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Inleiding en lonkend perspectief
Dit schoolplan is geschreven voor de periode 2020-2024. In dit document beschrijven wij in
hoofdlijnen ons beleid en onze ambities voor de komende jaren. Het geeft inzicht in de gemaakte
keuzes en de gestelde prioriteiten voor het beleid dat binnen de school wordt gevoerd. Dit
schoolplan bestaat uit 2 delen; in deel B staan de schoolgegevens beschreven. In deel A staat de visie
van onze school beschreven. Het schoolplan is een proces richting de doelen die het (V)SO in 2024
gerealiseerd wil hebben. Per jaar geven we concreet invulling aan de acties die we inzetten om de
doelen in 2024 bereikt te hebben. Deze staan geformuleerd en uitgewerkt in de jaarplannen tot en
met het schooljaar 2023-2024.

Wij kijken uit naar het betrekken van een geheel vernieuwd schoolgebouw aan de Clematislaan in
Gouda. Het is onze stellige ambitie om een dynamisch en bruisend leercentrum te creëren voor
onderwijs en ontmoeting en uitwisseling met de samenleving. Ook het leerrecht voor cliënten van
het KDC krijgt hierin een plek.
Voor de leerlingen van het (V) SO bereiken we hiermee een doorlopend curriculum van 4 jaar tot 18
jaar dat ook echt zichtbaar is binnen de school. Van spelend/ontdekkend leren tot samenwerkend en
praktijkleren waarbij de leerling wordt voorbereid om succesvol mee te kunnen doen in de volgende
fase na het (voortgezet) speciaal onderwijs.
We zien school als een inspirerende plek voor verbeelding, eigenheid en ontmoeting. Waar leraren
leerlingen met plezier uitdagen om zich sociaal emotioneel, cognitief en praktisch te ontwikkelen.
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1. a. Visieontwikkeling VSO
Het onderwijs t.b.v. het VSO ondergaat een transitie naar toekomstgericht onderwijs voor de
leerlingen van het VSO. Een continu proces dat eigenlijk nooit klaar is. De bedoeling is dat het
onderwijs zich altijd flexibel en adaptief kan opstellen aan de verwachtingen die gesteld worden.
Verwachtingen die vanuit wet- en regelgeving worden gesteld, maar ook aan de toekomstige
sociaal-maatschappelijke, economische en technologische ontwikkelingen waar de leerlingen op
school voor worden opgeleid. Dit betekent dat het VSO zich telkenmale een beeld moet weten te
hebben over de maatschappij van morgen om de leerling van nu al te kunnen voorbereiden en te
equiperen.
Het team van het VSO heeft in 2020 een visie voor het onderwijs opgesteld dat moet leiden tot de
verwezenlijking van de droom die de medewerkers van het VSO hebben, namelijk: “we dromen van
een maatschappij waar iedereen mee kan doen en onze leerlingen hun omgeving verbazen met hun
persoonlijkheid, onbevangenheid en talenten”.
De leerlingen van het VSO stromen uit de samenleving in en participeren volop!
VSO leerlingen worden door het VSO niet meer gekenmerkt als afstand tot de arbeidsmarkt of
arbeidsbelemmering. De leerlingen worden vanuit mogelijkheden en talentontwikkeling benaderd.

De missie van het VSO luidt dan logischerwijs dan ook: “Bij ons leer je hoe het werkt!”
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2. b. Visieontwikkeling SO
Het onderwijs t.b.v. het SO ondergaat een transitie naar toekomstgericht onderwijs voor de
leerlingen van het SO met een nieuwe missie en visie voor dat onderwijs. De bedoeling is dat ons
onderwijs de verwachtingen bevestigd die gesteld worden. Verwachtingen die vanuit wet- en
regelgeving worden gesteld, maar ook aan de toekomstige sociaal-maatschappelijke, economische
en technologische ontwikkelingen waar de leerlingen mee te maken krijgt.
Het team van het SO heeft in 2020 een visie voor het onderwijs opgesteld dat moet leiden tot de
verwezenlijking van de droom die de medewerkers van het SO hebben, namelijk: “we dromen van
een maatschappij waar iedereen mee kan doen en onze leerlingen hun omgeving verbazen met hun
persoonlijkheid, onbevangenheid en talenten”.
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We zijn een openbare school voor speciaal onderwijs in Gouda. Voor ons is ieder kind speciaal. Het
ontdekken en ontwikkelen van hun talent maakt ons onderwijs ‘rijk en betekenisvol’.
De missie van het SO luidt dan logischerwijs dan ook: “Hier leer je wie je bent en wat bij jou past”
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2. c. Integratie visietrajecten

De beide visies op onderwijs worden in het schooljaar 2020-2021 geïntegreerd in een verbindende
visie voor het SO en het VSO. In de toekomstige nieuwbouw kan het SO & VSO zich ontwikkelen tot
een kenniscentrum voor gespecialiseerd onderwijs voor de Goudse regio.

Wat levert de integratie van de visies op?
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Met het integreren van de visies realiseren we de volgende opbrengsten voor:
Leerlingen
•
•
•
•
•

Leerlingen leren vanuit erkende ongelijkheid
Leerlingen ervaren dat leren leuk is
Spelen – leren – doen – leven
Verbreding ondersteuningsmogelijkheden
Betere leeropbrengsten

Ouders
•
•
•
•
•

Positieve blik op het (V)SO, trots op (V)SO
Ervaren leerlingen die trots zijn op zichzelf
Verruiming/versoepeling acceptatieproces
(V)SO gezien als onderwijsinstelling met veel expertise
Ervaren goede leeropbrengsten

Personeel
•
•
•
•
•
•

Trots op zichzelf, leerlingen, (V)SO en Stichting Klasse
Denkt in mogelijkheden
Is ambitieus
Werkt (in hybride vormen) samen
Is flexibel
Is ondernemend

Stichting Klasse
•
•
•
•
•

Exposure en PR voor stichting Klasse t.a.v. het gespecialiseerd onderwijs kenniscentrum
Efficiënte hybride personeelsinzet
Kennisdelen
Schaalvergroting – verdeling werkdruk
Mobiliteit

Overig
•
•
•
•

Mogelijkheden voor hybride onderwijs- en samenwerkingsvormen
Time out / observatieplaatsen
Aanbod thuiszitter
Expertise inzet bij andere scholen om inclusief onderwijs thuis nabij mogelijk te maken

Schoolplan (V) SO Stichting Klasse 2020-2024

9

3. Doelen en ambities
Concreet in 2024

VSO Stichting Klasse betekent:
•
•
•
•
•

•

Leerlingen behalen een Diploma MBO 1 – entreeopleiding
Leerlingen behalen een Diploma VSO met triband verantwoord examenportfolio (kwalificatie,
socialisatie, subjectificatie)
Leerlingen behalen Branchecertificaten
Leerlingen leren via Praktijkgericht leren vanuit/in de sectoren van kansrijke beroepen
VSO heeft vakspecialisten en een adhocratie cultuur. Een adhocratie is een organisatievorm
gekenmerkt met weinig standaardisatie en formalisatie in de structuurvormen en gedragsrollen.
Er werken veel professionele specialisten die nagenoeg zelfstandig of in multidisciplinaire teams
opereren.
Leerlingen stromen uit overeenkomstig de verwachtingen van het uitstroomperspectief en de
omgeving naar een vorm van vervolgopleiding, arbeid of dagbesteding

Conclusie: het VSO heeft enthousiaste, leergierige leerlingen die het leuk op school vinden en trots
zijn op hun school. Ze ervaren het om betekenisvol te zijn in en buiten de school. Leerlingen zijn
arbeidsfit en maatschappij ready.
•

Het VSO heeft hybride samenwerkingconstructies met
o andere onderwijsvormen (MBO, ISK, PrO, VSO, VMBO en SO/SBO),
o KDC (invulling leerrecht),
o bedrijfsleven (leren op locatie in de praktijk),
o kunst/cultuurinstellingen (leren op locatie in de praktijk)
o community
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•

•
•

Het VSO heeft actueel bekwame medewerkers die professioneel en ondernemend zijn
o Het VSO heeft vakleerkrachten en praktijkvakspecialisten
o Heeft deskundigheid om aan de onderwijs-/zorgbehoeften van leerlingen te kunnen
voldoen (bijv. externaliserende complexiteiten)
Het VSO heeft een sterke band met de ouders die de rol hebben van trotse ambassadeurs
Het VSO is de grondlegger van het Diploma VSO

Conclusie: het VSO heeft enthousiaste, leergierige samenwerkende medewerkers die trots zijn op
het (V)SO en het daar werkplezier ervaren.
SO Stichting Klasse betekent:
•

•
•

Leerlingen ontwikkelen zich maximaal op de gebieden kwalificatie, socialisatie, subjectificatie
o De streefdoelplanning van het doelgroepenmodel van LECSO wordt gehanteerd
o Een goed pedagogisch klimaat zorgt ervoor dat de leerling centraal staat waarbij het
welbevinden en betrokkenheid groot is
o De leerling weet wie hij/is en weet wat hij/zij wil
Leerlingen zijn goed voorbereid voor een succesvolle overstap naar het vervolgonderwijs
Leerlingen stromen uit overeenkomstig de verwachtingen van het uitstroomperspectief

Conclusie: het SO heeft enthousiaste, leergierige leerlingen die het leuk op school vinden en trots
zijn op hun school. Ze ervaren het om betekenisvol te zijn. Leerlingen zijn klaar voor de next level.
•

•

•

Het SO heeft samenwerkingsconstructies met
o andere onderwijsvormen (VSO, SO/SBO, regulier PO),
o KDC-invulling leerrecht,
o bedrijfsleven,
o kunst/cultuurinstellingen,
o community.
Het SO heeft actueel bekwame medewerkers die professioneel en ondernemend zijn
o Het SO heeft leerkrachten en vakspecialisten
o Heeft deskundigheid om aan de onderwijs-/zorgbehoeften van leerlingen te kunnen
voldoen (bijv. externaliserende complexiteiten)
Het SO heeft een sterke band met de ouders die de rol hebben van trotse ambassadeurs

Conclusie: het SO heeft enthousiaste, leergierige samenwerkende medewerkers die trots zijn op het
(V)SO en het daar werkplezier ervaren.
(V)SO en KDC betekent
Dat cliënten van het KDC de mogelijkheid krijgen om op te stromen naar het onderwijs. Daarnaast
moeten cliënten die niet kunnen deelnemen aan het onderwijsproces toch via hybride
onderwijsvormen onderwijsaanbod ontvangen. Op deze wijze willen we ieder kind de mogelijkheid
om zich te ontwikkelen en dat kan richting school zijn om uiteindelijk leerling te worden. Het kan ook
door bepaalde onderwijsonderdelen naar de cliënt in het KDC te brengen waar hij/zij zich kan
doorontwikkelen. Op deze wijze geven we invulling aan het ‘leerrecht’ dat ieder kind heeft.
Het KDC levert deskundigheid vanuit de zorgsector aan het (V)SO.
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(V)SO en SBO betekent
Dat het (voortgezet) speciaal onderwijs van Stichting Klasse in 2024 samen met het SBO Avontuur
een kenniscentrum voor gespecialiseerd onderwijs en ambulante begeleiding is geworden. Dit
betekent dat het gespecialiseerd onderwijs synoniem staat voor:
• Samen leren
• Hybride
• Ontwikkelen
• Kennisdelen
• Zichtbaar
• Uitdagend
• Deskundigheid

De leerling die bij ons onderwijs
• heeft genoten,
• heeft een diploma,
• heeft een passende plek na uitstroom (vervolgonderwijs, arbeid, dagbesteding),
• neemt als burger deel aan de samenleving,
• weet wat hij wil,
• weet dat hij altijd blijft leren,
• zegt trots dat hij een oud-leerling van onze school is!
Onze leerlingen verbazen hun omgeving met hun persoonlijkheid, onbevangenheid en talenten.
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1. INLEIDING
Voor u ligt deel B van het schoolplan van SO & VSO De Ark voor de periode 2020 – 2024.
In deel A is de visie van de school weergegeven en zijn de ambities en doelstellingen voor de
komende jaren vastgesteld. Deel B beschrijft de overige wettelijk verplichte onderdelen van het
schoolplan.

Functie van het schoolplan
Het schoolplan in zijn geheel heeft als functie om:
- De richtinggevende basis te zijn voor schoolontwikkeling;
- Het uitgangspunt te zijn voor het onderwijskundig beleid per jaar (jaarplan);
- Het verantwoordingsdocument te zijn in zowel horizontale (bestuur, onderwijsinspectie) als
verticale (team, ouders, MR) zin.

Procedure voor het opstellen en wijzigen van het schoolplan

Dit schoolplan is tot stand gekomen met de inbreng van teamleden, ouders, leerlingen en de
medezeggenschapsraad (MR). Hun inbreng was van groot belang bij de vaststelling van de
missie en visie van onze school en het tot stand komen van onze ambities en doelen.
Een belangrijk uitgangspunt hierbij is de strategische KOERS 2020-2025, Samen leren en
dromen realiseren, waarin het College van Bestuur de richting van Stichting Klasse voor de
komende vijf jaar heeft vastgelegd. Met dit schoolplan is ingestemd door de MR en het is
formeel vastgesteld door het bevoegd gezag.

Voortgang en evaluatie van het plan

Jaarlijks wordt het schoolplan geëvalueerd en waar nodig worden doelen bijgesteld. Deze
evaluatie en de bijstelling van doelen vinden hun beslag in het jaarplan van de school. De
evaluaties van de jaarplannen fungeren daarmee als tussenevaluaties van het schoolplan. De
evaluaties van de jaarplannen gezamenlijk, samen met de eindevaluatie van het schoolplan
2020 – 2024 vormen op hun beurt, in combinatie met het strategisch beleidsplan van
Stichting Klasse 2025-2030 de input voor het nieuwe schoolplan 2025 – 2029.
De jaarplannen zijn opgebouwd volgens de pijlers van de strategische KOERS van Klasse:
• Kennis als basis voor kwaliteit en innovatie
• Openbaar als bron voor burgerschap
• Eigenaarschap als grondslag voor groei
• Ruimte als randvoorwaarde voor ontwikkeling
• Samen als sleutel voor goed onderwijs
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2. DE SCHOOL
Beschrijving van de school
SO en VSO De Ark is een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs van kinderen
van 4 tot 18 jaar. De Ark is een school voor zeer moeilijk lerende kinderen (cluster 3). Dit
komt door leerobstructie, door een laag cognitief niveau en soms een bijkomende
gediagnosticeerde beperking zoals bijvoorbeeld het syndroom van Down of een
autismespectrumstoornis
Op De Ark leren we de kinderen om zich te ontwikkelen, om ondernemend te zijn en via
samenwerkend leren verder door te groeien. We staan open voor elkaar en voor de wereld
om ons heen. We leren de kinderen om succesvol te zijn in de toekomst.
We zijn een openbare school van Stichting Klasse. Leerlingen stromen uit het SO door naar
een vorm van regulier (vervolg)onderwijs of naar het voortgezet speciaal onderwijs.
Leerlingen uit het VSO worden opgeleid naar een vorm van (beschutte) arbeid,
vervolgonderwijs of dagbesteding.

Leerlingen- en ouderpopulatie
SO & VSO De Ark vervult een regionale functie voor leerlingen die zijn aangewezen op het
(voortgezet) speciaal onderwijs. Onze leerlingen en ouders komen hoofdzakelijk uit de regio
die het Samenwerkingsverband PO Midden Holland en het Samenwerkingsverband VO-VSO
Midden Holland & Rijnstreek beslaat. Geografisch betekent dit dat de leerlingen
hoofdzakelijk komen uit de gemeenten Gouda, Bodegraven-Reeuwijk, Krimpenerwaard,
Zuidplas en Waddinxeen.
Op de VSO afdeling is de leerling- en ouderpopulatie voor meer dan de helft van autochtone
afkomst. In de SO leeftijdscategorie is de verdeling autochtone en allochtone afkomst vrijwel
gelijk. Het opleidingsniveau van de ouders is gemêleerd van geen/laag tot een hogere
opleiding. Er zijn meer jongens dan meisjes op school met een verdeling van 70% jongens en
30% meisjes.
Het aantal SO en VSO leerlingen in de basisschoolleeftijd en middelbare schoolleeftijd in
onze regio zal de komende jaren rond de 140-150 beslaan.

Omgeving en maatschappelijke ontwikkelingen
Het openbaar primair onderwijs staat midden in de samenleving. Een samenleving die
voortdurend in beweging en aan verandering onderhevig is. De laatste jaren komen de
ontwikkelingen in een stroomversnelling: continue verandering is een manier van leven
geworden. De wereld wordt steeds kleiner: globalisering en internationalisering zijn een feit.
De leerlingen in het primair onderwijs zijn de burgers van straks. Scholen leiden leerlingen
op voor een maatschappij waarvan we nu nog niet weten hoe deze eruit zien. Om kinderen
voor te bereiden op een leven in een snel veranderende en internationale omgeving reikt
het onderwijs hen de tools aan om zelfstandige burgers te worden die kunnen reflecteren op
hun eigen handelen. De taak van het primair onderwijs is haar leerlingen voor te bereiden op
een waardevolle toekomst in deze veranderende samenleving.
Een openbare school is de maatschappij in het klein: kinderen en leerkrachten met
verschillende culturele, levensbeschouwelijke en economische achtergronden ontmoeten
elkaar en leren van elkaar.

3

Schoolplan Deel B SO & VSO De Ark

4

Schoolplan Deel B SO & VSO De Ark

3. HET ONDERWIJS
Inleiding
Onderwijstijden: SO en VSO

Onze school hanteert het volgende lesrooster.
Maandag, Dinsdag, Donderdag en Vrijdag: 8:30 uur – 14:45 uur
Woensdag:
8:30 uur – 12:15 uur

Aanbod
SO & VSO De Ark biedt de volgende vakken aan.
Kernvakken Nederlands, Rekenen/Wiskunde (SO & VSO)
Sociaal-Emotionele ontwikkeling (SO & VSO) – sociale vaardigheden en
weerbaarheidsontwikkeling
Werknemerscompetenties en vakvaardigheden (VSO)
Burgerschap (VSO)
Expressie en LO (SO & VSO)
Burgerschapsonderwijs
Ons onderwijs:
• gaat er van uit dat leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving;
• is gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie;
• is er op gericht dat leerlingen kennis hebben van en kennismaken met verschillende
achtergronden en culturen van leeftijdgenoten.
Op onze school geven wij burgerschapsonderwijs op de volgende wijze vorm:
Het burgerschapsonderwijs geven wij vorm door de leerlingen in ieder profiel op zijn/haar
niveau samenwerkend te leren en te presteren volgens democratische principes waarbij
rekening gehouden wordt met de aanwezige diversiteit. Vanuit de klas zal de context
worden verruimd naar de school (leerlingenraad) en samenleving waarin de leerlingen
vooral meedoen en op locatie (bijv. stadhuis) leren wat het is om burger te zijn in Nederland
en hoe je dat doet (door o.a. gebruikmaken van kunstdisciplines). Leren door te ervaren en
te doen.

Opbrengstgericht Passend Onderwijs

In onze school bieden we opbrengstgericht passend onderwijs. We baseren ons hierbij op de
denk- en werkwijzen die zijn beschreven door Gijzen (2012), van Hasselt (2011) en Struiksma
(2012). De toetssteen van het gedachtegoed is dat het onderwijs voor een leerkracht
behapbaar moet zijn. Hieruit zijn zes uitgangspunten te destilleren:
1.De kern van ons onderwijs wordt gevormd door de gedachte dat elke leerling uniek is,
maar dat betekent niet dat elke leerling ook een eigen leerprogramma krijgt. We
groeperen leerlingen op basis van overeenkomstige kenmerken en behoeften. Dat doen
we om twee redenen: enerzijds is leren een sociaal proces, anderzijds weten we dat té
geïndividualiseerd onderwijs een negatieve invloed heeft op de leer- en sociale
opbrengsten.
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2.We redeneren vanuit het einde terug naar het begin. Dit wil zeggen dat we voor onze
schoolpopulatie hebben bepaald wat we daarmee willen bereiken. Het eindpunt is dan
ook het startpunt voor de inrichting van ons onderwijsprogramma. Dit denken geldt ook
op groepsniveau: we kijken eerst naar wat we willen bereiken en bepalen dan de
passende aanpak om dat te gaan bereiken.
3.De doelen vanuit de CED-leerlijnen zijn het ankerpunt van de inrichting van ons
cognitieve onderwijsprogramma-aanbod. Dat is dan ook de kern van ons
onderwijscontinuüm. We noemen dit een continuüm omdat het bestaat uit tenminste
drie samengestelde onderwijsniveaus in sublesgroepen. Via het lesmodel DIM komt het
aanbod tegemoet aan de kenmerken en onderwijsbehoeften van het merendeel van de
leerlingen in de school.
4.We werken zoveel mogelijk vanuit het model van convergente differentiatie. Dit
betekent dat we per profiel groepen leerlingen samenvoegen die telkens aan één set
doelen werken. Deze set doelen zijn gerelateerd aan de streefdoelplanning die in het
doelgroepmodel van LECSO is opgenomen. Om die te bereiken is er variatie in de aanpak.
Convergente differentiatie biedt de meeste kansen op hoge opbrengsten, juist voor
zwakke leerlingen. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om de groep als totaliteit aan te
spreken, zodat leerlingen ook van elkaar kunnen leren, sociaal en inhoudelijk. Alleen als
het echt niet anders kan, gaan we over op divergente differentiatie: leerlingen werken
aan verschillende doelen.
5.We redeneren van de school naar de groep naar de leerling. Het onderwijscontinuüm
is passend voor onze schoolpopulatie. Daarna passen we het onderwijscontinuüm nog
verder aan op de groep. En tenslotte kijken we naar de leerling: moeten we het
onderwijs voor hem nog verder worden aangepast? Dit uitgangspunt betekent ook dat
we telkens uitgaan van de grootste onderwijskundige gehelen. Zijn er leerlingen met
dezelfde onvoldoende responsen, dan pakken we dit op groepsniveau op. Zijn er
groepen met dezelfde onvoldoende responsen, dan pakken we dit op schoolniveau op.
6.Daarnaast gaan we uit van het principe van respons op instructie. Dit doen we op drie
niveaus: school, groep en leerling. De respons bestaat uit drie delen: vaardigheidsgroei,
leerstofbeheersing en gedijen. Is de respons van de schoolpopulatie, de groep of de
leerling voldoende, dan gaan we door met wat we deden. We hebben dan aan de
onderwijsbehoeften voldaan. Is de respons onvoldoende dan gaan we op onderzoek uit.
We gaan na of we het onderwijs aan de schoolpopulatie, de groep of de individuele
leerling moeten aanpassen.
De kern van het onderwijs is de basisaanpak, die in principe aan alle leerlingen in een
bepaald profiel (1 t/m 5) wordt aangeboden. Deze basisaanpak is afgestemd op de
onderwijsbehoeften van de profielpopulatie. Onze ambitie is te stellen dat voor een deel van
de leerlingen dit te weinig is. Voor hen streven we hogere doelen na. Deze leerlingen
ontvangen een verrijkte aanpak.
Het aanbod en de aanpak per profiel, per vak zijn terug te vinden in onze onderwijsplannen
en door vertaald in onze handelingsplannen, waarin de doorlopende leerlijn van de school
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per vak is beschreven.
In deze onderwijsplannen en handelingsplannen is opgenomen welke (cruciale) leerdoelen
(kerndoelen) er in dat schooljaar worden aangeboden. Het aanbod van de school is dekkend
voor de kerndoelen.
Extra ondersteuning
Wanneer de onderwijsaanpak, zoals hierboven beschreven, niet passend is bij de behoeften
van een leerling, spreken we van een leerling met specifieke onderwijsbehoeften. We
signaleren deze leerlingen aan de hand van drie criteria:
1. er is sprake van onvoldoende vaardigheids-/competentiegroei
2. er is sprake van een hiaat in de leerstofbeheersing
3. er is sprake van een situatie van ‘niet gedijen’
Voor een leerling die aan een van deze criteria voldoet, verzamelen we handelingsgerichte
gegevens, bepalen we welk doel we willen nastreven en wat zijn onderwijsbehoeften zijn.
Op grond hiervan nemen we een individuele maatregel. Als er veel gelijksoortige individuele
maatregelen nodig zijn, dan pakken we dit groepsgewijs aan.

Zicht op ontwikkeling

De school volgt de leerlingen met behulp van verschillende instrumenten.
Op dagelijkse basis worden de leerlingen uiteraard gevolgd aan de hand van observaties van
de leerkracht. Voor de hogere profiel 4 leerlingen is ook Snappet (een digitaal leermiddel)
een manier om dagelijks inzicht te hebben in de ontwikkeling van de leerlingen op
verschillende vakgebieden.
Daarnaast worden methodetoetsen afgenomen en elk half jaar worden cito zml-toetsen
afgenomen om de vaardigheid op verschillende vakgebieden te toetsen.
Aan de hand van al deze gegevens maken de leerkrachten, ondersteund door de intern
begeleider een analyse en maken zij keuzes voor het te geven onderwijs.
Warme overdracht
Om de leerlingen vanaf hun komst op school zo passend mogelijk onderwijs te geven vindt
er een warme overdracht plaats vanuit de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of andere
school. Ook met het voortgezet (speciaal) onderwijs, vervolgonderwijs of uitstroom naar
dagbesteding of arbeid vindt een warme overdracht plaats.
Schoolbespreking
Twee keer per schooljaar meten we of de leeropbrengsten van alle leerlingen in de school op
het juiste niveau liggen en of ons aanbod nog voldoet voor de schoolpopulatie. Dat doen we
tijdens een schoolbespreking waarin de (tussen)resultaten worden afgezet tegen de
streefdoelen die behaald moeten zijn zoals ze zijn opgesteld in het doelgroepenmodel dat is
opgesteld door LECSO. Indien nodig nemen we maatregelen die alle groepen in de hele
school aangaan.
Groepsbespreking
Per schooljaar meten we twee keer of de leeropbrengsten in elke groep in lijn liggen met de
ambitie schoolstandaarden. Deze vergelijking zegt ons of we maatregelen moeten nemen
ten aanzien van de hele groep; om het onderwijs dus meer passend te maken. Er zijn drie
mogelijkheden:
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1. de groepsstandaarden liggen onder de ambitieschoolstandaarden; er worden
maatregelen genomen om de leeropbrengsten in de groep verder te verhogen;
2. de groepsstandaarden liggen vrijwel gelijk met de ambitieschoolstandaarden; er
wordt gekeken of de leeropbrengsten nog verder omhoog kunnen, maar in
principe zijn we tevreden en gaan we door met wat we deden;
3. de groepsstandaarden liggen hoger dan de ambitieschoolstandaarden; we gaan
na of we het onderwijs in deze groep moeten gaan verzwaren/verrijken.
Overeenkomstig de ambitie van alle scholen van Klasse om alle leerlingen op het te
verwachte referentieniveau te laten uitstromen, geldt voor de leerlingen van (V)SO De Ark in
profiel 4 (en 5) dat ze minimaal referentieniveau 1F op de deelvaardigheden Spreken en
Luisteren en op weg naar 1F voor de deelvaardigheden Lezen en Schrijven en Rekenen te
behalen.

4. VEILIGHEID
Veiligheid
Op bestuursniveau wordt een groot deel van het veiligheidsbeleid vormgegeven.
Met een dynamisch digitaal systeem wordt een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E)
gehouden en worden daaruit volgende acties gepland. Het systeem ondersteunt de scholen
om cyclisch te werken.
Elke school heeft een preventiemedewerker en er worden voldoende bedrijfshulpverleners
opgeleid. Deze BHV-ers worden volgens de wettelijke eisen bijgeschoold.
Op school wordt een incidentenregistratie bijgehouden. Dit gebeurt op de volgende wijze:
ieder incident wordt administratief vastgelegd en planmatig aangepakt (analyse incident,
aanpak incident, afhandeling incident, eventueel nazorg).

Pedagogische kwaliteit
SO & VSO De Ark werkt vanuit het besef dat het welbevinden en de betrokkenheid van de
leerling positief moet zijn (hiervoor gebruiken we het instrument Zien!) om tot de gewenste
didactische resultaten te komen. Het didactisch lesmodel dat we hanteren is EDI. SO & VSO
De Ark gebruikt samenwerkende/coöperatieve werkvormen om via ervaringsleren tot de
gewenste resultaten te komen. Onze leerlingen leren door te doen en hebben moeite om de
transfer te maken van het geschreven woord naar de cognitieve verwerking en handeling.
Onze leeromgeving is hierop ingesteld waardoor er veel concreet en praktisch/fysiek
materiaal aanwezig is in de lessetting. Daarbij gebruiken we digitale leermiddelen om
toekomstgericht onderwijs aan te kunnen bieden met veel beeldmateriaal en we
ontwikkelen 3D lesaanbod. Daarnaast leren we veel op locatie in de praktijk zodat de
verwerking van theorie direct in praktijk kan worden gebracht.
SO & VSO De Ark gebruikt de methode KWINK en Rots & Water als SOVA programma. Op het
VSO worden de werknemerscompetenties (uit de kwalificatiedossiers van het MBO) als
SOVA competenties gezien. De leerlingen experimenteren hier continu mee. De school heeft
verder een pestprotocol.
Jaarlijks meten wij de veiligheidsbeleving onder onze leerlingen. Hiervoor gebruiken wij Zien!
en het Qschool (V)SO+instrument van B&T om de veiligheidsbeleving te meten.
De uitkomsten van deze meting worden geanalyseerd en waar nodig worden op school of in
groepen interventies gedaan. Tevens is er op school een coördinator van het anti-pest beleid
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en aanspreekpunt in het kader van pesten aanwezig. Bij het maken van dit plan is dit: N. van
’t Wout (SO) en M. de Bruijn (VSO).

5. KWALITEITSZORG
De inrichting van de kwaliteitszorg

Het schoolplan dat voor u ligt (met als onderliggend document de strategische Koers 20202025 Samen leren en dromen realiseren) is voor vier jaar de basis voor het schoolbeleid. Uit
dit schoolplan vloeien vier jaarplannen. De opbouw van deze jaarplannen is cyclisch. Op 1
september start het jaarplan. In februari en juni wordt door de directeur een rapportage
opgesteld aan de hand van een vast format: de scholenmonitor. De scholenmonitor vormt
de leidraad voor de analyse van de school. De scholenmonitor dient als input voor een
gesprek met het voltallig College van Bestuur (CvB) en wordt voorafgaand het gesprek
aangeleverd aan het CvB. Het CvB bereidt de gesprekken voor en bepaalt de punten voor
gesprek.

september:
start jaarplan

juli:
jaarplangesprek
CvB

juni:
analyse
opstellen jaarplan

februari:
analyse
scholenmonitor
plannen interventies

maart:
monitor gesprek CvB

De planmatige cyclus en de scholenmonitor stellen, behalve de schooldirecteuren, ook het
CvB in staat de voortgang op de scholen te volgen en de Inspectie van het Onderwijs van een
onderbouwde analyse te voorzien.
Daarnaast dienen de rapportages als input voor een halfjaarlijks dashboard met betrekking
tot de ontwikkeling van de scholen voor (de onderwijscommissie van) de raad van toezicht.
Op schoolniveau wordt de kwaliteitszorg als volgt vormgegeven.
De Commissie van Begeleiding van SO & VSO De Ark ziet toe of de leerlingen zich
ontwikkelen overeenkomstig de verwachtingen/streefdoelen van het
ontwikkelingsperspectiefplan die iedere leerling heeft. Het orgaan DirIB (directie en IB) is
verantwoordelijk voor de toezicht, uitvoering en handhaving van kwaliteitszorg op school. Er
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is een cyclus van monitoring waarbij er 5x per jaar een zorgteamoverleg plaatsvindt tussen
de groepsleerkracht en IB waarin de ontwikkelingen van de groep/leerlingen wordt
besproken. Periodiek zijn er (onaangekondigde) lesobservaties. 2x per jaar (januari/juli)
worden de resultaten van de groepen/leerlingen geanalyseerd. Uit de analyses volgt
mogelijkerwijs een interventie-/verbeterplan bij achterlopende opbrengsten (op inidvidueel
of groepsniveau). Dit verbeterplan wordt ingediend bij de Commissie van Begeleiding. De
groepsleerkracht is verantwoordelijk voor de te behalen streefdoelen. Indien er reden over
consultatie is dan kan de groepsleerkracht deze inroepen bij de IB buiten de cyclus van het
zorgteam om.
De Commissie van Begeleiding monitort de schoolopbrengsten 2x per jaar (januari/juli) en
geeft akkoord of ammendenten aan het advies van DirIB van een mogelijk interventieplan.

6. ORGANISATIE
Stichting Klasse heeft niet gekozen voor integraal management: het financieel beleid,
evenals huisvesting en onderhoud en een groot deel van het personeelsbeleid worden door
het bestuurskantoor gefaciliteerd. Er vallen zeventien scholen onder Stichting Klasse.

Personeel
Evenredige vertegenwoordiging vrouwen in de schoolleiding
Stichting Klasse vindt het belangrijk om in de schoolleiding zowel mannen als vrouwen
vertegenwoordigd te hebben. Stichting Klasse voert actief beleid om te komen tot een
evenredige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in leidinggevende functies.
Ontwikkelen
Om toekomstgericht onderwijs te kunnen geven, is een leven lang leren belangrijker dan
ooit. We werken bij Klasse, en dus ook in het (voortgezet) speciaal onderwijs, iedere dag aan
deze lerende houding, zowel van de leerlingen als die van ons zelf. De manier van leren is
voor iedereen verschillend. Klasse ondersteunt en stimuleert iedereen in zijn ontwikkeling.
Hoe we dat doen is vastgelegd in ons ontwikkelingsgericht personeelsbeleid. In dit beleid is
ook een profielschets van de leerkracht van Klasse opgenomen. Dit profiel beschrijft
verschillende competenties op pedagogisch en didactisch vlak, maar ook de competenties
samenwerken binnen het team en samenwerken met de omgeving maken hier onderdeel
van uit.
Er is een ruim budget beschikbaar voor scholing.
Voor de startende leerkrachten is een traject ontwikkeld om de leerkrachten te begeleiden
bij hun ontwikkeling van startbekwame naar vakvolwassen leerkracht. Tijdens dit traject
worden verschillende bijeenkomsten vormgegeven en is er ruimte voor intervisie met de
startende leerkrachten van alle scholen van Klasse.
De school herbergt zml/cluster 3-leerlingen (verstandelijke beperking door laag IQ e/o
bijkomende leerobstructies door een vorm van autisme of syndroom van Down) met vooral
internaliserende problematieken. We bemerken dat er steeds meer sprake is van
externaliserende complexiteiten. Hier moet de school en het team zich voor gaan equiperen
om aan de onderwijs-/zorgbehoeften te kunnen voldoen, ergo deskundigheidsbevordering
om handelingsbekwaamheid te vergaren. Dit betekent niet dat de school zich transformeert

10

Schoolplan Deel B SO & VSO De Ark
naar cluster 4 aanbod, maar wel dat de school met een bepaalde mate van externaliserende
complexiteiten kan omgaan.
Het VSO gaat experimenteren om de leskwaliteit inzichtelijk te maken door feedback aan de
leerlingen te vragen. (V)SO De Ark gaat i.s.m. de Universiteit Twente (faculteit
Onderwijskunde) onderzoeken of een tool dat door de UT is ontwikkeld geschikt is om
hiermee te gaan experimenteren.

Hoe gaat de school om met sponsorgelden?
Stichting Klasse heeft het standpunt dat de scholen onafhankelijk moet blijven in de keuzes
die ze maken op school. Daarom vinden we dat we niet afhankelijk mogen zijn van geld
buiten de normale budgets om. Dit houdt in dat zowel de inhoud van de ‘vaste’ lessen, als de
continuïteit nimmer kunnen worden bekostigd uit gelden ontvangen uit sponsoring e.d.
Wanneer er sprake is van sponsoring (bijvoorbeeld bij een inzamelactie, sponsorloop en
andere materiële bijdragen) wordt vooraf het doel van de gelden of materialen besproken.
Het doel is altijd ten gunste van het (verrijken van het) onderwijs en waar de leerlingen
voordeel van hebben; of het is voor een organisatie die een ‘goed doel’ vertegenwoordigt.
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BIJLAGE 1: Instemming met het schoolplan

Instemming MR met het schoolplan
School
Brinnummer
Adres
Postcode/plaats

:
:
:
:

VERKLARING
De medezeggenschapsraad van bovengenoemde school heeft het van 1 augustus 2020 tot 1
augustus 2024 geldende schoolplan van deze school vastgesteld.

Namens de medezeggenschapsraad,
[naam],
Voorzitter medezeggenschapsraad

(plaats)

(datum)

(handtekening)

BIJLAGE 2: Vaststelling van het schoolplan

Vaststelling van het schoolplan
School
Brinnummer
Adres
Postcode/plaats

:
:
:
:

VERKLARING
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Het bevoegd gezag van bovengenoemde school heeft het van 1 augustus 2020 tot 1
augustus 2024 geldende schoolplan van deze school vastgesteld.

Namens het bevoegd gezag,
F.Tigges
Voorzitter College van Bestuur, Stichting Klasse
Gouda, datum:
handtekening:
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