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Hoofdstuk 1: Inleiding
Voor u ligt het schoolplan van Aventurijn. Dit schoolplan heeft als doel een leidraad te bieden voor de
schoolontwikkeling in de komende vier jaar. Het is een richtinggevend document. Daarnaast is het
bedoeld als verantwoordingsdocument naar het bestuur, de MR, de ouders, leerlingen en de inspectie
van het onderwijs. Het schoolplan is een document waarin het schoolbeleid met betrekking tot het
onderwijs wordt beschreven. Het omvat het onderwijskundig-, het personeels- en het kwaliteitsbeleid.
Dit schoolplan is het tweede schoolplan dat geschreven wordt voor Aventurijn. Na de fusie waaruit
Aventurijn is ontstaan, lag er in het eerste schoolplan met name nadruk op het creëren van samenhang
en het opstellen en uitvoeren van beleid. Daarnaast was er veel ruimte voor teambuilding en
deskundigheidsbevordering. De komende vier jaar richten we ons met name op het behoud en de
doorontwikkeling van het beleid. De nadruk hierbij ligt op het verder ontwikkelen van het
onderwijsleerproces. De ambitie om vernieuwende tussenvoorzieningen en arrangementen te creëren
zal de komende jaren worden doorontwikkeld naar concrete plannen en de start van nieuwe groepen.
Dit schoolplan is tot stand gekomen in samenwerking met het bestuur, het schoolteam, leerlingen en
ouders. Vanuit de opdracht die we als school hebben (missie) en de ontwikkelingen binnen de
organisatie zijn de doelen vertaald naar de dagelijkse onderwijspraktijk. We beschrijven hoe ons
onderwijs is ingericht en wat onze ambities zijn voor de komende jaren.
We sluiten elk hoofdstuk van dit schoolplan af met een overzicht van onze veranderonderwerpen die in
het laatste hoofdstuk worden weergegeven als ‘van ambitie tot doelstelling’. De doelstellingen komen
vanuit dit schoolplan in jaarplannen. Vanuit de jaarplannen werken we met projectopdrachten. We
evalueren de jaarplannen op vaste momenten in het schooljaar en sturen waar nodig bij.

Vaststelling Schoolplan
Datum: ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Schoolteam/
Directie

MR
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1.1 Doelen en functies van het plan
Elke school die valt onder Passend Onderwijs Almere stelt voor een beleidsperiode van vier jaar een
school specifiek schoolplan op. Als school stellen wij vast wat voor de geldende periode het
onderwijskundig beleid, personeelsbeleid, algemeen strategisch beleid, financieel beleid, materieel
beleid, relationeel beleid en het beleid op kwaliteitszorg is. We streven ernaar om samenhang te creëren
tussen deze beleidsterreinen en het zo vast te stellen dat het functioneel in te zetten is voor planmatige
schoolontwikkeling. Daarnaast voldoen we aan de wettelijke verplichting om als school te beschikken
over een schoolplan. Het schoolplan fungeert als uitgangspunt voor de planning per schooljaar en is een
verantwoording naar de overheid/ inspectie van het onderwijs.

1.2 Procedure
Bij de totstandkoming van het schoolplan voor Aventurijn zijn diverse partijen betrokken.
Gedurende het schooljaar 2014/2015 zijn er meerdere bijeenkomsten geweest waarin we binnen
verschillende samenstellingen de dialoog aangingen over de ontwikkelpunten voor Aventurijn. Daarnaast
nemen we de evaluatie van het vorige schoolplan, de uitkomsten van het inspectiebezoek en de
resultaten van het tevredenheidsonderzoek mee in de doelstellingen voor de komende jaren. Vanuit het
onderwijsplan dat is opgesteld door het bestuur van de school (bijlage 1)krijgt Aventurijn enkele
specifieke opdrachten met betrekking tot ontwikkelpunten voor de komende jaren.

evaluatie - bestuur - inspectie - tevredenheidsonderzoek - team- ouders
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1.3. Evaluatie en PDCA cyclus
De doelstellingen in dit schoolplan worden geïntroduceerd, ingevoerd en geëvalueerd volgens
onderstaande PDCA cyclus. In de werkgroep ‘ontwikkeling Aventurijn’ wordt de voortgang van de
processen bewaakt en wordt zo nodig bijgestuurd. In deze werkgroep zijn diverse disciplines van
de school vertegenwoordigd. Jaarlijks vindt er een evaluatie plaats van het jaarplan en vanuit
deze evaluatie en het lopende schoolplan wordt een nieuw jaarplan opgesteld. Aan de hand van
onvoorziene ontwikkelingen kunnen we er voor kiezen om ontwikkeldoelen in een jaarplan op te
nemen welke niet in dit schoolplan zijn opgenomen. Om de kwaliteit te bewaken wordt er vanuit
het bestuur gewerkt met het INK managementmodel (zie Onderwijsplan Passend Onderwijs
Almere).

Hoofdstuk 2 Schoolbeschrijving
Aventurijn is een school voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO). Aventurijn is in 2010 ontstaan vanuit
een fusie waarbij de Weerga, de Trappenberg en de Mozarthof met elkaar twee scholen voor speciaal
onderwijs zijn gestart in Almere. Olivijn biedt onderwijs aan leerlingen van vier tot twaalf jaar en
Aventurijn biedt onderwijs aan leerlingen van twaalf tot twintig jaar. De naam Aventurijn is afgeleid van
een steensoort welke groei en ontwikkeling zou bevorderen. Daarbij staat Aventurijn voor voorspoed,
geluk en het motiveert je om dromen waar te maken. Allemaal eigenschappen die we voor onze
leerlingen graag stimuleren.
Aventurijn biedt veelal eindonderwijs aan leerlingen en dat betekent dat we onze leerlingen zo goed
mogelijk voorbereiden op hun verdere leven op het gebied van wonen, werken en vrije tijd. Dit doen we
onder andere door de loopbaan van de leerlingen onder te verdelen in fases. Bij het doorlopen van de
diverse fases zal de nadruk van het onderwijsaanbod verschuiven richting het praktijkleren om zo
gericht toe te werken naar de diverse uitstroommogelijkheden.

Schoolplan Aventurijn
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2.1 Huidige situatie
Kansen en mogelijkheden tegenover bedreigingen en beperkingen
Aventurijn is een stedelijke onderwijsvoorziening en is sinds oktober 2013 gehuisvest in een nieuw
schoolgebouw dat is gebouwd en ingericht voor het onderwijs aan zeer moeilijk lerende leerlingen. Het
gebouw biedt naast de klaslokalen ook ruimte voor veel ruimte voor praktijkvakken. In het schooljaar
2014/2015 werd er door 158 leerlingen in dertien groepen onderwijs gevolgd binnen de school. Binnen
de organisatie onderscheiden we elf ‘reguliere’ ZMl groepen, een groep voor extra structuur en
ondersteuning (ESO) en een groep voor Ernstig Meervoudig Beperkten (EMB). In deze groepen bieden
we arrangementen op gebieden die we in de reguliere ZML groepen niet kunnen realiseren. De school is
de afgelopen jaren sterk gegroeid en blijft volgens de prognoses gestaag doorgroeien. Sinds 2013 is de
kwaliteitswet VSO van kracht. Deze wet wil de rechten en kansen voor jongeren in het speciaal
onderwijs verbeteren. De veranderde wetgeving voor (V)SO en het veranderde inspectietoezicht maakt
dat er veel ontwikkelpunten zijn vastgesteld in voorliggende jaarplannen. Als school moeten we ons
voorbereiden op verandering in de wetgeving rond arbeid en dagbesteding. Daarnaast hebben we de
ambitie om diplomagericht onderwijs te bieden. Het nieuwe gebouw leent zich uitstekend voor ons
onderwijs en biedt ons de (praktijk) ruimte die nodig is om onze leerlingen voor te bereiden op
dagbesteding en arbeid. We stellen daarbij graag hoge ambities.

2.1 Leerling- en ouderpopulatie
De leerlingpopulatie van Aventurijn is zeer divers. De leerlingen die onderwijs volgen bij Aventurijn zijn
zeer moeilijk lerend en hebben een verstandelijke beperking. Er zijn ook leerlingen die naast hun
verstandelijke beperking een lichamelijke beperking hebben. Nu indicatie een minder grote rol speelt
hebben wij als school de mogelijkheid om leerlingen die eerder ‘tussen de wal en het schip’ vielen een
onderwijsplek te bieden. De leerlingen moeten beschikken over een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV)
Daarnaast bereiden we ons voor op een groeiend aantal Mytyl leerlingen en het onderwijs aan zeer
moeilijk opvoedbare en lerende leerlingen. De ouders en de leerlingen van Aventurijn hebben doorgaans
een lange weg achter de rug van onderzoeken en indicaties. De meeste leerlingen komen vanuit de SO
school Olivijn naar Aventurijn maar ook vanuit het SBO worden er jaarlijks leerlingen aangemeld die het
VSO als advies hebben gekregen. Vaak spelen beperkingen op het sociaal emotionele en
communicatieve functioneren een rol bij het zoeken naar een geschikte onderwijsplek. Plaatsing van de
leerling bij Aventurijn biedt ontwikkelings- en ontplooiingskansen die moeten leiden tot een
betekenisvolle plek in de maatschappij. Aventurijn levert voor de meeste leerlingen eindonderwijs. Het
komt voor dat ouders en leerlingen, hun verwachtingen voor de toekomst bij moeten stellen.
Gedurende de weg naar uitstroom heeft de school een begeleidende rol om te helpen bij de
ontwikkeling van reële toekomstverwachtingen(Bijlage 5 Beschrijving doelgroep perspectieven).
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2.3 Missie/ Visie
Gezien de opdracht die we als stedelijke onderwijsvoorziening hebben om vernieuwende
tussenvoorzieningen te creëren hebben we besloten om onze missie/ visie in het tweede jaar van het
lopende schoolplan opnieuw vast te stellen. De huidige missie/ visie is vastgesteld met het team in
2011.
Missie van Aventurijn
Aventurijn verzorgt onderwijs aan leerlingen met een indicatie voor cluster 3 vanuit het
ondersteuningsprofiel
Dit zijn zeer moeilijk lerende leerlingen, leerlingen met een lichamelijk en/of meervoudige handicap en
langdurig zieke leerlingen.
Onze uitgangspunten zijn;
-

We willen ons richten op de ‘totale ontwikkeling’ van de leerling in de richting van een zo
zelfstandig mogelijke deelname aan de samenleving (zelfstandigheid, wonen, werken, vrije tijd).
Daarvoor willen we een ‘passende plek’ bieden voor iedere leerling waarbij we uitgaan van;
‘één kind, één plan’.
Vragen van leerlingen en/of hun ouders staan hierbij centraal.
Het ontwikkelen van vernieuwende ‘tussenvoorzieningen’ binnen het Almeerse
onderwijsspectrum behoort tot de mogelijkheden.

De organisatiedoelen van Aventurijn zijn:
-

Het creëren van een flexibele en zo optimaal mogelijk ingerichte leeromgeving.
Het hanteren van een ‘sluitende zorgstructuur’, waardoor leerlingen en medewerkers voldoende
ondersteuning krijgen om maximale resultaten te kunnen behalen zowel voor het onderwijs als
binnen de zorg voor leerlingen.
Het beschikbaar stellen van ‘ondersteunende zorg’ ((para) medisch, zorg ondersteunend en
behandelend).

Visie van Aventurijn
Aventurijn is een lerende organisatie welke de aan haar toevertrouwde leerlingen op weg helpt naar een zo zelfstandig
mogelijk en zinvol bestaan als volwassene in onze maatschappij. Dit realiseren wij binnen Aventurijn door een breed aanbod
van leerroutes, welke de leerlingen op basis van hun uitstroomprofiel volgen.
“daar waar een leerling naar uitstroomt, is bepalend voor de invulling van het lesaanbod”
Bij Aventurijn gaan we uit van de mogelijkheden en interesses van onze leerlingen. We werken aan een ononderbroken
ontwikkeling door een cyclisch proces van planning, evalueren en bijstellen. Om het onderwijs voor de leerlingen zo optimaal
mogelijk te maken werken we groepsgericht waar kan en individueel waar nodig. Dit levert planmatig maatwerk per leerling
(één kind, één plan).
De leerlingen van Aventurijn zijn onderdeel van de schoolorganisatie. De school biedt hen een veilige leeromgeving waarin
leerlingen worden aangesproken op hun mogelijkheden en waar hun mening meetelt. Onze pedagogische huisstijl kenmerkt
zich door veiligheid, respect en omgangsregels.
De leerling mag uniek zijn en wordt hierin gerespecteerd. We sluiten zoveel mogelijk aan bij de interesses van de leerlingen en
nemen ze serieus door de sfeer van het voortgezet onderwijs uit te stralen. Er is ruimte voor reflectie op de eigen ontwikkeling
en we stimuleren onze leerlingen hierin zelf hun wensen kenbaar te maken. Onze leerlingen verwachten een prettige schooltijd
waarin ze van en met elkaar leren en mooie ervaringen op kunnen doen. Wij willen aan deze verwachting voldoen.
De ouders/ verzorgers van onze leerlingen zien we als belangrijke partners binnen de schoolorganisatie. Heldere communicatie
tussen de woonomgeving en de school is hierbij van belang. Bij Aventurijn beschikken we over specifieke expertise, waardoor
wij als organisatie een adviserende en verwijzende functie hebben naar de omgeving.
Omdat we onze leerlingen toeleiden naar een zo zelfstandig mogelijk bestaan in de maatschappij speelt de sociaal emotionele
ontwikkeling een belangrijke rol in de schoolloopbaan van de leerling. We willen onze leerlingen inzicht geven in normen en
waarden van de maatschappij en de verwachting naar hen als burger. We stimuleren integratie en streven naar gelijkwaardige
behandeling in de maatschappij.

Als je iemand behandelt zoals hij is, dan zal hij blijven zoals hij is.
Schoolplan Aventurijn
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2.4 Identiteit en kernwaarden
Aventurijn is een neutraal bijzondere school. Een neutraal bijzondere school vervult zijn taak vanuit
kernwaarden zoals vrijheid, gelijkheid, sociale rechtvaardigheid en gemeenschapszin. We maken actief
werk van de diversiteit die onze samenleving kenmerkt, we dragen bij aan integratie en stimuleren
democratisch burgerschap. We schenken aandacht aan uiteenlopende denkbeelden en visies en aan
verschillen tussen leerlingen en ouders in uiterlijk, opvattingen en levensbeschouwing. Zo leren de
leerlingen met en van elkaar met respect voor elkaars identiteit. Het team van Aventurijn ziet de
organisatie als een school met een open cultuur. Acceptatie en respect spelen daarbij een grote rol. Wij
vinden het belangrijk dat leerlingen zich veilig voelen bij ons op school en zien dit ook als voorwaarde
om tot ontwikkeling te komen. Onze organisatie functioneert goed door betrokkenheid, inzet,
communicatie en het blijven leren van en met elkaar.

2.5 Aannamebeleid
Om speciaal onderwijs te kunnen volgen bij Aventurijn dient een leerling een toelaatbaarheidsverklaring
te hebben. Om informatie over deze verklaring te verkrijgen dienen de ouders/verzorgers zich te
wenden tot Passend Onderwijs Almere. De school van herkomst vraagt de toelaatbaarheidsverklaring
aan. De afdeling Toeleiding van Passend Onderwijs Almere bepaalt of een leerling toelaatbaar is tot een
speciale voorziening. Daarbij bekijkt de afdeling Toeleiding of de ondersteuningsvraag van een leerling
voldoet aan de vastgestelde procedure en richtlijnen die vastgelegd zijn in het ondersteuningsprofiel.
Ook wordt om advies van een onafhankelijk deskundige gevraagd. Als de afdeling Toeleiding beoordeelt
dat een leerling het best op zijn of haar plek is in het (voortgezet) speciaal onderwijs dan geeft de
afdeling een ´toelaatbaarheidsverlaring´ voor de leerling af. Met de toelaatbaarheidsverklaring kan een
leerling worden aangemeld bij een onderwijsvoorziening passend bij de aard van de indicatie.
Wij vinden het belangrijk dat ouders/ verzorgers en leerlingen eerst een bezoek brengen aan onze
school voor een oriëntatiegesprek en een rondleiding. Zij kunnen zo een beeld krijgen van het onderwijs
bij ons op school. Aanmelding van leerlingen kan in principe gedurende het gehele schooljaar
plaatsvinden. Er vindt jaarlijks een informatiebijeenkomst plaats voor nieuwe leerlingen en hun ouders/
verzorgers.
Zodra het duidelijk is dat een leerling geplaatst wordt op Aventurijn, neemt de Commissie van
Begeleiding het dossier van de leerling door om te beoordelen welke zorg de leerling nodig heeft. Dit
resulteert in een voorlopig uitstroomperspectief dat met de ouders wordt besproken en vastgesteld.
De Commissie van Begeleiding bestaat uit:








de
de
de
de
de
de
de

directeur van de school (voorzitter)
teamleider
orthopedagoog/psycholoog
schoolarts
maatschappelijk werkende
logopedist (op uitnodiging)
revalidatiearts (op uitnodiging)
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Het uitgangspunt van Aventurijn is om iedere geïndiceerde leerling te plaatsen binnen de periode die
met de ouders/verzorgers is afgesproken. We zullen er alles aan doen wat in ons vermogen ligt om dit
te bewerkstelligen. Wij streven er naar om nieuwe leerlingen op vaste momenten per jaar te laten
instromen. Bij aanvang van het schooljaar en na vakanties.
Wanneer een leerling wordt besproken in de CvB wordt ook een keuze gemaakt voor plaatsing binnen
een groep. De groepen worden samengesteld op basis van de volgende uitgangspunten:
-

Overeenkomst in uitstroomperspectief.
Overeenkomstige pedagogische begeleidingsvragen van leerlingen.
Sociale interacties tussen leerlingen.
Het leeftijdscriterium bepaalt wel in welke bouw een leerling geplaatst wordt (brugklas, midden, of eindgroep) maar is minder bepalend voor in welke klas.

Wanneer het de school niet lukt een leerling te plaatsen, wordt er een wachtlijst geformeerd. Er is één
criterium voor plaatsing van leerlingen op de wachtlijst en dat is de datum van aanmelding voor de
indicatie. De geïndiceerde leerling die het langst op deze wachtlijst staat voor een specifieke plaats
wordt bij een beschikbare plaats als eerste geplaatst.
Het kan voorkomen dat wij van mening zijn dat onze school niet de juiste onderwijsvoorziening is voor
een leerling. Met de ouders wordt overleg gevoerd en wordt bekeken wat voor de leerling de beste
voorziening is. Indien nodig gebeurt dit in samenspraak met het behandelteam. Te denken valt dan
bijvoorbeeld aan een andere vorm van onderwijs of dagbesteding.

Doelstellingen hoofdstuk 2

Schooljaar

We stellen de Missie en de Visie voor Aventurijn op nieuw vast.

2016/2017

Schoolplan Aventurijn
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Hoofdstuk 3 Trends en ontwikkelingen
Vanuit het veranderde toezicht kader krijgen scholen de komende jaren meer vrijheid om het beleid
en de uitvoering ervan zelf in te richten. Meer vrijheid betekent ook meer verantwoordelijkheid.
Aandacht voor een goed evenwicht tussen belangen van ouders, leerlingen en teamleden, is cruciaal om
de kwaliteit van het onderwijsleerproces te bewaken. Aventurijn heeft een basisarrangement sinds mei
2013.
In december 2007 heeft het Kabinet zich uitgesproken over het in gang zetten van Passend
Onderwijs. Uitgangspunt van Passend Onderwijs is het bieden van kansen aan leerlingen op de beste
ontwikkeling. Daartoe wil de overheid bestaande structuren met elkaar verbinden. Passend Onderwijs
streeft een adequate zorgtoewijzing en een flexibel onderwijscontinuüm na. De Wetgeving Passend
Onderwijs is op 1 augustus 2014 van kracht geworden. De regionale Expertisecentra kwamen te
vervallen.
Voor Aventurijn heeft deze wetgeving onder andere tot gevolg dat de landelijke toewijzingscriteria
cluster 3 (ZML) komen te vervallen en toelating tot de school bepaald zal worden door het
Samenwerkingsverband. Deze ontwikkeling kan van invloed zijn op de toestroom van het aantal
leerlingen naar het ZML-onderwijs. De gevolgen van de wet op Passend Onderwijs zijn nog onzeker wat
betreft de invloed op het leerlingaantal.
Aventurijn participeert in het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Almere. Voor enkele leerlingen
zijn contacten met andere samenwerkingsverbanden omdat deze leerlingen niet in Almere wonen
In augustus 2013 is de wet “Kwaliteit (V)SO” van kracht geworden. Met de invoering van deze wet
worden inhoudelijke eisen aan de school gesteld, waaronder :
-

Het werken met de nieuwe kerndoelen VSO, het stellen van ontwikkelingsperspectieven
(uitstroomperspectieven).
Het vormgeven van een nieuwe cyclus zorgstructuur.
Het meten en bewaken van de onderwijsopbrengsten en de onderwijskwaliteit door middel van
een leerlingvolgsysteem.
Een kwaliteitszorgsysteem waarbij gebruik wordt gemaakt van valide en betrouwbare
toetsinstrumenten.
Het definiëren en hanteren van een curriculum op tenminste de gebieden rekenen, taal en
sociaal-emotionele ontwikkeling.

Doelstellingen hoofdstuk 3
Alle leerlingen van Aventurijn hebben een geldige toelaatbaarheidsverklaring.
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Hoofdstuk 4 Strategisch beleid
We willen ons de komende jaren ontwikkelen op het gebied van branche gericht opleiden. Bij deze
vorm van certificering ligt de nadruk op arbeidsvoorbereiding. Het leren van algemene
beroepsvaardigheden binnen een interne schoolstage staat daarbij voorop. Kenmerkend voor die
schoolstage is dat er werkzaamheden worden uitgevoerd die binnen de schoolorganisatie functioneel
zijn en die in verschillende beroepsomgevingen relevant zijn. De leerlingen die deelnemen aan de
branche gerichte cursussen worden binnen de lessen opgeleid voor een examen. Doordat leerlingen bij
ons op school certificaten kunnen behalen bieden we meer mogelijkheden voor een plek in het vrije
bedrijf. Daarnaast zorgt het bij leerlingen voor intrinsieke motivatie omdat het behalen van een
certificaat binnen hun mogelijkheden zou kunnen liggen. We werken hierbij samen met andere scholen.
Momenteel gaan er leerlingen van Aventurijn naar het Nautilus college om het certificaat
magazijnbeheer te behalen. Door uit te wisselen met andere scholen realiseren we een breder aanbod
op certificering.
Met de komst van Passend Onderwijs streven wij er als organisatie naar om voor alle leerlingen een
passende plek te vinden. Helaas zien we dat we tot nu toe de opvang van leerlingen met ernstige
gedrags- en leerproblemen niet hebben kunnen organiseren. De afgelopen jaren werden we binnen
de reguliere groepen bij Aventurijn geconfronteerd met onhoudbare situaties en hebben wij enkele
leerlingen moeten doorverwijzen naar andere onderwijsvoorzieningen. Bij Aventurijn starten we voor dit
type leerlingen een in 2015-2016 een behandel onderwijs groep (BOG). Hiervoor is een beleidsplan
geschreven (zie bijlage 17)
Voor normaal lerende Mytyl leerlingen ,die niet in het regulier onderwijs geplaatst kunnen worden,
onderzoeken we of we binnen Almere een passend onderwijsarrangement kunnen bieden. Hiervoor is
het initiatief genomen om samen te werken met VO scholen in de omgeving. Er is een werkgroep
gestart met de ambitie om de mogelijkheden voor een passende voorziening te onderzoeken voor deze
groep leerlingen.

Doelstellingen hoofdstuk 4
Het branche gericht opleiden verder vorm geven en uitbreiden op de diverse
branches.
Het ontwikkelen van een onderwijsgroep voor leerlingen met ernstige gedragsen leerproblemen.
Het onderzoek naar een passende voorziening voor Mytylleerlingen in Almere.
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Hoofdstuk 5 Onderwijs

Uitgaande van wat in aanleg aanwezig is, biedt Aventurijn ambitieus onderwijs waarin de leerlingen
uitgedaagd worden om zich zo maximaal mogelijk te ontwikkelen op cognitief, sociaal emotioneel,
praktisch, motorisch en creatief gebied. Deze ontwikkeling is gericht op een zo zelfstandig mogelijk
leven in de maatschappij. Het onderwijs en de arbeidstoeleiding zijn gericht op maximale
ontwikkelingskansen voor al onze leerlingen. Er wordt gewerkt vanuit een multidisciplinair plan en we
gaan uit van het principe “één kind, één plan”. Voortdurend wordt er gezocht naar een gedifferentieerd
onderwijsaanbod. We doen dit zoveel mogelijk groepsgericht, waar nodig doen we individuele
aanpassingen. Dit levert planmatig maatwerk per leerling.
We onderscheiden in het onderwijs diverse fases die hieronder schematisch zijn weergegeven:
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5.1 Uitstroomgericht werken

Het leerstofaanbod op de school is verdeeld in leerroutes. De (nieuwe) VSO leerlijnen vanuit de CED
groep zorgen voor een doorgaande lijn binnen deze leerroutes. Deze leerlijnen zijn afgeleid van de
kerndoelen. Aan het uitstroomperspectief van de leerling wordt een leerroute gekoppeld. Hierdoor is het
mogelijk dat leerlingen binnen Aventurijn hun eigen leerroute volgen richting uitstroom.

5.1.1 Het uitstroomperspectief

De school heeft voor iedere leerling een uitstroomperspectief vastgesteld. We geven hierin het
verwachte uitstroomniveau van de leerlingen aan. Het is een inschatting van wat de leerling op school
gaat leren. Deze inschatting is gebaseerd op het uitstroomniveau dat we verwachten met een leerling te
bereiken. De leerroutes geven vervolgens een prognose- of ontwikkelingslijn aan. Deze geven ook de
doelen voor alle leergebieden aan die een leerling moet beheersen om door te kunnen stromen naar de
bestemming die we met de leerling denken te bereiken. De uitstroomniveaus komen overeen met de
instroomeisen die gelden voor de plek waar de leerling naar toe gaat (de uitstroombestemming) na het
verlaten van de school. Voor een plaats op de arbeidsmarkt gelden andere eisen dan voor dagbesteding.
Totaaloverzicht schematisch uitgewerkt
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5.1.2 De bepaling van het uitstroomperspectief
Om ervoor te zorgen dat genoeg leerlingen de voldoende standaard halen stellen we een
uitstroomperspectief vast dat zo goed mogelijk aansluit bij de mogelijkheden van de leerlingen. We zijn
hierbij ambitieus en stellen hoge verwachtingen. We stellen het uitstroomperspectief vast door in te
schatten welke doelen de leerling maximaal zal behalen. Deze leerdoelen horen bij de leerroute naar het
verwachte uitstroomniveau. We bepalen het uitstroomperspectief binnen zes weken na plaatsing en
communiceren dit met de wettelijk vertegenwoordiger (ouders/ voogd). Waar mogelijk betrekken we
hier de leerling zelf ook bij. We stellen het uitstroomperspectief jaarlijks vast. Dit doen we aan de hand
van data en observaties. Toetsing middels CITO wordt meegenomen in de bepaling maar ook de doelen
die binnen de leerroute behaald worden geven op didactisch niveau richting.
Daarnaast speelt de werkhouding en de sociaal emotionele ontwikkeling een rol in de bepaling van het
perspectief. Het vergrote van deze vakoverstijgende ontwikkelingsgebieden zorgt voor meer
mogelijkheden wat betreft uitstroom.
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5.1.3 Visie op leren
Leren is het verwerven van nieuwe kennis en vaardigheden. Daarbij is het leerproces van belang bij
bijvoorbeeld het leggen van relatie of het verkrijgen van inzicht. Naast het verwerven en verankeren van
kennis vinden we het verkrijgen van bekwaamheid voor onze leerlingen van groot belang. Leerlingen in
het ZML onderwijs leren middels diverse kanalen. We maken een bewuste keuze in de afwisseling
tussen praktijkvakken en ‘kennisvakken’. Leerlingen zijn divers in wat zij leren, hoe zij leren en hoe zij
het geleerde gaan toepassen. Binnen de lessen worden diverse werkvormen toegepast om de
verschillende manieren van leren zoveel mogelijk te benutten. Praktijklessen en (interne) stages bieden
een verdiepingsslag en een reflectie op hoe het geleerde toegepast kan worden in de praktijksituatie.
Binnen onze visie op leren maken we zoveel mogelijk gebruik van een betekenisvolle context. Het
gebruik van concrete en herkenbare materialen maken dat informatie beter beklijft. Onze leerlingen
hebben ‘kapstokken’ nodig om hun verworven kennis aan op te hangen. We sluiten hierbij zoveel
mogelijk aan bij de belevingswereld van onze leerlingen. Door leerlingen bij het onderwijs te betrekken
en inzicht te geven in hun eigen leerdoelen motiveren we de leerlingen in hun leerproces. De school
streeft ernaar de leerlingen meer eigenaar te maken van hun eigen leerproces en de gestelde doelen
samen op te stellen en te bespreken. De leerkrachten zijn er op gericht om deze aspecten met elkaar te
verbinden. Zij zijn hiertoe in staat door hun didactische achtergrond, kennis van de doelgroep, kennis
van de groepsdynamica en hun praktijkervaring. Ons uitstroomgerichte onderwijs is hierbij ook gericht
op zelfstandigheid en zelfredzaamheid, het vergroten van de weerbaarheid en het ontwikkelen van een
reëel zelfbeeld. Het verder invoeren van het (digitale) portfolio draagt ertoe bij dat leerlingen mee
kunnen denken over hun eigen ontwikkeldoelen.

5.1.4 Schoolstandaarden
De schoolstandaarden van onze school geven de streefniveaus van het onderwijs aan. Deze standaard
beschrijft concrete tussendoelen op een leerlijn. Een referentieniveau beschrijft wat een leerling moet
kennen en kunnen binnen een bepaald vakgebied. We houden bij onze schoolstandaarden streefniveaus
aan en gebruiken de niveaus uit de leerlijnen. Tegen de achtergrond van de schoolstandaarden kunnen
we de leeropbrengsten beoordelen die zijn gerealiseerd. Het is goed vast te stellen of de kennis en
vaardigheden van een leerling op het juiste niveau zijn. De leerresultaten en daarbij de verwachting van
het uitstroomperspectief worden geëvalueerd door vast te stellen of de leerling onder, op of boven een
bepaald referentieniveau functioneert. Jaarlijks evalueren we de opbrengsten en toetsen we de
verhouding tot de schoolstandaarden.
Met behulp van onze schoolstandaarden stellen we ambities en we gebruiken drie verschillende
arrangementen om aan te sluiten op de standaarden(bijlage 6 beschrijving arrangementen).

5.1.5 Onderwijskundig beleid en algemene onderwijsdoelstelling
Een functie van de leerlijnen is onder andere de communicatiefunctie. Door op een eenduidige manier
over niveaus te praten wordt communicatie makkelijker en is er samenhang zichtbaar met andere
onderwijsvormen (bijlage 16 het dakpanmodel) bij Aventurijn. Het onderwijskundig beleid van
Aventurijn richt zich op de streefniveaus in onze schoolstandaarden. De onderwijsdoelstelling die we
voor onze leerlingen nastreven is het behalen van de hoogst haalbare streefniveaus op de leerroute die
past bij het uitstroomperspectief van de leerlingen. Als school zijn wij voor veel leerlingen de aansluiting
naar arbeid of dagbesteding. Het is voor ons een doel om met het onderwijs zoveel mogelijk aan te
sluiten op de vervolgplek van de leerling.
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5.1.6 Toeleiding naar uitstroom
Toeleiding naar uitstroom is onderdeel van het onderwijs bij Aventurijn. Het beleid op uitstroom bij
Aventurijn is er op gericht de leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden naar een passende
werkplek/dagbestedingsplek en optimaal voor te bereiden op de na schoolse periode waarin of wonen,
werken en vrije tijd óf de voorbereiding op een vervolgopleiding centraal staat.
Om dit doel te bereiken streven we ernaar om:
De leerlingen op basis van haalbare competenties opleiden, naar dagbesteding of arbeid
begeleiden en zorg dragen voor een periode van “warme overdracht” door 2 jaar nazorg te
bieden.
Planmatig werken met een individueel uitstroomperspectief, dat elke jaar wordt vastgesteld en
beschreven in het UPP.
Interesse gericht werken door onder andere de inzet van de beroepsinteressetesten TOTA en
INVRA
In ons beleidsplan op uitstroom (bijlage 8) staat de visie en de route van arbeidstoeleiding uitgebreid
beschreven. Op het gebied van arbeidstoeleiding willen we de overgang van interne- naar externe stage
nog beter op elkaar aan laten sluiten. Dit geldt ook voor de overgang van stage naar uitstroom. Het
onderzoek ‘wijzer op de toekomst’ (bijlage 19) geeft handvaten om eerder in gesprek te gaan met
leerlingen en ouders over hun mogelijkheden en hier het onderwijs meer op te richten.
-

5.2 Onderwijsleerproces
Het onderwijsleerproces beschrijft alle elementen in de school die ervoor zorgen dat een leerling kan
leren. Het onderwijsleerproces is het proces waarin de leerlingen kennis en vaardigheden verwerven. De
leerkracht is de belangrijkste factor in het onderwijsleerproces. De leerkracht heeft bepaalde
leerkrachtvaardigheden nodig om te zorgen voor kwaliteit en effectiviteit binnen dit leerproces. Deze
moet zorgen voor een duidelijke uitleg en moet controleren of de leerlingen de leerstof begrijpen. De
leerkracht geeft een activerende instructie en geeft blijk van hoge verwachtingen. Een andere eis is dat
de leerkracht taakgericht en resultaatgericht moet zijn. En het is belangrijk dat het onderwijs afgestemd
is op de verschillen tussen de leerlingen. Al deze elementen maken deel uit van het onderwijsleerproces
en hebben invloed op de kwaliteit van het onderwijs.

5.2.1 Leertijd
De hoeveelheid tijd die we besteden aan de verschillende vakken of leerlijnen hebben we vastgesteld als
schoolstandaard(bijlage 21 leertijden). We onderscheiden hierin de verschillende fases in de
schoolloopbaan. Hoe ouder de leerling wordt, hoe meer onderwijstijd er gericht is op aansluiting bij de
uitstroombestemming. De hoeveelheid tijd is vastgelegd in een standaard waarop de verschillende
leergebieden aangegeven zijn. De leerkrachten maken aan de hand van de standaard een rooster voor
hun groep. Er wordt wel gedifferentieerd in leeftijd (bouw) maar niet op niveau. De inhoud van het
onderwijs verschilt wel per niveau, maar we bieden in de basis alle leerlingen hetzelfde aanbod op
leertijd. Daar waar wordt afgeweken van de schoolstandaard wordt een beredeneerde afwijking
beschreven bij het lesrooster van de groep. Dit gebeurt met name in de groepen waarin speciale
arrangementen worden geboden(De EMB groep, de ESO groep en de BOG). Het werken met
schoolstandaarden voor leertijd is een traject dat we de komende jaren verder ontwikkelen. Het
beschrijven van het afwijken van leertijd voor individuele leerlingen moet hierin nog duidelijker worden
opgenomen.
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5.2.2 Werken met een rooster
We hebben ervoor gekozen om als school voor voortgezet onderwijs te werken met een lesrooster en
lesuren. Een dag bestaat uit 6 lesuren waarbinnen verschillende vakken worden gegeven. Deze vakken
komen zoveel mogelijk overeen met de leerlijnen(bijlage 20 schoolvakken/ leerlijnen). In de
brugklassen zijn de wisselingen nog minimaal. De leerlingen leren hier langzaam wennen aan het
werken met een lesrooster en (waar mogelijk) het plannen met een agenda. Voor praktijkvakken
worden de lessen vanaf de oriëntatiefase in blokuren gegeven. In de verdiepingsfase wordt het
interesseprofiel van de leerling in kaart gebracht en aan de hand daarvan wordt een keuze gemaakt
voor de praktijkvakken. De persoonlijke roosters van de leerlingen zijn schematisch uitgewerkt in
tekst of met behulp van pictogrammen.

5.2.3 Leerstofaanbod
De afgelopen jaren zijn er keuzes gemaakt voor methodes en materialen die ervoor zorgen dat de
school de doelstellingen kan behalen die voor de leerlingen zijn vastgesteld. De komende jaren is de
implementatie van deze methodes een speerpunt. De methodes sluiten zoveel mogelijk aan bij de
tussendoelen en de leerlijnen die horen bij de leerroutes van Aventurijn. Naast de leergebied
specifieke kerndoelen in de uitstroomprofielen in het VSO spelen de leergebied overstijgende
kerndoelen een belangrijke rol. Het accent ligt op een brede ontwikkeling. Er is aandacht voor de
ontwikkeling van kennis en vaardigheden, maar ook voor de ontwikkeling van sociale, communicatieve
en emotionele aspecten. De leergebied overstijgende kerndoelen richten zich op het functioneren van
jongeren op de gebieden leren, werken, burgerschap, wonen en vrije tijd.
De CED-Groep heeft de nieuwe kerndoelen voor de uitstroombestemming arbeid en dagbesteding
opgenomen in de grotendeels herziene leerlijnen. We hebben ervoor gekozen om met deze nieuwe
leerlijnen te werken. Binnen het lesrooster werken we uit de volgende arbeidsgerichte vakspecifieke
en praktijkgerichte domeinen uit de leerlijnen:
VSO leerlijn (nr. in map
leerlijnen)
Bewegen en sport (15)
Plancius sensomotoriek (4)

Vakken

Culturele oriëntatie, creatieve
expressie (16)

Atelier
Drama
Muziek

Engels (arbeid) (14)
Alleen voor uitstroom D, E en F
Leergebied overstijgend (18)
Plancius Sociaal en emotioneel
(8)

Engels

Gym
Spelontwikkeling

Sociale vaardigheden
Functioneren in sociale situaties
Sociaal/emotioneel
ICT
Resevo
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Mens en maatschappij (10)
Plancius spelontwikkeling (7)
Plancius sensomotoriek (4)

Mens, natuur en techniek (17)

Rekenen, dagbesteding (12)
Rekenen arbeidsgericht (11)

Nederlandse taal – mondelingeen schriftelijke taal (13)
Plancius communicatie (3)

Voorbereiding op dagbesteding &
Arbeid (9)
Plancius taakontwikkeling (5)
Plancius zelfredzaamheid (6)

Boodschappen doen
BIS: catering
Verkeer
Vrijetijdsbesteding
Burgerschap
Geschiedenis
Aardrijkskunde
Koken
keuzeles
Wonen
Dierverzorging
Techniek
BIS: Wasronde
BIS:Catering
BIS: Oud papier
BIS: Facilitair
BES: Boerderij
BES: Almere City FC
Menselijk lichaam
Taakontwikkeling
Natuur
Tuinverzorging
Rekenen
Meten en wegen
Klok
Geldrekenen
Taal
Kring
Begrijpend lezen
Spelling
Woordenschat
Schrijven
Logopedie
Communicatie
Sensomotoriek: zien en horen
Spreekbeurt/Boekenkring
Stageklas
Taakontwikkeling
Zelfredzaamheid
Voorbereiding op dagbesteding
Eten
Aankleden gym
Douchen gym

De praktijkvakken die gegeven worden zijn zeer divers en hebben naast de vakoverstijgende doelen
als Leren leren en Sociaal gedrag ook doelen uit de diverse vakspecifieke leerlijnen.
De leerlingen bij Aventurijn hebben twee keer per week bewegingsonderwijs van een vakdocent.
Binnen ons onderwijs zijn wij gericht op de uitstroom en spelen de gebieden wonen, werken, vrije tijd
en burgerschap een grote rol in het onderwijsaanbod. Voorafgaand aan de externe stage hebben we
binnen de school ook interne stages. We maken onderscheid in de begeleide interne stage (BIS) en de
begeleide externe stage (BES)
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In onderstaand schema is goed te zien hoe de leerlijnen zich verhouden tot de fase in
het VSO waarin de leerling zich bevindt.

Overzicht accenten leerlijnen in de diverse bouwen
100%
90%
80%
70%
60%

werken

50%

vrije tijd

40%

VSO leerlijnen

30%
20%
10%
0%
brugklas, 12 -14
jaar brugperiode

middengroep. 1416 jaar
oriëntatiefase

eindgroep, 16-18
eindgroep, 18-20
jaar verdiepingsfase jaar uitstroomfase
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5.2.4 Didactisch handelen
Bij het didactisch handelen in de school zorgt de leerkracht ervoor dat alle leerlingen op hun eigen
niveau maximaal gestimuleerd worden om actief na te denken. Binnen de school werken we met GIP
(groeps- en individueel gericht pedagogisch en didactisch handelen) aan de voorwaarden binnen het
klassenmanagement om instructie te kunnen geven(zie klassenmanagement).
Bij aanleren van nieuwe lesonderdelen hanteren we steeds vaker het model van activerende
directe instructie. We houden rekening met de verschillende onderwijs- en instructiebehoeftes van
leerlingen. De leerkracht maakt tijd voor extra aandacht tijdens de instructie terwijl de andere
leerlingen zelfstandig werken. Daarbij sluiten we dus naadloos aan op het GIP model. De specifieke
onderwijs- en instructiebehoefte bepalen we aan de hand van observaties en toetsen. Daarnaast
houden we ook rekening met leerling kenmerken die belemmerend of stimulerend kunnen zijn. We
beschrijven dit in ons groepsplan. In het groepsplan worden de leerdoelen voor niveaugroepen
vastgesteld. We werken we zoveel mogelijk groepsgericht en differentiëren met name convergent.
Dat wil zeggen dat we rekening houden met verschillen door de leertijd en de instructie aan te passen.
De leerstof wordt niet aangepast. Zo blijven niveauverschillen in een groep beperkt.
Het verder implementeren van het activerende directe instructiemodel is een ontwikkeldoel voor
Aventurijn. Daarnaast stellen we onszelf als doel om de leerlingen actiever te betrekken bij de lessen
en duidelijke hoge verwachtingen te stellen en deze te communiceren.

5.2.5 Pedagogisch handelen
Voor leerlingen bij Aventurijn is duidelijkheid en voorspelbaarheid erg belangrijk. De school kenmerkt
zich door de heldere pedagogische huisstijl (bijlage 4) waarin schoolregels en afspraken zijn
opgenomen. Hoe duidelijker de regels en afspraken zijn, hoe consequenter deze door het team
kunnen worden gehanteerd. Dit vergroot de kans dat de leerlingen gewenst gedrag laten zien. We
hebben onze afspraken samengevat in vijf schoolregels waaraan iedereen in de school zich dient te
houden. Deze regels zijn in samenspraak met het gehele schoolteam opgesteld. De regels zijn
zichtbaar in de school en ze zijn ook gevisualiseerd in pictogrammen. Elke maand staat er een
schoolregel centraal. Hier besteden we in het team, de groepen en de school extra aandacht aan. Het
bevorderen van goede omgangsregels en omgangsvormen speelt een belangrijke rol in de
ondersteuning van leerlingen.
De vijf schoolregels van Aventurijn zijn:
-

We lopen rustig door de school.
Wij zijn zuinig op schoolmateriaal en andermans spullen.
Wij zijn op tijd in de klas.
Wij gaan vriendelijk om met kinderen en volwassenen.
Wij zijn op school om te leren.

Naast de schoolregels zijn er ook afspraken die we met elkaar maken binnen de school of binnen de
groep. We onderscheiden regels duidelijk van afspraken, omdat afspraken in samenspraak met de
leerlingen tot stand komen en regels zijn vastgesteld door het team van Aventurijn.
De teamleden bij Aventurijn zijn allemaal geschoold op agressie interventie (AIT). De basis van deze
training ligt in het voorkomen van agressie. Daarnaast is de training gericht op de aanpak van
agressief gedrag en het eenduidig handelen vanuit het team. Mocht er onverhoopt toch een incident
plaats vinden waarbij medewerkers fysiek moeten handelen dan zijn ze hierop voorbereid door de
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trainingen. Binnen het team zijn er enkele medewerkers geschoold als trainer en de trainingen
hiervoor zijn in onze jaarplanning opgenomen(beleid AIT, bijlage 12).

5.2.6 Klassenmanagement
Binnen het klassenmanagement is de organisatie van de lesdag en de inrichting van het lokaal erop
gericht dat de leerkracht alle geplande lessen kan geven.
Aventurijn werkt met een lesorganisatiemodel dat is gebaseerd op "zelfstandig werken".
‘GIP’ staat voor: groeps- en individueel gericht pedagogisch en didactisch handelen. Het leert
kinderen:
- zelfstandig te plannen en te werken
- taken beter te overzien
- prestaties en eigen gedrag beter te beoordelen
- beter omgaan en samenwerken met andere kinderen (hulp vragen of bieden)
GIP zorgt er zo voor dat de leerkracht meer tijd heeft om extra instructie te kunnen geven aan
kinderen die daar behoefte aan hebben. Leerlingen leren omgaan met uitgestelde aandacht waardoor
er meer instructie mogelijkheden zijn.
Bij de invoering van het GIP model zijn er keuzes gemaakt door het team wat betreft het
klassenmanagement en de inrichting van de lokalen. Deze afspraken staan beschreven in het GIP
handboek van de school(bijlage 10 GIP handboek)
De borging van het GIP model is een doel voor de komende jaren.

5.2.7 Schoolklimaat
Kenmerkend voor Aventurijn is dat wij de sfeer van een VO school willen uitstralen. Dit komt tot uiting
in de leeromgeving die binnen Aventurijn wordt geboden. Het gebouw heeft een VO uitstraling en van
de leerlingen wordt een zekere mate van zelfstandigheid verwacht bij het functioneren in de school.
De keuze voor kluisjes (en sleutels) is hier een voorbeeld van maar ook in de regels en afspraken
binnen de school ‘betuttelen’ we zo min mogelijk. We betrekken de leerlingen zoveel mogelijk bij de
school. Dit is terug te zien in de aankleding en inrichting, maar ook in bijvoorbeeld de interne stages
waar leerlingen een stukje verantwoordelijkheid krijgen voor een taak binnen de school. Door de inzet
van een leerlingenraad denken leerlingen mee over zaken in de school en brengen ze zelf
veranderpunten in. Binnen Aventurijn wordt gewerkt met een lesrooster. Elke leerling heeft een eigen
rooster waarbinnen zoveel mogelijk wordt gewerkt aan de doelen die de leerkracht voor ze heeft
gesteld. Door het lesrooster bewegen de leerlingen zich, zo zelfstandig mogelijk, naar diverse lokalen
binnen het gebouw. De schoolregels en de pedagogische huisstijl dragen bij aan een positief
schoolklimaat. De school beschikt over de volgende protocollen:
-

Het protocol verminderd gevoel van veiligheid.
Het protocol voor medicijnverstrekking en medisch handelen.
Het protocol bij overlijden.
Het pestprotocol (deze stellen we opnieuw vast gedurende de looptijd van dit
schoolplan).
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5.2.8 Sociaal emotionele competenties
Het geven van onderwijs ten behoeve van sociaal gedrag vinden we van belang omdat dit gedrag van
grote invloed is op het uitstroomperspectief van de leerling. Uiting geven aan je eigen wensen,
gevoelens en opvattingen vergroot de weerbaarheid en daarmee de zelfstandigheid van onze
leerlingen. We ervaren dagelijks dat leerlingen weinig zelfvertrouwen hebben en moeite hebben met
het aangaan van sociale contacten. Dit is kenmerkend voor leerlingen in het voortgezet speciaal
onderwijs. Samenwerken en om hulp kunnen vragen zijn bijvoorbeeld competenties die hun
functioneren binnen taakgerichte dagbesteding of het vrije bedrijf mogelijk maken. Onderwijs op
sociaal gedrag is een rode draad in ons onderwijs. Binnen de school is er voortdurend aandacht voor
het sociaal functioneren binnen de groep en de school. We kiezen ervoor het onderwijs methodisch
aan te bieden met de methode STIP (sociale training in de praktijk). Deze methode is ontwikkeld voor
ZML onderwijs maar sluit beperkt aan bij de leerlijnen. Daarnaast zien we dat de methode niet voor
alle leerlingen aansluit bij de belevingswereld van de leerlingen. We kiezen er als school voor om de
lessen uit de methode STIP aan te passen zodat deze meer aansluiten bij de belevingswereld van de
leerlingen en beter aansluiten op de doelen uit de leerlijnen. We volgende de ontwikkeling van de
sociale competentie door het invoeren van het leerlingvolgsysteem van SCOL (Sociale Competentie
Observatie Lijst). Hiervoor wordt gewerkt met een pilotgroep. De SCOL wordt in schooljaar 2015-2016
geïmplementeerd.

5.2.9 Burgerschap
Actief burgerschap wordt door het Ministerie van OC&W omschreven als de bereidheid en het
vermogen deel uit te maken van een gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren.
Bij Aventurijn geven we hier op diverse manieren vorm aan. De leerlingenraad zorgt ervoor dat
leerlingen uit alle groepen de mogelijkheid krijgen om mee te denken over de schoolorganisatie(bijlage
18 beleid leerlingenraad). Een keer per jaar is er een themaweek burgerschap. Binnen deze week
staat een maatschappelijk onderwerp centraal en wordt er in alle lessen aandacht besteed binnen het
thema van de burgerschapsweek. Jaarlijks wordt er aandacht besteed aan een goed doel waarvoor we
leerlingen actief betrekken om bijvoorbeeld een inzamelingsactie te organiseren. We hebben ons
georiënteerd op methodes voor burgerschapsonderwijs. We zullen de methode ‘De vreedzame
school’ invoeren in de school voor het methodisch aanbieden van onderwijs op Burgerschap.

5.2.10 Totale communicatie
Totale communicatie (TC) betekent tegelijkertijd en meer bewust gebruik maken van alle mogelijke
communicatiemiddelen om contact te maken en te communiceren. Daarbij betekent het dat tijdens het
spreken gebruik gemaakt kan worden van andere communicatiemiddelen die concreter en constanter
van vorm zijn dan gesproken woorden (visualisatie). Hierbij valt te denken aan lichaamstaal (mimiek),
voorwerpen, foto’s, pictogrammen en gebaren. Het aanbieden van meerdere communicatievormen
tegelijkertijd doet een beroep op verschillende zintuigelijke kanalen waarmee de leerling informatie
kan waarnemen en verwerken. Bij Aventurijn maken we bewust gebruik van totale communicatie en
schoolbreed gebruiken we dezelfde pictogrammen of foto’s. We kijken daarbij ook naar de
verschillende communicatieniveaus van de leerlingen en waar nodig maken we in overleg met de CvB
individuele- of groepsaanpassingen. Onze visie op Totale Communicatie dragen we ook uit door het
geven van cursussen aan ouders en (nieuwe) teamleden. Ons leerteam Totale Communicatie verzorgt
jaarlijks een cursusaanbod dat is opgenomen in de jaarplanning. Dagelijks is er aandacht voor “het
gebaar van de dag” in de ochtendbriefing. Daarbij wordt er in onze nieuwsbrief aandacht geschonken
aan gebaren die bijvoorbeeld passen bij een seizoen of feestdag. Het beleid op TC zal worden
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geactualiseerd(bijlage 11 TC beleidsplan).

5.3 Methode gebruik
Tijdens de looptijd van het schoolplan 2011-2015 hebben we onszelf ten doel gesteld om duidelijke
keuzes te maken betreft het gebruik van methodes. Diverse werkgroepen hebben keuzes gemaakt
binnen de leerlijn en uiteindelijk is er ook een keuze gemaakt in het gebruik van methodes. Er zijn
steeds meer methodes en materialen in ontwikkeling die aansluiten op de leerlijnen voor ZML.
Daarnaast gebruiken we ook methodes die in het regulier onderwijs worden gebruikt omdat er niets is
dat passender is. De werkgroepen hebben onder ander gekeken naar het taalgebruik , de
vraagstellingen en de lay out van de methodes. De komende jaren zullen we diverse methodes
implementeren binnen de school. Naast de methodes die gekozen zijn, is er binnen de school veel
(remediërend) materiaal aanwezig. In overleg kunnen we besluiten hier keuzes in te maken voor
individuele leerlingen. De methode zien we als middel om een doel uit de leerlijn te behalen.

5.3.1 Taal
Bij Aventurijn werken we aan doelen uit de leerlijnen mondelinge taal en schriftelijke taal. Voor
schriftelijke taal gebruiken we methodes. De werkgroep Taal heeft zich de afgelopen jaren in de
leerlijn en de (tussen) doelen verdiept. Er is voor technisch lezen een voorstel gedaan voor veilig
leren lezen/vloeiend en vlot. Voor het voortgezet lezen wordt Estafette voorgesteld. Het invoeren van
de nieuwe taalmethode is een doel voor schooljaar 2015-2016 en 2016-2017. Naast de methode die
we als hoofdmethode gebruiken, is er meer (remediërend) methodemateriaal in de school aanwezig
voor technisch lezen en spelling. Voor begrijpend lezen gebruiken we Nieuwsbegrip en voor Taal wordt
‘Zin in taal ‘gebruikt.

5.3.2 Rekenen
Voor rekenen is er de keuze gemaakt voor enkele methodes die aansluiten bij de ZML leerlijnen en
daarbij gebruiken we de methode Maatwerk voor de leerlingen die tot bewerkingen overgaan.
Rekenboog en de methodiek Klassenwinkel gaan we gebruiken bij Aventurijn. We kiezen voor deze
methodes omdat ze gericht zijn op realistisch rekenen vanuit een betekenisvolle context. Dit sluit aan
bij onze visie op rekenonderwijs. Er zijn in de looptijd van het vorige schoolplan voorbereidingen
getroffen op de invoering en vanaf de start van schooljaar 2015-2016 worden de methodes ingevoerd.

5.3.3 Wereldoriëntatie
Voor wereldoriëntatie gebruiken we de leerlijn mens en samenleving en de leerlijn natuur en techniek.
We hebben nog geen geschikte methode kunnen vinden voor het onderwijs op deze leerlijnen en we
ontwerpen hiervoor veel lessen zelf. We gaan op zoek naar een passende methode voor
wereldoriëntatie en voeren die in 2017-2018 in.
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5.3.4 Engelse taal
In de kwaliteitsnorm (V)SO wordt het vak Engels verplicht gesteld voor leerlingen in uitstroomprofiel D
en E. Dit zijn slechts enkele leerlingen omdat de leerlijn pas start op niveau. We merken in de praktijk
dat de leerlingen erg gemotiveerd zijn om Engels te leren en we willen dan ook al een passend aanbod
bieden vanaf onze brugklassen voor de C en D leerlingen. Bij Aventurijn hebben we de ambitie om een
goede methode voor het vak Engels te kiezen en deze in te zetten voor de C en D leerlingen.

5.3.5 Praktijkleren
Naast het praktijkleren bij de praktijkvakken werken we bij Aventurijn met de methode Zedemo. Deze
methode biedt trainingsmaterialen voor arbeidstoeleiding en het trainen van duurzame vaardigheden
voor zelfredzaamheid. We willen met het praktijkleren bereiken dat leerlingen beter voorbereid zijn
ophun stage en toekomstige werkplek. Daarnaast werken we met Zedemo bijvoorbeeld aan het
vergroten van de autonomie waardoor de begeleidingsvraag afneemt. Zedemo traint motorische
vaardigheden die nodig zijn voor zelfredzaamheid en het verrichten van arbeid. Bij de praktijkvakken
trainen we vaardigheden zoals doorzettingsvermogen en taakgerichtheid die nodig zijn op werkplekken
en dagbesteding. Belangrijk bij het praktijkleren zijn ook de vaardigheden zoals samen werken,
verantwoordelijkheid nemen en een hulpvraag stellen.
De komende jaren gaan we onder begeleiding van KPC verder met het ontwikkelen van het
certificeren in diverse branches. In 2014-2015 liep hiervoor een pilot in de horeca. Daarnaast zijn we
een samenwerking aangegaan met het Nautilus College in Almere. Zij verzorgen meerdere branche
gerichte opleidingen en enkele leerlingen van Aventurijn werken daar aan het behalen van het
certificaat voor magazijnbeheer. De komende jaren ontwikkelen we een ruimer aanbod voor het
branchegericht opleiden.

5.4.6 ReSeVo
Vanuit de werkgroep ReSeVo (relationele en seksuele vorming) is er beleid geschreven op het
onderwijs voor dit specifieke leergebied(zie bijlage 9). Er wordt wekelijks aandacht besteed aan deze
leerlijn. Aventurijn ontwikkelde in de looptijd van het vorige schoolplan een eigen leerlijn. Inmiddels is
er in 2014 een landelijke leerlijn ontwikkeld voor de CED groep. ReSeVo is de afgelopen jaren
succesvol geïmplementeerd. De komende jaren borgen we het ReSeVo beleid binnen de
schoolorganisatie.

5.3.7 Cultuureducatie
Cultuureducatie neemt een belangrijke plaats in, binnen het aanbod van Aventurijn. De leerling leert
zich creatief en kunstzinnig te uiten, passend bij de eigen talenten, voorkeuren en mogelijkheden. Ook
wordt er kennisgemaakt met het sociaal culturele aanbod in de omgeving door met of op school een
voorstelling of concert bij te wonen. Cultuureducatie stimuleert de betrokkenheid bij de samenleving
en begrip voor andere normen, waarden en culturen. Cultuureducatie stimuleert onze leerlingen
bovendien om andere ‘talen te spreken’, waardoor onvermoede talenten boven kunnen komen. En
natuurlijk spreken we ook de creativiteit van onze leerlingen aan. Muziek, dans, drama en atelier
(beeldende vorming) staan als vakken op het rooster. Voor het lesaanbod nemen we producten af van
Collage Almere. Elk schooljaar sluiten we af met ‘het Spektakel’. Dit is een culturele afsluiting die elk
schooljaar anders wordt vormgegeven. Het doel is om te laten zien wat leerlingen geleerd hebben op
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het gebied van cultuureducatie. We nodigen hiervoor ook ouders/ verzorgers en bekenden van de
leerlingen uit op school.

5.4 Het leerlingvolgsysteem
Binnen Aventurijn werd gewerkt met LVS 2000. In 2014-2015 is een start gemaakt met de invoering
van LOGOS. De module IPV+ is inmiddels ingevoerd en zorgt voor een cyclisch onderwijsproces
waarin planning, uitvoering, toetsing en evaluatie op elkaar aansluiten. De module IPV+ geeft ons de
mogelijkheid om opbrengstgericht te werken aan de hand van leerlijnen. Het systeem is afgestemd op
onze manier van werken met het uitstroomperspectief en de streefniveaus als uitgangspunt. Het geeft
ons daardoor de mogelijkheid om een passende leerroute inzichtelijk te maken en sturend onderwijs
te bieden. De leerroutes zijn overzichtelijk opgezet aan de hand van een uitstroomniveau voor de
langere termijn en een streefniveau voor de kortere termijn. We plannen concreet en doelgericht met
behulp van het groepsplan. Het inhoudelijk voorstel voor dit groepsplan komt voort uit op maat
opgezette arrangementen.
Binnen IPV+ volgen we de leerlingen gedurende het proces, steeds met het streefniveau als ijkpunt.
Het volgen van de leerlingen is een ontwikkelpunt voor Aventurijn. Naast het plannen in LOGOS en het
volgen door toetsing is er behoefte aan een systeem om nauwlettender te volgen wat de leerlingen
beheersen. De komende jaren zal het LVS specifieker worden bijgehouden en wordt er gezocht naar
een systeem dat aanvullend is op de module IPV+. Daarnaast zullen we in inhoud van de UPP’s
verplaatsen naar LOGOS

Doelstellingen hoofdstuk 5
De school streeft ernaar de leerlingen meer te betrekken bij hun eigen
leerproces en de gestelde doelen samen op te stellen en te bespreken.
Het verder invoeren van het (digitale) portfolio draagt ertoe ij dat leerlingen mee
kunnen denken over hun eigen ontwikkeldoelen.
Op het gebied van arbeidstoeleiding willen we de overgang van interne- naar
externe stage nog beter op elkaar aan laten sluiten. Dit geldt ook voor de
overgang van stage naar uitstroom.
De nazorg voor de leerlingen wordt geborgd.
Het werken met schoolstandaarden voor leertijd is een traject dat we de
komende jaren verder willen ontwikkelen. Het beschrijven van het afwijken van
leertijd voor individuele leerlingen moet hierin nog duidelijker worden
opgenomen.
Als school hebben we het doel om een veiligheidsplan met een pestprotocol vast
te stellen.
Het borgen van de agressie interventie trainingen.
Het verder implementeren van het activerende directe instructiemodel is een
ontwikkeldoel voor Aventurijn.
We stellen onszelf als doel om de leerlingen actiever te betrekken bij de lessen
en duidelijke hoge verwachtingen te stellen en deze te communiceren.
De borging van het GIP model is een doel voor de komende jaren.
We kiezen er als school voor om de lessen uit de methode STIP aan te passen
zodat deze meer aansluiten bij de belevingswereld van de leerlingen en beter
aansluiten op de doelen uit de leerlijnen.
We volgende de ontwikkeling van de sociale competentie door het invoeren van
het leerlingvolgsysteem van SCOL.

Schoolplan Aventurijn versie 2 22-06-2016
–

26

We zullen de methode ‘De vreedzame school’ invoeren in de school voor het
methodisch aanbieden van onderwijs op Burgerschap.
Het beleid op TC zal worden geactualiseerd.
Het invoeren van de nieuwe taalmethode is een doel voor schooljaar 2015-2016/
2016-2017.
Het invoeren van de nieuwe rekenmethodes is een doel voor schooljaar 20152016.
We gaan op zoek naar een passende methode voor wereldoriëntatie en voeren
die in 2017-2018 in.
Bij Aventurijn hebben we de ambitie om een goede methode voor het vak
Engels te kiezen en deze de gehele schoolperiode in te zetten voor de C en D
leerlingen.
We starten met het werken aanbod voor Zedemo.
De komende jaren borgen we het ReSeVo beleid binnen de schoolorganisatie.
De komende jaren gaan we onder begeleiding van KPC verder met het
ontwikkelen van het certificeren in diverse branches.
De komende jaren zal het LVS specifieker worden bijgehouden en wordt er
gezocht naar een systeem dat aanvullend is op de module IPV+.
We verplaatsen de inhoud van de UPP’s naar LOGOS.

6 Ondersteuning en begeleiding
De primaire ondersteuning en begeleiding wordt gegeven door de leerkracht van de leerling. Vanuit
hun professionaliteit bouwen ze een relatie met de leerlingen uit hun groep op. Wanneer de leerkracht
een probleem signaleert dat het leerproces en/of het ontwikkelingsproces in de weg staat dan kan de
leerkracht een handelingsplan voor de leerling opstellen. Wanneer bij de evaluatie blijkt dat er meer
ondersteuning en begeleiding nodig is dan kan hiervoor een hulpvraag worden ingediend bij de
Commissie voor de Begeleiding (CvB).

6.1 Het School ondersteuningsplan
De ondersteuningsstructuur binnen Aventurijn staat beschreven in het School ondersteuningsplan
(bijlage 2). In dit plan staat ook de vastgestelde route naar extra ondersteuning beschreven. Het
school ondersteuningsplan zal opnieuw worden vastgesteld binnen de looptijd van dit schoolplan.

6.2 Handelingsgericht werken
De route die we binnen de school hebben afgesproken voor het bieden van extra ondersteuning gaat
uit van het principe van het handelingsgericht werken (HGW). Dat wil zeggen dat het
ondersteuningsproces binnen een heldere procedure is uitgezet in opeenvolgende stappen.
De primaire ondersteuning wordt geboden door de leerkracht, de secundaire zorg wordt geboden door
het schoolondersteuningsteam. Vanuit hun professionaliteit bieden ze ondersteuning, begeleiding en
coaching aan de leerkracht. Onder voorzitterschap van een teamleider worden alle interne specialisten
betrokken bij een hulpvraag. Dit gebeurt in de CvB. We onderscheiden vier niveaus in de
ondersteuning van onze leerlingen. Op deze manier duiden we de mate van ondersteuning van onze
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leerlingen. Ook bij het behandelen van hulpvragen gaat we uit van de PDCA cyclus. In de CvB wordt
besproken in welke fase de (lopende) hulpvraag zich bevindt.
De leerkracht in de groep
De CvB met een specialist
De CvB met meerdere leden
De CvB met externen

6.3 Samenwerking met externen
Met de komst van Passend Onderwijs Almere worden de boven schoolse overleggen in de coöperatie
georganiseerd. Er is een teamleider bij Passend Onderwijs Almere verbonden aan Aventurijn.
Wanneer er een hulpvraag is die om bovenschools overleg vraagt komt er periodiek en/ of op afroep
een team bijeen voor een multidisciplinair overleg. Afhankelijk van de hulpvraag worden specialisten
betrokken

6.4 Het school ondersteuningsprofiel
Iedere school heeft in het kader van passend onderwijs een ondersteuningsprofiel (bijlage 3)
opgesteld. In dat ondersteuningsprofiel staat welke ondersteuning de school leerlingen te bieden
heeft. Wij specialiseren ons als school door ons aanbod aan ZML leerlingen Deze leerlingen vragen een
bepaalde vorm van ondersteuning welke wij als school kunnen bieden. In het ondersteuningsprofiel
en in de schoolgids staan de regels die een school heeft voor de extra ondersteuning. Er worden ook
kaders geschetst wat betreft de mogelijkheden en beperkingen in het aanbod. Het is altijd goed om
persoonlijk te bespreken welke ondersteuning geboden kan worden. We actualiseren het school
ondersteuningsprofiel omdat we meerdere arrangementen bieden, zoals het aanbod in de behandel
onderwijsgroep.
Doelstellingen hoofdstuk 6
Het school ondersteuningsplan zal opnieuw worden vastgesteld.

De mate van ondersteuning beter weergeven met behulp van HGW en deze in de
CvB evalueren.
We actualiseren het school ondersteuningsprofiel.

Hoofdstuk 7 Het kwaliteitsbeleid
Kwaliteitsbeleid levert informatie om te kunnen sturen. Het is doelgericht, cyclisch en systematisch. De
centrale vraag van ons kwaliteitsbeleid is: doen we de goede dingen en doen we ze goed? Waar dat
zo is, borgen en verankeren we dat in ons beleid. Waar dat niet zo is, vragen we ons af wat we
moeten verbeteren of veranderen.
Aventurijn wil een open organisatie zijn. Dat betekent onder andere dat wij de mening van ouders,
leerlingen en teamleden belangrijk vinden. Wij overleggen met personeel binnen onze
vergaderstructuur, ouders in de ouderraad en medezeggenschapraad en met leerlingen in de
leerlingenraad. Daarnaast laten we alle mensen die belang hebben bij onze school, met behulp van
een extern onderzoeksbureau ondervragen over hun ervaringen. Deze onderzoeken bieden ons inzicht
in onze sterke en zwakke punten. Wij zijn transparant over onze resultaten en hebben de
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verbeterpunten uit het meest recente onderzoek (februari 2015) meegenomen in de doelen die we
beschrijven in dit schoolplan. In april 2015 vond, in opdracht van het bestuur, een audit plaats. De
aanbevelingen vanuit deze audit worden in de verbeterpunten van dit schoolplan meegenomen. De
aanbevelingen vanuit de opbrengsten die jaarlijks worden gemeten zijn onderdeel van het
kwaliteitsbeleid.

7.1 Kwaliteitszorg
Vanuit het kwaliteitsbeleid richt onze kwaliteitszorg zich hoofdzakelijk op het onderwijskundig beleid.
We onderscheiden de volgende activiteiten:
-

De wijze waarop de school gegevens verzamelt over de onderwijsbehoeften van de
leerlingenpopulatie.
Het systeem en de instrumenten die de school gebruikt om de prestaties en de
ontwikkeling van de leerlingen te volgen.
De (periodieke) evaluatie van de resultaten van de leerlingen.
Het meten van de opbrengsten.
De (periodieke) evaluatie van het onderwijsleerproces.
De wijze waarop de school zich verantwoordt over de gerealiseerde
onderwijskwaliteit.
De wijze waarop de tevredenheid van personeel, ouders en leerlingen wordt gemeten
(afname waarderingsvragenlijsten).
De zelfevaluatie van management en personeel.
Documenten analyse.

Onze jaarkalender geeft inzicht in de verschillende activiteiten die cyclisch worden uitgevoerd vanuit
de PDCA cyclus. Hierin is inzichtelijk hoe en wanneer de school de processen binnen de school volgt,
evalueert en bijstuurt. De komende jaren zullen we ons verder ontwikkelen in het opbrengstgericht
werken en ons met name richten op de wijze waarop de school onderzoeken en documenten
analyseert en de conclusies en aanbevelingen daaruit beschrijft.
We willen bij Aventurijn werken met de schoolmonitor. Dit systeem biedt een overzichtelijke manier
om verbeterdoelen en verbeteractiviteiten vanuit het schoolplan en de jaarplannen uit te zetten in de
organisatie.

7.2 Kwaliteitsonderzoek
Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school en/of het
schoolbestuur in kaart te brengen. Het instrument dat wij gebruikte bestaat uit vier vragenlijsten (één
voor leerlingen, één voor ouders, één voor medewerkers en één voor het management). Met behulp
van de vragenlijsten kan de kwaliteitsperceptie van de ouders, leerlingen en medewerkers in kaart
worden gebracht. De resultaten van de vragenlijsten dienen als basis om de dialoog aan te gaan,
zowel intern als extern.
Intern dienen de resultaten als input voor een gesprek over de ambities van de school en/of het
schoolbestuur en in hoeverre erin geslaagd wordt om deze ambities te realiseren, met andere
woorden: welke aantoonbare resultaten en opbrengsten tot stand worden gebracht. Extern kunnen de
resultaten worden gebruikt om de dialoog aan te gaan met de belanghebbenden (stakeholders) over
de ambities, de maatschappelijke opdracht, de rol van de school in de omgeving en het afleggen van
(horizontale) verantwoording. De dialoog gaat dus over de dingen die de school zèlf van belang vindt
alsmede de dingen die voor anderen van belang zijn. In januari 2015 vond het meest recente
onderzoek plaats. Naar aanleiding van de opbrengsten uit dit onderzoek vond een analysevergadering plaats met een groot deel van het team. De ontwikkelpunten vanuit het onderzoek en
de ontwikkelsessie zijn meegenomen in de doelen die in dit schoolplan beschreven zijn.
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7.3 Opbrengsten
Opbrengstgericht werken is een manier van werken die uitgaat van leeropbrengsten van leerlingen.
Vanuit ons kwaliteitsbeleid is er een duidelijke ambitie (en plicht) om de leeropbrengsten van onze
leerlingen in kaart te brengen. Mede aan de hand van de opbrengsten wordt de leerroute jaarlijks
geëvalueerd. De overgang naar de definitieve uitstroomplek geeft ons ook belangrijke informatie over
de opbrengsten van ons onderwijs evenals de nazorg hierop.
Via de meting worden de volgende zaken in kaart gebracht: schoolpopulatie, doelen die gesteld zijn in
LOGOS (door leerkracht en werkmeesters), doelen van de externe stages en de
uitstroombestemmingen. Aan de hand van die gegevens wordt er jaarlijks een verslag gemaakt met
de nodige conclusies en aanbevelingen. Dit verslag wordt gedeeld met het MT, bestuur en team. De
aanbevelingen worden, waar nodig en mogelijk geacht door het MT, verwerkt in de jaarplanning en
wordt gemonitord door de werkgroep ontwikkeling Aventurijn.
Bij de evaluatie van de opbrengsten wordt kritisch gekeken naar onze streefniveaus. Zijn ze ambitieus
genoeg gesteld per vakgebied? Tevens willen we meer inzicht krijgen op welke wijze we ons onderwijs
kunnen verbeteren om (nog) beter aan te sluiten bij de diverse uitstroommogelijkheden van onze
leerlingen.

7.4 Toetsing
Bij Aventurijn wordt gewerkt met een toets kalender. Jaarlijks volgen we de ontwikkeling van de
leerlingen op het gebied van rekenen en taal. Dit doen wij nu nog met de toetsen voor speciale
leerlingen. In 2014 deden we mee met een pilot voor de VSO toetsen die worden ontwikkeld door
CITO. Dit zijn toetsen die de ontwikkeling van individuele leerlingen volgen gedurende de tijd dat een
leerling op school zit. Ook maken ze inzichtelijk hoe leerlingen presteren ten opzichte van
vergelijkbare leerlingen en in welke mate leerdoelen bereikt worden. Ze geven een onafhankelijke,
objectieve aanvulling/bevestiging op het beeld dat de leerkracht van de leerlingen heeft. Zo kunnen
wij het onderwijs optimaal afstemmen op de leerlingen en op hun toekomst. Momenteel ontwikkelt
CITO toetsen voor het VSO voor diverse uitstroomprofielen. De komende jaren willen wij ons
oriënteren op het werken met de CITO toetsen voor VSO. We nemen de toets resultaten mee in de
opbrengsten. Daar waar toetsing niet mogelijk is wordt door observatie getoetst op de doelen van de
CED leerlijnen.

Doelstellingen hoofdstuk 7
De komende jaren zullen we ons verder ontwikkelen in het opbrengstgericht
werken. We richten ons hierbij ook op de wijze waarop de school onderzoeken
en documenten analyseert en daaruit de conclusies en aanbevelingen beschrijft.
We willen bij Aventurijn werken met de schoolmonitor. Dit systeem biedt een
overzichtelijke manier om verbeterdoelen en verbeteractiviteiten vanuit het
schoolplan en de jaarplannen uit te zetten in de organisatie.
De komende jaren willen wij ons oriënteren op het werken met de CITO toetsen
voor VSO.
We nemen de toets resultaten mee inde opbrengsten.
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Hoofdstuk 8 Personeelsbeleid
Optimale zorg betreffende de kwaliteit van het personeel binnen de organisatie staat garant voor een
continu ontwikkelen en het borgen van kennis en deskundigheid. Het welbevinden van het team en
elk teamlid individueel wordt daarbij niet uit het oog verloren.
Aventurijn kent de volgende medewerkersgroepen:
- Directeur
- Teamleider
- L eerk ra c h t en (L B e n L C)
-

Assistenten schaal 4
Assistenten schaal 6
Vakleerkracht bewegingsonderwijs
Vakleerkracht muziek
Vakleerkracht drama

-

W erk me est ers (t e ch n i ek , at el i er, t u i n en di er, k ok en , cat eri n g)
Orthopedagoog / psycholoog.
Logopedist
Conciërge
Facilitair Medewerker
Administratief medewerker
Secretariaatsmedewerker

Een deel van het ondersteunend (medisch- en paramedisch personeel) wordt vooralsnog bij derden
ingehuurd. Op termijn zal gekeken worden naar de (financiële) consequenties t.a.v. het inhuren van
personeel versus het in dienst hebben van personeel.
De medewerkersgroepen welke worden ingehuurd zijn:
- Schoolarts
- Schoolmaatschappelijk werkende
- Psychiater
- Ergoth erapeut
- Fysi oth erapeut

8.1 Organogram
Directeur

Teamleiding

School
Ondersteuningteam
Orthopedagogen

Onderwijsteam
Leerkrachten
Vakleerkrachten

Logopedisten

Werkmeesters

Maatschappelijk werk

Staffuncties
Administratie
Conciërge
Facilitair Medewerker

Onderwijsassistenten

Stagebegeleiding
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8.2 Huidige situatie
De kwaliteit van het onderwijs valt en staat met de kwaliteit van het functioneren en het welbevinden
van het onderwijsgevend personeel en alle functionarissen die het onderwijsleerproces ondersteunen,
kortom alle medewerkers binnen de school.
Het ‘menselijk kapitaal’ is de belangrijkste factor in de school voor kwalitatief goed onderwijs.
Goed personeelsbeleid draagt eraan bij dat er goed opgeleide en gemotiveerde medewerkers in de
school werken.

8.3 Management en organisatie
Het management van de school bestaat uit een directeur en twee teamleiders. De teamleiders hebben
een deel van het personeelsbeleid in hun takenpakket en zijn daarbij ook verantwoordelijk voor de
interne begeleiding op de school. Deze keuze is gemaakt vanuit onze visie en onze voorkeur voor
dienend leiderschap. Het MT stuurt vanuit de stuurgroep en de werkgroep ontwikkeling Aventurijn
diverse werkgroepen en verbetertrajecten aan. We gaan uit van de kwaliteiten van medewerkers en
geven de werkgroep leiders binnen de opdracht die ze hebben een zekere mate van vrijheid om naar
eigen inzicht keuzes voor te stellen.

8.4 Integraal personeelsbeleid
In 2010 is er bij Stichting Almere Speciaal personeelsbeleid vastgesteld. Inmiddels is gebleken dat de
afgesproken cyclus moeilijk in te vullen is omdat de instrumenten die gekozen zijn niet passend zijn bij
alle functiegroepen en teveel gericht zijn op regulier onderwijs. Daarbij was het gebruik van de
instrumenten zeer arbeidsintensief en de opbrengst minimaal. Momenteel voeren we
functioneringsgespreken waardin we doelen stellen (PDCA).
De algemene doelen van het personeelsbeleid zijn:
-

-

Het inrichten van een professionele cultuur om goed onderwijs te geven.
Het realiseren van de doelstellingen van de school door middel van een effectieve inzet van de
kwaliteiten van mensen.
Het bevorderen van een goed werkklimaat waarin het personeel tot zijn recht komt, zich
geaccepteerd en veilig voelt, waar samenwerking bevorderd wordt en waarin medewerkers
zich uitgedaagd en gemotiveerd voelen om bij te dragen aan de ontwikkeling van de school en
het realiseren van doelstellingen.
Het vergroten van de deskundigheid van personeel.
Het inspelen op trends en in- en externe ontwikkelingen.

Om de kwaliteit van de medewerkers te bewaken en te bevorderen worden op systematische wijze
gesprekken gevoerd. We willen het systeem en de gesprekscyclus verbeteren en meer afstemmen op
de praktijk in ons onderwijs.
Indien er sprake is van een bijzondere situatie, zoals disfunctioneren, conflicten of een hoog of
langdurend ziekteverzuim, worden frequenter gesprekken gevoerd, waarvan de inhoud is gericht op
de problematiek die zich voordoet. Dit kan er in sommige situaties toe leiden dat de standaard
gesprekscyclus wordt geïntensiveerd of opgeschort.
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8.5 Professionalisering
Bij de keuze op het gebied van nascholing houden we binnen de teamscholing een verband met de
doelstellingen uit dit schoolplan (in lijn met de organisatiedoelstellingen). Voor individuele scholing
worden ook doelstellingen vanuit het IPB traject meegenomen in de keuze voor de
scholingsonderwerpen. Wij gaan uit van de principes van de school als ‘lerende organisatie’(bijlage
13 scholingsbeleid).
Scholing en competentieontwikkeling richt zich met name op:
- Het behalen van schooldoelstellingen
- Deskundigheid op didactisch gebied
- Deskundigheid op pedagogisch gebied
- Kennis van stoornissen en syndromen
- Kennis van de gehanteerde systemen binnen de school
- Kennis en deskundigheid m.b.t de omgang met ouders
- het werkklimaat en samenwerking
- Feedback training
- Persoonlijke scholing
Binnen de stichting is een expertiseboek ontwikkeld. Het inzichtelijk maken van de aanwezige
expertise is een ontwikkelpunt voor de school.
Omdat het stellen van hoge verwachtingen en het didactisch handelen via leerkrachten
aandachtspunten zijn starten we met teamscholing via de Teach methodiek. Ook worden er
leerkrachten geschoold op co-teaching.

8.6 Taakbelasting
Bij Aventurijn werken we met een rekenmodel voor het taakbeleid dat voldoet aan de wettelijke norm.
Als basis voor het gesprek met de individuele medewerker over het taakbeleid en de registratie wordt
gebruik gemaakt van dit rekenmodel. Aan het begin van elk schooljaar wordt een verdeling gemaakt
in taken en deelname aan werkgroepen. Hierbij wordt rekening gehouden met de werktijdfactor, de
voorkeuren van de medewerkers en een evenredige verdeling in het team.
De gesprekken over het taakbeleid (waaronder deskundigheidsbevordering) worden gerelateerd aan
de gesprekscyclus, het scholingsbeleid, het loopbaanbeleid, het verzuimbeleid, de werkzaamheden
voor ontwikkeling van de school (werkroepen), het jaarplan en de jaarkalender. De nieuwe CAO
maakt dat we op dit gebied doelstellingen vaststellen op het gebied van taakbelasting.

8.7 Functiemix
De ‘functiemix’ is de verdeling van leraren (in voltijdbanen, fte’s) over de verschillende salarisschalen.
Schoolbesturen krijgen extra geld van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om
leraren promotie te kunnen geven naar hogere leraarsfuncties, met bijbehorende beloning. Deze
maatregel, waardoor meer leraren in hogere salarisschalen komen, wordt aangeduid met ‘versterking
van de functiemix’. De afspraken over versterking van de functiemix zijn vastgelegd in het Convenant
LeerKracht van Nederland. Binnen de stichting zijn er vanuit deze regelgeving meerdere leerkrachten
benoemd in de LC schaal. De MR is hierbij betrokken en er is een profielschets en een procedure
vastgesteld. Het doel voor Aventurijn is om te voldoen aan de gestelde norm voor de functiemix.
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Doelstellingen hoofdstuk 8
We willen het systeem en de gesprekscyclus verbeteren en meer afstemmen op
de praktijk in ons onderwijs. Dit moet leiden tot een handboek IPB.
Het inzichtelijk maken van de aanwezige expertise binnen de organisatie is een
ontwikkelpunt voor de school.
Het ontwikkelen van een inzichtelijk systeem voor de verdeling van de
scholingsgelden.
Het aanpassen van het taakbeleid op de nieuwe cao en hier uitvoering aan
geven.
teamscholing via de Teach methodiek.
Het doel voor Aventurijn is om te voldoen aan de gestelde norm voor de
functiemix.

Hoofdstuk 9 Overige beleidsaspecten
9.1 Huisvesting
Aventurijn is sinds oktober 2013 gehuisvest in een prachtig nieuw schoolgebouw dat is afgestemd op
ons onderwijs. In en om het gebouw is rekening gehouden met het soort onderwijs dat we bieden. Er
is ruimte voor praktijklessen en er is rekening gehouden met minder valide leerlingen. Vanwege de
groeiprognose zullen we de komende jaren rekening moeten houden met een krappere bezetting van
de ruimtes. Het gebouw biedt niet voldoende ruimte bij groei en we voorzien dat er extra lokalen
nodig zullen zijn. Mogelijk biedt de invlechten in het VO meer mogelijkheden voor het gebruik van de
ruimtes. Nu we onder PO vallen zijn we genoodzaakt om praktijkruimten op te offeren. We stellen
onszelf als doel de algemene middenruimte beter in te zetten voor de leerlingen. Tijdens
pauzemomenten willen we leerlingen keuzes kunnen bieden in waar en hoe ze gebruik maken van hun
pauze.

9.2 Financiën
Stichting Almere Speciaal heeft in 2009 één brinnummer gekregen van het ministerie. Een unieke
gelegenheid, echter door dit ene nummer is er ook maar sprake van één vaste voet bekostiging
terwijl er vier scholen moeten worden voorzien van bijvoorbeeld directie en bestuur. Almere Speciaal
valt bestuurlijk onder de coöperatie Passend Onderwijs Almere. De afgelopen schooljaren werden we
geconfronteerd met fikse bezuinigingen. Inmiddels is de stichting financieel gezond en dit merken we
in de ruimte die er inmiddels weer is in de formatie. Jaarlijks wordt er een begroting (bijlage 14)
gemaakt en een formatieplan (bijlage 15) opgesteld. Naast de reguliere bekostiging maken we nog
voor een deel gebruik van de ESF regeling. Deze subsidie is in het leven geroepen om jongeren met
een beperking meer kansen te bieden om goed te starten in de maatschappij. Vanuit de gemeente
wordt onze combinatie functionaris gesubsidieerd. Voor de behandel onderwijsgroep (BOG) ontvangt
de school projectgelden van de Coöperatie Passend Onderwijs Almere, die op zijn beurt een regeling
heeft met de gemeente Almere voor de inzet van de zorgondersteuning door ’s Heeren Loo.
Sponsoring op school moet aan wettelijke voorwaarden voldoen. Ouders en docenten hebben het
recht om via de medezeggenschapsraad (MR) hun stem te laten horen over het afsluiten van een
sponsorcontract. In het voortgezet speciaal onderwijs (vso) hebben leerlingen vanaf 13 jaar
zeggenschap.Sponsoring kan bijvoorbeeld plaatsvinden in de vorm van:
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-

Betalen voor aanvullend lesmateriaal zoals boekjes, dvd’s, folders, posters en spellen.
Gesponsorde activiteiten zoals schoolfeesten, sportdagen, schoolzwemmen en schoolreisjes.
Meebetalen aan de inrichting van de school.

De meest voorkomende tegenprestatie die scholen leveren is het vermelden van de sponsor in
bijvoorbeeld de schoolkrant, schoolgids of nieuwsbrief. Voorbeelden van sponsors in vooral het
basisonderwijs zijn winkels en bedrijven in de directe omgeving van de school. Ook banken en
leveranciers van computerapparatuur zijn vaak sponsors in het onderwijs, met name in het voortgezet
onderwijs. Ouders, docenten en leerlingen kunnen met klachten over sponsoring terecht bij de
klachtencommissie van de school. Scholen moeten zorgen dat deze mogelijkheid voor iedereen
duidelijk is. Sponsoring gaat vaak samen met reclame-uitingen. Als een ouder, medewerker of leerling
een klacht heeft over de inhoud van de reclame-uiting, kan hij of zij een klacht indienen bij de
Reclame Code Commissie.
Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft in 2009 met 14 organisaties een
convenant afgesloten. Het convenant bevordert of bestrijdt sponsoring niet. Met de gedragsregels uit
het convenant kunnen scholen op een verantwoorde manier met sponsoring omgaan. Er staat in waar
scholen op moeten letten, waar sponsors aan gebonden zijn, wat valkuilen zijn en hoe scholen
inspraak van ouders, teams en leerlingen moeten organiseren. Enkele regels uit het convenant zijn:




Nieuwe sponsorcontracten moeten zich richten op een gezonde levensstijl van leerlingen;
Bedrijven mogen alleen met scholen samenwerken vanuit maatschappelijke betrokkenheid;
De samenwerking tussen scholen en bedrijven mag geen nadelige invloed hebben op de
geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van leerlingen;
 De kernactiviteiten van de school mogen niet afhankelijk worden van sponsoring.
De inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de naleving van de regels.
Het Annemieke Timmermanfonds is in 2010 opgericht, mede op initiatief van het bestuur van Almere
Speciaal. Een bijzonder fonds ter nagedachtenis aan een bijzondere collega. Dit fonds werft gelden
voor sponsoring van doelen voor jongeren met een beperking. Aventurijn heeft van dit fonds een
schoolbus kunnen aanschaffen.

9.3 Communicatie en P.R
Aventurijn beschikt over een website. Op de website staat inhoudelijke informatie over het onderwijs,
de opbrengsten en de uitstroom. Daarnaast is er praktische informatie te vinden over vakanties en
vrije dagen. Relevante informatie (schoolplan, schoolgids, leerlijnen etc) is te downloaden en er zijn
meerdere links geplaatst. Er worden regelmatig nieuwsberichten op de website gezet en we zorgen
elke maand voor een nieuwsbrief van de school. Ook deze staan op de website en worden (digitaal)
verspreid naar leerlingen en ouders.
Intern is er een jaarplanning waarin de verschillende overlegmomenten staan vastgelegd. Elke
schooldag begint met een briefing voor het team. In de briefing worden mededelingen vanuit het MT
gedaan en worden overige bijzonderheden met het team gedeeld. Na elke briefing worden
mededelingen ook via de e-mail gecommuniceerd. Een vast onderdeel in de briefing is ‘het gebaar van
de dag’. Er wordt naast de overlegmomenten veel via de e mail gecommuniceerd. De tijdigheid van
communicatie wordt als verbeterpunt gesteld dor het team van Aventurijn.
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9.4 ICT
Bovenschools is er een werkgroep ICT actief. Teamleden van Aventurijn participeren in deze
werkgroep. De werkgroep heeft onder andere als doel om de ontwikkelingen op ICT gebied bij te
houden en hierin keuzes te maken voor de scholen wat betreft de aanschaf van licenties etc. Het
onderwijs op ICT gebied en bijvoorbeeld op het gebied van sociale media wordt in deze werkgroep op
stichtingsniveau besproken. Momenteel wordt er gekeken naar een applicatie om de communicatie
met ouders te vergemakkelijken.

9.5 Klachtenregeling
Overal waar gewerkt wordt, verlopen de meeste zaken zoals gewenst. Toch kunnen er dingen
misgaan. Vaak kunnen we die problemen samen oplossen door met elkaar in gesprek te gaan. Als je
er samen toch niet uitkomt, is er een klachtenregeling.
Deze stelt leerlingen/ouder(s)/verzorger(s)/personeelsleden en andere betrokkenen bij school, in staat
klachten van allerlei aard met betrekking tot de school te uiten.
Ouders kunnen, wanneer zij een klacht hebben over de school, een afspraak maken met de
groepsleerkracht. Veelal leidt dit tot een oplossing van het probleem. Indien dit niet lukt kunnen zij
contact opnemen met de teamleider of de directeur van de school om de klacht te bespreken.
Dit is de normale procedure, maar hiervan kan worden afgeweken door direct contact op te nemen
met een van de Interne Contact Personen (ICP) van Aventurijn.
Bovengenoemde personen zijn via het algemene nummer van de school te bereiken. De Interne
Contact Personen hebben als taak te luisteren naar de klacht, te ondersteunen bij vervolgstappen en
kunnen eventueel verwijzen naar de externe vertrouwenspersonen.
Landelijke Klachtencommissie voor het algemeen bijzonder onderwijs
mr. D.H.C. Dane-Peeters,
ambtelijk secretaris
Postbus 95572
2509 CN Den Haag
t 070 331 52 44
e lkc@vbs.nl
i www.GCBO.nl
De klachtencommissie brengt advies uit aan het bevoegd gezag van Aventurijn. Het bevoegd gezag
neemt daarop dan een beslissing.
Mochten er ernstige klachten zijn met betrekking tot seksuele intimidatie of is er sprake van een
zedenmisdrijf, dan kan direct contact worden opgenomen met de Interne Contact Personen van de
school, het bevoegd gezag of de externe vertrouwenspersoon.
Al het personeel (leerkrachten, assistenten, directie, onderwijsondersteunend personeel,
schoonmaakpersoneel, vrijwilligers, enz.) van de school is bij een vermoeden of redelijk vermoeden
van seksuele intimidatie of zedenmisdrijf, verplicht om hiervan melding te doen bij het bevoegd gezag
van de school. Het bevoegd gezag is zelf verplicht om aangifte te doen bij de politie en bij de
vertrouwensinspecteur van het onderwijs. De vertrouwensinspecteur zal het bestuur adviseren over
welke vervolgstappen moeten worden genomen.

9.6 Veiligheid
Afgezien van de BHV-organisatie, de Intern Contact Personen en de klachtenregelingen, beschikt
Aventurijn niet over een veiligheidsplan dat jaarlijks wordt geactualiseerd. Een belangrijk element
hierin dat dient te worden
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uitgewerkt, is de veiligheidsbeleving van leerlingen en personeel. Als onderdeel hiervan zal een
pestprotocol worden aangepast, gerelateerd aan lesaanbod over pesten.
Scholen zijn wettelijke verplicht een veilige omgeving te bieden voor iedereen binnen de school:
leerlingen, leerkrachten, onderwijsondersteunende medewerkers, ouders, et cetera. De veiligheid is in
een aantal wetten verankerd. Zo bieden de Arbowet en de Kwaliteitswet kaders voor een goed
veiligheidsbeleid. Binnen Aventurijn zijn er teamleden geschoold voor bedrijfshulpverlening, het
onderhouden van de brand meldinstallatie en als intern contactpersoon. De registratie van ongevallen
en incidenten gebeurt middels formulieren die daarvoor op school zijn. In het journaal van de
leerlingen worden overige bijzonderheden gemeld.

9.7 Ouderbetrokkenheid
Ouders geven aan behoefte te hebben aan op tijd gecommuniceerde praktische informatie en aan
heldere inhoudelijke informatie. Dit is aangegeven door individuele ouders, via de vragenlijst voor het
kwaliteitsonderzoek, maar ook via de klankbordgroep voor dit schoolplan kwamen deze signalen bij
ons. Daarbij is er een onderzoek gedaan naar de ouderbetrokkenheid in de school door een teamlid.
Dit onderzoek is gepresenteerd in het team en er zijn aanbevelingen uit voort gekomen die we hebben
meegenomen in de keuzes die gemaakt zijn wat betreft ouderbetrokkenheid. Om in de communicatie
behoefte te voorzien wordt bijvoorbeeld de jaarplanning verwerkt in een jaarkalender voor ouders die
op de website wordt gepubliceerd.
Er wordt gewerkt aan een voorstel waarin we beschrijven op welke momenten en bij welke
activiteiten we ouders in zouden willen zetten in de school. Leerlingen mogen hier ook in meedenken
in de leerlingenraad.
Aventurijn wil de ouderbetrokkenheid versterken en stelt zich ten doel dat ouders als educatieve
partners betrokken zijn op het terrein van afstemming in het opvoedend denken en handelen in de
benadering van kinderen, thuis en op school. Ook met betrekking tot realistische verwachtingen voor
de toekomst vinden we het erg belangrijk dat we regelmatig in gesprek gaan met ouders(bijlage 19
wijzer op de toekomst).

9.7.1 Oudercontact
Oudercontact vindt plaats op verschillende manieren. Dit hangt af van de voorkeur van ouders. Voor
een aantal leerlingen wordt een contactschrift gebruikt, waarin ouders en groepsleerkracht informatie
uitwisselen over de leerling en wat hij/zij thuis en in de klas meemaakt. Dit gebeurt ook regelmatig per
mail. We vragen ouders wat ze een prettige manier van communiceren vinden en proberen hier zoveel
mogelijk in tegemoet te komen.
Er wordt met ouders gesproken over de ontwikkeling van hun kind tijdens het eerste gesprek dat
jaarlijks aan het begin van het schooljaar plaatsvindt en in de bespreking van het UPP halverwege het
schooljaar. In het eerste gesprek wordt het onderwijsaanbod voor de leerling in het komende
schooljaar besproken (onderwijsarrangement en leerlingenplan). In de bespreking van het UPP
worden de ontwikkeling en uitstroom van de leerling en mogelijke aanpassingen in het UPPP
besproken.
Op cruciale momenten in de schoolloopbaan wordt met de leerling en zijn ouders gesproken over de
mogelijkheden voor de toekomst. Dit wordt beschreven in het beleid uitstroom (bijlage 8).

9.7.2 Informatievoorziening
Ouders denken mee over de ontwikkelingen van de school, o.a. via de oudergeleding van de MR. De
Ouderraad en de Medezeggenschapsraad houden ouders met regelmaat op de hoogte van hun
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bezigheden. Ouders kunnen ook zelf contact met hen opnemen. ook zijn er informatieavonden voor
ouders over de ontwikkelingen in het onderwijsaanbod. Elk schooljaar wordt gestart met een
informatieavond waarin we zowel praktische als inhoudelijke informatie verstrekken. Gedurende het
schooljaar vindt er een infomarkt plaats waar de nadruk ligt op wonen, werken en vrije tijd. Onze
ouderraad organiseert regelmatig thema avonden over actuele en specifieke onderwerpen.

Doelstellingen hoofdstuk 9
De tijdigheid van communicatie wordt als verbeterpunt gesteld dor het team van
Aventurijn.
We stellen onszelf als doel de algemene middenruimte beter in te zetten voor de
leerlingen.
Het maken van een veiligheidsplan voor de organisatie.
Het maken van een voorstel op het gebied van ouderbetrokkenheid en het
organiseren van inzet door ouders.
Invoeren van het vijf gelijke dagen model.
Het maken van een keuze van een nieuw school administratie systeem en het in
gebruik nemen hiervan.

Hoofdstuk 10 Van intentie naar doelstelling
Doelstellingen

Schooljaar Verantwoordelijk

We stellen de Missie en de Visie voor Aventurijn op nieuw vast.
Alle leerlingen van Aventurijn hebben een geldige
toelaatbaarheidsverklaring.
Het branche gericht opleiden verder vorm geven en uitbreiden
op de diverse branches.
Het ontwikkelen van een onderwijsarrangement voor
leerlingen met ernstige gedrags- en leerproblemen.
Het meedenken over het creëren van een passende
voorziening voor Mytylleerlingen in Almere.
De school streeft ernaar de leerlingen meer te betrekken bij
hun eigen leerproces en de gestelde doelen samen op te
stellen en te bespreken. Er is een start gemaakt vanuit de visie
en dit willen we verder uitwerken in concrete contact
momnenten.
Het verder invoeren van het (digitale) portfolio draagt ertoe bij
dat leerlingen mee kunnen denken over hun eigen
ontwikkeldoelen.

2016/2017
2015-2016

MT
Sectie ortho

2015-2016

Lilian en Dunja

2015-2016

BOG leerteam

2015-2019

Adrie

2016-2017

Leerteam
ontwikkeling

2015-2016

Leerteam
Lida voorzitter

Op het gebied van arbeidstoeleiding willen we de overgang
van interne- naar externe stage nog beter op elkaar aan laten
sluiten. Dit geldt ook voor de overgang van stage naar
uitstroom.
De nazorg voor de leerlingen wordt geborgd.
Het werken met schoolstandaarden voor leertijd is een traject
dat we de komende jaren verder willen ontwikkelen. Het
beschrijven van het afwijken van leertijd voor individuele
leerlingen moet hierin nog duidelijker worden opgenomen.

2015-2016

Monique, Wati, Annet

2015-2019
2015-2016

Monique en Wati
Lilian en Dunja
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Als school hebben we het doel om een veiligheidsplan met
pestprotocol vast te stellen.
Het borgen van de agressie interventie trainingen.
Het borgen van een goede registratie van incidenten.
Het verder implementeren van het activerende directe
instructiemodel is een ontwikkeldoel voor Aventurijn.
De borging van het GIP model is een doel voor de komende
jaren.
We kiezen er als school voor om de lessen uit de methode
STIP aan te passen zodat deze meer aansluiten bij de
belevingswereld van de leerlingen en beter aansluiten op de
doelen uit de leerlijnen.
We volgende de ontwikkeling van de sociale competentie door
het invoeren van het leerlingvolgsysteem van SCOL.
We zullen de methode ‘De vreedzame school’ invoeren in de
school voor het methodisch aanbieden van onderwijs op
Burgerschap.
Het invoeren van de nieuwe taalmethode is een doel voor
schooljaar 2015-2016/ 2016-2017.
Het invoeren van de nieuwe rekenmethodes is een doel voor
schooljaar 2015-2016.
We gaan op zoek naar een passende methode voor
wereldoriëntatie en voeren die in 2017-2018 in.
Bij Aventurijn hebben we de ambitie om een goede methode
voor het vak Engels te kiezen en deze de gehele schoolperiode
in te zetten voor de C en D leerlingen.
We starten met het werken aanbod voor ZeDeMo.

2015-2016

Lilian

2015-2019
2015-2019
2015-2016

Martine en Mariska
MT
Lilian en Dunja

2015-2019

Lilian en Dunja

2015-2016

Leerteam Soc em.
Linda voorzitter

2015-2016

Lydeke en Dunja

2017-2018

Leerteam ontwikkeling

2015-2017

Leerteam taal
Annet voorzitter

2015-2016

Leerteam rekenen
Petra voorzitter

2017-2018

Leerteam ontwikkeling

2016-2017

Leerteam ontwikkeling

2015-2016

De komende jaren borgen we het ReSeVo beleid binnen de
schoolorganisatie.
De komende jaren zal het LVS specifieker worden bijgehouden
en wordt er gezocht naar een systeem dat aanvullend is op de
module IPV+.
We verplaatsen de inhoud van de UPP’s naar LOGOS.
Het school ondersteuningsplan zal opnieuw worden
vastgesteld.
De mate van ondersteuning beter weergeven met behulp van
HGW en deze in de CvB evalueren.
We actualiseren het school ondersteuningsprofiel.
De komende jaren zullen we ons verder ontwikkelen in het
opbrengstgericht werken en borgen wat er ontwikkeld is. We
richten ons hierbij ook op de wijze waarop de school
onderzoeken en documenten analyseert en daaruit de
conclusies en aanbevelingen beschrijft.
We willen bij Aventurijn werken met de schoolmonitor. Dit
systeem biedt een overzichtelijke manier om verbeterdoelen
en verbeteractiviteiten vanuit het schoolplan en de jaarplannen
uit te zetten in de organisatie.
De komende jaren willen wij ons oriënteren op het werken met
de CITO toetsen voor VSO.
We nemen de toets resultaten mee inde opbrengsten.
We willen het systeem en de gesprekscyclus verbeteren en
meer afstemmen op de praktijk in ons onderwijs. Dit moet
leiden tot een handboek IPB.
Het inzichtelijk maken van de aanwezige expertise binnen de
organisatie is een ontwikkelpunt voor de school.

2015-2019

Leerteam Werken
Monique voorzitter
Dorien, Karin, Renee

2015-2016

Leerteam LOGOS en
opbrengsten

2015-2016
2015-2016

Eva en Mariska
Eva

2016-2017

Leerteam ontwikkeling

2015-2016
2015-2016

Adrie
Mariska

2015-2016

MT

2016-2017

Leerteam toetsing
Annet voorzitter

2016-2017
2016-2017

Mariska
MT

2018-2019

Leerteam ontwikkeling
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Het ontwikkelen van een inzichtelijk systeem voor de verdeling
van de scholingsgelden.
Teamscholing via de Teach methodiek.
Het doel voor Aventurijn is om te voldoen aan de gestelde
norm voor de functiemix.
De tijdigheid van communicatie wordt als verbeterpunt gesteld
door het team van Aventurijn.
Het aanpassen van het taakbeleid op de nieuwe cao en hier
uitvoering aan geven.
We stellen onszelf als doel de algemene middenruimte beter in
te zetten voor de leerlingen.
Het maken van een voorstel op het gebied van
ouderbetrokkenheid en het organiseren van inzet door
ouders.
Invoeren van het vijf gelijke dagen model.
Het maken van een keuze van een nieuw school administratie
systeem en het in gebruik nemen hiervan.

2015-2016

MT

2015-2016
2015-2019

Lilian en Dunja
Adrie

2015-2019

MT

2015-2016

MT

2015-2016

Lian, Dunja , Lida,
Linda

2015-2019

Leerteam ontwikkeling

2015-2016
2015-2016

MT
MT

Bijlagen

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)

Onderwijsplan Passend Onderwijs
Schoolondersteuningsplan
School ondersteuningsprofiel
De Pedagogische huisstijl van Aventurijn
Beschrijving Doelgroep Perspectieven
Beschrijving arrangementen
Protocollen
Beleid uitstroom
ReSeVo
GIP afspraken
TC beleidsplan
AIT beleid
Scholingsplan
Begroting
Formatieplan
Dakpanmodel
Beschrijving arrangementen: ESO, EMB, BOG
Beleid leerlingenraad
Wijzer op de toekomst
Schoolvakken / leerlijnen
Beschrijving van leertijden
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