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Inleiding  
Het jaarplan 2020-2021 is een uitwerking van het schoolplan 2019-2023, waarin een 

meerjarenplanning staat opgenomen met betrekking tot de ambities van de vestiging VSO Hoorn 

van De Spinaker. 

 

Dit jaarplan geeft richting aan de uit te voeren plannen. In het jaarverslag - dat elk jaar wordt 

opgesteld - wordt geëvalueerd of de te verwachte ontwikkeling en doelen zijn gerealiseerd. Op 

deze wijze wordt vorm gegeven aan een cyclus van plannen, uitvoeren en evalueren binnen het 

vierjarig schoolplan. 

 

Het uitgangspunt van het schoolplan en daarmee de jaarplannen zijn de drie pijlers zoals vastgesteld 

in het strategisch beleidsplan van Ronduit, het schoolbestuur waar De Spinaker onder valt.  

 

 
 

In dit jaarplan komen de 5 bouwstenen van de school achtereenvolgens aan bod: 

 Het pedagogische klimaat; 

 Het Onderwijs; 

 Het personeel 

 De Veiligheid en  

 De samenwerking met partners buiten de school 

 

Monitoring vindt plaats middels het programma “Werken Met Kwaliteit” (WMK). De uitgezette 

vragenlijsten worden geanalyseerd en zo nodig opgenomen in het volgende jaarplan. 

 

Mark Leek 

Vestigingsdirecteur Vso De Spinaker Hoorn 

 

Augustus 2020  



 

 

1. Pedagogisch klimaat 
 

Onderwerpen: 

 Ondersteuningsstructuur opzetten en vaststellen; 

 Herstart maken met PBS (Positive Behavior Support); 

 Vaststellen werkwijze herstart (Switch); 

 

1.1 Opzetten en vaststellen van een nieuwe ondersteuningsstructuur 

In de school is op dit moment niet een duidelijke structuur voor de ondersteuning van leerlingen en 

docenten aanwezig. Er zijn wel systemen aanwezig: 

 Er is een ondersteuningscoördinator (OCO) aanwezig. Deze heeft ook de functie van 

orthopedagoog. In totaal is er formatie beschikbaar voor 0,8000. 

Er waren in voorgaande jaren veel meer uren beschikbaar. Als gevolg van formatieve krapte 

en onduidelijkheid over de beschikbare formatie is er op het moment van schrijven nog geen 

ruimte gevonden om voor meer uren ondersteuning aan te nemen. 

 Voor de leerlingen worden OPP’s opgesteld. Deze worden besproken in de 

leerlingbespreking. Daarbij is de docent en de OCO aanwezig. De OPP’s worden eventueel 

aangevuld en/of aangepast en daarna besproken in een oudergesprek. Tweemaal per jaar 

moet het OPP worden ondertekend. Het OPP bestaat uit een algemeen deel waarin de 

situatie van de leerling wordt beschreven in belemmerende en protectieve factoren en 

waarin een uitstroomprofiel wordt beschreven. Het tweede deel is het handelingsdeel van 

het OPP. In dit deel worden de doelen beschreven voor de komende periode en geëvalueerd 

als de periode om is. Ouders tekenen voor dit handelingsdeel.  

 Er is een commissie van begeleiding (CvB) ingericht. In deze CvB worden leerlingen besproken 

waarmee problemen zijn (didactisch, sociaal-emotioneel, gezinssituatie, stage, uitstroom) en 

worden leerlingen besproken die instromen in de school. Het gaat daarbij om zijinstroom 

vanuit het regulier voortgezet onderwijs (problematiek, ondersteuningsbehoefte, kunnen we 

dat als school bieden, is de organisatie ingericht op deze instroom) 

 Als het niet goed gaat met leerlingen is er de mogelijkheid van een Switch. Dit een plaats in 

de school waar kinderen naar toekunnen en onder leiding van een leerkrachtondersteuner 

kunnen herstellen waarna de leerling terugkeert naar de klas. De Switch werkt in principe 

vanuit het model Switch, maar op dit moment wordt dat niet ingezet.  

 Voor ongeveer 8 uur per week is er een schoolmaatschappelijk werker (SMW) beschikbaar 

vanuit 1. Hoorn. De gemeente Hoorn levert deze dienst alleen voor de leerlingen die vanuit 

Hoorn komen. Voor de leerlingen uit andere gemeenten is deze inzet niet beschikbaar. Indien 

nodig verwijst de medewerker ouder en/of leerling naar het juiste loket in de desbetreffende 

gemeente. Nog onduidelijk is wanneer het SMW voor een leerling wordt ingezet.  

 Op dit moment levert de directie een belangrijke in het herstelproces van een leerling in de 

school. Als het in de klas niet lukt en de Switch niet succesvol is, dan komt de directie in 

beeld. De directie doet een laatste poging om leerlingen weer op de juiste manier in een klas 

aan het werk te krijgen. Als dat niet lukt is er slecht s de mogelijkheid om kinderen op te laten 

halen, te schorsen of te verwijderen. 

 

 

 

 



 

 

 

Het is belangrijk om structuur in het systeem te krijgen zodat voor alle partijen (leerlingen, docenten, 

directie, ouders, hulpverleners etc.) duidelijk is langs welke route de ondersteuning precies loopt, 

zodat iedereen weet wat er moet gebeuren, wat de volgende stap is en wat de consequenties zijn als 

stappen niet worden gezet.  

 

In principe zou er een model moeten ontstaan dat grofweg de volgende stappen in zich heeft: 

1. De docent heeft in de groep een probleem met een leerling. Op basis van beschikbare 

didactische en pedagogische kennis en ervaring is de docent in staat om de problemen met 

de leerling op te lossen. De docent zet daarbij ook de ouders in (oudergesprekken). 

Daarbij zijn didactische en pedagogische vaardigheden van docenten van belang, maar ook 

eenduidigheid in aanpak in de school.  

De docent heeft voor als het niet gaat, een aantal mogelijkheden waar hij op terug kan 

vallen: 

- een sterk pedagogisch klimaat in de school; 

- een systeem voor time-out of herstel; 

2. De docent heeft geprobeerd de problemen op te lossen maar 

- is daar nog niet in geslaagd; 

- de problemen zijn groter of complexer geworden; 

- een incident heeft de opgebouwde vooruitgang teniet gedaan etc. 

De docent zet de OCO in om hem te helpen (gesprek, observatie, beeldcoaching, tips en 

handelingsadviezen, voorbeeldlessen etc.) Ook hier zijn gesprekken met ouders en met 

hulpverleners belangrijk. De OCO raadpleegt eventueel voor extra informatie de 

orthopedagoog (Ortho) 

3. De inzet van de docent en de OCO hebben niet geleid tot verandering in de problematiek van 

de leerling. De docent of de OCO brengt de leerling in de Commissie van Begeleiding (CvB) in. 

In deze CvB zijn de Ortho, de OCO en de directie aanwezig om de casus te bespreken. Er 

worden nieuwe ondersteuningsmogelijkheden besproken en voorgesteld. Het gaat hierbij 

om: 

- Ondersteuning van de docent; 

- Ondersteuning van de leerling; 

- Inzet van de SMW’er; 

- Ondersteuning vanuit de hulpverlening; 

- Alternatieve aanpakken of ingrepen in bijvoorbeeld de organisatie van het onderwijs (niet 

meer mee naar een bepaald praktijkvak, later komen, eerder naar huis etc.) 

4. De CvB interventies zijn niet effectief. Dit betekent dat er ondersteuning moet worden 

gevonden buiten de school of in het gesprek met specialisten van binnen en buiten de school. 

Er wordt een Multidisciplinair Overleg gepland (MDO). Bij een MDO worden naast de directie, 

OCO, orthopedagoog, de docent ook de ouders en bijvoorbeeld hulpverleners, het SWV, de 

schoolarts en de leerplichtambtenaar uitgenodigd.  

 

Om een model als hierboven is geschetst te kunnen hanteren, is het volgende belangrijk: 

 Docenten beschikken over voldoende didactische en pedagogische vaardigheden voor de 

doelgroep; 

 Er zijn voldoende docenten en ondersteuners in school; 

 Er zijn voldoende uren OCO en Ortho. 

 Deze brengen de benodigde kennis en vaardigheden mee; 



 

 

Het schooljaar 2020-2021 zal worden gebruikt voor het opzetten van een goede ondersteunings-

structuur waarbij bovenstaand model leidend is.  

 

1.2 Pedagogisch klimaat (Positive Behavior Support): 

De school en docenten kunnen nog niet terugvallen op een systeem voor het pedagogisch klimaat. De 

docenten werken vooral met hun eigen kennis en vaardigheden en daarmee zijn zij in staat om 

ondersteuning aan kinderen te bieden, de belangrijkste lessen zo goed als mogelijk is te geven en in 

te kunnen grijpen als het niet gaat zoals de docent wil. Het repertoire van de docenten is bij 

zwaardere problematiek nog niet altijd toereikend. Er wordt dan teruggevallen op de mogelijkheid 

voor herstel (Switch), repressie en eventueel naar huis sturen of inzetten van een schorsing.  

 

Van de school mag worden verwacht dat juist zij – er is immers sprake van voortgezet speciaal 

onderwijs; kinderen komen naar de school vanwege die problematiek – in die gevallen een antwoord 

heeft of kan vinden op die problematiek, zodat het kind op een goede manier in de school kan 

worden ondersteund. 

De school heeft voor het pedagogisch klimaat in de school een aantal jaar geleden gekozen voor 

invoering van Positive Behavior Support (verder: PBS). PBS is een systeem waarmee het pedagogisch 

klimaat kan worden versterkt, structuur kan worden geboden aan leerlingen, maar ook aan docenten 

en handvatten worden geboden voor situaties waarin kinderen niet doen wat er van ze wordt 

verwacht. Het uitgangspunt daarbij is nadruk leggen op het gewenste gedrag waarbij zo weinig 

mogelijk aandacht wordt besteed aan het ongewenste gedrag.  

De invoering heeft vertraging opgelopen en is dus nog niet zover als bedoeld of gehoopt. Dit 

schooljaar wordt gebruikt om een nieuwe start te maken, de basisbeginselen onder de knie te 

krijgen, voldoende momenten te creëren waarin het team wordt getraind in de basis van PBS, in het 

gebruik van PBS op de werkvloer en in het leren van de taal die binnen PBS wordt gebruikt.   

 

1.3 Switch 

In de school is een ruimte ingericht voor herstel van leerlingen bij problematiek. Op vijf dagen in de 

week is hiervoor een leerkrachtondersteuner werkzaam. De ruimte heet de Switch en de aanpak is in 

principe gestoeld op de werkwijze “Time-Out en Switch”, zoals beschreven door Harry Velderman.  

De Switch wordt door de docent ingezet als deze handelingsverlegen is en geen alternatieve 

interventies tot zijn beschikking heeft. Plaatsing van een kind in de Switch is tijdelijk. Het is de 

bedoeling dat een leerling er tot rust komt, er wordt aangesproken en op een goede manier weer 

terugkeert naar de klas. 

 

Bij verwijderen van een leerling uit de klas wordt vanuit de Switch gekeken naar het volgende: 

 Het probleemgedrag van de leerling; 

 De interactie tussen docent en leerling die heeft geleid tot verwijdering uit de klas. 

 

Op dit moment functioneert de Switch (nog) niet (helemaal) zoals Velderman het heeft beschreven. 

In dit schooljaar gaan we intensief kijken naar de Switch, naar de theorie van Velderman, naar de 

problematiek van onze leerlingen, naar de organisatie van het onderwijs in onze school, de 

beschikbare ondersteuning en bekijken of Switch nog steeds de manier is om de time-out en 

hersteloptie mee aan te pakken. Als dat zo is, dan gaan we terug naar de theorie en uitvoering geven 

aan het model van Velderman. Mochten we tot een andere conclusie komen, dan zullen we nog voor 

het einde van het schooljaar komen tot de keuze voor een nieuw model en dit invoeren, zodat we 

een sterke, werkbare mogelijkheid tot herstel hebben in 2021 – 2022. 



 

 

1.4 PLANNING PEDAGOGISCH KLIMAAT 2020-2021 
 

Onderdeel Planning Indicator Randvoorwaarden 

Q3 Q4 Q1 Q2 

Ondersteuningsstructuur - Zicht krijgen op de 

formatie 

- Bekijken op welke 

manier 

ondersteuning op 

dit moment is 

ingericht 

- Systeem bedenken 

voor de onder-

steuning van 

leerlingen en 

docenten 

- Vaststellen welke 

hiaten er moeten 

worden opgelost 

- Eventueel extra 

personeel 

aannemen 

- Systeem inrichten 

voor de onder-

steuning van 

leerlingen en 

docenten 

- Zicht krijgen op de 

beschikbare 

formatie voor het 

volgende schooljaar 

- Passende keuzes 

maken voor de 

inzet van personeel 

als het gaat om 

ondersteuning 

- Ondersteunings-

structuur 

vaststellen 

 

- Overlegstructuur is 

ingericht en bezet; 

- Kennis en vaardigheden 

zijn op orde 

- Voldoende personeel 

- Voldoende kennis en 

vaardigheden 

- Pedagogisch klimaat op 

orde 

-  

 

PBS;  

Basis, PBS-cyclus, 

reactieprocedure en MOS 

6 oktober studiemiddag 

in themaweek 

- Cyclus 

- MOS 

- Reactieproce-

dure 

16 december 

studiemiddag in 

themaweek 

- Herhaling 

- Nieuwe MOS 

17 februari 

studiemiddag in 

themaweek 

- Herhaling 

- Nieuwe MOS 

- Klassenconsulta-

ties met 

Kijkwijzer 

21 april  

studiemiddag in 

themaweek 

- Herhaling 

- Terug naar MOS 

1,2 of 3 

- Evaluatie 

- PBS-Team; 

- Afstemming afspraken rond 

PBS; 

- Inzetten cyclus en gebruik 

matrix via MOS, zichtbaar in 

de school; 

- Gebruik van de 

reactieprocedure; 

- Beschikbare ruimte 

i.v.m. Covid 

Switch Switch opstarten - Beoordelen systeem 

Switch 

- Systeem leggen 

naast de (beoogde) 

ondersteuningsstruc

tuur en vaststellen 

of ze elkaar 

aanvullen 

- Plan maken voor 

invoering van model 

Switch of 

- Werkgroep instellen 

die op zoek gaat 

naar een ander 

model en  

- Plan maken voor 

invoering van nieuw 

model voor Time-

Out en Switch 

- Vaststellen 

werkwijze voor time-

out en switch 

- Time-out en switch 

verankeren in 

plannen voor het 

nieuwe schooljaar 

 

- Keuze is gemaakt; 

- Passend in 

ondersteuningsstructuur 

- Beschikbare ruimte 

- Voltijds bemanning 

van de ruimte 

 



 

 

2. Onderwijs 
 

Doelstellingen: 

 Herstart/Invoering Directe instructiemodel; 

 Uitwerken van leerlijnen;  

 IVIO 

 Tumult 

 Techniek 

 

Het schooljaar 2020-2021 is de school gestart met een nieuwe directeur. De interim-directeur is 

vertrokken per 1 augustus 2020. De nieuwe directeur stelt vast dat op het gebied van het 

pedagogisch klimaat en op het gebied van de didactische ontwikkeling (inhoudelijk voor leerlingen en 

technisch in didactiek door de docenten) stappen moeten worden gezet. 

 

2.1 Model voor de instructie; 

Dat de instructie ertoe doet behoeft geen betoog. In de school zijn in het verleden daarom keuzes 

gemaakt voor modellen voor de instructie, namelijk Expliciete Directie Instructie en/of IGDI. Het team 

heeft die keuze gemaakt omdat zij het van belang acht om in het onderwijsleerproces doelgericht 

kennis, inzichten en vaardigheden te onderwijzen. EDI en IGDI zijn varianten op het basis directe 

instructiemodel. De directie stelt vast dat er bij de vakken Nederlands, Engels, Rekenen, Wiskunde, 

Economie (nog) onvoldoende gebruik wordt gemaakt van het basismodel van directie instructie.  

 

De inzet voor het schooljaar 2020-2021 is daarom in eerste instantie gericht op het versterken van 

het basismodel voor de directe instructie. Pas in een later stadium wordt het interessant om 

verfraaiingen van het model (zoals EDI en IGDI) aan de orde te laten komen. Bij varianten op het 

model gaat het vooral over meer frequente interactie door middel van modeling en feedback en het 

activeren van de leerlingen. De mate waarin leerkrachtgestuurd leren en leerlinggestuurd leren 

elkaar afwisselen verschilt ook in de modellen. 

 

De focus zal dit schooljaar dus liggen op de onderdelen: 

1. Dagelijkse terugblik (terugblik op de leerstof van de vorige les als relevant en/of ophalen van 

voorkennis); 

2. Presentatie (Overzicht van wat je met de les wilt bereiken. Daarna stapsgewijze introductie 

van de lesstof en de regelmatige controle of de leerlingen de stof begrijpen) 

3. (In)Oefening (Tijdens begeleid inoefenen stelt de docent veel vragen, let erop of alle 

leerlingen betrokken blijven en probeert hoge successcores te halen. Daarmee bevordert de 

docent het zelfvertrouwen van de leerlingen) 

4. Individuele verwerking (De leerlingen verwerken de leerstof zelfstandig. De docent creëert 

een omgeving waarin de leerlingen hun leertijd effectief gebruiken. De docent controleert zo 

snel mogelijk, zodat hij direct feedback kan geven op het werk.) 

5. Periodieke terugblik (Een keer per week, of na elk leerstofonderdeel blikt de docent met de 

leerlingen terug) 

6. Terugkoppeling (De docent geeft feedback en moedigt aan. Hoe komt het dat goed of fout 

ging etc.) 

 

 



 

 

Aan het einde van het schooljaar zal worden bekeken welke de vervolgstappen zijn en welke 

verdieping in het model noodzakelijk is.  

Voor de introductie van het directie instructiemodel en eventueel ook voor het vervolg in dit 

schooljaar, zal gebruik worden gemaakt van een externe trainer.  

 

2.2 Leerlijnen 

In de school wordt gewerkt op de niveaus basiskader en vmbo-t. Er wordt gebruik gemaakt van 

reguliere methodes die ook in het reguliere VO worden gebruikt. Er zijn geen methodes beschikbaar 

die speciaal voor het VSO geschreven zijn.  

Kinderen gaan naar het VSO omdat zij als gevolg van sociale, medische en/of didactische 

problematiek nog niet toe zijn aan het kunnen functioneren in een reguliere setting. Dat impliceert 

dat in de VSO-school tijd en aandacht wordt besteed aan het omgaan met deze problemen. Een deel 

van de beschikbare tijd wordt besteed aan ervoor zorgen dat het in de lessen zo goed mogelijk 

verloopt. Hiervoor is o.a. de mentortijd ingevoerd.  

 

Echter hoe we het ook wenden of keren; een deel van de lestijd wordt in beslag genomen door 

problematiek op gedrag, in de sociaal-emotionele ontwikkeling en/of leerproblematiek. Aan het 

begin van een schooljaar is dat voor een nieuwe groep niet altijd precies in te schatten, maar op basis 

van historische gegevens moeten we een aardige inschatting kunnen maken van de extra tijd die we 

in het VSO aan dit soort processen besteden ten opzichte van het reguliere VMBO.  

Wanneer je dat met elkaar vaststelt, betekent dit dat je reeds aan het begin van het schooljaar weet 

hoeveel procent van je methode je dat jaar waarschijnlijk gaat realiseren. Om te voorkomen dat we 

ons aan het einde van het schooljaar laten verrassen, willen we de leerlijnen zodanig aanpassen, dat 

we datgene doen in een schooljaar wat nodig is om verder te kunnen, aan te sluiten bij het volgende 

schooljaar, de lessen geven die nodig zijn om examens te kunnen doen etc. Dat wat daar niet bij 

hoort kan dan – beredeneerd – worden weggelaten. 

 

In het schooljaar 2020 – 2021 willen we voor het niveau basis-kader kijken naar de leerlijnen voor: 

 Rekenen, Wiskunde, Nederlands en Engels 

 

Voor het niveau VMBO-theoretisch 

 Geschiedenis en Biologie 

 

2.3 IVIO Nederlands 

Bieden van het vak Nederlands op het niveau VMBO-t met behulp van IVIO. Opschrijven wat IVIO is. 

Alle leerlingen van leerjaar 3 en 4. Laptops voor de leerlingen. Samenwerking met IVIO. 

Einde jaar wat we gaan aanbieden in leerjaar 1 en 2. Leerjaar 1 en 2 T doet andere methode dan we 

doen in IVIO. Weinig leerlingen in 1 en 2. Nadenken over de vraag of deze leerlingen volgend jaar ook 

in IVIO zouden moeten werken. In Q2 bedenken. Plus bepalen met welk vak we gaan uitbreiden om 

een tweede profiel aan te bieden. Wat betekent dat voor de eerste en tweede jaars.  

Geld beschikbaar in TechniekPact.  

 

2.4 Tumult 

Tumult is de methode die gaat over het aanleren van belangrijke vaardigheden voor de toekomst. In 

onze school is er gekozen voor de onderdelen studievaardigheden, sociale vaardigheden en LOB. De 

methode is dit schooljaar nieuw. De invoering zal - middels een invoeringstraject met de bouwers van 

Tumult – worden begeleid. 



 

 

2.5 Techniek 

Vanaf het schooljaar 2020-2021 is er weer een techniekdocent in de school aanwezig. Met de 

techniekdocent en in de samenwerking met scholen in de regio binnen TechniekPact is het de inzet om 

leerlingen te interesseren voor een toekomst in de techniek. Daarnaast geeft het vak techniek in de school 

ons de mogelijkheid voor het instellen van een nieuw te kiezen profiel. 

In het schooljaar 2020-2021 wordt tijd en geld geïnvesteerd voor het opzetten van een duidelijk curriculum 

techniek en wordt – naar de realisatie van een nieuw gebouw over 2 jaar met daarin een technieklokaal en 

een lokaal voor ICT en techniek – vast nagedacht over visie op techniek in de nabije toekomst en de 

gevolgen daarvan voor de inrichting van lokalen en de aanschaf van materialen. 

 

Samen met de partners van TechniekPact worden mogelijkheden voor samenwerking op dit domein verder 

verkend (gebruik van praktijkruimtes, symbiose en andere samenwerkingsmogelijkheden en -

overeenkomsten, gebruik van materialen en machines, informatie-uitwisseling, stages etc.). De 

techniekdocent is afkomstig van een van de scholen uit het TechniekPact. 

 

 

 

 

  



 

 

2.6 PLANNING ONDERWIJS 2020-2021 
 

Onderdeel Planning Indicator Randvoorwaarden 

Q3 Q4 Q1 Q2 

Directie instructie; 

Inzetten directe instructie-

model (DIM) 

7 oktober studiemiddag 

in themaweek 

- Trainen op DIM 

17 december 

studiemiddag in 

themaweek 

- Herhaling 

- Oefenen 

- Kiezen welke 

vakken 

18 februari 

studiemiddag in 

themaweek 

- Collegiale 

consultatie 

22 april  

studiemiddag in 

themaweek 

- Klassencon-

sultaties met 

Kijkwijzer 

- Gebruik model bij 

basisvakken Ned, Eng, Rek, 

Wis (Ges, Bio) 

- Zichtbaarheid in de klas/op 

het bord 

-  

- Beschikbare  

ruimte i.v.m.  

Covid 

Leerlijnen 

Aanpassen leerlijnen aan de 

populatie 

7 oktober studiemiddag 

in themaweek. 

Informatie en 

werkmiddag 

9 november Opbreng-

stendag; 

terugkoppeling stand 

van zaken vanuit de 

werkgroep 

8 maart Opbreng-

stendag; 

terugkoppeling stand 

van zaken vanuit de 

werkgroep 

28 juni Opbreng-

stendag; 

terugkoppeling stand 

van zaken vanuit de 

werkgroep 

- Leerjaren, 

- Leerniveaus; 

- Methodes; 

- Inzicht in problematiek; 

- Afgestemd met het VO in 

methodes en becijfering 

- Methodes, 

- Beschikbare leerlijnen 

IVIO Nederlands 

 

Schooljaar 2020-2021 

invoering Nederlands 

in VMBO-T 

Evaluatie met 

docenten 

Evaluatie Evaluatie en afspraken 

maken over de inzet in 

het nieuwe schooljaar. 

- Laptops; 

- Opbrengsten 

 

Inzet trainer IVIO op afroep 

Tumult; 

Loopbaan oriëntatie en 

studievaardigheden 

29 September startdag  Evaluatie Evaluatie en afspraken 

maken over het de 

inzet in het nieuwe 

schooljaar. 

- Teamtraining 

-  

 

Inzet trainer Tumult 

  



 

 

Techniek - Start van de 

technieklessen in 

het technieklokaal 

- Aanschaf 

materialen 

(verbruik) 

 

- Nadenken over 

het curriculum 

voor volgend 

schooljaar 

- Vraag 

beantwoorden 

wat is nu nodig 

en wat later? 

- Experimenteren 

 

- Verfijnen 

curriculum voor 

volgend 

schooljaar 

- Materialen/ 

machines 

aanschaffen 

- Experimenten 

- Techniekwork- 

shops team 

- Techniekworksh

ops leerlingen 

 

- Vaststellen 

curriculum voor 

volgend 

schooljaar 

- Evaluatie 

- Bezoek aan 

opleidingsbedrijv

en met team 

 

- Lessen zijn gestart 

- Nieuwe machines  

- Samenwerking met het 

VMBO 

- Team interesseren voor 

techniek 

-  

-  

 

 

 



 

 

3. Personeel 
 

Doelstellingen: 

 Gesprekkencyclus 

 Collegiale consultatie 

 Handboek 

 

3.1 Gesprekkencyclus 

Met behulp van het digitale programma De Digitale GesprekkenCyclus (DDGC) zullen de gesprekken 

in de cyclus worden opgestart. In DDGC is wel al het een en ander gedaan, maar de afgelopen jaren 

zijn slechts weinig cycli verlopen zoals gepland. 

De nieuwe directeur start de cyclus op met een kennismakingsgesprek. Daarna zullen de gesprekken 

worden ingepland volgens afspraak: 

 de vaste medewerkers in een cyclus van drie jaar (functioneringsgesprek, 

functioneringsgesprek, beoordelingsgesprek) 

 de tijdelijke medewerkers in een cyclus van een jaar (kennismakingsgesprek, 

functioneringsgesprek, beoordelingsgesprek) 

 

3.2 Collegiale consultatie 

Bij de ontwikkeling van PBS en het directe instructiemodel is het de bedoeling gebruik te gaan maken 

van collegiale consultaties en klassenbezoeken. Voor de collegiale consultatie is in eerste instantie de 

organisatie van belang. Collegiale consultatie wordt vaak als instrument bedacht, maar loopt 

regelmatig vast op de inzet van mensen. In een tijd van schaarste van onderwijspersoneel is de kans 

dat trajecten collegiale consultatie niet of slechts gedeeltelijk lukken, aanwezig. 

Voor de collegiale consultatie moet daarom – met de inzet van de leerkrachtondersteuners - een 

organisatie worden bedacht met een grote kans van slagen.  

Voor de collegiale consultatie op PBS en op het directe instructiemodel zullen we gebruik maken van 

reeds bestaande kijkwijzers die we zullen aanpassen op de stand van de ontwikkeling.  

 

3.3 Handboek VSO De Spinaker Hoorn 

Het handboek van De Spinaker behoeft aanpassing. Het is al geruime tijd niet meer bijgewerkt. 

Het handboek is een belangrijk instrument om op terug te vallen als het gaat om de vraag in de 

organisatie: ‘Hoe doen we dat hier?’ 

Voor nieuw personeel van groot belang, maar ook voor het zittende personeel regelmatig belangrijk. 

Het is immers niet eenvoudig in een complexe organisatie als het VSO is, continue te weten hoe 

dingen met elkaar zijn afgesproken. Het handboek is het document bij uitstek om op terug te vallen 

als we het even niet meer weten. In het handboek staat alle informatie bij elkaar. 

 

In principe is het handboek digitaal. Waarschijnlijk is er zoveel informatie beschikbaar dat het niet 

verstandig is om het handboek in een live-versie in school te hebben. Dit betekent dat er een 

gemakkelijk te bereiken plek op Sharepoint moet zijn waar het handboek kan worden gevonden. 

Daar moet het een logische en duidelijke structuur hebben zodat gemakkelijk een antwoord kan 

worden gevonden op vragen. 

Voor nieuw personeel is het handig om een korte versie van het handboek op papier te hebben. Deze 

kan dan – met nog een aantal stukken als schoolgids, jaarplanner, veiligheidsplan, 

werkverdelingsplan, sociaal veiligheidsplan etc.) worden uitgedeeld. 



 

 

 

3.4 PLANNING PERSONEEL 2020-2021 
 

Onderdeel Planning Indicator Randvoorwaarden 

Q3 Q4 Q1 Q2 

Gesprekkencyclus Voeren kennisma-
kingsgesprekken en 
invoeren in DDGC 

Opstarten cyclus van 

tijdelijk personeel 

- FG’s voeren 

 

Opstarten cyclus van 

vast personeel 

- FG’s voeren 

 

Voeren van 

gesprekken 

- BG’s tijdelijk 

- FG’s vast 

- DDGC is gevuld. 

Alle personeelsleden zijn 
actief in het systeem 

- tijd 

Collegiale consultatie; 
Binnen de school in het kader 
van Directie instructie, PBS en 
Tumult 

 Maken of kiezen 
kijkwijzers voor de 
consultaties in Q1 

Collegiale consultaties 
DIM en PBS 

Evaluatie consultaties Uitvoering en(mondeling) 
verslag in de teams 

- Planning in jaarrooster; 

- Mogelijkheden om vrij 
te roosteren 

- Beschikbaarheid 
vervanging 

Handboek Maken van een 
inhoudsopgave voor het 
handboek 
 

- Verzamelen 
teksten die al 
bestaan. 

- Bepalen wat in het 
handboek moet 
komen 

- Aanpassen teksten 
- Schrijven nieuwe 

teksten 

- Aanpassen teksten 
- Schrijven nieuwe 

teksten 
- Concept klaar 
 

- Laatste 
aanpassingen 

- Handboek 
vaststellen 

- Afspreken hoe het 
handboek in het 
vervolg up-to-date 
blijft 

  

 



 

 

4. Veiligheid 
 

Doelstellingen: 

 Sociale veiligheid 

 ARBO, arbobeleidsplan en Plan van Aanpak; 

 BHV-organisatie 

 Fysieke veiligheid (Bedrijfsnoodplan en ontruimingsplan) 

 Agressiehantering 

 

4.1 Sociale veiligheid 

De wet schrijft de school voor om beleid te maken op de sociale veiligheid van de leerlingen en het 

personeel. 

 

Voor de leerlingen geldt het pedagogisch klimaat van de school als eerste uitgangspunt voor een 

veilig klimaat in de school. De manier waarop we met elkaar omgaan, de manier waarop we elkaar 

aanspreken en de manier waarop we omgaan met situaties waarin dat niet goed verloopt, is waarin 

die veiligheid ligt opgesloten.  

Hierboven is al het een en ander geschreven over dit pedagogisch klimaat en op welke manier dat 

aanpassing behoeft.  

 

De school neemt jaarlijks – in 2020 heeft dit niet plaatsgevonden als gevolg van de coronacrisis – de 

vragenlijsten welbevinden en/of veiligheid af bij leerlingen, ouders en het personeel. Het geeft de 

school informatie over de stand van zaken met betrekking tot dit pedagogische klimaat en informatie 

over de vraag hoe veilig kinderen zich voelen en wat ze van de school vinden. 

 

Leerlingenlijsten1 2016 2017 2018 2019 

sfeer  2,66   

lessen  2,84   

Rapportcijfer  5,0   

Op mijn gemak voelen (door mij) 2,84 2,73   

Op mijn gemak voelen (door docent) 3,00 3,08   

Problemen en incidenten 2,84 2,77   

Veiligheidsbeleving    3,28 

Het optreden van het personeel    2,81 

Opstelling van de leerling    3,03 

Welbevinden    2,87 

Fysieke veiligheid    3,65 

Sociale veiligheid    3,64 

Psychische veiligheid    3,65 

Materiele zaken    3,72 

 

                                           
1 In de jaren 2016, 2017 en 2018 zijn niet alle vragenlijsten afgenomen. In 2019 is alleen de vragenlijst 

Leerlingen afgenomen. In 2020 zijn geen lijsten afgenomen i.v.m. de coronacrisis. In 2019 is een 

nieuwe vragenlijst gehanteerd. 

 



 

 

Ouders2 2016 2017 20183 2019 

Sfeer  2,51   

Onderwijsleerproces  2,33 2,06  

Informatie en communicatie  2,37 2,08  

Kwaliteitszorg   1,84  

Zorg en begeleiding   2,02  

Pedagogisch handelen   2,54  

Didactisch handelen   2,39  

Afstemming   2,68  

Rol van de leerling   2,92  

Leertijd   2,38  

Rapportcijfer  5,3 4,4  

Sociale veiligheid   2,10  

 

Team4 2016 2017 2018 2019 

Algemeen 3,19  2,96  

Incidenten 2,97  2,79  

Schoolklimaat  3,11   

Onderwijsleerproces  2,54   

Informatie en communicatie  2,52   

Arbeidsomstandigheden  2,98   

Rapportcijfer  6,5   

 

OP basis van de analyse op de gevonden vragenlijsten is nauwelijks een conclusie te trekken. De 

vragenlijst van de leerlingen in 2019 is een vragenlijst die speciaal is gemaakt voor het VSO door 

Ronduit. Daarin vallen groene scores op. Over het algemeen geldt dat op de meeste items van de 

andere vragenlijsten de school haar zelfgekozen norm van 3 uit 4 niet haalt.  

 

In de school is een sociaal veiligheidsplan aanwezig. In dit plan wordt beschreven op welke wijze er 

preventief wordt gewerkt aan een optimaal leerklimaat voor de leerlingen. Het sociaal veiligheidsplan 

heeft als doel alle vormen van agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie en pesten binnen 

of in de directe omgeving van de school te voorkomen en daar waar zich incidenten voordoen, 

adequate maatregelen te treffen om verdere escalatie te voorkomen. We streven naar een leef- en 

leerklimaat waarin de leerlingen en ons personeel zich veilig voelen en zich positief verbonden voelen 

met de school. Een positieve sociale binding met onze school vormt een belangrijke voorwaarde voor 

een zo optimaal mogelijk leerklimaat voor de leerlingen en het werkklimaat voor het personeel.  

 

 

 

 

                                           
2 In de jaren 2017 en 2018 zijn verschillende vragenlijsten afgenomen. In 2019 en 2020 zijn geen lijsten 

afgenomen (In 2020 i.v.m. de coronacrisis). 
3 Responspercentage 14% 
4 In de jaren 2016 en 2018 is dezelfde vragenlijst afgenomen. In 2017 is een andere vragenlijst gehanteerd. In 

2019 en 2020 zijn geen lijsten afgenomen (In 2020 i.v.m. de coronacrisis).  

 



 

 

Het plan geeft drie niveaus van preventie aan: 

Primaire preventie: 

 Onderwijs op maat 

 Programma’s voor sociale en communicatieve vaardigheden 

 Gedragsregels 

 Normen en waarden 

 

Secundaire preventie 

 Vroegtijdig signaleren  

 Anti-pestprotocol en anti-pestcoördinator 

 Gesprekkencyclus 

 Meldcode 

 

Tertiaire preventie: 

 Snelheid van handelen; 

 Zorgvuldige analyse; 

 Goede klachtenregeling; 

 Afstemming 

 Doorverwijzing naar hulpverlening 

 

Om te kunnen meten wordt gebruik gemaakt van de WMK, de SCOL en de risico-inventarisatie plus 

het plan van aanpak. 

 

4.2 Arbobeleid 

Op het niveau van het bestuur is beleid gemaakt op de arbeidsomstandigheden. Er is een 

bestuursbreed Arbo-beleidsplan (2017). In dit arbobeleidsplan wordt een kapstok gedefinieerd voor 

de verschillende schoollocaties. Per onderwerp worden de bestuurlijke kaders geformuleerd. Er 

wordt gekeken naar de preventieve maatregelen die in de organisatie worden getroffen en de wijze 

waarop de Arbo-organisatie is ingericht, de taken van de verschillende functionarissen worden 

beschreven en de benodigde BHV-materialen worden gedefinieerd.  

Het arbobeleid is gericht op waarborging van de veiligheid en gezondheid van medewerkers en op 

het voorkomen en beheersen van psychosociale arbeidsbelasting. Onder psychosociale arbeids-

belasting verstaan we diverse factoren in de arbeidssituatie die stress veroorzaken. Hiertoe zijn 

protocollen ontwikkeld die de bestuurlijke kaders bevatten. Voor iedere schoollocatie is een locatie 

RI&E en een  locatie  plan  van  aanpak  opgesteld.  Op  basis  van de  kaders  in  dit arbobeleid  en  de  

locatie  R&IE wordt per locatie een vertaling gemaakt naar een school bedrijfsnoodplan (BHV-plan). 

Het arbobeleids-plan wordt jaarlijks geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. 

 

In de school is geen crisisteam aanwezig. Deze moet worden ingesteld en opgeleid. 

 

4.3 BHV-organisatie 

In de school moet een BHV-organisatie zijn opgetuigd met opgeleide BHV’ers, een bedrijfsnoodplan 

en een ontruimingsplan.  

Voor dit jaar geldt dat moet worden gekeken naar het totaal van de BHV-organisatie. Er zijn in de 

school opgeleide BHV’ers en een tweetal EHBO’ers. De BHV’ers houden jaarlijks hun BHV-pas bij met 

behulp van bijscholing.  

 



 

 

In het verleden is er zowel een bedrijfsnoodplan als een ontruimingsplan geschreven. In het vorige 

schooljaar heeft geen ontruimingsoefening plaatsgevonden. 

In dit schooljaar zal aan de volgende onderwerpen aandacht moeten worden besteed: 

 Het op kracht brengen van de BHV-organisatie op het gebied van personele inzet; 

 Het aanpassen/aanvullen/herschrijven van het bedrijfsnoodplan en het ontruimingsplan; 

 Het plannen van structurele bijeenkomsten van het BHV-team onder leiding van de BHV-

coördinator; 

 Het plannen van minimaal een, maar beter twee ontruimingsoefeningen in dit schooljaar 

 

4.4 Agressiehantering 

In de schoolgids zijn afspraken gemaakt over hoe en wanneer we als personeel fysiek mogen 

ingrijpen bij problemen met leerlingen. 

Het uitgangspunt is dat we van leerlingen afblijven, tenzij de veiligheid van de leerling, de veiligheid 

van andere leerlingen of de veiligheid van het personeel in het geding is. 

 

In het verleden zijn afspraken gemaakt over de wijze waarop dat ingrijpen dan plaatsvindt. Een 

training op dit gebied is alweer even geleden. Het is wel belangrijk dat dit wordt gedaan.  

 



 

 

 

4.5 PLANNING VEILIGHEID 2020-2021 
 

Onderdeel Planning Indicator Randvoorwaarden 

Q3 Q4 Q1 Q2 

Sociale veiligheid  - Actualiseren van 
het sociaal 
veiligheidsplan 

- Herschrijven 
oude bijlagen 

- Inhoud sociaal 
veiligheidsplan 
bespreken met 
het team 

- Anti-
pestprotocol up-
to-date en 
bespreken in het 
team 

- Vertrouwensper-
soon aanstellen 
(taak) 

 - Vragenlijsten 
veiligheid 
leerlingen, 
ouders en team 
uitzetten 

- Vragenlijsten 
analyseren en 
opnemen in het 
nieuwe jaarplan 

 

  

Arbobeleid - Preventiemede-
werker aanstellen 
(taak) 

- Vertrouwensper-
soon aanstellen 
(taak) 

- Preventiemedewer
ker opleiden 

- RI&E opzoeken 

- Huidige Plan van 
Aanpak opzoeken 

- Op basis van de 
bestande RI&E 
een nieuw Plan 
van Aanpak 
maken. 
(preventiemede
werker 
betrekken) 

- Plan van Aanpak 
voorleggen aan 
de MR 

- Opzetten en 
opleiden 
crisisteam 

- Plan van aanpak 
uitvoeren 

- Plan van aanpak 
uitvoeren 

-  -  

  



 

 

Onderdeel Planning Indicator Randvoorwaarden 

Q3 Q4 Q1 Q2 

BHV-organisatie - Inventarisatie 
maken van de 
huidige BHV-
organisatie 
 

- BHV-organisatie 
op sterkte 
brengen 

- Aanpassen van 
het huidige 
bedrijfsnoodplan 
en het 
ontruimingsplan 

- Actualiseren 
plattegronden 

- Op basis van 
bedrijfsnoodplan 
afspraken maken 
over functio-
neren van de 
BHV-organisatie 

- Plannen 
structureel 
overleg met 
BHV-team 

- Structureel 
overleg BHV-
team 

- Ontruimingsoefe
ning plannen 
(aangekondigd) 

- Ontruiming 
evalueren en 
aanpassingen 
doen in het 
bedrijfsnoodplan 

- Overleg met het 
team inplannen 

+ 

- Structureel 
overleg BHV-
team 

- Ontruimingsoefe
ning plannen 
(onaangekon-
digd) 

- Ontruiming 
evalueren en 
aanpassingen 
doen in het 
bedrijfsnoodplan 

- Overleg 
inplannen met 
het team 

 

- Ontruimingsoefeningen 

- Overleg van BHV-team 

- Opleiding 

- Voldoende personele 
inzet 

- Opleiding 
(bestuursbreed?) 

Agressiehantering 
Trainingen in deelteams 

 - In PBS-
team/Gedrags-
team nadenken 
over agressie-
hantering en 
uitspraken doen 
over aanpak 

 

  - Nascholing inzetten; 
- Afstemming afspraken hoe te 

handelen bij agressie 

- Trainer beschikbaar 
- Planning in 

jaarrooster 
- Ruimte beschikbaar 
- Financiën  

 



 

 

5. Samenwerking met organisaties buiten de school 
 

Doelstellingen: 

 Trajectklas 

 TechniekPact 

 Samenwerking met het regulier VO 

 Doorstroom naar MBO-1 

 Brugfunctie met het PO 

 

5.1 Trajectklas 

In het schooljaar 2019-2020 is een eerste voorzichtige start gemaakt met het zogenaamde ’12-

weken-traject’. Leerlingen namelijk tijdelijk plaats in een groep. De school onderzocht vervolgens wat 

de ondersteuningsbehoeften waren en adviseerde aan het einde van de 12 weken over het vervolg. 

 

In dit schooljaar is de keuze gemaakt om deze leerlingen niet meer in verschillende groepen onder te 

brengen, maar in eenzelfde groep. In de groep komen kinderen die in het regulier onderwijs zijn 

vastgelopen en waarbij grote onduidelijkheid bestaat over de ondersteuningsbehoeften, over het 

gedrag en over het niveau van de leerling. Het doel van plaatsing in de trajectklas is komen tot een 

onderbouwde uitspraak over: 

 Het niveau van de leerling; 

 De ondersteuningsbehoeften; 

 De benodigde begeleiding; 

 Het uitstroomprofiel; 

 Een VO of een VSO-setting 

 

De hulpvraag van de school van herkomst (SVH) stuurt in principe de aanpak. Het OPP is in principe 

het instrument waarin het plan van aanpak en de voortgang in worden vastgelegd. We hebben op de 

Spinaker voor dit traject de volgende interventies beschikbaar: 

 Orthopedagoog; 

 Kleinschalige begeleiding; 

 Interne of externe stage; 

 Capaciteitenonderzoek; 

 Assessment; 

 Bepaling van het niveau via JIJ-toetsen/Cito 

 

De toeleiding verloopt altijd via de toelatingscommissie (TCO) van het SWV. 

 

Op dit moment worden de leerlingen begeleid in een aparte groep waarin ze het in principe eigenlijk 

wel prima doen. De situatie verschilt van de situatie waar ze uitkwamen. Veel van de deelnemers 

zetten alles op alles om maar niet naar de Spinaker te moeten. Dat betekent dat ze in de rustige 

omgeving van de Trajectklas hun best kunnen doen, maar we relatief weinig informatie verzamelen 

over hoe het kind het zou doen als het weer terug was in de eigen omgeving. Het arrangement 

Trajectklas behoeft dan ook aanpassing. Bekeken moet worden hoe we het arrangement zodanig 

kunnen opzetten dat ook daaraan tegemoet kan worden gekomen. 

 

 



 

 

5.2 Techniek Pact 

Scholen, bedrijven, brancheorganisaties en gemeenten hebben zich in Westfriesland verenigd in 

TechniekPact West-Friesland. Er wordt gewerkt aan drie doelstellingen die de aansluiting tussen 

techniekonderwijs en de arbeidsmarkt moeten verbeteren en versterken. 

 

1. De techniekopleidingen moeten naar behoefte worden vernieuwd en versterkt. Dit gebeurt door in 

te zetten op de doorlopende programmalijnen en het gezamenlijk vormgeven van het technische 

vmbo-curriculum. Ook wordt gekeken naar de regionale techniek-infrastructuur binnen de 

onderwijsinstellingen en bedrijven. 

2. Tweede doel is het verbreden, omscholen en consistent versterken van de docententeams 

techniek, de instructeurs en de praktijkbegeleiders.  

3. Het derde doel is het vergroten en verbreden van de instroom in de techniekopleidingen (po en 

LOB). Daarbij ligt de focus op het kwantitatieve en kwalitatieve evenwicht tussen vraag en aanbod 

in de technieksectoren op de regionale arbeidsmarkt. Zo moet de instroom vanuit het 

basisonderwijs naar het techniekonderwijs in het vmbo moet worden vergroot, evenals de 

doorstroom vanuit het vmbo naar de techniekopleidingen van het mbo. 

 

Met het STO-project (Sterker Techniek Onderwijs), dat tot 2023 loopt, zal een basis worden gelegd om de 

mismatch tussen vraag en aanbod aan te pakken. Deze kwalitatieve uitdaging legt het fundament voor het 

beoogde evenwicht op de technische arbeidsmarkt in de regio. 

 

5.3 Samenwerking met het regulier VO 

De schaal van de school is te klein om alle belangrijke activiteiten zelf aan te kunnen bieden. 

Hiervoor is samenwerking met het voortgezet onderwijs in Hoorn van groot belang. Met de 

VMBO-scholen ‘d Ampte, Newton en Clusiuscollege zullen de bestaande contacten worden 

geïntensiveerd en zullen gesprekken worden gehouden c.q. opgestart over: 

 

 Symbiosetrajecten met uiteindelijke doel terugplaatsing naar regulier onderwijs; 

 Tijdelijke plaatsing van leerlingen op de Spinaker voor bijvoorbeeld AVO-vakken; 

 Tijdelijke plaatsing van leerlingen in de Trajectklas; 

 Gebruik van praktijklokalen en praktijkdocenten; 

 TechniekPact. 

 

Ook met het praktijkonderwijs in Hoorn zullen de bestaande contacten worden geïntensiveerd. 

Met Praktijkschool Westfriesland zullen gesprekken worden gehouden c.q. opgestart over: 

- Gebruik van praktijklokalen en praktijkdocenten; 

 

Met de verschillende scholengemeenschappen voor VMBO, Havo en VWO zullen de bestaande 

contacten worden geïntensiveerd. Met Oscar Romero, Copernicus, Werenfridus en OSG zullen 

gesprekken worden gehouden c.q. opgestart over: 

- Tijdelijke plaatsing van leerlingen in de Trajectklas; 

 

5.4 Doorstroom naar MBO1 

Op de Spinaker is sinds schooljaar 2019-2020 de mogelijkheid om via ORGB een MBO 1 diploma te 

halen. Met ingang van het schooljaar 2020-2021 is er een samenwerking met het Horizon-college 

opgezet om praktijklessen te kunnen volgen op het Horizoncollege en theorielessen op de Spinaker. 

Deze twee trajecten bestaan naast elkaar.  



 

 

 

5.5 Brugfunctie met het PO 

In de afgelopen jaren zijn om verschillende redenen leerlingen met een uitstroomprofiel VSO of 

met een advies voor het VSO niet altijd op de Spinaker aangekomen. In sommige gevallen weten 

ouders hun kind ondanks een advies VSO aangemeld te krijgen op een reguliere VO-school, maar 

in de andere gevallen melden ouders hun kind aan op een andere VSO-school buiten de regio. 

Kinderen met internaliserende problematiek (met veelal een hoger uitstroomprofiel Havo of 

VWO) worden aangemeld in Leystad bij Eduvier, of op VSO-scholen in Purmerend, 

Heerhugowaard en Alkmaar. 

De Spinaker omarmt echter net als de andere partners in de regio het concept van thuisnabij 

onderwijs en we willen dan ook graag dat kinderen met een advies VSO worden aangemeld op 

onze school. Als dat lukt kunnen we het perspectief voor leerlingen in onze doelgroep binnen de 

regio versterken. 

 

Het beeld dat ouders en/of kinderen van de school hebben is niet altijd goed. In de afgelopen 

anderhalf jaar is er onder de interim-directeur een koersverandering ingezet. Een positieve 

ontwikkeling die het beeld echter nog niet zomaar laat kantelen. Er moet actief worden gewerkt 

aan het veranderen van het beeld. Door ervoor te zorgen dat we het voor elkaar hebben in de 

school – door het verbeteren van het onderwijs en het pedagogisch klimaat - moet een deel van 

dat beeld om te buigen zijn. De bouw van het nieuwe gebouw dat over twee jaar gerealiseerd 

moet zijn, is een volgende stap in het verbeteren van dat beeld. Beide gaan een effect hebben op 

de leerlingenstroom naar de Spinaker.  

Zonder te vertellen waar we goed in zijn en wat goed gaat, blijft dat echter een weg van een lange 

adem. We willen daarom proactief inzetten op de relatie met het primair onderwijs, in het 

bijzonder met de SBO-scholen in de regio (Trigoon; ’t Palet en IKEC). 

 

Het gaat daarbij om: 

 In elkaars keuken kijken; 

 Elkaar beter leren kennen; 

 Informatie geven aan ouders en leerlingen op locatie; 

 Openstellen school voor lessen (Koken, Zorg en Welzijn, Techniek); 

 Leren van pedagogische en didactische aanpak; 

 Leren van organisatie en inrichting; 

 (Gezamenlijke) professionalisering. 

 

Van belang blijft daarbij scherp te blijven op de verschillen. De Spinaker is een school voor voortgezet 

onderwijs. Dit betekent dat interessante beproefde concepten zullen moeten worden beoordeeld op 

hun geschiktheid voor het VSO.



 

 

5.6 PLANNING SAMENWERKING 2020-2021 
 

Onderdeel Planning Indicator Randvoorwaarden 

Q3 Q4 Q1 Q2 

TrajectKlas - Start van het 
eerste 12-weekse 
traject; 

- Bedenken van het 
arrangement 

 

- Bouwen aan het 
arrangement; 

- Eerste concrete 
plan op papier; 

- Samenwerking met 
de SVH’s; 

- Afspraken over 
financiering (SWV 
en SVH) 

 

- Arrangement in 
samenwerking met 
VO en SWV 
vaststellen; 

- Financiering 
stabiel. 

- Evaluatie 
arrangement; 

- Aanpassingen 
doen 

- Evaluatie; 

- Afspraken over 
voortzetting; 

- Aanpassen 
arrangement; 

- Besluiten over 
voortgang 
financiering 

-  

- Leerlingen bezoeken de 
trajectklas; 

- Duidelijke adviezen; 

- Kinderen keren terug naar 
SVH of stromen door in 
andere reguliere VO off in 
VSO 

 

- Scherp arrangement; 

- Duidelijkheid over 
financiering; 

- Duidelijkheid over 
samenwerking met 
SVH’s 

 

TechniekPact - Beleidsplan 
vaststellen; 

- Gesprekken 
voeren met 
partners; 

- TechniekPact leren 
kennen 

- Invulling geven aan 
budget materieel; 

- Plan maken voor 
nu en voor als het 
nieuwe gebouw er 
is 

- Gesprek voeren 
over curriculum 
techniek 21-22 

- Financiering 
ambities, inzet en 
materialen regelen 

- Evaluatie; 

- Aanpassingen en 
afspraken voor 
2021-2022 

-  

- Budget is bestemd; 

- Leerlingen krijgen techniek; 

- Resultaten/opbrengsten 
zichtbaar in de school 

 

- Voldoende financiering 

-  
 

Samenwerking regulier VO - Verkennende 
gesprekken op 
directieniveau 

 

- Verkennende 
gesprekken op 
directieniveau 
 

- Werkgroep starten 
draaiboek 
symbiose/portfolio 

- Verkennen van 
concrete opties; 

- Maken van 
concrete afspraken 

- Concept draaiboek 
opleveren 

- Evaluatie 
 
 
 

- Draaiboek 
vaststellen 

 

- Leerlingen bezoeken elkaars 
scholen; 

- Maatwerktrajecten 
opgestart voor 2021-2022 

- Beschikbare formatie / 
financiële middelen; 

- Afspraken over 
voorwaarden; 

Doorstroom naar MBO-1  - Evaluatie 
 

 - Evaluatie 
 

  

Brugfunctie met het PO en 
SBO 

- Bezoek brengen 
aan elkaars 
scholen 

- Gesprek met het 
SBO 

- Bezoek brengen 
aan scholen; 

- Bezoek 
informatieavond 
PO/IKEC; 

- Voorgesprekken 
over (anonieme) 
leerlingen; 

- Intensieve 
samenwerking bij 
de advisering en 
aanmelding; 

- Bezoek open dag 
door SBO; 

-  

-  

- Evaluatie 
brugfunctie, 
advisering en 
aanmelding 

- Leerlingen in de school; 

- Open avond in Q1; 

-  

-  

- Beschikbare tijd onder 
en na schooltijd; 

-  



 

 

 


