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1 Inleiding
Voor u ligt het schoolplan van SBO De Boemerang.

Het schoolplan is een meer(4-)jarig planningsdocument waarin de hoofdlijnen van het beleid van de school zijn
beschreven. Hierdoor kan 'de school' laten zien wat ze doet om de gewenste kwaliteit te bereiken, te leveren en te
borgen.De verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het onderwijs van de school ligt bij de school evenzo het
bepalen van deze kwaliteit. Hierbij moet wel rekening gehouden met de verwachtingen over de leerlingen, de
ouders/verzorgers en met de voorwaarden die het bevoegd gezag en die de overheid stelt. 

Doel van het schoolplan: 

Vaststellen wat voor de schoolplanperiode 2019-2023 voor het SBO van de Stichting MOVARE op de diverse
beleidsterreinen (t.w. onderwijskundig-, organisatorisch-, personeel-, financieel-, materieel beleid) het
algemeen strategisch beleid is en het beleid t.a.v. de kwaliteitszorg is en tevens deze beleidsterreinen met
elkaar verbinden;

Dit beleid in een gezamenlijke dialoog tussen alle schoolbetrokken geledingen zo vast te stellen dat het
concrete aanzetten geeft tot continue en geplande schoolontwikkeling;

Verantwoording af te leggen over de (kwaliteit van) de inhoud en de organisatie van het onderwijs en het
overig (voorgenomen) beleid en dit t.b.v. ouders/verzorgers, leerlingen en overige externe belanghebbenden; 
Voldoen aan de wettelijke verplichting te beschikken over een schoolplan.

Jaarlijks zal onder meer naar aanleiding van de opbrengsten uit jaarplanningen worden bezien in hoeverre bijstelling
van het schoolplan wenselijk is. 
Dit aan de hand van een beoordeling -in het kader van kwaliteitszorg- in de mate waarin gestelde doelen bereikt zijn,
waar t.a.v. inhoudelijke of organisatorische regelingen verbeteringen of vernieuwingen nodig zijn. Deze bijstelling zal
onder meer leiden tot een jaarlijks nieuw vast te stellen schoolontwikkelingsplan en scholingsplan.

Opm.:

Gezien de huidige ontwikkeling binnen ons onderwijs en de nauwere samenwerking met Bs Meander,  vraagt dit
document  om aanpassingen en zullen er daardoor "nieuwe uitdraaien" van dit schoolplan ter tafel komen. Dit zal
steeds in overleg met onze Medezeggenschapsraad worden voorgelegd.

2 Schoolbeschrijving

Gegevens van de stichting  

Naam stichting: Onderwijsstichting Movare

CvB  K. Huijnen / R. Kruszel

Adres + nr.:  Heyendallaan 55

Postcode + plaats:  6464 EP  Kerkrade

Telefoonnummer:  045-5466950

E-mail adres:  info@movare.nl

Website adres:  www.movare.nl
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Gegevens van de school  

Naam school:  SBO De Boemerang

Directeur:  J. van Baal

Adres + nr.:  De Insel 21

Postcode + plaats:  6442 AJ  Brunssum

Telefoonnummer:  045-5257655

E-mail adres:  info.rksbodeboemerang@movare.nl

Website adres:  www.sbodeboemerang.nl

Onze school wordt bezocht door 113 leerlingen. Van deze leerlingen heeft 10% een gewicht: 8 leerlingen hebben een
gewicht van 0,3 en 2 leerlingen een gewicht van 1,2. De kenmerken van de leerlingen en de consequenties daarvan
voor onze organisatie en ons onderwijs, hebben we beschreven in dit document. Onze school heeft een streekfunctie.
De leerlingen komen uit de gemeentes Brunssum, Onderbanken en Heerlen. Een groot deel van de ouders komt uit
de arbeidsklasse waarvan een deel momenteel niet op de arbeidsmarkt actief is.  Het aantal leerlingen afkomstig uit 
problematische gezinnen neemt de laatste jaren toe.

De directie van de school bestaat uit de directeur. De directie vormt samen met de bouwcoördinatoren, de interne
begeleiders, een leerkracht en de orthopedagoog het managementteam (MT) van de school. 

SBO De Boemerang maakt samen met Speciale scholen voor BasisOnderwijs (SBO) Arcadia en de Wissel en de
school voor Speciaal Onderwijs St. Jan Baptist alsook 39 basisscholen voor Primair Onderwijs deel uit van
Onderwijsstichting MOVARE het bevoegd gezag met locaties in meerdere gemeenten. MOVARE kent katholiek,
oecomenisch, protestant-christelijk, algemeen-bijzonder en openbaar onderwijs. Met ca. 11.000 leerlingen en ca.
1000 medewerkers is de stichting een van de grootste onderwijsinstellingen voor Primair Onderwijs in Limburg. De
stichting wordt bestuurd door een College Van Bestuur (CVB), dat -onder toezicht/verantwoordelijkheid van een Raad
van Toezicht - de stichting in en buiten rechte vertegenwoordigt. Het legt zijn werkzaamheden vast in een
Bestuursreglement. Het CVB treedt op als werkgever voor alle medewerkers in dienst van MOVARE en geeft direct
leiding aan de medewerkers van het Bestuursbureau en aan de directeuren van de (Speciale) Basisscholen. Het CVB
bestaat uit dhr. Ryszard Kruszel (voorzitter) en mevr. Kiki Huijnen-Becks (lid). 

3 Sterkte-zwakteanalyse
Onze school kent een aantal sterke kanten, maar ook een aantal zaken die aandacht vragen. In schema:

STERKE KANTEN SCHOOL ZWAKKE KANTEN SCHOOL

Kindgericht werken
Pedagogisch klimaat
Veel samenwerken met  externen
Laagdrempelig voor  ouders  als  zaken  geregeld 
moeten  worden
Nieuwe leerlingen  voelen  zich  snel  thuis. Leerlingen 
voelen  zich  gehoord  en  gezien.

Geen prikkelarme inrichting. Aanpassingen  van het
gebouw zijn hard nodig.
Onvoldoende zicht op onze toekomst door de
veranderende rol die nog niet geheel vaststaat 
De ondergeschikte rol binnen het
samenwerkingsverband.
Ontoereikende handvatten om de gedragsleerlingen
voldoende te bieden.

KANSEN BEDREIGINGEN

Groepsdoorbrekend werken
Nieuwe uitdagingen richting gedragsproblematiek
Samenwerking met De Meander binnen een expertise
centrum Brunssum 
Het starten van een reboundgroep bekijken in het
schooljaar 2019-2020.
Werken met onderwijs-assistenten binnen de bouwen 

Groepen  te  groot  voor  de  problematiek  van  de 
kinderen.
Wegvallen  van  de  ondersteuning
Aanpak van de  veranderende rol van het SBO  en steun
van bovenaf  
Financiële afhandeling
Geringe beschikbaarheid van geschikt personeel.       
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Met betrekking tot ons schoolplan voor de periode 2019-2023 willen we met de volgende ontwikkelingen rekening
houden:

Samenwerking met de Meander binnen het cluster Brunssum om in gezamenlijk optrekken naar een
gespecialiseerd onderwijscentrum voor het cluster Brunssum- Onderbanken waar met behulp van diverse
arrangementen  leerlingen met speciale behoeften terecht kunnen.
Het gespecialiseerd onderwijscentrum inrichten met een tak didactiek en gedrag. 
Expertise delen met de scholen binnen en buiten het cluster.
Leerkrachten in hun kracht zetten om binnen de afdeling SBO de gedragsproblematiek van kinderen te
kunnen begeleiden.
Terughalen van de ondersteunende taken binnen onze school.
Aanscherpen van ons onderwijsconcept.
Bestuderen en oriënteren naar een opvangmogelijkheid voor de extremere gedragsproblematiek in de vorm
van een gedragsgroep. 

4 Risico's
De ontwikkelingen binnen passend onderwijs zullen zorgvuldig en weloverwogen veder moeten worden ontwikkeld in
een gezamenlijke verantwoordelijkheid waarbij de zorgleerling en zijn/haar ontwikkeling en welbevinden centraal komt
te staan. Wanneer tijdsdruk en financiële "targets" de hoofdmoot van deze ontwikkeling gaan worden zullen er steeds
meer kinderen tussen de "wal en het schip" belanden. 

Hoofddoel zal de ontwikkeling en het welbevinden van  leerlingen moeten zijn. Ieder kind dient de kans en de
mogelijkheid te krijgen zich op zijn/haar manier te mogen ontwikkelen en waarbij van ons een belangrijke bijdrage
wordt gevraagd.

Zowel samenwerking tussen  de SBO en het regulier onderwijs, in het bijzonder onze samenwerking binnen een
gespecialiseerd onderwijscentrum met Bs De Meander,  als de samenwerking SBO - SO is een must om dit alles te
realiseren. Elkaars expertise dient gedeeld te worden. 

Het regulier onderwijs zal op zoek moeten gaan om arrangementen te ontwikkelen om zorgleerlingen kansen thuis
nabij aan te bieden. Hiervoor zullen financiële impulsen misschien van belang kunnen zijn.

De S(B)O -omgeving zal zich moeten specialiseren op het gebied van gedrag zodat er meer kansen zijn voor
leerlingen met een lichte so-indicatie. Meer aandacht voor de verzwaring van de problematiek

Te snel handelen binnen deze ontwikkelingen kunnen zaken minder goed in hun fundament zetten en zijn misschien
gedoemd te mislukken waar kinderen de dupe van kunnen worden. 

5 De missie van de school
Wij bieden onderwijs aan leerlingen die op de reguliere basisschool geen of onvoldoende passend onderwijs kunnen
krijgen en daardoor vastlopen of dreigen vast te lopen. Onze leerlingen zijn uniek en bijzonder. Wij bieden elke
leerling optimale ontwikkelingskansen gericht op een succesvolle uitstroom naar passend vervolgonderwijs. Wij
kunnen leerlingen langdurig opvangen, maar ook kortdurende plaatsing is mogelijk. Ons streven in de toekomst is
leerlingen weer terug te brengen naar de thuis nabij reguliere basisschool met of zonder bijzonder arrangement. Onze
gespecialiseerde pedagogische en didactische kennis delen wij met onze partners binnen het cluster Brunssum als
daar buiten middels onze tak “outreachende zorg”. 

Op Samenwerkingsverband/Clusterniveau: 
Op het niveau van het Samenwerkingsverband 'Passend Onderwijs'/Cluster willen wij de communicatie en
dialoog over ‘passend onderwijs’ bevorderen.

Het bevorderen van beleidsmatige en inhoudelijke afstemming tussen Passend Onderwijs-beleid, locale
educatieve agenda, de afstemming op en samenwerking met de ketenpartners, m.n. de Jeugdzorg.

Tegelijk willen we samen met onze partners binnen het Samenwerkingsverband blijven zoeken naar
mogelijkheden tot ervaringsuitwisseling (in de dagelijkse schoolpraktijk) tussen onderwijsgevenden
Basisonderwijs en onderwijsgevenden Speciale School voor Basisonderwijs.

Het verzoek van het College van Bestuur van Movare te komen tot meer verregaande vormen van
samenwerking tussen SBO de Boemerang en Bs Meander om tot een Gespecialiseerd Onderwijscentrum
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Brunssum zal op actieve participatie onzerzijds kunnen rekenen en blijft in zowel beleidsmatig als praktisch
leerlinggericht opzicht een belangrijke topic.

Op SBO-schoolniveau: 
Kwaliteitsbeleid krijgt voortgaande aandacht.

De concrete vormgeving van inhoud en werkwijzen binnen het primair proces zal belangrijk aandachtspunt
zijn. We denken daarbij vooral aan:

1.  In de gaten houden van eventuele aanpassingen van methodes t.a.v. de inhouden van onze kerndoelen;
2.  Keuzen ten aanzien van de evaluatie kwaliteitszorg en Veiligheidsmonitor ;
3.  Voortgang van differentiatievormen op klassen-, bouw- en schoolniveau;
4.  Monitoring van het ‘dienstverleningsproces’;
5.  Gebruik van het groepsplan binnen Parnassys;
6.  Versterking Pedagogische Klimaat met aandacht voor gedragsproblematiek 
7. Verdere inbedding ICT ten behoeve van gedifferentieerd gebruik door de leerling, leraar en school.

We willen samen met de leerlingen uitdrukkelijke aandacht schenken aan de inrichting van een stimulerende
fysieke leeromgeving: rust, reinheid en regelmaat zijn het devies.

We willen in samenspraak met het CVB van Movare oplossingen zoeken voor de oplopend (extra) kosten voor
de SBO.

Structurele (financie ̈le) inbedding van gespecialiseerde functionarissen ter begeleiding van leerlingen met
ernstige sociaal-emotionele problemen wordt nagestreefd, mits bekostigd uit additionele middelen.

Begeleiding en scholing zullen worden gevraagd bij zowel regionale als bij andere (landelijke)
ondersteuningsinstellingen. Ons voornemen is de beschikbare scholingsmiddelen vooral in te zetten ten
behoeve van interne (collectieve) scholing om daarmee tijd en geld te investeren in voortgaande ontwikkeling
van de Speciale School voor Basisonderwijs(als antwoord op diversiteit aan hulpvragen van onze leerlingen)

Individuele scholing zal, respecterend lopende afspraken, uitsluitend worden bekostigd uit het scholingsbudget
indien noodzakelijk vanuit SBO-ontwikkelingsperspectief.

  Visie 
Als school voor Speciaal Basisonderwijs leiden wij onze leerlingen op, net als het regulier Primair Onderwijs,in de
richting van de kerndoelen primair onderwijs. Daarbij werken wij met oog voor de individuele leerling: het
ontwikkelingsperspectief dat voor elke leerling wordt opgesteld is leidend in het bepalen van het onderwijsaanbod. Wij
motiveren, stimuleren en begeleiden de leerlingen en scheppen voorwaarden om het beste in leerlingen naar boven
te halen. We willen dat onze leerlingen optimaal tot hun recht komen binnen de maatschappij. Samenwerken en
activerende werkvormen zijn dan ook belangrijke pijlers van ons onderwijs. Het onderwijs wordt gegeven in een
betekenisvolle context die aansluit bij de belevingswereld van de leerlingen. ICT en digitale ondersteuning zijn daarbij
onmisbare middelen geworden. Door realistische doelen te stellen en door gebruik te maken van hun persoonlijke
talenten krijgen de kinderen ontwikkelingskansen en groeit hun zelfvertrouwen. Veel van onze leerlingen hebben
eerder knelpunten in hun onderwijsloopbaan ervaren. Wij ondersteunen de leerlingen in hun mogelijkheden en
beperkingen in werkhouding en gedrag zodat zij een succesvolle uitstroom zullen hebben. Een realistisch zelfbeeld is
daarbij wenselijk. Doordat wij rekening houden met verschillen in persoonlijkheid, begaafdheid en achtergrond,
zorgen we voor optimale ontwikkelingsmogelijkheden voor elke leerling. Wij stimuleren leerlingen in hun
zelfvertrouwen en autonomie. Zo laten wij hen (weer) zien dat leren leuk kan zijn!  
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Onze kernwaarden zijn: 
Veiligheid 
Respect 
Relatie 

De kernwaarden worden nader toegelicht in de schoolgids. 
Onze Speciale School voor Basisonderwijs zal actief bijdragen aan een in samenwerking met de scholen voor
Basisonderwijs binnen het (grotere) Samenwerkingsverband in te richten zorgcontinuüm voor die leerlingen die
binnen het Primair Onderwijs problemen ondervinden met het onderwijs, een en ander met inachtneming van de
gestelde doelen onder Passend Onderwijs en de wettelijke bepalingen WPO. Doel van het samenhangend geheel
aan zorgvoorzieningen is op een verantwoorde wijze een toenemende integratie van zorgleerlingen binnen de
Basisschool te bevorderen.  
De Speciale School voor Basisonderwijs is in alle opzichten een gezamenlijke onderneming van het schoolbestuur,
de overige scholen in het cluster, de schoolleiding, het team van leraren en het onderwijsondersteunend personeel:
Gezamenlijk stellen zij, binnen de kaders van het beleid van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs, vanuit
een heldere visie en missie de onderwijsdoelen, onderwijskundige/pedagogische aanpak en organisatorische
vormgeving vast en als collectief leggen zij wat dat betreft interne en externe verantwoording af. 
De komende jaren zullen wij binnen het cluster Brunssum-Onderbanken, vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid
voor het realiseren van Passend Onderwijs voor alle leerlingen in ons voedingsgebied, intensief blijven samenwerken
om ons aanbod binnen de reguliere clusterscholen en de SBO-school zo passend mogelijk in te richten. 
De SBO zal in de dagelijkse omgang met de kinderen streven naar een voor ouders en leerlingen herkenbare
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pedagogische huisstijl (klimaat) van autoritatieve( een opvoedingsstijl die zowel betrokken, begripvol en accepterend
als controlerend, veeleisend en gezaghebbend is tegenover het kind). aard, voorspelbaar en vergelijkbaar gedrag van
leraren, gebaseerd op gedeelde waarden en normen. De school zal rekening houden met en actief aandacht
schenken aan de sociale situatie waarin de leerling verkeert en een open school zijn voor de ouders van de
leerlingen. De SBO kent een voor de leerling herkenbaar en overzichtelijk gestructureerd dagprogramma gekoppeld
aan eenduidige en concrete verwachtingen (regels) voor de omgang met elkaar. Alle betrokkenen hebben en nemen
hierin hun eigen verantwoordelijkheid. De leraar handelt vanuit een autoritatieve en positieve grondhouding, biedt
veiligheid voor de leerling en bevordert zijn zelfvertrouwen. In omgang met elkaar geldt de voorwaarde van wederzijds
respect, zichtbaar in open communicatie, ruimte voor dialoog waarmee vanuit relatie de (eigen) meningsvorming en
(autonome) zelfstandigheid worden bevorderd. De leraar bevordert zelfreflectie, zelfstandig denken door geplande en
open dialoog en communicatie. Het spreken met en luisteren naar elkaar, met aandacht voor (eigen en andermans)
gedachten en geuite gevoelens, beoogt wederzijds begrip – ook in multiculturele zin - te bevorderen en daarmee
tevens gemeenschappelijke veiligheid en respect voor elkaar. De SBO tracht op deze wijze bij elke leerling het zicht
op eigen kennen en kunnen en daarmee een concreet besef van eigenwaarde en feitelijke competentie te
bevorderen.

6 Onze parels
*In de wetenschap dat er in de toekomst een verzwaring van de populatie op het gebied van gedrag op onze school er
aan komt, heeft het gezamenlijke gekozen om extra aandacht te besteden om een goed pedagogisch klimaat op
school te kunnen garanderen. Samen met Giel Vaessen zijn hiervoor de lijnen in het schooljaar gedurende een team-
cursus uitgezet. In de komende planperiode zal dit alles in de praktijk worden uitgevoerd. 
*De werkgroep gedrag zorgt ervoor dat thema's op het gebied van een veilige respectvolle leeromgeving op gezette
tijden aan bod komen.
*In een tijd van lerarentekort streeft het team ernaar om het aantal verschillende gezichten voor de klas te beperken.
Dit doen zij door bij afwezigheid van leerkrachten door collega's zoveel mogelijk te laten vervangen. Onze kinderen
hebben te vaak last van het feit dat er meerdere onverwachte "gezichten" voor de groep staan.
* Leerkrachten streven naar een zo goed mogelijk  "leerklimaat" voor de leerlingen. Zijn steeds op zoek naar nieuwe
eigentijds aanpassingen in het lesgeven.

7 De grote doelen voor de komende vier jaar
Binnen MOVARE gaan de drie sbo’s en de (v)so-school integraal samenwerken in een expertisecentrum (EC). Het
expertisecentrum binnen MOVARE verzorgt een onderwijsaanbod voor leerlingen van 4 tot en met 12 jaar met
specifieke onderwijsbehoefte, waarin zij alle beschikbare expertise en aanwezige capaciteiten inzet voor het opstellen
en uitvoeren van ontwikkelplannen op het gebied van onderwijs en zorg, zodat deze kinderen weer 
vertrouwen hebben, zich weer sterk en competent voelen en komen tot een optimale groei van hun kwaliteiten,
talenten, zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid en zo veel als mogelijk (weer) kunnen gaan deelnemen aan het
reguliere (basis)onderwijs. 
Dit dient gerealiseerd te worden door een keten- en netwerksamenwerking, waarbij diensten in samenhang worden
gebracht, zodanig dat een sluitend netwerk bereikt wordt van expertises, activiteiten en voorzieningen, voor kinderen
en ouders, en waarbij voldoende keuzemogelijkheden zijn. Hierbij worden verbindingen gelegd met de ouders, het
samenwerkingsverband, het regulier onderwijs, jeugdhulp en de maatschappelijke omgeving 
ten behoeve van de versterking en voortzetting van de ontwikkelingslijn. 
Het EC kent drie hoofdlijnen in haar taakstelling: 
● Het primaire proces. Het verzorgen, op basis van flexibele arrangementen, van kwalitatief goed en passend
onderwijs aan die (groepen van) leerlingen waarvoor het reguliere onderwijs voor kortere of langere duur ernstige
handelingsverlegenheid ervaart. Daarbij dient de relatie met de verwijzende basisschool in stand gehouden te
worden, mede in het licht van terugplaatsing. 
● De outreachende taakstelling. Het verzorgen, op basis van flexibele arrangementen, van kwalitatief goede
(onderwijs)ondersteuning voor leerlingen, leerkrachten en schoolteams binnen het regulier basisonderwijs, zodat
verwijzing van de leerling naar het speciaal onderwijs voorkomen kan worden dan wel terugplaatsing van een leerling
van het speciaal onderwijs naar het regulier onderwijs gerealiseerd kan worden. 
● De interne expertiseontwikkeling. Het in afstemming en samenwerking met het regulier onderwijs, specifiek Bs De
Meander, verhogen van de (onderwijs)expertise van medewerkers van speciaal en regulier onderwijs.
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Verdere vormgeving outreachende multidisciplinaire inzet t.b.v. regulier basisonderwijs 
-gericht op vroegtijdige en preventieve interventies 'lichte zorg' (casus&systeem) bij leer- en ontwikkelingsvragen
zowel bij Jonge(Risico)Kinderen als bij 'SBO' leerlingen; 
-coaching en praktijkondersteuning/praktische ondersteuning (systeem- en aan systeem gekoppelde vragen) vanuit
expertcentrum ten aanzien van o.a. inrichting zorgstructuur, leerlingvolgen, OntwikkelingsPlan en
OntwikkelingsPersPectief; 
-verder vormgeven van o.a. professionele, relationeel transparante, gezamenlijke en op wederzijdse verantwoording
gerichte samenwerking tussen SO, SBO en BaO expert(i)s(e); 
-ombuigen van (soms tijdrovende en daarmee kostbare) procedurele en protocollaire bureaucratische
werkzaamheden naar tijd- en kostenbesparende processen (als bijv. een groeidocument) en daaraan gekoppelde
opvangvarianten binnen de reguliere en speciale omgeving; 
-'tijdelijke' preventieve opvangvorm in te richten bijvoorbeeld binnen de SBO en SO-omgeving ten behoeve van in en
rondom de BaO opvallende leerlingen met leer- en gedragsproblemen/stoornissen. 

Streefbeelden

1. Onze school maakt deel uit van een gespecialiseerd onderwijsentrum dat enerzijds leerlingen met een
didactische vraag en anderzijds een gedragsmatige vraag kan bedienen.

2. Wij hebben onze school zodanig ingericht dat we "ruimte" hebben gecreëerd om de leerlingen met een
gedragsprobleem een juiste plek binnen ons onderwijs te geven.

3. Op onze school kunnen we effectief omgaan met leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege
hun gedrag.

4. Er is een duidelijke samensmelting van zorgteams van SBO De Boemerang en Bs Meander

5. SBO De Boemerang en Bs Meander werken samen in een Gespecialiseerd Onderwijs-Centrum voor het
Cluster Brunssum.

6. Op onze school zetten we digitale middelen in om ouders optimaal te informeren over de ontwikkeling van hun
kind.

7. Het gebruik van ICT speelt een zeer belangrijke rol bij het onderwijsaanbod op onze school. Na migratie
overgaan tot het gebruik van de tablets die vanuit de werkdrukmiddeken zijn aangeschaft.

8. Terug "halen" van de ondersteunende taken binnen ons onderwijs.Minstens 3 onderwijsondersteuners
verdeeld over de drie bouwen.

9. Herinrichten van het zorgteam m.b.v. de nieuwe interne begeleider(s)

8 Onze visie op lesgeven
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De Speciale school voor Basisonderwijs (SBO) stelt zich ten doel: het verzorgen van speciaal basisonderwijs
aan de kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. Kinderen voor wie vaststaat dat overwegend een zodanige
orthopedagogische en orthodidactische benadering is aangewezen, dat deze kinderen - althans gedurende
enige tijd - op een Speciale School voor Basisonderwijs moeten worden opgevangen (Cfr. WPO). 
Onze visie op de onderwijsfunctie van de Speciale School voor Basisonderwijs wordt in deze fundamentele,
richtinggevende uitspraken samengevat: 

De SBO is in alle opzichten een gezamenlijke onderneming van het schoolbestuur, de schoolleiding, het team van
leraren en het onderwijsondersteunend personeel: Partnerschap rondom de stamgroep/klas. 
Gezamenlijk stellen zij, binnen de kaders van het Strategisch beleid van het Samenwerkingsverband vanuit een
heldere visie en missie de onderwijsdoelen, onderwijskundige/pedagogische aanpak en organisatorische vormgeving
vast en als collectief leggen zij wat dat betreft interne en externe verantwoording af. 
* De SBO-school wil een school zijn met een flexibele plaatsing . Indien vraag naar een plek is er continue instroom
mogelijk met inachtneming van de voor de school noodzakelijke voorbereidingstijd voor elk dossier. Kinderen moeten
ook tijdelijk of voor een deel van de schooltijd op de Speciale School voor Basisonderwijs geplaatst (kunnen) worden. 
*Kwaliteit van dit onderwijs is continu aandachtspunt voor monitoring en evaluatie door alle betrokkenen, die actief
willen leren over de omgeving waarin de school zich bevindt en van wat er in de school gebeurt (Zijn we effectief:
Doen we de goede dingen?) (Zijn we efficie ̈nt: Doen we de dingen goed?) 
“Leren” is een noodzakelijke bereidheid tot afleren en experiment, in openheid en dialoog met tolerantie voor fouten
en resulteert in voortdurende verbetering of vernieuwing op meerdere niveaus: 
van de kennis en kunde van de individuele leraar of leidinggevende (individueel niveau), 
van de inzet van kwaliteiten, affiniteiten, perspectieven en ervaringen van deze “verschillende” teamleden in hun
samenwerking binnen multidimensionale teams (interpersoonlijk niveau), 
van de kernkwaliteiten van (sub)teams (leren op teamniveau), 
van de school als (lerende) organisatie, opererend in een welbepaalde omgeving (organisatieleren) 
*De SBO-scholen streven ook naar een meer “platte” SBO-organisatie die vanuit een door de leiding van de stichting
en de school gedragen resultaatgericht beleid (“integraal management”) zelfregulerende en autonome (sub)teams
helpt ontstaan. De leerlinggerichte “zorgmanager” (intern begeleider) vervangt hierbij het traditionele
middenmanagement. Naast taakdifferentiatie binnen de teams is ook toenemende functiedifferentiatie ons streven.
Schoolleiding is koers-uitzetter (wie zijn we en waar willen we naar toe?), organisatie-ontwerper (teamvormer en
teamcoach), faciliterend en ondersteunende plannercontroller en boegbeeld van de SBO-school. Schoolmedewerkers
zullen/moeten naast aandacht voor het primaire proces tevens op schoolniveau medeverantwoordelijkheid dragen ten
aanzien van onderwijskundige en organisatorische zaken. 
  
Streefbeelden 
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Schoolmedewerkers zullen/moeten naast aandacht voor het primaire proces tevens op schoolniveau
medeverantwoordelijkheid dragen ten aanzien van onderwijskundige en organisatorische zaken. 
*De SBO zal binnen de kaders van de wettelijke opdracht (WPO Artikel 8 en 9: Uitgangspunten en doelstellingen van
het onderwijs en inhoud van het onderwijs) haar onderwijs verbinden met de specifieke onderwijsbehoefte van de
kinderen (focus op de individuele leerling) en daarmee samenhangende problemen in de maatschappelijke context
(bestaansgerichte concept). Dit betekent onder meer dat:

- wij willen bereiken dat de leerling zich in de samenleving zo zelfstandig mogelijk en passend bij zijn mogelijkheden
moet kunnen bewegen, uit de voeten moet kunnen; 
- wij aan zowel cognitieve (instructie) als affectieve (ondersteuning) doelen expliciet aandacht wensen te schenken; 
- onze keuze van leerstof bepaald wordt door de onderwijsbehoefte van de leerlingen en analyse van het bestaan; 
- de onderwijsbehoefte van de leerlingen centraal staat in relatie tot het bestaan; 
- het (deels gesloten en deels open) leerplan zal uitgaan van de onderwijsbehoefte van de leerling binnen de kaders
van de WPO en van zo ruim mogelijk beschreven kerndoelen; 
- de leerling in onze opvatting “leert” door kennisoverdracht (via instructie) en zelfstandig, samenwerkend en zelf
ontdekkend leren, waarbij het bevorderen van intrinsieke motivatie van de leerling fundamenteel is (boeiend en / of
uitdagend leren) ; 
- wij integratie van kennis willen bevorderen: kennis moet toepasbaar zijn ; 
- adaptief onderwijs betekent dat op klassenniveau naast basisarrangementen ook (waar nodig) intensieve of zelfs
zeer intensieve arrangementen onderwijs- en ondersteuningsarrangementen worden aangeboden. Naast klassikaal
werk zal er vooral aandacht zijn voor (sub)groepswerk en individueel werken binnen de bouw, voor abstract leren en
‘al doende’ leren (ateliers) en dit in een onderlinge afwisseling ; 

Ook op school- en bouwniveau naar groeperingsvormen en vormen van additionele hulp zal worden gestreefd die
adaptief onderwijs en differentiatie bevorderen ; 
- evaluatieprocedures worden gehanteerd die uitgaan van bestaansrelevante kennis, inzichten en vaardigheden; 
- de leraar behalve kennisoverdrager vooral voorwaarden schept voor ervaringen en inzicht heeft in de methode van
zelfontdekkend en actief leren (bevorderen van het intrinsiek gemotiveerde zelfstandig leervermogen van het kind
door zelfdoen in wisselwerking met de leraar en medeleerlingen; leren leren).

*De Speciale School voor Basisonderwijs streeft ernaar voor de leerlingen een stimulerende leeromgeving te cree ̈ren:
De schoolmedewerkers dragen als individu en in gezamenlijkheid samen met de leerlingen op zowel school- als
klassenniveau zorg voor een stimulerende leeromgeving: 
Er is aandacht voor een zowel verzorgde als op het actieve, adaptieve leren ingerichte schoolomgeving binnen en
buiten het schoolgebouw; er is aandacht voor een zowel verzorgde als op het zelfstandig actieve, adaptieve leren
ingerichte klasseninrichting; leer- en hulpmiddelen (passende leerboeken, aanvullend specifiek
onderwijsleermateriaal, audiovisuele hulpmiddelen, ICT/computers etc.) zijn onder begeleiding van de leraar binnen
de stamgroep of daarbuiten toegankelijk waarbij zelfstandig gebruik door leerlingen wordt gestimuleerd. Dit is onder
meer waarneembaar in een gedifferentieerde klasseninrichting: werkplekvariatie ten behoeve van vooral
samenwerken maar ook zelfstandig werken.

*De Speciale School voor Basisonderwijs neemt ‘uitdagend leren’ als uitgangspunt, onderwijs dat ‘adaptief ’
(passend) mag worden genoemd ten aanzien van zowel ‘instructie’ als ‘ondersteuning’. De school stelt zich als doel
om een omgeving te cree ̈ren, waarin zo optimaal mogelijk aan de individuele onderwijsbehoeften van de onderling
verschillende leerlingen tegemoet wordt gekomen, zodat zij optimaal kennis, inzichten en vaardigheden kunnen leren.
‘Uitdagend’ leren betekent voor deze leerlingen niet alleen onderwijs en begeleiding passend bij hun mogelijkheden
(opbrengsten) maar ook aandacht voor het bevorderen van intrinsieke motivatie (enjoyment). Niet alleen denken dat
iets leren moeilijk is, maar ook samen met de leraar en medeleerlingen zoeken naar andere wijzen van leren en dan
ontdekken dat je heel veel we ́l kan (soms door al doende te leren). ‘Uitdagend’ leren betekent ook dat de leerlingen
worden gestimuleerd om (na instructie) zelfstandig en samen te werken binnen en buiten de klas, daarbij begeleid
door de leraren en onderwijsondersteuners. ‘Uitdagend’ leren betekent ook meer zelfverantwoordelijk leren en meer
samen leren met de andere kinderen, zoveel mogelijk op ‘echte’ leerplekken binnen en buiten de school.  
*Er is sprake van zo optimaal mogelijke individualisering van onderwijs (‘instructie’) en pedagogisch handelen
(‘ondersteuning’), afgestemd op het gedefinieerde OPP van de leerling. De leraar zal, onder begeleiding van de
locatieleiding, de interne begeleider en de (coo ̈rdinator van) de Commissie van begeleiding en gebaseerd op een
individueel handelingstraject (Ontwikkelingsplan) voor de leerling (idiografische theorie als uitgedrukt in het
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Ontwikkelingsperspectief/OPP), instructie en ondersteuning ‘op maat’) realiseren ten behoeve van de leerling.
Samenwerkingsvorm wordt vastgelegd in een zorgniveau-beslissing: Afhankelijk van de gevraagde zorgintensiteit is
en naast zorgniveau 1 (stamgroep/klas) tevens samenwerking, met intern additioneel ondersteunende medewerkers
op zorgniveau 2 en (waar nodig) met extern additionele ondersteuning op zorgniveau 3 . Een en ander wordt in grote
lijnen vastgelegd in de verschillende ontwikkelingsplannen en het groepsplan met aandacht voor leerinhouden
(arrangementen), handelingsgerichte diagnostiek, planning en differentiatie van instructie en ondersteuning,
didactische werkvormen en gebruikte methoden en leermiddelen. 
*De leraren werken bij het lesgeven in lerarengroepen samen en ook samen met de onderwijs-ondersteuners, interne
begeleiders e.a. 
*De school is voorzien van moderne digitale hulpmiddelen: computers binnen de klas, op de vele leerplekken buiten
de klas en verschillende digitale schoolborden, alles met internetaansluitingen. 
*De ateliers bieden de leerlingen veel mogelijkheden om te ‘leren door doen’: leskeuken, technieklokaal,
creativiteitslokaal, spelruimte en tuin(patio). Ook het buitenterrein wordt bij het doende leren betrokken: de tuin en
speelomgeving rondom de school. 
*Door het bij instroom van de leerling door SBO-medewerkers multidisciplinair en gezamenlijk formuleren van een
‘theorie van dit kind’ (Ontwikkelingsperspectief als idiografische theorie), het tijdens het verblijf van de leerling
Groepsgewijze Leerling Overleg (GLB; 2x jaarlijks) en het leerlingenoverleg op zorgniveau 3 (12x jaarlijks i.s.m. de
leden van de Commissie van Begeleiding) beoogt de SBO-school de leerlinggerichte handelingsplanning te
monitoren, evalueren en bij te stellen in relatie tot opbrengsten, waarbij wordt uitgegaan van tijdens het verblijf van de
leerling volgens protocol verzamelde ontwikkelingsgegevens. 
*De SBO streeft in de dagelijkse omgang met de kinderen naar een voor ouders en leerlingen herkenbare
pedagogische huisstijl (klimaat) van autoritatieve aard, voorspelbaar en vergelijkbaar gedrag van leraren, gebaseerd
op gedeelde waarden en normen. De school zal rekening houden met en actief aandacht schenken aan de sociale
situatie waarin de leerling verkeert en een open school zijn voor de ouders van de leerlingen. 
De SBO kent een voor de leerling herkenbaar en overzichtelijk gestructureerd dagprogramma gekoppeld aan
eenduidige en concrete regels voor de omgang met elkaar. Alle betrokkenen hebben en nemen hierin hun eigen
verantwoordelijkheid. 
De leraar handelt vanuit een autoritatieve en positieve grondhouding, biedt veiligheid voor de leerling en bevordert zijn
zelfvertrouwen. In omgang met elkaar geldt de voorwaarde van wederzijds respect, zichtbaar in open communicatie,
ruimte voor dialoog waarmee vanuit relatie de (eigen) meningsvorming en (autonome) zelfstandigheid worden
bevorderd. De leraar bevordert zelfreflectie, zelfstandig denken door geplande en open dialoog en communicatie. Het
spreken met en luisteren naar elkaar, met aandacht voor (eigen en andermans) gedachten en geuite gevoelens,
beoogt wederzijds begrip – ook in multiculturele zin - te bevorderen en daarmee tevens gemeenschappelijke
veiligheid en respect voor elkaar. De SBO tracht op deze wijze bij elke leerling het zicht op eigen kennen en kunnen
en daarmee een concreet besef van eigenwaarde en feitelijke competentie te bevorderen

9 Onze visie op identiteit
Wij gaan uit van de eigenheid en de gelijkwaardigheid van alle leerlingen. Wij zijn katholiek, maar staan open voor
andere geloven. De waarden plezier, rust, ontwikkeling, veiligheid, loyaliteit en samenwerken zijn de uitgangspunten
voor ons dagelijks werk. Respect, vertrouwen, zorgen voor elkaar, geborgenheid bieden en kindvriendelijk en relatie
zijn leidraad voor alle leerkrachten. Als professionals gaan wij uit van ons morele besef, wie willen wij zijn als mens? 

10 Onderwijskundig beleid
De aandacht voor levensbeschouwelijke vorming is verweven in het onderwijs. We zien een sterke relatie tussen
levensbeschouwelijke vorming, sociaal-emotionele ontwikkeling (o.a. omgaan met de ander en de omgeving –
ontwikkeling sociale vaardigheden) en actief burgerschap en sociale cohesie. We vinden het belangrijk, dat leerlingen
op een goede wijze met elkaar omgaan en dat ze respect hebben voor de mening en visie van anderen.  

Onze school besteedt structureel en systematisch aandacht aan de sociale en maatschappelijke ontwikkeling van de
leerlingen. We doen dit omdat we onze kinderen willen opvoeden tot verantwoorde burgers. Ze moeten goed voor
zichzelf kunnen zorgen en goed kunnen omgaan met de mensen en de wereld om hen heen (dichtbij en verder weg).

• Sociale gedragsregels te leren door op een respectvolle manier samen te leven;  

• Te leren mee te doen in school: mee te praten en mee te beslissen;  
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• Een eigen levensovertuiging te leren vormen om vanuit een eigen identiteit te kunnen deelnemen aan de
samenleving;  

• Kennis te verwerven van en ontmoetingen te hebben met stromingen en mensen met andere overtuigingen;  

• Bewustzijn te ontwikkelen van de eigen sociale omgeving en daar zorg voor te ontwikkelen;  PAD methode. SEO-
beleid.

• Te leren wat het betekent om Europees en wereldburger te zijn;  

• Bewustzijn te ontwikkelen van de seksuele diversiteit binnen onze samenleving. 

* Bewustwording van de problemen van onze aarde betreffende onze omgang met het milieu. Op projectbasis i.s.m.
Gemeente Brunssum.

We volgen de ontwikkeling van leerlingen voortdurend (leraar), maar formeel gebeurt dit bij de groepsbesprekingen
(2x per jaar, na de toetsen). Tijdens de groepsbesprekingen komen aan de orde: de ontwikkeling van de groep als
geheel (en het leraargedrag), de ontwikkeling van de subgroepjes en de ontwikkeling van individuele leerlingen. De
groepsbesprekingen worden gevoerd aan de hand van een agenda en geleid door de IB-er. Met betrekking tot de
individuele leerlingen wordt besproken waar de ontwikkeling (waarom) stagneert en wat de interventies (kunnen) zijn
om de achterstand te verhelpen. Zie verder het zorgplan van de school. 
Effectief onderwijs = Passende opbrengsten voor elke leerling! 
Instroomfase: Via de onderwijsadviseur van MOVARE wordt onze school via outreachende zorg al vroegtijdig
betrokken bij zorgen rondom (mogelijk toekomstige) leerlingen. Er vinden observaties en adviesgesprekken plaats
die, indien nodig, overgaan in RondetafelOverleg (RTO) of Multi-Disciplinair Overleg (MDO). De beschikbare
informatie wordt met de Knooppuntcontactpersonen en ouders gedeeld en geanalyseerd. Zodra er sprake is van het
verkrijgen van een Toelaatbaarheidsverklaring worden de gegevens ondergebracht in ons administratiesysteem zodat
wij deze kunnen vertalen naar een Ontwikkelingsperspectief. Bij bespreking van dit OPP met ouders en Knooppunt,
stellen wij de centrale hulpvraag, doelen en zorgniveau vast (Zorgniveau 1-2-3). Verblijfsfase: School hanteert, naast
de methodegebonden toetsen, CITO-LOVS om zicht te hebben en te houden op de didactische ontwikkeling van de
leerlingen. We volgen nauwgezet of de leerling zich conform het profiel blijft ontwikkelen en of het profiel nog steeds
de passende realiteit is. Daar waar de resultaten niet passend zijn bij het gestelde perspectief, wordt actief door
leerkracht, IB, ouders en Knooppunt naar verklaringen gezocht. Waar nodig wordt een passende interventie
toegepast (cognitief, sociaal-emotioneel, gezinscontext). Naast de didactische ontwikkeling volgen we tevens de
sociaal emotionele ontwikkeling (Viseon, TWOG lijst (Taak, Werkhouding, Omgang, Gedrag)). De JRK leerlingen
volgen we systematisch in de groeiwijzer behorende bij de methodiek "Speelplezier". Uitstroomfase: Daar waar de
Toelaatbaarheidsverklaring afloopt, wordt in gezamenlijkheid met ouders en het Knooppunt een passend
vervolgaanbod bepaald. Dat kan op verschillende plaatsen: dan wel verlenging op onze school, ofwel terugplaatsing
regulier, verplaatsing naar zwaardere zorg of uitstroom richting passend voortgezet onderwijs.  

11 Personeelsbeleid
Personeelsbeleid in de SBO-scholen 
Onder personeelsbeleid verstaan we het geheel aan activiteiten en maatregelen waartoe schoolbestuur en directie
besluiten, gericht op het (in bedrijfsmatig opzicht) doelmatig en doeltreffend functioneren van medewerkers binnen de
SBO-school en de Stichting Movare, waarbij recht gedaan wordt aan sociale doelstelling met betrekking tot
arbeidsvoorwaarden, arbeidsverhoudingen, arbeidsomstandigheden en arbeidsinhoud. ‘Integraal personeelsbeleid is
(daarom) een zaak van werkgever, management (college van bestuur en leidinggevenden) en medewerkers. Ieder
heeft hierbinnen een eigen verantwoordelijkheid; gezamenlijk dragen zij bij aan het succes. 
Het begrip integraal profileert zich in horizontale en verticale afstemming, waarbij alle betrokkenen vanuit hun
verantwoordelijkheden en vaardigheid een bijdrage leveren.’ Ondanks de toenemende beleidsruimte voor
schoolbesturen zullen deze bij het formuleren en uitvoeren van het personeelsbeleid rekening houden met vigerende
wet- en regelgeving ter zake:

De CAO Primair Onderwijs 
De WPO. De Wet Primair Onderwijs stelt eisen aan personeelsbeleid en aan personeelsbeleid op niveau van
het Samenwerkingsverband 
De Wet BIO (beroepen in de het onderwijs) 
Het houden van gesprekken conform de gesprekkencyclus 
Het formuleren van een werksverdelingsplan door de werkgever, met inachtneming van de normjaartaak. 
Het door de werkgever vaststellen van een plan van aanpak op schoolniveau, als onderdeel van de ARBO
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(risico-inventarisatie en evaluatie)
Een aanpak die in ieder geval gericht is op het voorkomen en beperken van het ziekteverzuim door de
werknemer. 
Het door de werkgever formuleren van meerjarenbeleid m.b.t de professionele ontwikkeling van werknemers.
Het meerjarenbeleid wordt jaarlijks geëvalueerd. In het meerjarenbeleid is aandacht voor de beoogde
ontwikkelingsdoelen van de school; de beoogde ontwikkelingsdoelen van de werknemer en de beschikbaar te
stellen faciliteiten. Voor de medewerkers betekent dit het vastleggen van een persoonlijk ontwikkeld
perspectief middels een zgn. Persoonlijk Ontwikkelingsplan binnen de kaders van het bekwaamheidsdossier,
met als inhoud: 
wederzijdse afstemming wensen werknemers, in relatie tot de ontwikkelingsdoelen van de organisatie; 
afspraken qua inzetbaarheid, scholing en doorstroming;
de door werkgever beschikbaar te stellen faciliteiten in tijd en/of geld. 

Een door de werkgever vastgesteld scholingsbeleid met vermelding van:
* de met de scholing beoogde doelen                                  
* de planning;                                                                        
* de verantwoording van de in te zetten gelden;                   
* de ruimte die geboden wordt voor de scholing op initiatief van de werknemer.  

Een efficiënte en goede gesprekkencyclus waarin werknemer en werkgever de dialoog aangaan over de persoonlijke
doelstellingen van de werknemer in relatie tot de organisatiedoelen is van noodzakelijk belang. Enerzijds, biedt het
ook de gelegenheid om het functioneren van de werknemer vast te stellen en om te bepalen wat iemand nodig heeft
om nu en in de toekomst optimaal te kunnen functioneren. Anderzijds, brengt het een reflectief proces op gang wat
zorgt voor bewustzijn en verbetering. De werkgever en werknemer maken in het kader van de gesprekkencyclus
afspraken over de professionalisering van de werknemer, waarbij er sprake is van een gezamenlijke
verantwoordelijkheid. Professionalisering binnen het primair onderwijs is een belangrijk speerpunt (CAO PO 2014-
2015, artikel 9). Deze regeling is tot stand gekomen met input van werknemers die deel hebben genomen aan de
werkgroep bijeenkomsten. Daarnaast is het beleid opgebouwd aan de hand van de uitgangspunten die in de CAO PO
20142015, artikel 9.3 en 9.5, benoemd worden. Hierbij is rekening gehouden met het onderhandelaarsakkoord CAO
PO 2016-2017. In dit akkoord worden geen wijzigingen benoemd ten aanzien van professionalisering en naar
verwachting heeft dit dan ook geen gevolgen voor deze regeling. Met deze regeling willen we invulling geven aan de
gesprekkencyclus en sluiten we aan bij de doelstellingen die geformuleerd zijn op het gebied van personeel in het
strategisch beleidsplan, namelijk: ‘’MOVARE is een lerende organisatie: wij werken samen, leren van elkaar en
maken gebruik van elkaars kwaliteiten en ervaringen en gebruiken dat ook bij het opleiden van leerkrachten (OIS).
Binnen MOVARE zetten professionele werknemers zich vol passie en bevlogenheid in voor de ontwikkeling van het
kind.’’ De PGMR heeft in zijn vergadering van 14-12-2017 instemming verleend aan de regeling. Vervolgens is de
regeling door het College van Bestuur in zijn vergadering van 19-12-2017 vastgesteld. In deze regeling wordt
beschreven welke formele gesprekken er plaats dienen te vinden binnen Onderwijsstichting MOVARE en welke
termijn hiervoor geldt. De kaders worden toegelicht en daarnaast wordt er ook ruimte geboden aan de werknemer en
leidinggevende om in overleg te bepalen welke werkwijze het beste past. Naast deze regeling is er ook een
implementatieplan opgesteld waarin acties beschreven staan die ervoor zorgen dat de regeling op een goede manier
ingebed wordt in de organisatie.  
Onze school hecht veel belang aan een professionele cultuur, aan het samen leren en werken. Daarom werken we
met zogenaamde professionele leergemeenschappen en met werkgroepen. Op deze wijze is geborgd dat de leraren
betrokken zijn bij het ontwikkelen van het (onderwijskundig) beleid van de school. 

Hierbij verwijzen we naar het Schoolontwikkelingsplan van de SBO-scholen (SBO 3x) voor het schooljaar 2017e.v. Bij
het samenstellen van dit ontwikkelingsplan is ruime feedback gezocht bij de schoolmedewerkers, bij de diverse
gesprekgroepen SBO 3x en bij de sleutelfunctionarissen en directeuren van de drie SBO-scholen. Er is rekening
gehouden met opbrengsten en wensen van de verschillende gespreksgroepen en de studiedagen SBO 3x. 
 

Gesprekkencyclus.
Onze school kent een gestructureerde gesprekkencyclus. Iedere medewerker krijgt les/werkbezoeken aan de hand
van een rooster, en een FG (jaar 1) en een BG (jaar 2). Bij de les/werkbezoeken wordt de leraar geobserveerd met
behulp van een kijkwijzer.  Zie document gesprekkencyclus MOVARE.
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Professionele  

Onze school hecht veel belang aan een professionele cultuur, aan het samen leren en werken. Daarom werken we
met zogenaamde professionele leergemeenschappen (TLC Teacher Learning Community) en met werkgroepen. Op
deze wijze is geborgd dat de leraren betrokken zijn bij het ontwikkelen van het (onderwijskundig) beleid van de
school. 

Nieuwe leraren krijgen een mentor en naast de uren duurzame inzetbaarheid een ‘bijzonder budget’ van 40 uren op
jaarbasis voor het inwerken in de organisatie. De mentor voert het introductiebeleid (zie Regeling Introductie en
begeleiding) uit, waarbij het speerpunt ligt op de bespreking van de competentieset in ons competentieboekje.
Daarmee wordt de nieuwe collega op de hoogte gesteld van de missie, de visies en de doelen van de school. Nieuwe
leraren ontwikkelen een POP dat zich richt op het leren beheersen van de criteria (competentieset), en dan met name
de criteria die zijn gerelateerd aan de fase ‘startbekwaam’.

Taakbeleid.

Op onze school krijgen alle leerkrachten elk schooljaar taken toebedeeld. We hanteren het werkverdelingsplan. Vóór
de zomervakantie wordt met iedere individuele werknemer schriftelijke afspraken gemaakt over het aantal lesuren of
lesgebonden en/of behandeltaken, de tijd voor voorbereiding en nazorg, de professionalisering en overige taken. 

Scholing komt aan de orde bij de functioneringsgesprekken. Medewerkers kunnen voor (persoonlijke) scholing
opteren (bij voorkeur in relatie tot de organisatorische doelen van de school, de schoolverbeterdoelen, de
competentieset en/of het opgestelde persoonlijk ontwikkelplan) en daarnaast organiseert en faciliteert de directie
teamgerichte scholing. Ook deze scholing richt zich op het versterken van de missie, de visie en de ambities (doelen)
van de school. In de regel volgt het team twee keer per jaar teamgerichte scholing. Iedereen is daarbij aanwezig. De
scholing wordt verwerkt in de normjaartaak onder het kopje professionalisering.

12 Organisatiebeleid
Het zorgcontinuüm SWV - PASSEND ONDERWIJS De Speciale School voor Basisonderwijs maakt deel uit van het
zorgcontinuüm Primair Onderwijs binnen het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs.  De binnen het SWV
gehanteerde zorgstructuur (zorgcontinuüm) onderscheidt een 5-tal zorgniveaus binnen en rondom de reguliere
Basisschool: 
    Zorgniveau 1 : Adaptief onderwijs op Basisonderwijs-klassenniveau (leraar inde klas) 
    Zorgniveau 2 : Adaptief onderwijs op Basisonderwijs-schoolniveau ('Zorgteam van de school') 
    Zorgniveau 3 : Schoolintern onderzoek op Basisonderwijs-schoolniveau ('Zorgteam van de school') 
    Zorgniveau 4 : Schoolextern onderzoek: RTO (Ronde-Tafel-Overleg) en MDO (Multi-Disciplinair
Overleg/Onderzoek) 
    Zorgniveau 5: Speciale (School voor Basis)Onderwijs: S(B)O (Toelaatbaarheidsverklaring S(B)O) 

Het zorgcontinuüm SBO  
De SBO onderscheidt intern bij haar voornemens tot handelen met leerlingen - gebaseerd op het individuele
Ontwikkelingsperspectief van elke leerling en daarbinnen geformuleerde onderwijsbehoefte(n) van elke leerling -
meerdere ‘zorgniveaus’ waarmee zij beoogt een efficiënte en effectieve taakverdeling tussen de schoolmedewerkers
te realiseren en op een transparante, efficiente en effectieve wijze passend onderwijs en passende ondersteuning
ondersteuning ‘op maat’ te bieden als vastgelegd in een Ontwikkelingsplan (zie ook 'Dienstverleningsproces') 
Zorgniveau 1 : Instructie en ondersteuning binnen de stamgroep / klas                                         
(verantwoordelijkheidsgebied van de stamgroepleraar) 
Zorgniveau 2 : Vormen van interne additionele ondersteuning buiten en rondom                         de stamgroep ten
behoeve van leerlingen zowel ten aanzien van                         beoogde ‘instructie’ als beoogde ‘ondersteuning’
                        (verantwoordelijkheidsgebied van de interne begeleider i.s.m.                         interne additionele
ondersteuners) 
Zorgniveau 3 : Vormen van externe additionele ondersteuning                                                       
(verantwoordelijkheidsgebied van de orthopedagoog i.s.m. de Commissie van Begeleiding) Overige
schoolomstandigheden die beleidskeuzen bepalen Het SWV PO en de SBO (lichte zorg) Zie hiervoor
Ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband.                               Samenwerking met Ketenpartners
(Knooppunt)\
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De indeling van klassen vindt plaats op basis van didaktische leeftijd en ontwikkelingsperspectief. De school plaatst
de leerlingen dus tactisch. De lessen worden in het algemeen in de groep aangeboden aan de leerlingen. Bij rekenen,
taal en Lezen wordt het klassenverband  doorbroken. De leerlingen krijgen dan op hun niveau in de diverse groepen
de stof aangeboden.  

Op onze school hanteren we de volgende lestijden: we starten ’s morgens om 8.30 uur en lunchen tussen 12.00 en
12.45 uur. De leerlingen pauzeren in twee groepen ’s Middags is er les van 12.20 – 14.45 uur. Op woensdag en
vrijdag zijn de tijden: 08.30 – 12.30 uur. 

Gelet op het schoolklimaat, vinden we het belangrijk, dat de school een veilige en verzorgde omgeving is voor de
leerlingen en de medewerkers. Een omgeving waarin iedereen zich geaccepteerd voelt en waar het plezierig samen-
werken is. Onze school is een school die open staat voor ouders. Sterker nog: we proberen ouders optimaal te
informeren en te betrekken bij de dagelijkse gang van zaken.

Het creëren van een Veilige omgeving. 
 
Zorgdragen voor een veilige omgeving is voor onze school een onderdeel van het schoolbeleid. Iedere school streeft
ernaar een omgeving te creëren waarin leerlingen, medewerkers en ouders zich veilig voelen en in alle harmonie
samenwerken. Dit vertaalt zich in betrokkenheid op elkaar in een omgeving waar iedereen binnen de gestelde
normen zichzelf durft en kan zijn. Dit is voor onze school de basis en het fundament voor sociaal-emotionele en
cognitieve ontwikkeling. Veiligheid is verbonden aan het sterke pedagogisch klimaat van de school. We streven naar
een veilige leer- en werkomgeving, kortom een veilige school. Onze school neemt preventieve en curatieve
maatregelen in het kader van veiligheid. Dit is vastgelegd in een veiligheidsplan waarover leerlingen, ouders en
personeel geïnformeerd worden. 
 
In het veiligheidsplan staan o.a. beschreven: de verantwoordelijkheden, de procedures, de instrumenten daartoe, de
eventuele in- en externe ondersteuning, de kwaliteitsborging en de medezeggenschap. Meer specifiek valt te denken
aan bedrijfshulpverlening, het periodiek afnemen van een risico-inventarisatie en -evaluatie, ongevallenregistratie,
ontruimingsoefeningen, keuring van speeltoestellen en brandblusapparatuur, extra aandacht voor risicogroepen, zorg
voor hygiëne enz. Op het gebied van welzijn, gezondheid en bestrijding van agressie valt te denken aan een
antistressbeleid, een leeftijdsbewust personeelsbeleid, pestprojecten, controlelijsten en protocollen voor de diverse
onderdelen, het instellen van een klachtenregeling, het opstellen van gedrags- en omgangsregels, meldcode
kindermishandeling enz. 
Een maal in de twee jaar nemen we een ouder en een leerlingtevredenheidonderzoek af waarin de veiligheid een van
de aandachtspunten is. 
Als veiligheidsmonitor hanteren we vanaf 2019 vanuit Parnassys ZIEN. 
Op elke school van Movare zijn bedrijfshulpverleners aanwezig. Op elke school zijn vertrouwensleerkrachten, die
tevens aandacht functionaris zijn m.b.t. "meldcode huiselijk geweld".  
 
In het schooljaar 2019-2020 gaan we aan de slag met gedrag. Hoe kunnen we de leer en werkomgeving nog veiliger
maken en op welke wijze kunnen we de leerlingen hiervan deel laten uitmaken. Gedrag is momenteel. Met een
toename van de gedragsproblematiek op onze school dient dit speciale aandacht te krijgen. 
Het document gedrag waarin wij onze regels en afspraken benoemen zal aan het begin van het schooljaar door de
werkgroep Gedrag i.s.m. Giel Vaessen geïntroduceerd worden. 

13 Financieel beleid
In voorliggend kader wordt, op hoofdlijnen, op een integrale wijze het te voeren financieel beleid  binnen de stichting
MOVARE beschreven. Deze integrale benadering komt tot uitdrukking in het leggen  van dwarsverbanden tussen
verscheidene beleidsterreinen. Concreet wordt hierbij gerefereerd aan de  risicoanalyse, meerjarenbegrotingen en
budget- en vermogensbeheer. Ten aanzien van het laatste  punt is de inzet van financiële ruimte ten behoeve van
onderwijsverbetering of -vernieuwing een  belangrijk onderwerp. Hoofdlijnen meerjarig financieel beleid is onderdeel
van de planning- en controlcyclus van MOVARE. Het beleidskader geeft inzicht in de ‘wat-vraag’. Een nadere,
gedetailleerdere, uitwerking van de ‘hoevraag’ is onder andere terug te vinden in de kaderbrief. In deze kaderbrief
wordt per grootboekrekening op operationeel niveau begrotingsgrondslagen in detail toegelicht, zodat sprake zal   zijn
van geharmoniseerde schooljaarbegrotingen. Verder is er sprake van flankerend beleid en  regelingen die zijn
vastgesteld of nog in ontwikkeling zijn. Gedacht kan worden aan het  managementstatuut, mobiliteitsbeleid en

SBO De Boemerang

Schoolplan 2019-2023 17



dergelijke. Uiteraard zal ook hier sprake zijn  van een financiële impact, die eveneens zijn weerslag zal vinden in de
kaderbrief.

De planning- en controlcyclus bevat de volgende (hoofd-)onderdelen: 
Beleidsplan MOVARE/schoolbeleidsplan 
Leerlingenprognoses 
Hoofdlijnen meerjarig financieel beleid 
Kaderbrief 
Risico-analyse 
Meerjarenbegroting 
Exploitatie overzicht 
Formatieplan 
Investeringsplan 
Onderhoudsplan
Liquiditeitsplan/kasstroomoverzicht 
Meerjaren bestuursformatieplan 
Bestuursrapportage (periodieke voortgangsrapportage CvB) 
Jaarverslag, inclusief beoordelingscriteria budget- en vermogensbeheer

Financieel beleid moet zorgen voor een doordacht en zorgvuldig vermogens- en budgetbeheer.  Budgetbeheer richt
zich op het bewaken van inkomsten en uitgaven en het opvangen van tegenvallers  in de exploitatie. In dit kader is
een goede meerjarenbegroting en een gedegen risicoanalyse (en in  het verlengde daarvan een liquiditeitsbegroting)
cruciaal voor een gezond financieel beleid. Hierdoor  ontstaat in een vroeg stadium inzicht in mogelijke knelpunten in
de financiële huishouding, waarop  gericht acties ondernomen kunnen worden. Een goede financiële basis is
noodzakelijk om goed  onderwijs te kunnen geven. Onzekerheid hieromtrent werkt verlammend op bijvoorbeeld
onderwijsontwikkelingen, terwijl vanuit een goede en voorspelbare financiële basis ontwikkelingen  juist gestimuleerd
kunnen worden. 
Bij vermogensbeheer gaat het om de wijze waarop MOVARE haar kapitaalsbehoeften financiert en de  financiële
middelen efficiënt inzet ten behoeve van de kwaliteit van het onderwijs. Ook dit  vermogensbeheer moet bijdragen
aan de verwezenlijking van geformuleerde onderwijsopbrengsten. 
De inzet van het aanwezige vermogen moet dus zoveel als mogelijk hierop gericht zijn. 

Samenvattend kunnen de volgende instrumenten en randvoorwaarden benoemd worden die onderdeel  uitmaken van
het financieel beleidskader op hoofdlijnen van MOVARE: 

Risicoanalyse 
Meerjarenbegroting 
Beoordelingscriteria budget- en vermogensbeheer 

Financiën en beheer  
Alle baten van de school worden integraal toegerekend. De scholen krijgen derhalve waar ze recht op hebben. De
omvang van de baten wordt met name bepaald door de leerlingaantallen. Een gedeelte van deze baten wordt
afgeroomd ter dekking van bovenschoolse activiteiten. Gedacht kan worden aan afdrachten ten behoeve van
personele lasten van het MOVARE-bureau en de vervangingspool, bedrijfsgezondheidszorg, onderhoud gebouwen,
administratiekantoor, licenties, netwerkbeheer en dergelijke. De ruimte die resteert kan vrij door de scholen ingezet
worden. Hierbij dienen de intern geformuleerde spelregels van MOVARE gerespecteerd te worden. 
Het geheel van baten en lasten wordt vertaald in een meerjarenbegroting van de school. De school kijkt hierbij vier
schooljaren vooruit. Belangrijk hierbij is het principe van “een sluitende begroting”. Plannen die verwoord staan in het
schoolplan zullen derhalve getoetst moeten worden op de financiële haalbaarheid (meerjarig). Periodiek wordt de
actuele stand van zaken gemonitord en gerapporteerd. 
Er wordt aandacht besteed aan harmonisering van de planning- en controlcyclus. Deze harmonisering zorgt voor een
logische opbouw van werkzaamheden en documenten. Op die manier ontstaat een betere aansluiting tussen
documenten, worden dubbele werkzaamheden voorkomen en wordt een betere spreiding van werkzaamheden
gerealiseerd. In de wandelgang wordt hierbij gerefereerd aan “de samenhang der dingen”. Een en ander is formeel
vastgelegd in het document “hoofdlijnen meerjarig financieel beleid”. In de hoofdlijnen worden de (hoofd-)onderdelen
van de planning- en controlcyclus nader beschreven. 
Een opsomming: 
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Beleidsplan MOVARE/schoolbeleidsplan 
Leerlingenprognoses 
Hoofdlijnen meerjarig financieel beleid 
Kaderbrief
Risico-analyse 
Meerjarenbegroting met als onderdelen: 

o Exploitatieoverzicht 
o Formatieplan 
o Investeringsplan 
o Onderhoudsplan 
o Liquiditeitenplan/kasstroomoverzicht M

Meerjaren bestuursformatieplan 
Bestuursrapportage (periodieke voortgangsrapportage CvB) 
Jaarverslag, inclusief beoordelingscriteria budget- en vermogensbeheer 

Relevante onderdelen worden toegelicht in de MEERJARENBEGROTING 2019-2023. 

14 Kwaliteitszorg
De doelen van het kwaliteitszorg 
Kwaliteit van dit onderwijs is continu aandachtspunt voor evaluatie door alle betrokkenen, die actief willen leren over
de omgeving waarin de school zich bevindt (Zijn we effectief: Doen we de goede dingen?) en van wat er in de school
gebeurt (Zijn we efficiënt: Doen we de dingen goed?). Hoe weten we dat? Vinden anderen dat ook? Wat doen wij met
die wetenschap? We streven naar een meer “platte” SBO-organisatie die vanuit een door de leiding van de stichting
en de school gedragen resultaatgericht beleid (“integraal management”) zelfregulerende en autonome (sub)teams
helpt ontstaan. De betrokkenheid van de SBO-schoolmedewerkers bij het beleidsvormend proces, het (zelf) bewaken
van kwaliteit en de continue schoolontwikkeling zal verder worden geformaliseerd vanuit de liggende structuur van
werkgroepen met deeltaakcoördinatoren. 

De inrichting van de kwaliteitszorg  
Het Opbrengstgericht-werken (OGW) (Data-Duiden-Doelen-Doen) en Handelingsgericht Werken (HGW) willen wij
blijven uitzetten als permanent Leidmotief van handelen. Periodieke (zelf)evaluatie op Leerling-niveau, op
Groepsniveau (Cohorten) en tenslotte op School-niveau zal worden toegepast met daartoe bruikbaar (betrouwbaar en
valide) instrumentarium. De SBO-school maakt op schoolniveau daarnaast ook gebruik van een drietal zelfevaluatie-
hulpmiddelen om m.n. kwaliteit en kwaliteitstekorten in het rond het primaire proces na te speuren, te belichten
(=diagnosticeren) en vervolgens te richten (=bepalen en vaststellen van gewenste kwaliteit van het verbeteren
onderwerp):  

1. Het INK-model (EFQM) in algemene zin als theoretisch model voor inrichting van kwaliteitsbeleid: Dit model legt
de nadruk op de reden voor een organisatie om naar ‘excellentie’ te streven, terwijl de manier waarop (hoe dit te
bereiken, te meten en bewijsbaar te maken) aan de organisatie wordt overgelaten;  

2. Het CIPO-denken is belangrijk sturingsmechanisme bij samenhangende kwaliteitsanalyse; 
3. Het Dienstverleningsmodel biedt t.a.v. de organisatieprocessen een goede evaluatiespiegel.

Onze kwaliteitszorg is gericht op het bewaken, waar nodig verbeteren en tevens borgen van kwaliteit op de
onderstaande terreinen: 
1. Het primair proces  
Goede kwaliteit van onderwijs aan leerlingen en goede kwaliteit van begeleiding van leerlingen is ons primaire doel.
De SBO neemt het model “adaptief onderwijs” als uitgangspunt. De school stelt zich ten doel een omgeving te
creëren, waarin zo optimaal mogelijk aan de basisbehoeften van onderling verschillende leerlingen tegemoet wordt
gekomen, zodat zij optimaal kennis, inzichten en vaardigheden kunnen leren. Ter beoordeling van de kwaliteit van het
primaire proces staan meerdere eerder in dit Schoolplan beschreven instrumenten ter beschikking, o.m. het
Groepsplan en de klassenconsultatie. 
2. De schoolorganisatie  
De SBO is in alle opzichten een gezamenlijke onderneming van schoolbestuur, schoolleiding, het team van leraren,
bijgestaan door het onderwijsondersteunend personeel. Gezamenlijk stellen zij vanuit een heldere visie en missie de
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onderwijsdoelen, onderwijskundige/pedagogische aanpak en organisatorische vormgeving vast en als collectief
leggen zij op dat gebied interne en externe verantwoording af. Schoolleiding is koersuitzetter (wie zijn we en waar
willen we naar toe?), organisatieontwerper (teamvormer en teamcoach), faciliterend en ondersteunende
plannercontroller en boegbeeld van deze lerende school. Het document ‘Dienstverleningsproces’ geeft daarnaast
voldoende evaluatieve handvatten om te komen tot goede proces- en productevaluatie in meer specifieke (proces-
)zin. 
3. Personeelsbeleid  
De SBO-school wenst zich voortgaand te ontwikkelen naar een professionele organisatie waarin medewerkers
feedback ontvangen. Zie elders in dit schoolplan: De omgevingstemperatuur van de SBO blijft in beweging: turbulente
en dynamische omgevingsinvloeden uit zowel de indirecte als directe omgeving doen het kwik stijgen. Deze
betekenen voor deze school nieuwe opgaven: de opdracht om binnen een turbulente en dynamische omgeving
kwalitatief hoogwaardig onderwijs op maat vorm en inhoud te geven. Een dynamische omgeving vraagt bij
voortduring om een aangepaste reactie, vereist een continu “lerende school”. De schoolmedewerkers van de SBO
beogen continu lering te trekken uit deze omgevingsdynamiek: omgevingsinvloeden zullen zeker - in gewogen vorm –
een permanente invloed uitoefenen op de vormgeving van zowel de inhoud als de organisatie van het onderwijs.  
4. Beleid gericht op ouders / verzorgers en (G)MR  
Kwaliteitszorg willen we mede laten bepalen door ouders en (G)MR. Vooral de ouders zijn de “klant”, waarmee hun
mening over en visie op kwaliteit door ons als zeer belangrijk wordt ervaren.
5. De school in materieel en financieel opzicht.  
Zowel op POB-, ARBO- en BHV-terrein als wat betreft overige materiële zaken zijn beleidslijnen en
uitvoeringsplanningen operationeel. Financiën zijn naar onze mening goed (en afgestemd) geregeld. De
schoolmedewerkers dragen als individu en in gezamenlijkheid samen met de leerlingen op zowel school- als
klassenniveau zorg voor een stimulerende leeromgeving: 

er is aandacht voor een zowel verzorgde als op het actieve, adaptieve leren ingerichte schoolomgeving binnen
en buiten het schoolgebouw; 
er is aandacht voor een zowel verzorgde als op het actieve, adaptieve leren ingerichte klasseninrichting; 
leer- en hulpmiddelen zijn onder begeleiding van de leraar binnen de stamgroep en de school toegankelijk
waarbij zelfstandig gebruik door leerlingen wordt gestimuleerd.  

Kwaliteit wordt gemeten, waar nodig verbeterd en geborgd middels klassenconsultatie, gebruik van draaiboeken klein
en meerjarig onderhoud, Arbo-planning en werken met een draaiboek financiën.  
6. Inventarisatie op basis van gegevens / data. 
Opbrengstdata CITO-LOVS leerling gegevens / Methode gebonden toetsen leerling gegevens uit GLB halfjaarlijks
(zie onderstaand: Opbrengsten binnen categorie 1, categorie 2 en categorie 3 Zelfevaluatiegegevens binnen het INK
kwaliteitskader (in continue ontwikkeling) Zelfevaluatiegegevens bezien vanuit de CIPO-benadering 
Toezichtgegevens na audit door de onderwijsinspectie/Movare Audit 
Klassenbezoeken (aan de hand van kijkwijzers) door de directeur en/of de sleutelfunctionarissen van de school 
Bewaken van planningsdocumenten (logboek) en groepsplannen 
Diverse gesprekken tussen leerkrachten en schoolleiding 
Gesprekken tussen leerkrachten in de verschillende gespreksgroepen 
Resultaten van de uitstroom naar het voortgezet (speciaal) onderwijs 
Leerling-tevredenheidspeilingen Personeel-tevredenheidspeilingen 
Oudergesprekken en -tevredenheidspeilingen   
  
Ook onze schoolgids, de klachtenregeling Movare en m.n. het voorliggende SBO-schoolplan zijn in hun opzet en
invulling kwaliteitsdocumenten, waarmee de SBO-school beoogt: zicht te krijgen op de kwaliteit van alles wat er
gebeurt (bewaken); kwaliteit te verbeteren waar wenselijk (verbeteren); goede kwaliteit te behouden (borgen).    

15 Basiskwaliteit
De Inspectie heeft tijdens haar laatste 2 schoolbezoeken geconstateerd dat SBO De Boemerang haar kwaliteit op
orde heeft en dat de basiskwaliteit op orde is (zie ook website van De Boemerang onder Inspectie) . 
Daarnaast zullen er binnen de Stichting interne Audits plaatsvinden.
Aan de hand van de uit te voeren Audits zullen we acties opnemen in de verdere kwaliteits/schoolontwikkeling. 

16 Onze eigen kwaliteitsaspecten
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Door de "verzwaring" van onze populatie en de problematiek die dit met zich meebrengt zullen wij ons als school
moeten gaan ontwikkelen naar het hanteren van de gedragsproblemen die dit met zich meebrengt.
Wij hopen verder dat door de nauwe samenwerking met de schakelvoorziening van de Bs Meander, waarin de
zorgteams gezamenlijk met elkaar optrekken, het terugverwijzen van leerlingen  richting schakel of regulier, een
positieve wenden mag krijgen. 

17 Strategisch beleid

Stichting MOVARE staat midden in de samenleving. Het Strategisch Beleidsplan is voor alle medewerkers van
MOVARE, College van Bestuur, Raad van Toezicht en ouders van/en de (potentiële) leerlingen. Tegelijkertijd is het
ook van belang voor onze strategische partners en inhoudelijke partners in Parkstad e.o.: politiek, bestuurders,
bedrijfsleven en andere onderwijsinstellingen. MOVARE wil samen met alle partners werken aan het onderwijs van de
toekomst. Het Strategisch Beleidsplan '19-'23 heeft hierin een verbindende rol
Zie STRATEGISCH BELEIDSPLAN MOVARE 2019 - 2023 

Uitgangspunten hierbij zijn gelegen in onze kernwaarden : TRANSPARANTIE - RESPECT - VEILIGHEID EN
SAMENWERKING. 
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18 Aandachtspunten 2019-2023

Thema Mogelijk aandachtspunt Prioriteit

Streefbeeld Onze school maakt deel uit van een gespecialiseerd onderwijsentrum dat
enerzijds leerlingen met een didactische vraag en anderzijds een gedragsmatige
vraag kan bedienen.

hoog

Wij hebben onze school zodanig ingericht dat we "ruimte" hebben gecreëerd om
de leerlingen met een gedragsprobleem een juiste plek binnen ons onderwijs te
geven.

hoog

Op onze school kunnen we effectief omgaan met leerlingen die extra
ondersteuning nodig hebben vanwege hun gedrag.

hoog

Er is een duidelijke samensmelting van zorgteams van SBO De Boemerang en
Bs Meander

hoog

SBO De Boemerang en Bs Meander werken samen in een Gespecialiseerd
Onderwijs-Centrum voor het Cluster Brunssum.

hoog

Op onze school zetten we digitale middelen in om ouders optimaal te informeren
over de ontwikkeling van hun kind.

hoog

Het gebruik van ICT speelt een zeer belangrijke rol bij het onderwijsaanbod op
onze school. Na migratie overgaan tot het gebruik van de tablets die vanuit de
werkdrukmiddeken zijn aangeschaft.

hoog

Terug "halen" van de ondersteunende taken binnen ons onderwijs.Minstens 3
onderwijsondersteuners verdeeld over de drie bouwen.

hoog

Herinrichten van het zorgteam m.b.v. de nieuwe interne begeleider(s) hoog

SBO De Boemerang
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19 Formulier "Instemming met schoolplan"

Brin: 20AG

Naam: SBO De Boemerang

Adres: De Insel 21

Postcode: 6442 AJ

Plaats: BRUNSSUM

VERKLARING

Hierbij verklaart de medezeggenschapsraad van bovengenoemde school in te stemmen met het van 2019 tot 2023
geldende schoolplan van deze school.

Namens de MR,

naam

functie

plaats

datum

handtekening

 

naam

functie

plaats

datum

handtekening

SBO De Boemerang
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20 Formulier "Vaststelling van schoolplan"

Brin: 20AG

Naam: SBO De Boemerang

Adres: De Insel 21

Postcode: 6442 AJ

Plaats: BRUNSSUM

VERKLARING

Het bevoegd gezag van bovengenoemde school heeft het van 2019 tot 2023 geldende schoolplan van deze school
vastgesteld.

Namens het bevoegd gezag,

naam

functie

plaats

datum

handtekening

 

naam

functie

plaats

datum

handtekening

SBO De Boemerang
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