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Leren op eigen wijze#plezier

Voorwoord
Voor u ligt het schoolplan 2017-2021 van de Koningin Emmaschool.
In dit schoolplan kunt u lezen wat de visie van ons onderwijs is, hoe wij dat hebben
georganiseerd en wat onze koers voor de komende jaren is.
In dit schoolplan zijn ‘elfjes’ verwerkt. Deze korte gedichtjes zijn gemaakt door de teamleden
in het voorjaar van 2017 en geven een sfeerbeeld van onze school.
Wij zien de komende jaren met plezier en vertrouwen tegemoet!
Magda van Dijk
Directeur Koningin Emmaschool
Leusden, November 2017
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Vaststelling
Het schoolplan is vastgesteld tijdens een vergadering van de MR d.d. …… 2017.

Magda van Dijk,
directeur Koningin Emmaschool.

……,
voorzitter van de MR.

Het schoolplan is vastgesteld door het bestuur van de school d.d. ……..
…….,
Bestuurder PCOU.
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Hoofdstuk 1. Inleiding en speerpunten
1.1 Inleiding
Dit schoolplan is een beleidsdocument waarin we aangeven welke keuzes we maken voor
het SO van de Koningin Emmaschool in de periode 2017-2021. Dit schoolplan is opgesteld
binnen de kaders van het strategisch beleidsplan van ons bestuur. Op basis daarvan zijn
specifieke doelen voor onze school bepaald. We hebben hierbij rekening gehouden met de
invloed van de doorontwikkeling van Passend onderwijs en de maatschappelijke
ontwikkelingen in onze regio die van invloed zijn op het functioneren van onze school.
Om een breed draagvlak voor het schoolplan voor de komende vier jaar te creëren, zijn
verschillende partijen betrokken. Het plan is tot stand gekomen door input van het team
tijdens studiedagen en een teamdag. Op basis van een sterkte-zwakte analyse zijn
strategische keuzes gemaakt. Een afvaardiging van het bestuur heeft meegelezen met het
plan.
Met de samenwerkingsverbanden wordt jaarlijks gesproken over ons onderwijs. Ook zijn er
bijeenkomsten geweest met de scholen van de Vosheuvel en het samenwerkingsverband
om te spreken over de inrichting van het speciaal onderwijs in Amersfoort. Deze input is
meegenomen in het schoolplan.
Een aantal teamleden is om feedback gevraagd op een conceptversie van dit schoolplan.
De MR heeft, voordat ze tot goedkeuring zijn overgegaan, feedback gegeven op het plan.
De ouders van onze leerlingen zijn vertegenwoordigd in de MR, net als een aantal
teamleden.
Het schoolplan geeft duidelijkheid aan de ouders van onze leerlingen, het team, het bestuur
en de onderwijsinspectie over wat we willen bereiken met het onderwijs op deze school en
hoe we dat dagelijks vorm geven.
De Koningin Emmaschool gaat in deze schoolplanperiode intensiever samenwerken met de
Dr. A. Van Voorthuysenschool. Deze samenwerking wordt in het schooljaar 2017-2018
uitgewerkt in een projectgroep. Op 1 juli 2018 wordt een besluit genomen onder welk bestuur
het SO zal vallen. In de jaren erna zal gewerkt worden aan een gezamenlijk schoolplan. Dit
betekent dat het huidige schoolplan waarschijnlijk voor ongeveer twee jaar geschreven
wordt, waarna het wordt vervangen door een gezamenlijk schoolplan met de Dr. A. Van
Voorthuysenschool, onder aansturing van het nieuwe bestuur.
De doelstellingen in dit schoolplan zijn CHI beschreven. Dat wil zeggen: concreet, haalbaar
en inspirerend. Het is een weergave van waar we over vier jaar willen staan.
Elk inhoudelijk hoofdstuk (hoofdstuk 4, 5, 6 en 7) begint met een mindmap voor een visuele
weergave van de inhoud van het hoofdstuk.
In het plan worden ouder(s)/verzorger(s) omwille van de leesbaarheid aangeduid met
‘ouders’.

1.2 Speerpunten
Op basis van een sterkte-zwakte analyse zijn wij gekomen tot de volgende strategische
beleidskeuzes. De vier belangrijkste strategische doelstellingen (speerpunten) voor de
komende twee tot vier jaar zijn als volgt:
 Samenwerking
Wij werken per 1 juli 2018 inhoudelijk afgestemd samen met de Dr. A. van
Voorthuysenschool als SO ZML voor de regio Amersfoort. Er is een keuze gemaakt voor
een gezamenlijk bestuur. We groeien uit tot een regionaal expertisecentrum in
samenwerking met de zorginstellingen, waarbij de identiteit van elke organisatie tot haar
recht komt.
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 Onderwijs
Wij hebben een breed onderwijsaanbod en kunnen elk kind uit de regio Amersfoort met
een toelaatbaarheidsverklaring ZML speciaal onderwijs bieden. We zijn verhuisd naar een
nieuwbouwlocatie die voldoet aan de eisen om dit onderwijs te kunnen vormgeven.
 Mensen
Wij werken in een professioneel en duurzaam inzetbaar team en ontwikkelen ons tot een
professionele leergemeenschap.
 Organisatie
Wij zijn een gecertificeerde school voor speciaal onderwijs volgens de kwaliteitsnorm
speciaal onderwijs 2016.
Een uitwerking van concrete doelen per beleidsjaar is te vinden in hoofdstuk 9 van dit
document.
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Hoofdstuk 2. Schoolbeschrijving
2.1 Naam en gegevens van de school
De Koningin Emmaschool is, in afwachting van de nieuwbouw van onze school, tijdelijk
gevestigd in Leusden.
De adresgegevens zijn:
Scholencomplex 'de Vosheuvel'
Clarenburg 1
3834 BC Leusden
Telefoonnummer: 085 0660700
Voor praktische informatie over onze school verwijzen wij naar de schoolgids die te vinden is
op onze website www.emmaschoolamersfoort.nl.

2.2 Ons bestuur
De school maakt deel uit van Stichting Protestants Christelijk Onderwijs te Utrecht (PCOU).
PCOU bestuurt 29 scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet)
speciaal onderwijs in Utrecht en één school in Amersfoort. Zie voor meer informatie
www.pcou.nl

2.3 Huidige situatie
De Koningin Emmaschool is een Christelijke school die sinds 1938 in het bosrijke gebied van
het Heiligenbergerbeekdal in Amersfoort-Zuid is gevestigd. Onze school biedt speciaal
onderwijs aan kinderen van 4 tot en met 12 jaar en voortgezet speciaal onderwijs aan
kinderen in de leeftijd van 12 tot en met 20 jaar. Wij gebruiken dit terrein samen met de
openbare Dr. A. Van Voorthuysenschool voor ZML. Met deze school werken we steeds meer
samen. Binnen deze context spreken we van scholencomplex de Vosheuvel. De naam van
het scholencomplex de Vosheuvel komt voort uit de naamgeving van een oude
opgewaaide landduin die nog steeds te vinden is naast het schoolgebouw. Het is een oud
jachtterrein geweest naast de landgoederen Randenbroek en de Heiligenberg. Tevens ligt
het scholencomplex aan het beekdal van de Heiligenbergerbeek op de overgang van de
Utrechtse Heuvelrug en de Gelderse Vallei.
Door de sloop van ons huidige scholencomplex zijn we tijdelijk gehuisvest op de Clarenburg 1
te Leusden. Er wordt een nieuw schoolgebouw gebouwd op de oorspronkelijke locatie waar
we uiterlijk in maart 2019 in kunnen trekken.

Ik
Wij samen
Samen staan wij
Voor ontwikkeling en
autonomie
samen

De kinderen die onze school bezoeken komen
voornamelijk uit de regio Amersfoort. Iedere ochtend
en middag worden ze gebracht en gehaald door
vervoerders of hun ouders of komen ze in de
bovenbouw soms zelfstandig naar onze school.

De school bestaat uit twee afdelingen. In de afdeling
speciaal onderwijs (SO) wordt les gegeven aan
ongeveer zeventig leerlingen in de leeftijd van 4 tot
en met 12 jaar. In het SO werken ongeveer dertig teamleden en het onderwijs wordt
gegeven in zeven, vooral op leeftijd ingedeelde groepen. Twee van deze groepen vallen
onder de Speciale Leerstroom. In deze groepen zitten leerlingen die goed binnen onze
populatie passen, maar binnen deze groepen een passender aanbod krijgen.
Wij bieden samen met onze partners Dr. A. Van Voorthuysenschool, ZML-SO, Amerpoort en ‘sHeerenloo een uitgebreid ontwikkelingsarrangement dat bestaat uit onderwijs, opvang en
verschillende vormen van ondersteuning voor de leerlingen. De school beschikt over een
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aantal creatieve ateliers, een kookstudio, grote sportzalen, een kas en een podiumzaal. Onze
ambitie is om uit te groeien naar een expertisecentrum.

2.4 Terugblik vorige planperiode
Onderwijsinspectie
Iedere school legt verantwoording af aan de onderwijsinspectie. Per 1 juli 2017 is de Wet op
het onderwijstoezicht gewijzigd. Met de wetswijziging maakt de inspectie in haar toezicht
onderscheid in bij wet geregelde deugdelijkheidseisen en eigen aspecten van kwaliteit van
bestuur en scholen (Onderwijsinspectie, 2017).
In oktober 2013 is de SO-afdeling van De Koningin Emmaschool bezocht door de
onderwijsinspectie. De onderwijsinspectie stelde vast dat de kwaliteit van het onderwijs
voldoende was. Op enkele onderdelen was de kwaliteit van het onderwijs verder gevorderd
dan de basiskwaliteit vereist. Het onderwijs was systematisch en georganiseerd als een
cyclisch proces. In bijlage twee staat beschreven hoe er in de vorige schoolplanperiode
gewerkt is aan de verbetering van de onderwijskwaliteit.

Evaluatie schoolplan
In bijlage 2 worden de doelen van het schoolplan 2012-2016 beschreven en geëvalueerd.
Nieuwe doelen die voortkomen uit de evaluatie van het vorige schoolplan, zijn opgenomen
in de inhoudelijke hoofdstukken en in hoofdstuk 9: meerjarenplanning.

2.5 Trends en ontwikkelingen
Invlechting SO en VSO
Speciaal onderwijs en regulier onderwijs zijn voor de wet nog gescheiden en vallen onder
verschillende wetgeving. Dit is niet in lijn met de gedachte van passend onderwijs
(www.poraad.nl). De bestuursakkoorden voor het primair en voortgezet onderwijs hebben in
2014 de ontvlechting van het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs aangekondigd. Er
vindt invlechting plaats van het (voortgezet) speciaal onderwijs in het regulier (voortgezet)
onderwijs om te zorgen voor een betere aansluiting tussen regulier en speciaal onderwijs.
In 2017 staat op de website van Lecso dat de ontwikkelingen rond ‘invlechting’ gaan op
basis van het verzamelen van voorbeelden in het land, van ‘good practices’ en van in de
praktijk gevoelde knelpunten. Pas daarna zal er bezien worden of er een wetswijziging
noodzakelijk is (Lecso, 2017).
Het is nog niet duidelijk welke gevolgen de invlechting zal hebben voor ZML scholen.
Eventuele gevolgen zouden betrekking kunnen hebben op het onderwijsaanbod en de
organisatie. De Koningin Emmaschool volgt deze ontwikkelingen dan ook op de voet en
integreert de landelijke plannen in haar beleidsvoornemens van de komende jaren.

Leerlingpopulatie
Met ingang van de wet Passend Onderwijs zien we een verschuiving in onze leerlingpopulatie
ontstaan. Steeds meer kinderen met meer complexe beperkingen nemen deel aan het
speciaal onderwijs, terwijl de kinderen die voorheen onze school bezochten eerder een plek
behouden in het basisonderwijs of het speciaal basisonderwijs. Ieder kind heeft recht op
onderwijs en daarom werkt de school steeds meer samen met de instellingen voor zorg om
zoveel mogelijk leerlingen te laten deelnemen aan het onderwijs.
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Hoofdstuk 3. De opdracht van de school
3.1 Identiteit
De Koningin Emmaschool is een christelijke school. We zijn goed in het vertellen van verhalen
uit de christelijke traditie en leggen daarbij de relatie met de huidige tijd. Het vieren van het
kerstfeest is een belangrijke traditie binnen onze school. Wij vinden respect, geduld en
aandacht voor elkaar belangrijk in onze school. We denken dat, daar waar het gaat om de
toekomstige identiteit van de Vosheuvel, het onze insteek is om elkaar te vinden en samen te
groeien. Op onze scholen heerst de waarde van “inclusief denken”: wij gaan ervan uit dat
streven naar individueel welzijn anderen niet schaadt of uitsluit. Deze schoolplanperiode
gaan we op zoek naar ons gedeelde midden, waarmee we bedoelen dat op de Vosheuvel
gelijkwaardigheid ervaren wordt en waar ruimte is voor ieders denken, voelen en beleven.
Om op de Vosheuvel tot nieuwe samenwerking te komen zal er een open en positief traject
ter verandering worden ingezet.
Onze SO leerlingen hebben hun leefwereld thuis en op school. Wij vinden het belangrijk dat
onze leerlingen kennis hebben van belangrijke thema’s en dat zij leren omgaan met hun
eigen levensvragen en kunnen nadenken over hun eigen handelen en dat van anderen.
Vakken als levensbeschouwing en burgerschap zijn van groot belang om goed aan de
samenleving te kunnen deelnemen. In het SO willen we een nieuw aanbod ontwikkelen dat
gericht is op bezinning. In de kern gaat het om de diepe betekenis van de verhalen welke tot
uiting komen in onze kernwaarden.

3.2 Missie
"Op onze school ontwikkel jij je tot een zelfstandig individu, in een betekenisvolle omgeving
waar met aandacht, expertise én plezier gewerkt wordt." Het mag voor zich spreken dat wij
ons onvoorwaardelijk inzetten voor de ontwikkeling van elke leerling. Wij zijn een school voor
speciaal onderwijs aan het Zeer Moeilijk Lerende kind en dat vraagt geregeld een speciale
aanpak van gespecialiseerde mensen. De school benadert de leerlingen volgens zijn of haar
specifieke behoeften, zodat het zich kan ontwikkelen op de best mogelijke manier en tevens
op eigen wijze. Binnen de school staat een deskundig team klaar met de benodigde
expertise om het meest passende traject voor de leerling te bepalen en om er voor te zorgen
dat de ontwikkelingsmogelijkheden van elke leerling zoveel mogelijk benut worden. In een
gestructureerde, warme en veilige omgeving bieden wij onderwijs op een betekenisvolle,
actieve en uitdagende wijze, met als doel de leerling op te leiden en voor te bereiden op
een zo zelfstandig mogelijk en waardevolle plek in de samenleving. Met dit alles vinden wij
het enorm belangrijk dat plezier daarbij voorop staat.
Het motto hierbij is:

Leren op eigen wijze#plezier
3.3 Kernwaarden
Op de Koningin Emmaschool SO verzorgen we onderwijs vanuit vier belangrijke
kernwaarden:
- Zelfstandigheid
- Plezier
- Aandacht
- Eigenaarschap.

10

3.4 Onze visie
Vanuit onze kernwaarden geven wij ons onderwijs
vorm en staan we in relatie tot onze leerlingen,
onze ouders en tot elkaar als team.

1. Uitgaan van het
ontwikkelingsperspectief van onze
leerlingen

waarmee
stuur ik
je de toekomst
die bij je past
in

Onze leerlingen zijn allemaal verschillend, in tal van opzichten. We denken en handelen
daarom zoveel mogelijk vanuit hun ontwikkelingsperspectief. We gaan voortdurend na welke
pedagogische en onderwijsdoelen binnen hun bereik liggen. Daarbij helpen we hen hun
talenten te ontwikkelen en sluiten zoveel mogelijk aan bij de beleving van de leerlingen. Om
die doelen te realiseren, zoeken we aansluiting bij hun pedagogische en
onderwijsbehoeften. We vinden het belangrijk om samen met ouders het
ontwikkelingsperspectief van de leerling te bespreken, vast te stellen en regelmatig te
evalueren.

2. Activering van de leerling
Leerlingen met een verstandelijke beperking leren niet altijd vanzelf. Het uitlokken van actief
en lerend gedrag is dan ook van groot belang. Een activerende directe instructie en denk
stimulerende gespreksmethodieken van de groepsleiding zijn nodig om leerlingen te
activeren. Leerkrachten zijn bij ons opgeleid om hun leerkrachtvaardigheden zo optimaal
mogelijk in te zetten ten behoeve van het ontwikkelen van de leerlingen. Daarbij heeft de
groepsleiding oog voor het welbevinden van de leerlingen in de klas.

3. Opbrengstgericht onderwijs
De Koningin Emmaschool wil ambitieus zijn. Aan de hand van meetbare resultaten en
observaties worden doelen gesteld om het onderwijs te verbeteren. Deze doelen worden
zowel op schoolniveau, groepsniveau én op individueel niveau vastgesteld en hebben een
cyclisch karakter.
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Hoofdstuk 4. Onderwijskundig beleid
Onze leerlingen worden voorbereid om zo zelfstandig mogelijk te kunnen leven en handelen
in onze samenleving. Hierbij vinden we het van belang dat leerlingen zich sterk en waardevol
mogen weten met hun eigen persoonlijkheid.
In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe het onderwijs wordt vormgeven en hoe invulling wordt
gegeven aan de wettelijke kaders van het onderwijs. Een uitwerking van concrete doelen
per beleidsjaar is te vinden in hoofdstuk 9 van dit document. In de schoolgids (Koningin
Emmaschool, 2017) is meer informatie over ons onderwijs te vinden.

4.1 Onderwijsaanbod
Aanbod onderwijs op basis van kerndoelen
Ons onderwijsaanbod staat beschreven in arrangementkaarten. Het onderwijs voldoet aan
de wettelijk verplichte kerndoelen (Kerndoelen ZML/MG (SLO, 2009)). Wij werken met behulp
van leerlijnen toe naar de uitstroombestemmingen voor onze leerlingen en we hanteren
daarbij de standaarden van de Koningin Emmaschool als uitgangspunt.
Bij het bepalen van de lesinhoud geven de arrangementkaarten richting welke doelen
aangeboden moeten worden. Voor de volgende zes uitstroomgebieden zijn er
arrangementkaarten beschikbaar:
12








Sociaal emotionele ontwikkeling
Leren leren
Mondelinge taal
Schriftelijke taal / lezen
Rekenen
Wonen/zelfredzaamheid.

Wij gebruiken methoden, materialen en ICT-programma’s die we structureel inzetten. Zie voor
een overzicht van de methodes en materialen per vak bijlage 1 en voor de
schoolstandaarden bijlage 3.

Leerstofoverstijgende doelen
Voor onze leerlingen is het van belang om expliciet aandacht te besteden aan leerstof
overstijgende doelen. Deze doelen zijn opgenomen in de CED-leerlijnen ´leren leren´ en
´sociale en emotionele ontwikkeling´ en zijn uitgewerkt in arrangementkaarten. Sociale en
emotionele ontwikkeling wordt als apart vak aangeboden. Het vakoverstijgende gebied
‘leren leren’ komt bij alle vakken aan bod. Dit gebeurt onder andere door middel van
coöperatieve werkvormen, de technieken van Teach Like A Champion, het gebruik van het
Activerende Directe Instructiemodel en de Denkstimulerende Gespreksmethodieken.

Levensbeschouwelijke identiteit
De Koningin Emmaschool is van oorsprong een christelijke school. Wij hebben aandacht voor
de verhalen die horen bij de christelijke traditie met als één van de jaarlijkse hoogtepunten
het vieren van het kerstfeest samen met de ouders en andere belangstellenden. Daarnaast
zijn wij voortdurend op zoek naar een praktische vertaling van (de christelijke) waarden en
normen. Wij noemen hierbij de woorden respect, zorgzaamheid en tolerantie en dat alles in
onze multiculturele samenleving. Alle leerlingen worden gerespecteerd en gewaardeerd op
grond van hun eigenheid en behoefte aan
autonomie. Daarom bieden wij ruimte aan de beleving van
kind
onderlinge verschillen en kunnen we spreken van waarden
zo mooi
gedreven onderwijs. We bedoelen hiermee dat onze
vormbaar,
afhankelijk,
kernwaarden de uitgangspunten zijn voor ons onderwijs en de
leerbaar
omgang met elkaar.

Burgerschap en sociale integratie

om van te houden
mooi

‘Burgerschap’ besteedt aandacht aan de basiskennis,
vaardigheden en houding die kinderen nodig hebben om nu en later actief deel te kunnen
nemen aan de samenleving. Hierbij valt te denken aan begrippen als democratie,
mensenrechten, gelijkwaardigheid ( (www.slo.nl, 2017).
Wij zijn in januari 2016-2017 gestart met het programma de Vreedzame School-Beste
vrienden, beste burgers. Naast het feit dat dit goed aansluit bij de Sociaal Emotionele
Ontwikkeling en bij een gezond Pedagogisch Klimaat, geven we hiermee ook invulling aan
het vak burgerschap.

4.2 Leerroutes
De Emmaschool heeft 4 verschillende leerroutes opgesteld die de verbinding leggen tussen
het ontwikkelingsperspectief, de leeftijd van de leerling en het niveau van de ZML-leerlijnen.
Op deze wijze kunnen we een passende route kiezen voor de leerling. Samen met de ouders
evalueren we twee keer in het jaar of een leerling nog op de gestelde leerroute zit, of dat
een interventie kan helpen de leerling weer terug te brengen op de leerroute.
We proberen zo lang mogelijk onderwijs binnen het basisarrangement aan te bieden, waarbij
we tevens de mogelijkheid hebben om leerlingen meer uitdaging te bieden binnen het
verdiept arrangement of te kiezen voor aangepaste doelen binnen het intensief
arrangement.
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4.3 Speciale leerstroom
In de speciale leerstroom zitten leerlingen die goed binnen onze populatie passen, maar die
vanwege hun specifieke onderwijsbehoeften een meer passend aanbod nodig hebben.
Naast het volgen van doelen vanuit de reguliere ZML-leerlijnen vanuit een intensief
arrangement, ligt het accent vooral op het vergroten van de zelfredzaamheid en de sociaalemotionele ontwikkeling van de leerlingen. Duidelijkheid, structuur, herhaling en visualisering
zijn voortdurend aanwezig. Dit alles zorgt voor een veilige en prikkelarme omgeving. De
onderwijs- en begeleidingsbehoefte staat centraal.

4.4 Klassenmanagement
Groepsgrootte
De groepen bij de Koningin Emmaschool zijn kleiner dan in het regulier onderwijs om
tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Het uitgangspunt is dat
groepen bestaan uit 10 tot 14 leerlingen. Het onderwijs wordt gegeven in zeven, vooral op
leeftijd ingedeelde groepen. Twee van deze groepen vallen onder de Speciale
Leerstroom.
Wij bieden leerlingen duidelijke structuren in de indeling van ruimte, tijd en activiteit. Dit doen
wij bijvoorbeeld door het dagprogramma te visualiseren en de tijd inzichtelijk te maken voor
leerlingen.

Groepsmap
Elke groepsleerkracht werkt met een groepsmap. Deze map bevindt zich in de groep en
bevat:
 Roosters;
 Groepsplannen;
 Overzichten voor het plannen, voorbereiden en evalueren van de lesstof;
 Overzichten voor het bijhouden van de voortgang;
 Protocollen rondom medicatiegebruik, epilepsie, zwemmen etc.;
 Afspraken en schoolregels;
 Algemene zaken betreffende de groep.

Ruimten
Criteria voor de binnenruimten, lokalen en buitenruimten om bij te dragen aan een positieve
en sociaal veilige leeromgeving vloeien voort uit het programma van eisen aan een
nieuwbouwlocatie. Dit programma van eisen is opgesteld in samenwerking met een extern
bureau. Ook zijn er eisen opgesteld ten aanzien van een sociaal veilige leeromgeving voor
het gebouw waarin de Koningin Emmaschool nu tijdelijk is gehuisvest.

4.5 Didactisch handelen
In de klas wordt er les gegeven volgens het Activerende Directe Instructiemodel (ADI-model).
Dit betekent dat leerlingen gerichte instructie krijgen, waarbij het doel expliciet wordt
benoemd en zichtbaar is. Door middel van activerende werkvormen en denkstimulerende
gespreksmethodieken worden leerlingen uitgedaagd tot nadenken en handelen.
Coöperatieve werkvormen worden ingezet om van en met elkaar te leren. In het ADI-model
staat tevens het zelfstandig werken centraal. Hierdoor leren de leerlingen o.a. om zelf
oplossingen te bedenken. De inzet van het Digibord, de TimeTimer en het stoplicht is
essentieel. Om een actieve leerling te krijgen is ook een actieve leerkracht nodig. Daarom is
de groepsleiding op de Emmaschool geschoold met de technieken van “Teach Like A
Champion”.
Het pedagogisch en didactisch handelen wordt in beeld gebracht door middel van het
(zelf)evaluatiemodel, lesmodel activerende instructie, ADI-observaties en Teamfotoobservaties. Dit alles gebeurt in een cyclisch proces.
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4.6 Schoolklimaat
Onder het schoolklimaat verstaan wij het geheel van aanwezige en gecreëerde
omgevingsfactoren, die invloed hebben op het welbevinden van de leerlingen. Hierbij gaan
wij uit van de drie psychologische basisbehoeften: relatie, competentie en autonomie
(Stevens, Zin in school, 2004). Kenmerken van ons pedagogisch klimaat zijn: vertrouwen
bieden, ondersteunen waar nodig en uitdagen tot leren. Dit vraagt om pedagogische tact
(Stevens & Bors, Pedagogische tact, 2013).
“De volgende begrippen staan centraal bij pedagogische tact:
 bewustwording;
 gevoeligheid voor de leerling;
 handelen vanuit volle aandacht (voor de leerling);
 een context van veiligheid;
 een cultuur van (zelf)vertrouwen en vertrouwen in de ander;
 het innemen van een groter perspectief en het perspectief van de ander;
 wederzijdse responsiviteit en onvoorwaardelijke steun.
Samenvattend reageert de pedagogisch tactvolle leraar niet zozeer vanuit zijn eigen
perspectief–wat begrijpelijk is, de leraar is immers zijn eigen instrument–en vanuit de
opvattingen of goede bedoelingen die hij heeft, maar ageert hij vooral pedagogisch vanuit
het perspectief van de leerling” (Verbeek, 2014).
Dit alles zien wij terug in het handelen van de leerkracht in de interactie, instructie en het
klassenmanagement zoals deze beschreven staat in het pedagogisch groepsplan.
Om een goed pedagogisch klimaat te ondersteunen en te behouden, werken wij met een
aantal programma’s:
 Rots en Water
Sinds schooljaar 2015-2016 is de sociale competentie
training Rots en Water opgenomen in het vak- en
vormingsaanbod. Door middel van fysieke
activiteiten, spelvormen en (zelf) reflectie werken we
aan basisbehoeftes zoals veiligheid, sociale
contacten, respect en zelfvertrouwen.
Weerbaarheid, concentratie, contact maken en grenzen aangeven en herkennen zijn
belangrijke thema’s binnen de training. De lessen worden gegeven door gecertificeerde
leerkrachten en worden in de mentorgroepen aangeboden in blokken van 8-10 weken. Per
schooljaar volgt iedere groep tweemaal een blok Rots en Water training.

kind
ben jij
ik zie jou
veiligheid geven aan jou
altijd

 Beste Vrienden, Beste Burgers
In het schooljaar 2016/2017 is gestart met het tweejarig implementatietraject van
programma ´Beste Vrienden, Beste Burgers van de Vreedzame school. Het aanbod van dit
programma is gericht op het bevorderen van sociale competentie en burgerschap en
sociale integratie, met inbegrip van het overdragen van kennis over en kennismaking met de
diversiteit in de samenleving. Deze cultuur, deze attitude in de groep en school verbindt, ze is
open en veilig en kent een sfeer van respect en vertrouwen.
Wij hanteren schoolregels. Deze staan opgesteld in het schoolveiligheidsplan (Koningin
Emmaschool).
Tweemaal per jaar wordt de SCOL afgenomen. Dit is een methode onafhankelijk
leerlingvolgsysteem voor sociale competentie. De gegevens van de SCOL worden op
leerling niveau, op groepsniveau en op schoolniveau ingezet om inzicht te krijgen in het
pedagogisch klimaat van de school en indien nodig hier een interventie op te plegen. Het
pedagogisch groepsplan wordt geëvalueerd en bijgesteld op basis van de uitkomsten van
de SCOL.
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In het schoolveiligheidsplan staat het veiligheidsbeleid van de school beschreven. Daarin
staat ook beschreven wie de coördinator sociale veiligheid is en wat zijn/haar taken zijn. Wij
hanteren een protocol social media en een pestprotocol. In het boekje ‘sfeerbeeld van de
Koningin Emmaschool’ (Koningin Emmaschool, 2015) wordt de sfeer en de beleving van
leerlingen, ouders en het team op onze school in beeld gebracht. In schooljaar 2017-2018
wordt een coördinator Sociale Veiligheid opgeleid.

4.7 Pedagogisch handelen
Bij de start van het schooljaar wordt in elke groep een pedagogisch groepsplan opgesteld
met daarin de pedagogische en didactische onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de
groep en van de individuele leerlingen. De drie psychologische basisbehoeften relatie,
competentie en autonomie (Stevens, Zin in school, 2004) zijn hierbij het uitgangspunt.
In het pedagogisch groepsplan staat beschreven welke pedagogische aanpak naast de
basisondersteuning van de groep voor een subgroep of individuele leerling wordt ingezet.
Vanzelfsprekend is er ook een koppeling met de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte die
beschreven wordt in het OP, namelijk ondersteuning op het gebied van interactie, instructie
en klassenmanagement.

4.8 Onderwijstijd
De leertijd van de Koningin Emmaschool is conform de wet. Er is sprake van een
continurooster met twee keer een pauzemoment.
Als een leerling te weinig onderwijs volgt of voortijdig dreigt uit te stromen, is er nauw contact
met leerplicht van de gemeenten en het samenwerkingsverband over de handelingswijze.

4.9 Leerlingparticipatie
De stem van de leerling doet ertoe. Binnen de vreedzame school werken we met thema’s
rondom eigenaarschap, meningvormende thema’s en zeggenschap. Aan het einde van het
schooljaar gaat een leerlingenrapport/portfolio mee naar huis.
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Hoofdstuk 5. Begeleiding en ondersteuning van leerlingen
Dit hoofdstuk gaat over de begeleiding en ondersteuning van leerlingen op onze school. In
dit hoofdstuk komen begrippen als het ontwikkelingsperspectief, de commissie voor de
begeleiding, schoolstandaarden en groepsplannen aan bod. Een uitwerking van concrete
doelen per beleidsjaar is te vinden in hoofdstuk 9 van dit document.

5.1 Handelingsgericht werken
Onze kwaliteitscyclus is gebaseerd op Handelingsgericht werken (HGW). In onze
handelingskalender zijn de verschillende fasen van het HGW uitgewerkt. In het
Ontwikkelingsperspectief (OP) wordt voor iedere leerling het leerstofaanbod beschreven op
basis van het gestelde uitstroompersperspectief en de bijbehorende leerroutes. De
belemmerende en bevorderende factoren en de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften
spelen daarbij een centrale rol. Het leerstofaanbod wordt in het groepsplan door de mentor
aan het begin van het schooljaar opgesteld en vervolgens in een cyclisch proces
geëvalueerd en besproken met de intern begeleider en orthopedagoog. Afstemming met
ouders vindt plaats in de driehoek ouders, leerling, school.
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5.2 Instroom nieuwe leerlingen
Toelaatbaarheid
Met de inwerkingtreding van de Wet Passend Onderwijs wordt de toelaatbaarheid van
leerlingen bepaald door de samenwerkingsverbanden. Zij geven een
toelaatbaarheidsverklaring af. Wij werken met verschillende samenwerkingsverbanden in de
regio Amersfoort.
Op basis van de beschikbare gegevens wordt door de verwijzende school of instelling
onderzocht of de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van het kind past bij het
ondersteuningsprofiel van de school. Er dienen twee deskundigheidsverklaringen geschreven
te worden, één door een interne en één door een externe specialist. De specialisten kunnen
zijn: een orthopedagoog, een psycholoog of een maatschappelijk werker. Als er een positief
advies door beide partijen wordt afgegeven voor het SO ZML, wordt er een
toelaatbaarheidsverklaring opgesteld.

Plaatsing
Bij instroom van een leerling stelt de commissie voor de begeleiding (CvB) de toelating vast
en wordt de leerling in een groep geplaatst. Vanuit de Wet Passend Onderwijs heeft de
school de wettelijke taak om, binnen 6 weken na inschrijving, het Ontwikkelingsperspectief
(OP) voor de leerling te bepalen. Dit ontwikkelingsperspectief wordt besproken met de
ouders, de leerling (indien mogelijk) en de leerkracht in een op overeenstemming gericht
gesprek. Het ontwikkelingsperspectief wordt vastgesteld door de directeur namens het
bevoegd gezag tijdens een bespreking van de CvB.

5.3 Doorstroom
Leerlingniveau
Ontwikkelingsperspectief
Iedere leerling die de Koningin Emmaschool bezoekt, heeft een eigen
ontwikkelingsperspectief (hierna OP genoemd). Dit OP wordt binnen zes weken na de start
op de Koningin Emmaschool door de Commissie voor de Begeleiding opgesteld.
Het OP bestaat uit drie onderdelen.
 Leerlingenprofiel
 Ontwikkelingsperspectief en het handelingsdeel
 Evaluatie van het ontwikkelingsperspectief.
Het OP wordt tweemaal per schooljaar (in januari en juni) geëvalueerd door de leerkracht in
samenwerking met de Intern Begeleider en de orthopedagoog. Indien nodig zal het OP
worden bijgesteld. Beide evaluatiemomenten worden ondersteund met een gespreksavond
voor de ouders.
Eens in de vier jaar wordt het OP uitgebreider geëvalueerd met onder andere de afname
van een intelligentieonderzoek. Het streven is om de cyclus die onze school hierbij hanteert te
laten samenvallen met de verlenging van de toelaatbaarheidsverklaringen van de
leerlingen. Bij de overgang naar het VSO wordt het OP uitgebreider geëvalueerd, eventueel
met behulp van psychodiagnostisch onderzoek.
De school heeft een op overeenstemming gericht overleg (OOGO) met ouders als het OP
wordt opgesteld. Tijdens dit overleg wordt het OP besproken. Ouders en school
ondertekenen het OP:
 om te bevestigen dat er op overeenstemming gericht overleg heeft plaatsgevonden
tussen school en ouders;
 om in te stemmen met het handelingsdeel van het OP;
 1 keer per jaar na evaluatie en bijstelling.
Op deze wijze zijn ouders actief betrokken bij de (school)ontwikkeling van hun kind en is er
sprake van een gedeelde verantwoordelijkheid.
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Onderwijsaanbod en opbrengstgericht werken
Bij het stellen van doelen gaan we planmatig te werk. We stellen vast wat we met de doelen
willen bereiken en hoe wij dat gaan verwezenlijken. Deze doelen en afspraken worden
vastgelegd in het OP en het groepsplan. De leerlijnen (CED-leerlijnen en CED Plancius) zorgen
voor afstemming op het lesaanbod en op het gebruik van methoden.
De vorderingen van de leerlingen worden door de mentoren systematisch gevolgd. Wij
maken daarbij gebruik van de CED leerlijnen en het leerlingvolgsysteem ParnasSys.
Tweemaal per jaar wordt de SCOL (een methode onafhankelijk leerlingvolgsysteem voor
sociale competentie) ingevuld door de mentor van de leerling. De toetskalender (Koningin
Emmaschool) biedt een cyclisch proces van toetsen en verzamelen van data.
Voor het cyclisch werken wordt het volgende schema gebruikt:
1.Waarnemen -> 2. Begrijpen-> 3. -> Wegen -> 4. Plannen ->5. Handelen -> 6. Evalueren
Deze stappen worden visueel weergegeven in het volgende schema.

De leerling wordt gevolgd in zijn of haar ontwikkeling op de cognitieve leergebieden en ook
in de sociaal-emotionele ontwikkeling en leren leren. Tijdens de groepsbesprekingen wordt
geëvalueerd of de leerling zich ontwikkelt conform het vastgestelde ontwikkelingsperspectief
en of acties nodig zijn. Eventueel worden aanpassingen in het onderwijsaanbod gedaan.
Deze wijzigingen worden vastgelegd in het groepsplan of OP. Als verschillende interventies
geen succes hebben en het nodig is om het uitstroomniveau of de uitstroombestemming van
de leerling bij te stellen, wordt een wijziging in ontwikkelingsperspectief voorgedragen aan
de CvB, die vervolgens de beslissing neemt of het ontwikkelingsperspectief wordt gewijzigd.
Het onderwijs wordt gegeven en er wordt opnieuw getoetst.
Tweemaal per jaar is er een gesprek om ouders te informeren over de vorderingen van hun
kind.
Meer informatie over het opbrengstgericht werken is te vinden in de Handelingskalender
(Koningin Emmaschool).
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De rol van de leerkracht
De leerkracht is het eerste aanspreekpunt voor ouders en kind, volgt de ontwikkeling van de
leerling, evalueert het OP en bespreekt dit met ouders. De leerkracht gaat op huisbezoek bij
de leerling.

Groepsniveau
Groepsplan
De leerkracht maakt een groepsplan op basis van het curriculum van de school in
combinatie met de ontwikkelplannen van de leerlingen in de groep. Dit groepsplan beschrijft
zowel de pedagogische als didactische aspecten op de volgende onderdelen (conform de
leergebieden in het OP):
 sociale en emotionele ontwikkeling;
 leren leren;
 mondelinge taal;
 zelfredzaamheid;
 schriftelijke taal;
 rekenen..
Groepsplanevaluaties
In januari /februari vinden de groepsplan tussenevaluaties plaats nadat de mentoren het
leerstofaanbod hebben geëvalueerd. Er wordt geëvalueerd op individueel en op
groepsniveau. De toetsgegevens en de gegevens uit de SCOL worden in de tussenevaluatie
meegenomen in het bepalen van het leerstofaanbod en het pedagogisch groepsplan.
Tijdens de bespreking komen de volgende onderwerpen aan de orde:
 Hebben de leerlingen geprofiteerd van de aanpak uit het groepsplan?
 Zijn de streefdoelen op groepsniveau en op individueel niveau behaald?
 Ontwikkelt de groep en de individuele leerling zich volgens de standaard, of moet er een
interventie ingezet worden om het streefniveau alsnog te laten behalen?
Als blijkt dat er meer nodig is, kan er extra individuele ondersteuning worden ingezet door
bijvoorbeeld het inzetten van een specialist. Ook kunnen aanpassingen in de verschillende
elementen van het onderwijs leerproces ingezet worden, bijvoorbeeld aanpassingen in het
leerstof aanbod, de leertijd, het didactisch handelen of het pedagogisch handelen. De
wijzigingen worden vastgelegd in het nieuwe groepsplan.
In juni worden de leeropbrengsten weer besproken tijdens de groepsevaluatie. De
leerkrachten, intern begeleider en orthopedagoog analyseren opnieuw de resultaten op
groepsniveau en op leerlingniveau. Het groepsplan en de ontwikkelplannen van de
leerlingen worden geëvalueerd. Deze gegevens zijn medebepalend voor het
leerstofaanbod, het pedagogisch handelingsplan en individuele plannen voor het volgende
schooljaar.
De uitkomsten van de evaluaties van de groepsbespreking worden besproken en
vastgesteld in de CvB. De leerkracht schrijft op basis van de gegevens de jaarlijkse evaluatie
van het OP, dit wordt met ouders besproken en ondertekend.

Schoolniveau
Leeropbrengsten op schoolniveau
Het ontwikkelingsperspectief is functioneel voor de keuze van het dagelijks onderwijs dat de
leerling krijgt binnen ons aanbod (een basis, verdiept of intensief arrangement). De
Emmaschool heeft haar curriculum beschreven in arrangementkaarten en heeft
standaarden opgesteld voor haar onderwijs. Er zijn vier leerroutes, met daarbij passende
arrangementen. Zie de schoolstandaarden en leerroutes in bijlage 3.
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De leeropbrengsten worden op schoolniveau geanalyseerd door de intern begeleider en
worden beschreven in een jaarverslag. Daarin worden de leeropbrengsten vergeleken met
de streefdoelen die we op schoolniveau hadden gedefinieerd. Op basis van deze analyse
kunnen aanbevelingen voor wijzigingen in het beleid worden gedaan. De verbeterdoelen
worden beschreven in het jaarplan dat wordt vastgesteld door de directie. Het onderwijs
wordt gegeven en er wordt opnieuw getoetst om te evalueren of de verbeterplannen effect
hebben gehad en te bepalen waarop bijgestuurd kan worden.

5.4 Uitstroom
Bij uitstroom naar vervolgonderwijs
Leerlingen van de SO-afdeling van de Koningin Emmaschool stromen uit naar voortgezet
(speciaal) onderwijs.
Onze school leidt op tot vier uitstroommogelijkheden:
A
Praktijkonderwijs / VSO ZML
B
VSO ZML
C
VSO ZML
D
VSO Speciale leerstroom

Bij verwijzing naar een andere vorm van het (speciaal) onderwijs
Waar het in het belang van de leerling nodig is, vindt in overleg met de ouders een verwijzing
plaats naar een andere vorm van (speciaal) onderwijs. In geval van verwijzing wordt een
door het samenwerkingsverband vastgestelde procedure gevolgd, waarbij eventueel een
toelaatbaarheidsverklaring wordt afgegeven. Onderdeel van deze
toelaatbaarheidsverklaring is het oordeel van twee deskundigen (waaronder een
orthopedagoog). Mede op basis van het deskundigenoordeel wordt samen met ouders een
school gezocht die het best passend is bij de onderwijsbehoeften van de leerling. De intern
begeleider van de school legt contact met de school waarnaar verwezen gaat worden en
overlegt het dossier. Deze school onderzoekt of zij kunnen voldoen aan de
onderwijsbehoeften van de leerling. In het triadegesprek stemmen alle partijen (ouders,
nieuwe school en de Koningin Emmaschool) in met de verwijzing naar het (S)O, waarna de
leerling over kan gaan naar de andere school.

Uitstroomgegevens
Jaarlijks verzamelen wij de uitstroomgegevens van onze leerlingen en deze worden naast de
verwachtingen gelegd die zijn vastgelegd in het ontwikkelingsperspectiefplan. Op deze
manier meten we of de onderwijsarrangementen en de kwaliteit die wij aanbieden, leidt tot
de verwachte uitstroom. De opbrengst van ons onderwijs wordt mede vertaald in
uitstroomcijfers. In het jaarlijkse verslag van de opbrengsten (Koningin Emmaschool, 2017)
worden de gegevens over uitstroom en bestendiging weergegeven.

Nazorg en bestendiging
Als leerlingen uitstromen, vindt een warme overdracht plaats. Wanneer de leerling de school
heeft verlaten wordt er in het nieuwe schooljaar geïnformeerd naar de stand van zaken van
de schoolverlater. De schoolverlater wordt 2 jaar lang (1x per jaar) gevolgd aan de hand
van een aantal vaste vragen. De bevindingen worden geëvalueerd en gerapporteerd aan
de CvB. In de CvB wordt besproken welke acties worden ondernomen t.a.v. de bevindingen.
Daarnaast bieden wij scholen de mogelijkheid om contact met ons op te nemen bij vragen
over een leerling die van onze school afkomstig is.

5.5 Schoolondersteuningsprofiel
In het schoolondersteuningsprofiel hebben wij beschreven wat wij naast de
basisondersteuning extra of gespecialiseerd bieden aan leerlingen met extra
onderwijsbehoeften. Het schoolondersteuningsprofiel wordt minstens één keer in de vier jaar
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geëvalueerd en opnieuw vastgesteld. Wij zullen ons schoolondersteuningsprofiel voor
november 2018 evalueren en bijstellen, waarna het door het bestuur wordt vastgesteld.

5.6 Rol van de Commissie voor de begeleiding
Namens het bevoegd gezag is de directeur de voorzitter van de commissie voor de
begeleiding (CvB). De CvB adviseert vanuit onderwijskundig, pedagogisch, psychologisch en
medisch oogpunt, rekening houdend met de beperkingen en mogelijkheden van de leerling.
De CvB heeft daarnaast tot taak:
•
te adviseren over het vaststellen en bijstellen van het uitstroomperspectief;
•
het ten minste één keer per jaar evalueren van het uitstroomperspectief en hiervan
verslag te doen aan het bevoegd gezag;
•
te adviseren over terugplaatsing of overplaatsing van de leerling naar een andere
vorm van onderwijs.
In de CvB hebben zitting: directie, IB, jeugdarts GGD, orthopedagoog,
schoolmaatschappelijk werk MEE, aandachtsfunctionaris Wijkteam van de gemeente
Amersfoort en indien gewenst de ouder en/of leerkracht van de leerling die besproken
wordt.
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Hoofdstuk 6. Mensen
Voor het realiseren van goed onderwijs is het team de belangrijkste factor. Het gaat om de
mensen voor de klas. Wij geven dagelijks vorm aan het leren van kinderen. Dit doen wij
individueel, maar vooral ook in samenspraak met elkaar. In dit hoofdstuk wordt beschreven
hoe wij omgaan met het personeel en de ontwikkeling van onze medewerkers. Een
uitwerking van concrete doelen per beleidsjaar is te vinden in hoofdstuk 9 van dit document.

6.1 Professionele leergemeenschap
Onze school heeft de ambitie om zich als professionele leergemeenschap blijvend te
ontwikkelen. In een professionele cultuur wordt met elkaar samengewerkt en samen
ontwikkeld, vanuit het belang van kinderen en hun ontwikkeling.
Onder goede sturing verstaan wij het faciliteren van medewerkers en het geven van
vertrouwen. In combinatie met het nemen van verantwoordelijkheid, leidt dit tot
professionaliteit en welbevinden van de medewerkers. Dit vinden wij van cruciaal belang om
onze onderwijsdoelen te realiseren.

uitdaging
vanuit passie
in ontwikkeling blijven
niet stil blijven staan
groei
De school is een moderne arbeidsorganisatie. Transparant personeelsbeleid maakt daar
onderdeel van uit en is voor het behalen van de (onderwijs)doelen cruciaal en maximaal
ondersteunend. Dat betekent voor onze school dat we een beleid van werving en selectie
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hanteren, gericht op de kwaliteit van professionals, aansluitend op de begeleidingsvragen
van onze leerlingen.
Daarnaast zijn we gericht op duurzame inzetbaarheid van alle medewerkers. Dat betekent
dat er oog is voor de fase in de loopbaan en de leeftijdsfase van de professionals. Als school
leveren we onze bijdrage aan het beperkt houden van het verzuim op stichtingsniveau.
Ons personeelsbeleid staat op bestuurlijk niveau beschreven in het strategisch beleidsplan
(PCOU) en in verschillende beleidsnotities van de PCOU.

samen
samen sterk
samen nooit alleen
wij zie elkaar staan
samen

6.2 Taakbeleid
Op de school moet veel werk worden verzet. Al het werk dat op school plaats vindt, moeten
we zo goed mogelijk afstemmen op de deskundigheid en de beschikbare tijd van de
medewerkers van de school. Op deze manier helpt taakbeleid bij het effectief, doelgericht
werken (“de goede dingen doen”). Bovendien helpt het om efficiënt, doelmatig te werken
(“de dingen goed te doen”).
Wij proberen zoveel mogelijk rekening te houden met de arbeidsomstandigheden van
bepaalde groepen personeelsleden, zoals minder arbeidsgeschikten, personeel in
deeltijdbetrekkingen, pas beginnende en oudere werknemers.
Het taakbeleid op school wordt uitgewerkt op basis van de beleidsnota Taakbeleid (PCOU),
die is vastgesteld door het bestuur. Binnen het taakbeleid op school onderscheiden we:
 Lesgebonden taken: alle taken die rechtstreeks samenhangen met lesgevende of
coördinerende of andere taken m.b.t. de groep en het lesgeven.
 Professionaliseringstaken: de taken gericht op ontwikkeling en versterking van de
vakbekwaamheid binnen onze onderwijsorganisatie.
 Duurzame inzetbaarheid: de taken die zijn gericht op ontwikkeling en vergroting van
brede inzetbaarheid en draagkracht vanuit een persoonlijke ambitie. Zij zijn gericht
op ondersteuning van ontwikkelingsmogelijkheden in de loopbaan binnen of buiten
het onderwijs.
 Schoolgebonden taken: alle taken die op school gedaan dienen te worden en die
niet rechtstreeks voortvloeien uit lesgeven en groepsgebonden taken.
Schoolgebonden taken kunnen onder lestijd plaatsvinden of buiten lestijd. Soms
kunnen schoolgebonden taken schooloverstijgend zijn zoals het deelnemen aan
netwerken of werkgroepen.
Op school wordt via het taakbeleidsysteem Cupella vastgelegd en berekend welke
verschillende taken door de medewerkers binnen hun functie en benoemingsomvang
worden uitgevoerd. Binnen onze school wordt een taakomschrijving van elke voorkomende
taak vastgesteld. Dit wordt vastgelegd in het document Taakomschrijving. Op basis van dit
document worden voor elk schooljaar de taken verdeeld.
Er wordt gewerkt met de volgende uitgangspunten:
 Schooltaken moeten worden verricht (plichten, maar ook rechten bieden
bescherming aan de medewerkers).
 Er moet bewust met de taakverdeling en de taken worden omgegaan i.v.m. het
voorkomen van ziekteverlof.
 We gaan uit van de normjaartaak, wat betekent: 1659 uur werken in een schooljaar.
Uitgangspunt is dat iedereen een werktijdfactor heeft die aansluit bij het
daadwerkelijk gewerkte aantal uren.
 Er is sprake van verplichte deelname door elke leerkracht aan:
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SO organisatie & themavergaderingen op werkdagen
studiedagen naar rato van de werktijdfactor
groepsactiviteiten
schoolkamp
ouderavonden
kerstviering
laatste dag in de grote vakantie.

6.3 Formatiebeleid
Ons formatiebeleid is gebaseerd op de visie en missie zoals geformuleerd in het Strategisch
Beleidsplan (PCOU). Hiernaast zijn de navolgende vastgestelde beleidsnotities, bepalend
voor het formatiebeleid:
 Mobiliteitsbeleid
 Benoemingsbeleid
 Taakbeleid
 Beleid functiemix
 Professionaliseringsbeleid
Op 1 oktober van ieder kalenderjaar worden de leerlingen in de scholen geteld. Het aantal
leerlingen bepaalt de formatie voor het schooljaar daarop volgend (T-1 systematiek). In het
formatieplan wordt de inzet van de toegewezen formatie aangegeven. Het bestuurlijk
meerjaren-formatieplan (PCOU) ligt ten grondslag aan het formatieplan.
De onderwijskundige visie is de basis van onze school. Het bepaalt op een nadrukkelijke wijze
hoe het onderwijs op de school inhoud en vorm krijgt. Binnen het formatiebeleid ontstaan de
vragen: Hoe realiseren wij onze onderwijskundige visie en het onderwijsconcept dat hier uit
voort komt?
Welke functies en expertise zijn daarvoor nodig? Welke competenties en vaardigheden zijn
er reeds op school aanwezig, welke ontbreken en hoe is aanvulling van die competenties en
vaardigheden mogelijk?
Oftewel: wat is de huidige situatie, wat is de gewenste situatie en welke stappen moeten er
worden gezet om die gewenste situatie te bereiken? Aan de hand hiervan komt het
formatiebeleid op schoolniveau tot stand.
Bij het opmaken van het jaarlijkse formatieplan wordt o.a. rekening gehouden met allerlei
inkomsten en andere factoren zoals:
 leerlingenaantal;
 bekostiging verschillende doelgroepen;
 zorggelden gemeenten;
 passend onderwijs (samenwerkingsverbanden);
 personeel- en arbeidsmarktbeleid.
De uitgaven worden bepaald door factoren zoals hierboven beschreven maar ook door
personele verplichtingen die op school- en/of bestuursniveau aanwezig zijn en die in
navolging tot rechtspositionele eisen een hogere prioriteit hebben.
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6.4 Gesprekkencyclus (wet invulling wet BIO)
In de cao-PO hebben werkgevers en werknemers afgesproken dat op iedere school een
gesprekkencyclus wordt toegepast bestaande uit functionerings- en
beoordelingsgesprekken, loopbaangesprekken, of andere gesprekken die de professionele
ontwikkeling van medewerkers betreffen. De wet Beroepen in het onderwijs (wet BIO)
beschrijft bekwaamheidseisen waaraan leerkrachten moeten
voldoen. Ook zijn er bekwaamheidseisen voor directeuren
geformuleerd. De nieuwe bekwaamheidseisen gelden vanaf
1 augustus 2017.
Door iedere medewerker wordt een persoonlijk ontwikkelplan
(POP) geformuleerd dat jaarlijks wordt geëvalueerd en
beoordeeld. Voor het POP wordt gebruik gemaakt van de
bekwaamheidseisen van het beroep leerkracht en die zijn
vertaald in een aantal competenties. Deze
bekwaamheidseisen zijn leidend in de gesprekscycli. Voor de
functie van schooldirecteur wordt gebruik gemaakt van 8
omschreven competenties. Via de cao is vastgelegd dat de
resultaten van het persoonlijk ontwikkelingsplan worden weergegeven in het
bekwaamheidsdossier. Op onze school hebben alle medewerkers een bekwaamheidsdossier
in Youforce. Docenten zijn zelf verantwoordelijk voor het op orde hebben van dit dossier. Zij
houden het bekwaamheidsdossier bij in de professionaliseringsuren en taakuren.
De gesprekkencyclus zien wij op onze school als een belangrijk instrument. Met behulp van
het systeem gesprekkencyclus kunnen medewerkers en schoolleiding richting geven aan de
ontwikkeling van talenten en vaardigheden en daarbij ook sturen op missie, visie en
doelstellingen van de school.
Ontwikkeling van talenten door de medewerkers leidt tot een hogere onderwijskwaliteit,
meer werkplezier en ook tot een betere balans tussen belasting en belastbaarheid.
Wij voeren de gesprekkencyclus met teamleden als volgt uit:
De directeur voert de gesprekken met de locatieleider en teamleden functionerend
in functieschaal LC.
De locatieleider voert de gesprekken met de leerkrachten van hun team.
Alle teamleden hebben jaarlijkse gemiddeld twee gesprekken: een startgesprek en
een eindgesprek.
Ieder jaar vindt er een klassenbezoek plaats.
Ieder teamlid heeft één keer in de 4 jaar een beoordelingsgesprek.
Ook bestaat er de mogelijkheid om een coachingstraject aangeboden te krijgen of
aan te vragen.
Voor meer informatie en de vastgestelde functieomschrijvingen verwijzen wij naar het
functieboek (PCOU).

6.5 Professionalisering
Het ministerie van OCW wil samen met de beroepsgroep van leraren, de werkgevers en de
vakbonden ervoor zorgen dat alle leraren in het lerarenregister zijn opgenomen. Het
lerarenregister wordt vanaf augustus 2017 gefaseerd ingevoerd tot en met 2027. In 2019
moeten alle leraren zich hebben aangemeld voor de lijst (PO-raad, 2017). In het online
register komt te staan welke scholing leraren hebben gehad en hoe zij hun kennis over het
vak op peil houden.
Om vervolgens geregistreerd te blijven, zullen docenten periodiek moeten aantonen dat zij
aan voldoende professionaliseringsactiviteiten hebben deelgenomen om in hun
bekwaamheidsonderhoud te voorzien. Zie ook: https://www.registerleraar.nl/
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Iedere leraar is verantwoordelijk voor het op orde houden van zijn eigen professionalisering.
Daarnaast wordt hij/zij geacht mee te doen met de collectieve scholingsprogramma’s op
het gebied van organisatie en onderwijsinhoud. Ons professionaliseringsplan wordt daarom
opgesteld met scholingsvragen- en opdrachten vanuit individuele teamleden, gedeelten
van het team en het gehele team.
De verantwoording voor deze individuele en collectieve scholing wordt aangedragen vanuit
de diverse gesprekkencycli, de tevredenheidonderzoeken, de zelfevaluatie, de lesbezoeken
en lesanalyses, de teamfoto, de flitsbezoeken. Ook worden de bevindingen van derden zoals
het bestuurlijk overleg of de Inspectie van het Onderwijs meegenomen.
Het team is een professionele leergemeenschap, waarbij leren met en van elkaar centraal
staat. We zijn verantwoordelijk voor alle kinderen op school die we betekenisvol actief laten
leren. Voor deze schoolplanperiode 2017-2021 staat voor collectieve professionalisering op
de agenda:
 Intervisie / Collegiale consultatie;
 Training Rots en Water;
 Leren werken met zichtbare doelen;
 Ontwikkeling competenties voor de Vreedzame school;
 Ontwikkeling competenties omtrent (veranderende) doelgroep.
Meer informatie is te vinden in het professionaliseringsplan (Koningin Emmaschool SO, 20172018).

6.6 Begeleiding nieuwe medewerkers (OP en OOP)
Op onze school is er aandacht voor de begeleiding van nieuwe leerkrachten. Een nieuwe
leerkracht wordt begeleid door de intern begeleider en een daartoe aangewezen collega.
Er is ruimte voor tussentijdse gesprekken en coaching. Het laatste wordt ook gedaan door de
leidinggevende van de nieuwe leerkracht.
Doordat wij een gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen voor alle kinderen in een fase,
leert een nieuwe leerkracht snel het pedagogisch klimaat en de didactische aanpak van
fase en de school kennen. We werken niet volgens een omschreven inwerkperiode, maar
stemmen dit onderling af en passen dit aan op de mogelijkheden en behoeften van de
nieuwe medewerker. De daarbij horende hulp en verantwoordelijkheden van de school zijn
te vinden in het protocol ‘Begeleiding nieuwe leerkracht’ (Koningin Emmaschool).

6.7 Vervanging
In verband met de Wet WWZ uit 2016 vraagt het invalwerk meer afstemming dan voorheen.
Invallers bouwen met invoering van de genoemde wet sneller rechten op, wat kan leiden tot
scheefgroei en risico’s binnen de formatie. Voor onze specifieke doelgroep hebben wij
invallers nodig die gekwalificeerd en ervaren zijn en het liefst bekend zijn met de school.
Daarom werken wij sinds 1 augustus 2016 met collega’s die een vast vervangingscontract
hebben. Binnen het SO betekent dit 0,1890 WTF vervanging OOP en 0,4 vervanging WTF OP.
Ook vallen deeltijdcollega’s regelmatig in.

6.8 Evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in de schoolleiding
De koningin Emmaschool streeft naar een evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in
de schoolleiding, zoals beschreven in artikel 30 van de wet. Met ingang van dit schoolplan
bestaat de huidige samenstelling van het MT voor 100% uit vrouwen.
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Hoofdstuk 7. Kwaliteitsbeleid
Het doel van ons kwaliteitsbeleid is om de kwaliteit van ons onderwijs te bewaken, vast te
houden en waar nodig te verbeteren. Wij stellen ons regelmatig de vraag: “Doen we de
juiste dingen en doen we de juiste dingen ook goed?” In dit hoofdstuk beschrijven wij ons
kwaliteitsbeleid. Een uitwerking van concrete doelen per beleidsjaar is te vinden in hoofdstuk
9 van dit document.

7.1 Interne kwaliteitszorg
Kwaliteitsmanagementsysteem
We hebben de afgelopen jaren structureel aandacht gevestigd op kwaliteitszorg. Wij
waarborgen de kwaliteit binnen een doorlopende cyclus en door middel van de
ondersteuning van een kwaliteitsmanagementsysteem. Bovenschools zijn we gekomen tot
een keuze voor een kwaliteitsmanagementsysteem, genaamd ‘Samen voor Goud’. Dit
kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan de eisen van het onderzoekskader (voortgezet)
speciaal onderwijs 2017 van de Inspectie van het Onderwijs en de Lecso Kwaliteitsnorm
Speciaal Onderwijs 2016.
Het kwaliteitsmanagementsysteem helpt ons te bewaken de juiste dingen te doen. In dit
systeem krijgen al onze digitale documenten een plek en voeren we schoolevaluaties uit.
Ieder jaar stelt het managementteam in samenspraak met het team een jaarplan op met
daaraan gekoppeld een schoolontwikkelagenda voor het komende schooljaar. De daarin
beschreven beleidsvoornemens en prioriteiten volgen we. Voortdurende evaluatie zorgt voor
inzicht in de uitvoering en de resultaten. De directie is eindverantwoordelijk voor het
waarborgen van coördinatie van de inspanningen en verantwoording naar bestuur en
inspectie. Binnen de samenwerkende cultuur van onze school spreken we van gedeeld
leiderschap en vanuit onze overtuiging van het zijn van een professionele leergemeenschap
dragen we allen verantwoording voor de gemaakte plannen.
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Binnen deze schoolplanperiode willen wij voldoen aan de certificering op basis van de
Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs 2016. Hiervoor is een projectgroep samen met andere
scholen van PCOU opgezet.

Tevredenheidsonderzoek
De tevredenheid van leerkrachten wordt elke drie jaar onderzocht door middel van een
vragenlijst van Oberon. In het schooljaar 2018-2019 wordt er een tevredenheidsonderzoek
afgenomen onder leerlingen.

Gesprekkencyclus
In hoofdstuk 6 is beschreven hoe de gesprekkencyclus op onze school vorm krijgt.

7.2 Externe kwaliteitszorg
Ouders zijn onze belangrijkste raadgevers met betrekking tot de ontwikkeling van hun kind.
We inventariseren hun feedback tijdens gesprekken over hun kind, door middel van
tevredenheidsonderzoeken (eens in de drie jaar door middel van Oberon), MRvergaderingen, ouderraadvergaderingen en klankbordgroepen over specifieke
onderwerpen. Zodra er gegevens zijn geïnterpreteerd wordt dit met de doelgroep
gecommuniceerd. Afhankelijk van de resultaten worden weloverwogen vervolgstappen
uitgezet. Het kan zijn dat er direct actie ondernomen wordt of er wordt een plan van aanpak
opgesteld.
Minimaal één keer per drie jaar wordt er een tevredenheidsonderzoek gehouden onder de
ouders. Door middel van dit onderzoek krijgen wij een beeld over hoe de ouders tegen onze
school aankijken en hoe zij onze school waarderen. De uitslag wordt door de school
geanalyseerd en er wordt een plan van aanpak opgesteld voor mogelijke verbeteringen. De
uitslagen zijn te vinden in het document ‘Emmaschool SO waardering ouders’ (Koningin
Emmaschool, SO, 2017).
Door de complexiteit van het speciale onderwijs betreffende regelgeving, wetgeving,
diagnoses et cetera laten we ons graag adviseren door de deskundigen van bepaalde
organisaties zoals LECSO, PO-raad en Speciaal Centraal. Ook kent ons eigen bestuur een
eigen directieberaad van speciale scholen.
De inspectiebezoeken en rapporten geven een duidelijk beeld van de school. We kijken uit
naar de gesprekken met de inspecteur binnen het nieuwe toezichtkader.

kwetsbaar
in beweging
ik blijf observeren
hindernissen zullen blijven
komen
! oplossing !

7.3 Het bewaken van de onderwijskwaliteit door het bestuur
Het bestuur (het bevoegd gezag) houdt zicht op de kwaliteit van de school door de
volgende activiteiten:
 Aan het begin van het schooljaar zijn er zogenaamde Kwaliteitspresentaties van de
scholen. Een school presenteert aan ongeveer drie andere scholen en aan leden van het
bestuur hun prestaties van het afgelopen jaar en geven een vooruitblik met de
doelstellingen voor komend schooljaar.
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Het bestuur bezoekt meerdere keren per jaar de school en er vindt tussen de bestuurder
en de directeur een functioneringsgesprek plaats.
Alle beleidsdocumenten worden via het kwaliteit administratiesysteem aangeboden aan
het bestuur.

7.4 Verantwoording aan belanghebbenden
Binnen een professionele organisatie is verantwoording van de gerealiseerde kwaliteit van
het onderwijs vanzelfsprekend. Wij leggen verantwoording af op de volgende manieren:
 de directie en het team aan het bestuur door managementgesprekken en tijdens
schoolbezoeken;
 de directie aan de MR en GMR door rapportages en advies- en instemmingsaanvragen;
 het bestuur PCOU aan de onderwijsinspectie;
 het team aan ouders middels ouderavonden;
 de leerkrachten in gesprek met ouders over de ontwikkeling van hun kind;
 het bestuur en de directie aan gemeenten, ketenpartners en stakeholders en het
samenwerkingsverband;
 de directie aan de leerlingen in de leerlingenraad.
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Hoofdstuk 8. Diverse Beleidsterreinen
In dit hoofdstuk worden diverse uiteenlopende beleidsterreinen beschreven, zoals het
veiligheidsbeleid, communicatie, samenwerking met partners, ouderbetrokkenheid,
huisvestiging en financiën. Een uitwerking van concrete doelen per beleidsjaar is te vinden in
hoofdstuk 9 van dit document.

8.1 Veiligheidsbeleid
Een veilige omgeving voor scholieren en onderwijspersoneel houdt in dat er op sociaal
gebied een prettige sfeer op school is. Incidenten zoals ongepast gedrag, intimidatie, diefstal
en agressie willen we voorkomen. Dat kan door op tijd te signaleren en hier gericht tegen op
te treden. Dit geldt ook voor het bestrijden van pestgedrag.
Daarnaast zijn scholen wettelijk verplicht om een fysiek veilige leer- en werkomgeving te
bieden voor iedereen binnen de school: leerlingen, leerkrachten, onderwijsondersteunende
medewerkers, ouders, vrijwilligers, leveranciers en bezoekers. De Arbowet en o.a. de
Kwaliteitswet bieden kaders voor een goed veiligheidsbeleid. In de cao’s zijn afspraken
vastgelegd over de veiligheid voor personeel en alle scholen zijn verplicht om een
schoolveiligheidsplan te hebben.
De Koningin Emmaschool is samen met Dr. A. van Voorthuysenschool tot maart 2019 tijdelijk
gehuisvest op de locatie Clarenburg te Leusden. Omdat dit gebouw zich onvoldoende laat
splitsen in te onderscheiden gebruiksdelen voor de twee scholen, hebben we besloten tot
het vaststellen van een gemeenschappelijk geïntegreerd schoolveiligheidsplan (SVP).
Het gemeenschappelijk gebruik van de locatie vraagt om een geïntegreerde opzet en
uitvoering van het schoolveiligheidsbeleid. Deze werkwijze zal na terugkeer op de nieuw te
bouwen locatie; Vosheuvel in Amersfoort, op dezelfde wijze worden vormgegeven.

31

Deze samenwerking vraagt om veel afstemming. Zo moeten er afspraken zijn op het gebied
van bijvoorbeeld (gedrags)regels, BHV-activiteiten en –nascholing, alarmopvolging,
periodieke keuring van installaties, ruimten & materialen. Zo worden ook het
schoolveiligheidsplan en het ontruimingsplan gezamenlijk, jaarlijks geactualiseerd. Daarnaast
draagt iedere school wel zijn eigen verantwoordelijkheid waar het bijvoorbeeld gaat om
ARBO beleid zoals omgaan met werkdruk en taakbeleid.
Kortom, wij doen er als school alles aan om maximale veiligheid en welbevinden in en rond
de school te waarborgen. Daarnaast willen we ook dat onze school als optimaal veilig
beleefd wordt. De wijze waarop we daar in de breedst mogelijke zin vorm aan geven vindt u
terug in ons schoolveiligheidsplan.

8.2 Samenwerking
Wij vinden het belangrijk om een school te zijn die participeert in de wijk, de leefomgeving en
samenleving waar onze leerlingen deel van uitmaken. Ons netwerk kent door de regionale
functie van onze school daarnaast een grote verscheidenheid aan professionele
belanghebbenden. Wij vatten ons werkterrein daarom zo breed mogelijk op en
onderhouden relaties met alle instanties die op enigerlei wijze mee kunnen werken aan het
bieden van optimale kansen aan onze leerlingen.
De volgende partners zijn regelmatig betrokken bij de Vosheuvel. Sommige als directe
toezichthouder of uitvoerder van activiteiten, anderen als partner in netwerken van onze
school. Wij realiseren ons dat wij met de onderstaande opsomming van deze partners niet
compleet kunnen zijn. De dynamiek en steeds terugkerende uitdagingen, vragen om
doorlopende interactie met onze omgeving. Er zullen altijd aanvullingen op komen; zeker bij
tekortkomingen of nieuwe ontwikkelingen en vraagstukken.
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PCOU: Stichting Protestants Christelijk Onderwijs Utrecht: ons bevoegd gezag.
BCOU: Bestuur bureau Christelijk Onderwijs’, ons ondersteuningsbureau.
Samenwerkingsverbanden: het SWV ‘De Eem’ voor (speciaal)/(basis) onderwijs:
partners waarmee binnen de regio een sluitend netwerk aan onderwijs en
ondersteuning wordt gerealiseerd.
Diverse andere samenwerkingsverbanden in de regio (o.a. Nijkerk, Barneveld, Soest,
zuidwest Utrecht.
Stichting Meerkring (SO) en ’s-HeerenLoo onderwijs (Dr. A. van Voorthuijsenschool
(V)SO): onze samenwerkingspartners, tijdelijk tot maart 2019 in Leusden, maar daarna
weer op ‘Scholencomplex de Vosheuvel’ in Amersfoort. Samen vormen wij een
professioneel ‘Expertisecentrum Vosheuvel’, waarbij huisvesting, organisatie en
inhoudelijke afstemming noodzakelijk zijn.
Partnerscholen voor ZML SO in Utrecht; de Rafaëlschool (SO)
Speciaal Centraal: een inhoudelijk, praktisch en actief samenwerkingsverband van
diverse Speciaal Onderwijsscholen uit de regio Utrecht, met als centrale doelstelling
kennis delen en ontwikkelen. In diverse taakgroepen ontmoeten directies, intern
begeleiders, orthopedagogen, stage-coördinatoren en logopedisten elkaar.
Samenbrengen van andere [vak]secties behoort tot de mogelijkheden. De
taakgroepen worden inhoudelijk ondersteund door medewerkers van Speciaal
Centraal.
SBO overleg Amersfoort: het platform waarop de leidinggevenden van de scholen
voor SO, VSO, SBOen PrO elkaar ontmoeten en kennis delen.
Amerpoort en ’s Heerenloo: Amerpoort en ’s Heerenloo: belangrijke zorgverleners.
Veel leerlingen zijn afkomstig van kinderdagverblijven die onder de Amerpoort of ’s
Heerenloo vallen.
Amerpoort KIDS: voor de zorgbegeleiding van leerlingen ter ondersteuning van het
OP.
Amerpoort Buitenschoolse Opvang> BSO: de medegebruiker van de Vosheuvel sinds
1 juli 2012 voor naschoolse- en vakantieopvang voor kinderen met een verstandelijke















beperking. De BSO is zelfstandig en huurt de ruimtes van de Gemeente Amersfoort,
de formele eigenaar van het scholencomplex.
Diverse dagbesteding-aanbieders buiten de regio Eemland, zoals die er in grote
verscheidenheid zijn in o.a. de gemeentes Barneveld, Nijkerk en Zeist.
Gemeente Amersfoort, een belangrijke partner inzake de onderwijshuisvesting,
uitstroom van leerling via beschut werk & de WMO, samenwerkingspartner rond zaken
als bekostiging van zorg in de school, en actueler: samenwerkingspartner in het bouw
proces van de nieuwe Vosheuvel. De gemeente is eigenaar van het gebouw.
Wijkteams van o.a. gemeente Amersfoort
Dienst SRO, een zelfstandige afdeling van de dienst huisvesting van de gemeente
Amersfoort. Deze organisatie is medeverantwoordelijk voor onder andere
aanpassingen aan ons schoolgebouw.
GG&GD Eemland, verbonden en betrokken via onze jeugdarts die deel uitmaakt van
onze Commissie voor de Begeleiding, maar ook een kennispartner in geval van
vraagstukken rondom besmettelijke ziekten.
MEE, verbonden door het verzorgen van het schoolmaatschappelijk werk en de link
met de Commissie voor de Begeleiding. MEE levert ook meer algemene
dienstverlening zoals ondersteuning bij het verkrijgen van indicaties (CIZ, WLZ) en
participeert in het stage-proces als informatiepartner.
Matchpoint. Bedrijven en medewerkers zetten zich graag in voor maatschappelijke
organisaties, maar weten de weg vaak niet te vinden naar een organisatie. De
Koningin Emmaschool heeft zich aangesloten bij Matchpoint om de verbinding te
maken met deze bedrijven. Onze leerlingen krijgen via Matchpoint een aantal keer
per jaar de mogelijkheid om uitstapjes te maken. Deze uitstapjes variëren van
bezoekjes aan de dierentuin tot het bezoeken van bedrijven. Matchpoint neemt de
organisatie voor haar rekening en zorgt voor voldoende begeleiding voor die dag.
Bureau Jeugdzorg en AMK voor adviesvragen en meldingen m.b.t. leerlingen waar
extra zorg vereist is.
Verwijsindex Risicojongeren (VIR), een digitaal en landelijk signaleringssysteem voor
jongeren met een verhoogd risico op diverse vormen van mishandeling.
Wijkagent. Incidenteel wordt er ondersteuning door de wijkagent verleend
Kinderboerderij de Vosheuvel. Onze buren op het Vosheuvelterrein in Amersfoort.

8.3 Communicatie
Onze school heeft een regionale functie. Dit betekent dat veel leerlingen die de school
bezoeken niet in de wijk of stad wonen. Vanwege het ontbreken van dit ‘thuisnabij’
onderwijs, investeren we nadrukkelijk en proactief in de relatie met de ouders. De school wil
haar contacten zo vormgeven dat deze als zeer nabij wordt ervaren. Daarom gebruikt de
school verschillende manieren van communicatie.

Mondelinge Communicatie
Het eerste aanspreekpunt voor ouders is altijd de groepsleerkracht van de leerling. Elke
leerkracht in het SO legt tenminste één huisbezoek af tijdens de periode dat de leerkracht
het kind in zijn of haar groep heeft. Het huisbezoek speelt een belangrijke rol vanwege de
afstemming tussen ouders en school en om kennis te nemen van de woon- en
opvoedingssituatie thuis.
Op school vindt regelmatig overleg plaats met de ouders tijdens de volgende
bijeenkomsten:
 informatie- en ouderavonden
 12-minutenavonden (twee keer per jaar)
 OP oudergesprekken

Schriftelijke Communicatie
Om de ouders te informeren worden de volgende schriftelijke informatiekanalen gebruikt.
 SO-nieuwsbrief
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Website en ouderportaal
E-mail
Informatieboekje Koningin Emmaschool met sfeerbeelden van de school
Schoolgids

De schoolgids wordt niet alleen aan ouders verstrekt, maar ook aan het netwerk van scholen,
samenwerkingsverbanden en samenwerkingspartners (MEE, Jeugdzorg, GG&GD). Daarnaast
wordt de schoolgids op de website geplaatst.

8.4 Ouderbetrokkenheid
Wij willen graag ouders nauw betrekken bij de ontwikkelingen van hun kind op school.
Daarom zijn er diverse gelegenheden waarvoor de ouders worden uitgenodigd om zich te
laten informeren en mee te praten over hun kind en zijn of haar ontwikkeling. Verder zijn wij
een toegankelijke school. Ouders zijn bij ons van harte welkom in de klas en bij diverse
activiteiten/feesten gedurende het schooljaar.

Ouderportaal
Sinds het najaar van 2017 werkt de Koningin Emmaschool met een ouderportaal van “Mijn
School”. Via dit ouderportaal wordt dagelijks of wekelijks gecommuniceerd met ouders door
middel van een blog. In deze blog staan vooral foto’s van de activiteiten die de kinderen
hebben gedaan met wat begeleidende tekst. Eveneens kunnen via het ouderportaal
afspraken voor de ouderavond worden ingepland.

Ouderraad
De ouderraad coördineert in samenwerking met het team allerlei activiteiten en festiviteiten
voor de school. De ouderraad is samengesteld uit ouders van zowel kinderen in het SO als
het VSO. Door de verdergaande ontvlechting van beide locaties zal er de komende jaren
vorm worden gegeven aan een ouderraad voor het SO en een voor het VSO.

Ouderavonden
Tweemaal per jaar organiseert de school, al dan niet in samenwerking met de ouderraad,
een ouderavond. De inhoud van deze avonden worden per jaar bepaald. Dit kunnen
schoolrelevante thema’s zijn maar ook opvoed- of wijkgerichte thema’s.

8.5 Klachtenregeling
De PCOU hanteert algemene gedragsregels en de daarvan afgeleide schoolspecifieke
gedragsregels, waarin centraal staat dat we respectvol met elkaar omgaan. Worden er toch
grenzen overschreden, dan gaan wij daarover met elkaar in gesprek en zoeken we naar
oplossingen. De school beschikt over een interne vertrouwenspersoon.
Wanneer het echter niet lukt om samen de problemen op te lossen, dan willen wij toegang
bieden tot een onafhankelijk luisterend oor en deskundige ondersteuning: de externe
vertrouwenspersoon. Deze vertrouwenspersoon is beschikbaar voor alle medewerkers, ouders
en kinderen van de PCOU.
Ouders kunnen gebruik maken van de klachtenregeling. De school hanteert de door het
bestuur vastgestelde klachtenregeling en is aangesloten bij de landelijke klachtencommissie.

8.6 De medezeggenschapsraad (MR)
De medezeggenschapsraad bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten. De MR is wettelijk
geregeld en vormt een schakel tussen ouders en leerkrachten enerzijds en het bestuur
anderzijds. De MR werkt volgens reglementen. Zij houdt zich onder andere bezig met:
 veranderingen van doelstellingen van de school;
 wijzigingen van het schoolplan en de schoolgids;
 vaststellen van het formatieplan;
 goedkeuren van de begroting.
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De Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), bestaande uit ouders en
leerkrachten van verschillende scholen van de PCOU, houdt zich bezig met bovenschoolse
zaken.

8.7 Beleid t.a.v. huisvesting en materialen
Nieuwbouw
Het schoolgebouw van De Vosheuvel voldeed niet meer aan de eisen van de huidige tijd en
daarom is de school nu tijdelijk gevestigd in een schoolgebouw in Leusden. Momenteel
worden er plannen gemaakt om samen met de Dr. A. van Voorthuysenschool terug te keren
naar het Heiligenbergerbeekdal. Uiterlijk in maart 2019 zal de nieuwbouw van onze school
gereed zijn. Tot dat moment zijn alle betrokken partijen (besturen, gemeente, ouders en
scholen) in gesprek met architecten en bouwers om op de Vosheuvel een nieuw en
toekomstbestendig expertisecentrum te realiseren.

Onderhoudsplan
Jaarlijks wordt een onderhoudsplan opgesteld voor de school in overleg met de bouwkundig
medewerker van de PCOU en de directeuren van de Vosheuvel. Dit onderhoudsplan heeft
betrekking op:
 het schoolveiligheidsplan;
 de RI&E: Risico Inventarisatie en Evaluaties;
 kostenramingen t.b.v. uit te voeren planbaar onderhoud;
 kosten vandalisme;
 klachtenonderhoud t.b.v. niet planbaar onderhoud.
Het strategisch huisvestingsplan, opgesteld door het bestuur, regelt zaken met betrekking tot
nieuwbouw en de aanbesteding hiervan.

Meerjareninvesteringsplan
De staat van de leermiddelen, het meubilair en de overige inventaris staat beschreven in het
meerjareninvesteringsplan. Hierin staat de gemiddelde afschrijving opgenomen en wanneer
deze middelen vervangen moeten worden. Dit is inclusief een inschatting van de
bijbehorende kosten.

8.8 Financieel beleid
De financiële positie van scholen en schoolbesturen is een actueel maatschappelijk en
politiek thema. Beschikbare middelen moeten zo optimaal mogelijk worden ingezet ten
behoeve van het primaire proces. Voor de sturing en beheersing van de beschikbare
middelen maakt PCOU gebruik van een planning- en controlcyclus. Deze cyclus kent de
volgende basiselementen:
 Allocatiemodel en toelichting;
 Risico analyse;
 Bestuursformatieplan en meerjarige personeelsbegroting;
 Integrale begroting;
 Meerjarenbegroting;
 Liquiditeitsprognose;
 Kwartaalrapportages t.b.v. het bestuur en de directeur-bestuurder;
 Managementinformatiesysteem voor budgethouders;
 Externe rapportage, jaarrekening en jaarverslag;
 Evaluatie en bijstelling.
De schoolbegroting wordt jaarlijks in oktober/november opgesteld door de
beleidsmedewerkers financiën van PCOU en de directeur. Na instemming van de begroting
door het bestuur wordt de schoolbegroting op hoofdlijnen besproken in de vergadering van
de medezeggenschapsraad.
De begroting is taakstellend (leidend).
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Beleid ten aanzien van aanvaarding van materiële bijdragen
Materiële bijdragen of geldelijke bijdragen (geen ouderbijdragen of op de
onderwijswetgeving gebaseerde bijdragen) worden per casus beoordeeld door het
bevoegd gezag op basis van de gewenste verbinding, zichtbaarheid en de soort activiteit.
Het gaat hierbij om bijdragen waarbij het bevoegd gezag verplichtingen op zich neemt
waarmee de leerlingen worden geconfronteerd binnen schooltijden, tijdens activiteiten die
worden georganiseerd onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag en tijdens het
overblijven.
De school conformeert zich aan de door het Ministerie opgestelde regels omtrent sponsoring
en is verplicht de MR te melden als er een sponsorovereenkomst gesloten is.

Vrijwillige ouderbijdrage
De ouderraad vraagt een vrijwillige bijdrage voor extra activiteiten, zoals het Sinterklaasfeest,
de kerstviering, e.d. De ouderraad verzorgt zelf de inning van de bijdragen en het beheer
van het geld. Voor leerlingen wiens ouders de vrijwillige bijdrage niet betalen, zal dit geen
belemmering zijn om mee te kunnen doen aan de activiteiten die onder schooltijd
plaatsvinden en (deels) vanuit de ouderbijdrage worden bekostigd.

8.9 ICT
In deze schoolplanperiode wordt een ICT-beleidsplan gemaakt waarin beschreven wordt
hoe ICT ondersteunend is aan de kwaliteit van ons onderwijs. Ook beschrijven wij hoe we de
leerlingen bekwaam willen maken op het gebied van ICT in het licht van hun
uitstroommogelijkheden binnen de diverse domeinen (naast werk, ook in vrije tijd &
burgerschap). Daarnaast komt in het ICT-beleidsplan ons informatiebeleid en privacybeleid
aan bod.
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Hoofdstuk 9: Meerjarenplanning
9.1 Inleiding
In dit hoofdstuk worden de doelen voor de komende vier jaar in een schema weergegeven.
Er staat aangegeven in welk jaar er aan een bepaald onderdeel wordt gewerkt, maar ook
aan welke fase van invoering in deze periode wordt gewerkt. Daarbij hanteren we
onderstaande indeling en afkortingen:
 Oriëntatie (O): er wordt georiënteerd welke verandering kan worden ingevoerd;
 Voorbereiding (V): alle voorbereidende maatregelen voor het invoeren van de
verandering worden getroffen. Betrokkenen worden geïnformeerd;
 Implementatie (I): de verandering wordt ingevoerd en de betrokkenen voeren
deze verandering daadwerkelijk uit;
 Evaluatie (E): de verandering wordt geëvalueerd en waar nodig bijgesteld;
 Borging (B): de betrokkenen hebben de verandering geïntegreerd in hun dagelijkse
werkwijze.
Op basis van dit meerjarenplan wordt jaarlijks, voorafgaand aan het nieuwe schooljaar, een
jaarplan en een gedetailleerde schoolontwikkelagenda opgesteld. In het jaarplan worden
de volgende onderwerpen opgenomen:
 Doelen en tussendoelen;
 Acties om deze doelen te realiseren;
 Verantwoordelijke persoon binnen de school voor de uitvoering;
 Welke externe ondersteuning mogelijk gewenst is;
 In welke periode van het schooljaar de acties uitgevoerd worden;
 Welke financiële middelen door de school ingezet moeten worden om de verandering
uit te voeren.
De schoolontwikkelagenda en het jaarplan worden besproken met het bestuur. Binnen
PCOU is het gebruikelijk om de collega schoolleiders van het speciaal onderwijs aan het
begin van het nieuwe schooljaar te informeren over het jaarplan.
Op de volgende pagina’s staan de doelstellingen op schoolniveau uitgewerkt.
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9.2 Doelstellingen 2017-2021
Domein onderwijs en leerlingenzorg (breed aanbod)
Domein:

ONDERWIJS (breed aanbod)

Speerpunt:
Wij hebben een breed onderwijsaanbod en kunnen elk kind uit de regio Amersfoort met een TLV ZML speciaal onderwijs bieden. We zijn
verhuisd naar een nieuwbouwlocatie die voldoet aan de eisen om dit onderwijs te kunnen vormgeven.
Doelen

We ontwikkelen een breed onderwijsaanbod dat
tegemoetkomt aan de grote diversiteit van
leerlingen binnen onze school. Er is een visie op
Onderwijs Zorg Arrangementen (OZA).
We hanteren een doorlopende lijn van SO naar VSO
en andere vormen van vervolgonderwijs door op de
hoogte te zijn van de inhoud en de verschillende
niveaus van het onderwijs door continue
afstemming. We doen dit met voldoende
keuzemogelijkheden in uitstroom voor de
verschillende talenten van de leerlingen.
Het leerstofaanbod en de gebruikte methodes en
materialen zijn up-to-date en voldoen aan de
kerndoelen. Hiervoor wordt een meerjarenplan
opgesteld. De nieuwe versie van Veilig Leren Lezen
wordt ingevoerd.
We creëren een aanbod van zorg binnen de school
dat ondersteunend is aan ons onderwijs zodat elke
leerling zich optimaal kan ontwikkelen. We doen dit
door in de groep binnen onderwijstijd samen te
werken met zorgmedewerkers, die specifieke zorg
1

Planning (O, V, I, E, B)1
2017
2018
2019
2018
2019
2020
OV
VIE
IEB

O

VI

IE

B

OVI

I

E

B

VI

IE

B

B

O= oriëntatie, V= voorbereiding, I = implementatie, E= evaluatie, B= borging
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Beschrijving en/of documenten (nummer)
2020
2021
EB

Zie jaarplan 2017-2018

verlenen waardoor het volgen van onderwijs
mogelijk is en die altijd in dienst staat van het OP. Het
krijgen van behandelingen is in het nieuwe
schoolgebouw mogelijk.
Het schoolondersteuningsprofiel (SOP) wordt
geëvalueerd en bijgesteld voor november 2018.
Wij zijn in 2017 een gecertificeerde Rots en Waterschool.
Er wordt gewerkt volgens het principe van
Handelingsgericht werken (HGW)
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E, B
I, E

E, B

I

E

B

Domein mensen (professionalisering)
Domein:

MENSEN (professionalisering)

Speerpunt:
Wij werken in een professioneel en duurzaam inzetbaar team en ontwikkelen ons tot een professionele leergemeenschap.
Doelen
Planning (O, V, I, E, B)
Beschrijving en/of documenten (nummer)
2017
2018
2019
2020
2018
2019
2020
2021
We zijn een professionele leergemeenschap. Wij
OV I
VIEB
IEB
EB
Zie jaarplan 2017-2018 en
leren in verbinding van en met elkaar en er is sprake
‘professionaliseringsplan SO Koningin
van een onderzoeksmatige cultuur. We motiveren
Emmaschool 2017-2018’
elkaar in eigenaarschap en voeren de dialoog met
elkaar. Er is sprake van professionele communicatie
en een professionele verzuimcultuur. We geven dit
concreet vorm door:
 Intervisie / Collegiale consultatie;
 Training Rots en Water;
 Leren werken met zichtbare doelen;
 Ontwikkeling competenties voor de
Vreedzame school;
 Ontwikkeling competenties omtrent
(veranderende) doelgroep;
Er wordt professionele ruimte geboden door een
I
E
B
Zie jaarplan 2017-2018
verschuiving in eigenaarschap en
verantwoordelijkheid. De expertisegroepen zijn
verantwoordelijk voor het aandragen van
oplossingen en ideeën n.a.v. de opbrengsten.
Het onderwijzend personeel staat geregistreerd in
OV
I
EB
B
het lerarenregister en voldoet aan de eisen.
Het onderwijzend personeel houdt de eigen
I
E
B
B
ontwikkeling in het bekwaamheidsdossier up-todate.
De beoordelingsgesprekken OP en OOP worden
EB
B
EB
B
Zie jaarplan 2017-2018
volgens de gesprekkencyclus uitgevoerd.
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We leren individueel en samen door gebruik te
maken van een collectief professionaliseringsplan. In
het plan wordt jaarlijks verslag gedaan en
verantwoording afgelegd aan het bestuur hoe de
professionaliseringsgelden worden ingezet. De
scholingsbehoefte en noodzaak staat altijd in directe
verbinding met de schooldoelstellingen.
Er is een transparant meerjaren formatiebeleid op
schoolniveau vastgesteld. Dit plan omvat
personeels-, benoemings- en mobiliteitsbeleid i.v.m.
toekomstige ontwikkelingen (mogelijke krimp) en de
samenwerking met de VVS.
Wij werken met een nieuw taakbeleidssysteem zodat
voor ieder teamlid inzichtelijk is hoe zijn werktijdfactor
is verdeeld. We passen hierbij de regels van de cao
toe en maken ieder teamlid zelf verantwoordelijk
voor zijn professionalisering.
De teamfoto wordt jaarlijks gebruikt als leidraad voor
de ontwikkeling van het team en wordt o.a.
individueel besproken tijdens de gesprekkencyclus
Alle leerkrachten zijn in het bezit van een master SENdiploma
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O,V, I

IE

E

B

OV

OV

I

IE

OV

VI

IE

EB

VI

IB

IB

IB

O

O

V

I

Zie ‘professionaliseringsplan SO Koningin
Emmaschool 2017-2018’

Cupella.nl

Zie jaarplan 2017-2018

Domein organisatie
Domein:

Organisatie

Speerpunt:
Wij zijn een gecertificeerde school voor speciaal onderwijs volgens de kwaliteitsnorm speciaal onderwijs 2016.
Doelen
Planning (O, V, I, E, B)
Beschrijving en/of documenten (nummer)
2017
2018
2019
2020
2018
2019
2020
2021
Er is een transparant beleid omtrent de financiën
VI
IEB
B
B
Zie jaarplan 2017-2018
voor lopende zaken. Er is een meerjarenplan MG
gelden/EMB bekostiging. De begroting zal meer
sluitend worden dan voorgaande jaren door een
betere verdeling naar inzet voor personeel.
Wij zijn een gecertificeerde school op basis van de
VI
VI
IEB
EB
Hiervoor is een projectgroep (samen met
Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs 2016. Certificering
andere scholen van PCOU) in het leven
leidt tot gelijkwaardigheid en betere afstemming in
geroepen. Zie het document ‘Samen voor
de samenwerking met de VVS SO.
Goud!’
Iedereen is verantwoordelijk voor een veilige leer- en
VI
IEB
IEB
IEB
Zie ‘schoolveiligheidsplan’
werkomgeving. De BHV is op orde en wordt cyclisch
gemonitord in een RI&E. Het schoolveiligheidsplan
wordt jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld.
De website met het ouderportaal is het visitekaartje
VIE
IE
E
E
emmaschoolamersfoort.nl/mijnschool
van de school. De communicatie met ouders en
externen is vereenvoudigd en geoptimaliseerd.
We verhuizen in maart 2019 naar de
V
VI
nieuwbouwlocatie. Deze locatie voldoet aan de
eisen om een breed onderwijsaanbod te kunnen
bieden.
De ontwikkelingen rondom de invlechting van het
O
V
I
E
B
SO in het PO worden op de voet gevolgd en indien
nodig voorbereid. Er worden een aparte MR en
ouderraad voor het SO en voor het VSO ingesteld.
Er is een ICT-beleidsplan met een duidelijke visie
I
E
B
Zie jaarplan 2017-2018
geformuleerd.
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Er wordt een tevredenheidsonderzoek afgenomen
onder leerlingen.
De werkwijze van de Vreedzame school wordt
geborgd.
Er wordt een coördinator Sociale Veiligheid
opgeleid.
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V

I

E

B

VIE

VIEB

EB

EB

Zie jaarplan 2017-2018

I

EB

B

B

Zie ‘professionaliseringsplan SO Koningin
Emmaschool 2017-2018’

Domein samenwerking
Domein:

Samenwerking

Speerpunt:
Wij werken per 1 juli 2018 inhoudelijk afgestemd samen met de Dr. A. van Voorthuysenschool als SO ZML voor de regio Amersfoort. Er is een
keuze gemaakt voor een gezamenlijk bestuur. We groeien uit tot een regionaal expertisecentrum in samenwerking met de zorginstellingen,
waarbij de identiteit van elke organisatie tot haar recht komt.
Doelen

Wij werken met de Dr. A. van Voorthuysenschool
samen als SO ZML voor de regio Amersfoort. Er is een
keuze gemaakt voor een gezamenlijk bestuur. Hier
wordt een projectplan voor opgesteld.
De samenwerking krijgt concreet vorm door onder
andere:
 Eén commissie voor de begeleiding in te richten;
 Het orthopedagogische bureau
toekomstbestendig in te richten;
 Eén aannameloket in te richten;
 Meerdere aanbieders voor zorgaanvragen en
uitvoering te contracteren;
 Het onderwijsaanbod op elkaar af te stemmen;
 Gebruik te maken van elkaars kwaliteiten en
expertise (uitwisseling inhoudelijke vakgebieden);
 Eén gezamenlijke visie op arbeidstoeleiding te
hebben (VSO).
Wij werken in een expertisecentrum met andere
afdelingen voor speciaal onderwijs en
zorginstellingen.
De identiteit van de Koningin Emmaschool en van
de samenwerkingspartners komt tot haar recht in de
samenwerking binnen het expertisecentrum. Dit
wordt bereikt door het beschrijven van ons
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Planning (O, V, I, E, B)
2017
2018
2019
2018
2019
2020
OV
VI
IEB

Beschrijving en/of documenten (nummer)
2020
2021
IEB

OV

V

I

EB

OV

OV

VI

IE

Hier wordt een projectorganisatie voor
ingericht en een plan van aanpak voor
opgesteld. Zie ook het jaarplan 20172018.

Zie jaarplan 2017-2018; De werkgroep
identiteit werkt de onderzoeksopdracht
uit.

gedeelde midden, waarbij het uitgangspunt is dat
onderwijs bovenliggend is op onze school en de
kernwaarden aangeven van waaruit wij dit doen.
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Bijlagen.
Bijlage 1. Overzicht kerndoelen en methodes per leergebied SO
“Sinds 1 augustus 2009 gelden er ook in het speciaal onderwijs richtlijnen voor wat leerlingen
aan het eind van hun schooltijd moeten kennen en kunnen. Deze ‘kerndoelen’ gelden voor
alle leerlingen in het speciaal onderwijs. Er zijn twee sets kerndoelen speciaal onderwijs. Een
set kerndoelen bedoeld voor leerlingen met een enkelvoudige beperking en een set
bedoeld voor zeer moeilijk lerende of meervoudig gehandicapte kinderen op scholen voor
speciaal onderwijs. “
(http://www.slo.nl/speciaal/so/zml_mg/kerndoelen_leerlijnen/kerndoelen/.)
Hieronder worden de kerndoelen ZML/MG weergegeven. In de arrangementkaarten wordt
beschreven op welke wijze wij aan deze kerndoelen werken. Ook wordt daarin vermeld met
welke methodes en methodieken wij werken.
Leergebiedoverstijgende kerndoelen
Zintuiglijke en motorische ontwikkeling
De leerlingen leren hun zintuiglijke en motorische mogelijkheden optimaliseren en integratief
gebruiken
Sociale en emotionele ontwikkeling
Zelfbeeld
2. De leerlingen leren met behoud van het gevoel voor zelfvertrouwen en zelfwaardering omgaan met
de eigen mogelijkheden en beperkingen.
Sociaal gedrag
De leerlingen leren omgaan met anderen.
Spelontwikkeling
De leerlingen leren zich oriënteren op hun omgeving door middel van spel.
Methode/aanbod:
De Vreedzame School – “Beste Vrienden, beste burgers”
Leren leren
Werkhouding
De leerlingen leren belangstelling hebben voor de omringende wereld en leren die wereld
onderzoeken en daarin taken uitvoeren.
Aanpak gedrag
De leerlingen leren uiteenlopende strategieën en vaardigheden gebruiken voor het opnemen,
verwerken en hanteren van informatie.
Omgaan met media en technologische hulpmiddelen
De leerlingen leren gebruik maken van communicatiemedia en technologische hulpmiddelen.
Praktische redzaamheid
8. De leerlingen leren hun dagelijkse activiteiten en behoeften zoveel mogelijk zelfstandig realiseren.
Ruimtelijke oriëntatie en mobiliteit
9. De leerlingen leren zich in de ruimte (binnen en buiten) oriënteren en verplaatsen.
Leergebiedspecifieke doelen
Nederlandse taal
10.De leerlingen leren communiceren met woorden, gebaren, picto’s of andere voor hen geëigende
middelen.
11. De leerlingen leren gesproken taal begrijpen en gebruiken.
12. De leerlingen leren deelnemen aan gesprekken in verschillende communicatieve situaties.
13. De leerlingen leren lezen voor dagelijkse toepassingen.
14.De leerlingen leren gebruik maken van schriftelijke taalvormen.
15. De leerlingen leren een zo ruim mogelijke woordenschat begrijpen en gebruiken.
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Methode/aanbod Schriftelijke taal:
-Veilig leren lezen (KIM versie)
- Pictolezen Trijntje de Wit
- Leespraat (onderwijs-zorggroepen taalaanbod)
- Pennenstreken (schrijven)
- Nieuwsbegrip (Begrijpend lezen)
- Taaltrapeze (spelling)
Methode/aanbod Mondelinge Taal:
- Fototaal
- DGM (denk stimulerende gespreksmethodieken)
Rekenen en wiskunde
16. De leerlingen leren hoeveelheidbegrippen gebruiken en herkennen.
17. De leerlingen leren rekenhandelingen uitvoeren voor het functioneren in alledaagse situaties.
18.De leerlingen leren omgaan met tijd in alledaagse situaties.
19.De leerlingen leren meten en wegen en leren omgaan met meetinstrumenten, gangbare maten
en eenheden.
20.De leerlingen leren omgaan met geld en betaalmiddelen.
Methode/aanbod:
SO: Maatwerk, De Rekenboog
Oriëntatie op mens en wereld – Mens en Samenleving
Gezond en redzaam gedrag
21. De leerlingen leren omgaan met verschillen tussen mensen wat betreft sociale en affectieve
behoeften.
22.De leerlingen leren de eigen en andermans gezondheid behouden en bevorderen en leren de
samenhang aangeven tussen het functioneren van het lichaam, de verzorging van het lichaam, en
de risico’s van verslavende gedragingen.
23.De leerlingen leren de seksuele verschillen respecteren tussen jongens en meisjes en leren op een
weerbare en open wijze omgaan met de eigen lichamelijkheid en die van anderen.
24.De leerlingen leren op de juiste wijze reageren bij ziekte, ongeluk of bij een kleine verwonding.
25.De leerlingen leren op een verantwoorde en veilige manier, zelfstandig of begeleid, deelnemen
aan het verkeer.
26.De leerlingen leren (mede) zorg dragen voor het dagelijkse eten en drinken en leren de daarbij
horende regels en tafelmanieren hanteren.
27.De leerlingen leren zich kleden en leren linnengoed, kleding en schoeisel (helpen) verzorgen.
28.De leerlingen leren helpen hun huis en kamer inrichten, schoonhouden en op orde houden en
leren dat mensen die samenwonen, ook samen zorgen voor de goede gang van zaken.
29.De leerlingen leren boodschappen doen.
Oriëntatie op de samenleving
30.De leerlingen leren gebruik maken van de voor hen relevante maatschappelijke en culturele
instellingen.
31. De leerlingen leren herkennen dat in de samenleving verschillen en overeenkomsten zijn tussen
mensen en groepen van mensen in de wijze waarop ze leven.
32.De leerlingen leren zich oriënteren op medezeggenschap, stemrecht, besluitvorming, het
gemeentelijk en landelijk bestuur.
33.De leerlingen leren de vrije tijd alleen en samen met anderen besteden.
Natuur en techniek
Natuur
34.De leerlingen leren dieren, bomen, planten en bloemen die in de eigen omgeving voorkomen
herkennen en ermee omgaan.
35.De leerlingen leren kenmerken aangeven van bossen, weiden, bouwland, parken en water.
36.De leerlingen leren met zorg omgaan met de natuur en leren zich houden aan gedragsregels in
de woonomgeving en natuur.
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37.De leerlingen leren weer-meetinstrumenten aflezen, elementen benoemen die van belang zijn bij
het weer en leren aangeven wat de invloed van weertypen op de mens is.
Ruimte
40.De leerlingen leren het eigen lichaamsschema gebruiken voor het verkennen en ordenen van de
ruimte om zich heen.
41.De leerlingen leren de plaats aangeven van voorwerpen in voor hen bekende ruimten vanuit hun
eigen positie en ten opzichte van elkaar.
42.De leerlingen leren de weg kennen en benoemen in de eigen leefomgeving.
43.De leerlingen leren inrichtingsaspecten herkennen van de eigen leefomgeving.
44.De leerlingen leren aangeven in welke opzichten het dagelijks wonen, werken en de
vrijetijdsbesteding van sommige mensen overeenkomt of verschilt.
Techniek
38.De leerlingen leren technische producten en gereedschappen voor dagelijkse toepassingen
benoemen en gebruiken.
39.De leerlingen leren toepassingen gebruiken van natuurkundige verschijnselen als licht, geluid,
magnetisme en warmte, en leren toepassingen gebruiken van diverse energiebronnen voor
verwarming, verlichting en beweging.
Tijd
45.De leerlingen leren zich oriënteren op de dagindeling en op de tijdsindeling.
46.De leerlingen leren de tijdordening gebruiken voor de thuis- en schoolsituatie en leren de dagen van
de week, de maanden van het jaar en de seizoenen benoemen en gebruiken.
47.De leerlingen leren perioden, gebeurtenissen en personen ordenen uit hun eigen leven, uit de
geschiedenis van het gezin en de familie en uit hun omgeving.
48.De leerlingen leren bronnen uit het verleden herkennen en gebruiken.
Kunstzinnige oriëntatie
Tekenen en handvaardigheid
49.De leerlingen leren ideeën, ervaringen en gevoelens uitdrukken in beelden en daarover te
communiceren. 50.De leerlingen leren beeldende aspecten zoals kleur, vorm, ruimte, structuur van
het materiaal en compositie toepassen in een werkstuk.
51. De leerlingen leren beeldende mogelijkheden van materialen onderzoeken en toepassen in hun
eigen werk en leren daarbij de benodigde gereedschappen op een veilige manier gebruiken.
52.De leerlingen leren ontdekken en ervaren dat mensen iets willen meedelen en overbrengen door
gebruik te maken van beeldende producten.
Muziek
53.De leerlingen leren liederen zingen, alleen en in groepsverband.
54.De leerlingen leren begeleidingsritmes spelen op (school-) instrumenten en leren samen een
muziekstuk uitvoeren.
55.De leerlingen leren speelliederen uitvoeren, bewegen op een gespeeld ritme en leren daarbij de
ervaringen, gevoelens en situaties in beweging en dans weergeven.
56.De leerlingen leren muziek beleven en genieten, onderscheiden en benoemen.
Dramatische vorming
57.De leerlingen leren een gegeven situatie in een gedramatiseerde vorm uitvoeren, al dan niet met
anderen.
58.De leerlingen leren verschillen en overeenkomsten aangeven tussen de dagelijkse werkelijkheid en
de doen-alsof-situatie.
Bewegingsonderwijs
Bewegingsonderwijs
59.De leerlingen leren deelnemen aan de bewegingsvormen: voortbewegen, balanceren, springen,
klimmen en zwaaien.
60.De leerlingen leren deelnemen aan verschillende aspecten uit de spelgebieden: mikken,
jongleren, doelspelen, tikspelen, stoeispelen.
61.De leerlingen leren zwemmen en gevaarlijke situaties herkennen die zich bij zwemmen voordoen.
62.De leerlingen leren bij bewegen en spel omgaan met emoties, spanning, vermoeidheid.
63.De leerlingen leren zich oriënteren op (aangepaste) buitenschoolse sport- en spelactiviteiten.
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Bijlage 2: Evaluatie doelstellingen schoolplan 2012-2016
Algemeen
De beide scholen op de Vosheuvel, de Koningin Emmaschool en de Dr. A. van
Voorthuysenschool zullen zich in gezamenlijkheid ontwikkelen tot ‘Expertisecentrum de
Vosheuvel’. Naast ons onderwijs zal het wenselijk zijn dat er op de Vosheuvel ruimte geboden
wordt aan buitenschoolse opvang, paramedische diensten en ambulante zorg die tezamen
het aanbod van onderwijs, zorg en diensten completer maken op én vanuit de Vosheuvel.
Evaluatie in 2017:
Deze ontwikkeling heeft door verschillende redenen vertraging opgelopen, met name door
de andere keuzes die door de gemeente Amersfoort zijn gemaakt. Per 1 maart 2017 zijn de
Vosheuvelscholen verhuisd naar een tijdelijk pand, zodat er een start kan worden gemaakt
met de sloop van het oude gebouw en de voorbereidingen voor nieuwbouw op het oude
terrein. De ambitie om gezamenlijk een expertisecentrum te ontwikkelen, bestaat nog steeds
en is opgenomen in de doelstellingen van het huidige schoolplan.
Onderwijskundig beleid
• Op korte termijn voeren wij het Verbeterplan 2012-2013 uit.
• Dat is voor het eerste jaar van de planperiode meer dan toereikend.
• Wij wachten vervolgens het bezoek van de Inspectie van het Onderwijs af dat gepland
staat voor oktober 2013.
• Oktober 2013 geeft ons een nieuw vertrekpunt voor een planning op middellange termijn
2013-2016.
Evaluatie in 2017:
Het verbeterplan is geschreven en uitgevoerd. Het resultaat van de verbeteringen is een
positieve beoordeling van de inspectie. De school kreeg het toezicht volgens een
basisarrangement toegekend.
Zie ook de beschrijving bij evaluatie van de kwaliteitszorg.
Personeelsbeleid
• Deskundigheidsbevordering Medewerkers.
• Vervangingspoule ZML Utrecht/Amersfoort.
• Beoordelen is een onderdeel van het personeelsdossier.
• De Normjaartaak is een herkenbaar begrip dat iedereen omarmt.
• Hoge mate van betrokkenheid gaat hand in hand met laag verzuim.
• Personeelsbeleid op z’n Emma waar het kan, des PCOU waar het moet.
Evaluatie in 2017:
Door het structureel toepassen van de gesprekkencyclus, voorlichting van de vakbond en de
gesprekken die gevoerd zijn met de komst van de nieuwe cao zijn teamleden zich meer
bewust geworden van de noodzaak tot deskundigheidsbevordering. Met de komst van het
lerarenregister wordt de verplichting hiertoe een feit. Daarnaast is er door verschillende
onderzoeken veel bewustwording ontstaan met betrekking tot de cultuur van de school. Er
heerst de wens om door te ontwikkelen naar een meer professionele verzuimcultuur en een
aanspreekcultuur.
De teamfoto is geïntroduceerd vanuit het bestuur en vormt een belangrijk onderdeel van
onze kwaliteitscyclus.
De normjaartaak bleek moeilijk inzichtelijk te maken met het instrument Foleta, die door het
bestuur is voorgesteld. We gebruiken een instrument wat beter gesnapt wordt en eenvoudig
is op te maken.
Vanaf het schooljaar 2015-2016 is de, door de Koningin Emmaschool zelf bekostigde, ADVregeling geschrapt. De verhoogde werktijdfactor van veel personeel is omgezet in
‘komdagen’ of het vrijwillig omzetten naar een lagere werktijdfactor die aansluit bij de
daadwerkelijk gewerkte uren. Deze aanpassing heeft tot op heden het gevolg dat een paar

49

personeelsleden ook buiten hun reguliere werkdagen een aantal dagen moeten komen
werken. Deze dagen worden ingezet voor invalwerk of hulp bij speciale dagen.
Ten aanzien van de vervanging hebben wij besloten om een aantal mensen een
vervangingscontract aan te bieden. Dit hebben wij gedaan om te voorkomen dat we
worden geconfronteerd met onbeheersbare personeelskosten als gevolg van een
overschrijding van de hoeveelheid contracten van invallers.
Kwaliteitszorg
• De doelstellingen voor het schoolplanjaar 2012-2013 zijn vastgelegd in het Verbeterplan
2012-2013. Wij verwijzen in de context van deze paragraaf naar dit verbeterplan.
• Er valt veel te schrijven, maar laten we eerst de focus hebben op de prioriteit van de eerste
orde: Basisarrangement voor SO en VSO in oktober 2013.
• De doelstellingen voor de schoolplanperiode – voorbij oktober 2013 – zullen wij
actualiseren op basis van de stand van zaken n.a.v. het bezoek van de Inspectie van het
Onderwijs in het najaar van 2013.
• Doelstellingen voor de planperiode 2013-2016 zullen na het bezoek van de Inspectie van
het Onderwijs in oktober 2013 worden geactualiseerd.
• Actualisatie is pas zinvol na die belangrijke 0-meting.
• Na oktober 2013 durven wij weer vooruit te kijken; verder dan het verbeterplan.
Evaluatie in 2017:
De SO-afdeling heeft naar aanleiding van het bezoek in oktober 2013 een basisarrangement
toegewezen gekregen. De belangrijkste verbeteracties die zijn ingezet tijdens de
schoolplanperiode 2012-2016, zijn:
 De ontwikkelingsperspectieven (OP’s) hebben een andere opzet en inhoud gekregen.
Deze OP’s hebben een digitaal format gekregen binnen ParnasSys waarvan de opzet,
gebruikswaarde en het meegroeimodel van meerwaarde zijn voor het stellen van doelen
en voor de ontwikkeling van de leerling.
 ParnasSys is geïmplementeerd als nieuw leerlingvolgsysteem. Hiervoor zijn veel
studiedagen en individuele coaching ingezet. Doelen, evaluaties, verslagen, allerhande
documenten en resterende informatie over de leerlingen is beschikbaar in dit systeem.
ParnasSys vormt daarmee de bron van alle informatie die nodig is om onze leerlingen
optimaal onderwijs te bieden.
 De leerlingen krijgen aan het eind van het schooljaar een leerlingrapport mee naar huis.
Door middel van foto’s bouwen de leerlingen samen met de leerkracht aan hun portfolio.
 Iedere klas maakt gebruik van digiborden. De digiborden worden ingezet om lesdoelen
te bereiken. Via een webbased tool (Gynzy) is het hele dagritme en de opbouw van
lessen goed zichtbaar.
 De gesprekkencyclus wordt uitgevoerd.
 Taakbeleidgesprekken worden gevoerd aan het begin van het schooljaar.
 De opdracht om communicatie met ouders te optimaliseren is middels een medewerker onderzoek in 2015 en onderzoek door een werkgroep in 2016-2017 uitgewerkt . De
aanbevelingen en nieuwe werkwijze komen in het najaar van 2017 beschikbaar voor
implementatie.
Financieel en materieel beleid
• Gedegen financieel beleid handhaven en zorg dragen voor continuïteit bij de wisseling
van de wacht bij de directie in 2016.
• Aanwezige reserves op schoolniveau niet verder uitbouwen dan noodzakelijk.
Taakstellingen van CvB PCOU staan daar vaak haaks op. ZML blijft bij ongewijzigd beleid
geld op de plank leggen.
• Splitsing SO en VSO doorvoeren en wel dat ze afzonderlijk van elkaar een gezonde
exploitatie voeren en de begroting jaarlijks sluiten met een positief saldo.
• De reserves bij splitsing toewijzen als bruidsschat aan SO en VSO naar redelijkheid en
billijkheid.
• Huisvesting in 2014 en 2015 vraagt extra investeringen op inventaris [meubilair en ICT].
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•

Eventueel anticiperen op mogelijk bezuinigingen sluiten wij niet uit.

Evaluatie in 2017:
De financiële stromen tussen het SO en het VSO zijn gescheiden. Alle inkomsten en uitgaven
voor de hele school worden verdeeld naar het aantal leerlingen en de teamleden per
afdeling.
Er worden keuzes gemaakt voor duurzame ontwikkeling van onze school waarin het
uitbouwen van onze expertise voorop staat. Dit houdt in dat we vooral een breder
onderwijsaanbod willen hebben, zodat het mogelijk is dat ieder kind onderwijs kan volgen.
Concreet betekent dit dat we anticiperen op een verschuiving in de populatie van de
school waardoor er kleinere groepen zullen worden gevormd.
Diverse beleidsterreinen
• Prioriteit 1: Huisvesting op orde.
• De Koningin Emmaschool is aantoonbaar een ‘veilige school’.
• Overlegmomenten uitgedund op basis van nut en noodzaak.
Evaluatie in 2017:
In februari 2017 zijn we verhuisd naar onze tijdelijke huisvesting. De voorbereiding en
uitvoering van de verhuizing waren erg intensief. Het heeft een aantal maanden geduurd
voordat medewerkers en leerlingen echt gesetteld waren.
De nieuwbouw is sinds 2015 in voorbereiding. Naast het proces van het bouwen loopt ook
steeds het project samenwerking. De scholen hebben op verschillende terreinen en in
verschillende pilots samengewerkt. Na een onderzoek in het schooljaar 2016-2017 is recent
door de besturen besloten om te komen tot één SO-school en één VSO-school.
In 2014 is er door Rienks Arbodienst een RI&E uitgevoerd. (document: Ri&E Vosheuvel 2014)
Dit heeft geleid tot een overzicht van aandachtspunten ten aanzien van de veiligheid op de
Vosheuvel. De gezamenlijke ARBO commissie Vosheuvel heeft in samenwerking met M.v.
Helvert (beheers-commissie) deze tekortkomingen tussen ’14-’16 aangepakt en verholpen
(document: actielijst ARBO Vosheuvel). Daarnaast heeft het MT (V)SO Emmaschool zich ten
doel gesteld om een integraal schoolveiligheidsplan (SVP) op te stellen. Gezien de
nadrukkelijkere samenwerkingsstructuur en het intensiever delen met het gebouw is dit een
gezamenlijke ambitie van beide scholen geworden. Dit SVP, waaraan een jaar is gewerkt, zal
in de herfst van 2017 definitief worden gemaakt. Dit SVP bestaat deel uit fysieke
veiligheidsprotocollen (ontruimingsplan, keuringsrapportages elektrische apparatuur, BHV
nascholing etc.) alsmede uit sociale veiligheidsprotocollen (tevredenheidsonderzoeken,
incidentenrapportages, afspraken gebruik sociale media etc.).
Daarnaast is er gekozen voor de methode Vreedzame school door alle Vosheuvelscholen.
Door deze ontwikkeling veranderen onze omgangsvormen met elkaar, in relatie tot onze
leerlingen en de leerlingen onderling. Voorbeelden hiervan zijn de Grondwet en de stem van
de leerlingenraad.
De methode Rots & Water is per schooljaar 16-17 geïmplementeerd. Deze psychofysieke
methode om sociale weerbaarheid te ontwikkelen was een logisch en passend gevolg van
de ambitie om een (sociaal-) veiliger school te worden. Vanaf het schooljaar 17-18 zijn we
Rots & Water-school na scholing van alle medewerkers.
Ieder jaar wordt de tevredenheid van onze leerlingen gemeten en worden daar waar nodig
verbeterplannen geschreven.
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Bijlage 3: Leerstofaanbod en streefniveaus SO Koningin Emmaschool
Leeftijd per 1 augustus
Leerjaar
A-perspectief
Verdiept arrangement

Aanbod

Streefnivea
u
B- perspectief
Basis arrangement

Aanbod

Streefnivea
u
C-perspectief
Basis/Intensief
arrangement

6
3
4-5

7
4
5-6

8
5
6-7

9
6
6-7

10
7
8-9

11
8
8-9

50%
van niv.
3
2-3

80%
van
niv. 3
2-3

80%
van
niv. 4
3-4

80%
van
niv. 5
4-5

80%
van
niv. 6
4-5

80%
van
niv. 7
5-6

50%
van
niv. 8

50%
van
niv. 9

80% van
Niv. 9

Beheersingsniveau:
ZML leerlijnen minimaal niveau 9

6-7

6-8

7-9

Uitstroom naar VSO ZML

80%
van
niv. 3

50%
van
niv. 4

80%
van
niv. 4

50%
van
niv. 5

80%
van
niv. 5

50%
van
niv. 6

80 % van
niv. 6

Uitstroom naar Praktijkonderwijs /
VSO ZML

Beheersingsniveau:
ZML leerlijnen minimaal niveau 6

Uitstroom naar VSO ZML
Aanbod

Streefnivea
u
D-perspectief
Zeer intensief
Arrangement

5
2
3-4

50 %
80%
van niv. van
2
niv. 2

SO/VSO2
12
9
9-10

Minimaal beheersingsniveau bij
uitstroom (12 jaar of ouder)

SO
4
1
3-4

Aanbod
Streefnivea
u

1-2

1-2

50%
80%
van niv. van
1
niv. 1

1

1

2-3

2-3

3-4

3-4

4-5

4-5

4-6

50%
van
niv. 2

80%
van
niv. 2

50%
van
niv. 3

50%
van
niv. 4

80%
van
niv. 4

25%
van
niv. 5

50% van
Niv. 5

1-2

1-2

2-3

2-3

2-3

3-4

3-4

Beheersingsniveau:
ZML leerlijnen niveau 5

Uitstroom naar VSO speciale
leerstroom (onderwijs-zorg groep)

Beheersingsniveau:
ZML leerlijnen niveau 3
80%
25%
50%
80%
25%
50%
80%
25%
Planciu van
van
van
van
van
van
van
50% van
s
niv. 1
niv. 1
niv. 1
niv. 2
niv. 2
niv. 2
niv. 3 Niv. 3
NB: Bovenstaand schema gaat ervan uit dat leerlingen zich in een lineair proces ontwikkelen. Dit is echter niet altijd het geval. Om het juiste onderwijsaanbod te
kiezen blijven we altijd uitgaan van de bevorderende en belemmerende factoren van een leerling, in combinatie met de onderwijsbehoeften (zie
ontwikkelingsperspectief). Het geeft echter wel richting aan de wijze waarop het onderwijs ingericht wordt en welke doelen op welk moment worden
aangeboden.
In principe stromen leerlingen na het 8 e leerjaar, op 12 jarige leeftijd uit naar vervolgonderwijs (PRO/VSO ZML). Een verlengd leerjaar in het SO kan om
verschillende redenen wenselijk zijn.
2
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