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Borging 

kwaliteitszorg (KA1)** 

 

leerstof aanbod SO en VSO en onderwijstijd* 

 

kwaliteitscyclus per schooljaar** 

 

jaarlijkse evaluatie van zorg en begeleiding** 
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Opbrengsten van de school volgens cyclus OGW Promes - ambitie 3 - Kwaliteit door 
onderzoek** 

 

pedagogisch handelen* 

 

oudertevredenheid - Promes - ambitie 1 - Kwaliteit door verbinding* 

 

didactisch handelen* 

 

leren leren* 

 

omgaan met media* 

 

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

 

test borgen sova 

 

HGW - werken volgens HGW** 

 

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

 

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

 

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

 

Huidige situatie 

Methodes zijn aanwezig in het SO en VSO en worden ingezet. 
Het aanbod voor het VSO moet passender gemaakt worden.  
In schooljaar 18-19 is het visie document gemaakt, dat zal in 19-20 worden vastgesteld. 
Aurecool en Kwink worden ingezet binnen de school. Aurecool krijgt een grotere rol binnen de start -
en groepsbesprekingen 

 

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. 

 

Doelen voor dit jaar 

 

 Tijdens de startbespreking wordt de zorg-piramide ingevoerd. Deze krijgt een plek tijdens de 
groepsbesprekingen en in het zorgteam 

 Het zorgteam is zichtbaarder binnen de school 

 Aurecool en het groepsplan van Aurecool krijgen een grotere rol binnen de zorgstructuur van 
school 

 Het visiestuk is vastgesteld en het team is hierin meegenomen 

 Aanpak doelgroepenmodel is verder uitgewerkt en bruikbaar voor leerkrachten 
 

 

 

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. 
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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. 

 

Huidige situatie 

In het schooljaar 2018-2019 is fototaal ingevoerd in de Pgroepen van het VSO. 
 
19-20: We hebben afgelopen jaar kennis gemaakt met Fototaal in de klassen. Logopedie en IB 
hebben een jaarplanning gemaakt gekoppeld aan de doelen uit de CED leerlijn mondelinge taal. 
Afgelopen schooljaar hebben de leerkrachten voor het eerst zelf alle lessen gedaan in de groepen. 
begin schooljaar 19-20 hebben we het schooljaar 18-19 geëvalueerd. Het is goed verlopen men is 
enthousiast. 

 

Uiteindelijk gewenste situatie 

De lessen fototaal hebben in de VSO Pgroepen een vaste plek in het rooster ( 3x per week) 
Dit wordt eens in de 3 maanden (volgens jaarplanning) geëvalueerd met de leerkrachten en ass 
vanuit de groep, de projecten worden per thema voorbereid. 
We zien een verbetering van de mondelinge taalvaardigheid van de leerlingen terug in de 
opbrengsten van de school. 

 

Doelen voor dit jaar 

 

 Deel 1, 2 en 3 worden dit jaar gebruikt ( 3 is nieuw) 

 Het invoeren van de niveau kaarten gaan de logopedist en de IBer introduceren bij het team 
in het tweede deel van het jaar 

 Er wordt een start gemaakt met het maken van filmpjes bij de thema's (door leerkracht Ben 
op gitaar, leerkracht Mireille met zang en Ingrid en of Marlien met ondersteunde gebaren) 

 De koppeling maken van de doelen van Fototaal aan de leerlijnen van Edumaps. 

 De logopediste wordt ingezet bij de ondersteuning van het stimuleren van de passieve 
woordenschat. 

 zoeken naar een beter aansluitende manier om de opbrengsten beter inbeeld te krijgen. 
 

 

Meetbare resultaten 

 

 leerkrachten moeten gerichter doelen mondelinge taal kunnen afvinken in Edumaps 

 Deel 3 is in gebruik genomen 

 de doelen van fototaal zijn gekoppeld aan Edumaps 
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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. 

 

Huidige situatie 

Deel 4 en deel 5 van leesflits zijn aangeschaft. 
SO3 en VSO start hebben praktijkervaring opgedaan. 

 

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 

 

Doelen voor dit jaar 

De groepen SO3, SO4, VSO start, VSO midden en eind werken met de methode leesflits. 
In de groepen wordt gewerkt met een vast format. 
80% van de leerlingen zit met technisch lezen op of boven de vastgestelde leerlijn. 

 

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. 

 

Budget 

aanschaf deel 6 leesflits 
aanvullen materialen deel 4 en 5 
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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.  

 

Huidige situatie 

Spelling in de lift is de methode die momenteel wordt gebruikt. De materialen behorende bij deze 
methode zijn niet meer verkrijgbaar. 
We hebben ons georiënteerd op een nieuwe methode. Spelling langs de lijn is de opvolger van 
spelling op maat en sluit het beste aan bij onze doelgroep. 

 

Uiteindelijk gewenste situatie 

Ervaring opdoen met de nieuwe methode. 
Vaststellen van het beleid rondom spelling. 

 

Doelen voor dit jaar 

Visie rondom spelling opnieuw onder de aandacht brengen en koppelen aan de nieuwe methode 
voor spelling. 
In elke groep wordt gewerkt met de nieuwe methode voor spelling vanaf niveau groep 3. 
Praktijkervaring opdoen met de nieuwe methode. 

 

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. 

 

Haalbaarheidsfactoren 

Dit jaar gaan we ervaring opdoen met de nieuwe methode. Daarnaast ligt het accent op de visie. Het 
uiteindelijke doel is om de resultaten op een hoger niveau te krijgen meer passend bij de 
vastgestelde leerroute. We weten niet of we dit jaar al effect zien in de resultaten, maar nemen dit 
aan het eind van het jaar mee in de analyse. 

 

Budget 

1000 euro voor de aanschaf van de nieuwe methode. 
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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. 

 

Huidige situatie 

Afgelopen jaar zijn er twee rekenspecialisten opgeleid. In schooljaar 2018-2019 is er geïnvesteerd in 
de professionaliteit van leerkrachten. Er is aandacht besteed aan verschillende didactische modellen 
tijdens studiedagen en dmv observaties in de groep met nabesprekingen.. De leerlijn tellen is 
uitgewerkt. Er zijn materialen aangeschaft (spelmaterialen) Ook is er veel aandacht besteed aan 
automatiseren. 

 

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. 

 

Doelen voor dit jaar 

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. 
Spel krijgt een belangrijke plek binnen ons rekenonderwijs. 
 
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. 

 

Meetbare resultaten 

Het automatiseringsniveau van alle leerlingen is in oktober bekend door middel van de afname van 
de Bareka toets. 
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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 

 

Haalbaarheidsfactoren 

Er worden voldoende studiemomenten ingepland tijdens vergaderingen en studiedagen. 

 

Uren 

IB heeft voldoende tijd om dit traject voor te bereiden en uit te voeren. Vaste overlegmomenten 
worden ingepland. 

 

Budget 

Er moet geld gereserveerd worden om onze rekenmaterialen aan te vullen.  

 
 

Wijze van borging 

observaties, toetsanalyses, dialogen, kwaliteitskaart rekenen 
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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. 

 

Huidige situatie 

De doelgroepen beschrijving voor het gehele VSO is gereed.  
Het portfolio is in het schooljaar 18-19 bijgesteld en gereed. 
De verdeling van de praktijkvakken is vastgelegd voor het gehele VSO.  

 

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? 

 

Huidige situatie 

Medewerkers spreken elkaar al aan. 
Uit het MTO was de score van de Mackayschool hierop heel positief, maar vanuit de evaluatie met 
het team bleek, dat verbetering nog wel wenselijk is. 
De school heeft een veiligheids protocol, met een nullijn.  

 

Uiteindelijk gewenste situatie 

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

 

Doelen voor dit jaar 

Medewerkers spreken elkaar op een professionele manier aan. 
De nullijn wordt gehanteerd binnen de school. 

 

Meetbare resultaten 

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

 

Huidige situatie 

Momenteel heeft de school nog niet duidelijk geformuleerd wat zij 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. 

 

Doelen voor dit jaar 

De doelen in het schooljaarplan zijn meetbaar geformuleerd. 
Voor lezen, spelling en rekenen zijn de afspraken ("wat is goed onderwijs") vastgelegd. 

 

Meetbare resultaten 

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

 

Haalbaarheidsfactoren 

De gewenste situatie is voor de komende 4 jaren. De jaardoelen zijn behapbaar gemaakt. 

 


