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Koningin Emmaschool Arrangementkaart VSO 
‘Leren Functioneren in Sociale Situaties’ (SEO) 2017-2018 
 
 
Standaarden  bij de arrangementen van de Koningin Emmaschool VSO 

Leeftijd   12 13 14 15 16 17 18 19 

Gevorderd 80% van9 25% van 10 50% van 10 80% van 10 50% van 11 80% van 11 50% van 12 
80% van 12 

 

Voldoende 
  80% van 7 50% van 8 80% van 8 25% van 9 50% van 9 80% van 9 50% van 10 

80% van 10 
 

Minimum  50% van 4 80% van 4 50% van 5 80% van 5 50% van 6 80% van 6 50% van 7 80% van 7 

 
Leerroutes onderwijsaanbod  van de arrangementen Koningin Emmaschool VSO  

  Oriëntatiefase  Verdiepingsfase  Integratiefase - Uitstroomfase 

    Leerjaar 9 Leerjaar 10 Leerjaar 11 Leerjaar 12 Leerjaar 13 Leerjaar 14 Leerjaar 15 Leerjaar 16 

Leeftijd    12 13 14 15 16 17 18 19 

A Verdiept 

aanbod 9-10 

 

9-10 10-11 10-11 10-11 11-12 11-12 11-12 

Streefniveau 

 

Minimaal 

80% van 9 

Minimaal 

25% van 

10 

Minimaal 

50% van 

10 

Minimaal 

80% van 

10 

Minimaal 

50% van 

11 

Minimaal 

80% van 

11 

Minimaal 

50% van 

12 

Minimaal  

80% van 

12 

B 
 

Basis aanbod  

7-8 

 

7-8 

 

8-9 

 

8-9 

 

8-9 

 

9-11 

 

9-11 

 

 

9-11 

 

Streefniveau 

 

Minimaal 

80% van 7 

Minimaal  

50% van 8 

Minimaal 

80% van 8 

Minimaal 

25% van 9 

Minimaal 

50% van 9 

Minimaal 

80% van 9 

Minimaal 

50% van 

10 

Minimaal 

80% van 

10 

C Intensief 

aanbod 

4-5 

 

4-5 

 

5-6 

 

5-6 

 5-6 6-7 6-7 6-7 

Streefniveau 

 

Minimaal  

50% van 4 

Minimaal  

80% van 4 

Minimaal  

50% van 5 

Minimaal 

80% van 5 

Minimaal  

50% van 6 

Minimaal  

80% van 6 

Minimaal  

50% van 7 

Minimaal  

80% van 7 

D Zeer Intensief  

aanbod 1-3 1-3 3-4 3-4 3-4 4-5 4-5 

 

4-5 

 Streefniveau  

 

Minimaal 

50% van 3  

Minimaal  

80% van 3 

Minimaal  

25% van 4 

Minimaal  

50% van 4 

Minimaal  

75% van 4 

Minimaal  

90% van 4 

Minimaal  

25% van 5 

Minimaal  

30% van 5 

Bijlage 1: Scoringscriteria voor ParnasSys 
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Bijlage 1:  scoringscriteria 

Bijlage 2: Jaarplanning 2017-2018 doelen Leren functioneren in Sociale Situaties 

De doelenkaarten en Picto’s van leren functioneren in sociale situaties vindt u HIER 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Arrangementkaart VSO ‘Leren Functioneren in Sociale Situaties’ 2017-2018                                                                                                                                                             3 
 

 
 
Leren Functioneren in Sociale Situaties Leerjaar 9 
LEERJAAR 9 

 

Streef 
niveau 

Aanbod  Aantal belangrijke doelen uit deze fase 
 

Methodes en materialen 
Welke materialen, leerstof, 
middelen zet ik in? 
 

Aanpak/methodiek (hoe) 
Hoe geef ik instructie en 
begeleiding? 
 

Leertijd 
Hoeveel lestijd staat 
voor dit vak op het 
rooster? 
 

Evaluatie 
Hoe, 
waarmee. 
Resultaat. 
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80% van 
9 

9-10 Zie voor doelen: 
Jaarplanning 2017-2018 en doelenkaarten 
‘Leren functioneren in sociale situaties’ 
Zie ook jaarplanning ‘De Vreedzame School’ 

Lesaanbod ‘De Vreedzame 
School’ 
In  de orthotheek  zijn diverse 
boeken en methodes beschik- 
baar voor de verschillende 
lesonderwerpen. Bv  Een huis 
vol gevoelens, “beleef het”  
boeken, het kinderkwaliteiten 
spel.  
SVR lesaanbod via methode 
”Relaties en seksualiteit” 
Daarin aandacht voor: 
Zelfbeeld, inzicht in 
voortplanting, onderhouden 
van relaties, weerbaarheid. 
Muzieklessen via ‘Eigenwijs’, 
muziekfragmenten, 
instrumenten (bv djembé) en 
het digibord. 
Datamuur waarop lln zelf 
aangeven welke doelen zij per 
week gehaald hebben. 
Portfolio  
Picto’s van de periode doelen 

ADI instructie 
Nadruk tijdens activiteit ligt op 
zelfstandige verwerking, 
zelfreflectie en het bieden van 
ruimte om eigen keuzes te 
maken. Het dragen van 
verantwoordelijkheid wordt 
gestimuleerd, 
Waardeert het denkproces 
 

Iedere week 2 lessen 
Vreedzame School in het 
mentoruur. 
Aan het begin van iedere 
nieuwe periode  
staat het nieuwe doel 
van ‘Leren functioneren 
in sociale situaties’ 
centraal door instructie 
op dit nieuwe  doel. De 
doelen komen 
vakoverstijgend in de 
verschillende vakken aan 
bod. 
De Vreedzame school is 
schoolbreed ingezet 
i.s.m. de VHS 
  

Evaluatie van 
de 
streefdoelen 
in Parnassys 
aan het eind 
van iedere 
periode na 
overleg met 
vakdocenten. 
Scoringscriteri
a zie bijlage. 
2 maal per 
jaar wordt de 
SCOL ingevuld 
(na de herfst-
en na de 
meivakantie).  
Deze scores 
worden zo 
nodig 
verwerkt in 
het 
pedagogisch 
groepsplan. 
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LEERJAAR 9 
  

80% 
van 7 

7-8 Zie voor doelen: 
Jaarplanning 2017-2018 en doelenkaarten 
‘Leren functioneren in sociale situaties’ 
Zie ook jaarplanning ‘De Vreedzame School’ 

Lesaanbod ‘De Vreedzame 
School’ 
In de orthotheek  zijn diverse 
boeken en methodes beschik-
baar voor  de verschillende 
lesonderwerpen. Bv  Een huis 
vol gevoelens, “beleef het”  
boeken, het kinderkwaliteiten 
spel.  
SVR lesaanbod via methode 
”Relaties en seksualiteit” 
Daarin aandacht voor: 
Zelfbeeld, inzicht in 
voortplanting, onderhouden 
van relaties, weerbaarheid. 
Muzieklessen via ‘Eigenwijs’, 
muziekfragmenten, 
instrumenten (bv djembé) en 
het digibord. 
Datamuur waarop lln zelf 
aangeven welke doelen zij per 
week gehaald hebben 
Portfolio  
Picto’s van de periode doelen 
 

ADI instructie 
Hanteert concreet taalgebruik, 
vermijdt lange zinnen. Bevestigt 
de leerling in wat hij kan.  
Garandeert afwisseling en 
uitdaging in de taken; 
Creëert tijd en ruimte om zelf 
keuzes te maken;  
Waardeert de vaardigheid   
 

Iedere week 2 lessen 
Vreedzame School in het 
mentoruur. 
Aan het begin van iedere 
nieuwe periode  
staat het nieuwe doel 
van ‘Leren functioneren 
in sociale situaties’ 
centraal door instructie 
op dit nieuwe  doel. De 
doelen komen 
vakoverstijgend in de 
verschillende vakken aan 
bod. 
De Vreedzame school is 
schoolbreed ingezet 
i.s.m. de VHS 
 

Evaluatie van 
de 
streefdoelen 
in Parnassys 
aan het eind 
van iedere 
periode na 
overleg met 
vakdocenten. 
Scoringscriteri
a zie bijlage. 
2 maal per 
jaar wordt de 
SCOL ingevuld 
(na de herfst-
en na de 
meivakantie).  
Deze scores 
worden zo 
nodig 
verwerkt in 
het 
pedagogisch 
groepsplan. 
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50% 
van 4 

4-5 Zie voor doelen: 
Jaarplanning 2017-2018 en doelenkaarten 
‘Leren functioneren in sociale situaties’ 
Zie ook jaarplanning ‘De Vreedzame School’ 

Lesaanbod ‘De Vreedzame 
School’ 
In de orthotheek  zijn diverse 
boeken en methodes beschik-
baar voor  de verschillende 
lesonderwerpen. Bv  Een huis 
vol gevoelens, “beleef het”  
boeken, het kinderkwaliteiten 
spel.  
SVR lesaanbod via methode 
”Relaties en seksualiteit” 
Daarin aandacht voor: 
Zelfbeeld, onderhouden van 
relaties, weerbaarheid. 
Muzieklessen via ‘Eigenwijs’ 
muziekfragmenten, 
instrumenten (bv djembé) en 
het digibord. 
Datamuur waarop lln zelf 
aangeven welke doelen zij per 
week gehaald hebben 
Portfolio  
Picto’s van de periode doelen 
 

ADI instructie 
Geeft eenvoudige korte 
opdrachten. Zorgt voor visuele 
ondersteuning.  
Daagt de leerling uit tot het 
maken van keuzes.  
Vermijdt abstract taalgebruik.  
Is alert op overschatting. 
Waardeert de uitvoeringswijze 
 

Iedere week 2 lessen 
Vreedzame School in het 
mentoruur. 
Aan het begin van iedere 
nieuwe periode  
staat het nieuwe doel 
van ‘Leren functioneren 
in sociale situaties’ 
centraal door instructie 
op dit nieuwe  doel. De 
doelen komen 
vakoverstijgend in de 
verschillende vakken aan 
bod.. 
De Vreedzame school is 
schoolbreed ingezet 
i.s.m. de VHS 
 

Evaluatie van 
de 
streefdoelen 
in Parnassys 
aan het eind 
van iedere 
periode na 
overleg met 
vakdocenten. 
Scoringscriteri
a zie bijlage. 
2 maal per 
jaar wordt de 
SCOL ingevuld 
(na de herfst-
en na de 
meivakantie).  
Deze scores 
worden zo 
nodig 
verwerkt in 
het 
pedagogisch 
groepsplan. 
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LEERJAAR 9 
 

50% van 
3 

1-3 Zie voor doelen: 
Jaarplanning 2017-2018 en doelenkaarten 
‘Leren functioneren in sociale situaties’ 
Zie ook jaarplanning ‘De Vreedzame School’ 

Lesaanbod ‘De Vreedzame 
School’ 
In de orthotheek  zijn diverse 
boeken en methodes 
beschikbaar voor  de 
verschillende 
lesonderwerpen. “Bloe”  
boeken, Thijs en Tootsie en 
Kijk en beleef. 
Muzieklessen via methode: 
‘Eigenwijs’ muziekfragmenten, 
instrumenten (bv djembé) en 
het digibord 
Datamuur waarop lln zelf 
aangeven welke doelen zij per 
week gehaald hebben 
Portfolio  
Picto’s van de periode doelen 

ADI instructie 
Spreekt in korte eenvoudige 
zinnen, en maakt contact van 
korte afstand. Ondersteunt taal 
met juiste lichaamstaal, voor-
werpen, foto’s of pictogrammen, 
en houdt de lesstof dichtbij en 
concreet . 
Bereidt ll’ng voor op verande-  
ringen. Bevestigt en ondersteunt 
positief. Zorgt voor regelmaat en 
herhaling. 

Iedere week 2 lessen 
Vreedzame School in het 
mentoruur 
Aan het begin van iedere 
nieuwe periode  
staat het nieuwe doel 
van ‘Leren functioneren 
in sociale situaties’ 
centraal door instructie 
op dit nieuwe  doel. De 
doelen komen 
vakoverstijgend in de 
verschillende vakken aan 
bod. 
De Vreedzame school is 
schoolbreed ingezet 
i.s.m. de VHS 
 

Evaluatie van 
de 
streefdoelen 
in Parnassys 
aan het eind 
van iedere 
periode na 
overleg met 
vakdocenten. 
Scoringscriteri
a zie bijlage. 
2 maal per 
jaar wordt de 
SCOL ingevuld 
(na de herfst-
en na de 
meivakantie).  
Deze scores 
worden zo 
nodig 
verwerkt in 
het 
pedagogisch 
groepsplan. 
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Leren Functioneren in Sociale Situaties Leerjaar 10 
 
LEERJAAR 10 

 

Streef 
niveau 

Aanbod  Aantal belangrijke doelen uit deze fase Methodes en materialen 
Welke materialen, leerstof, 
middelen zet ik in? 
 

Aanpak/methodiek (hoe) 
Hoe geef ik instructie en 
begeleiding? 
 

Leertijd 
Hoeveel lestijd staat 
voor dit vak op het 
rooster? 
 

Evaluatie 
Hoe, 
waarmee. 
Resultaat. 
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LEERJAAR 10 
  

25% 
van 10 

9-10 Zie voor doelen: 
Jaarplanning 2017-2018 en doelenkaarten ‘Leren 
functioneren in sociale situaties’ 
Zie ook jaarplanning ‘De Vreedzame School’ 
 

Lesaanbod ‘De Vreedzame 
School’ 
In de orthotheek  zijn diverse 
boeken en methodes beschik-
baar voor  de verschillende 
lesonderwerpen. Bv  Een huis 
vol gevoelens, “beleef het”  
boeken, het kinderkwaliteiten 
spel.  
SVR lesaanbod via methode 
”Relaties en seksualiteit” 
Daarin aandacht voor: 
Zelfbeeld, inzicht in 
voortplanting, onderhouden 
van relaties, weerbaarheid. 
Muzieklessen via ‘Eigenwijs’, 
muziekfragmenten, 
instrumenten (bv djembé) en 
het digibord.  
Datamuur waarop lln zelf 
aangeven welke doelen zij per 
week gehaald hebben 
Portfolio  
Picto’s van de periode doelen 
 

ADI instructie 
Nadruk tijdens activiteit ligt op 
zelfstandige verwerking, 
zelfreflectie en het bieden van 
ruimte om eigen keuzes te 
maken. Het dragen van 
verantwoordelijkheid wordt 
gestimuleerd. 
Waardeer het denkproces 

Iedere week 2 lessen 
Vreedzame School in 
het mentoruur 
Aan het begin van 
iedere nieuwe periode  
staat het nieuwe doel 
van ‘Leren 
functioneren in sociale 
situaties’ centraal door 
instructie op dit 
nieuwe  doel. De 
doelen komen 
vakoverstijgend in de 
verschillende vakken 
aan bod. 
De Vreedzame school 
is schoolbreed ingezet 
i.s.m. de VHS 
 

Evaluatie van de 
streefdoelen in 
Parnassys aan 
het eind van 
iedere periode 
na overleg met 
vakdocenten. 
Scoringscriteria 
zie bijlage. 
2 maal per jaar 
wordt de SCOL 
ingevuld (na de 
herfst-en na de 
meivakantie).  
Deze scores 
worden zo nodig 
verwerkt in het 
pedagogisch 
groepsplan. 
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LEERJAAR 10 
  

50% 
van 8 

7-8 Zie voor doelen: 
Jaarplanning 2017-2018 en doelenkaarten ‘Leren 
functioneren in sociale situaties’ 
Zie ook jaarplanning ‘De Vreedzame School’ 

Lesaanbod ‘De Vreedzame 
School’ 
In de orthotheek  zijn diverse 
boeken en methodes beschik-
baar voor  de verschillende 
lesonderwerpen. Bv  Een huis 
vol gevoelens, “beleef het”  
boeken, het kinderkwaliteiten 
spel.  
SVR lesaanbod via methode 
”Relaties en seksualiteit” 
Daarin aandacht voor: 
Zelfbeeld, inzicht in 
voortplanting, onderhouden 
van relaties, weerbaarheid. 
Muzieklessen via ‘Eigenwijs’, 
muziekfragmenten, 
instrumenten en het digibord. 
Datamuur waarop lln zelf 
aangeven welke doelen zij per 
week gehaald hebben 
Portfolio  
Picto’s van de periode doelen 
 

ADI instructie 
Hanteert concreet taalgebruik, 
vermijdt lange zinnen. Bevestigt 
de leerling in wat hij kan.  
Garandeert afwisseling en 
uitdaging in de taken; 
Creëert tijd en ruimte om zelf 
keuzes te maken;  
Waardeert de vaardigheid   

Iedere week 2 lessen 
Vreedzame School in 
het mentoruur 
Aan het begin van 
iedere nieuwe periode  
staat het nieuwe doel 
van ‘Leren 
functioneren in sociale 
situaties’ centraal door 
instructie op dit 
nieuwe  doel. De 
doelen komen 
vakoverstijgend in de 
verschillende vakken 
aan bod. 
De Vreedzame school 
is schoolbreed ingezet 
i.s.m. de VHS 
 
 

Evaluatie van de 
streefdoelen in 
Parnassys aan 
het eind van 
iedere periode 
na overleg met 
vakdocenten. 
Scoringscriteria 
zie bijlage. 
2 maal per jaar 
wordt de SCOL 
ingevuld (na de 
herfst-en na de 
meivakantie).  
Deze scores 
worden zo nodig 
verwerkt in het 
pedagogisch 
groepsplan. 
. 
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LEERJAAR 10 
  

80% 
van 4 

4-5 Zie voor doelen: 
Jaarplanning 2017-2018 en doelenkaarten ‘Leren 
functioneren in sociale situaties’ 
Zie ook jaarplanning ‘De Vreedzame School’ 

Lesaanbod ‘De Vreedzame 
School’ 
Voor subdoelen zijn in de 
orthotheek diverse boeken 
beschikbaar op lesonderwerp: 
Bv  Een huis vol gevoelens, 
“beleef het”  boeken, het 
kinderkwaliteiten spel.  
SVR lesaanbod via methode 
”Relaties en seksualiteit” 
Daarin aandacht voor: 
Zelfbeeld, onderhouden van 
relaties, weerbaarheid. 
Muzieklessen via ‘Eigenwijs’ , 
muziekfragmenten, 
instrumenten (bv djembé) en 
het digibord. 
Datamuur waarop lln zelf 
aangeven welke doelen zij per 
week gehaald hebben 
Portfolio  
Picto’s van de periode doelen 

ADI instructie 
Geeft eenvoudige korte 
opdrachten. Zorgt voor visuele 
ondersteuning.  
Daagt de leerling uit tot het 
maken van keuzes.  
Vermijdt abstract taalgebruik.  
Is alert op overschatting. 
Waardeert de uitvoeringswijze 

Ieder week 2 lessen 
Vreedzame School in 
het mentoruur. 
Aan het begin van 
iedere nieuwe periode  
staat het nieuwe doel 
van ‘Leren 
functioneren in sociale 
situaties’ centraal door 
instructie op dit 
nieuwe  doel. De 
doelen komen 
vakoverstijgend in de 
verschillende vakken 
aan bod. 
De Vreedzame school 
is schoolbreed ingezet 
i.s.m. de VHS 
 

Evaluatie van de 
streefdoelen in 
Parnassys aan 
het eind van 
iedere periode 
na overleg met 
vakdocenten. 
Scoringscriteria 
zie bijlage. 
2 maal per jaar 
wordt de SCOL 
ingevuld (na de 
herfst-en na de 
meivakantie).  
Deze scores 
worden zo nodig 
verwerkt in het 
pedagogisch 
groepsplan. 
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80% van 
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1-3 Zie voor doelen: 
Jaarplanning 2017-2018 en doelenkaarten ‘Leren 
functioneren in sociale situaties’ 
Zie ook jaarplanning ‘De Vreedzame School’ 

Lesaanbod ‘De Vreedzame 
School’ 
In de orthotheek  zijn diverse 
boeken en methodes 
beschikbaar voor  de 
verschillende 
lesonderwerpen. “Bloe”  
boeken, Thijs en Tootsie en 
Kijk en beleef. 
Voor subdoelen omtrent 
seksuele en relationele 
vorming wordt ‘Totale 
Communicatie’ gebruikt. 
Drama (door eigen mentor) 
wordt ingezet  voor het 
naspelen van alledaagse zaken 
uit de belevingswereld van de 
leerlingen 
Bij de muzieklessen wordt 
gebruik gemaakt van 
‘Eigenwijs’ muziekfragmenten, 
instrumenten en het digibord 
Datamuur waarop lln zelf 
aangeven welke doelen zij per 
week gehaald hebben 
Portfolio  
Picto’s van de periode doelen 

ADI instructie 
Spreekt in korte eenvoudige 
zinnen, en maakt contact van 
korte afstand. Ondersteunt taal 
met juiste lichaamstaal, voor-
werpen, foto’s of pictogrammen, 
en houdt de lesstof dichtbij en 
concreet . 
Bereidt ll’ng voor op verande-  
ringen. Bevestigt en ondersteunt 
positief. Zorgt voor regelmaat en 
herhaling. 

Ieder week 2 lessen 
Vreedzame School in 
het mentoruur 
Aan het begin van 
iedere nieuwe periode  
staat het nieuwe doel 
van ‘Leren 
functioneren in sociale 
situaties’ centraal door 
instructie op dit 
nieuwe  doel. De 
doelen komen 
vakoverstijgend in de 
verschillende vakken 
aan bod. 
De Vreedzame school 
is schoolbreed ingezet 
i.s.m. de VHS 
 

Evaluatie van de 
streefdoelen in 
Parnassys aan 
het eind van 
iedere periode 
na overleg met 
vakdocenten. 
Scoringscriteria 
zie bijlage. 
2 maal per jaar 
wordt de SCOL 
ingevuld (na de 
herfst-en na de 
meivakantie).  
Deze scores 
worden zo nodig 
verwerkt in het 
pedagogisch 
groepsplan. 
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Leren Functioneren in Sociale Situaties Leerjaar 11 
 
LEERJAAR 11 

 

Streef 
niveau 

Aanbod  Aantal belangrijke doelen uit deze fase Methodes en materialen 
Welke materialen, leerstof, 
middelen zet ik in? 
 

Aanpak/methodiek (hoe) 
Hoe geef ik instructie en 
begeleiding? 
 

Leertijd 
Hoeveel lestijd staat 
voor dit vak op het 
rooster? 
 

Evaluatie 
Hoe, waarmee. 
Resultaat. 
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50% 
van 10 

10-11 Zie voor doelen: 
Jaarplanning 2017-2018 en doelenkaarten ‘Leren 
functioneren in sociale situaties’  
Zie ook jaarplanning ‘De Vreedzame School’ 

Lesaanbod ‘De Vreedzame 
School’ 
Voor subdoelen omtrent 
weerbaarheid wordt ‘DODD’ 
gebruikt. 
Voor subdoelen omtrent 
seksuele en relationele 
vorming wordt ‘Totale 
Communicatie’ gebruikt. 
Voor overige subdoelen zijn in 
de orthotheek diverse boeken 
beschikbaar op lesonderwerp 
Muzieklessen via ‘Eigenwijs’ 
muziekfragmenten, 
instrumenten (bv Djembé), en 
het digibord. 
Datamuur waarop lln zelf 
aangeven welke doelen zij per 
week gehaald hebben 
Portfolio  
Picto’s van de periode doelen 
 

ADI instructie 
Nadruk tijdens activiteit ligt op 
zelfstandige verwerking, 
zelfreflectie en het bieden van 
ruimte om eigen keuzes te 
maken. Het dragen van 
verantwoordelijkheid wordt 
gestimuleerd. 
Waardeer het denkproces. 

Ieder week 2 lessen 
Vreedzame School in 
het mentoruur 
Aan het begin van 
iedere nieuwe periode  
staat het nieuwe doel 
van ‘Leren 
functioneren in sociale 
situaties’ centraal door 
instructie op dit 
nieuwe  doel. De 
doelen komen 
vakoverstijgend in de 
verschillende vakken 
aan bod, met name in 
de vakken muziek, 
Drama en SVR. 
De Vreedzame school 
is schoolbreed ingezet 
i.s.m. de VHS 
 

Evaluatie van de 
streefdoelen in 
Parnassys aan het 
eind van iedere 
periode na 
overleg met 
vakdocenten. 
Scoringscriteria 
zie bijlage. 
2 maal per jaar 
wordt de SCOL 
ingevuld (na de 
herfst-en na de 
meivakantie).  
Deze scores 
worden zo nodig 
verwerkt in het 
pedagogisch 
groepsplan. 
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80% 
van 8 

8-9 Zie voor doelen: 
Jaarplanning 2017-2018 en doelenkaarten ‘Leren 
functioneren in sociale situaties’ 
Zie ook jaarplanning ‘De Vreedzame School’ 
 

Lesaanbod ‘De Vreedzame 
School’ 
In de orthotheek  zijn diverse 
boeken en methodes beschik-
baar voor  de verschillende 
lesonderwerpen. Bv  Een huis 
vol gevoelens, “beleef het”  
boeken, het kinderkwaliteiten 
spel.  
SVR lesaanbod via methode 
”Relaties en seksualiteit” 
Daarin aandacht voor: 
Zelfbeeld, inzicht in 
voortplanting, onderhouden 
van relaties, weerbaarheid. 
Muzieklessen via ‘Eigenwijs’ , 
muziekfragmenten, 
instrumenten (bv Djembé), en 
het digibord. 
Datamuur waarop lln zelf 
aangeven welke doelen zij per 
week gehaald hebben 
Portfolio  
Picto’s van de periode doelen 
 

ADI instructie 
Hanteert concreet taalgebruik, 
vermijdt lange zinnen. Bevestigt 
de leerling in wat hij kan.  
Garandeert afwisseling en 
uitdaging in de taken; 
Creëert tijd en ruimte om zelf 
keuzes te maken;  
Waardeert de vaardigheid   
 

Ieder week 2 lessen 
Vreedzame School . 
Aan het begin van in 
het mentoruur 
iedere nieuwe periode  
staat het nieuwe doel 
van ‘Leren 
functioneren in sociale 
situaties’ centraal door 
instructie op dit 
nieuwe  doel. De 
doelen komen 
vakoverstijgend in de 
verschillende vakken 
aan bod, met name in 
de vakken muziek, 
Drama en SVR. 
De Vreedzame school 
is schoolbreed ingezet 
i.s.m. de VHS 
 

Evaluatie van de 
streefdoelen in 
Parnassys aan het 
eind van iedere 
periode na 
overleg met 
vakdocenten. 
Scoringscriteria 
zie bijlage. 
2 maal per jaar 
wordt de SCOL 
ingevuld (na de 
herfst-en na de 
meivakantie).  
Deze scores 
worden zo nodig 
verwerkt in het 
pedagogisch 
groepsplan. 
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50% 
van 5 

5-6 Zie voor doelen: 
Jaarplanning 2017-2018 en doelenkaarten ‘Leren 
functioneren in sociale situaties’ 
Zie ook jaarplanning ‘De Vreedzame School’ 
 

Lesaanbod ‘De Vreedzame 
School’ 
In de orthotheek  zijn diverse 
boeken en methodes beschik-
baar voor  de verschillende 
lesonderwerpen. Bv  Een huis 
vol gevoelens, “beleef het”  
boeken, het kinderkwaliteiten 
spel.  
SVR lesaanbod via methode 
”Relaties en seksualiteit” 
Daarin aandacht voor: 
Zelfbeeld, onderhouden van 
relaties, inzicht in voort 
planting, weerbaarheid. 
Muzieklessen via ‘Eigenwijs’, 
muziekfragmenten 
instrumenten (bv Djembé), en 
het digibord. 
Datamuur waarop lln zelf 
aangeven welke doelen zij per 
week gehaald hebben 
Portfolio  
Picto’s van de periode doelen 

ADI instructie 
Geeft eenvoudige korte 
opdrachten. Zorgt voor visuele 
ondersteuning.  
Daagt de leerling uit tot het 
maken van keuzes.  
Vermijdt abstract taalgebruik.  
Is alert op overschatting. 
Waardeert de uitvoeringswijze 
 

Iedere week 2 lessen 
Vreedzame School in 
het mentoruur. 
Aan het begin van 
iedere nieuwe periode  
staat het nieuwe doel 
van ‘Leren 
functioneren in sociale 
situaties’ centraal door 
instructie op dit 
nieuwe  doel. De 
doelen komen 
vakoverstijgend in de 
verschillende vakken 
aan bod, met name in 
de vakken muziek, 
Drama en SVR. 
De Vreedzame school 
is schoolbreed ingezet 
i.s.m. de VHS 
 

Evaluatie van de 
streefdoelen in 
Parnassys aan het 
eind van iedere 
periode na 
overleg met 
vakdocenten. 
Scoringscriteria 
zie bijlage. 
2 maal per jaar 
wordt de SCOL 
ingevuld (na de 
herfst-en na de 
meivakantie).  
Deze scores 
worden zo nodig 
verwerkt in het 
pedagogisch 
groepsplan. 
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3-4 Zie voor doelen: 
Jaarplanning 2017-2018 en doelenkaarten ‘Leren 
functioneren in sociale situaties’ 
 
Zie ook jaarplanning ‘De Vreedzame School’ 

Lesaanbod ‘De Vreedzame 
School’ 
In de orthotheek  zijn diverse 
boeken en methodes 
beschikbaar voor  de 
verschillende lesonderwerpen. 
“Bloe”  boeken, Thijs en 
Tootsie, Kijk en beleef. 
Bij de muzieklessen wordt 
gebruik gemaakt van 
‘Eigenwijs’ , muziek 
fragmenten, instrumenten en 
het digibord 
Datamuur waarop lln zelf 
aangeven welke doelen zij per 
week gehaald hebben 
Portfolio  
Picto’s van de periode doelen 

ADI instructie 
Spreekt in korte eenvoudige 
zinnen, en maakt contact van 
korte afstand. Ondersteunt taal 
met juiste lichaamstaal, voor- 
werpen, foto’s of pictogrammen, 
en houdt de lesstof dichtbij en 
concreet . 
Bereidt ll’ng voor op verande- 
ringen. Bevestigt en ondersteunt 
positief. Zorgt voor regelmaat en 
herhaling. 

Iedere week 2 lessen 
Vreedzame School in 
het mentoruur. 
Aan het begin van 
iedere nieuwe periode  
staat het nieuwe doel 
van ‘Leren 
functioneren in sociale 
situaties’ centraal door 
instructie op dit 
nieuwe  doel. De 
doelen komen 
vakoverstijgend in de 
verschillende vakken 
aan bod. 
De Vreedzame school 
is schoolbreed ingezet 
i.s.m. de VHS 
 

Evaluatie van de 
streefdoelen in 
Parnassys aan het 
eind van iedere 
periode na 
overleg met 
vakdocenten. 
Scoringscriteria 
zie bijlage. 
2 maal per jaar 
wordt de SCOL 
ingevuld (na de 
herfst-en na de 
meivakantie).  
Deze scores 
worden zo nodig 
verwerkt in het 
pedagogisch 
groepsplan. 
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Leren Functioneren in Sociale Situaties Leerjaar 12 
 
LEERJAAR 12 

 

Streef 
niveau 

Aanbod  Aantal belangrijke doelen uit deze fase Methodes en materialen 
Welke materialen, leerstof, 
middelen zet ik in? 
 

Aanpak/methodiek (hoe) 
Hoe geef ik instructie en 
begeleiding? 
 

Leertijd 
Hoeveel lestijd staat 
voor dit vak op het 
rooster? 
 

Evaluatie 
Hoe, 
waarmee. 
Resultaat. 
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80% 
van 10 

10-11 Zie voor doelen: 
Jaarplanning 2017-2018 en doelenkaarten ‘Leren 
functioneren in sociale situaties’ 
. Zie ook jaarplanning ‘De Vreedzame School’ 

Lesaanbod ‘De Vreedzame 
School’ 
In de orthotheek  zijn boeken 
en methodes beschikbaar 
voor  de verschillende 
lesonderwerpen; bv ‘een doos 
vol gevoelens’, ‘beleef het 
maar’ & het kinderkwaliteiten 
spel.  
SVR lesaanbod via methode 
”Relaties en seksualiteit”  > 
fase 2-3 en DODD Daarin 
aandacht voor: zelfbeeld, 
inzicht in voortplanting, 
onderhouden van relaties, 
weerbaarheid. 
Muzieklessen via muziek-
fragmenten, instrumenten en 
het digibord. Accent bij AMV 
ligt op SE 
Datamuur waarop lln zelf 
aangeven welke doelen zij per 
week gehaald hebben 
Portfolio  
Picto’s van de periode doelen 
 

ADI instructie.  
Nadruk tijdens activiteit ligt op 
zelfstandige verwerking, 
zelfreflectie en het bieden van 
ruimte om eigen keuzes te 
maken. Het dragen van 
verantwoordelijkheid wordt 
gestimuleerd. 
Waardeer het denkproces vd 
leerlingen 

Iedere week 2 lessen 
Vreedzame School in 
het mentoruur. 
Aan het begin van 
iedere nieuwe periode  
staat het nieuwe doel 
van ‘Leren 
functioneren in sociale 
situaties’ centraal door 
instructie op dit 
nieuwe  doel. De 
doelen komen 
vakoverstijgend in de 
verschillende vakken 
aan bod, met name in 
de vakken muziek, 
Drama en SVR. 
De Vreedzame school 
is schoolbreed ingezet 
i.s.m. de VHS 
 

Evaluatie van de 
streefdoelen in 
Parnassys aan 
het eind van 
iedere periode 
na overleg met 
vakdocenten. 
Scoringscriteria 
zie bijlage. 
2 maal per jaar 
wordt de SCOL 
ingevuld (na de 
herfst-en na de 
meivakantie).  
Deze scores 
worden zo nodig 
verwerkt in het 
pedagogisch 
groepsplan. 
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8-9 
 
 
 

Zie voor doelen: 
Jaarplanning 2017-2018 en doelenkaarten ‘Leren 
functioneren in sociale situaties’ 
Zie ook jaarplanning ‘De Vreedzame School’ 

Lesaanbod ‘De Vreedzame 
School’ 
In de orthotheek  zijn boeken 
en methodes beschikbaar 
voor  de verschillende 
lesonderwerpen: Kijk en 
beleef. Voor subdoelen 
omtrent weerbaarheid wordt 
‘DODD’ gebruikt. 
SVR lesaanbod via methode 
”Relaties en seksualiteit”  > 
fase 2 .Daarin aandacht voor: 
zelfbeeld, inzicht in 
gezinsvorming, onderhouden 
van relaties, gezinsvorming. 
Binnen het vakgebied drama 
wordt gewerkt met methode: 
drama moet je doen, ideeën 
van internet + voorbereidende 
oefeningen voor 
dramavoorstellingen 
Datamuur waarop lln zelf 
aangeven welke doelen zij per 
week gehaald hebben 
Portfolio  
Picto’s van de periode doelen 

ADI instructie 
Hanteert concreet taalgebruik, 
vermijdt lange zinnen. Bevestigt 
de leerling in wat hij kan.  
Garandeert afwisseling en 
uitdaging in de taken; 
Creëert tijd en ruimte om zelf 
keuzes te maken;  
Waardeert de vaardigheid   
 

Iedere week 2 lessen 
Vreedzame School in 
het mentoruur. 
Aan het begin van 
iedere nieuwe periode  
staat het nieuwe doel 
van ‘Leren 
functioneren in sociale 
situaties’ centraal door 
instructie op dit 
nieuwe  doel. De 
doelen komen 
vakoverstijgend in de 
verschillende vakken 
aan bod, met name in 
de vakken muziek, 
Drama en SVR. 
De Vreedzame school 
is schoolbreed ingezet 
i.s.m. de VHS 
 

Evaluatie van de 
streefdoelen in 
Parnassys aan 
het eind van 
iedere periode 
na overleg met 
vakdocenten. 
Scoringscriteria 
zie bijlage. 
2 maal per jaar 
wordt de SCOL 
ingevuld (na de 
herfst-en na de 
meivakantie).  
Deze scores 
worden zo nodig 
verwerkt in het 
pedagogisch 
groepsplan. 
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80% 
van 5 

5-6 Zie voor doelen: 
Jaarplanning 2017-2018 en doelenkaarten ‘Leren 
functioneren in sociale situaties’ 
Zie ook jaarplanning ‘De Vreedzame School’ 

Lesaanbod ‘De Vreedzame 
School’ 
Voor subdoelen omtrent 
weerbaarheid wordt ‘DODD’ 
gebruikt. 
Voor subdoelen omtrent 
seksuele en relationele 
vorming wordt ‘Totale 
communicatie’, ‘Kijk en 
beleef’ & ‘Relaties en 
seksualiteit ’: fase 1 , gebruikt 
Voor overige subdoelen zijn in 
de orthotheek diverse boeken 
beschikbaar op lesonderwerp. 
Enkele leerlingen zijn actief 
binnen het vakgebied drama 
met de methodes ‘doen alsof’ 
& ‘drama moet je doen’. 
Datamuur waarop lln zelf 
aangeven welke doelen zij per 
week gehaald hebben 
Portfolio  
Picto’s van de periode doelen 

ADI instructie 
Geeft eenvoudige korte  
opdrachten.  
Zorgt voor visuele ondersteuning, 
en daagt de leerling uit tot het 
maken van keuzes.  
Vermijdt abstract taalgebruik.  
Is alert op over- en onder 
schatting. 
Waardeert de uitvoeringswijze 

Iedere week 2 lessen 
Vreedzame School in 
het mentoruur. 
Aan het begin van 
iedere nieuwe periode  
staat het nieuwe doel 
van ‘Leren 
functioneren in sociale 
situaties’ centraal door 
instructie op dit 
nieuwe  doel. De 
doelen komen 
vakoverstijgend in de 
verschillende vakken 
aan bod, met name in 
de vakken muziek, 
Drama en SVR. 
De Vreedzame school 
is schoolbreed ingezet 
i.s.m. de VHS 
 

Evaluatie van de 
streefdoelen in 
Parnassys aan 
het eind van 
iedere periode 
na overleg met 
vakdocenten. 
Scoringscriteria 
zie bijlage. 
2 maal per jaar 
wordt de SCOL 
ingevuld (na de 
herfst-en na de 
meivakantie).  
Deze scores 
worden zo nodig 
verwerkt in het 
pedagogisch 
groepsplan. 
 

  

50% van 
4  

3-4 Zie voor doelen: 
Jaarplanning 2017-2018 en doelenkaarten ‘Leren 
functioneren in sociale situaties’ 
. Zie ook jaarplanning ‘De Vreedzame School’ 

Lesaanbod ‘De Vreedzame 
School’ 
In de orthotheek  zijn div. 
boeken en methodes 
beschikbaar voor  de 
verschillende lesonder- 
werpen: bv ‘Kijk en beleef’ & 
‘Beleef het maar’.  
Bij de muzieklessen wordt 
gebruik gemaakt van 
muziekfragmenten, 
instrumenten en het digibord 
Datamuur waarop lln zelf 
aangeven welke doelen zij per 
week gehaald hebben 
Portfolio  
Picto’s van de periode doelen 

ADI instructie 
Spreekt in korte eenvoudige 
zinnen, en maakt contact van 
korte afstand. Ondersteunt taal 
met juiste lichaamstaal, voor-
werpen, foto’s of pictogrammen, 
en houdt de lesstof dichtbij en 
concreet . 
Bereidt ll’ng voor op verande-
ringen. Bevestigt en ondersteunt 
positief. Zorgt voor regelmaat en 
herhaling. 

Iedere week 2 lessen 
Vreedzame School in 
het mentoruur. 
Aan het begin van 
iedere nieuwe periode  
staat het nieuwe doel 
van ‘Leren 
functioneren in sociale 
situaties’ centraal door 
instructie op dit 
nieuwe  doel. De 
doelen komen 
vakoverstijgend in de 
verschillende vakken 
aan bod. 
De Vreedzame school 
is schoolbreed ingezet 
i.s.m. de VHS 
 

Evaluatie van de 
streefdoelen in 
Parnassys aan 
het eind van 
iedere periode 
na overleg met 
vakdocenten. 
Scoringscriteria 
zie bijlage. 
2 maal per jaar 
wordt de SCOL 
ingevuld (na de 
herfst-en na de 
meivakantie).  
Deze scores 
worden zo nodig 
verwerkt in het 
pedagogisch 
groepsplan. 
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Leren Functioneren in Sociale Situaties Leerjaar 13 
 
LEERJAAR 13 

 

Streef 
niveau 

Aanbod  Aantal belangrijke doelen uit deze 
fase 

Methodes en materialen 
Welke materialen, leerstof, 
middelen zet ik in? 
 

Aanpak/methodiek (hoe) 
Hoe geef ik instructie en 
begeleiding? 
 

Leertijd 
Hoeveel lestijd staat 
voor dit vak op het 
rooster? 
 

Evaluatie 
Hoe, 
waarmee. 
Resultaat. 
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50% 
van 11 

10-11 Zie voor doelen: 
Jaarplanning 2017-2018 en doelenkaarten 
‘Leren functioneren in sociale situaties’ 
Zie ook jaarplanning ‘De Vreedzame 
School’ 

Lesaanbod ‘De Vreedzame 
School’ 
In de orthotheek  zijn boeken 
en methodes beschikbaar 
voor  de verschillende 
lesonderwerpen. Bv  Een huis 
vol gevoelens, “beleef het”  
boeken, het kinderkwaliteiten 
spel.  
SVR lesaanbod via methode 
”Relaties en seksualiteit”  > 
fase 3 en DODD. Daarin 
aandacht voor: 
zelfbeeld, inzicht in 
voortplanting, onderhouden 
van relaties, weerbaarheid. 
Muzieklessen via muziek-
fragmenten, instrumenten en 
het digibord. Accent bij AMV 
op SE 
Datamuur waarop lln zelf 
aangeven welke doelen zij per 
week gehaald hebben 
Portfolio  
Picto’s van de periode doelen 
 

ADI instructie.  
Nadruk tijdens activiteit ligt op 
zelfstandige verwerking, 
zelfreflectie en het bieden van 
ruimte om eigen keuzes te 
maken. Het dragen van 
verantwoordelijkheid wordt 
gestimuleerd. 
Waardeer het denkproces vd 
leerlingen 

Iedere week 2 lessen 
Vreedzame School in 
het mentoruur. 
Aan het begin van 
iedere nieuwe periode  
staat het nieuwe doel 
van ‘Leren 
functioneren in sociale 
situaties’ centraal door 
instructie op dit 
nieuwe  doel. De 
doelen komen 
vakoverstijgend in de 
verschillende vakken 
aan bod, met name in 
de vakken muziek, 
Drama en SVR. 
De Vreedzame school 
is schoolbreed ingezet 
i.s.m. de VHS 
 

Evaluatie van de 
streefdoelen in 
Parnassys aan 
het eind van 
iedere periode 
na overleg met 
vakdocenten. 
Scoringscriteria 
zie bijlage. 
2 maal per jaar 
wordt de SCOL 
ingevuld (na de 
herfst-en na de 
meivakantie).  
Deze scores 
worden zo nodig 
verwerkt in het 
pedagogisch 
groepsplan. 
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8-9 Zie voor doelen: 
Jaarplanning 2017-2018 en doelenkaarten 
‘Leren functioneren in sociale situaties’ 
Zie ook jaarplanning ‘De Vreedzame 
School’ 

Lesaanbod ‘De Vreedzame 
School’ 
In de orthotheek  zijn boeken 
en methodes beschikbaar 
voor  de verschillende 
lesonderwerpen: o.a. Kijk en 
beleef. Voor subdoelen 
omtrent weerbaarheid wordt 
‘DODD’ gebruikt. 
SVR lesaanbod via methode 
”Relaties en seksualiteit”  > 
fase 2-3. Daarin aandacht 
voor: zelfbeeld, inzicht in 
gezinsvorming, onderhouden 
van relaties, voortplanting. 
Binnen het vakgebied drama 
wordt gewerkt met methode: 
drama moet je doen, ideeën 
van internet + voorbereidende 
oefeningen voor 
dramavoorstellingen 
Datamuur waarop lln zelf 
aangeven welke doelen zij per 
week gehaald hebben 
Portfolio  
Picto’s van de periode doelen 

ADI instructie 
Hanteert concreet taalgebruik, 
vermijdt lange zinnen. Bevestigt 
de leerling in wat hij kan.  
Garandeert afwisseling en 
uitdaging in de taken; 
Creëert tijd en ruimte om zelf 
keuzes te maken;  
Waardeert de vaardigheid   
 

Iedere week 2 lessen 
Vreedzame School in 
het mentoruur. 
Aan het begin van 
iedere nieuwe periode  
staat het nieuwe doel 
van ‘Leren 
functioneren in sociale 
situaties’ centraal door 
instructie op dit 
nieuwe  doel. De 
doelen komen 
vakoverstijgend in de 
verschillende vakken 
aan bod, met name in 
de vakken muziek, 
Drama en SVR. 
De Vreedzame school 
is schoolbreed ingezet 
i.s.m. de VHS 
 

Evaluatie van de 
streefdoelen in 
Parnassys aan 
het eind van 
iedere periode 
na overleg met 
vakdocenten. 
Scoringscriteria 
zie bijlage. 
2 maal per jaar 
wordt de SCOL 
ingevuld (na de 
herfst-en na de 
meivakantie).  
Deze scores 
worden zo nodig 
verwerkt in het 
pedagogisch 
groepsplan. 
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50% 
van 6 

5-6 Zie voor doelen: 
Jaarplanning 2017-2018 en doelenkaarten 
‘Leren functioneren in sociale situaties’ 
Zie ook jaarplanning ‘De Vreedzame 
School’ 

Lesaanbod ‘De Vreedzame 
School’ 
Voor subdoelen omtrent 
weerbaarheid wordt ‘DODD’ 
gebruikt. 
Voor subdoelen omtrent 
seksuele en relationele 
vorming wordt ‘Totale 
communicatie’, ‘Kijk en 
beleef’ & ‘Relaties en 
seksualiteit’: fase 1-2  
gebruikt. Voor overige sub 
doelen zijn in de orthotheek 
diverse boeken beschikbaar 
op lesonderwerp. 
Enkele leerlingen zijn actief 
binnen het vakgebied drama 
met de methodes ‘doen alsof’ 
& ‘drama moet je doen’ 
Datamuur waarop lln zelf 
aangeven welke doelen zij per 
week gehaald hebben 
Portfolio  
Picto’s van de periode doelen 

ADI instructie 
Geeft eenvoudige korte  
opdrachten.  
Zorgt voor visuele ondersteuning, 
en daagt de leerling uit tot het 
maken van keuzes.  
Vermijdt abstract taalgebruik.  
Is alert op over- en onder 
schatting. 
Waardeert de uitvoeringswijze 

Iedere week 2 lessen 
Vreedzame School in 
het mentoruur. 
Aan het begin van 
iedere nieuwe periode  
staat het nieuwe doel 
van ‘Leren 
functioneren in sociale 
situaties’ centraal door 
instructie op dit 
nieuwe  doel. De 
doelen komen 
vakoverstijgend in de 
verschillende vakken 
aan bod, met name in 
de vakken muziek, 
Drama en SVR. 
De Vreedzame school 
is schoolbreed ingezet 
i.s.m. de VHS 
 

Evaluatie van de 
streefdoelen in 
Parnassys aan 
het eind van 
iedere periode 
na overleg met 
vakdocenten. 
Scoringscriteria 
zie bijlage. 
2 maal per jaar 
wordt de SCOL 
ingevuld (na de 
herfst-en na de 
meivakantie).  
Deze scores 
worden zo nodig 
verwerkt in het 
pedagogisch 
groepsplan. 
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75% van 
4 

3-4 Zie voor doelen: 
Jaarplanning 2017-2018 en doelenkaarten 
‘Leren functioneren in sociale situaties’ 
Zie ook jaarplanning ‘De Vreedzame 
School’ 
 

Lesaanbod ‘De Vreedzame 
School’ 
In de orthotheek  zijn div. 
boeken en methodes 
beschikbaar voor  de 
verschillende lesonder- 
werpen: bv ‘Kijk en beleef’ & 
‘Beleef het maar’. Wanneer 
mogelijk wordt de methode; 
‘Relaties en seksualiteit’ 
gebruikt. 
Bij de muzieklessen wordt 
gebruik gemaakt van 
muziekfragmenten, 
instrumenten en het digibord 
Datamuur waarop lln zelf 
aangeven welke doelen zij per 
week gehaald hebben 
Portfolio  
Picto’s van de periode doelen 

ADI instructie 
Spreekt in korte eenvoudige 
zinnen, en maakt contact van 
korte afstand. Ondersteunt taal 
met juiste lichaamstaal, voor-
werpen, foto’s of pictogrammen, 
en houdt de lesstof dichtbij en 
concreet . 
Bereidt ll’ng voor op verande-
ringen. Bevestigt en ondersteunt 
positief. Zorgt voor regelmaat en 
herhaling. 

Iedere week 2 lessen 
Vreedzame School in 
het mentoruur. 
Aan het begin van 
iedere nieuwe periode  
staat het nieuwe doel 
van ‘Leren 
functioneren in sociale 
situaties’ centraal door 
instructie op dit 
nieuwe  doel. De 
doelen komen 
vakoverstijgend in de 
verschillende vakken 
aan bod. 
De Vreedzame school 
is schoolbreed ingezet 
i.s.m. de VHS 
 

Evaluatie van de 
streefdoelen in 
Parnassys aan 
het eind van 
iedere periode 
na overleg met 
vakdocenten. 
Scoringscriteria 
zie bijlage. 
2 maal per jaar 
wordt de SCOL 
ingevuld (na de 
herfst-en na de 
meivakantie).  
Deze scores 
worden zo nodig 
verwerkt in het 
pedagogisch 
groepsplan. 
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Leren Functioneren in Sociale Situaties Leerjaar 14 
 
LEERJAAR 14 

 

Streef 
niveau 

Aanbod  Aantal belangrijke doelen uit deze 
fase 

Methodes en materialen 
Welke materialen, leerstof, 
middelen zet ik in? 
 

Aanpak/methodiek (hoe) 
Hoe geef ik instructie en 
begeleiding? 
 

Leertijd 
Hoeveel lestijd staat 
voor dit vak op het 
rooster? 
 

Evaluatie 
Hoe, 
waarmee. 
Resultaat. 
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80% 
van 11 

11-12 Zie voor doelen: 
Jaarplanning 2017-2018 en 
doelenkaarten ‘Leren functioneren in 
sociale situaties’ 
Zie ook jaarplanning ‘De Vreedzame 
School’ 

Lesaanbod ‘De Vreedzame 
School’ 
In de orthotheek  zijn boeken 
en methodes beschikbaar 
voor  de verschillende 
lesonderwerpen. Bv  Een huis 
vol gevoelens, “beleef het”  
boeken, het kinderkwaliteiten 
spel.  
SVR lesaanbod via methode 
”Relaties en seksualiteit”  > 
fase 3-4 en DODD.  Daar 
aandacht voor: 
zelfbeeld, inzicht in 
voortplanting, onderhouden 
van relaties, weerbaarheid. 
Muzieklessen via muziek-
fragmenten, instrumenten en 
het digibord. Accent bij AMV 
op SE 
Datamuur waarop lln zelf 
aangeven welke doelen zij per 
week gehaald hebben 
Portfolio  
Picto’s van de periode doelen 
 

ADI instructie.  
Nadruk tijdens activiteit ligt op 
zelfstandige verwerking, 
zelfreflectie en het bieden van 
ruimte om eigen keuzes te 
maken. Het dragen van 
verantwoordelijkheid wordt 
gestimuleerd. 
Waardeer het denkproces vd 
leerlingen 

Iedere week 2 lessen 
Vreedzame School in 
het mentoruur. 
Aan het begin van 
iedere nieuwe periode  
staat het nieuwe doel 
van ‘Leren 
functioneren in sociale 
situaties’ centraal door 
instructie op dit 
nieuwe  doel. De 
doelen komen 
vakoverstijgend in de 
verschillende vakken 
aan bod, met name in 
de vakken muziek, 
Drama en SVR. 
De Vreedzame school 
is schoolbreed ingezet 
i.s.m. de VHS 
 

Evaluatie van de 
streefdoelen in 
Parnassys aan 
het eind van 
iedere periode 
na overleg met 
vakdocenten. 
Scoringscriteria 
zie bijlage. 
2 maal per jaar 
wordt de SCOL 
ingevuld (na de 
herfst-en na de 
meivakantie).  
Deze scores 
worden zo nodig 
verwerkt in het 
pedagogisch 
groepsplan. 
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80% 
van 9 

9-11 Zie voor doelen: 
Jaarplanning 2017-2018 en 
doelenkaarten ‘Leren functioneren in 
sociale situaties’ 
 Zie ook jaarplanning ‘De Vreedzame 
School’ 

Lesaanbod ‘De Vreedzame 
School’ 
In de orthotheek  zijn boeken 
en methodes beschikbaar 
voor  de verschillende 
lesonderwerpen: o.a. Kijk en 
beleef. Voor subdoelen 
omtrent sociale weerbaarheid 
wordt ‘DODD’ gebruikt. 
SVR lesaanbod via methode 
”Relaties en seksualiteit”  > 
fase 3-4. Daarin aandacht 
voor: zelfbeeld, inzicht in 
gezinsvorming, onderhouden 
van relaties, voortplanting. 
Binnen het vakgebied drama 
wordt gewerkt met methode: 
drama moet je doen, ideeën 
van internet + voorbereidende 
oefeningen voor 
dramavoorstellingen 
Datamuur waarop lln zelf 
aangeven welke doelen zij per 
week gehaald hebben 
Portfolio  
Picto’s van de periode doelen 

ADI instructie 
Hanteert concreet taalgebruik, 
vermijdt lange zinnen. Bevestigt 
de leerling in wat hij kan.  
Garandeert afwisseling en 
uitdaging in de taken; 
Creëert tijd en ruimte om zelf 
keuzes te maken;  
Waardeert de vaardigheid   
 

Iedere week 2 lessen 
Vreedzame School in 
het mentoruur. 
Aan het begin van 
iedere nieuwe periode  
staat het nieuwe doel 
van ‘Leren 
functioneren in sociale 
situaties’ centraal door 
instructie op dit 
nieuwe  doel. De 
doelen komen 
vakoverstijgend in de 
verschillende vakken 
aan bod, met name in 
de vakken muziek, 
Drama en SVR. 
De Vreedzame school 
is schoolbreed ingezet 
i.s.m. de VHS 
. 
 

Evaluatie van de 
streefdoelen in 
Parnassys aan 
het eind van 
iedere periode 
na overleg met 
vakdocenten. 
Scoringscriteria 
zie bijlage. 
2 maal per jaar 
wordt de SCOL 
ingevuld (na de 
herfst-en na de 
meivakantie).  
Deze scores 
worden zo nodig 
verwerkt in het 
pedagogisch 
groepsplan. 
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90% 
van 6 

6-7 Zie voor doelen: 
Jaarplanning 2017-2018 en 
doelenkaarten ‘Leren functioneren in 
sociale situaties’ 
Zie ook jaarplanning ‘De Vreedzame 
School’ 

Lesaanbod ‘De Vreedzame 
School’ 
Voor subdoelen omtrent 
weerbaarheid wordt ‘DODD’ 
gebruikt. 
Voor subdoelen omtrent 
seksuele en relationele 
vorming wordt ‘Totale 
communicatie’, ‘Kijk en 
beleef’ & ‘Relaties en 
seksualiteit’: fase 2 , gebruikt. 
Voor overige subdoelen zijn in 
de orthotheek diverse boeken 
beschikbaar op lesonderwerp. 
Enkele leerlingen zijn actief 
binnen het vakgebied drama 
met de methodes ‘doen alsof’ 
& ‘drama moet je doen’. 
Datamuur waarop lln zelf 
aangeven welke doelen zij per 
week gehaald hebben 
Portfolio  
Picto’s van de periode doelen 

ADI instructie 
Geeft eenvoudige korte  
opdrachten.  
Zorgt voor visuele ondersteuning, 
en daagt de leerling uit tot het 
maken van keuzes.  
Vermijdt abstract taalgebruik.  
Is alert op over- en onder 
schatting. 
Waardeert de uitvoeringswijze 

Iedere week 2 lessen 
Vreedzame School in 
het mentoruur. 
Aan het begin van 
iedere nieuwe periode  
staat het nieuwe doel 
van ‘Leren 
functioneren in sociale 
situaties’ centraal door 
instructie op dit 
nieuwe  doel. De 
doelen komen 
vakoverstijgend in de 
verschillende vakken 
aan bod, met name in 
de vakken muziek, 
Drama en SVR. 
De Vreedzame school 
is schoolbreed ingezet 
i.s.m. de VHS 
 

Evaluatie van de 
streefdoelen in 
Parnassys aan 
het eind van 
iedere periode 
na overleg met 
vakdocenten. 
Scoringscriteria 
zie bijlage. 
2 maal per jaar 
wordt de SCOL 
ingevuld (na de 
herfst-en na de 
meivakantie).  
Deze scores 
worden zo nodig 
verwerkt in het 
pedagogisch 
groepsplan. 
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90% van 
4 

4-5 Zie voor doelen: 
Jaarplanning 2017-2018 en 
doelenkaarten ‘Leren functioneren in 
sociale situaties’ 
 Zie ook jaarplanning ‘De Vreedzame 
School’ 

Lesaanbod ‘De Vreedzame 
School’ 
In de orthotheek  zijn div. 
boeken en methodes 
beschikbaar voor  de 
verschillende lesonder- 
werpen: bv ‘Kijk en beleef’ & 
‘Beleef het maar’. Wanneer 
mogelijk wordt de methode; 
‘Relaties en seksualiteit’ 
gebruikt. 
Bij de muzieklessen wordt 
gebruik gemaakt van 
muziekfragmenten, 
instrumenten en het digibord 
Datamuur waarop lln zelf 
aangeven welke doelen zij per 
week gehaald hebben 
Portfolio  
Picto’s van de periode doelen 

ADI instructie 
Spreekt in korte eenvoudige 
zinnen, en maakt contact van 
korte afstand. Ondersteunt taal 
met juiste lichaamstaal, voor-
werpen, foto’s of pictogrammen, 
en houdt de lesstof dichtbij en 
concreet . 
Bereidt ll’ng voor op verande-
ringen. Bevestigt en ondersteunt 
positief. Zorgt voor regelmaat en 
herhaling. 

Iedere week 2 lessen 
Vreedzame School in 
het mentoruur. 
Aan het begin van 
iedere nieuwe periode  
staat het nieuwe doel 
van ‘Leren 
functioneren in sociale 
situaties’ centraal door 
instructie op dit 
nieuwe  doel. De 
doelen komen 
vakoverstijgend in de 
verschillende vakken 
aan bod. 
De Vreedzame school 
is schoolbreed ingezet 
i.s.m. de VHS 
 

Evaluatie van de 
streefdoelen in 
Parnassys aan 
het eind van 
iedere periode 
na overleg met 
vakdocenten. 
Scoringscriteria 
zie bijlage. 
2 maal per jaar 
wordt de SCOL 
ingevuld (na de 
herfst-en na de 
meivakantie).  
Deze scores 
worden zo nodig 
verwerkt in het 
pedagogisch 
groepsplan. 
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Leren Functioneren in Sociale Situaties Leerjaar 15 
 

LEERJAAR 15 

 

Streef 
niveau 

Aanbod  Aantal belangrijke doelen uit deze fase Methodes en materialen 
Welke materialen, leerstof, 
middelen zet ik in? 
 

Aanpak/methodiek (hoe) 
Hoe geef ik instructie en 
begeleiding? 
 

Leertijd 
Hoeveel lestijd staat 
voor dit vak op het 
rooster? 
 

Evaluatie 
Hoe, 
waarmee. 
Resultaat. 
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50% 
van 12 

11-12 Zie voor doelen: 
Jaarplanning 2017-2018 en doelenkaarten ‘Leren 
functioneren in sociale situaties’ 
Zie ook jaarplanning ‘De Vreedzame School’ 

Lesaanbod ‘De Vreedzame 
School’ 
In de orthotheek  zijn boeken 
en methodes beschikbaar 
voor  de verschillende 
lesonderwerpen. Bv  Een huis 
vol gevoelens, “beleef het”  
boeken, het kinderkwaliteiten 
spel.  
SVR lesaanbod via methode 
”Relaties en seksualiteit”  > 
fase 4. Daarin aandacht voor: 
zelfbeeld, inzicht in 
voortplanting, onderhouden 
van relaties, weerbaarheid. 
Muzieklessen via muziek-
fragmenten, instrumenten en 
het digibord. Accent bij AMV 
op SE 
Datamuur waarop lln zelf 
aangeven welke doelen zij per 
week gehaald hebben 
Portfolio  
Picto’s van de periode doelen 
 

ADI instructie.  
Nadruk tijdens activiteit ligt op 
zelfstandige verwerking, 
zelfreflectie en het bieden van 
ruimte om eigen keuzes te 
maken. Het dragen van 
verantwoordelijkheid wordt 
gestimuleerd. 
Waardeer het denkproces vd 
leerlingen 

Iedere week 2 lessen 
Vreedzame School in 
het mentoruur. 
Aan het begin van 
iedere nieuwe periode  
staat het nieuwe doel 
van ‘Leren 
functioneren in sociale 
situaties’ centraal door 
instructie op dit 
nieuwe  doel. De 
doelen komen 
vakoverstijgend in de 
verschillende vakken 
aan bod, met name in 
de vakken muziek, 
Drama en SVR. 
De Vreedzame school 
is schoolbreed ingezet 
i.s.m. de VHS 
 

Evaluatie van de 
streefdoelen in 
Parnassys aan 
het eind van 
iedere periode 
na overleg met 
vakdocenten. 
Scoringscriteria 
zie bijlage. 
2 maal per jaar 
wordt de SCOL 
ingevuld (na de 
herfst-en na de 
meivakantie).  
Deze scores 
worden zo nodig 
verwerkt in het 
pedagogisch 
groepsplan. 
 



Arrangementkaart VSO ‘Leren Functioneren in Sociale Situaties’ 2017-2018                                                                                                                                                             
29 

 

LEERJAAR 15 
B

a
si

sa
rr

a
n

g
em

en
t 

 
50% 
van 10 

9-11 Zie voor doelen: 
Jaarplanning 2017-2018 en doelenkaarten ‘Leren 
functioneren in sociale situaties’ 
Zie ook jaarplanning ‘De Vreedzame School’ 

Lesaanbod ‘De Vreedzame 
School’ 
In de orthotheek  zijn boeken 
en methodes beschikbaar 
voor  de verschillende 
lesonderwerpen: o.a. Kijk en 
beleef. Voor subdoelen 
omtrent sociale weerbaarheid 
wordt ‘DODD’ gebruikt. 
SVR lesaanbod via methode 
”Relaties en seksualiteit”  > 
fase 3-4. Daarin aandacht 
voor: zelfbeeld, inzicht in 
gezinsvorming, onderhouden 
van relaties, voortplanting. 
Binnen het vakgebied drama 
wordt gewerkt met methode: 
drama moet je doen, ideeën 
van internet + voorbereidende 
oefeningen voor 
dramavoorstellingen 
Datamuur waarop lln zelf 
aangeven welke doelen zij per 
week gehaald hebben 
Portfolio  
Picto’s van de periode doelen 

ADI instructie 
Hanteert concreet taalgebruik, 
vermijdt lange zinnen. Bevestigt 
de leerling in wat hij kan.  
Garandeert afwisseling en 
uitdaging in de taken; 
Creëert tijd en ruimte om zelf 
keuzes te maken;  
Waardeert de vaardigheid   
 

Iedere week 2 lessen 
Vreedzame School in 
het mentoruur. 
Aan het begin van 
iedere nieuwe periode  
staat het nieuwe doel 
van ‘Leren 
functioneren in sociale 
situaties’ centraal door 
instructie op dit 
nieuwe  doel. De 
doelen komen 
vakoverstijgend in de 
verschillende vakken 
aan bod, met name in 
de vakken muziek, 
Drama en SVR. 
De Vreedzame school 
is schoolbreed ingezet 
i.s.m. de VHS 
 

Evaluatie van de 
streefdoelen in 
Parnassys aan 
het eind van 
iedere periode 
na overleg met 
vakdocenten. 
Scoringscriteria 
zie bijlage. 
2 maal per jaar 
wordt de SCOL 
ingevuld (na de 
herfst-en na de 
meivakantie).  
Deze scores 
worden zo nodig 
verwerkt in het 
pedagogisch 
groepsplan. 
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50% 
van 7 

6-7 Zie voor doelen: 
Jaarplanning 2017-2018 en doelenkaarten ‘Leren 
functioneren in sociale situaties’ 
Zie ook jaarplanning ‘De Vreedzame School’ 

Lesaanbod ‘De Vreedzame 
School’ 
Voor subdoelen omtrent 
weerbaarheid wordt ‘DODD’ 
gebruikt. 
Voor subdoelen omtrent 
seksuele en relationele 
vorming wordt ‘totale 
communicatie’, ‘Kijk en 
beleef’ & ‘Relaties en 
seksualiteit’: fase 2-3 , 
gebruikt.  
Voor overige subdoelen zijn in 
de orthotheek diverse boeken 
beschikbaar op lesonderwerp. 
Enkele leerlingen zijn actief 
binnen het vakgebied drama 
met de methodes ‘doen alsof’ 
& ‘drama moet je doen’. 
Datamuur waarop lln zelf 
aangeven welke doelen zij per 
week gehaald hebben 
Portfolio  
Picto’s van de periode doelen 

ADI instructie 
Geeft eenvoudige korte  
opdrachten.  
Zorgt voor visuele ondersteuning, 
en daagt de leerling uit tot het 
maken van keuzes.  
Vermijdt abstract taalgebruik.  
Is alert op over- en onder 
schatting. 
Waardeert de uitvoeringswijze 

Iedere week 2 lessen 
Vreedzame School in 
het mentoruur. 
Aan het begin van 
iedere nieuwe periode  
staat het nieuwe doel 
van ‘Leren 
functioneren in sociale 
situaties’ centraal door 
instructie op dit 
nieuwe  doel. De 
doelen komen 
vakoverstijgend in de 
verschillende vakken 
aan bod, met name in 
de vakken muziek, 
Drama en SVR. 
De Vreedzame school 
is schoolbreed ingezet 
i.s.m. de VHS 
 

Evaluatie van de 
streefdoelen in 
Parnassys aan 
het eind van 
iedere periode 
na overleg met 
vakdocenten. 
Scoringscriteria 
zie bijlage. 
2 maal per jaar 
wordt de SCOL 
ingevuld (na de 
herfst-en na de 
meivakantie).  
Deze scores 
worden zo nodig 
verwerkt in het 
pedagogisch 
groepsplan. 
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4-5 Zie voor doelen: 
Jaarplanning 2017-2018 en doelenkaarten ‘Leren 
functioneren in sociale situaties’ 
Zie ook jaarplanning ‘De Vreedzame School’ 

Lesaanbod ‘De Vreedzame 
School’ 
In de orthotheek  zijn div. 
boeken en methodes 
beschikbaar voor  de 
verschillende lesonder- 
werpen: bv ‘Kijk en beleef’ & 
‘Beleef het maar’. Wanneer 
mogelijk wordt de methode; 
‘Relaties en seksualiteit’ 
gebruikt. 
Bij de muzieklessen wordt 
gebruik gemaakt van 
muziekfragmenten, 
instrumenten en het digibord 
Datamuur waarop lln zelf 
aangeven welke doelen zij per 
week gehaald hebben 
Portfolio  
Picto’s van de periode doelen 

ADI instructie 
Spreekt in korte eenvoudige 
zinnen, en maakt contact van 
korte afstand. Ondersteunt taal 
met juiste lichaamstaal, voor-
werpen, foto’s of pictogrammen, 
en houdt de lesstof dichtbij en 
concreet . 
Bereidt ll’ng voor op verande-
ringen. Bevestigt en ondersteunt 
positief. Zorgt voor regelmaat en 
herhaling. 

Iedere week 2 lessen 
Vreedzame School in 
het mentoruur. 
Aan het begin van 
iedere nieuwe periode  
staat het nieuwe doel 
van ‘Leren 
functioneren in sociale 
situaties’ centraal door 
instructie op dit 
nieuwe  doel. De 
doelen komen 
vakoverstijgend in de 
verschillende vakken 
aan bod. 
De Vreedzame school 
is schoolbreed ingezet 
i.s.m. de VHS 
 

Evaluatie van de 
streefdoelen in 
Parnassys aan 
het eind van 
iedere periode 
na overleg met 
vakdocenten. 
Scoringscriteria 
zie bijlage. 
2 maal per jaar 
wordt de SCOL 
ingevuld (na de 
herfst-en na de 
meivakantie).  
Deze scores 
worden zo nodig 
verwerkt in het 
pedagogisch 
groepsplan. 
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Leren Functioneren in Sociale Situaties Leerjaar 16 
 

LEERJAAR 16 

 

Streef 
niveau 

Aanbod  Aantal belangrijke doelen uit deze fase Methodes en materialen 
Welke materialen, leerstof, 
middelen zet ik in? 
 

Aanpak/methodiek (hoe) 
Hoe geef ik instructie en 
begeleiding? 
 

Leertijd 
Hoeveel lestijd staat 
voor dit vak op het 
rooster? 
 

Evaluatie 
Hoe, 
waarmee. 
Resultaat. 
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80% 
van 12 

11-12 Zie voor doelen: 
Jaarplanning 2017-2018 en doelenkaarten ‘Leren 
functioneren in sociale situaties’ 
Zie ook jaarplanning ‘De Vreedzame School’ 
 

Lesaanbod ‘De Vreedzame 
School’ 
In de orthotheek  zijn boeken 
en methodes beschikbaar 
voor  de verschillende 
lesonderwerpen. Bv  Een huis 
vol gevoelens, “beleef het”  
boeken, het kinderkwaliteiten 
spel.  
SVR lesaanbod via methode 
”Relaties en seksualiteit”  > 
fase 4. Daarin aandacht voor: 
zelfbeeld, inzicht in 
voortplanting, onderhouden 
van relaties, weerbaarheid. 
Muzieklessen via muziek-
fragmenten, instrumenten en 
het digibord. Accent bij AMV 
op SE 
Datamuur waarop lln zelf 
aangeven welke doelen zij per 
week gehaald hebben 
Portfolio  
Picto’s van de periode doelen 
 

ADI instructie.  
Nadruk tijdens activiteit ligt op 
zelfstandige verwerking, 
zelfreflectie en het bieden van 
ruimte om eigen keuzes te 
maken. Het dragen van 
verantwoordelijkheid wordt 
gestimuleerd. 
Waardeer het denkproces vd 
leerlingen 

Iedere week 2 lessen 
Vreedzame School in 
het mentoruur. 
Aan het begin van 
iedere nieuwe periode  
staat het nieuwe doel 
van ‘Leren 
functioneren in sociale 
situaties’ centraal door 
instructie op dit 
nieuwe  doel. De 
doelen komen 
vakoverstijgend in de 
verschillende vakken 
aan bod, met name in 
de vakken muziek, 
Drama en SVR. 
De Vreedzame school 
is schoolbreed ingezet 
i.s.m. de VHS 
 

Evaluatie van de 
streefdoelen in 
Parnassys aan 
het eind van 
iedere periode 
na overleg met 
vakdocenten. 
Scoringscriteria 
zie bijlage. 
2 maal per jaar 
wordt de SCOL 
ingevuld (na de 
herfst-en na de 
meivakantie).  
Deze scores 
worden zo nodig 
verwerkt in het 
pedagogisch 
groepsplan. 
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80% 
van 10 

9-11 Zie voor doelen: 
Jaarplanning 2017-2018 en doelenkaarten ‘Leren 
functioneren in sociale situaties’ 
Zie ook jaarplanning ‘De Vreedzame School’ 

Lesaanbod ‘De Vreedzame 
School’ 
In de orthotheek  zijn boeken 
en methodes beschikbaar 
voor  de verschillende 
lesonderwerpen: o.a. Kijk en 
beleef. Voor subdoelen 
omtrent sociale weerbaarheid 
wordt ‘DODD’ gebruikt. 
SVR lesaanbod via methode 
”Relaties en seksualiteit”  > 
fase 3-4. Daarin aandacht 
voor: zelfbeeld, inzicht in 
gezinsvorming, onderhouden 
van relaties, voortplanting. 
Binnen het vakgebied drama 
wordt gewerkt met methode: 
drama moet je doen, ideeën 
van internet + voorbereidende 
oefeningen voor 
dramavoorstellingen 
Datamuur waarop lln zelf 
aangeven welke doelen zij per 
week gehaald hebben 
Portfolio  
Picto’s van de periode doelen 

ADI instructie 
Hanteert concreet taalgebruik, 
vermijdt lange zinnen. Bevestigt 
de leerling in wat hij kan.  
Garandeert afwisseling en 
uitdaging in de taken; 
Creëert tijd en ruimte om zelf 
keuzes te maken;  
Waardeert de vaardigheid   
 

Iedere week 2 lessen 
Vreedzame School in 
het mentoruur. 
Aan het begin van 
iedere nieuwe periode  
staat het nieuwe doel 
van ‘Leren 
functioneren in sociale 
situaties’ centraal door 
instructie op dit 
nieuwe  doel. De 
doelen komen 
vakoverstijgend in de 
verschillende vakken 
aan bod, met name in 
de vakken muziek, 
Drama en SVR. 
De Vreedzame school 
is schoolbreed ingezet 
i.s.m. de VHS 
 

Evaluatie van de 
streefdoelen in 
Parnassys aan 
het eind van 
iedere periode 
na overleg met 
vakdocenten. 
Scoringscriteria 
zie bijlage. 
2 maal per jaar 
wordt de SCOL 
ingevuld (na de 
herfst-en na de 
meivakantie).  
Deze scores 
worden zo nodig 
verwerkt in het 
pedagogisch 
groepsplan. 
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80% 
van 7 

6-7 Zie voor doelen: 
Jaarplanning 2017-2018 en doelenkaarten ‘Leren 
functioneren in sociale situaties’ 
Zie ook jaarplanning ‘De Vreedzame School’ 

Lesaanbod ‘De Vreedzame 
School’ 
Voor subdoelen omtrent 
weerbaarheid wordt ‘DODD’ 
gebruikt. 
Voor subdoelen omtrent 
seksuele en relationele 
vorming wordt ‘totale 
communicatie’, ‘Kijk en 
beleef’ & ‘Relaties en 
seksualiteit’: fase 2-3 , 
gebruikt.  
Voor overige subdoelen zijn in 
de orthotheek diverse boeken 
beschikbaar op lesonderwerp. 
Enkele leerlingen zijn actief 
binnen het vakgebied drama 
met de methodes ‘doen alsof’ 
& ‘drama moet je doen’. 
Datamuur waarop lln zelf 
aangeven welke doelen zij per 
week gehaald hebben 
Portfolio  
Picto’s van de periode doelen 
 

ADI instructie 
Geeft eenvoudige korte  
opdrachten.  
Zorgt voor visuele ondersteuning, 
en daagt de leerling uit tot het 
maken van keuzes.  
Vermijdt abstract taalgebruik.  
Is alert op over- en onder 
schatting. 
Waardeert de uitvoeringswijze 

Iedere week 2 lessen 
Vreedzame School in 
het mentoruur. 
Aan het begin van 
iedere nieuwe periode  
staat het nieuwe doel 
van ‘Leren 
functioneren in sociale 
situaties’ centraal door 
instructie op dit 
nieuwe  doel. De 
doelen komen 
vakoverstijgend in de 
verschillende vakken 
aan bod, met name in 
de vakken muziek, 
Drama en SVR. 
De Vreedzame school 
is schoolbreed ingezet 
i.s.m. de VHS 
 

Evaluatie van de 
streefdoelen in 
Parnassys aan 
het eind van 
iedere periode 
na overleg met 
vakdocenten. 
Scoringscriteria 
zie bijlage. 
2 maal per jaar 
wordt de SCOL 
ingevuld (na de 
herfst-en na de 
meivakantie).  
Deze scores 
worden zo nodig 
verwerkt in het 
pedagogisch 
groepsplan. 
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4-5 Zie voor doelen: 
Jaarplanning 2017-2018 en doelenkaarten ‘Leren 
functioneren in sociale situaties’ 
Zie ook jaarplanning ‘De Vreedzame School’ 
 

Lesaanbod ‘De Vreedzame 
School’ 
In de orthotheek  zijn div. 
boeken en methodes 
beschikbaar voor  de 
verschillende lesonder- 
werpen: bv ‘Kijk en beleef’ & 
‘Beleef het maar’. Wanneer 
mogelijk wordt de methode; 
‘Relaties en seksualiteit’ 
gebruikt. 
Bij de muzieklessen wordt 
gebruik gemaakt van 
muziekfragmenten, 
instrumenten en het digibord 
Datamuur waarop lln zelf 
aangeven welke doelen zij per 
week gehaald hebben 
Portfolio  
Picto’s van de periode doelen 

ADI instructie 
Spreekt in korte eenvoudige 
zinnen, en maakt contact van 
korte afstand. Ondersteunt taal 
met juiste lichaamstaal, voor-
werpen, foto’s of pictogrammen, 
en houdt de lesstof dichtbij en 
concreet . 
Bereidt ll’ng voor op verande-
ringen. Bevestigt en ondersteunt 
positief. Zorgt voor regelmaat en 
herhaling. 

Iedere week 2 lessen 
Vreedzame School in 
het mentoruur. 
Aan het begin van 
iedere nieuwe periode  
staat het nieuwe doel 
van ‘Leren 
functioneren in sociale 
situaties’ centraal door 
instructie op dit 
nieuwe  doel. De 
doelen komen 
vakoverstijgend in de 
verschillende vakken 
aan bod. 
De Vreedzame school 
is schoolbreed ingezet 
i.s.m. de VHS 
 

Evaluatie van de 
streefdoelen in 
Parnassys aan 
het eind van 
iedere periode 
na overleg met 
vakdocenten. 
Scoringscriteria 
zie bijlage. 
2 maal per jaar 
wordt de SCOL 
ingevuld (na de 
herfst-en na de 
meivakantie).  
Deze scores 
worden zo nodig 
verwerkt in het 
pedagogisch 
groepsplan. 
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Bijlage 1: 
 
Onderstaande criteria worden gebruik om te bepalen of een doel uit de leerlijn als behaald (+) kan worden gescoord in ParnaSsys: 

De leerling laat 
dit gedrag 
nooit zien 

 De leerling laat het doel niet zien bij bekende personen. 

 De leerling laat het doel in geen enkele situatie zien. 

 De leerling laat het doel vergeleken bij leeftijdsgenoten / groepsgenoten in het ZML niet zien.  
 
 
 
Voor het vinken van de doelen op de leerlijn geldt: Als de leerling aan deze beschrijving voldoet is het 
doel in de leerlijnen niet behaald. 

De leerling laat 
dit gedrag 
zelden / 
nauwellijks 
zien 

 De leerling is voor het vertonen van het doel afhankelijk van de vaste leerkracht/assistent  
(maximaal drie relatiepersonen) 

 De leerling is voor het beheersen van het doel afhankelijk van de volgende 
omgevingsomstandigheden: een bekende, rustige, gestructureerde omgeving  en vast 
dagprogramma. 

 De leerling is voor het beheersen van het doel afhankelijk van individueel gericht  activerend 
gedrag van de leerkracht (de leerling reageert niet of nauwelijks op groepsinstructie) 

 De leerling laat het doel veel minder zien dan leeftijdsgenoten / groepsgenoten in het ZML. 
 
 
 
Voor het vinken van de doelen op de leerlijn geldt: Als de leerling aan deze beschrijving voldoet is  het 
doel in de leerlijnen niet behaald. 

De leerling laat 
dit gedrag 
soms /  
af en toe zien 

 De leerling is voor het vertonen van het doel afhankelijk van bekende personen (de leerling 
heeft meer dan drie relatiepersonen) 

 De leerling is voor het beheersen van het doel minder afhankelijk van de 
omgevingsomstandigheden; de leerling blijft afhankelijk van een gestructureerde omgeving, 
maar is minder afhankelijk van het vaste dagritme (het gedrag komt voor in situaties die 
hiertoe duidelijk uitnodigen). 

 De leerling is voor het beheersen van het doel afhankelijk van activerend /uitlokgedrag  van 
de leerkracht  (de leerling reageert ook regelmatig groepsinstructie) 

 De leerling laat het doel minder zien dan leeftijdsgenoten / groepsgenoten in het ZML. 
 
 
 
Voor het vinken van de doelen op de leerlijn geldt: Als de leerling aan deze beschrijving voldoet is  het 
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Overige opmerkingen 

- Grotere betrouwbaarheid kan worden verkregen door twee verschillende personen op basis van de bovenstaande criteria de doelen voor een 
leerling te laten evalueren en hen daarna in overleg tot een gezamenlijk oordeel over de doelen te laten komen 
(Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid) 

- Het is mogelijk om in de toekomst te komen tot aanpassingen in de bovenstaande criteria op basis van kenmerken van Specifieke doelgroepen 
(Jonge kinderen / EMB) 

- Na overleg met de vakdocenten bepaald de mentor of het vakoverstijgende doel behaald is. Belangrijke afwegingen hierbij: 

doel in de leerlijnen niet  behaald. 

De leerling 
laat dit 
gedrag 
regelmatig 
zien 

 De leerling is voor het vertonen van het doel niet uitsluitend afhankelijk van bekende 
personen.  

 De leerling is voor het beheersen van het doel nauwelijks afhankelijk van de 
omgevingsomstandigheden; in onvoorspelbare of stress-situaties is het gedrag niet vaak 
zichtbaar (dus als de situatie tegen zit). 

 De  beheersing van het doel is bij de leerling ook zichtbaar zonder extra activerend gedrag 
van de leerkracht. De leerling reageert op groepsinstructie. 

 De leerling laat het doel meestal zien, net zo vaak als leeftijdsgenoten / groepsgenoten in het 
ZML.  

 
 
 
Voor het vinken van de doelen op de leerlijn geldt: Als de leerling aan deze beschrijving voldoet is  het 
doel in de leerlijnen behaald. 

De leerling laat 
dit gedrag 
vaak /  
meestal zien 

 De leerling is voor het vertonen van het doel niet afhankelijk van bekende personen. 

 De leerling is voor het beheersen van het doel nauwelijks afhankelijk van de 
omgevingsomstandigheden; de leerling vertoont het gedrag ook in onvoorspelbare situaties.  

 De beheersing van het doel is bij de leerling ook zichtbaar zonder extra activerend gedrag  
van de leerkracht. De leerling reageert op groepsinstructie en vertoont het gedrag vanuit 
zichzelf.  

 De leerling laat het doel vaak zien, vaker dan leeftijdgenoten / groepsgenoten in het ZML, 
namelijk ook als de situatie daar niet direct toe uitnodigt.  

 
 
 
 
Voor het vinken van de doelen op de leerlijn geldt: Als de leerling aan deze beschrijving voldoet is  het 
doel in de leerlijnen behaald. 
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- In de oriëntatiefase is de visie van de mentor doorslaggevend omdat de leerling de meeste tijd doorbrengt in de mentorgroep 
- In de verdiepingsfase heeft de leerling het doel behaald als 75% van de vakdocenten (van de praktijkvakken) zegt dat het doel behaald is door de 

betreffende leerling 
- In de integratiefase heeft de leerling het doel behaald als 75% van de vakdocenten (van de praktijkvakken) zegt dat het doel behaald is door de 

betreffende leerling 
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Bijlage 2 

Schema  leerstofaanbod Leren Functioneren in Sociale situaties 2017-2018 

Leren functioneren in  sociale situaties (sociaal-emotionele ontwikkeling) 

periode doelen 2017-2018  

 

Periode  Leerlijn:  leren functioneren in sociale situaties 
 

Bijzonderheden/ 
blok vreedzame school 

   

periode 1 (zomer- tot herfstvakantie) 
 

ervaringen delen Wij horen bij elkaar 

periode 2 (herfst- tot kerstvakantie) 
 

omgaan met conflicten 
 

Conflict en ruzie 

periode 3 (kerst- tot voorjaarsvakantie) 
 

opkomen voor jezelf Wij zijn aardig voor elkaar 

periode 4 (voorjaars- tot meivantie) respectvol omgaan met anderen Wij zijn allemaal anders 
 

periode 5(mei- tot zomervakantie) 
 

omgaan met gevoelens Afscheid nemen 

 

 

 

 

 

 

 

 


