
 

 

 

Mackayschool SO/VSO  

Schooljaarverslag 2019 - 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Directeur Dhr. R. Kamerman 

Adres   Colijnstraat 4 

Plaats   Meppel 

Telefoon 0522 251982 

E-Mail   r.kamerman@stichtingpromes.nl 

Datum   15-9-2020 

 



Mackayschool SO/VSO - Schooljaarverslag 2019 - 2020 2 

Inhoudsopgave 

Evaluatie borgingstaken ....................................................................................................................... 3 

Evaluatie projecten ............................................................................................................................ 11 

Leerstofaanbod .................................................................................................................................. 11 

leerstofaanbod SO // Sociaal emotionele ontwikkeling ................................................................ 11 

sociaal emotionele vaardigheden .............................................................................................. 11 

leerstofaanbod SO // Mondelinge taal .......................................................................................... 13 

fototaal ....................................................................................................................................... 13 

leerstofaanbod SO // Technisch lezen ........................................................................................... 14 

leesflits ....................................................................................................................................... 14 

leerstofaanbod SO // Spellen & stellen.......................................................................................... 16 

spelling ....................................................................................................................................... 16 

leerstofaanbod SO // Rekenen & wiskunde ................................................................................... 18 

rekenen/wiskunde ..................................................................................................................... 18 

Leerstofaanbod VSO // Zorg & welzijn ........................................................................................... 20 

Praktijkvakken, stage en uitstroom (alle praktijkvakken) .......................................................... 20 

Schoolklimaat ..................................................................................................................................... 23 

Schoolklimaat ................................................................................................................................. 23 

schoolklimaat ............................................................................................................................. 23 

Kwaliteitszorg ..................................................................................................................................... 24 

Systeem van kwaliteitszorg ............................................................................................................ 24 

kwaliteitszorg ............................................................................................................................. 24 

 Overige informatie………………………………………………………………………………………………………………….……….25 

 

  



Mackayschool SO/VSO - Schooljaarverslag 2019 - 2020 3 

Evaluatie borgingstaken 

Afgerond 

kwaliteitszorg (KA1)** 

juli eindevaluatie Directie 

 
A-Analyse  
Het schoolplan is opgesteld en het schooljaarplan is opgesteld en uitgevoerd en 
geavaleerd. 
interventies zijn vastgesteld en opgenomen in het jaarplan en vergaderplanning. 
 
B-Interpretatie (wat moet beter – wat kan beter – wat gaat goed)  
Het volgen van deze cyclus gaat goed. 
 
C-Nieuwe beginsituatie (vermelden we welke fase we starten (oriëntatie – 
praktijkervaring – implementatie – borging)  
borging 
 
D-Aanbevelingen jaarplan  
continuering van cyclus. Met het blijven beschrijven van meetbare doelen. 
 
 

  
 
jaarlijkse evaluatie van zorg en begeleiding** 

juli eindevaluatie Directie 

 
A-Analyse  
-De cyclus van zorg en begeleiding is verlopen volgens afspraak 
 
B-Interpretatie (wat moet beter – wat kan beter – wat gaat goed)  
-De cyclus is geborgd in de school en wordt gecontinueerd.  
 
C-Nieuwe beginsituatie (vermelden we welke fase we starten (oriëntatie – 
praktijkervaring – implementatie – borging)  
deze taak blijft geborgd. 
 
D-Aanbevelingen jaarplan  
-er zijn geen aanbeveling voor 20-21. Afnemen van de kwaliteitskaart. 
 
 

  
 
Opbrengsten van de school volgens cyclus OGW Promes - ambitie 3 - Kwaliteit door onderzoek** 

juli eindevaluatie Directie 

 
A-Analyse  
Dit schooljaar zijn alleen de opbrengsten halverwege het schooljaar afgenomen. IVM de 
corona hebben we besloten geen eindtoetsen af te nemen. We gaan de opbrengsten van 
het midden van dit schooljaar analyseren en in de eerste weken van het schooljaar zullen 
we gaan toetsen, zodat we weer een nieuwe beginsituatie hebben. Deze leggen we dan 
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naast de toetsen die dit schooljaar wel afgenomen zijn. Volgend schooljaar zal er weer een 
volledige analyse plaatsvinden. 
 
B-Interpretatie (wat moet beter – wat kan beter – wat gaat goed)  
Er is een analyse gemaakt van het afnamemoment halverwege het schooljaar. 
We willen volgend schooljaar alle toetsen weer af nemen, zodat we weer een volledig 
beeld van alle leerlingen hebben. Volgend schooljaar zullen we dan weer een volledige 
analyse van de opbrengsten kunnen maken. 
 
C-Nieuwe beginsituatie (vermelden we welke fase we starten (oriëntatie – praktijkervaring 
– implementatie – borging)  
borging 
 
D-Aanbevelingen jaarplan  
de eerste schoolweken worden de toetsen afgenomen om de beginsituatie vast te leggen 
Hier wordt een analyse van gemaakt voor de herfstvakantie. Deze analyse wordt 
opgestuurd naar inspectie 
volgend schooljaar weer een volledige analyse van de opbrengsten. 
 
 

  
 
pedagogisch handelen* 

juli eindevaluatie Directie 

 
A-Analyse 
Nav de klasbezoeken is er geen zorg. Het pedagogisch klimaat op de Mackayschool is 
ruim voldoende.  
 
B-Interpretatie (wat moet beter – wat kan beter – wat gaat goed)  
Het pedagogisch handelen blijft geborgd. 
 
C-Nieuwe beginsituatie (vermelden we welke fase we starten (oriëntatie – 
praktijkervaring – implementatie – borging)  
het blijft borging 
 
D-Aanbevelingen jaarplan  
2 keer observaties IB 
2x flitsbezoeken directie 
2x observatie orthopedagoog 
 
 

  
 
oudertevredenheid - Promes - ambitie 1 - Kwaliteit door verbinding* 
de enquÃªte is uitgevoerd. Verbeterpunten worden meegenomen in het jaarplan. 

juli eindevaluatie Directie 

 
A-Analyse  
De ouderenquête is afgenomen tijdens de oudergesprekken van januari / februari. Op 
alle gebieden scoort de school boven het bestuurs- en landelijk gemiddelde. 
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-Kinderen leren voldoende 
 
-De school heeft de kinderen goed in beeld 
 
-Ouders ervaren dat de kinderen zich veilig voelen op school. 
 
-ouders zijn tevreden over al het personeel, het contact met de leerkracht en 
schoolleiding 
 
-ouders voelen zich gezien en gehoord 
 
-ouders worden goed geïnformeerd 
 
-we doen als school wat we zeggen 
 
-de school krijgt als rapportcijfer een 8,6 en zij raden onze school aan. 
De school is zeer trots op deze score. 
 
 
B-Interpretatie (wat moet beter – wat kan beter – wat gaat goed) 
Het gaat zeer goed. Er zijn geen verbeterpunten. De MR heeft met het team een paar 
items geformuleerd om het goede te borgen en te behouden. 
 
 
C-Nieuwe beginsituatie (vermelden we welke fase we starten (oriëntatie – 
praktijkervaring – implementatie – borging)  
we zitten in de fase van borging 
 
D-Aanbevelingen jaarplan  
De aanbeveling van de MR zijn : 
We borgen de volgende items : 
-samenwerking en communicatie met ouders (20minuten ipv 10 minuten gesprekken en 
direct contact nav bijzonderheden) 
-veiligheid op school (het blijven bespreken van het veiligheidsprotocol, het aanspreken 
op gedrag van leerlingen en het elkaar steunen en de inrichting van de schoolpleinen) 
-lessenaanbod in de verschillende groepen (methodes schoolbreed inzetten, om zo 
continuïteit in het onderwijs aanbod te waarborgen) 
 
Er zijn geen grote aanbevelingen. We koesteren het goede en gaan niet met een 
zaklampje zoeken naar verbeterpunten als deze er niet zijn. 
 
 

  
 
didactisch handelen* 

juli eindevaluatie Directie 

 
A-Analyse  
In de eerste helft van het schooljaar hebben er observaties en flitsbezoeken 
plaatsgevonden. De algemene indruk was heel positief. 
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B-Interpretatie (wat moet beter – wat kan beter – wat gaat goed)  
Wat gaat goed: 
Er werd gewerkt volgens het rooster 
Er werd gewerkt aan de doelen 
De weekplanningen waren ingevuld 
De sfeer in de groepen is goed. 
 
Wat kan beter: 
Het DIm model kan nog beter ingezet worden in de lessen. 
 
 
C-Nieuwe beginsituatie (vermelden we welke fase we starten (oriëntatie – 
praktijkervaring – implementatie – borging)  
Taak afgerond zitten in de fase van borging 
 
D-Aanbevelingen jaarplan  
2 keer observaties IB 
2x flitsbezoeken directie 
Opfrissen DIM op de vergadering 

  
 
monitoren veiligheid van de leerlingen m.b.v. leerling enquête** 

juli eindevaluatie Directie 

 
A-Analyse  
De enquêtes zijn afgenomen. Voor de oudere leerlingen met de successpiegel voor de 
jongere leerlingen met een oudervragenlijst. De uitslagen zijn door het team geanalyseerd 
en in het team besproken. Er zijn aanbevelingen gedaan en deze zijn ingepland voor de 
teamvergaderingen van volgend schooljaar.  
 
B-Interpretatie (wat moet beter – wat kan beter – wat gaat goed)  
Wat gaat goed: 
De leerlingen voelen zich veilig bij ons op school 
 
Wat kan beter: 
ouderbetrokkenheid vergroten 
inrichting van het plein 
 
Wat moet beter: 
Er moet meer toezicht buiten de klas voornamelijk op het plein en in de gang 
afstemming rondom regels in de klas en op het plein en in de gang 
eigenaarschap van de leerlingen 
 
 
C-Nieuwe beginsituatie (vermelden we welke fase we starten (oriëntatie – praktijkervaring 
– implementatie – borging)  
borging 
 
D-Aanbevelingen jaarplan  
afname nieuwe enquête in januari 
· Pleinregels nogmaals vaststellen en vastleggen in de groepsmap 
· Inrichting van het plein zowel VSO als SO 
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· Toezicht in de gang en op het plein 
· Pauze keuze binnen of buiten en welke activiteiten worden dan georganiseerd 
· Afspraken rondom toezicht bij taxi's vastleggen en de regels bij de busjes opnieuw 
afstemmen deze worden vastgelegd in de groepsmap 
· Evaluatie van de dag met de leerlingen 
· Eigenaarschap van leerlingen hoe gaan we dit vormgeven 
· Ouderbetrokkenheid op welke manier geven we hier vorm aan? 
· Afspraken rondom het sturen van kaartjes en een startbijeenkomst en afsluitende 
bijeenkomst met ouders 
· Indelen van de pauzes zodat er niet te veel leerlingen op het plein zijn 
· Elkaar aanspreken doen we dit voldoende durven we dit voldoende, hoe geven we hier 
vorm aan? 
· Gedrag en aanpak van leerlingen bespreken om enerzijds begrip en anderzijds 
duidelijkheid te creëren. Dit een plek geven in de intervisies. 
· Hoe gaan we om met agressie en hoe communiceren we dit met ouders van andere 
leerlingen 
· School en klasse regels bekijken bijstellen en opnieuw vaststellen. Een exemplaar in 
groepsmap 
· Structureel blijven aanbieden van de lessen sociaal emotioneel. 
· Nieuwe leerlingen via mail introduceren binnen het team met een foto 
· Individuele gesprekken voeren met leerlingen, maken van een sociogram 

  
 
HGW - werken volgens HGW** 

juli eindevaluatie Directie 

 
A-Analyse  
Er wordt gewerkt volgens de cyclus HGW. Het OPP is geoptimaliseerd (en tevens het 
gehele leerlingvolgsysteem) middels Edumaps en het landelijke doelgroepen model. 
 
B-Interpretatie (wat moet beter – wat kan beter – wat gaat goed)  
Het werken volgens HGW gaat goed. 
Het omschrijven van de ondersteuningsbehoeften (door de leerkrachten) aan de 
leerlingen kan beter. 
 
C-Nieuwe beginsituatie (vermelden we welke fase we starten (oriëntatie – 
praktijkervaring – implementatie – borging)  
het blijft een borgingstaak 
 
D-Aanbevelingen jaarplan  
-leerkrachten begeleiden van het omschrijven van de ondersteuningsbehoeften van de 
leerkrachten. 
-mogelijkheden van vergroten van eigenaarschap van de leerkrachten, mbt het invullen in 
het OPP, bespreken op het DI 
 

  
 
scholing / professionalisering Promes - ambitie 2 - Kwaliteit ben jezelf** 

juli beschrijving van de scholing die heeft plaatsgevonden Directie 
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A-Analyse  
Elke medewerker heeft scholing gevolgd. 
Alle leerkrachten en onderwijsassistenten bij het Noordelijk Onderwijs Gilde. En de VSO 
afdeling heeft gezamenlijk scholing op maat gevolgd. 
Daarnaast heeft de gehele school gezamenlijk scholing gevolgd op rekengebied en de 
sociaal emotionele ontwikkeling olv interne collega's. 
Middels het instrument Meesterlijk Bekwaam wordt de scholing door de medewerker 
zelf gemonitord en besproken tijdens het voortgang gesprek. 
 
B-Interpretatie (wat moet beter – wat kan beter – wat gaat goed)  
De scholing (op maat) voor elke medewerker gaat goed. Dit wordt ook volgend 
schooljaar gecontinueerd. 
 
C-Nieuwe beginsituatie (vermelden we welke fase we starten (oriëntatie – 
praktijkervaring – implementatie – borging)  
Borgen van de scholing. 
 
D-Aanbevelingen jaarplan  
Geen aanbeveling, continuering van dit proces. 
 
 

  
 
externe contacten** (passend bij Ambitie 6: Promes en haar scholen zijn zichtbaar en herkenbaar / 
zien en gezien worden **) 

juli verslag van het schooljaar Directie 

 
A-Analyse  
De Mackayschool heeft goede contacten met omliggende partners en gemeentes. 
Op 29 januari 2020 heeft de Mackayschool een expertise dag georganiseerd voor het 
gehele SWV. Op deze dag hebben collega's uit het werkveld expertise gehaald bij de 
Mackayschool. 
 
B-Interpretatie (wat moet beter – wat kan beter – wat gaat goed)  
De contacten zijn goed en deze behouden we. 
 
C-Nieuwe beginsituatie (vermelden we welke fase we starten (oriëntatie – 
praktijkervaring – implementatie – borging)  
De contacten worden op dezelfde wijze geborgd. 
 
D-Aanbevelingen jaarplan  
Er zijn geen aanbevelingen. 

  
 
samenwerken met SBO Promes - ambitie 4 - passend onderwijs** 

juli verslag van de ontwikkelingen Directie 

 
A-Analyse  
Het komen tot een besluit van één expertise centrum was een moeizaam en stroperig 
proces. Promes kon heel lang geen duidelijkheid geven over de visie en de te nemen 
stappen. Uiteindelijk is in juni een voorgenomen besluit genomen om SBO de 
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Reestoeverschool en de Mackayschool te laten doorgroeien naar 1 school. De directeur en 
de adjunct van de Mackayschool zullen hierin de project leiders worden ondersteund met 
Harry Velderman. In juni zijn de beide teams en de MR hierbij betrokken. 
 
B-Interpretatie (wat moet beter – wat kan beter – wat gaat goed)  
De visie en daadkracht van Promes moet beter, deze hebben vertragend gewerkt. 
De wijze waarop het team van de Mackayschool is en wordt meegenomen, in samenspraak 
met de MR gaat goed.  
 
 
C-Nieuwe beginsituatie (vermelden we welke fase we starten (oriëntatie – praktijkervaring 
– implementatie – borging)  
Volgend schooljaar zal de oriëntatie op verdere samenwerking verder gaan plaats vinden.  
Hierbij zullen er m.n. in het eerste kwart van schooljaar duidelijke afspraken gemaakt 
moeten worden over het opleiden van goed speciaal onderwijs personeel en een goede, 
competente directie structuur op de Reestoeverschool. 
 
D-Aanbevelingen jaarplan  
Er zijn visie en ontwikkelmomenten met het team van de Mackayschool ingepland. Er zijn 2 
momenten met de Reestoeverschool ingepland mbt gezamenlijke scholing. 

  
 
leren leren* 

juli eindevaluatie Directie 

 
A-Analyse  
*hier graag een ‘verhaaltje’ vd analyse vd traject taak  
De WMK is niet uitgezet ivm corona 
 
B-Interpretatie (wat moet beter – wat kan beter – wat gaat goed)  
-De kaart moet uitgezet worden 
-dit onderdeel is niet gehaald 
 
C-Nieuwe beginsituatie (vermelden we welke fase we starten (oriëntatie – praktijkervaring 
– implementatie – borging)  
oriëntatie 
 
D-Aanbevelingen jaarplan  
het onderdeel leren leren gaan bespreken op het Di overleg en met de onderwijs 
begeleider van effectief onderwijs. Wat is de status hiervan, of valt dit onder bijvoorbeeld 
sociaal emotionele ontwikkeling?? 

  
 
omgaan met media* 

juli eindevaluatie Directie 

 
A-Analyse  
Het internetprotocol stond gepland op de vergadering om dit schooljaar opnieuw 
vastgesteld en bijgesteld te worden. 
 
B-Interpretatie (wat moet beter – wat kan beter – wat gaat goed)  
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Dit schooljaar is dit niet gebeurd ivm de corona. 
 
 
C-Nieuwe beginsituatie (vermelden we welke fase we starten (oriëntatie – 
praktijkervaring – implementatie – borging)  
borging 
 
D-Aanbevelingen jaarplan  
Aan het begin van het schooljaar inplannen op vergadering en weer vaststellen. 

  
 
leerstof aanbod SO en VSO en onderwijstijd* 

juli eindevaluatie Directie 

 
A-Analyse  
In het tweede half jaar is het niet gelukt (ivm Corona) om interventies toe te passen. 
 
B-Interpretatie (wat moet beter – wat kan beter – wat gaat goed)  
Het rooster en de lessentabel moet nog op elkaar afgestemd worden. 
 
C-Nieuwe beginsituatie (vermelden we welke fase we starten (oriëntatie – 
praktijkervaring – implementatie – borging)  
*Hier graag vermelden in welke fase we volgend schooljaar komen (bv taak afgerond en 
volgend jaar fase …)  
 
D-Aanbevelingen jaarplan  
*Hier graag beschrijven waar we volgend schooljaar aan werken (dit is dus gelijk de 
nieuwe beginsituatie) en van hieruit kunnen we concreet naar de ‘evaluatie meetbare 
resultaten’ gaan 
 
 
De Ibers hebben alle input van de leerkrachten verzameld in het schooljaar 19-20. 
Zij passen de lessentabel aan. 
Deze wordt besproken op een DI overleg en teamvergadering. 
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Evaluatie projecten 

Ontwikkelen 

Leerstofaanbod  |  leerstofaanbod SO // Sociaal emotionele ontwikkeling 

sociaal emotionele vaardigheden 

Aanleiding voor dit project 

Richting geven aan het pedagogisch handelen en zo optimaal mogelijk afstemmen op de sociaal 
emotionele ontwikkeling van de leerlingen. 

 
  

Meetbare resultaten 

Voor alle leerlingen is de zorgpyramide ingevoerd. 
Het visie document is gereed en vastgesteld met het team. 
Het groepsplan van aurecool wordt in elke klas ingezet. 
Elke 6 weken is er inloop spreekuur met het zorgteam. 

 

Evaluatie Meetbare resultaten 

A-Analyse  
De start met de zorgpiramide is gemaakt, dit doel is dus deels behaald. 
Voor elke leerkracht is nog niet volledig duidelijk hoe deze ingevuld moest worden. Begeleiding 
vanuit het zorgteam moet intensiever op dit onderdeel. 
Het visie document is gereed en vastgesteld. 
Het groepsplan aurecool is gereed. door ict en corona belemmeringen is dit doel niet gehaald. 
Het inloopspreekuur loopt niet, de bedoeling was om met elkaar ingesprek te gaan. deze behoefte is 
er blijkbaar niet. Het contact per mail is goed. 
 
 
B-Interpretatie (wat moet beter – wat kan beter – wat gaat goed)  
Het borgen en monitoren van de zorgpiramide moet beter, zo wordt dit werkbaar voor leerkrachten. 
Het groepsplan aurecool is niet volledig, hiervoor zijn we afhankelijk van aurecool. 
Het visie document is gereed en vastgesteld. 
 
 
C-Nieuwe beginsituatie (vermelden we welke fase we starten (oriëntatie – praktijkervaring – 
implementatie – borging)  
volgend schooljaar wordt de zorgpiramide geïmplementeerd. 
 
 
 
D-Aanbevelingen jaarplan  
De zorgpiramide wordt opnieuw geïntroduceerd bij de start besprekingen. Het accent ligt hierbij 
voornamelijk om de zorg (intern en extern, richting de CVB) beter in beeld te hebben. 
Het zorgteam zet deze piramide neer en laat deze terug komen bij de tussen evaluatie en 
groepsbesprekingen. 
De piramide wordt toegevoegd aan de groepsmap. 
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De zichtbaarheid van het zorgteam (het inloopspreekuur) wordt volgend schooljaar met het team 
geëvalueerd op de allereerste studiedag van het schooljaar 20-21. Deze gewenste situatie wordt dan 
met het team vastgesteld. 

 

Uiteindelijk gewenste situatie 

Alle leerkrachten hebben zicht op de sociale emotionele ontwikkeling van de leerling en dit is 
zichtbaar in het leerkracht gedrag. 
Aurecool wordt volledig gebruikt (met alle mogelijkheden vanuit het instrument) 
Het aanbod voor zowel het SO als VSO is volledig passend. 
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Verbeteren 
Leerstofaanbod  |  leerstofaanbod SO // Mondelinge taal 

fototaal 

Aanleiding voor dit project 

Er is gekozen om de mondelinge taal vaardigheden van de leerlingen van de Pgroepen te vergroten. 

 

Evaluatie Meetbare resultaten 

A-Analyse  
Fototaal heeft een vaste plek gekregen in het rooster en leerkrachten kunnen er inmiddels goed mee 
uit de voeten. 
Het evalueren van een periode is nog niet een vanzelfsprekendheid. Aansturing hiervoor nog 
noodzakelijk. 
Deel 3 is in gebruik genomen (doel dus behaald). 
 
B-Interpretatie (wat moet beter – wat kan beter – wat gaat goed)  
De evaluatie kan beter, de koppeling naar de Edumaps doelen moet nog beter. 
 
C-Nieuwe beginsituatie (vermelden we welke fase we starten (oriëntatie – praktijkervaring – 
implementatie – borging)  
volgend schooljaar is de fase van praktijkervaring. 
 
D-Aanbevelingen jaarplan  
-Er moeten filmpjes gemaakt worden voor fototaal. 
Er wordt onderzocht of de thema's van fototaal leidend kunnen worden voor het aanbod. 
-de doelen worden gekoppeld aan Edumaps. 
-er zijn 2 kartrekkers (Ben en Ingrid) zij maken een planning voor draagvlak voor alle medewerkers. 

 

Uiteindelijk gewenste situatie 

De lessen fototaal hebben in de VSO Pgroepen een vaste plek in het rooster ( 3x per week) 
Aan het eind van iedere periode ( 4 per jaar) vindt er een evaluatie plaats met de leerkrachten en ass 
vanuit de groepen. Tijdens de evaluatie wordt er gericht overlegd over hoe de twee behandelde 
thema's en bijbehorende lessen gegaan zijn. Wat er lastig dan wel opvallend bleek, wat voor 
interventies leerkrachten hebben gedaan ten aanzien van de gebruikte werkvorm (welke 
aanpassingen t.o.v. de standaard lessen uit de handleidingen). 
De lessen voor de volgende periode wordt door iedere leerkracht zelf uitgewerkt/voorbereid ( 
gebruik materialen, powerpoint, etc) in samenwerking met hun assistent.  
We zien een verbetering van de mondelinge taalvaardigheid van de leerlingen terug in de 
opbrengsten van de school. 
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Implementeren 
Leerstofaanbod  |  leerstofaanbod SO // Technisch lezen 

leesflits 

Aanleiding voor dit project 

Twee jaar geleden is leesflits aangeschaft, om het voortgezet technisch lezen voor de leerlingen te 
verrijken.  
Er is in twee groepen (SO en VSO) ervaring mee op gedaan. 
Dit gaan we uitbreiden in de school. 

 
Tijdsplanning  

Meetbare resultaten 

Alle leerlingen in SO3, SO4, VSO start, VSO midden en eind, die lezen vanaf niveau M4 werken met de 
methode leesflits. 
In al deze groepen wordt gewerkt volgens een vast format. 
Door de methode leesflits de leerlingen passender inschalen op de leerroute waardoor 40 % van de 
leerlingen op de voor hen vastgestelde leerroute zit en waardoor het percentage hoger dan de 
leerroute afneemt. 
Aan het eind van het schooljaar is de beschrijving van leesflits toegevoegd aan het beleidsstuk voor 
technisch lezen in de map kader goed onderwijs. 

 

Evaluatie Meetbare resultaten 

A-Analyse  
* De methode leesflits wordt ingezet bij SO3, SO4, VSO start, midden en eind. Er is praktijkervaring 
opgedaan met de methode in deze groepen. Het nieuwe deel is aangeschaft en daar wordt mee 
gewerkt in de VSO start groep. Op de vergadering is het vaste format aan de orde geweest en hier 
wordt mee gewerkt. De evaluatie en presentatie in de vergadering heeft niet plaatsgevonden i.v.m. 
de Corona. Wel is er een schriftelijke evaluatie geweest waarbij leerkrachten knelpunten en 
aanbevelingen hebben weergegeven. I.v.m. de Corona hebben we aan het eind van het schooljaar 
geen toetsen af kunnen nemen, waardoor we geen uitspraak hebben kunnen doen m.b.t. de meer 
passende leerroute van de leerlingen. 
 
B-Interpretatie (wat moet beter – wat kan beter – wat gaat goed)  
Wat gaat goed: 
In alle groepen wordt Leesflits gebruikt en is praktijkervaring opgedaan. 
Het visiedocument is afgerond en is toegevoegd aan het beleidsstuk voor lezen 
Wat kan beter: 
Inzet van het flitsboekje nogmaals als aandachtspunt dit wordt in sommige groepen niet gebruikt. 
Didactiek wordt nog niet in alle groepen goed ingezet. 
Leerkrachten die nog niet met deze methode gewerkt hebben zijn nog niet op de hoogte van de 
didactische aanpak. 
 
 
C-Nieuwe beginsituatie (vermelden we welke fase we starten (oriëntatie – praktijkervaring – 
implementatie – borging)  
-De taak is afgerond en volgend schooljaar komen we in de fase van de borging 
-Voor nieuwe leerkrachten en leerkrachten die nog niet met deze methode gewerkt hebben zullen 
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we nogmaals op een vergadering het visiedocument en de uitleg geven m.b.t. deze methode 
 
D-Aanbevelingen jaarplan  
Volgend schooljaar nogmaals terug laten komen op een vergadering en de didactiek en inzet van het 
flitsboekje nogmaals bespreken. 
Leesflits wegzetten in het rooster en vaststellen hoe vaak dit aangeboden wordt in de verschillende 
groepen. 
Onderzoeken of een verdere uitbreiding van de methode met deel 7 nodig is.  
Na afname toetsen in week 5 de resultaten en de inschaling op de passende leerroute bekijken. 
 
 

 

Uiteindelijk gewenste situatie 

Bij de leerlingen die lezen vanaf het niveau van M4, wordt leesflits ingezet. 
Er is een vast format m.b.t. de didactiek behorend bij de methode leesflits. 
De methode wordt uitgebreid met deel 6 en ingezet in de midden en eind groep 

 

Evaluatie Uiteindelijk gewenste situatie 

De gewenste situatie is bereikt. We kunnen volgend schooljaar over tot de borging van deze taak. 
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Oriëntatie 
Leerstofaanbod  |  leerstofaanbod SO // Spellen & stellen 

spelling 

Aanleiding voor dit project 

De materialen behorend bij de methode spelling in de lift zijn niet meer te krijgen.  

  
Meetbare resultaten 

85% van de collega's heeft de kwaliteitskaart (nulmeting) spelling ingevuld. 
Beleid van spelling is besproken op de vergadering en vastgesteld. 
De nieuwe methode spelling wordt ingezet bij alle leerlingen vanaf lees niveau groep 3. 

 

Evaluatie Meetbare resultaten 

A-Analyse  
De kwaliteitskaart spelling is ingevuld door meer dan 85% van de collega's. De nieuwe methode 
spelling langs de lijn is geïntroduceerd en er wordt praktijkervaring mee opgedaan. De aanpak en het 
visiestuk zijn wel benoemd, maar zullen nog een keer terug moeten komen op een vergadering 
volgend schooljaar. De observaties en de analyse van de kwaliteitskaart zijn nog niet gedaan en 
moeten ook nog een terug komen volgend schooljaar. 
 
B-Interpretatie (wat moet beter – wat kan beter – wat gaat goed)  
Wat gaat goed: 
De visie rondom spelling is opnieuw onder de aandacht gebracht.  
In elke groep wordt gewerkt met de nieuwe methode voor spelling vanaf niveau groep 3. 
Er is praktijkervaring opgedaan met de nieuwe methode. 
Wat kan beter: 
De koppeling naar de nieuwe methode voor spelling moet nog gemaakt worden. 
Wat moet beter: 
Het aanbieden van de spellingsregels en de didactiek rondom spelling  
check van het visiestuk  
 
C-Nieuwe beginsituatie (vermelden we welke fase we starten (oriëntatie – praktijkervaring – 
implementatie – borging)  
*De taak is nog niet volledig afgerond er is veel blijven liggen i.v.m. de |Corona. We zitten volgend 
jaar nog steeds in de fase van de praktijkervaring? 
 
D-Aanbevelingen jaarplan  
*Het beleidsstuk controleren op de volgende onderdelen: Hoe geef je les?(pedagogisch, didactisch, 
welke toetsgebruik je, hoeveel lestijd, hoeveel leerlingen zitten er onder/boven het niveau en welke 
score wens je te behalen op een WMK toets?) 
Spelling nog een keer op vergadering i.vm. didactiek en aanpak nieuwe methode 
Bespreken van de kwaliteitskaart spelling en het inplannen van de observaties. 

 

Uiteindelijk gewenste situatie 

Ervaring opdoen met de nieuwe methode. 
Vaststellen van het beleid rondom spelling. 
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Evaluatie Uiteindelijk gewenste situatie 

Er is ervaring opgedaan met de nieuwe methode. 
Het beleid is vastgesteld. 
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Ontwikkelen 
Leerstofaanbod  |  leerstofaanbod SO // Rekenen & wiskunde 

rekenen/wiskunde 

Aanleiding voor dit project 

Resultaten op rekengebied blijven achter op de resultaten op lees -en spellingonderwijs. De leerroute 
rekenen lijkt niet passend te zijn bij het niveau van de leerlingen. 

  
Meetbare resultaten 

Het automatiseringsniveau van alle leerlingen is in oktober bekend door middel van de afname van 
de Bareka toets.  
Automatiseren staat vanaf SO2 als vast onderdeel in de weekplanning vermeld.  
In week 12 zien we de afgesproken opbouw van de rekenles terug tijdens de rekenlessen 
In week 22 zijn alle rekenmaterialen gekoppeld aan de leerlijnen in Logos 
In week 26 zien we in de lessen de inzet van de verschillende didactische modellen. 
 
80% van de leerlingen gaat vooruit op het gebied van automatiseren 
60% van de leerlingen behaald het niveau volgens zijn eigen leerlijn, vastgesteld in zijn OPP NAV 
OVERLEG MET TEADE OP 28 OKT EN HET STREVEN OP LANGE TERMIJN IS 75% 

 

Evaluatie Meetbare resultaten 

A-Analyse  
We zijn gestart met een gezamenlijke bijeenkomst m.b.t. de didactiek van het rekenen. 
De bareka toetsen zijn afgenomen door de groepen en het automatiseringsniveau is vastgesteld. 
Er is systematisch in de rekenlessen aandacht besteed aan het automatiseren. 
De rekenmaterialen zijn nog niet gekoppeld en zullen volgend schooljaar in het nieuwe edumaps 
ingevoerd worden. 
Er zijn geen eindtoetsen afgenomen. Begin volgend schooljaar zullen we nieuwe bareka toetsen 
afnemen en het automatiseringsniveau van de leerlingen vaststellen. 
Het plan was voor dit jaar veel, iets te ambitieus.  
 
B-Interpretatie (wat moet beter – wat kan beter – wat gaat goed)  
Wat gaat goed: 
het automatiseringsniveau is vastgesteld. 
Automatiseren neemt een belangrijke plaats in bij het aanbod van het rekenen. 
De didactiek van het rekenen heeft een impuls gekregen in het aanbod van het rekenen. 
 
Wat kan beter: 
De vaste opbouw van de rekenles kan nog beter ingevoerd worden 
 
Wat moet beter: 
Eenduidige didactiek van de rekenlessen 
inzet van de didactische modellen. 
 
C-Nieuwe beginsituatie (vermelden we welke fase we starten (oriëntatie – praktijkervaring – 
implementatie – borging)  
Volgend schooljaar zitten we in de implementatiefase. 
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D-Aanbevelingen jaarplan  
aanbod van de verschillende didactische modellen in samenwerking met Reestoeverschool 
eenduidige didactische aanpak aanbieden voor het team 
Opbrengsten rekenen op de vastgestelde leerroute 
automatiseringsniveau vaststellen n.a.v. Bareka toetsen 
Invoeren van rekengesprekken 
kwaliteitskaart rekenen afnemen., 
De rekenmaterialen zijn nog niet gekoppeld en zullen volgend schooljaar in het nieuwe edumaps 
ingevoerd worden. 
Voor 20-21 zullen we een meer realistischer plan maken. 
 
 

 

Uiteindelijk gewenste situatie 

Leerkrachten hebben kennis van de leerlijnen binnen het rekenonderwijs. Het komende schooljaar 
zetten we vooral in op de leerlijn tellen, optellen en aftrekken tot 10, 20 en 100.  
Leerkrachten hebben kennis van de didactische modellen zoals de vertaalcirkel, handelingsmodel, 
drieslag-model, 4 hoofdfases leerlijnen, diagnostische rekengesprekken voeren met leerlingen. 
 
In de hele school wordt systematisch aandacht besteed aan automatiseren. De rekentoets van 
Bareka wordt afgenomen door leerkrachten bij alle leerlingen. de resultaten hiervan worden 
meegenomen tijdens de toetsevaluaties. 
 
Rekenmaterialen worden gekoppeld aan de leerlijnen in het leerlingvolgsysteem. 

 

Evaluatie Uiteindelijk gewenste situatie 

Er is een studiedag geweest m.b.t. de leerlijnen. Dit zal wel onderhouden moeten worden. 
De didactische modellen worden volgend schooljaar behandeld voor de hele school. 
De bareka toetsen zijn afgenomen en er is systematisch aandacht besteed aan het automatiseren. 
De leerlijnen worden volgend schooljaar in het nieuwe edumaps gekoppeld. 
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Verbeteren 
Leerstofaanbod  |  Leerstofaanbod VSO // Zorg & welzijn 

Praktijkvakken, stage en uitstroom (alle praktijkvakken) 

Aanleiding voor dit project 

Uit de evaluatie van het schooljaarplan blijkt dat het implementeren van de praktijkvakken nog niet 
is afgerond. 

  
Meetbare resultaten 

het portfolio gebruikt het hele VSO. Iedere periode doet de leerkracht ingevulde formulieren in het 
portfolio (samen met de leerling). 
5 NOG bijeenkomsten over arbeidstoeleiding. 
jaarplannen voor alle praktijkvakken en voor iedere groep ( met opbouw).  
registratieformulieren stage en praktijkvakken 

 

Evaluatie Meetbare resultaten 

Het portfolio gebruikt het hele VSO. Iedere periode doet de leerkracht ingevulde formulieren in het 
portfolio (samen met de leerling). 
A-Analyse  
Het hele VSO gebruikt de portfolio's volgens een vast format en volgens de handleiding. De 
leerkracht is zelf verantwoordelijk voor het vullen van de portfolio's Door de Coronacrisis hebben we 
het portfolio het tweede half jaar niet in kunnen vullen. Alle leerlingen krijgen één formulier over dit 
halfjaar waar een foto van de leerling wordt geplaatst. De evaluatie van het portfolio wordt 
uitgesteld naar eind volgend schooljaar.  
 
 
B-Interpretatie (wat moet beter – wat kan beter – wat gaat goed)  
Wat gaat goed: het uniform gebruiken van de formulieren voor het rapport.  
Wat kan beter: het plannen van het invullen voor het portfolio. Na de eerste periode tijd maken voor 
het vullen van het portfolio.  
Wat moet beter: de leerling meer eigenaar maken van zijn/ haar ontwikkelproces.  
 
C-Nieuwe beginsituatie (vermelden we welke fase we starten (oriëntatie – praktijkervaring – 
implementatie – borging)  
Komend schooljaar zal het portfolio in de implementatiefase zitten. Mei/ juni 2021 zal er een 
evaluatie plaatsvinden over de ervaringen van de implementatie. 
 
D-Aanbevelingen jaarplan  
Planning portfolio opnemen in de jaarplanning/ todo list. Tijdens NOG scholing het eigenaarschap 
van de leerling bespreken. Hoe kunnen we de leerlingen eigenaar maken in hun eigen ontwikkeling 
en hoe laten we dat terugkomen in het portfolio. Nadat dit onderwerp is besproken met een 
opdracht terug laten komen op de teamvergadering.  
 
 
 
 
NOG bijeenkomsten over arbeidstoeleiding 
A-Analyse  
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Het team heeft de teamscholing arbeidstoeleiding gevolgd. De bijeenkomsten bestonden uit de 
thema's: oplossingsgericht werken, oud-leerlingen op bezoek, speeddate met werknemers en 
jaarplannen. Het team heeft het als zeer waardevol ervaren met praktisch uitvoerbare verdieping in 
de dagelijkse praktijk. 
 
 
B-Interpretatie (wat moet beter – wat kan beter – wat gaat goed)  
Wat gaat goed: de inhoud van de teamscholing sluit aan bij de praktijk van het team. Teade betrekt 
het hele team bij de les door inspirerende werkvormen. er is structureel overleg met Teade over de 
inhoud van de scholingsbijeenkomsten.  
Wat kan beter: - 
Wat moet beter:- 
 
 
 
C-Nieuwe beginsituatie (vermelden we welke fase we starten (oriëntatie – praktijkervaring – 
implementatie – borging)  
De scholing van dit schooljaar is afgerond. Komend schooljaar hebben we opnieuw een 5tal 
bijeenkomsten waarin Teade ons zal scholen op de hetgeen waar we dit jaar mee geëindigd zijn. 
Oplossingsgerichte werkvormen/ eigenaarschap van de leerling/ netwerk van de leerling.  
 
D-Aanbevelingen jaarplan 
In de jaarplanning staan 5 bijeenkomsten gepland voor het hele VSO team. De inhoud is verstuurd 
naar Teade. Voor de zomervakantie zullen Teade en Nynke de inhoud verdelen over de 5 
bijeenkomsten. Voor iedere bijeenkomst zit de werkgroep en Teade bij elkaar om de invulling van de 
bijeenkomst de bespreken. De momenten stemmen de werkgroep en Teade met elkaar af. 
 
 
Jaarplannen voor alle praktijkvakken en voor iedere groep ( met opbouw). 
A-Analyse  
De meeste jaarplannen voor de P-groepen en regulier zijn klaar en verdeeld in 3 fasen. Voor iedere 
groep staan twee jaarplannen klaar omdat we ieder praktijkvak 2 periodes per schooljaar aanbieden.  
We hebben de jaarplannen nog niet kunnen ervaren in de praktijk door de Coronacrisis 
 
 
B-Interpretatie (wat moet beter – wat kan beter – wat gaat goed)  
Wat gaat goed: bijna alle jaarplannen zijn klaar 
Wat kan beter: de jaarplannen ervaren in de praktijk. 
Wat moet beter: de jaarplannen techniek en klussen in en om het huis moeten nog gemaakt worden. 
Alle jaarplannen moeten in de eerste periode van komend schooljaar klaargemaakt worden.  
 
C-Nieuwe beginsituatie (vermelden we welke fase we starten (oriëntatie – praktijkervaring – 
implementatie – borging)  
jaarplannen gebruiken in de praktijk.  
evalueren na iedere periode in een teamvergadering. 
jaarplannen aanpassen 
handboek introduceren.  
 
D-Aanbevelingen jaarplan 
jaarplannen gebruiken in de praktijk en ervaringen uitwisselen na iedere periode.  
 
donderdag 20 augustus(teamvergadering): introduceren handboek + bespreken hoe vorm te geven 
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aan de jaarplannen techniek en klussen in en om het huis + aangeven dat de jaarplannen zo snel 
mogelijk klaar moeten zijn.  
donderdag 19 november: jaarplannen evalueren periode 1 
woensdag 3 februari: jaarplannen evalueren periode 2 
maandag 22 maart: jaarplannen evalueren periode 3 
maandag 28 juni jaarplannen evalueren periode 4 
 
 
registratieformulieren stage en praktijkvakken 
A-Analyse  
De registratieformulieren zijn besproken. de leerkrachten hebben een registratieformulier ingevuld 
om te oefenen in periode 3. 
Door de corona crisis is dit formulier niet gebruikt in periode 3 en 4.  
 
 
B-Interpretatie (wat moet beter – wat kan beter – wat gaat goed)  
Wat gaat goed: de registratieformulieren zijn klaar om gebruikt te worden. 
Wat kan beter: De leerkrachten moeten ervaring opdoen met de registratieformulieren.  
De koppeling tussen de ondersteuningsbehoefte van het uitstroomprofiel moet aansluiten bij de 
ondersteuning die de leerkracht geeft. Wat doe ik, waarom doe ik dit en komt de ondersteuning 
overeen met het uitstroomperspectief. 
wat moet beter: het gebruiken van het registratieformulier: Niet omdat het moet, maar de kansen en 
mogelijkheden zien in dit formulier.  
De registratieformulieren in het nieuwe leerlingplan weg kunnen zetten.  
 
 
C-Nieuwe beginsituatie (vermelden we welke fase we starten (oriëntatie – praktijkervaring – 
implementatie – borging)  
 
 
D-Aanbevelingen jaarplan 
De registratieformulieren gebruiken en evalueren. Dezelfde evaluatiemomenten inplannen als 
bovenstaand thema: jaarplannen.  
De kansen en mogelijkheden zien in dit formulier  

 

Uiteindelijk gewenste situatie 

De school heeft de visie en het beleid ten aanzien van de praktijkvorming, stage, praktijk en 
uitstroom binnen het VSO vastgesteld. Het stage/transitieplan is te volgen in het digitale LVS/LOGOS, 
uitgewerkt in 4 leerlijnen in een vast format. 
De inhoud van de praktijkvakken voor het VSO gelijkmatig verdeeld over de jaren. 
INVRA en portfolio zijn geïntegreerd in het werkproces. 
In het rooster staat hoeveel uren per vak worden gegeven. Doelen aangaande 
werknemersvaardigheden en daarbij Werkportfolio zijn leidend voor het vormgeven van de 
praktijklessen. 
Ouders/verzorgers, leerlingen, werknemers en school komen tot een gezamenlijke uitstroom.  
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Verbeteren 
Schoolklimaat  |  Schoolklimaat  

schoolklimaat 

Aanleiding voor dit project 

Uit de evaluatie met het team is gebleken dat er behoefte is aan een team proces. 
M.n. gericht op items als : 
-Hoe werkt een team proces? 
-Hoe spreek je iemand aan? 
-Hoe bewust ben je van jezelf? 
-Hoe ontvang je feedback en reageer je? 
-Welk effect hebben jouw antwoorden? 
-Wanneer spreek je elkaar aan? 

 
  

Meetbare resultaten 

100% van de leerkrachten voelt zich veilig binnen de school. 

 

Evaluatie Meetbare resultaten 

A-Analyse  
Dit schooljaar hebben we een dag teambuilding gehad van een extern persoon. Binnen deze dag 
hebben we vooral naar ons zelf gekeken en je rol binnen het teams en processen binnen de school 
besproken. Iedereen heeft hierbij persoonlijke doelen gesteld. 
 
B-Interpretatie (wat moet beter – wat kan beter – wat gaat goed) 
Het gaat goed. Er heerst een fijn schoolklimaat. 
Nog niet alle collega's voelen zich volledig veilig binnen de school. Dit blijft een punt van aandacht.  
 
C-Nieuwe beginsituatie (vermelden we welke fase we starten (oriëntatie – praktijkervaring – 
implementatie – borging)  
we zitten in de fase van borging 
 
D-Aanbevelingen jaarplan  
Bespreken van de uitkomsten van de wmk kaart. 
Terug komen op de persoonlijke doelen die gesteld zijn. 
Activiteit inplannen op het gebied van teambuilding.  
 
 

 

Uiteindelijk gewenste situatie 
Alle medewerkers spreken elkaar professioneel aan op elkaars gedrag / functioneren. 
 

Evaluatie Uiteindelijk gewenste situatie 

Er heerst een open cultuur. De meeste collega's spreken elkaar aan. Voor een aantal blijft dit lastig. 
Het blijft dus een punt van aandacht binnen de school en zal dus jaarlijks terug moeten 
keren.Verbeteren 
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Kwaliteitszorg  |  Systeem van kwaliteitszorg 

kwaliteitszorg 

Aanleiding voor dit project 

Momenteel heeft de school nog niet voor alle vakgebieden duidelijk geformuleerd wat zij verstaat 
onder goed onderwijs. 

  
Meetbare resultaten 

Voor lezen, spelling en rekenen zijn de afspraken ("wat is goed onderwijs") vastgelegd. 

 

Evaluatie Meetbare resultaten 

A-Analyse  
*hier graag een ‘verhaaltje’ vd analyse vd traject taak  
-wat hebben we gehaald. 
 
-De leesafspraken zijn vastgelegd in : het document leesonderwijs op de Mackayschool 
-De spellingsafspraken zijn vastgelegd in het document leesonderwijs op de Mackayschool 
-De rekenafspraken zijn nog niet vastgelegd , deze worden in 20-21 verder uitgewerkt.  
 
B-Interpretatie (wat moet beter – wat kan beter – wat gaat goed)  
De afspraken van lezen , rekenen en spelling moeten volgend schooljaar worden herhaald en er 
wordt gevierd dat we deze hebben vastgelegd in de map kader goed onderwijs. 
 
C-Nieuwe beginsituatie (vermelden we welke fase we starten (oriëntatie – praktijkervaring – 
implementatie – borging)  
-voor de kernvakken lezen en spelling is volgend schooljaar de borgingsfase 
-voor rekenen implementatie 
 
D-Aanbevelingen jaarplan  
-rekenen opnemen als trajectplan voor 20-21 
-lezen en spelling in de borging. 
-het streven is om van alle kernvakken 1 A4tje te maken met wat wij verstaan onder goed onderwijs. 

 

Uiteindelijk gewenste situatie 

De school heeft geformuleerd wat zij verstaan onder goed onderwijs. 
En heeft hierbij aangegeven wanneer de school tevreden is, met duidelijke ambities. 
Voor elk vakgebied is er een beschrijving van goed onderwijs (vast gelegd in de map kader goed 
onderwijs) 
Voor alle vakgebieden is er een duidelijke analyse van de opbrengsten. 
Er is een duidelijke analyse van de uitstroom en bestendiging van de school  
De afspraken rondom de evaluatie en de interventies zijn vastgelegd in de weekplaning. 
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Overige informatie 
 

        

 

 

Naam van de school Mackayschool. School voor speciaal Onderwijs 
SO & VSO afdeling 

Vestigingsplaats Meppel 
Brinnummer 19sk 

 

Aantal leerlingen 1/8/2019 115 
Gemiddeld aantal leerlingen per groep per 
1/8/2019 
 

11,5 

Groepenverdeling per 1/8/2019 In de SO afdeling 
Combi groep 
So start groep 
So1 groep 
SO2 groep 
SO3 groep 
Sop groep 
 
In de VSO afdeling 
VSO start 
VSO midden / eind 
VSO P1 
VSO p2A 
VSO p2B 

 

Aantal personeelsleden 52  

FTE groepsformatie 22 leerkrachten en ondersteuning van 
onderwijsassistenten 

FTE Interne begeleiding 1,4 

FTE ondersteunende functies 5,8 
(Logopedist, administratie, stage, directie, ict, 
orthopedagoog, psychologisch assistente) 

Ziekteverzuim 
 
 
 

Kort (0-8) : 0,64%   
Kort middel (8-43) : 0,68% 
Lang middel (43-366) : 7,5% 
Lang (>366) : 3,14 
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Totaal : 11,96% 
Een meldingsfrequentie van : 0,84 
Een gemiddelde verzuimduur van : 47,87 

Uitvoering gesprekkencyclus Funct.gesprek;  
Alle medewerkers 

Beoord.gesprek;  
Geen medewerker 

 

 

 

 

Resultaten eindtoets nvt  
Uitstroom VO  Vwo; v/h; Havo;  h/vm; Vmbo; Lwoo; 

Uitstoom VSO 6 leerlingen (naar arbeidsmatige dagbesteding) 
3 leerlingen ( naar werk) 
3 leerlingen naar beschutwerk 
 

Uitstroom SBO  

Uitstroom SO 7 leerlingen naar het VSO 
1 leerling naar SBO 
1 leerling verhuizing 
  

Uitstroom tussentijds anders  
Speciale onderwijsarrangementen  
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