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Inleiding Plateau Integrale Kindcentra 
 
Voor u ligt het schooljaarplan van Kind- en Leercentrum W.A. van Liefland. Kind- en Leercentrum 

W.A. van Liefland is de openbare school voor (Voortgezet) Speciaal Onderwijs aan Zeer Moeilijk 

Lerenden (ZML) binnen Plateau Integrale Kindcentra.  

In het schoolplan 2015-2019 is het beleid van de school over een periode van vier schooljaren 

beschreven. Per schooljaar wordt op basis van een evaluatie van het voorgaande schooljaar, het 

beleid concreet uitgewerkt in het schooljaarplan. Hiermee heeft de school enerzijds een instrument 

in handen om de schoolontwikkeling systematisch vorm te geven. Anderzijds kan de school zich 

met het schooljaarplan verantwoorden aan medezeggenschapsraad, schoolbestuur en 

onderwijsinspectie. 

 

De scholen van Plateau Integrale Kindcentra werken al sinds vele jaren met een eenzelfde vorm 

voor het schooljaarplan. Belangrijk hierbij is: 

 Integraliteit: een sterke samenhang creëren tussen beleid, formatie en financiën. 

 De kwaliteitscyclus van de school (plan, do, check, act). 

 De kwaliteitscyclus tussen de scholen van Plateau (monitor onderwijskwaliteit en 

schoolontwikkeling). 

 Transparantie naar andere scholen vanuit het doel om van en met elkaar te leren en te 

verbeteren. 

 Transparantie: verantwoording naar medezeggenschapsraad, directeur-bestuurder en 

onderwijsinspectie. 

 

Het schooljaarplan is opgesteld door de directie van de school en besproken met het team. 

Vervolgens is het schooljaarplan ter informatie voorgelegd aan de medezeggenschapsraad. Tot slot 

is het schooljaarplan vastgesteld door de directeur-bestuurder van Plateau Integrale Kindcentra, 

dhr. P. Moltmaker. 
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Inleiding Kind- en Leercentrum W.A. van Liefland 
 

Kind- en Leercentrum W.A. van Liefland verzorgt het onderwijs voor dat deel van de leerlingen van 

het Samenwerkingsverband (SWV) die aangewezen zijn op onderwijs binnen een speciale 
onderwijsvoorziening.  
 
Het onderwijs aan leerlingen met een verstandelijke beperking is de afgelopen jaren sterk 
veranderd. Er heeft een verschuiving plaatsgevonden in de visie op onderwijs aan Zeer Moeilijk 
Lerenden: Er wordt niet langer gedacht in beperkingen, maar in mogelijkheden. Daarbij houden wij 

rekening met beperkingen, maar laten wij deze niet alleen leidend meer zijn.  
Deze verandering van visie heeft zijn weerslag op de kwaliteit van het onderwijs. Planmatig werken 
is verankerd binnen het onderwijs aan leerlingen met een verstandelijke beperking. Het onderwijs 
is daarmee sturend in haar aanpak geworden. Opbrengsten van het onderwijs en het leren en de 
ontwikkeling van de leerling worden betrouwbaar en inzichtelijk vastgesteld en herkenbaar in beeld 
gebracht.  
 

De doelstelling van ons onderwijs is de leerlingen te brengen tot participatie in onze samenleving 

met betrekking tot werken, wonen, burgerschap en vrije tijd.  
In het huidige ZML-onderwijs gaat Kind- en Leercentrum W.A. van Liefland uit van de 
mogelijkheden van haar leerlingen: wat kunnen deze leerlingen? Tegelijkertijd zal er ook steeds 
rekening worden gehouden met de beperkingen van de leerling: wat kan/wil/durft hij of zij? Hierbij 
wordt gekeken naar het niveau van de sociale vaardigheden en emotionele ontwikkeling van de 
leerling.  

 
In het schooljaarplan 2018-2019 staat beschreven aan welke onderdelen de school werkt aan 
verbetering van het onderwijs en hoe de school haar onderwijs zo effectief mogelijk in richt voor 
het komende schooljaar. Uitgangspunt is opbrengstgericht werken waarbij we hoge verwachtingen 
van de leerlingen hebben. 
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1. Schoolgegevens  
 
 

Algemene gegevens 
 

School Kind- en Leercentrum W.A. van Liefland 

Brin-nummer 20BG 

Adres Witterhoofdweg 1G 
9405HX Assen  

Telefoon 0592 820650 

E-mail info@liefland-assen.nl  

Website www.liefland-assen.nl  

Directie Mevr. Carina van den Barg (directeur)  
Mevr. Esther Boelens-Smit (adjunct-directeur)  

Bestuur Directeur-bestuurder dhr. P. Moltmaker 
Stichting Plateau Integrale Kindcentra 

Postbus 136, 9400 AC Assen 
0592 820500 

Samenwerkingsverband  SWV PO 22-01  
SWV VO 22-01 

 
 
Gerelateerde documenten bij dit jaarplan:  
 

 Schoolplan 2015-2019 

 Schoolgids Speciaal Onderwijs 2018-2019 
 Schoolgids Voortgezet Speciaal Onderwijs 2018-2019 
 Schoolondersteuningsprofiel Speciaal Onderwijs 2018-2019 
 Schoolondersteuningsprofiel Voortgezet Speciaal Onderwijs 2018-2019 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@liefland-assen.nl
http://www.liefland-assen.nl/
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2. Missie en visie 
 

Onze missie: 
Samen kennen, kunnen en aankunnen.  

 

Om onze idealen uit onze visie te vertalen naar de invulling van een onderwijsconcept is het woord 
‘samen’ een belangrijk kernwoord. ‘Samen’ vertaalt zich naar alle niveaus binnen de school, naar 
leerlingen, naar ouders/verzorgers, naar het samenwerkingsverband en naar de (direct) 
omringende maatschappij.  
 

Onze visie: 
Wij willen dat onze leerlingen bij het verlaten van de school zo zelfstandig mogelijk kunnen 

participeren in de maatschappij op het gebied van wonen, werken en vrije tijd. 

Hierbij gaan wij uit van de mogelijkheden in plaats van de beperkingen. 

 
Wij realiseren onze visie door: 

 
 Het model adaptief onderwijs: 

Het uitgangspunt van adaptief onderwijs is dat relatie, competentie en autonomie de 
basisbehoeften zijn van alle leerlingen. We voegen deze basisbehoeften van leerlingen en de 
interventies van leraren om aan deze behoeften tegemoet te komen (interactie, instructie en 
klassenmanagement), samen binnen één omgeving. 
 

 Leerkrachtontwikkeling: 

De kern van de kwaliteit van het onderwijs is de kwaliteit van de leerkracht.  
 

 Versterking: 
Opbrengstgericht werken is gemeengoed. Een veilig schoolklimaat is van groot belang om te 
komen tot leren. Samenwerking met overige onderwijsinstellingen voor speciaal onderwijs maakt 
dat we onze expertise delen en uitbreiden.  
 

Onze visie is samengevat in de volgende richtinggevende uitspraken: 

 Wij hebben hoge verwachtingen van de leerlingen; 

 Wij willen onze leerlingen een veilige, stimulerende, respectvolle, plezierige en uitdagende 
leeromgeving bieden, waarin zij zich, samen en met elkaar, breed kunnen ontwikkelen; 

 Wij werken als team samen in deze leeromgeving, waarin ieder teamlid zich 
verantwoordelijk voelt voor de kwaliteit van het onderwijs en het welzijn van iedereen 
binnen de school; 

 Wij dragen samen met ouders gezamenlijk verantwoordelijkheid voor de 
(school)ontwikkeling van de kinderen. Dit kenmerkt zich door het structureel overleggen 

over de ontwikkeling van het kind; 
 Wij werken op een transparante manier samen met externe partners om leerlingen 

optimaal te kunnen begeleiden in hun ontwikkeling. Wij maken ons hard voor de 
participatie van onze leerlingen in een zo regulier mogelijke (leer-/woon-/werk-) omgeving; 

 Wij werken samen met andere scholen (Primair Onderwijs/Voortgezet Onderwijs, 
regulier/speciaal) om de integratie van onze leerlingen te stimuleren en om de doorstroom 
naar ander (vervolg)onderwijs waar mogelijk te bevorderen. 
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3. Beschrijving school en omgeving 
 
Kind- en Leercentrum W.A. van Liefland is een openbare school voor speciaal en voortgezet 
speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerenden (ZML). Kind- en Leercentrum W.A. van Liefland heeft 

een regiofunctie en is gehuisvest in de Multi Functionele Accommodatie (MFA) Het Schakelveld in 
de wijk Baggelhuizen in Assen. Het gebouw is gebouwd naar de huidige inzichten en opvattingen 
van hedendaags onderwijs. 
 
De andere gebruikers van de MFA zijn: een openbare- en een christelijke basisschool, een 
zorgexpertisecentrum, buitenschoolse opvang en een wijkcentrum. 
 

Binnen de MFA is overleg over gezamenlijk gebruik van het gebouw, maar ook onderwijsinhoudelijk 
zoeken de verschillende gebruikers verbintenis. Zo zijn er gezamenlijke vieringen, zoals 
bijvoorbeeld de Lampionnenshow en de opening van de Koningsspelen. De leerlingen van de 
afdeling Voortgezet Speciaal Onderwijs verzorgen de postvoorziening, de afvoer van oud papier en 
zij draaien de wasvoorziening. Ook helpen zij bij het onderhouden van het gebouw, met 
schoonmaakwerkzaamheden en groenonderhoud. Tot slot verzorgen zij in de schoolkantine 

catering mogelijkheden voor alle gebruikers.  

 
In samenwerking met de school voor Speciaal Basis Onderwijs De Meander, Speciaal Onderwijs 
cluster 4 De Aventurijn en Expertisecentrum De Arkel vormt de school een School Advies Team, 
waarbij breed gekeken wordt naar een goed onderwijsadvies.  
 
De school maakt deel uit van Plateau Integrale Kindcentra Assen en er is structureel overleg tussen 

de directeuren van deze 13 scholen. Daarnaast maakt de school deel uit van de 
Samenwerkingsverbanden SWV 22-01 voor Primair Onderwijs (PO) en Voortgezet Onderwijs (VO). 
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4. Big Rocks  
 

Voor schooljaar 2018-2019 heeft Kind- en Leercentrum W.A. van Liefland een aantal Big Rocks 
vastgesteld waaraan het komende schooljaar planmatig gewerkt gaat worden. De woorden Big 
Rocks verwijzen naar gewoonte 3 “Belangrijke zaken eerst” van Stephen R. Covey. Vanuit 
schoolontwikkeling zijn wij gekomen tot een aantal Big Rocks. Voor iedere Big Rock is een doel 
opgesteld en vervolgens uitgewerkt in activiteiten. Iedere Big Rock kan zich in een andere fase 
bevinden. Er zijn vier fasen te onderscheiden:  

 Fase 1: Visievormend 

 Fase 2: Invoering: praktijkervaring 
 Fase 3: Invoering: implementatie 
 Fase 4: Borging 

 
Tabel: Fasering Big Rocks  

Big Rock Schooljaar 
 

  
2015-2016 

 

 
2016-2017 

 
2017-2018 

 
2018-2019 

 

 
2019-2020 

Arbeidstoeleiding  

 

 

  Fase 1  2   Fase 3 

Emotionele 

ontwikkeling en 

sociale 

vaardigheden  

 Fase 1 Fase 2   3  Fase 4 

ICT + sociale 

media 

 

 

 Fase 1 Fase 2   3  Fase 4 

Eigenaarschap van 

leerlingen 

 

   1    Fase 2 

Leren leren  

 

 

Fase 1 Fase 2 Fase 3    4  

 

 
 

Fase 1: Visievormend 

 
 

Fase 2: Invoering, praktijkervaring 

 
 

Fase 3: Invoering, implementatie 

 
 

Fase 4: Borging.  
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4.1. Big Rock: Emotionele ontwikkeling en sociale vaardigheden  

 
Evaluatie 
2017-2018 

De implementatie van Aurecool heeft tijdens het schooljaar geleid tot een bijstelling van de 
uitvoeringsplanning van de doelen. Hiervoor was nodig om Big Rock 1B te laten voorgaan ten opzichte van 
Big Rock 1A. 
Groepsgewijze afname van de SEO’s heeft vandaar geen plaats gevonden en zal plaatsvinden in schooljaar 
2018-2019. Tevens heeft de school gedeeltelijk inzicht in de basale emotionele behoeften van haar 
leerlingen op individueel niveau, groepsniveau en schoolniveau, maar is nog niet volledig uitgewerkt.  
De beschikbare informatie van eerder afgenomen SEO’s, scholing, alle gedeelde ondersteuningsbehoeften 
vanuit de ontwikkelingsperspectieven en de methodieken van BOL en PBS etc. heeft geleid tot het opstellen 
van een basisklimaat. Deze gaan we specificeren voor SO/VSO en de route A en D.  
Aan de hand van het opgestelde basisklimaat is tijdens o.a. leerlingebesprekingen de benaderingswijze van 
het team afgestemd op de basale emotionele behoeften van de leerlingen.  

Er is dit schooljaar beleid ontwikkeld voor Big Rock 1A en 1B, waarin de cyclus HGW voor pedagogisch 
goed onderwijs is geactualiseerd.  

 
Doel  
2018-2019 

De school heeft aan het einde van het schooljaar inzicht in de basale emotionele behoeften van al haar 
leerlingen op individueel niveau, groepsniveau en schoolniveau.  
De benaderingswijze van het team is afgestemd op de basale emotionele behoeften van al haar leerlingen.   
Aan het einde van het schooljaar is er een basisklimaat opgesteld, gericht op o.a. de emotionele 
ontwikkelingsbehoefte, welke gedifferentieerd wordt voor leerroute A en B.  

Fase:  1 2 3 4 Fase 3: Invoering, implementatie 

Activiteiten Emotionele ontwikkeling:  
 Er vindt tweemaal teamscholing emotionele ontwikkeling plaats. 
 De SEO’s worden groepsgewijs afgenomen op basis van ijkmomenten gedurende de 

schoolloopbaan van de leerling.  
 Het basisklimaat wordt opgesteld, gericht op o.a. de emotionele ontwikkelingsbehoefte, 

gedifferentieerd voor leerroute A en D.  
 Er wordt een expertgroep emotionele ontwikkeling samengesteld ten aanzien van verdere 

implementatie van de emotionele ontwikkeling, de teamscholing en onderzoek/ implementatie van 
het ik-boek.  

 Er vindt vervolgens onderzoek plaats naar (een vorm van) het ik-boek en welke plaats het ik-boek 
gaat innemen in het onderwijs.  

 Er zal onderzocht worden in welke vorm het portfolio een plek inneemt in het ik-boek.  
Sociale vaardigheden:  

 School gaat werken met groepsplannen op basis van het groepsoverzicht sociale vaardigheden.  
 Er vindt onderzoek plaats naar een (nieuwe) methodiek SOVA 

Er worden lessen SOVA gegeven.   
Seksuele vorming en weerbaarheid:  

 Evalueren danwel bijstellen van de functie van de weerbaarheidsgroepen en het aanbod in de 
weerbaarheidsgroepen. 

 Dit schooljaar de herhalingslessen aanbieden.   

Data/termijn September: opstellen groepsoverzicht sociale vaardigheden (groepsplan Aurecool)  
Oktober-januari: Groepsgewijze afname van de SEO 

December: tussenevaluatie groepsplan sociale vaardigheden 
Juni: eindevaluatie groepsplan sociale vaardigheden 
2 x schooljaar 2018-2019 teamscholing emotionele ontwikkeling 

Evaluatie 
2018-2019 

 
 
 
 
 

 

EVALUATIE 
 
Scoring en 
fasering  
 

Scoring: Fasering schooljaar 2019-2020  

+ +/- - 

1. 

Visievormend  

2. Invoering: 

Praktijkervaring 

3. Invoering: 

implementatie  

4. Borging  

       

EVALUATIE  
 
Jaarplan 
2019-2020 
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4.2. Big Rock: Arbeidstoeleiding (doelgroepenmodel) 

 
Evaluatie 
2017-2018 

Er zijn met het team kernwaarden vastgesteld voor de arbeidstoeleiding/ doorgaande lijn. We hebben 
gekozen voor twee leerroutes, leerroute arbeid en leerroute dagbesteding. We gebruiken het 
doelgroepenmodel als onderlegger. Met het team is er een nieuwe doorgaande lijn vastgesteld 
(onderwijsaanbod), hieraan is de onderwijstijd gekoppeld. Het pedagogisch handelen en het didactisch 
handelen moeten nog worden uitgewerkt in het basisklimaat per stroming en fase.  

 

Doel 2018-
2019 

De school werkt in schooljaar 2018-2019 volgens de beredeneerde keuzes uit schooljaar 2017-2018 ten 
aanzien van het doelgroepenmodel. Gedurende het schooljaar wordt er iedere drie maanden geëvalueerd 
en vindt er (waar nodig) bijstelling en vaststelling plaats. Er is sprake van experimenteerruimte.  
Het pedagogisch handelen en het didactisch handelen zijn verder uitgewerkt in een basisklimaat, 
gedifferentieerd per stroming en fase.  

Fase:  1 2 3 4 Fase 2: Invoering, praktijkervaring 

Activiteiten Schoolbreed werken volgens het doelgroepenmodel 
Werken volgens de nieuwe werkwijze voor het Ontwikkelingsperspectief 
Werken met twee leerroutes 
Er vindt dit schooljaar teamscholing plaats.  
Er vinden dit schooljaar wederom bedrijvenbezoeken plaats.  
School blijft alert op de wettelijke kaders en actualiteit: deelname aan diverse overlegorganen/ 
netwerkoverleggen.  
School werkt samen met Effectief Onderwijs: er vindt tweemaal dit schooljaar een overleg plaats met 
ruimte voor uitwisseling en sparren.  

Data/termijn Geheel schooljaar 2018-2019 
Begin schooljaar: starten met nieuw format OPP 
Begin schooljaar: starten met werken vanuit twee leerroutes.  
Februari – maart: bedrijvenbezoeken 

Evaluatie 
2018-2019 

 
 
 
 

 

EVALUATIE 
 
Scoring en 
fasering  

Scoring: Fasering schooljaar 2019-2020  

+ +/- - 

1. 

Visievormend  

2. Invoering: 

Praktijkervaring 

3. Invoering: 

implementatie  

4. Borging  

       

EVALUATIE 
 
Jaarplan 
2019-2020 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



11 

 

4.3. Big Rock: Eigenaarschap van leerlingen 

 

Inleiding Kind- en Leercentrum W.A. van Liefland heeft als doel een grotere betrokkenheid en invloed op het eigen 
leerproces van de leerlingen te realiseren. Betrokkenheid op het eigen leerproces draagt bij tot het meer 
voorspelbaar en daarmee veilig maken van de eigen omgeving. Dat maakt dat er ruimte is voor 
ontwikkeling op het gebied van zelfstandigheid. Een hogere mate van zelfstandigheid zal bijdragen aan een 
effectieve deelname aan de maatschappij. Betrokkenheid en invloed op het eigen leerproces bestaat uit 
meerdere onderdelen, te weten leren leren, wettelijke bevoegdheden, gespreksvaardigheden en resultaten 
inzichtelijk maken.  

Doel 2018-
2019 

Aan het einde van het schooljaar 2018-2019 is Begeleid Ontdekkend Leren ingebed in het onderwijsaanbod 
en vastgelegd in het beleid ‘betrokkenheid op het eigen leerproces.’ 
 
Aan het einde van het schooljaar 2018-2019 maakt leerlingbetrokkenheid bij besprekingen over het eigen 
onderwijsproces onderdeel uit van het beleidsplan ‘betrokkenheid op het eigen leerproces’.  
 
Aan het einde van schooljaar 2018-2019 zijn de resultaten van verschillende visievormende onderzoeken 
naar betrokkenheid op het eigen leerproces binnen de school verwerkt in het beleidsplan ‘betrokkenheid op 

het eigen leerproces’.  
 
Aan het einde van het schooljaar is een beleidsplan ‘betrokkenheid op het eigen leerproces’ opgesteld.  
Hierbij is ook beschreven hoe resultaten van betrokkenheid en invloed op eigen leerproces in kaart worden 
gebracht.  
 

Fase:  1 2 3 4 Fase 1: Visievormend en  
Fase 2: Invoering, praktijkervaring 

Activiteiten SO:  
 Leerlingen van 12 jaar en ouder wonen OPP-gesprekken bij.  
 Leerlingen vanaf leerjaar 6 hebben mentorgesprekken.  
 Onderzoeken mogelijkheden inzetten van een portfolio vanaf leerjaar 6 
 Onderzoeken gespreksvaardigheden, op welke wijze inzetten in het SO 
 Onderzoeken vergroten van het taalniveau  

VSO:  
 Leerlingen van 12 jaar en ouder wonen OPP-gesprekken bij. 
 Implementatie van structureel afnemen van de interessetest TOTA 
 Alle leerlingen van het VSO hebben mentorgesprekken.  
 Onderzoeken mogelijkheden inzetten van een portfolio voor alle leerlingen van het VSO 

Algemeen:  
 Opstellen van een beleidsplan ‘betrokkenheid op het eigen leerproces.’ 

 Opstellen van een deelhoofdstuk wettelijke bevoegdheden leerlingen in het zowel beleidsplan 
‘omgaan met de naleving op de privacywet (AVG)’: bijvoorbeeld OPP/ BOL-evaluatie/ 
stagegesprekken/ contactweekgesprekken als in het beleidsplan ‘betrokkenheid op het eigen 
leerproces’.  

 Opstellen van een deelhoofdstuk leren leren in het beleidsplan ‘betrokkenheid op het eigen 
leerproces.’ 

 Schoolniveau leren leren wordt gekoppeld aan basisklimaat. 
 Teamscholing (nieuwe) collega’s/studenten en opfris teamscholing.  

Data/termijn Schooljaar 2018-2019 
Opstellen beleidsplan: mei 2019 
Implementatie-onderdelen: start schooljaar 

Evaluatie 
2018-2019 

 
 
 
 

 

EVALUATIE 
 
Scoring en 
fasering  

Scoring: Fasering schooljaar 2019-2020  

+ +/- - 

1. 

Visievormend  

2. Invoering: 

Praktijkervaring 

3. Invoering: 

implementatie  

4. Borging  

       

EVALUATIE 
 
Jaarplan 
2019-2020 
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4.4. Big Rock: ICT  

 

Evaluatie 
2017-2018 

Dit schooljaar zijn de didactische ICT-vaardigheden van het team vergroot door middel van ICT 
assessments, scholing en workshops.  
Er is een ICT-activiteitenplan gemaakt voor dit schooljaar.  
Het gebruik van beeldmateriaal bij het lesgeven aan onze leerlingen is belangrijk, hiervoor maken wij 
zoveel mogelijk gebruik van het digibord voor instructie en uitleg 
Er is dit schooljaar geen schoolbreed ICT-arrangement ontwikkelt, dit zal komend schooljaar aan bod 
komen. Daarbij zal er een inspirerende digitale leeromgeving op maat opgezet worden waarbij elke leerling 
zich kan ontwikkelen op eigen niveau.  
Het afgelopen schooljaar zijn we ingehaald door de actualiteit op het gebied van social media. In reactie 
hierop hebben we ingezet op het onderwijzen van social media door middel van gesprekken met 
(betrokken) leerlingen en ouders/verzorgers, gastlessen met inzet van de jeugdagent en dit veelvuldig 
onder de aandacht gebracht.   

 

Doel 2018-
2019 

Er is schoolbreed een doorgaande lijn lesaanbod social media vastgesteld. 
Er is een protocol social media opgesteld en vastgesteld.  
Het meerjaren beleidsplan ICT is geëvalueerd.  
Het meerjaren beleidsplan ICT is geactualiseerd voor de komende schoolplanperiode.  

Fase:  1 2 3 4 Fase 3: Invoering, implementatie 

Activiteiten Voorlichting aan het team door jeugdagent 
Inzet MEE-training rondom thema social media 
Een ouderavond organiseren rondom het thema social media 
Er wordt een lessenserie social media uitgewerkt 
Teamscholing ICT (d.m.v. workshops en CPV’s)  
Uitwerken meerjaarbeleidsplan 
Uitwerken meerjaren financiële begroting 

Data/termijn Oktober: jeugdagent 
November: starten MEE-training 
Maart: ouderavond social media 
Vanaf december/januari: lessenserie 
Schooljaar: uitwerken meerjarenbeleidsplan 
Schooljaar: uitwerken meerjaren financiële begroting 

Evaluatie 
2018-2019 

 
 
 
 

 

EVALUATIE 
 
Scoring en 
fasering  

Scoring: Fasering schooljaar 2019-2020  

+ +/- - 

1. 

Visievormend  

2. Invoering: 

Praktijkervaring 

3. Invoering: 

implementatie  

4. Borging  

       

EVALUATIE 
 
Jaarplan 
2019-2020 
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4.5. Big Rock: Leren leren   

 
Evaluatie 
2017-2018 

De school heeft inzicht in het niveau van leren leren op individueel, groeps- en schoolniveau.  
De school hanteert de Begeleid Ontdekkend Leren methodiek in alle groepen. Het beleid op leren leren 
wordt komend schooljaar opgesteld en afgerond.  
Borging staat centraal en nieuwe collega’s worden meegenomen worden in de methodiek. 

 
Doel  
2018-2019 

Aan het einde van het schooljaar 2018-2019 is Leren Leren vastgelegd in het beleidsdocument. Leren leren 
is onderdeel van het basisklimaat en is gekoppeld aan de fases/leerjaren.  
Begeleid Ontdekkend Leren is zichtbaar in de hele school.  

Fase:  1 2 3 4 Fase 4: Borging 

Activiteiten Bij aanvang van het schooljaar hebben SO-groepen op basis van scoring een groepsoverzicht van 
functioneren op leerlijn Leren leren.  
De expertgroep stelt het beleid ‘Leren leren’ op. (Inhoud: doel, vorm gekoppeld aan de fasen/leerjaren, 
financiële middelen, professionalisering/scholing van de teamleden)  
Leren leren is onderdeel van het basisklimaat. 
De expertgroep stelt het beleid ‘Leren leren’ vast. 
Alle groepen worden bezocht door de Begeleid Ontdekkend Leren -trainer en krijgen Begeleid Ontdekkend 
Leren coaching.  
Het denklicht is gevisualiseerd in alle groepen.  
Er vindt dit schooljaar 2x teamscholing plaats. 
Er vindt collegiale consultatie op het gebied van Begeleid Ontdekkend Leren plaats. 
Er vindt dit schooljaar scholing plaats voor de nieuwe collega’s en de nieuwe studenten.  
Er wordt een informatieboekje opgesteld voor externe contacten over Begeleid Ontdekkend Leren.   
 

Data/termijn Schooljaar 2018-2019 

Evaluatie 
2018-2019 

 
 
 

 

EVALUATIE 
 
Scoring en 
fasering  

Scoring: Fasering schooljaar 2019-2020  

+ +/- - 

1. 

Visievormend  

2. Invoering: 

Praktijkervaring 

3. Invoering: 

implementatie  

4. Borging  

       

EVALUATIE 
 
Jaarplan 
2019-2020 

Niet van toepassing.  
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5. Ambities 
 

5.1. Ambities scholing 

Onze organisatie draait op menskracht. Het is van belang om voldoende te investeren in deze 
menskracht, zodat teamleden zich bekwaam kunnen/blijven voelen en hun eigen professionele 
ontwikkeling doorgang blijft vinden. Goed opgeleide medewerkers verzorgen kwalitatief goed 
onderwijs. Een beknopt overzicht van onze ambities rond scholing voor het komende schooljaar: 

 Scholing Zo leer je kinderen lezen en spellen, expertgroep en team; 

 Scholing Master Educational Needs leraren; 
 Scholing Begeleid Ontdekkend Leren, team en expertgroep; 
 Scholing ICT; sociale media, workshops 
 Scholing Gezond Werken Noord-Nederland, individuele teamleden; 
 Scholing Noordelijk Onderwijs Gilde, individuele teamleden;  
 (Na)Scholing weerbaarheidstrainers; 
 Scholing rond emotionele ontwikkeling, team; 

 

5.2. Ambitie samenwerking 

 Samenwerking versterken met scholen specialistisch onderwijs primair onderwijs en 
voortgezet onderwijs; 

 Samenwerking Praktijkonderwijs Assen – Balansgroep; 
 Samenwerking School Advies Team met COSIS – KDC de Arkel;  

 Delen van expertise SO, SBO en zorginstellingen. 

 
 

5.3. Ambitie Lesplaats  

De school gaat in schooljaar 2018-2019 starten met een lesplaats voor de doelgroep VSO. 
De plek aan de Hoofdvaartsweg is gesitueerd midden in de samenleving, zodat er optimaal contact 
kan worden gezocht met de buurt/buurtonderwijs.  
Op de Lesplaats wordt met name praktisch gewerkt, maar met een onderwijskundige basis 

vooropgesteld. Onze leerlingen verdienen een plek waar zij zichzelf kunnen tonen met al hun 

potentie en waar zij door oefening mee kunnen doen in de maatschappij. 
Bij de start van het schooljaar zullen de leerlingen uit fase 2 en fase 3 in eerste instantie 2 dagen 
theorie en praktijk op de Lesplaats ontvangen. Het streven is om het aantal dagen onderwijs en 
praktijk op de Lesplaats gedurende het eerste half jaar van het schooljaar uit te breiden.  
Daarnaast willen wij aansluiten bij de behoefte van deze doelgroep door in tweede lijn 
zorgondersteuning buiten schooltijden aan te bieden: een vakantie of weekend krijgt een meer 

zinvolle invulling.  
 

 

6. Begroting 
 
De begroting voor 2018 is opgesteld.  

 

7. Inzet formatie 2018-2019 
 
De inzet van formatie voor schooljaar 2018-2019 is opgesteld en in te zien bij de directie van de 
school.  

 


