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1. Brede schoolanalyse 

Opbrengstenanalyse op schoolniveau 

De opbrengsten van de M toetsen zijn uitgewerkt in de opbrengstenanalyse in een apart document. 

Zie bijlage. 

 
Sterkte: De lesaanpak van alle kernvakken is met behulp van externe expertise uitgewerkt in de 
kwaliteitskaarten. Deze aanpak werkt en zien we terug in de resultaten van de school. Er is veel 
groei zichtbaar wanneer we de opbrengsten verticaal (per jaargroep) aflezen in vergelijking met juni 
2021. Dit geldt voor zowel begrijpend lezen als rekenen. Er is een zeer positieve ontwikkeling 
zichtbaar in groep 8. Er is groei te zien op alle drie de arrangement van de E-toetsen naar de M-
toetsen.  
 
Zwakte: Het basisarrangement scoort op alle vakgebieden onvoldoende. Dit was in juni 2021 ook het 
geval. Er is afgelopen schooljaar veel onrust geweest door wisselingen op het gebied van de interne 
begeleiding. Hierdoor is het niet volledig gelukt om hierop in te zetten.  
 
Op sociaal emotioneel gebied vallen de volgende zaken op:  
- Wat opvalt is dat 33% van onze leerlingen een lage score heeft op Afhankelijk en Faalangst op de 
leerkrachtenlijst. 
- In groep 6/7 zien we een score voor Angst voor agressie die aandacht wenst (oranje). 
- In groep 7/8 is er een lage score op Welbevinden en Veiligheidsbeleving waar aandacht wenselijk 
is. 
 
In groep 7/8 heeft een interventie vanuit Voel je Sterk plaatsgevonden en doordat een groot gedeelte 
van deze leerlingen zal uitstromen, verwachten we tijdens het volgende meetmoment een hogere 
score. Omdat een groot gedeelte van de leerlingen laag scoort op afhankelijkheid en faalangst wordt 
er in samenwerking met SMW bekeken welke groepstrainingen helpend zijn. Het is een probleem 
dat in alle klassen wordt gezien.  
 
Op het gebied van Leren Leren  
Op gedrag behalen we de ambitie voor het basis en intensieve arrangement. Voor het verrijkte 
arrangement geldt in ieder geval wel dat we 5% stijgen richting de gestelde ambitie. Deze grote 
vooruitgang heeft verschillende oorzaken. Ten eerste omdat in alle groepen gestructureerd aan de 
doelen wordt gewerkt sinds de zomervakantie. Er heeft een opfristraining plaats gevonden en alle 
leerkrachten hebben een tussentijdse coaching gehad. In alle klassen wordt leren, denken en leren 
uitgevoerd zoals het bedacht is en daardoor is groei in gedrag zichtbaar. Ten tweede omdat tijdens 
de vorige metingen niet door alle leerkrachten op de juiste wijze is ingeschaald. Tijdens de 
opfristraining heeft het hele team op de juiste wijze leren inschalen. De aanpak staat beschreven in 
de kwaliteitskaart Kanjer + Leren denken en leren.  
 
Wat moet in 2022/2023 bereikt zijn? 
 

• Begrijpend lezen, afgelopen jaar is een begeleidingstraject uitgevoerd met behulp van 
externe expertise. Dit jaar wordt de aanpak geborgd in de organisatie.  

• Spelling, in juni 2021 is een nieuwe methode Spelling aangeschaft. Dit jaar wordt de aanpak 
geborgd in de organisatie.  

• Er wordt gekeken of de methode wereldoriëntatie vernieuwd kan worden.  

• Er is een dekkend aanbod voor Burgerschap. 

• Er is een breder aanbod om verschillende talenten beter te kunnen ontwikkelen. 

• Er is een intensieve samenwerking opgezet met SO De Piloot.  

• SBO de Kring laat een groei zien in het aantal leerlingen.  

• We zetten de NPO gelden in voor: 
D;  Verdere ontwikkeling van de executieve functies van de kinderen, samenwerken 

Aanbod woordenschat vergroten door aan te sluiten bij de basisvakken. 
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E;  Inzet personeel en ondersteuning 
F ; Digitale technologie 

            Zie menukaart NPO 
 
 

 

 

 

Audit/ inspectie 

 
Wat moet in2022/2023 bereikt zijn? 
 

• De school heeft van het bestuur een ontwikkelopdracht gekregen om als eerste SBO school 
van het bestuur op te gaan voor de beoordeling Goed ten aanzien van een inspectieoordeel.  

 
Op 21 maart 2022 is er vanuit BOOR een audit variant 2 uitgevoerd op SBO de Kring. Dit onderzoek 
is volgens de systematiek van audit variant 2 uitgevoerd. De school heeft het auditteam een 
onderzoeksvraag meegegeven, passend bij één van de standaarden: OP2, OP3, VS1, VS2. De 
onderzoeksvraag vanuit de geauditeerde school:  
 
Wij willen opgaan voor het predicaat goed. Komen de standaarden OP2 en OP3 daarvoor in 
aanmerking?  
 
Beantwoording van de onderzoeksvraag: 
- Er heerst rust in de school en in de groepen is een taakgerichte en veilige werksfeer. In het 
verlengde hiervan wordt rust, reinheid en regelmaat genoemd met als mogelijke vierde aspect: 
routine.  
- Leerkrachten zijn hierbij positief naar leerlingen en benoemen vooral wat zij wel willen zien (weinig 
tot geen correctie). Dit alles vindt plaats in een sterk pedagogische setting.  
- De schoolbrede inzet van EDI is zichtbaar. Door de inzet van CVB en de looprondes heeft de 
leerkracht de leerlingen in beeld. Daarbij wordt deze systematiek als sturingsmiddel ingezet. Er wordt 
verlengde instructie gegeven aan kinderen die dat nodig hebben.  
- De geobserveerde lessen zijn goed voorbereid waardoor er vaart in de les zit. De leerkrachten 
benutten de leertijd effectief en weten leerlingen in de juiste leerstand te krijgen.  
- Tijdens een enkele les zien we een hoge mate van betrokkenheid door de inzet van een 
interactieve activerende werkvorm.  
- Op het moment dat een leerling nog niet aan een lesdoel voldoet, volgt er een verlengde instructie. 
Tijdens deze instructie gaat de leerkracht na wat de oorzaak hiervan is en ook door een 
kindleergesprek te voeren.  
- Er wordt gewerkt vanuit het hebben van hoge verwachtingen, maar iedereen mag fouten maken.  
- Er is een doorgaande lijn en uniformiteit in de klasseninrichting.  
- De school heeft de kwaliteitszorg goed ingericht en maakt efficiënt gebruik van de verschillende 
documenten.  
- De documenten zijn helder en worden in de praktijk ingezet waar ze voor bedoeld zijn. 
 
Aanbevelingen:  
- Tijdens de observatierondes zien we dat de leerkrachten zoveel mogelijk gedifferentieerd werken. 
Om dit nog beter ten uitvoer te brengen is het een uitdaging om ‘beredeneerd los te laten’.  
- Wat betekent ‘beredeneerd loslaten’? Maak met elkaar een beschrijving, waarbij concreet wordt 
beschreven hoe dat eruitziet. Hierbij kan de school goed gebruik maken van de kennis en 
vaardigheden die het team bezit met betrekking tot leerlijnen en cyclisch werken. 
 
Het volledige verslag van de AUDIT is opvraagbaar bij de directie van het SBO de Kring alsook de 
kwaliteitsmedewerker van BOOR.  
 

Met opmerkingen [CM1]: Wat gaan we hiermee doen? 
Kan iemand bedenken wat hiermee bedacht is? 

Met opmerkingen [MK2R1]: Op de NPO site staan veel 
mogelijkheden. Ik weet niet welke opties het team voor ogen 
had. 
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Tevredenheidspeilingen 

De tevredenheidspeilingen zijn onder de leerlingen afgenomen in het voorjaar van 2022.  

In onderstaande tabel ziet u de gemiddelde tevredenheid en sociale veiligheid op schoolniveau. 
Een hoog cijfer betekent dat de leerlingen het fijn vinden in de klas, zich veilig voelen en weinig (of 
niet) gepest worden.  

Leerling tevredenheid peiling  

Algemene tevredenheid 8,5 

Welbevinden 7,1 

Ervaren veiligheid 8,1 

Aantasting veiligheid 9,4 

 
Het lager scoren van het welbevinden was in de loop van het schooljaar ook al gesignaleerd en na 
deze peiling is extra ingezet op het vergroten van de sociale veiligheid in groep 7/8. We hebben hier 
een externe partij (Voel je sterk) voor ingezet. Dit heeft positieve resultaten opgeleverd.  
 
Het hoogst wordt gescoord op de vraag;  
Hebben jullie een leuke klas? 9,6 
Helpt je juf je goed als dat nodig is? 9,5 
 
Wat wil je hebben bereikt in het schooljaar 2022/2023?  

• Handhaven schoolklimaat.  

• Hogere score op welbevinden. 

 

Overige aandachtspunten 
 

Komend schooljaar wordt een intensievere samenwerking gezocht met De Piloot.  

 

SBO de Kring en SO de Piloot delen een gebouw. Beide scholen werken al samen voor praktische 

zaken. Wij delen bijvoorbeeld de balie en we organiseren vieringen samen, zoals Sinterklaas en de 

Koningsspelen. De achterliggende maanden hebben we verkend of we in de toekomst nog meer 

kunnen gaan samenwerken. De Kring en De Piloot hebben deze samenwerking verkend met als 

focus dat de kinderen het onderwijs moeten krijgen waar ze recht op hebben. De samenwerking 

voorziet hierin door nog meer de kennis, ervaring en passie van alle medewerkers te bundelen. 

 

Doorontwikkeling IKEC 

In 2020 is de Piloot samen met KindeRdam (kinderopvang) en Enver (jeugdhulporganisatie) het 

Integraal Kind Expertise Centrum (IKEC) gestart. Binnen het IKEC werken onderwijs, opvang en 

jeugdhulp nauw met elkaar samen. Het IKEC wordt de komende jaren doorontwikkeld. Onze visie is 

een IKEC als een sterke organisatie, die oplossingen kan bieden voor een breed type leerlingen: een 

breed expertisecentrum. Een samenwerking met het sbo in het IKEC past hier heel goed in.  

 

Voordelen samenwerking 

De expertise van de Kring is aanvullend op de bestaande kennis binnen de Piloot en zodoende van 

grote meerwaarde. De expertise van de Piloot ligt voornamelijk op het gebied van gedrag. De Kring 

biedt verschillende arrangementen in één groep, met expertise op het gebied van leerlingen die 
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langzamer leren, al dan niet in combinatie met een hoger IQ of moeilijk verstaanbaar gedrag. Door 

een samenwerking zijn de scholen nog beter in staat om leerlingen een goede schoolplek te geven 

en om doorstroom over en weer te optimaliseren. Een mogelijkheid is dat een so-leerling kan 

oefenen op het sbo. Ook ontstaat de mogelijkheid om buitenschoolse opvang en naschoolse 

activiteiten als budo en zwemles aan te bieden voor de sbo-leerlingen.  

 

Wat wil je bereikt hebben in het schooljaar 2022/2023? 

• SO de Piloot en SBO de Kring blijven twee aparte scholen, maar de intensieve samenwerking 

(IKEC) is vormgegeven.  
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2. Jaarverslag- terugblik op 2021-2022   

Het schooljaar 2021-2022 heeft in het teken gestaan van terugkeren naar een ‘gewoon’ schooljaar na de 

hele Coronapandemie. De Cito is in januari 2022 volgens de ‘normale’ cyclus afgenomen. Hieruit was te 

concluderen dat we vooruitgang zien op verschillende gebieden, maar waarbij ook geconcludeerd kon 

worden dat er werk aan de winkel is, met name gericht op begrijpend lezen en spelling voor het basis en 

intensieve arrangement. Vanuit bovenstaande constatering is extra ingezet op de verschillende 

vakgebieden. Dit is terug te lezen in de schoolanalyse SBO de Kring. Zie bijlage.  

In maart 2022 heeft er een audit type 2 plaatsgevonden waarin de belangrijkste vraag was of SBO de Kring 

op kon gaan voor het predicaat GOED van de inspectie. Uit de audit is gebleken dat ook stichting BOOR, 

ervan overtuigd is dat de Kring de aanvraag voor het predicaat GOED kan opstarten. Met de eerder 

genoemde aanbevelingen gaat de Kring na de zomervakantie aan de slag. 

Vanwege het lerarentekort en het achterblijven van de resultaten bij groep 3/4 hebben wij helaas moeten 

besluiten, in samenspraak met de intern begeleider, om haar in te zetten voor de groep 3/4. Dit is voor de 

groep 3/4 goed geweest, maar heeft ook voor ‘onrust’ gezorgd omdat er geen intern begeleider was. Dit is 

tijdelijk opgelost door iemand van het ondersteuningsteam van BOOR in te vliegen. Dit heeft echter maar 

kort geduurd omdat zij weer naar een andere school binnen de stichting moest. Hiervoor in de plaats is 

weer een tijdelijke intern begeleider ingevlogen. Dit is niet wenselijk voor de ontwikkeling van de school. 

Helaas is het niet anders en zorgt het team van de Kring er alsnog voor dat de leerlingen het beste 

onderwijs kunnen volgen wat mogelijk is. De keuze om de vaste intern begeleider voor groep 3/4 in te 

zetten heeft ertoe geleidt dat deze leerlingen meer tot of op ambitie gestegen zijn.  

 

Doel  Resultaat Activiteiten/stap
pen  

Trekk
er en 
betro
kken
en 

Tijdspa
d 

Budge
t  

Eind 
evaluatie 

Om de veiligheid 
te kunnen 
waarborgen volgt 
het team jaarlijks 
de RADAR 
training 

Het team is bevoegd om 
fysiek in te grijpen, dit 
draagt bij aan de sociale 
veiligheid van de 
leerlingen en het team.  

Elk jaar volgt 
het team 
scholing bij de 
Piloot.  

Direct
ie 

1e heft 
van 
het 
school 
Jaar 

€ 

1.500,
- 
vanuit 
ROB 

Training heeft 
plaatsgevonden, 23 
juni 2022.  

Alle leerkrachten 
behalen hun 
eerste of 
volgende 
kanjerlicentie (A, 
B of C). 

Alle leerkrachten kunnen 
Kanjerlessen geven en 
handelen in contact met 
leerlingen volgens de 
Kanjertaal (de normen en 
waarden van Kanjer). 

Alle 
leerkrachten 
volgen een 
scholing door 
een 
gecertificeerde 
Kanjertrainer. 

Direct
ie 

2e helft 
van 
het 
schoolj
aar  

 2 leerkrachten 
hebben B licentie 
behaald. 
1 leerkracht C 
licentie. 
1 leerkracht heeft A 
licentie. 
Overig personeel is 
niet Kanjer 
geschoold. 

Leerkrachten zijn 
BHV geschoold 

Het team heeft een 
training BHV gevolgd. 

Er wordt een 
training BHV 
gevolgd 

Direct
ie 

2021-
2022 

 Trainingen hebben 
plaatsgevonden. De 
trainingen zijn door 5 
teamleden gevolgd.  
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Opbrengsten 
verhogen voor 
het 
basisarrangemen
t op alle 
kernvakken 
richting ambitie 

De Kring behaalt 5% 
hogere opbrengsten 
richting schoolambitie op 
alle kernvakken per 
halfjaar, dit is meetbaar 
door in opbrengsten in 
januari en juni in een 
teamfoto te zetten.  

Er is dit jaar 
extra aandacht 
voor aanpak 
begrijpend 
lezen en er is 
een oriëntatie 
op een 
methode 
woordenschat  

IB 2021-
2022 

€ 

4.870,

-

vanuit 
ROB 

Opbrengsten 
vergadering heeft 
plaatsgevonden in 
februari. Erkent en 
herkent wordt dat we 
nog niet op alle 
vakgebieden de 5% 
hebben gerealiseerd, 
we zien wel 
progressie in de 
opbrengsten (dit is 
op basis van de 
resultaten van de M 
toetsen, E toetsen 
zijn nog niet 
beschikbaar).  

Opbrengsten 
verhogen voor 
het 
basisarrangemen
t op Leren 
denken en leren 
richting ambitie 

De Kring behaalt 5% 
hogere opbrengsten 
richting schoolambitie op 
Leren denken en leren, 
dit is meetbaar door de 
opbrengsten in januari en 
juni in een teamfoto te 
zetten.  

AuMac verzorgt 
opfristraining 
Leren denken 
en leren. Er zijn 
twee dagen 
videoconsultati
es op Leren 
denken en 
leren met 
AuMac om 
leerkrachthand
elen te 
observeren en 
optimaliseren. 

IB 2021-
2022 

 Voortgang is 
besproken in 
werkgroep Aumac en 
resultaten van de 
observaties gedeeld 
in de 
teamvergaderingen 
en aangehaald 
tijdens de 
opbrengsten 
vergadering. 
 
Resultaat is behaald. 

Versterken 
aanbod 
Burgerschapsond
er 
Wijs 

De leerlingen leren wat 
democratische waarden 
zijn en een manier om 
zichzelf uit te drukken. 
En de leerlingen leren op 
een respectvolle manier 
naar elkaar te luisteren 
en de mening van 
anderen te waarderen.  

Naast het 
aanbod uit de 
Kanjertraining.  
Versterken van 
onderzoekende 
houding bij de 
leerlingen door 
middel van 
burgerschapso
nderwijs. Met 
behulp van 
Kanjer de 
methode 
opnieuw vorm 
te geven op 
school. 
Leerkrachten 
volgen de C en 
B training 
Kanjer. Voel je 
sterk is ingezet 
voor Sociale en 
digitale 
veiligheid. 

Team 2021-
2022 

€ 

2.000,
- 
vanuit 
ROB 

Wie en wat: 
Leerkracht wordt 
kartrekker van de 
hernieuwde 
kanjermethode. 
Draagt zorg voor 
ontwikkeling en 
uitvoering in 
afstemming met IB --
> doorschuiven naar 
volgend schooljaar. 
 
Lessen voel je sterk 
zijn ingezet t.b.v. 
sociale 
weerbaarheid. 

Talentontwikkelin
g 

De school zet breed in op 
talentontwikkeling op 
Techniek & Wetenschap, 
cultuur, dans en zang 

Eind van het 
jaar is er een 
aanbod voor 
koken, 
techniek, 
cultuur, 
wetenschap, 
zang en dans. 

Werk 
groep  

2021-
2022 

€ 

4.500- 
vanuit 
ROB 

Kooklessen zijn 
gestart en ook weer 
opgenomen in de 
jaarplanner 22-23. 
 
Voor de 
Technieklessen 
wordt samenwerking 
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De leerlingen 
krijgen zo meer 
inzicht waar 
hun talenten 
liggen en de 
leerlingen leren 
hoe zij naar 
hun eigen 
talenten 
kunnen kijken.  

met de Piloot 
gezocht voor het 
schooljaar 2022-
2023. 

Alle leerkrachten 
krijgen input om 
bewegend leren 
in te zetten 
tijdens het 
lesaanbod 

Door de leerlingen meer 
te laten bewegen zijn ze 
beter in staat om de 
leerstof tot zich te nemen  

Er zijn 
activiteiten 
verzameld die 
ingezet kunnen 
worden tijdens 
de lessen. 
Daarna wordt 
het geborgd in 
de organisatie. 

Team 2021-
2022 

 Wie: Jos 
Wat: budget 
afhankelijk van de 
wensen en ruimte 
nader te bepalen in 
overleg met team 
 
Wanneer: agenderen 
op teamvergadering 
van 23 mei. 

Er is een 
verkenning op 
een leerlingraad 
op SBO de Kring.  

Er wordt verkend wat er 
nodig is om een 
leerlingraad op te richten, 
zodat leerlingen mee 
kunnen denken met het 
beleid van de school. Het 
opstellen van een 
leerlingraad kan een 
uitkomst zijn van het 
versterken van ons 
burgerschapsonderwijs.  

De school 
verkent 
leerlingraden bij 
andere 
scholen. De 
school bepaalt 
wat de ‘Why’ en 
‘How’ van een 
leerlingenraad 
is. 

MT 2021-
2022 

 Wie: Jos en Colinda 
Wat: In 
teamvergadering 
agenderen en 
behoefte bepalen.  
Wanneer; Mei 2022  
 
Team heeft besloten 
dat er op SBO de 
Kring geen 
leerlingraad wordt 
opgesteld.  

SharePoint is 
geschoond en 
alleen de recente 
stukken zijn 
zichtbaar. Verder 
gaan de 
leerkrachten 
werken vanuit de 
Cloud.  

Op SharePoint staan alle 
relevante stukken 
overzichtelijk bereikbaar 
voor de leerkrachten.  
Leerkrachten werken 
vanuit de Cloud. 

MT ruimt 
SharePoint op 
en zorgt ervoor 
dat de recente 
stukken op 
SharePoint 
staan. 
SharePoint 
wordt vanuit 
BOOR opnieuw 
opgezet zodat 
de leerkrachten 
ook kunnen 
werken vanuit 
de Cloud. 

MT Kerst 
2021 

 Moet nog definitief 
nagelopen worden 
 
Wanneer; Team pakt 
individueel zijn eigen 
omgeving op en 
zorgt dat screening 
eind april is 
afgerond. 

Versterken 
positionering in 
de wijk en 
samenwerking 
Piloot 

School stelt een plan van 
aanpak om 
samenwerking met de 
Piloot te intensiveren.  

School stelt 
met hulp vanuit 
het bestuur een 
plan van 
aanpak op 
School werkt 
met Marcel 
Hoes (de 
Kitchen) aan 
positionering in 
de wijk. 
Mede ism buro 
Ware 

Direct
ie 

2021-
2022 

 Werkgroepen zijn 
aan het werk 
geweest. 
Procesbegeleider 
maakt ism bestuurs 
adviseur notitie voor 
de volgende fase.  
Buro Ware komt met 
plan van aanpak 
nadat de oplegger 
van het bestuur 
definitief is. 

Profileren van 
SBO de Kring 

School kijkt naast het 
plan van Marcel Hoes 

School bekijkt 
wie nodig is om 

Direct
ie 

2021-
2022 

 Overleg is opgestart 
met extern buro voor 
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zodat er een 
groei ontstaat in 
leerlingen 

hoe de school kan 
zorgen voor groei in 
aanmeldingen. 

te profileren 
(PPO, BOOR) 

marketing en 
communicatie. Plan 
van aanpak wordt 
gemaakt.  

Inspectie 
beoordeelt de 
Kring met goed 

De school heeft alle 
stukken op orde en heeft 
een zelfevaluatie 
geschreven om te komen 
tot oordeel goed van de 
inspectie 

School vraagt 
einde dit 
schooljaar een 
beoordeling 
aan bij de 
inspectie 

MT 2021-
2022 

 Na de audit op 21 
maart, wordt een 
start gemaakt met de 
voorbereiding voor 
een inspectie bezoek 
voor goed. 

  

 

  



   
 

   
 

11 

3. Verbinding sectorplan 

Hieronder staan voor de school/het jaarplan relevante activiteiten uit het ‘Activiteitenplan (s)bao’, 

behorende bij het sectorplan 2022-2023. Dit overzicht zorgt ervoor dat uitwisseling georganiseerd kan worden 

tussen scholen die werken aan overeenkomstige doelen en dat er op sectorniveau een overzicht is van de stand van 

zaken t.o.v. de sectordoelen. 

Gerealiseerd 
(borging) 

Gepland 
(verwerkt in activiteitenplan) 

Nu (nog) niet aan de orde/ 
Niet relevant 

B P N 

 

Doel Activiteiten (van de school) bij gewenste 

resultaten 

Kleur of letter 

1. Borging 

kwaliteitsbeleid 

b. Formuleren schooleigen ambities B 

c. Herstel-, ontwikkel- of innovatieopdracht 

is opgenomen in het jaarplan 

B 

2. Bestrijden 

lerarentekort 

a. Begeleiden van minimaal 1 of meerdere 

aspirant-leerkrachten 

N 

b. Bij onvervulde vacatures maatregelen uit 

plan Slim Organiseren gebruiken 

B 

d. Gesprekken over Taakdifferentiatie, 

taakefficiëntie en aandacht voor werkdruk. 

P 

e. Buddy-scholen die vormen van Anders 

organiseren toepassen komen met 

regelmaat bij elkaar. 

N 

f. Inwerk-/onboardingsplan voor zij-

instromers wordt nageleefd. Begeleiding op 

maat voor zij-instromers. 

B 

4.Achterstandenbeleid a. Alle scholen die achterstandsgelden 

ontvangen geven in hun jaarplan aan hoe 

zij deze gelden inzetten 

N 

7. Burgerschap en 

brede ontwikkeling 

a. Scholen hebben de praatplaat 

'wereldburger worden’ opgenomen in hun 

leerstofaanbod (wereldoriëntatie) 

b. Voor verdere ontwikkeling 

burgerschapsonderwijs, volg onderstaande 

link naar BOORconnect. 

https://boorconnect.nl/groups/216-

burgerschapsonderwijs/welcome  

P 

SBO de Kring heeft 

een werkgroep 

Burgerschap en een 

werkgroep 

talentontwikkeling 

die hiermee aan de 

slag gaan. 

Met opmerkingen [CM3]: Dit is bij ons wel van toepassing 
lijkt mij? 

Met opmerkingen [MK4R3]: Lijkt mij ook. Is dat niet dat we 
de ROB en NPO gelden benoemen in het jaarplan?  

https://boorconnect.nl/groups/216-burgerschapsonderwijs/welcome
https://boorconnect.nl/groups/216-burgerschapsonderwijs/welcome
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8. HR a. Professionele cultuur 

b. Leiderschap 

c. Kernwaarden 

d. Anders organiseren 

e. Duurzame inzetbaarheid 

f. NPO 

 

P 

Komend jaar wordt 

hier meer verdieping 

aan gegeven.  

  



   
 

   
 

4. Speerpunten van de school 

Op basis van het schoolplan en overige ontwikkelingen in de school, de conclusies uit 

de brede schoolanalyse en de evaluatie van het vorige jaarplan staan de volgende 

doelen centraal: 

• Groei van de school naar 60 leerlingen 

• Intensivering en vormgeving van de samenwerking met De Piloot en 

positionering in de wijk.  

• Verhogen opbrengsten met 5% op de kernvakken en Leren denken en Leren, 

richting onze schoolambities (versterken aanbod woordenschat en 

wereldoriëntatie) 

• Handhaven van een veilig schoolklimaat 

• Het versterken van een onderzoekende houding bij de leerlingen door middels 

van talentontwikkeling en burgerschap 

• Het afronden van het proces met betrekking tot het aanvragen van waardering 

Goed bij de onderwijsinspectie.  

 



   
 

   
 

5. Doelen en activiteiten 

Doel  Resultaat Activiteiten/stappen  Trekker en 
betrokkenen 

Tijdspad Budget  Tussen 
evaluatie 

Om de veiligheid te 
kunnen waarborgen 
volgt het team jaarlijks 
de RADAR training. 

Het team is bevoegd om 
fysiek in te grijpen, dit 
draagt bij aan de sociale 
veiligheid van de leerlingen 
en het team.  

Elk jaar volgt het team 
scholing bij de Piloot.  

T: Directie 
B: geschoolde 
RADAR teamleden 

2e helft van 
het 
schooljaar 
2022-2023 

€1250,-  

Om de veiligheid te 
kunnen waarborgen 
volgt nieuw personeel 
de basistraining voor 
RADAR. 
 

Het team is bevoegd om 
fysiek in te grijpen, dit 
draagt bij aan de sociale 
veiligheid van de leerlingen 
en het team. 
 

Nieuwe personeelsleden 
volgen de basistraining 
RADAR.  

T: Directie 
B: nieuwe teamleden 

1e helft van 
het 
schooljaar 
2022-2023 

€350,- per 
deelnemer 

 

Alle leerkrachten 
behalen hun eerste of 
volgende kanjerlicentie 
(A, B of C). 

Alle leerkrachten kunnen 
Kanjerlessen geven en 
handelen in contact met 
leerlingen volgens de 
Kanjertaal (de normen en 
waarden van Kanjer). 
 

De leerkrachten zonder 
licentie of met een A licentie 
volgen een scholing door 
een gecertificeerde 
Kanjertrainer. 

T: Directie 
B: 5 teamleden (o.a., 
leerkrachtondersteun
er, 3 leerkrachten) 

1e helft 
2022-2023 

Opgevraagd  

Inzetten op het behalen 
van de schoolambitie 
voor alle kernvakken.  

De Kring behaalt en 
verbeterd de opbrengsten 
richting schoolambitie op 
alle kernvakken per halfjaar, 
dit is meetbaar door in 
opbrengsten in januari en 
juni in een teamfoto te 
zetten. Wanneer het niet 

Dit jaar wordt de aanpak 
van begrijpend lezen en 
spelling geborgd. IB 
verzorgt observaties en 
leerkrachten voeren 
klassenconsultaties uit. 

T: IB 
B: team 

Gehele 
schooljaar 
2022 - 2023 

  



   
 

   
 

behaald wordt, worden er 
interventies ingezet en 
uitgevoerd.  

Nieuwe methode 
Wereldoriëntatie 
 
Uit de 
opbrengstenvergadering 
komt naar voren dat 
begrijpend lezen 
achterblijft op de 
ambitie. We gaan 
inzetten op het 
vergroten van de 
voorkennis, actuele 
kennis en kennis van de 
wereld. Zie document 
opbrengsten voor 
verdere toelichting.  

De Kring heeft een nieuwe 
methode voor 
Wereldoriëntatie 
aangeschaft. 

Dit jaar wordt er een nieuwe 
methode voor geschiedenis, 
aardrijkskunde (incl. 
topografie) en natuur 
uitgezocht. De werkgroep 
bekijkt verschillende 
methoden en laat 
leerkrachten pilots uitvoeren 
met zichtzendingen. 

T: Werkgroep 
Wereldoriëntatie. 
B: team 

Voor de 
kerstvakanti
e is er een 
definitieve 
keuze 
gemaakt 
met welke 
aanbieder 
we verder 
willen gaan. 
Voor de 
voorjaarsvak
antie is de 
nieuwe 
methode 
besteld. Na 
de 
voorjaarsvak
antie wordt 
met de 
nieuwe 
methode 
gewerkt. 

  

Aanbod woordenschat 
verbeteren en vergroten 
 
Uit de 
opbrengstenvergadering 
komt naar voren dat 

Teamleden van SBO de 
Kring zijn 
geprofessionaliseerd in het 
vergroten van de 
woordenschat door aan te 
sluiten bij ingezette 

1 studiebijeenkomst en 2 
teambijeenkomsten 
(werksessies) waarin: 
 
- Aandacht wordt besteed 
aan het niveau van de 

T: IB 
B: team  

Drie 
overleg/studi
emomenten:  
18-08-2022 
 
19-10-2022 

€ 3750,-  



   
 

   
 

begrijpend lezen 
achterblijft op de 
ambitie. We gaan 
inzetten op het 
vergroten van de 
woordenschat. Zie 
document opbrengsten 
voor verdere toelichting. 
 

vakdidactisch 
ontwikkelingen (list) in 
plaats van 
woordenschatontwikkeling 
als los vak te benaderen.  

boeken die worden ingezet 
tijdens de motiverende 
leeslessen met List. 
- Gewerkt wordt vanuit 
thema’s (5 per schooljaar) 
en deze worden voorbereidt 
tijdens de werksessies.  
- Gewerkt wordt met 
mentale modelen (trap, 
paraplu, etc..) om leerlingen 
woorden in relatie te laten 
zetten tot elkaar. 
 

 
22-12-2022 

Aanbod 
talentontwikkeling  

De school zet breed in op 
talentontwikkeling op 
Techniek & Wetenschap en 
Cultuur. 

Eind van het jaar is er een 
aanbod voor Techniek & 
Wetenschap en Cultuur. De 
leerlingen krijgen zo meer 
inzicht waar hun talenten 
liggen en de leerlingen leren 
hoe zij naar hun eigen 
talenten kunnen kijken. Er 
wordt samenwerking 
gezocht met de Piloot op 
het gebied van Techniek & 
Wetenschap. 
 
De leerkrachtondersteuner 
gaat projecten verzorgen 
waarin techniek, 
wetenschap en cultuur 
samen komen. 

T: Werk 
groep  
Talentontwikkeling 
B: team 

Na de 
zomervakant
ie wordt 
gestart met 
de projecten 
van de 
leerkrachton
dersteuner. 
 
Aanbod T, 
W en C 
wordt 
gedurende 
het 
schooljaar 
uitgebreid. 

  

Versterken positionering 
in de wijk en 
samenwerking Piloot 

School stelt een plan van 
aanpak om samenwerking 
met de Piloot te 
intensiveren.  
 

School ontvangt oplegger 
van het bestuur om tot een 
intensieve samenwerking 
met de Piloot te komen 

T: Directie Gehele 
schooljaar 
2022-2023 

  



   
 

   
 

(IKEC) en gaat de 
samenwerking uitvoeren.  
 
Marcel (the Kitchen) 
begeleidt het proces om tot 
een gezamenlijk gedragen 
missie en visie te komen 
voor het IKEC. 

Profileren van SBO de 
Kring zodat er een groei 
ontstaat in leerlingaantal 

Buro Ware komt met plan 
van aanpak nadat de 
oplegger van het bestuur 
definitief is. 
 

School bekijkt wie nodig is 
om te profileren (PPO, 
BOOR) 

T: Directie Plan Buro 
Ware wordt 
voor de 
herfstvakanti
e 
vastgesteld 
en daar 
waar 
mogelijk 
uitgevoerd. 

Nagevraagd   

Inspectie beoordeelt de 
Kring met goed 

De school heeft alle stukken 
op orde en heeft een 
zelfevaluatie geschreven 
om te komen tot oordeel 
goed van de inspectie 

De Kring heeft de 
aanbevelingen van de audit 
verwerkt met het team en 
de aanvraag GOED 
ingediend bij de inspectie en 
krijgt oordeel gedurende dit 
schooljaar.  

T: Directie - IB 
B: team, 
onderwijskwaliteit 
BOOR 

Start 
schooljaar 
2022-2023 
stukken 
herschrijven 
en 
zelfevaluatie 
indienen. 

  

Aanbod burgerschap 
borgen en versterken 

Burgerschap is geïntegreerd 
in het schoolaanbod op 
SBO de Kring door de 
Kanjermethode en de 
bijbehorende spullen 
adequaat in te zetten. 
Daarnaast doet de Kring 
mee aan de week van 
Mediawijsheid (vanaf groep 
5), week van het geld, week 

SBO de Kring participeert in 
het door stichting BOOR 
opgezette plan om 
Burgerschap een plek te 
geven binnen het 
lesaanbod.  

T: Werkgroep 
Burgerschap  
B: team 

Gehele 
schooljaar 
2022-2023 

  



   
 

   
 

tegen pesten, week van de 
Lentekriebels en maakt de 
school gebruikt van de 
lespakketten van Unicef, 
bevrijdingscomité, 
ProDemos en houdt de 
Werkgroep in de gaten 
welke andere aanbieders 
lespakketten aanbieden. 

Team communiceert 
open en effectief met 
elkaar door eigen 
verantwoordelijkheid te 
nemen die bewust 
persoonlijke groei met 
zich meebrengt. 

De werkwijze van de team 
coaching is erop gericht om 
zowel werk- als privé-issues 
aan de oppervlakte te 
brengen en gerichte en 
concrete handvatten op 
maat te bieden.  Centraal in 
de coaching staat de 
ontwikkeling op de 3 
essentiële niveaus van 
leren: het Intelligentie 
Quotiënt (kennis en 
begrijpen), het Emotionele 
Quotiënt (gevoelsbeleving 
en herkenning) en het 
Bewustzijn Quotiënt 
(bewustwording en 
sensitiviteit in de persoon 
zelf en naar de omgeving). 

Bureau Inzicht verzorgt 
(aantal) trainingen om 
persoonlijke groei bij alle 
teamleden voort te zetten.  

T: Directie 
B: team 

   

RIE&E aandachtspunten 
van rapport 2022-2023 
worden verwerkt in het 
ARBO-plan en deze 
punten worden 
geëvalueerd. 

De RIE&E aandachtspunten 
zijn verbeterd. 

Het ARBO-plan wordt 
opgevraagd bij de Piloot en 
er wordt bekeken in 
hoeverre onze punten 
daarin zijn opgenomen. 

T: Directie 1e helft 
schooljaar 
2022-2023 
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