk en langdurig proces.  

 
De school biedt structuur, regelmaat en voorspelbaarheid. Alle kinderen hebben daar behoefte aan en 
gaan daarom iedere dag met plezier naar school. 

 

Speciale onderwijszorg op de Gerhardschool 

Veld Setting binnen de klas en/ of school 

1 
Hoeveelheid 
aandacht en tijd 

Er is altijd achterwacht aanwezig bij problemen in de klas, binnen de 
school of op het schoolplein. 

2 
Onderwijs materialen 

Er wordt gebruik gemaakt van reguliere methodes. Hierbij worden lessen 
daar waar nodig ingekort en in meerdere stukken opgedeeld. Er wordt 
voor alle leerlingen een ontwikkelingsperspectief vastgesteld. De lesstof 
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wordt aangepast aan het ontwikkelingsperspectief. Verder wordt aan de 
onderwijsbehoefte van leerlingen onder andere tegemoet gekomen door 
een beloningssysteem, visuele ondersteuning door middel van picto’s & 
dagritmekaarten, emotiekaarten, concentratieschermen, wiebelkussens, 
time-timers, woedethermometers en doelenladders. 

3 
Ruimtelijke omgeving 

Er is in iedere groep een instructietafel waar één op één begeleiding of 
begeleiding van een groepje leerlingen kan worden aangeboden. Er is een 
time-out plek in iedere klas en aparte time-out ruimtes in de school. Er 
zijn therapie- en onderzoeksruimtes waar leerlingen individueel of in een 
groepje hulp, onderzoek en/of behandeling kunnen krijgen en zijn er 
ruimtes voor speciale leerbehoeften (handvaardigheidlokaal, schooltuin). 
De school is rustig en overzichtelijk qua inrichting. Er wordt rekening 
gehouden met de afleidbaarheid en prikkelgevoeligheid van de leerlingen. 
Er is sprake van een pedagogische omgeving die rust, overzichtelijkheid en 
duidelijkheid biedt. Er is veel structuur, er zijn duidelijke (gevisualiseerde) 
school- en klassenregels. En er is sprake van strikte begeleiding en 
toezicht op alle momenten van de dag. Er is sprake van een ruim 
schoolplein en een ruime gymzaal om tegemoet te komen aan de 
bewegingsbehoeften van de leerlingen. 

4 
Expertise en interne 
samenwerking  

Via vaste overlegstructuren, zoals het bouwoverleg, vindt collegiale 
consultatie & uitwisseling van kennis en expertise plaats. De teamleiders 
hebben kennis van en competenties op het gebied van de meest 
voorkomende speciale onderwijsbehoeften en bieden 
remediëringstrajecten op het gebied van technisch en begrijpend lezen, 
voeren spellingsanalyses en rekenanalyses uit en bieden coaching en 
begeleiding op de werkvloer. 
Experts vanuit de Commissie van Begeleiding zijn altijd direct beschikbaar 
en hebben specialistische kennis over gedragsstoornissen, emotionele en 
psychiatrische stoornissen en leveren een onmisbare bijdrage aan kennis 
over structuur en voorspelbaarheid in het schoolklimaat en benodigd 
leerkrachtgedrag. Daarnaast worden de belangen van ouders behartigd en 
worden leerlingen en ouders naar externe hulpverleningsinstanties (zowel 
jeugdhulpverlening als GGZ instellingen) begeleid.  

5 
Samenwerking met 
andere instanties, 
ouders en leerlingen 

Er wordt aanvullend op de partners beschreven in de basiszorg structureel 
samengewerkt met: andere (V)SO cluster 4 scholen. Met professionals van 
externe instanties worden nieuwe wetenschappelijke inzichten en 
methodieken (bijv. Positive Behaviour Support) onderzocht en benut.   
Vanuit Spirit-Bascule, Altra en Sports & Behaviour zijn medewerkers 
beschikbaar voor gerichte hulpverlening. Er is op structurele basis 
intensieve samenwerking en afstemming met zorginstellingen (BJZ, GGZ, 
jeugdhulpverlening) voor nagenoeg alle leerlingen.  
De leerplichtambtenaar en de wijkagent zijn op afroep beschikbaar.  
Waar nodig wordt gebruik gemaakt van een contactschriftje. De belangen 
van ouders worden behartigd en leerlingen en ouders worden naar 
externe hulpverleningsinstanties (zowel jeugdhulpverlening als GGZ 
instellingen) begeleid. 

 
Hieronder beschrijven wij de zorgstructuur op de Gerhardschool. Wij beschrijven hoe de zorg is 
georganiseerd en hoe gedurende het schooljaar volgens een vaste cyclus de zorg van de kinderen 
wordt vastgesteld en geëvalueerd.   
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Basis voor de uitvoering van de leerlingenzorg zijn de groeps- en leerlingbesprekingen. Tijdens deze 
besprekingen staat het ontwikkelingsperspectief (OPP) van de leerlingen centraal.  

 
Het concept OPP wordt door de CVB, groepsleerkracht en teamleiders opgesteld. In het OPP worden 
het integratief beeld en de individuele pedagogische en didactische doelen beschreven. Verder 
wordt de evaluatie van de OPP’s, de toetsscores en de uitstroomverwachting in het OPP genoteerd.  
Tijdens de eerste groepsbespreking wordt het OPP besproken. Het overleg gaat over de betekenis 
van de informatie, de evaluatie van het aanbod en vervolgens het vaststellen van doelen en aanbod. 
Het OPP wordt met ouders besproken en door de ouders ondertekend binnen een maand na de 
groepsbespreking. Ouders hebben hierbij de mogelijkheid tot het geven van feedback en het noteren 
van hun opmerkingen en reacties.  

 
Wij streven ernaar dat de kinderen alle onderwijsonderdelen volgen. Daarom houden wij de klassen 
klein en kiezen wij voor een orthopedagogische benadering. Speciale zorg wordt grotendeels intern 
geboden. Binnen de school kan logopedie aangeboden worden. Een criterium voor het volgen van 
een behandeling op school is dat de problematiek die behandeld wordt, maakt dat de leerling 
beperkt wordt in het optimaal kunnen profiteren van het geboden onderwijs. Daarnaast wordt 
bekeken op welk moment van de dag de hulp het beste aangeboden kan worden. Er wordt bekeken 
welke lessen leerlingen niet kunnen missen en hoe de gemiste onderwijstijd door de leerkracht 
gecompenseerd kan worden.  
Als bijkomende problemen het bieden van interne zorg moeilijk maken, kunnen wij gebruik maken 
van de deskundigen van Spirit-Bascule, Altra en/of Sports & Behaviour (externe zorg).  

 
De school werkt samen met het alle vormen van beschikbare jeugdhulpverlening, orthopedagogische 
centra en jeugdpsychiatrie zoals GGZ-organisaties. Veel van de bij ons geplaatste leerlingen en hun 
ouders hebben voor zij bij de Gerhardschool aangemeld worden al contacten met hulpverleners. Wij 
proberen deze voor ouders vertrouwde hulpverleners in overleg met de ouders bij de school te 
betrekken, zodat we ook hun adviezen in het schoolaanbod kunnen verwerken.  
Via Altra zijn twee gedragsdeskundigen en drie gezinsbegeleiders aan de school verbonden. Dit 
aanbod richt zich op het begeleiden van leerlingen en van de ouders van leerlingen van onze school. 
De gedragsdeskundigen kunnen individuele behandeling bieden indien nodig. Bij de begeleiding door 
de gezinsbegeleiders staat opvoedingsondersteuning centraal, maar de AToS medewerker 
ondersteunt ouders ook waar nodig op andere gebieden. Hierbij kan gedacht worden aan financiën, 
huisvesting, contacten met andere instanties e.d. De AToS medewerker heeft ruimte voor het 
begeleiden van acht gezinnen. De CvB kan de Altramedewerker inzetten wanneer dit nodig is. 
Via Spirit-Bascule zijn twee gedragsdeskundigen aan de school verbonden. Deze gedragsdeskundigen 
zijn gespecialiseerd in het bieden van begeleiding bij leerproblemen. Op de Gerhardschool bieden zij 
lees- en rekenbehandelingen.  
Sports & Behaviour geeft binnen de Gerhardschool groepsbehandelingen en incidenteel individuele 
behandelingen. In de groepen wordt aandacht besteed aan onder andere faalangst, emotieregulatie, 
sociale vaardigheden en vaardigheden die nodig zijn in het reguliere onderwijs.  
 

3.1.6 Toetsing en afsluiting 
Het volgen van de ontwikkeling van leerlingen 

Er wordt op onze school gestreefd naar een optimale stimulering van de cognitieve en sociaal-
emotionele ontwikkeling van elke individuele leerling. Om dit te realiseren, werken er diverse 
professionals in de schoolorganisatie. 

 
Ontwikkelingsperspectief (OPP) 
Om de uiteenlopende werkzaamheden op elkaar af te stemmen en optimale kwaliteit te bieden aan 
de individuele leerling, wordt er gewerkt met een ontwikkelingsperspectief voor elke leerling (OPP). 
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Hierin speelt de groepsleerkracht een centrale rol, maar ook andere professionals beschrijven wat zij 
willen bereiken met een leerling. Deze doelen worden in het OPP genoteerd en geëvalueerd en met 
ouders besproken. Het OPP is tevens het instrument waarin de professionals op onze school hun 
werkzaamheden verantwoorden en bijstellen, om de ontwikkeling van de individuele leerling te 
optimaliseren. 

 
Het OPP wordt een keer per jaar geschreven en twee keer per jaar geëvalueerd in de 
multidisciplinaire OPP-bespreking (leerling-bespreking). In deze bespreking staan de vorderingen van 
de leerling en het handelen van de leerkracht centraal en worden de uiteenlopende werkzaamheden 
van de diverse professionals op elkaar afgestemd. Met behulp van het OPP wordt gestreefd naar: 
 goed zicht op vorderingen van de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van de leerling; 
 goed zicht op de resultaten die de leerkracht met zijn of haar leerlingen bereikt; 
 bieden van betere kwaliteit door meer verantwoording; 
 systematische controle op werkafspraken; 
 afstemming tussen diverse medewerkers; 
 afstemming met ouders en instellingen. 

 
Toetsen 
Wij nemen twee keer per jaar CITO-toetsen af bij de leerlingen, om hun vorderingen met methode 
onafhankelijke toetsen te kunnen meten en vergelijken deze ook met andere scholen in het land. 
Daarnaast toetsen wij onze leerlingen tussentijds met toetsen die bij de methodes horen, om met 
grote regelmaat na te kunnen gaan of alle leerlingen de lesstof beheersen. 

 
Wij gebruiken de volgende toetsen: 
 CITO Rekenen voor kleuters 

 CITO Taal voor kleuters 

 CITO AVI  
 CITO DMT 

 CITO Spelling 

 CITO Begrijpend lezen 

 CITO Woordenschat 
 CITO Rekenen en Wiskunde 

 CITO Rekenen basisbewerkingen 

 
Leerlingvolgsysteem inclusief leerlijnmodule 
De toetsresultaten worden opgeslagen in ons leerlingvolgsysteem ParnasSys. De ontwikkeling van 
leerlingen voor de sociaal-emotionele ontwikkeling (sociaal gedrag, zelfbeeld en leren leren) wordt 
vastgelegd in de leerlijnmodule van ParnasSys. Met ingang van het schooljaar 2018-2019 wordt deze 
leerlijnmodule ook ingezet voor cognitieve vakken. Middels deze leerlijnmodule wordt de 
ontwikkeling van leerlingen gedetailleerd in kaart gebracht zodat het onderwijs nog doelgerichter 
vormgegeven wordt.  

 
Schoolstandaard 
De afgelopen periode hebben wij, in het kader van de ontwikkeling naar opbrengstgericht werken, 
zelf een schoolstandaard opgesteld. Daarmee beschrijven we naar welke niveaus we met ons 
onderwijs toe werken. Vervolgens hebben we alle leerlingen ingeschaald, en voor iedereen een 
verwacht uitstroomniveau bepaald. Bij elke evaluatie van het OPP bekijken we of de leerling nog 
goed op schema voor zijn uitstroomniveau zit. Aan de hand daarvan stellen wij ons onderwijs en 
onze begeleiding bij om een zo hoog mogelijk uitstroomniveau voor elke leerling te behalen. 
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3.2 Interne meting kwaliteit onderwijsproces 

 
 

Legenda:  
Basis wettelijke eisen 

V voldoende: voldoet aan de wettelijke eisen 
O onvoldoende: voldoet niet aan de wettelijke eisen 

Eigen aspecten Orion eigen aspecten van goed onderwijs 
G goed 
V voldoende 

KB kan beter 
 niet geauditeerd 
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3.3 Ambities onderwijsproces op de vier pijlers 
 

Beleidsdoelen  

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

 Om de onderwijsresultaten te verhogen richten we onze onderwijsaanpak doelgericht in passend 
bij de verschillende leerstijlen van onze doelgroep. 

 De school investeert in de talentontwikkeling en ambities van de leerling. 

II. Samen passend – in- en extern partnerschap 

 Het partnerschap met ouders wordt verstevigd. 

 De school bouwt verder aan een effectieve inzet van SJSO.  

III. Samen lerend – leren van en met elkaar 

  

IV. De basis is en blijft op orde 

 De verantwoordelijkheid voor het eigen leren van leerlingen, autonomie en eigenaarschap 
hebben een centrale plek in ons onderwijsaanbod. 
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4. Schoolklimaat  
 

4.1 Huidig beleid schoolklimaat 

4.1.1 Veiligheid  
Veiligheidsbeleid 
Goed kunnen leren en werken kan alleen in een sociaal en fysiek veilige omgeving. Dit uit zich in de 
manier waarop wij met elkaar omgaan in en om de school. En in de toestand van het gebouw, het 
schoolplein en de omgeving van de school. Naast de feitelijke onveiligheid en incidenten speelt ook 
de beleving van veiligheid een rol: leerlingen en medewerkers moeten zich in en om school veilig 
kunnen voelen. 
  
Pesten en fysiek geweld zijn factoren die een school in sociaal opzicht onveilig maken. Daarbij is het 
van belang om voor ogen te hebben dat bijvoorbeeld pesten ook via ‘social media’ plaatsvindt. 
  
Binnen het veiligheidsbeleid maken wij een onderscheid tussen sociale en fysieke veiligheid.  
  
Sociale veiligheid 
Het sociaal veiligheidsbeleid binnen Orion bestaat uit verschillende onderdelen: 
In de waarden en normen, gedragscode en integriteitscode wordt beschreven welk gedrag binnen 
Orion wenselijk is. De kernwaarden van Orion zijn veiligheid en respect. Onze school spant zich sterk 
in om de kernwaarden veiligheid en respect zowel thuis, op straat als in school ook werkelijk inhoud 
te geven. Het beleid agressie, geweld en seksuele intimidatie is er op gericht om dergelijk 
grensoverschrijdend gedrag binnen scholen te voorkomen. Daarnaast wordt in verschillende 
procedures en protocollen beschreven hoe er binnen Orion wordt gehandeld als er toch 
grensoverschrijdend gedrag plaatsvindt. 
  
Naast deze Orion-brede richtlijnen hebben wij voor onze school een schoolveiligheidsplan gemaakt. 
Hierin komen de volgende onderwerpen aan de orde: 
 School- en klassenregels 
 Onderwijsprogramma en sociale veiligheid. Onderdelen van het onderwijsprogramma die 

bijdragen aan de sociale veiligheid. Bijvoorbeeld: in relatie tot de kerndoelen sociale integratie en 
burgerschap en sociaal-emotionele ontwikkeling. 

 Activiteiten ter versterking van het schoolklimaat en de binding met school. Bijvoorbeeld: 
binnenschoolse en buitenschoolse activiteiten, schoolkrant). 

 Sociale vaardigheidstraining voor leerlingen en personeel 
 Ouderparticipatie 
 Leerlingparticipatie 
 Pestprotocol -> anti-pestbeleid 
 ‘Social media’ protocol 
  
Monitoring van de sociale veiligheid  
Binnen Orion maken de scholen gebruik van het meetinstrument ‘Klimaatschaal’ met behulp van dit 
instrument wordt onder andere de sociale veiligheidsbeleving van de leerlingen gemeten. 
  
Toelichting op het instrument ‘Klimaatschaal’ 
Hoe is de sfeer in de klas en hoe zijn de onderlinge relaties in de klas? Vinden de leerlingen dat de 
leraar goed orde kan houden en/of dat de docent goed met hen communiceert? 
  
De Klimaatschaal is een meetinstrument dat deze zaken in kaart brengt. Het geeft leerkrachten de 
kans om te meten of hun groep voldoet aan de leervoorwaarden die noodzakelijk zijn om de 
kwaliteiten van leerlingen voldoende tot hun recht te laten komen. Naast het in kaart brengen van 
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het pedagogisch klimaat, biedt de Klimaatschaal ook handvatten om het pedagogisch klimaat in de 
klas te verbeteren. Het invullen van de vragenlijsten gebeurt niet anoniem in de Klimaatschaal. Dat 
maakt het instrument tot een goed hulpmiddel om ‘zorgleerlingen’ in de groep of in de school te 
signaleren. Het is belangrijk voor een leraar om inzicht te krijgen in dit soort zaken. 
  
De Klimaatschaal kijkt niet alleen naar kwaliteit van de relaties tussen leerlingen onderling en de 
sfeer in de klas, maar ook naar hoe leerlingen het leerkrachtgedrag ervaren. Dit in combinatie met de 
zelfbeoordeling van het klimaat in de klas door de leerkracht (de leerkrachtversie van de 
klimaatschaal is in ontwikkeling), maakt de Klimaatschaal zeer geschikt als zelfreflectie-instrument 
voor leerkrachten op gebied van hun pedagogische, didactische en communicatieve competenties. 
Het is belangrijk voor leerkrachten om hierop te blijven reflecteren en oog te houden voor 
‘verborgen problematiek’ in de klas. Een dergelijke onderzoekende houding, zelfreflectie en 
bereidheid om gedrag en aanpak bij te stellen, is zelfs een voorwaarde voor een competente 
leerkracht (Stevens, 2004). 
  
Door het gebruikersgemak van de Klimaatschaal, is het mogelijk deze meerdere keren per jaar af te 
nemen. Dit maakt de Klimaatschaal ook een geschikt instrument voor het evalueren van de 
effectiviteit van eventuele interventies. 
  
De Klimaatschaal is dus meer dan enkel een meetinstrument voor het pedagogisch klimaat in een 
klas. Het biedt gerichte handvatten voor interventie, is geschikt voor het evalueren van interventies 
en een goed zelfreflectie-instrument voor leerkrachten. 
 
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
De Wet verplichte Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (hierna de meldcode) is in 2013 
in werking getreden. In 2019 is de meldcode verder aangescherpt.  
 
Binnen onze school maken we gebruik van het stichtingsbrede protocol meldcode. In dit protocol is 
vastgelegd welke stappen we doorlopen. Het protocol bestaat uit het in kaart brengen van signalen 
en de kindcheck, collegiale consultatie, gesprek met betrokkenen, wegen van geweld en het 
beslissen met Veilig Thuis. Betrokkenen worden waar mogelijk meegenomen in het proces. Dit geldt 
zowel voor ouders/verzorgers als voor het kind zelf. 
  
Het protocol meldcode Stichting Orion is opgesteld voor bevordering van vroegtijdige signalering en 
adequaat en discreet handelen bij vermoedens van kindermishandeling, aansluitend aan de 
wettelijke verplichtingen. De aandachtsfunctionaris kindermishandeling van de school is 
verantwoordelijk voor naleving van het protocol op de locatie.  
 
Fysieke veiligheid 
Om de fysieke risico’s voor medewerkers en leerlingen weg te nemen, te beperken of om er op een 
veilige wijze mee om te gaan zijn er verschillende maatregelen genomen met betrekking tot: 
 Meubilair, machines en speeltoestellen 
 Elektrische apparaten en installaties 
 Technische ruimtes 
 Afval 
 Brandveiligheid 
  
Specifiek voor onze school betekent dit: 

 Klassen zijn aan elkaar geschakeld, waardoor medewerkers hulp bij elkaar kunnen zoeken en er 
extra vluchtroutes ontstaan 

 Dat er bijzondere aandacht blijft voor de ontruimingsmogelijkheden van de school omdat er een 
kwetsbare doelgroep in gehuisvest is en het gebouw uit meerdere bouwlagen bestaat 
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 Het schoolplein is een afgesloten terrein, dit draagt bij aan veiligheid en overzicht 

 Verder is er bijzondere aandacht voor alle zaken die het medische handelen betreft (opslag van 
medicijnen etc.) 

 
Als er ondanks de genomen maatregelen toch een brand of andere calamiteit ontstaat, is het 
noodzakelijk het gebouw snel en veilig te ontruimen. Hiervoor beschikt onze school over een 
ontruimingsplan en ontruimingsplattegronden. Ook worden er jaarlijks ontruimingsoefeningen 
gehouden. Hierin heeft de bedrijfshulpverleningsorganisatie een belangrijke rol. 
  
Arbobeleid 
Volgens de Arbowet zijn alle scholen verplicht om de arborisico’s in de school te beschrijven en te 
beoordelen. Dit wordt ook wel de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) genoemd. Belangrijke 
aandachtsgebieden in de RI&E zijn: verzuim, veiligheid & gezondheid, welzijn, bedrijfshulpverlening 
en agressie, geweld & seksuele intimidatie. Op basis van de RI&E maakt onze school een plan om de 
risico’s op deze gebieden te beheersen.  
 

4.1.2 Pedagogisch klimaat  
Er worden binnen de scholen hoge eisen gesteld aan de pedagogische competenties van de leraren 
en er wordt cyclisch gewerkt aan de verbetering hiervan. Hiervoor wordt jaarlijks een meting gedaan 
van de pedagogische competenties van de leraren. In het ‘Kwaliteitskader voor goed onderwijs’ van 
Orion staat beschreven waar het pedagogisch handelen van een leraar aan dient te voldoen.  
 
De school maakt voor de meting van de competenties gebruik van een kijkwijzer. De metingen 
worden met de leraren geanalyseerd en op basis daarvan worden professionaliseringsdoelen voor 
het team en de individuele leraren vastgelegd in een professionaliseringsplan. Het gewenste 
leraargedrag wordt in concrete afspraken vastgelegd. 
 
Alle leraren worden jaarlijks tenminste 2x geobserveerd en hebben een begeleidingsgesprek met de 
leidinggevende. In de gesprekkencyclus van beoordeling en functioneringsgesprekken wordt het 
behalen van de gestelde doelen systematisch besproken.  
 
Klimaatschaal 
Zoals beschreven bij 4.1.1. Veiligheid, maakt de school gebruik van de Klimaatschaal om de sociale 
veiligheidsbeleving van de leerlingen te monitoren. Daarbij geeft de data die de meting van het 
pedagogisch klimaat oplevert de leerkracht inzicht en input om interventies in te zetten ter 
verbetering van het klimaat in de klas (school). 
 
Ondersteuningsbehoeften 
Onze school heeft aan de hand van de ondersteuningsbehoeften van onze leerlingenpopulatie 
beschreven wat de leerlingen nodig hebben aan ondersteuning van de leerkracht. Ook op het 
pedagogisch vlak wordt er gewerkt aan de hand van drie arrangementen, te weten; het 
basisarrangement, verdiept- en intensief arrangement. Hieronder volgt een beschrijving per 
arrangement: 
 
Basisarrangement 
(Ortho)pedagogisch handelen 
 Leerkracht die complimenteert 
 Leerkracht die de betrokkenheid vergroot 
 Leerkracht die de leerling helpt opstarten 
 Leerkracht die vriendelijk is 
 Leerkracht die positief is 
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 Leerkracht die ondersteunt 
 Leerkracht die het zelfvertrouwen vergroot 
 Leerkracht die sturend is 
 Leerkracht die consequent en beslist is 
 Leerkracht die de sterke kant van de leerling naar voren laat komen 
 Leerkracht die de leerling om leert gaan met kritiek 
 Leerkracht die de leerling individuele aandacht schenkt 
 Leerkracht die rust biedt 
 Feedback die inspanning / inzet benadrukt 
 Feedback die succeservaringen benadrukt 
 Feedback die zelfstandigheid bevordert 
 Feedback die consequent direct volgt op het gewenste gedrag 
 Feedback die positief is 
 Feedback waarbij de leerling gemotiveerd blijft  
 
Voor de leerlingen van de Gerhardschool is het van groot belang dat de leerkracht een positieve 
benadering heeft naar de leerlingen. Dit gebeurt door het geven van complimenten, individuele 
aandacht te bieden, positief en vriendelijk te zijn. Dit vergroot het zelfvertrouwen van de leerlingen. 
Daarnaast hebben de leerlingen veel baat bij een gestructureerde leerkracht, daarbij is consequent 
en beslist zijn van belang.  
Feedback moet positief zijn. Het moet de inzet, inspanning benadrukken en daarnaast de 
succeservaringen benadrukken. De feedback moet consequent direct gevolg hebben op het 
gewenste gedrag. 
Een leerling komt goed tot leren als de groep veilig is. Dit gebeurt door in te spelen op acceptatie van 
elkaar, samenwerking bij opdrachten en positieve feedback te geven. Op school wordt hier zeer 
bewust aan gewerkt, ook door middel van de methode Leefstijl. 
Op de Gerhardschool wordt gewerkt met PBS (Positive Behaviour Support). PBS is gericht op het 
creëren van een omgeving die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. Dit begint bij het 
gezamenlijk formuleren van de waarden die de school belangrijk vindt. Vervolgens benoemt het 
schoolteam het gedrag dat past bij deze waarden en leert het de kinderen actief aan. Adequaat 
gedrag wordt hierna systematisch positief bekrachtigd. Hiermee wordt een veilig en positief 
schoolklimaat gecreëerd, waarin elke leerling optimaal kan profiteren van het geboden onderwijs. De 
schoolafspraken met betrekking tot PBS worden gekoppeld aan de drie basiswaarden van de 
Gerhardschool, te weten respect, veiligheid en verantwoordelijkheid.  
In de groepen wordt gewerkt met een beloningssysteem. Leerlingen worden gestimuleerd om 
positief gedrag te laten zien. De feedback richt zich zoveel mogelijk op positief gedrag, waardoor de 
leerling gemotiveerd blijft. Leerlingen worden daarnaast aangesproken op negatief gedrag wanneer 
dat nodig is. Het gedrag van de leerling wordt besproken door middel van het beloningssysteem. 
Leerlingen krijgen feedback op hun gedrag.  
Sommige leerlingen van de Gerhardschool hebben last van agressieregulatieproblematiek. 
Leerkrachten zijn voorspelbaar in hun handelen en bespreken met leerlingen voor welk gedrag 
gewenst is. De klassen zijn klein (maximaal 14 leerlingen), waardoor leerkrachten leerlingen veel 
individuele aandacht kunnen geven. Leerkrachten signaleren agressieregulatieproblematiek vroeg, 
waardoor zij hier preventief op kunnen interveniëren. Leerlingen kunnen preventief een time out 
nemen in de time-out hoek in de klas, bij de buurklas en bij uitzondering bij de teamleider. Als de 
preventieve aanpak niet gewerkt heeft en leerlingen laten agressief gedrag zien, staat bij het 
handelen de veiligheid van de leerling, medeleerling en de volwassenen centraal. Als het 
noodzakelijk is om een leerling aan te raken gebeurt dit volgens getrainde methoden.  
 
Leeromgeving 
 Groepsgenoten waarmee ze kunnen samenwerken 
 Groepsgenoten die de leerling accepteren 
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 Groepsgenoten die positief reageren 
 Klassenmanagement dat overzichtelijk en gestructureerd is 
 Klassenmanagement waarbij de leerling geprikkeld wordt 
 Klassenmanagement dat de zelfstandigheid vergroot 
 Klassenmanagement die duidelijke grenzen aangeeft 
 Ouders die sturen en betrokken zijn 
 Ouders die liefdevol zijn 
 Ouders die ondersteuning bieden 
 Ouders die de capaciteiten van de leerling accepteren 
 
Het (ortho)pedagogisch handelen van de leerkracht heeft mede tot doel dat er een veilige 
leeromgeving gecreëerd wordt voor de leerlingen.  
Het GIP-ADI lesmodel maakt dat het klassenmanagement duidelijk en gestructureerd is. De leerling 
wordt geprikkeld zelfstandig een probleem op te lossen en de zelfstandigheid wordt vergroot.  
De lessen van PBS en Leefstijl zorgen voor een leeromgeving waarin leerlingen elkaar accepteren en 
waarin leerlingen positief op elkaar proberen te reageren. Samenwerken wordt gestimuleerd tijdens 
alle lessen en er wordt specifieke aandacht aan besteedt tijdens de lessen leren leren.  
In de klassen is er een rijke leeromgeving. Op de muren worden verschillende onderwerpen op een 
visuele manier onder de aandacht van leerlingen gehouden.  
De doelenladder maakt dat ook de doelen op het gebied van sociaal gedrag en leren leren visueel 
aanwezig zijn in de leeromgeving. Op de doelenladder kan de leerling de vooruitgang zien en de 
leerling weet aan welk doel hij of zij op dit moment werkt.  
Ouders zijn van groot belang in de leeromgeving van de leerlingen. Ouders worden op verschillende 
manieren op de hoogte gehouden over de ontwikkeling van hun zoon / dochter. Naast de reguliere 
oudercontactmomenten (OPP gesprekken, ouderavond, huisbezoek) maken leerkracht en ouder 
individuele afspraken omtrent het contact houden (contactschriftje, mailcontact, telefonisch 
contact). Ouders worden op deze manier betrokken bij het onderwijs en kunnen adequaat inspelen 
op de behoeften van de leerlingen.  
 
Verdiept arrangement 
Als het gaat om de leergebiedoverstijgende vakgebieden krijgen leerlingen in het verdiepte 
arrangement minder sturing en wordt de structuur daar waar mogelijk deels losgelaten. Daarnaast 
kunnen deze leerlingen tijdens het oranje en groene stoplicht andere leerlingen helpen.  
 
Intensief arrangement 
Leerlingen in het intensieve arrangement hebben behoefte aan verlengde instructie. Dit geldt zowel 
voor de didactische gebieden als voor de leerstofoverstijgende gebieden. 
Het is mogelijk om voor deze leerlingen minder opdrachten aan te bieden, danwel meer herhaling te 
bieden. Leerlingen hebben meer behoefte aan duidelijkheid en structuur. Er kunnen meer 
voorbesprekingen plaatsvinden, zodat de voorspelbaarheid wordt vergroot. 
 
Traumasensitief Onderwijs (TSO) 
Een groot deel van de leerlingenpopulatie van het speciaal onderwijs heeft te maken met ingrijpende 
levenservaringen en traumaklachten. Leerlingen die veel meemaken nemen hun ervaringen mee als 
ze naar school gaan. Het leren en de omgang met anderen kan in het geding komen. Deze leerlingen 
vragen om een specifieke aanpak om tot leren te komen en hebben ondersteuning nodig bij het 
reguleren van emoties en gedrag. De aanwezigheid van stabiele relaties met betekenisvolle 
volwassenen is voor alle kinderen een cruciale factor in hun ontwikkeling en het herstel van 
ingrijpende levensgebeurtenissen.  
In een Traumasensitief Onderwijsklimaat ontwikkelen alle medewerkers, leerlingen, ouders en 
samenwerkingspartners kennis over de verregaande impact van negatieve levenservaringen, trauma 
en (chronische) stress op de ontwikkeling van kinderen en staat de professionele fitheid van de 
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medewerkers voorop. Traumasensitief Onderwijs (TSO) is erop gericht leerlingen een veilige plek te 
bieden waar ze met plezier naartoe gaan en tot leren komen. Het gaat om cognitief leren, maar ook 
om groei op sociaal gebied, jezelf leren reguleren en het ontwikkelen van veerkracht. Ook staat in 
TSO een gezonde werkomgeving voor haar medewerkers centraal waardoor zij voor de leerlingen en 
diens directe omgeving optimaal kunnen functioneren als een bron van kennis, steun en inspiratie.  
 
Binnen het meerjarenplan van Orion wordt op alle locaties gewerkt aan doorgaande scholing en 
ontwikkeling van traumasensitief onderwijs.  
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4.2 Interne meting kwaliteit schoolklimaat 

 
 

Legenda:  
Basis wettelijke eisen 

V voldoende: voldoet aan de wettelijke eisen 
O onvoldoende: voldoet niet aan de wettelijke eisen 

Eigen aspecten Orion eigen aspecten van goed onderwijs 
G goed 
V voldoende 

KB kan beter 
 niet geauditeerd 

  



Schoolplan 2019 - 2023 * Gerhardschool* www.orion.nl       44 / 59 

 

4.3 Ambities schoolklimaat op de vier pijlers 
 

Beleidsdoelen  

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

 Er is sprake van een stimulerend en veilig pedagogisch klimaat met aandacht voor executief 
functioneren (inclusief emotieregulatie), leerling-leerlingrelatie en leerkracht-leerlingrelatie. 

 Op de school wordt traumasensitief gehandeld. 

II. Samen passend – in- en extern partnerschap 

  

  

III. Samen lerend – leren van en met elkaar 

  

  

IV. De basis is en blijft op orde 
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5. Kwaliteitszorg en ambitie  
 

5.1 Huidig beleid kwaliteitszorg en ambitie 

5.1.1 Kwaliteitszorg  
Onze school werkt planmatig, cyclisch en systematisch aan de verbetering en borging van de 
kwaliteit van onderwijs en zorg. Dit doen we met behulp van een groot aantal 
kwaliteitsinstrumenten. Vooraf worden doelen bepaald. Tijdens de uitvoering van de plannen 
worden de kwaliteit en de resultaten bewaakt. En achteraf evalueren we of we hebben bereikt wat 
we wilden en of er verbeteringen mogelijk zijn. De resultaten bekijken we voor de school als geheel, 
op groepsniveau en per leerling. De kwaliteitsdocumenten zijn zodanig verdeeld over de vier jaren 
dat het schoolplan van kracht is, dat er altijd een recente kwaliteitsanalyse plaatsvindt. 
 
Wij maken gebruik van de volgende kwaliteitsinstrumenten: 
Planvorming 

Schoolplan 

 

 De school maakt elke vier jaren een Schoolplan, waarin zij naast 
haar missie en visie beschrijft waar zij die vier jaren naartoe wil 
werken. 

 Het Schoolplan wordt geschreven volgens een vast format van 
Orion. 

 De MR en de bestuurder krijgen het schoolplan ter goedkeuring 
voorgelegd. 

 Het schoolplan wordt vastgesteld door de school, MR en 
bestuurder. 

Jaarplan  Elk jaar uit het schoolplan wordt nader uitgewerkt in een 
jaarplan. Eventuele nieuwe ontwikkelingen of informatie die uit 
evaluaties naar voren komt, worden ook verwerkt in het 
jaarplan. 

 Het jaarplan wordt geschreven volgens een vast Orion format. 
 De MR en de bestuurder krijgen het jaarplan ter goedkeuring 

voorgelegd. 
 Het jaarplan wordt vastgesteld door de school, MR en 

bestuurder. 
 De bestuurder stelt samen met de directeur een 

managementcontract op. 

In kaart brengen 
leerlingenpopulatie 

 Wij brengen regelmatig onze leerlingenpopulatie in beeld om te 
kijken of ons onderwijs nog goed is afgestemd op de leerlingen 
en hun onderwijs- en ondersteuningsbehoeften. 

Groepsplannen  Voor elke groep stellen wij jaarlijks een groepsplan op, 
waarmee planmatig aan het jaarprogramma gewerkt wordt. 

Ontwikkelingsperspectief 
(OPP) 

 Het individueel ontwikkelingsperspectief is volop in 
ontwikkeling. Bij de halfjaarlijkse leerlingbespreking wordt het 
OPP geëvalueerd en opnieuw vastgesteld voor de volgende 
periode.  

 
Voortgangsbewaking 

Leerlingvolgsysteem 
(LVS) 

 Leerlingvolgsysteem, waarmee de groepsleerkracht tweemaal per jaar 
een verslaglegging voor alle leerlingen maakt. Het LVS geeft de mate 
van ontwikkeling van de leerling weer en wordt gebruikt voor de 
evaluatie, de planning en bijstellen van het ontwikkelingsperspectief. 
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Toetsen  De school gebruikt een jaarplanning voor de afname van CITO-
toetsen. Aan de hand van de toetsresultaten wordt gekeken of de 
streefdoelen uit het individueel ontwikkelingsperspectief behaald zijn. 
Aan de hand van de analyse worden nieuwe streefdoelen vastgesteld. 

 De school maakt gebruik van de methodegebonden toetsen om de 
ontwikkeling van de leerling te verifiëren. Aan de hand van die toetsen 
wordt de volgende stap in de ontwikkeling bepaald.  

 Toetsen worden ook gebruikt om de effectiviteit van het eigen 
handelen van de leerkracht te meten en het handelen eventueel aan 
te passen. 

Evaluaties 
leeropbrengsten 

 Jaarlijks evalueren wij de leerresultaten van alle leerlingen ook op 
groeps- en schoolniveau. Daarbij gaan we na of de resultaten in 
overeenstemming met onze schoolstandaarden zijn. We vergelijken 
onze opbrengsten ook met andere soortgelijke scholen. 

Huisbezoek 

 

 De huisbezoeken zijn van onschatbare waarde voor het systeem van 
zorg. Op de huisbezoeken wordt het functioneren van de leerling in de 
breedste zin besproken. 

 
Eindonderzoeken 

CITO-eindtoets  Een beperkt aantal leerlingen doet mee aan de CITO-eindtoets (in 
overleg met groepsleerkracht en IB). 

Leerlingachterstanden 
test (LAT) 

 Leerachterstanden (test) uit de Kernprocedure van Amsterdam. 
Een beperkt aantal leerlingen doet mee aan het LAT onderzoek (in 
overleg met groepsleerkracht en IB).  

Capaciteitenonderzoek 
(CAP) 

 Capaciteitenonderzoek (intelligentietest) uit de Kernprocedure 
van Amsterdam. Er is op de Gerhardschool gekozen voor een 
individuele afname van het capaciteitenonderzoek. 

 
Begeleiding na uitstroom school 

Begeleiding 
na uitstroom 

 Leerlingen die vanuit onze school naar het voortgezet onderwijs verwezen 
worden, worden gedurende hun eerste jaar regelmatig “gevolgd” door de 
intern begeleider. Er wordt één keer per drie maanden telefonisch contact 
opgenomen met de nieuwe school om te horen hoe de overstap is verlopen, 
hoe het gedrag en de cijfers van de leerling zijn en hoe het contact met de 
thuissituatie verloopt. Tevens wordt er een vragenlijst gestuurd naar de 
school, zodat we erachter kunnen komen of alle informatie vanuit onze 
school goed is geweest en of onze verwijzing de juiste is geweest. Op deze 
manier controleren wij ook structureel of onze school op lange termijn de 
juiste schooladviezen geeft. Overigens komen leerlingen graag terug op 
school om te vertellen hoe het met ze gaat; een teken dat ze op onze school 
een fijne tijd hebben gehad. 

 
Ontwikkeling personeel 

Klassenbezoek door IB  Verslaglegging: bevindingen en afspraken. 
 De IB gebruikt de hulpvraag van de groepsleerkracht om te 

observeren in de groep; het verbeteren van het 
leerkrachtgedrag staat daarbij centraal; het adequate 
leerkrachtgedrag is de motor voor het uitvoeren van het 
groepsplan en individueel ontwikkelingsperspectief. 

Voortgangsgesprekken alle 
medewerkers 

 Verslaglegging: bevindingen en afspraken. 
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Beoordelingsgesprekken 
alle medewerkers 

 Verslaglegging: bevindingen en afspraken. 

Voortgangsgesprek 
directeur met bestuurder 

 Verslaglegging: bevindingen en afspraken. 

 
Evaluatie en jaarafronding 

Zelfevaluatie 
vragenlijst 
medewerkers 

 Dit is een onderzoek dat vanuit Orion wordt afgenomen. 
 Eenzelfde onderzoek op alle Orionscholen geeft een goed beeld van 

de kwaliteit van het onderwijs per school en van geheel Orion, 
gemeten naar het oordeel van de medewerkers op de scholen. 

Eindejaarsevaluaties  Jaarlijks evalueren wij met het voltallige team of deelteams ons 
onderwijs, de afspraken daarover en de onderwijsondersteuning. 

 Resultaten worden meegenomen in beleid voor de toekomst. 

Schoolverslag  De school maakt aan de hand van het schoolplan een jaarplan, 
waarin de planning van het strategisch beleid staat. 

 De school levert aan het eind van het schooljaar een verslag aan bij 
het bestuur, volgens een vast format, waarin verantwoording wordt 
afgelegd van het gerealiseerde beleid met daaruit voortvloeiend de 
beleidsvoornemens voor het volgend jaar. 

Jaarverslag  Orion maakt jaarlijks na afloop van een kalenderjaar een jaarverslag 
(inclusief jaarrekening). Het jaarverslag wordt jaarlijks voor 1 juli 
door het bestuur vastgesteld, na goedkeuring door de Raad van 
Toezicht. Dit jaarverslag is te vinden op de website van Orion: 
www.orion.nl. 

 
Tevredenheidsmetingen en kwaliteitsonderzoeken 

Medewerkers 
tevredenheidspeiling 

 

 Dit is een onderzoek dat vanuit Orion wordt afgenomen. 
 Eenzelfde onderzoek op alle Orionscholen geeft een goed beeld 

van de personeelstevredenheid per school en van geheel Orion. 

Ouder 
tevredenheidspeiling 

 

 Dit is een onderzoek dat vanuit Orion wordt afgenomen. 
 Eenzelfde onderzoek op alle Orionscholen geeft een goed beeld 

van de oudertevredenheid per school en van geheel Orion. 
 Het afgenomen onderzoek werd door voldoende ouders 

ingevuld (een respons van 57% op de Gerhardschool), zodat de 
uitkomsten de hele groep ouders in voldoende mate 
vertegenwoordigen. 

Leerling 
tevredenheidspeiling 

 Dit is een onderzoek dat vanuit Orion wordt afgenomen. 
 Eenzelfde onderzoek op alle Orionscholen geeft een goed beeld 

(een respons van 90% op de Gerhardschool; onderzoek 
afgenomen bij leerlingen vanaf groep 6 en ouder) van de 
leerlingtevredenheid per school en van geheel Orion. 

Externe partners 
tevredenheidsmeting 

 Dit is een onderzoek dat vanuit Orion wordt afgenomen. 
 Eenzelfde onderzoek op alle Orionscholen geeft een goed beeld 

van de tevredenheid van samenwerkingspartners over de 
individuele scholen. 

 Het afgenomen onderzoek werd door voldoende externe 
partners ingevuld (een respons van 94% op de Gerhardschool), 
zodat de uitkomsten in onvoldoende mate de hele groep 
partners vertegenwoordigen. 

Inspectie onderzoeken  Externe meting van de kwaliteit van ons onderwijs in de volle 
breedte. 



Schoolplan 2019 - 2023 * Gerhardschool* www.orion.nl       48 / 59 

 

 Elke vier jaar bij een voldoende beoordeling, anders vaker.  

Kwaliteitsaspectenaudits 
vanuit Orion 

 Orion voert jaarlijks een audit uit op onze school, waarbij 
gekeken wordt naar een kwaliteitsaspect uit het toezichtkader. 

 Achtereenvolgens worden wij onderzocht op Kwaliteitszorg, 
Onderwijsondersteuning, Onderwijsleerproces en Opbrengsten. 
Daarna volgt deze cyclus opnieuw. 

Vensters voor 
Verantwoording 

 Vergelijking met andere scholen die hetzelfde onderwijs bieden 
in Amsterdam, op verschillende elementen die te maken 
hebben met de kwaliteit van het onderwijs. 

 
Arbo, gezondheid en veiligheid 

GGD  GGD bezoekt één maal in de 4 jaar de school op afspraak om een 
aantal zaken op school te bekijken en doet daarbij aanbevelingen over 
de hygiëne en veiligheid.  

Sociaal medisch team 
(SMT) 

 Arbo-dienst, ziekmelding & begeleiding. 

Risico-inventarisatie 
& Evaluatie (RI&E) 

 Een onafhankelijke externe instantie maakt jaarlijks een risico 
inventarisatie en evaluatie, op basis waarvan de school verbeteringen 
met betrekking tot de fysieke en sociale veiligheid uitvoert 

 

5.1.2 Kwaliteitscultuur 
Goed onderwijs valt of staat met de kwaliteit van onze medewerkers. Binnen Orion is het 
personeelsbeleid grotendeels bovenschools vastgelegd. Het personeelsbeleid is gericht op het 
werven, behouden en ontwikkelen van de kwaliteit van al onze medewerkers. Hieronder wordt het 
personeelsbeleid op hoofdlijnen beschreven. 
 
Functieboek: functies en taakprofielen 
In het functieboek worden van alle functies en taken die binnen stichting Orion voor kunnen komen, 
op school- en bestuursniveau, de werkzaamheden en de benodigde kennis & vaardigheden 
beschreven. Naast functies is een aantal taakprofielen opgenomen. Het hanteren van een taakprofiel 
in plaats van een functie maakt de organisatie flexibeler: een medewerker behoudt zijn/haar functie, 
maar krijgt er één of meer specifieke taken bij. Het is mogelijk om diverse taakprofielen aan één en 
dezelfde medewerker toe te wijzen (combinatie functie leraar met taakprofiel IB-er bijvoorbeeld). 
 
Schoolorganisatie in grote lijnen 
Alle scholen/locaties worden geleid door een (locatie)directeur. De directeur is integraal 
verantwoordelijk voor de gehele schoolorganisatie. Hij of zij rapporteert aan de bestuurder. Samen 
met teamleiders en de zorgcoördinator vormt de directeur het Management Team (MT).  
 
De directeur is voorzitter van de Commissie van Begeleiding (CvB), waarin verder de zorgcoördinator, 
de gedragsdeskundige(n), schoolarts en de passende zorgspecialismen zitting hebben. De 
zorgstructuur wordt op schoolniveau bepaald, passend bij het zorgprofiel van de school en de 
financiële middelen. De zorgcoördinator is met betrekking tot de zorg de spin in het web ten aanzien 
van school, regulier onderwijs en de ondersteunings- en zorgstructuur. Teamleiders sturen een groep 
medewerkers aan met onderwijs-/klassentaken. Zij zijn samen met hun team verantwoordelijk voor 
het bereiken van de onderwijsdoelen. Iedere teamleider is resultaatverantwoordelijk.   
 
Zorgvuldige werving & selectie 
Het personeel is het belangrijkste kapitaal van Orion. Daarom wordt er veel waarde gehecht aan een 
goede werving & selectie.  
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Bij de werving en selectie vindt het eerste contact plaats tussen de nieuwe medewerker en de 
organisatie. Tijdens die procedure wordt over het algemeen de eerste informatie verschaft over de 
organisatie, de werkplek en een aantal van belang zijnde arbeidsvoorwaarden. Orion heeft in haar 
personeelsbeleid een aantal uitgangspunten geformuleerd voor de werving en selectieprocedure. De 
school volgt deze uitgangspunten. 
 
Stichting Orion streeft  bij het aanstellen van leidinggevenden op haar scholen naar een evenredige 
vertegenwoordiging van vrouwen. 
 
Begeleiding startende medewerkers 
De school hanteert een vast inwerkprogramma voor nieuwe medewerkers. Hierbij krijgt de nieuwe 
medewerker een informatiepakket, bestaande uit  de schoolgids, een personeelslijst/teamfoto, de 
jaarplanning en het inwerkprotocol. Van Orion ontvangt de medewerker een brief met de 
aanstellingsdocumenten en algemene informatie over Orion. 
 
In de inwerkperiode wordt de nieuwe medewerker begeleidt door een leidinggevende van de school. 
Gaandeweg zal het inwerken veranderen in begeleiden en coachen en zullen voortgang- en 
beoordelingsgesprekken, persoonlijk ontwikkelplan (POP) en opleidingsaspecten aan de orde komen.  
 
Personeelsontwikkeling 
P-cyclus voor alle medewerkers 
Voor het cyclisch volgen van de ontwikkeling van onze medewerkers maken we gebruik van ‘De 
Digitale Gesprekcyclus’. De cyclus houdt in dat er één keer per jaar een formeel moment is waarop 
de medewerker en de leidinggevende bespreken hoe het met de professionele ontwikkeling van de 
medewerker gaat. De eerste twee jaar zijn dat voortgangsgesprekken en in het derde jaar vindt een 
beoordelingsgesprek plaats. Bij het beoordelingsgesprek is het betreffende competentieprofiel 
leidraad voor het gesprek en vindt er een beoordeling door de leidinggevende plaats. Voor 
beginnende medewerkers of medewerkers waar meer aandachtspunten zijn, wordt een hogere 
frequentie in de gesprekken aangehouden. 
 
Leerkrachtvaardigheden 
Er worden binnen de scholen hoge eisen gesteld aan de didactische en pedagogische competenties 
van de leraren en er wordt cyclisch gewerkt aan de verbetering hiervan. Hiervoor wordt jaarlijks twee 
keer een meting gedaan van de didactische, de organisatorische en pedagogische competenties van 
de leraren. De metingen worden met de leraren geanalyseerd en op basis daarvan worden 
professionaliseringsdoelen voor het team en de individuele leraren vastgelegd in een 
professionaliseringsplan. Het gewenste leraargedrag wordt in concrete afspraken vastgelegd. 
 
Professionaliseringsactiviteiten 
De deskundigheid van onze medewerkers, onze professionele cultuur (partnerschap, lerende 
organisatie) en onze expertisefunctie houden we up-to-date door het organiseren van 
professionaliseringsactiviteiten op verschillende niveaus. Persoonlijke ontwikkeling, team- en 
schoolontwikkeling en bovenschoolse ontwikkeling. 
 
Om de medewerker te ondersteunen in zijn of haar ontwikkeling kan er gebruik gemaakt worden van 
coaching. Een coach helpt de ander in het leren door feedback te tonen, vragen te stellen om 
reflectie te bevorderen en mee te denken in het zoeken naar en uitproberen van 
handelingsalternatieven in een bepaalde situatie. Daarnaast stimuleren we collegiale consultatie. 
 
Stichting Orion vindt het belangrijk dat de deskundigheid van onze medewerkers en de 
expertisefunctie worden versterkt. Hiervoor is de Orion Werkplaats. De werkplaats organiseert  
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Orionbrede scholingen en andere professionaliseringsactiviteiten; en is de plek voor interne 
kennisdeling en –ontwikkeling. 
 
De schoolleiding en het team werken gezamenlijk aan een voortdurende verbetering van hun 
professionaliteit  
Themawerkgroepen 
Naar eindelijk van de jaarlijks gestelde doelen vanuit het schoolverslag jaarplan worden teams 
samengesteld die gezamenlijk aan deze doelen werken. Dikwijls wordt hier gebruik gemaakt van 
pilotgroepen, waarin veranderingen en vernieuwingen een eerste kans krijgen. 
 
Inhoudelijke teambijeenkomsten 
Het team van de Gerhardschool bestaat uit veel master gediplomeerde collega’s en/of collega’s met 
een bepaalde expertise, welke met regelmaat ingezet wordt voor inhoudelijke teambijeenkomsten 
(denk bijv. aan; PBS coach, reken- en taalspecialist, signalering kindermishandeling e.d.) 
 
Collegiale consultatie 

 Intervisie 
Zes maal per jaar neemt het gehele team deel aan intervisie. Dit gebeurt in een groep met zes tot 
acht collega’s, waarbij deze groep tenminste een jaar lang in dezelfde formatie deelneemt aan de 
intervisie. Er wordt gewerkt aan de hand van het op maat gemaakte intervisiemodel, waarbij alle 
collega’s alvorens de bijeenkomst een casus aandragen en deze met hun intervisiegroep delen. 
Tijdens de intervisie wordt er tenminste één casus gekozen en behandeld volgens het 
intervisiemodel. 

 

 Collegiale klassenbezoeken 
Twee maal per jaar staat er een week in het teken van de collegiale klassenbezoeken. 
Leerkrachten worden gefaciliteerd, waardoor zij de mogelijkheid hebben om een bezoek af te 
leggen bij een collega. Er wordt gewerkt met behulp van de talentenlijst, waar inzichtelijk is 
gemaakt wat de talenten van alle collega’s zijn.  

 
Individuele ontwikkeling gaat zo veel mogelijk gelijk op met schoolontwikkeling 
Gedurende de coachgesprekken en tijdens de digitale gesprekkencyclus worden opleidingswensen 
aangemoedigd. Samen wordt gezocht naar doelen waarbij schoolontwikkeling en individuele 
ontwikkeling elkaar ontmoeten en in elkaars verlengde liggen. 
 

5.1.3 Verantwoording 
Orion en de scholen van Orion communiceren middels de schoolgidsen, de websites, scholen op de 
kaart en het jaarverslag/jaarrekening over de kwaliteit van haar onderwijs.  
 
Schoolgids 
In de schoolgids informeren de scholen hun leerlingen, ouders en andere belangstellenden over de 
school. Daarbij komen alle wettelijk voorgeschreven zaken aan de orde, zoals een evaluatie van de 
opbrengsten en bestendiging, leerlingenstromen in het vso, bijzondere voorzieningen, vrijwillige 
ouderbijdrage, onderwijstijd en afstemming met therapieën die onder schooltijd worden gegeven, 
vakanties en vrije dagen, de lestijden, het onderwijsprogramma, de klachtenregeling, vrijstellingen, 
veiligheidsbeleid, verzuimbeleid, het openbare karakter en het samenwerkingsverband waar de 
school bij hoort. Maar ook zaken waarover scholen hun betrokkenen willen informeren, zoals hoe te 
handelen bij ziekte, ouderavonden, interessante websites en instanties en informatie over het 
schoolteam. De schoolgids dient behalve als informatiebron ook als verantwoordingsinstrument naar 
ouders en leerlingen. 
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De schoolgidsen worden jaarlijks opgesteld en op de websites van de scholen gezet. Ouders kunnen 
ook een exemplaar opvragen bij de school. Daarnaast krijgen alle ouders in de eerste schoolweek een 
zeer compacte versie van de schoolgids mee, de mini-gids. Daarin staat de belangrijkste praktische 
informatie over het schooljaar, zoals vakanties en vrije dagen, ziekmeldingen, bijzondere dagen, 
ouderavonden, rapportgesprekken. Deze mini-gidsen worden eveneens in een Orion-format gezet, 
de procedure verloopt parallel aan de procedure voor de schoolgids. 
 
Website 
Alle scholen hebben een eigen website, welke worden beheerd door de communicatieadviseur van 
Orion. De websites zijn herkenbaar van opzet als zijnde een Orion-school. Op de websites staat veel 
en actuele informatie voor ouders, leerlingen  en andere geïnteresseerden, en documenten als de 
schoolgids, het schoolplan, het schoolverslag en jaarplan, het schoolondersteuningsprofiel, een link 
naar het samenwerkingsverband en rapportages van tevredenheidsmetingen worden op de websites 
geplaatst. 
Daarnaast heeft Orion als schoolbestuur een eigen actuele website. Hierop staat uitgebreide 
informatie over de organisatie, de scholen en de aanmeldingsprocedure, ambulante begeleiding, 
actuele nieuwsitems, overkoepelend beleid zoals het strategisch plan en de halfjaarlijkse Orion 
ouderavonden. Ook zijn hierop de links naar de scholen-sites geplaatst. De Orion-website wordt 
eveneens beheerd door de communicatieadviseur. 
 
Vensters voor verantwoording / scholen op de kaart 
De scholen van Orion hebben alle relevante informatie van de school in het schoolvenster op 
scholenopdekaart.nl gevuld. De informatie is up-to-date. 
 
Jaarrekening/Jaarverslag  
Met het jaarverslag wordt de publieke verantwoording afgelegd aan ouders, personeelsleden, de 
medezeggenschapsraden, de rijksoverheid, de gemeente Amsterdam en alle andere 
belanghebbenden. Het meest recente jaarverslag staat op de website van Orion. 
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5.2 Interne meting kwaliteit kwaliteitszorg en ambitie 

 
 

Legenda:  
Basis wettelijke eisen 

V voldoende: voldoet aan de wettelijke eisen 
O onvoldoende: voldoet niet aan de wettelijke eisen 

Eigen aspecten Orion eigen aspecten van goed onderwijs 
G goed 
V voldoende 

KB kan beter 
 niet geauditeerd 
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5.3 Ambities kwaliteitszorg en ambitie op de vier pijlers 
 

Beleidsdoelen  

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

  

  

II. Samen passend – in- en extern partnerschap 

 Er is een structurele en effectieve samenwerking tussen de leraar; het interne zorgteam en de 
externe zorgpartners (SJSO) en ouders, waarbij alle partijen goed op de hoogte zijn van het plan 
van aanpak ( één kind één plan) en de inhoud en doelen van de behandeling/begeleiding 
rondom een leerling.  

  

III. Samen lerend – leren van en met elkaar 

 Alle medewerkers zijn actief lerende en onderzoekende professionals, door de beschikbare data 
over de leerlingenpopulatie, processen en resultaten in te zetten voor hun 
professionaliseringstraject op individueel niveau en teambreed. 

  

IV. De basis is en blijft op orde 

 De leerlingenpopulatie wordt structureel en op relevante gebieden gemonitord en 
geanalyseerd, om te blijven afstemmen op de ondersteuningsbehoeften van de leerlingen, op 
onder andere de emotionele ontwikkeling, onderwijsresultaten, executief functioneren, sociale 
en maatschappelijke competenties, negatieve levenservaringen en toekomstperspectieven.  
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6. Onderwijsresultaten  
 

6.1 Huidig beleid onderwijsresultaten 
Zoals in voorgaande hoofdstukken beschreven werken wij op onze school planmatig en cyclisch. Het 
systeem van kwaliteitszorg, de inrichting van het onderwijsproces en het schoolklimaat dragen bij 
aan de kwaliteit van ons onderwijs en dus ook aan de door ons behaalde onderwijsresultaten. 
 
6.1.1 Resultaten 
In de vaste kwaliteitszorgcyclus monitort de school de resultaten die zijn behaalt op het niveau van 
de leerling, de groep en de school als geheel. Op basis van de beschikbare data, afgezet tegen onze 
schoolstandaard, wordt bekeken in welke mate wij tevreden kunnen zijn en wat dat betekent voor 
een volgende beleidsperiode. In ons jaarlijkse schoolverslag/jaarplan en in de schoolgids 
(gepubliceerd op de website van de school en op scholen op de kaart) kan bekeken worden wat de 
feitelijke resultaten van de school zijn en welke conclusies wij daaraan verbonden hebben. 
 
6.1.2 Sociale en maatschappelijke competenties 
De school heeft op basis van de kenmerken van de leerlingenpopulatie een schoolstandaard 
opgesteld voor de sociale en maatschappelijke competenties. Hierin staan eindprofielen beschreven 
waar een leerling aan moet voldoen om passend uit te kunnen stromen. Deze resultaten monitoren 
wij in dezelfde vaste cyclus als bij de onderwijsresultaten op het niveau van de leerling, de groep en 
de school als geheel. Op basis van de beschikbare data, afgezet tegen onze schoolstandaard, wordt 
bekeken in welke mate wij tevreden kunnen zijn en wat dat betekent voor een volgende 
beleidsperiode. In ons jaarlijkse schoolverslag/jaarplan en in de schoolgids (gepubliceerd op de 
website van de school en op scholen op de kaart) kan bekeken worden wat de feitelijke resultaten 
van de school zijn en welke conclusies wij daaraan verbonden hebben. 
 
6.1.3 Vervolgsucces 
Om goed zicht te houden op of wij onze leerlingen goed voorbereiden op het vervolg van de 

loopbaan is de monitoring hiervan een vast onderdeel van onze kwaliteitszorgcyclus.  Op basis van de 

beschikbare data wordt bekeken in welke mate wij tevreden kunnen zijn en wat dat betekent voor 

een volgende beleidsperiode. In ons jaarlijkse schoolverslag/jaarplan en in de schoolgids 

(gepubliceerd op de website van de school en op scholen op de kaart) kan bekeken worden wat de 

feitelijke resultaten van de school zijn en welke conclusies wij daaraan verbonden hebben.  
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6.2 Interne meting kwaliteit onderwijsresultaten 

 
 
 

Legenda:  
Basis wettelijke eisen 

V voldoende: voldoet aan de wettelijke eisen 
O onvoldoende: voldoet niet aan de wettelijke eisen 

Eigen aspecten Orion eigen aspecten van goed onderwijs 
G goed 
V voldoende 

KB kan beter 
 niet geauditeerd 
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6.3 Ambities onderwijsresultaten op de vier pijlers 
 

Beleidsdoelen  

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

 Iedere leerling verlaat de school met de best mogelijke didactische en sociale maatschappelijke 
resultaten. 

  

II. Samen passend – in- en extern partnerschap 

  

  

III. Samen lerend – leren van en met elkaar 

  

  

IV. De basis is en blijft op orde 
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7. Financieel beheer  
 
Financiën, planning & control 
De kaders voor de financiële huishouding van onze school zijn vastgelegd in het financiële 
beleidskader van Orion. Het financiële beleid van Orion is er op afgestemd om beleid en financiën zo 
goed mogelijk op elkaar te laten aansluiten. Uitgangspunt binnen Orion is dat zoveel mogelijk gelden 
beschikbaar moeten zijn voor het primaire proces (= het onderwijs) en dat de verantwoordelijkheid 
van de besteding van die middelen op school niveau ligt. Schooldirecteuren zijn integraal 
verantwoordelijk binnen de kaders zoals gesteld door het bestuur. 
 
Via de planning en control cyclus binnen Orion vindt een continu proces plaats van planvoering, 
uitvoering, bewaking, evaluatie en zo nodig bijstelling. Hier volgt een korte beschrijving van de 
belangrijkste instrumenten. 

 De schoolbegroting wordt in het najaar opgesteld volgens de kader en richtlijnen van bestuur. Bij 
het opstellen van de begroting worden de hoofdlijnen voor het formatieplan van het volgend jaar 
vastgelegd. 

 De definitieve Orionbegroting wordt door de bestuurder vastgesteld na voorlopige goedkeuring 
van de RvT in de decembervergadering en instemming van de GMR in januari.  

 Voor de budgetbewaking ontvangen scholen financiële en personele managementinformatie van 
het administratiekantoor. Op basis hiervan maakt de school maandelijks een 
managementrapportage voor het bestuur. De managementrapportages dienen als input voor de 
managementgesprekken die acht maal per jaar plaatsvinden tussen de school en de bestuurder. 

 
Sponsoring 
Onze school volgt de gedragsregels voor sponsoring zoals opgenomen in het convenant “Scholen 
voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring” 2015 – 2018. Enkele regels uit dit convenant 
overeenkomst: 
 Nieuwe sponsorcontracten moeten zich richten op een gezonde levensstijl van leerlingen. 
 Bedrijven mogen alleen met scholen samenwerken vanuit een maatschappelijke betrokkenheid. 
 De samenwerking tussen scholen en bedrijven mag niet nadelig zijn voor de geestelijke en 

lichamelijke ontwikkeling van leerlingen. 
 De kernactiviteiten van de school mogen niet afhankelijk worden van sponsoring. 
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8. Overzicht beleidsdoelen 2019-2023  
 

Beleidsdoelen KG 

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

 Iedere leerling verlaat de school met de best mogelijke didactische en sociale 
maatschappelijke resultaten. 

OR 

 Er is sprake van een stimulerend en veilig pedagogisch klimaat met aandacht voor 
executief functioneren (inclusief emotieregulatie), leerling-leerlingrelatie en 
leerkracht-leerlingrelatie. 

SK 

 Op de school wordt traumasensitief gehandeld. SK 

 Om de onderwijsresultaten te verhogen richten we onze onderwijsaanpak 
doelgericht in passend bij de verschillende leerstijlen van onze doelgroep. 

OP 

 De school investeert in de talentontwikkeling en ambities van de leerling. OP 

II. Samen passend – in- en extern partnerschap 

 Er is een structurele en effectieve samenwerking tussen de leraar, het interne 
zorgteam en de externe zorgpartners (SJSO) en ouders, waarbij alle partijen goed 
op de hoogte zijn van het plan van aanpak (één kind één plan) en de inhoud en 
doelen van de behandeling/begeleiding rondom een leerling. 

KA 

 Het partnerschap met ouders wordt verstevigd. OP 

 De school bouwt verder aan een effectieve inzet van SJSO.  OP 

III. Samen leren – leren van en met elkaar 

 Alle medewerkers zijn actief lerende en onderzoekende professionals, door de 
beschikbare data over de leerlingenpopulatie, processen en resultaten in te zetten 
voor hun professionaliseringstraject op individueel niveau en teambreed. 

KA 

IV. De basis is en blijft op orde 

 De leerlingenpopulatie wordt structureel en op relevante gebieden gemonitord en 
geanalyseerd, om te blijven afstemmen op de ondersteuningsbehoeften van de 
leerlingen, op onder andere de emotionele ontwikkeling, onderwijsresultaten, 
executief functioneren, sociale en maatschappelijke competenties, negatieve 
levenservaringen en toekomstperspectieven. 

KA 

 De verantwoordelijkheid voor het eigen leren van leerlingen, autonomie en 
eigenaarschap hebben een centrale plek in ons onderwijsaanbod. 

OP 
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9. Vaststellingsformulier schoolplan 2019-2023  
 

 


