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Wij geloven dat je met elkaar het sterkst bent als iedereen zichzelf kan zijn.  

Daarom stimuleren we de ontwikkeling van iedereen die met Aves is verbonden: 

kind, leraar, ouder, medewerker of andere betrokkene.  

We bieden een veilige en gezonde omgeving waarin je kunt groeien in een tempo dat 
bij je past. We luisteren naar elkaar, zeggen wat we vinden, we spelen, leren,    

vallen en staan weer op, of rapen elkaar op als dat nodig is.  

Samen vormen we een team waarbinnen je de ruimte hebt om je plek te vinden      

en te vormen. Ook jouw plek bij ons. 

 

Aves: jouw plek bij ons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gegevens school: 

Schakelvoorziening 

Brinnummer 15XA   

Skagerrak 7 

8303 VA Emmeloord 

azsdewissel@aves.nl   

06 38 64 33 90  

Gegevens stichting: 

Stichting Aves   

Bestuursnummer 40662  

Postbus 33  

8300 AA  Emmeloord 

info@aves.nl   

0527 249249 
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VOORWOORD  
 

Met dit Schoolplan 2019-2023 voldoet De Schakelvoorziening, onderdeel van Azs De 

Wissel, aan de verplichting vanuit de Wet op het Primair Onderwijs, artikel 12.  Het 

beschrijft het vierjarig beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat 

binnen de school wordt gevoerd, en omvat het onderwijskundig beleid, het 

personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de 

kwaliteit van het onderwijs. Daarnaast beschrijft het schoolplan ook het beleid ten 

aanzien van identiteit van de school en het beleid ten aanzien van de aanvaarding van 

materiële bijdragen of geldelijke bijdragen.  

  

Het schoolplan dient als document van planning en verantwoording van de gewenste 

schoolontwikkeling in de vermelde planperiode. Het is bedoeld om de wetgever en de 

ouders hierover te informeren. Het schoolplan geeft de kernwaarden, missie en visie 

van de school weer, van waaruit strategische en tactische doelen zijn geformuleerd. 

Daarbij zijn de uitkomsten van een actuele omgevingsanalyse en interne analyse 

benut.  

  

Met dit schoolplan wil De Schakelvoorziening bijdragen aan het realiseren van de 

strategische doelen en ambities van haar schoolbestuur, Stichting Aves, zoals die 

staan vermeld in het Bestuursplan 2019 (zie bijlage 1). Om dit te bereiken zullen de 

eigen strategische doelen en ambities van de school hierbij aansluiten.  

  

De planperiode wordt via een cyclische werkwijze gespecificeerd in vier 

respectievelijke jaarplannen. In deze jaarplannen worden de ontwikkel- en 

onderhoudsdoelen voor een schooljaar benoemd die voortkomen uit de 

meerjarenplanning. Deze ontwikkel- en onderhoudsdoelen worden middels het 

zogenaamde vergaderbord tijdens iedere vergadering besproken. We brengen 

successen en aandachtspunten in kaart en formuleren de actiepunten voor de 

individuele leerkrachten, het team of de werkgroep en het geven van feedback 

(aandachtspunten). Aan het einde van het schooljaar worden de doelen geëvalueerd 

en krijgen, indien nodig, een vervolg in het volgende jaarplan. Op deze manier werkt 

de school op cyclische manier aan een adequate en actuele ontwikkeling.  

  

In de jaarlijkse schoolgids geeft De Schakelvoorziening inhoudelijke, actuele 

organisatorische en praktische informatie over de werkwijze van de school aan ouders, 

verzorgers en leerlingen van de school. De inhoudelijke informatie komt deels voort 

uit de inhoud van het schoolplan.  
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1. DE SCHOOL EN HAAR OMGEVING  
 

 

De Schakelvoorziening, onderdeel van Azs De Wissel brinnummer 15XA, is een 

openbare school waar het mogelijk is om kinderen van arbeidsmigranten en 

statushouders woonachting in de gemeente Noordoostpolder tijdelijk op te vangen om 

de basisbegrippen van de Nederlandse taal aan te bieden.  

 

Voor de Schakelvoorziening in de gemeente NOP is in schooljaar 2011–2012 door de 

werkgroep Schakelvoorziening  beleid geschreven. Schooljaar 2012-2013 werd gestart 

met een ambulante begeleider voor de Schakelvoorziening.  

 

Gezien de enorme groei in schooljaar 2015-2016,  is de Schakelvoorziening  per 25 

januari 2016 verplaatst van het Azc naar het Skagerrak te Emmeloord. Hier wordt 

middels een continurooster les gegeven aan drie groepen leerlingen, een onder-, 

midden- en een bovenbouwgroep. 

 

Ook leerlingen vanuit omliggende gemeentes kunnen onderwijs genieten op de 

Schakelvoorziening. Afspraken hierover zijn vastgelegd in een convenant op 

stichtingsniveau. 

 

Onze school behoort met nog 34 openbare, Rooms Katholieke, Christelijke, 

Oecumenische en  Samenwerkingsscholen tot stichting Aves.  Deze stichting heeft als 

taak om betekenisvol en toekomstgericht onderwijs te bieden en een betrouwbare 

partner in de opvoeding te zijn.  

 

Onze school maakt deel uit van een lerende organisatie waarbij we van en met elkaar 

willen leren. De Raad van Toezicht heeft het College van Bestuur belast met de 

uitvoering van het beleid op stichtingsniveau. De (duo)-directie is verantwoordelijk 

voor de uitvoering van het beleid op schoolniveau. Zij nemen de dagelijkse gang van 

zaken en alle directietaken voor hun rekening. Zij leggen verantwoording af aan het 

College van Bestuur en hebben regelmatig overleg. 
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2. UITGANGSPUNTEN SCHOOLBESTUUR  
 

 

2.1  KERNWAARDEN , MISSIE, VISIE:  

Bestuurlijk kader en strategische doelen van stichting Aves.  

 

Op 1 januari 2019 is de nieuwe stichting Aves ontstaan. De stichting kent als 

ankerwaarden vertrouwen en verbinding en heeft daarbij de kernwaarden lef, passie 

en groei gekozen, die voor alle betrokkenen leidend zijn bij het invullen van de missie 

en visie en het verwezenlijken ervan. De missie luidt: 'Wij bieden betekenisvol en 

toekomstgericht onderwijs en zijn een betrouwbare partner in onderwijs'. Deze 

opdracht wil Aves waarmaken door te werken vanuit de volgende visie: ‘In elk dorp 

en elke stad in haar werkgebied garanderen wij een basisschool. De scholen zijn een 

afspiegeling van de gemeenschap en de omgeving. Waar mogelijk maakt de school 

deel uit van een integraal kindcentrum. Wij zetten de kinderen voorop en willen het 

basisonderwijs innoveren, ontwikkelen en behouden. We maken werk van onderwijs 

en opvoeding. Kwalitatief, waarde(n)vol en grensverleggend'.  

 

Om de missie en visie te verwezenlijken zijn in het Bestuursplan 2019 zes strategische 

doelen geformuleerd, die leidend zijn bij de beleidsvorming en beleidsuitvoering in de 

planperiode 2019 - 2023:  

• Kinderen in de scholen worden samen met de ouders zoveel mogelijk 

ondersteund bij de (denominatieve) identiteitsontwikkeling  

• Ontwikkelbehoeften van de kinderen zijn richtinggevend voor de 

organisatie van het onderwijs  

• We zijn verantwoordelijk voor onderwijs aan en medeverantwoordelijk 

voor de opvoeding van kinderen van 0 tot 14 jaar  

• Er is gemotiveerd, professioneel personeel dat gaat voor innovatie  

• We werken vanuit het idee van een gekantelde organisatie waarbij 

kinderen centraal staan  

• De bedrijfsvoering faciliteert een goed, eigentijds en gevarieerd 

onderwijsaanbod.  

 

De Schakelvoorziening betrekt deze doelen bij het formuleren van de eigen 

strategische-, tactische- en operationele doelen in dit Schoolplan 2019-2023.  

  

Het schoolplan van De Schakelvoorziening is weergegeven in een poster, dit om 

zichtbaar te zijn en te blijven gedurende de vier schoolplanjaren. Op deze poster staan 

onze  kernwaarden, missie en visie, de stichtingsdoelen, waar we voor staan 

(krachten)  en waar we voor gaan (ambities).  
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2.2 ONDERWIJSKUNDIG BELEID: 

Bestuurlijk kader en meerjarenperspectief  

 

De Schakelvoorziening geeft haar onderwijskundig- en pedagogisch beleid vorm door 

aan te sluiten bij de uitgangspunten van het onderwijskundig- en veiligheidsbeleid dat 

Stichting Aves heeft geformuleerd. Aves en haar scholen werken doelbewust en in 

samenhang aan de kwaliteit van dit beleid en van de uitvoering ervan door de hierna 

beschreven elementen in dit beleid te hanteren. 

 

Er is, vanuit de gekozen ankerwaarden van vertrouwen en verbinding ruime aandacht 

voor het pedagogisch klimaat op de scholen door de nadruk te leggen op het gevoel 

van veiligheid voor leerlingen, ouders en medewerkers en op het coöperatieve, 

verbindende aspect van het leerproces. Deze zorg voor zowel de sociale als de fysieke 

veiligheid is vastgelegd in de respectievelijke protocollen (zie bijlage 2) die beide geldig 

zijn op bestuurlijk- en schoolniveau. Deelaspecten van de protocollen worden op 

schoolniveau verder invulling gegeven, bijvoorbeeld door middel van een anti-

pestprotocol, een protocol met betrekking tot het gebruik van social media en een 

protocol Bedrijfshulpverlening.   
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Ook wordt op iedere school een methodiek en een leerlingvolgsysteem voor sociaal-

emotionele ontwikkeling van leerlingen gebruikt. De opbrengsten van onder andere 

het veiligheidsbeleid worden gemonitord door het met vaste frequenties afnemen van 

peilingen bij leerlingen, ouders en medewerkers. 

De professionalisering van de medewerkers is deels gericht op het versterken van de 

vaardigheden om protocollen daadwerkelijk voldoende te kunnen uitvoeren. Daarnaast 

worden scholen ondersteund met expertise vanuit het Samenwerkingsverband 

Passend Onderwijs Noordoostpolder – Urk (SWV PO 24-02) en door de samenwerking 

hierbinnen met externe partners, zoals bijvoorbeeld gemeente en jeugdhulppartners. 

Binnen dit samenwerkingsverband schrijven scholen elk jaarlijks, onder andere bij 

wijze van zelfevaluatie, hun Schoolondersteuningsprofiel. Daarin beschrijven zij hun 

visie, kenmerken en expertises die bepalend zijn voor hun structurele 

ondersteuningsmogelijkheden en de ontwikkeling ervan. 

 

Onderwijskundig zijn de ontwikkelbehoeften van leerlingen en medewerkers leidend 

bij het inhoud geven aan leer- en onderwijsprocessen en bij de organisatie daarvan. 

Aves en haar scholen willen die individuele behoeften centraal stellen in meer 

gepersonaliseerd leren zonder daarbij te kiezen voor geïndividualiseerd leren, 

onderwijzen en professionaliseren. Werken vanuit de kernwaarden lef en groei vraagt 

het loslaten van belemmerende, vertrouwde werkwijzen, zoals bijvoorbeeld het 

uitsluitend werken vanuit door methodieken bepaalde leervolgorde of het werken met 

een bindend leerstofjaarklassensysteem, is hierbij een beoogde belangrijke innovatie. 

Het centraal stellen van de lerende persoon betekent dat zij proactief en volwaardig 

zeggenschap krijgen over hun eigen leerdoelen en leerprocessen. 

 

De Schakelvoorziening voert haar onderwijskundig- en pedagogisch beleid uit conform 

de bovengenoemde uitgangspunten en met gebruik van zelfgekozen en door Aves en 

het Samenwerkingsverband aangereikte instrumenten. 

 

 

2.3  KWALITEITSBELEID: 

Bestuurlijk kader en meerjarenperspectief 

 

De Schakelvoorziening geeft haar kwaliteitsbeleid vorm door aan te sluiten bij de 

uitgangspunten van het kwaliteitsbeleid dat Stichting Aves heeft geformuleerd. Aves 

en haar scholen werken doelbewust en in samenhang aan de kwaliteit van haar 

kwaliteitsbeleid en aan de betekenis ervan voor de kwaliteit van de medewerkers en 

van het onderwijs dat zij geven.  

De nieuwe stichting wil werken met gemotiveerde, professionele medewerkers die 

gericht zijn op innovatie. Daarbij hoort een beleid dat werkt vanuit vertrouwen en 

waarde hecht aan groei en passie. Daarvoor is kwaliteitszorg, een beleid dat alleen 

berust op ‘meten is weten’ een te beperkt instrument.  
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De reguliere monitoring van gemeten resultaten (bij onderwijs, financiën, personeel) 

op school- en bestuursniveau is natuurlijk van belang, maar geeft een eenzijdig beeld 

van de ontwikkeling van een school en haar medewerkers.  

We spreken bij Aves dan ook liever van kwaliteitsbeleid omdat we, naast 

kwaliteitszorg, kwaliteit begrijpen als iets breders dan alleen competenties en kennis 

hebben en voldoende resultaten behalen. Aansluiten bij de menselijke maat van de 

medewerker als mens en professional en bij diens ontwikkelbehoeften is essentieel 

omdat daarmee de intrinsieke motivatie en passie wordt gestimuleerd. Aves en haar 

scholen willen dat niet doen door via afgebakende lijsten alleen competenties te 

checken en af te vinken, maar door medewerkers actief en verantwoordelijk te maken 

in hun eigen ontwikkeling, met zeggenschap over hun eigen leerdoelen en 

leerprocessen. Daarbij horen kwaliteitsinstrumenten die zelfreflectie, openheid voor 

feedback, presentatie, samenspraak en gedeelde verantwoordelijkheid in zich hebben.  

 

Deze uitgangspunten willen de scholen ook toepassen op de ontwikkeling van de 

leerlingen en het volgen daarvan. Het volgen en analyseren van de leerresultaten via 

het leerlingvolgsysteem en het systeem van tussen- en eindtoetsen blijft van belang, 

maar geeft ook hier zicht op een beperkt deel van de totale ontwikkeling van de leerling 

als mens. Het werken met leergesprekken, leerdoelen, portfolio’s en met formatieve 

toetsen en evaluaties zijn voorbeelden van hoe het onderwijsproces anders ingevuld 

kan worden, vanuit de kernwaarden vertrouwen, groei en passie.  

 

Kwaliteitsbeleid omvat op schoolniveau ook het cyclische proces van 

beleidsontwikkeling, uitvoering, evaluatie en borging. Dat gebeurt in eerste instantie 

via het werken met vier jaarplannen vanuit het geldende Schoolplan 2019-2023. 

Jaarplannen die elk worden uitgevoerd en geëvalueerd en waarvan de te behouden 

opbrengsten worden geborgd. Ook komen daaruit gewenste verbetermaatregelen 

voort, net als bij de analyses van de onderwijsresultaten en van de resultaten in de 

beleidsdomeinen Identiteit, Personeel, Organisatie en Financiën.  

 

De Schakelvoorziening voert haar kwaliteitsbeleid uit conform de bovengenoemde 

uitgangspunten en met gebruik van zelfgekozen en door Aves aangereikte 

instrumenten. 

 

 

2.4 PERSONEELSBELEID: 

Bestuurlijk kader en meerjarenperspectief 

 

De Schakelvoorziening geeft haar personeelsbeleid vorm door aan te sluiten bij de 

uitgangspunten van het personeelsbeleid dat Stichting Aves heeft geformuleerd. Aves 

en haar scholen werken doelbewust en in samenhang aan de kwaliteit en bekwaamheid 

van haar medewerkers door een aantal elementen in het personeelsbeleid te hanteren.  

De gewenste ontwikkeling van elke medewerker wordt, vanuit de kernwaarden 

verbinding en groei samen met de betrokkene vanuit diens eigenaarschap bepaald, 

gemonitord en gestimuleerd via een gesprekkencyclus.  
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Van nieuwe, bevoegde medewerkers wordt, voordat wordt overgegaan tot een 

benoeming voor onbepaalde tijd, tijdens de periode van een tijdelijke benoeming de 

reeds aanwezige bekwaamheid gemonitord via een begeleidingsprocedure.  

Deze procedure kent als sluitstuk een assessment aan de hand van het 

bovengenoemde competentie-instrument, als proeve van bekwaamheid. Op deze 

manier weten Aves en de scholen dat er capabele medewerkers worden aangetrokken. 

Na aanname van de medewerkers geldt het Inwerkbeleid Medewerkers voor hen. 

 

Het professionaliseringsbeleid van de stichting kent een heel ruim budget, voor 

activiteiten op bovenschools-, team- en medewerkersniveau. Deze activiteiten worden 

gestroomlijnd in een adequaat scholingssysteem, de Aves Academie. De nadruk in de 

professionalisering van de medewerkers ligt in de komende jaren op het verder 

ontwikkelen van een professionele identiteit en passie bij ieder en op het versterken 

van leerkracht- en leiderschapsvaardigheden die gezamenlijk bijdragen aan de 

ambitieuze onderwijskundige innovatie van de stichting en haar scholen. 

 

De nieuwe stichting formuleert haar beleid met betrekking tot evenredige 

vertegenwoordiging van vrouwen in de schoolleiding naar aanleiding van de situatie 

bij de begindatum van de stichting. Bij die begindatum bestond bij 60% van de Aves-

scholen de schoolleiding uit een vrouwelijke directeur, 40 % van de scholen kende een 

mannelijke directeur. Consolidatie van deze bestaande situatie lijkt het minimale doel 

van het nieuwe beleid met betrekking tot evenredige vertegenwoordiging van vrouwen 

in de schoolleiding. 

 

De Schakelvoorziening voert haar personeelsbeleid uit conform de bovengenoemde 

uitgangspunten en met gebruik van de door Aves aangereikte instrumenten. Voor een 

uitwerking van de plannen voor de komende vier jaar ten aanzien van de 

uitgangspunten schoolbestuur, zie bijlage 8: Meerjarenplanning 2019 - 2023. 
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3. ONS SCHOOLCONCEPT  
 

 

 

Missie & visie Schakelvoorziening Emmeloord 

 

 

 
 

 

De Schakelvoorziening is een school voor nieuwkomers,  

kinderen die in Nederland wonen maar de Nederlands taal en veelal de cultuur,  

niet kennen.  

 

In onze school is er respect voor iedereen, waarbij we naar elkaar om kijken  

met open communicatie,  merkbare waardering in een veilige en vertrouwde sfeer. 

 

Het onderwijsaanbod is afgestemd op leerlingen  

die nog maar kort in Nederland verblijven en in maximaal twee jaar doorstromen naar 

regulier of voortgezet onderwijs.  

De nadruk ligt op het leren van de Nederlandse taal en cultuur.  

 

In een vertrouwde omgeving waarin we elkaar  bemoedigen en ondersteunen  

geven we de kinderen de ruimte om hun zelfvertrouwen te bevorderen  

en voor te bereiden op een plek in de maatschappij.  

                                           

Met veel passie geven we het onderwijs vorm.                           

We willen kinderen laten groeien, zowel cognitief als sociaal emotioneel. 

 

We staan voortdurend open voor vernieuwingen en blijven in ontwikkeling,  

passend bij de doelgroep.  

 

Binnen de duidelijke structuur is er ruimte voor zowel inspanning als ontspanning.  

Er is ruimte voor iedereen en samen zijn we trots op onze Schakelvoorziening. 
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Ik mag zijn wie ik ben 

Jij mag zijn wie je bent 

Wij mogen zijn wie we zijn 

Samen leren, samen spelen, samen vieren 

Samen zijn wij De Schakelvoorziening 

 

 

 

Vanuit onze gezamenlijke visie geven we ons onderwijs als volgt vorm: 

 

 Afwisselend en compleet aanbod van de Nederlandse taal op niveau 

 Aanleren van schoolse vaardigheden als voorbereiding op de doorstroom 

 Aandacht voor de Nederlandse cultuur en de wereld om ons heen 

 Het stellen van individuele doelen en leren reflecteren 

 Zorgen voor een betekenisvolle leeromgeving 

 Bieden van een duidelijke structuur 

 Stimuleren van samenwerkend en bewegend leren 
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4. WETTELIJKE OPDRACHTEN 
 

 

4.1 ONDERWIJSKWALITEIT: AMBITIES EN BEWAKING 

 

Kwaliteitszorgsysteem op school  

Het document  Kwaliteitsbeleid van Aves (zie bijlage 3) beschrijft onze visie op 

kwaliteitsbeleid en de uitwerking daarvan. We beogen hiermee de kwaliteit van Aves 

en de school goed in beeld te brengen maar belangrijker nog, in beeld te houden. We 

willen duidelijk verwoorden wat we willen en hoe we dat gaan realiseren, maar zeker 

ook nagaan of we dit beoogde resultaat hebben bereikt.  

Uit de evaluatie van resultaten zullen weer verbetermogelijkheden voortvloeien 

waarna we het cyclische proces kunnen vervolgen. Kwaliteitsbeleid zien we als een 

middel om de organisatie steeds weer te verbeteren en daarmee het onderwijs te 

versterken.  

 

Wij streven met onze zorg voor kwaliteit de volgende doelen na: 

 Zicht krijgen en houden op de kwaliteit van alle aandachtsgebieden binnen de 

school, zowel wat betreft de proceskant (leiderschap, personeels-

management, beleid/strategie, middelenmanagement, management van  

processen) alsook de productkant (resultaatgebieden als uitstroomcijfers en 

waardering door doelgroepen) = kwaliteitsbepaling. 

 Ervoor zorgen dat goede kwaliteit behouden blijft, geborgd wordt = 

kwaliteitsbewaking. 

 Kwaliteit die niet goed genoeg is planmatig verbeteren = 

kwaliteitsverbetering. 

 

De gewenste kwaliteit koppelen we aan een analyse van de huidige situatie om in 

beeld te krijgen wat onze sterke en zwakke kanten, kansen en bedreigingen zijn. 

Wanneer dit duidelijk is, weten we wat onze kwaliteit is en waaraan we willen werken. 

We monitoren en checken of we onze doelen hebben gehaald. Dit doen we vanuit het 

cyclische principe van de PDCA-cyclus en het INK-model. We maken gebruik van tal 

van middelen en methodieken bij het cyclische proces van onze Zorg voor kwaliteit. 
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Het document Kwaliteitsbeleid laat zien hoe we systematisch komen tot onze 

kwaliteitsverbetering, welke stappen we hiervoor zetten en wat we ermee beogen. De 

concrete acties worden uitgewerkt in het schoolplan en het jaarplan volgens het PDCA-

model. Resultaatmetingen bepalen of we geslaagd zijn in de beoogde 

kwaliteitsverbeteringen. Borging en bijstelling zijn daarna de vervolgstappen. 

Kwaliteitsverbetering is geen eenmalige actie om een onderdeel te verbeteren, maar 

is een voortdurend terugkomend proces dat vastgelegd is.  

 

Bij kwaliteitsbeleid staat de aandacht voor de onderwijspartners centraal. Het gaat 

hierbij uiteraard om de kinderen, maar ook om ouders, medewerkers en overige 

externe relaties. We meten dit met enquêtes die de tevredenheid van medewerkers, 

ouders en kinderen meten (zie bijlage 10 en 11). Het is de kunst om een balans te 

vinden tussen de eigen wensen en verlangens van de organisatie en de wensen en 

verwachtingen van de partners en maatschappij. Deze balans maakt dat we goed werk 

kunnen leveren. Gezien de doelgroep, de taalbarrière, is het uitvoeren van een 

ouderenquête niet mogelijk op De Schakelvoorziening. 

 

We hechten veel waarde aan de medewerkerstevredenheid omdat de betrokkenheid 

bij het verbeteren van de kwaliteit door de medewerkers een voorwaarde is om 

kwaliteitsbeleid tot een succes te maken. We streven ernaar om medewerkers, op welk 

niveau van de organisatie ook, mee te krijgen en enthousiast te maken voor 

kwaliteitsbeleid. Medewerkers zijn de belangrijkste schakel om de kwaliteit van het 

onderwijs te bepalen en te versterken. CvB en staf zijn in deze ondersteunend.  

 

De school is verplicht een plan op te stellen voor veiligheid, gezondheid en milieu. 

Deze verplichting staat in de Arbowet. Het gaat niet alleen om de technische veiligheid, 

zoals eisen aan lokalen, verlichting, stoelen enzovoort (zie bijlage 15, RI&E) , maar 

ook om bescherming tegen pesten, bedreiging, seksuele intimidatie, geweld en 

discriminatie. In zo’n veiligheidsplan worden alle afspraken vastgelegd. De aanpak 

voor onze school staat geschreven in het protocol sociaal veilige school van de 

Stichting. Ter aanvulling op het stichtingsprotocol t.a.v. de sociale en fysieke veiligheid 

(zie www.aves.nl, organisatie, beleidsdocument,  onderwijs: 2.5) is er een school 

specifiek anti-pestprotocol geschreven (zie bijlage 2). De veiligheid wordt jaarlijks 

gemonitord via een Sociale Veiligheidsmonitor. 

 

Hieronder een opsomming van de kwaliteitsmeters die op stichtings- en schoolniveau 

gebruikt worden om op de werkvelden te monitoren, te evalueren en te borgen  t.a.v. 

de verschillende INK gebieden. 

 

 

http://www.aves.nl/
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4.2 ONDERWIJSTIJD 

  

Basisscholen zijn wettelijk verplicht om per groep een minimum aantal uren 

onderwijs te verzorgen. Voor de groepen 1 tot en met 4 moeten de leerlingen in een 

periode van 4 jaar minimaal 3520 uren naar school. Voor de groepen 5 tot en met 

8 gaat het in totaal om 4000 lesuren (1004 uur per jaar).  

 

De urentotalen op De Schakelvoorziening voldoen aan deze wettelijke norm. De 

vakantie- en urenregeling staan jaarlijks vermeld in de picto schoolgids. 
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4.3 DE INHOUD VAN ONS ONDERWIJS 

 

Onderstaand onderwijsaanbod staat beschreven in formats. Deze formats zijn 

onderdeel van het info- beleidsmapje dat alle teamleden jaarlijks ontvangen. 

 

We beschrijven:   

 De leerstof die per vakgebied aangeboden wordt 

 De methode/methodiek die gebruikt wordt 

 Eventuele aanpassingen hierop 

 De lesmomenten en leertijd per week 

 De lesplaats 

 Hoe er getoetst en geëvalueerd wordt 

 Wie de verantwoordelijke leerkracht is 

 

Vakgebied Methode 

Sociaal emotionele vorming:  Soemo 

Mondeling Nederlands, 

Woordenschatonderwijs: 

Logo 3000 

Woorden In Prenten 

Stenvert woordenschat NT2 

Schriftelijk taalonderwijs: Horen, zien en schrijven (nieuwe versie) 

Taal op maat 

Veilig Stap voor Stap 

Aanvankelijk en voortgezet lezen:  Veilig Stap voor Stap  

Spellen Zo leer je kinderen lezen en spellen 

Spelling op maat 

Stenvert spelling 

Begrijpend lezen: Leesbalans 

Nieuwsbegrip 

Schrijfonderwijs Schrijven leer je zo 

Rekenen en wiskunde: 

 

Rekenzeker 

Met Sprongen vooruit 

Maatwerk (remediërend) 

Stenvert (remediërend) 

W.O.  Thematisch onderwijs 

Topografie Thematisch 

Verkeer Thematisch 

Actief  burgerschap Soemo, thematisch werken, vieringen 

Geestelijke stromingen Soemo, thematisch werken, vieringen 

Expressievakken Thematisch, internet 

Bewegingsonderwijs  Basislessen Stroes en van Gelder 
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Door deze leerstof aan te bieden middels het gebruik van genoemde leermiddelen, de 

wijze waarop deze leermiddelen worden ingezet en de leertijd die wordt gereserveerd 

voor deze inhouden voldoet De Schakelvoorziening aan de kerndoelen en de wettelijke 

eisen zoals verwoord in artikel 9 van de Wet Primair Onderwijs. 

  

 

4.4 IDENTITEIT EN BURGERSCHAP 

 

De Schakelvoorziening te Emmeloord is een openbare school voor kinderen die de 

Nederlandse taal nog niet (voldoende) beheersen. De diversiteit van onze kinderen is 

een belangrijk gegeven. Er is plaats voor kinderen uit milieus met verschillende 

levensbeschouwelijke-, culturele-, economische- en politieke achtergronden. Op onze 

school is er ruimte voor verschillende godsdienstige- en levensovertuigingen.  

Wij staan voor een veilig schoolklimaat waar kinderen zichzelf leren kennen, leren 

van en met elkaar en waar zij respect leren hebben voor ieders mening of 

overtuiging. Wij leren kinderen zorg te hebben voor elkaar en hun omgeving. Ook 

leren wij hen het belang van levensbeschouwing voor mensen. Wij geven kinderen 

de ruimte om gebruiken en rituelen uit verschillende geloven en culturen met elkaar 

te delen. Ieder kind mag ervaren dat hij/zij er mag zijn om wie hij/zij is. 

Wij willen kinderen leren leven en integreren zodat zij voorbereid zijn op een 

betrokken deelname aan de multiculturele Nederlandse cultuur en democratische 

samenleving. Door het ontwikkelen van interesse in en begrip voor elkaars 

levensbeschouwelijke achtergronden leren kinderen zich in elkaar te verplaatsen, 

elkaar vragen te stellen en zich open te stellen voor verschillen in zienswijzen en 

zingeving. 

Het kind leert zijn/haar persoonlijke levensbeschouwelijke en morele visie steeds 

bewuster in te vullen, in relatie tot zijn klasgenootjes en de leerkracht. Dit draagt bij 

aan de ontwikkeling van een positief zelfbeeld en een eigen morele basis. 

 

Onze identiteit is gestoeld op de 6 kernwaarden van het openbaar onderwijs: 

1. Iedereen is welkom 

2. Iedereen is benoembaar 

3. Wederzijds respect 

4. Waarden en normen 

5. Van en voor de samenleving 

6. Levensbeschouwing en godsdienst 
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Door voortdurend open te staan voor vernieuwingen en blijvend in ontwikkeling te 

zijn, creëren wij als team van De Schakelvoorziening de optimale omstandigheden om 

aan te sluiten bij de behoefte van onze doelgroep.  

 

BURGERSCHAP 

School is een ontmoetingsplaats waar leerlingen voor het eerst in aanraking komen met 

groepen leeftijdgenoten met alle verschillen van dien. Leerlingen leren om te gaan met 

verschillen en om samen te werken op basis van gelijkwaardigheid. Ook leren kinderen 

functionele relaties aan te gaan met een relatief grote groep onbekende volwassenen. 

Dit alles vindt in beginsel plaats binnen de veilige muren van de school. 

Om te kunnen functioneren binnen de maatschappij is echter meer nodig.  De 

Schakelvoorziening laat de leerlingen kennis maken met de relaties die de school 

aangaat.  

 

Hoe we bovenstaande zichtbaar maken en wat we dan precies doen staat beschreven 

in een checklist, onderdeel van het format Identiteit en burgerschap (zie bijlage 13). 
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4.5   KADERS: WAT HEBBEN ONZE LEERLINGEN NODIG? 

Voor het primair onderwijs worden twee beheersingsniveaus onderscheiden, het 

fundamentele niveau 1F en het hogere streefniveau 1S. Deze niveaus zijn integraal 

van toepassing op het basisonderwijs (en alle vormen van speciaal onderwijs, met 

uitzondering van zeer moeilijk lerenden en meervoudig gehandicapte leerlingen , ZML 

en MG).  

Op De Schakelvoorziening wordt onderwijs gegeven aan nieuwkomers en 

statushouders. Deze leerlingen verblijven 2 jaar op De Schakelvoorziening en stromen 

daarna door naar het regulier onderwijs of naar het voortgezet onderwijs aan 

nieuwkomers.  

Om het leerproces ononderbroken te laten verlopen,  werken wij met een leerlingkaart 

in combinatie met de NIN leerlijnen (Nieuwkomers in Noord). In deze leerlingkaart 

worden de doelen per kind voor de komende 10 weken, 4x per jaar, op individueel 

niveau genoteerd.  

We werken met de NIN leerlijnen, waarin de streefdoelen staan. Factoren waar naar 

gekeken wordt zijn; leeftijd, wel/geen aanverwante taal, al dan niet geletterd. De 

leerlijn wordt mede bepaald m.b.v. de toets Taal en Teken, waarmee na de intake de 

beginsituatie wordt bepaald. De rekentoets (NTR) wordt in de klas afgenomen. Op 

basis van deze gegevens wordt een leerling ingedeeld in een NIN-leerlijn. 

Elke periode van 10 weken wordt afgesloten met toetsen (zie toetsoverzicht hieronder) 

en analyse van de toetsen op leerling- en groepsniveau. Tijdens een groepsbespreking 

worden de resultaten besproken. Elke leerkracht vult daarbij een doelenformulier in 

met daarbij de interventies, die in de leerlingkaart worden overgenomen. Hierna wordt 

in de zorgkolom op de weekplanning, de instructie gepland.  
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4.6 DE LEERLINGENZORG  

 

We onderscheiden drie zorgmodellen, die worden benoemd met de begrippen 

hulpverlening, alarmering en afstemming. Op De Schakelvoorziening werken we met 

het model ‘afstemming’.  

 

Uitgangspunten van dit model zijn:   

 Verschillen tussen leerlingen is het uitgangspunt  

 Onderwijsaanbod wordt afgestemd op mogelijkheden en behoeften van het kind  

 Norm voor succes ligt in het kind (alles eruit halen wat er in zit)  

 Vorderingen worden vooral bepaald ten opzichte van het kind zelf  

 We zorgen voor een veilig klimaat  

 Wij zorgen ervoor dat kinderen zich competent voelen  

 We willen graag dat alle leerkrachten zich bekwamen in het gedifferentieerd 

werken in heterogene groepen  

 Er wordt samen gekeken en nagedacht over ons handelen in de klas 

 We leren van elkaar  

 

Het accent ligt op de algemene deskundigheid van leerkrachten om gedifferentieerd 

met groepen te werken. De intern begeleider treedt op als coach in het proces van 

ondersteuning van leerkrachten. (Extra) personeel wordt zodanig ingezet dat 

gedifferentieerd werken in groepen mogelijk is. Onderlinge ondersteuning en 

consultatie zijn belangrijk.  

 

Aspecten van de zorgmodellen ’hulpverlening’ en ’alarmering’ zijn echter duidelijk 

aanwezig: 

 We volgen leerlingen in hun vorderingen  

 We toetsen en vergelijken met het landelijk gemiddelde 

 We geven extra hulp aan kinderen die moeite hebben met bepaalde onderdelen 

van het onderwijsaanbod  

 We stellen handelingsplannen op  

 We passen onze klassenorganisatie aan zodat de leerkracht tijd heeft voor 

zorgleerlingen  

 We werken aan de hand van methoden en methodieken  

 Wij gebruiken een deel van onze formatie voor de IB-er die een belangrijke taak 

heeft in het goed laten functioneren van het zorgsysteem  

 We hanteren een protocol voor doorstroming naar het regulier onderwijs 

 

In ons onderwijs streven we naar tegemoetkomen aan de basisbehoeften autonomie, 

relatie en competentie. In het persoonlijke leven kunnen onze leerlingen zich dikwijls 

bedreigd gevoeld hebben. Belangrijk is dus dat er op De Schakelvoorziening gewerkt 

wordt aan een veilige, liefdevolle omgeving waarin elk kind zich gerespecteerd en 

gewaardeerd voelt. We streven ernaar dat de kinderen zich competent voelen (zie ook 

bijlage 4: Ondersteuningsdocument De Schakelvoorziening).  
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Middels de inzet van onderwijsassistentes en extra formatie heeft iedere groep 

minimaal 2 dagdelen per week extra ondersteuning (zie ook bijlage 5 en 6: 

Ondersteuningsprofiel en ondersteuningsgelden). 

 

Onze school valt onder Samenwerkingsverband 2402; de gemeenten Noordoostpolder 

en Urk. Zes besturen zorgen er samen voor dat er voor de kinderen in deze regio 

thuisnabij, op een gewone school als dat kan en op een speciale school als het moet, 

passend onderwijs is.  

 

Leerkrachten  worden geschoold om kinderen met extra onderwijsbehoeften te kunnen 

helpen en, op afroep, kan een beroep op specialisten van het Expertisecentrum worden 

gedaan. Als er speciaal onderwijs nodig is, dan is dat beschikbaar maar wel zo kort en 

licht mogelijk. De toewijzingscommissie leest de dossiers en bepaalt welke school voor 

welke periode kan worden bezocht. Natuurlijk worden de ouders onmiddellijk en 

voortdurend betrokken bij een dergelijk proces. Er wordt rekening gehouden met de 

identiteitswensen van de ouders. Om altijd de juiste zorg te kunnen bieden, wordt 

nauw samengewerkt met diverse partners. Om zoveel mogelijk middelen voor de 

kinderen beschikbaar te hebben wordt de organisatie zo klein mogelijk gehouden. 

 

 

4.7  FINANCIEEL BELEID  

 

Autonomie 

Aves vindt dat de verantwoordelijkheid, ook op financieel gebied, in eerste instantie 

op schoolniveau ligt. Via monitoring en benchmarking worden scholen gestimuleerd 

het financiële beleid te optimaliseren. In gevallen waarbij het door scholen wenselijk 

wordt geacht, onderhandelt het CvB over mantelcontracten. 

 

Beleidsrijk begroten 

Vanaf 2013 kennen de scholen een begroting en resultaatbestemming die zowel het 

materiële als het personeel van de school betreft. Over de minimumomvang van de 

Algemene Reserve van de scholen is in 2014 nieuw beleid vastgesteld. Het voordeel 

van deze koerswijziging is dat scholen meer eigen personeelsbeleid kunnen voeren. 

Om de risico’s te minimaliseren blijft het aanstellings- en ontslagbeleid voorbehouden 

aan het CvB. Dat voorkomt dat scholen te grote personele risico’s gaan lopen. 

 

Sponsorbeleid  

De Schakelvoorziening geeft haar sponsorbeleid vorm door aan te sluiten bij de 

uitgangspunten van het sponsorbeleid dat Stichting Aves heeft geformuleerd in 

beleidsdocument (zie bijlage 7). De stichting is ook verantwoordelijk voor het 

sponsorbeleid van de school.  
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Het beleid van Aves is geformuleerd aan de hand van de artikelen 1 t/m 9 van het 

convenant ‘Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring’ en 

vormgegeven vanuit gedragsregels en aandachtspunten in de brochure 'Spelregels 

sponsoring op scholen’. Beide documenten zijn op de website van de Rijksoverheid 

(www.rijksoverheid.nl) gepubliceerd.   

 

De school stelt zich, conform de uitgangspunten, heel terughoudend op bij het 

aangaan van verplichtingen in ruil voor de aanvaarding van materiële en/of geldelijke 

bijdragen van derden. Daarbij heeft de school een aantal uitgangspunten:  

 

 De kernactiviteiten van de school worden niet afhankelijk van sponsoring  

 Sponsoring mag de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid  

     en   de onafhankelijkheid van het onderwijs, de school en allen die bij de school 

     betrokken zijn, niet in gevaar brengen.  

 De samenwerking tussen de school en de sponsor is niet nadelig voor de 

     geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van de leerlingen  

 De school werkt samen met sponsoren die vanuit maatschappelijke 

     betrokkenheid willen bijdragen  

 

Ouders en leerkrachten mogen via de medezeggenschapsraad instemmen met een 

sponsorcontract. Zij en de leerlingen kunnen met eventuele klachten over de 

vormgeving van de sponsoring terecht bij de directie van de school. Klachten over de 

aanwezigheid of inhoud van reclame kunnen zij indienen bij de landelijke Reclame 

Code Commissie.  

 

In onze schoolgids staat uitgebreid beschreven hoe op De Schakelvoorziening aan 

onze wettelijke opdrachten voldoen (zie bijlage 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rijksoverheid.nl/
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5. ANALYSE VAN HET FUNCTIONEREN VAN DE SCHOOL 
 

 

Voorafgaand aan het schrijven van dit document heeft de directie een sterkte-, zwakte 

analyse  op zeven onderwijsgebieden onder personeelsleden en de MR uitgevoerd (zie 

bijlage 15). Hieruit zijn krachten en ambities geformuleerd; waar staan we voor en 

waar gaan we voor. De zeven onderwijsgebieden zijn; onderwijskundig/didactisch, 

pedagogisch klimaat/sociale veiligheid, onderwijsresultaten, financieel, personeel, 

leerling-/ouderpopulatie en communicatie.  

 

In 2018 is de medewerkersenquête gehouden en in 2019 de jaarlijkse leerling enquête. 

De uitslagen van deze enquêtes zijn met het team besproken en actiepunten zijn 

geformuleerd (zie bijlage 16 en 17). 

 

Er is in 2018 op De Schakelvoorzienig geen enquête voor ouders afgenomen. De locatie 

was net geopend en vanwege de taalbarrière lastig om de enquête uit te voeren. Voor 

de volgende ouderenquête wordt onderzocht hoe we dit kunnen ondervangen. 

 

De uitkomsten van de SWOT, medewerkers- en leerling enquête zijn meegenomen in 

de meerjarenplanning 2019-2023 (bijlage 8). 
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6. AMBITIES EN MEERJARENBELEID OP HOOFDLIJNEN 
 

 

Op De Schakelvoorziening werken we met drie soorten doelen: organisatie- , 

onderhoud-  en ontwikkeldoelen. De organisatiedoelen (strategische doelen) zijn 

doelen die we nastreven gebaseerd op landelijke en/of Aves doelen waarbij we ons 

onderwijs verder ontwikkelen.  

 

De ontwikkeldoelen (tactische doelen) zijn de jaarlijkse speerpunten en worden 

middels de PDCA cyclus in het jaarplan beschreven.  We sluiten hierbij aan bij de 

strategische doelen van de stichting. Daarnaast werken we jaarlijks aan 

onderhoudsdoelen, doelen die onderhouden moeten worden, voortkomend uit eerdere 

jaarplannen of recente ontwikkelingen.  

 

Deze verschillende doelen zijn geordend naar de vijf kwaliteitsgebieden vanuit het 

Onderzoekskader 2017 en komen cyclisch tijdens vergaderingen/scholingen a.d.h.v. 

het   vergaderbord en de info-/beleidsmap terug. 

 

Vanuit de SWOT, de verschillende enquêtes, het kwaliteitsbeleid en i.c.m. de 

strategische doelen van de stichting hebben we in samenspraak met het team onze 

ambities voor 2023 in kaart gebracht.  
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SCHOOLAMBITIES OP HOOFDLIJNEN 

Onderstaande ambities worden jaarlijks in het jaarplan uitgewerkt middels de PDCA 

cyclus inclusief evaluatie en bijstellingen vanuit  eerdere jaarplannen (zie bijlage 9).  

 

1. Vanuit de openbare identiteit leerlingen voorbereiden op een volwaardige 

plek in de Nederlandse maatschappij. Versterken culturele diversiteit. 

Aanleiding. 

Eén van de strategische doelen van Aves voor de komende 4 jaar is : Kinderen in de 

scholen worden samen met de ouders zoveel mogelijk ondersteund bij de 

(denominatieve) identiteitsontwikkeling. Hierin volgen wij het stichtingsbeleid. 
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Beginsituatie. 

Op De Schakelvoorziening bereiden we vanuit onze openbare identiteit, de leerlingen 

voor op een volwaardige plek in de Nederlandse maatschappij. Waarom en hoe we dit 

doen staat beschreven in onze identiteitstekst inclusief burgerschapsbeleid. 

De teamleden hebben minimale kennis van verschillende culturen en bijbehorende 

gebruiken, de leerlingen en ouders nauwelijks. Mede hierdoor ontstaan conflicten 

tussen leerlingen/ouders en zoeken leerlingen met verschillende culturen minimaal 

contact met elkaar. 

 

Gewenste resultaat in 2023. 

Middelen Doelen 

Scholing 

 

Externe hulp om ouders onderling in 

contact te brengen 

 

 Vastleggen identiteitstekst met beleid 

op burgerschap 

 Borgen identiteitstekst en zichtbaar 

maken in de groepen/opnemen in de 

weekplanning 

 Vastleggen schoolbeleid t.a.v. 

‘culturen en gebruiken’  

 Verminderen cultuur bepaalde 

conflicten 

 Leerlingen/ouders met verschillende 

culturele achtergronden zoeken 

contact met elkaar en hebben begrip 

voor elkaar 

 

 

2. Resultaten en opbrengsten in kaart brengen en trendanalyse uitvoeren.  
Aanleiding. 
Behoefte om opbrengsten te meten (doen we de goede dingen en doen we die 

dingen goed) en in beeld te brengen om het optimale uit onze doelgroep te 
halen. 

 
Beginsituatie. 

Het ontbreken van een valide instrument om: 

 op langere termijn het onderwijs en de opbrengsten te analyseren,  

 de sociaal emotionele ontwikkeling te volgen en te meten. 

 

Gewenst resultaat in 2023. 

Middelen Doelen 

Scholing 

 

Ontmoeting 

 

Uitwisseling 

 

 Periodiek en gestructureerd (om de 

10 weken en op langere termijn) de 

leerling-, groeps- en school 

resultaten in kaart brengen 

 Instrument voor gestructureerde 

analyse om passende, reële, hoge 
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doelen te stellen op leerling-, groeps- 

en schoolniveau 

 Inzetten van trendanalyse om te 

kunnen benchmarken 

 

 

3. Versterken regiofunctie. 

Aanleiding. 

Het leerlingaantal op de Schakelvoorziening loopt enigszins terug. Dit is o.a. te wijten 

aan de missende instroom vanuit de pc scholen uit de gemeente, en  aan het ontbreken 

van bekendheid van De Schakelvoorziening in de omgeving.  

 

Beginsituatie. 

De Schakelvoorziening is bekend bij een deel van de Avesscholen. Sinds 1 januari 

2019 omvat stichting Aves ook de pc scholen uit de Noordoostpolder. Deze scholen 

vangen de nieuwkomers hoofdzakelijk zelf op.   

 

Gewenste resultaat in 2023. 

Middelen Doelen 

Scholing, ontmoeting, uitwisseling 

 

Vrije inloopmomenten organiseren  

Uitnodigen van IB-ers en externe 

partijen op De Schakelvoorziening 

 

De Schakelvoorziening meer 

promoten in het Aves IB-overleg 

 

Optimaal gebruik maken van de 

ambulante uren ten gunste van 

bovenstaande 

 Alle Aves scholen en externe 

partijen zijn op de hoogte van de 

expertise van De 

Schakelvoorziening 

 Uitbreiden promotiemateriaal  

 Korte lijnen en meer samenwerking 

in relatie tot gemeente, 

Vluchtelingenwerk,  GGD, VO enz 

 

 

 

4. Het team van De Schakelvoorziening maakt optimaal gebruik van de 

aanwezige talenten en professie en blijft zich, passend bij de doelgroep, 

professionaliseren 

Aanleiding. 

Onvoldoende beeld van elkaars talenten en kwaliteiten. 

 

Beginsituatie. 

We delen expertise middels (bouw)vergaderingen, teamscholingen, werkgroepen en 

tijdens informele momenten. We zetten elkaars talenten en kwaliteiten in tijdens het 

verdelen van de taken in taakbeleid.  
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Gewenst resultaat in 2023. 

Middelen Doelen 

Scholing, ontmoeting, uitwisseling 

 

In kaart brengen van elkaars talenten 

en kwaliteiten 

 

Mogelijkheid tot collegiale consultatie 

 

 Inzetten van talenten en kwaliteiten 

(groep doorbrekend) 

 Verzamelen/borgen van expertise 

middels digitale portfolio’s  

 Input geven aan werkgroepen door 

nog meer te delen en mee te 

denken 

 Ruimte voor doorontwikkeling  

 

 

 

  

5. Aansluiten bij de behoeftes van de leerlingen door het invoeren van een 

nieuwe methode sociaal emotionele ontwikkeling, meer gepersonaliseerd te 

gaan werken en het aanbrengen van differentiatie in de woordenschatlessen.  

 

Aanleiding. 

Instroom van leerlingen met verschillende (school)achtergronden.  

De huidige methode SEO sluit onvoldoende aan bij onze doelgroep. Wanneer er 

conflicten zijn waarbij emoties ontstaan, kunnen onze leerlingen deze moeilijk 

reguleren door o.a. de taalbarrière, persoonlijke geschiedenis en de cultuurverschillen.  

 

Beginsituatie. 

Het onderwijs op De Schakelvoorziening is hoofdzakelijk klassikaal. Tijdens de intake 

worden gegevens verzameld t.a.v. het NIN-instroomniveau. De leerlingen worden 

binnen een week getoetst om het juiste instroomniveau te bepalen.  

 

Op dit moment zijn we ons aan het oriënteren op een passende methode SEO voor 

onze NT2 doelgroep. We zetten de 3 kapstokregels curatief en preventies in.  

 

Het woordenschataanbod is vrijwel uniform en zou meer differentiatie op niveau 

moeten omvatten. Ook voor de overige vakken geldt dat we meer zouden kunnen 

aansluiten bij de behoeftes van het kind, meer gepersonaliseerd onderwijs, minder 

leerkracht gestuurd. 

 

Gewenst resultaat in 2023. 

Middelen Doelen 

Scholing, ontmoeting, uitwisseling 

 

Leerlingen meer verantwoordelijk 

laten zijn middels kindgesprekken, 

portfolio’s en leerlingraad 

 

 Werken met een passende SEO NT2 

methode 

 Werken met een leerlijn sociaal 

emotionele ontwikkeling om 

persoonlijke ontwikkeling in kaart te 

brengen 
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 Doelen stellen ook  m.b.t. 

werkhouding (executieve functies) 

 Implementeren NIN leerlijnen 

 (Woordenschat)aanbod op niveau; 

zorg, basis , plus 

 Woordenschatniveaus zijn 

beschrijven 

 Betere aansluiting vervolgonderwijs 

 Meer kind gestuurd, leerlingen zijn 

meer verantwoordelijk voor eigen 

leerproces.  

 

 

6. Voldoende middelen, materialen en formatie om onze doelgroep goed te 

kunnen bedienen 

Aanleiding. 

Eén van de strategische doelen van Aves voor de komende 4 jaar is: De bedrijfsvoering 

faciliteert een goed, eigentijds en gevarieerd onderwijsaanbod.  

 

Beginsituatie. 

Op dit moment heeft De Schakelvoorziening voldoende middelen, materialen en 

formatie om onze doelgroep goed te kunnen bedienen, we houden hierbij rekening 

met de leerlingaantallen en de samenstelling van de groepen. Ook de 

werkdrukverlagende middelen zijn conform de wensen van het team ingezet.  

 

Gewenst resultaat in 2023. 

 

Middelen Doelen 

Rijksbijdrage 

Extra tellingen 

 Inzet cozo, IB, OOP continueren 

 Inzet personeel, dagdeel dubbele 

formatie continueren  

 Voldoende en eigentijdse materialen 
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BIJLAGE  

 

 

Bijlage 1  : Strategische doelen en ambities Aves 

Bijlage 2  : Pestprotocol De Schakelvoorziening 

Bijlage 3  : Kwaliteitsbeleid Aves 

Bijlage 4  : Ondersteuningsdocument De Schakelvoorziening 

Bijlage 5  : Ondersteuningsprofiel De Schakelvoorziening 

Bijlage 6  : Ondersteuningsgelden Azs De Wissel/De Schakelvoorziening 

Bijlage 7  : Sponsorbeleid Aves 

Bijlage 8   : Meerjarenplanning De Schakelvoorziening 

Bijlage 9  : Jaarplan 2019-2020 De Schakelvoorziening 

Bijlage 10  : Leerling enquête 2019 + Actiepunten De Schakelvoorziening 

Bijlage 11  : Medewerkersenquête 2018 Azs De Wissel/Schakelvoorziening 

Bijlage 12  : Schoolgids 2019-2020 De Schakelvoorziening   

Bijlage 13  : Identiteit en burgerschap De Schakelvoorziening 

Bijlage 14  : RI&E/Arbo meester (inclusief ziekteverzuim)  

Bijlage 15  : SWOT De Schakelvoorziening 

Bijlage 16  : Uitwerking medewerkersenquête 

Bijlage 17  : Uitwerking leerling enquête 

Bijlage 18  : Schoolplan ondertekening Schakelvoorziening 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


