
 

1. Inleiding 
1.1. Inleiding 
 

Voor u ligt het schoolplan van de Duinpieper voor de periode augustus 2020 t/m juli 2024. Dit schoolplan is tot 
stand gekomen met input vanuit het team, de MR ouder- en personeel geleding, de sector ZML en het bestuur 
van stichting Resonans. 

We hebben met name de vijf studiedagen in januari, maart, mei, juni en juli gebruikt om input te vragen aan alle 
teamleden. Het team heeft de eerdere schoolplanperiode (2016-2020) samen geëvalueerd en van daar uit 
hebben we gekeken naar onze kernwaarden, visie en missie. Vanuit deze nieuwe visie en missie en de 
kernwaarden vanuit Resonans zijn we samen gaan kijken naar de koers van de school. 

Het schoolplan geeft een beschrijving van onze speerpunten voor de komende vier schooljaren. Ons uitgangspunt 
is om onze leerlingen vanuit maximale zelfstandigheid en minimale afhankelijkheid zodanig toe te rusten dat zij 
alle kansen voor hun toekomst benutten.  

De afgelopen schoolplanperiode stond vooral in het teken van het draaiende houden van de schoolorganisatie en 
zoeken naar gezamenlijkheid. Helaas moesten we bij de evaluatie constateren dat veel verbeterpunten uit de 
vorige schoolplanperiode niet behaald waren. Dit is o.a. gekomen doordat er veel wisselingen zijn geweest van 
schoolleiders in de afgelopen jaren. Het implementeren van het communicatieplatform Parro is wel geslaagd en 
vanuit de opbrengsten (schooljaar 2018-2019) komt naar voren dat gemiddeld gezien 75% van de leerlingen het 
streefniveau van de leerlijnen heeft behaald. Dit doel is bereikt. 

De komende jaren zullen in het teken staan van gezamenlijkheid, de basis op orde en eigenaarschap . In dit 
schoolplan kunt u lezen hoe we de huidige ontwikkelingen verder vormgeven. 

Adresgegevens de Duinpieper: 

Stakman Bossestraat 81 

2203 GH Noordwijk 

071-3621661 

info@duinpieper.nl 

De medezeggenschapsraad van De Duinpieper stemde op 15 december 2020 in met het schoolplan. Het 
schoolplan is op 27 januari 2021 vastgesteld door het college van bestuur van Resonans. 
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2. Koers 

2.1. De koers van Resonans 

Speerpunten van de strategische notitie Resonans 
 

We hebben gekeken naar wat er op ons af komt. We weten waar Resonans voor staat, en voor welke leerlingen. 

De komende jaren zien we voor Resonans als stichting een aantal vraagstukken ontstaan, waar we aan moeten 
werken, willen we continuïteit en kwaliteit van het aanbod ook in de toekomst veilig stellen. 

De meest belangrijke –strategische- vraagstukken: 

• Resonans zal onderwijskundig en professioneel sterk moeten zijn, specifiek voor onze doelgroepen. 
• Omwille van de continuïteit zullen we slim moeten organiseren, zodat we het geld optimaal voor 

onderwijsuitvoering kunnen inzetten. 
• Voor ons bestaansrecht moeten we in ons netwerk een herkenbare sterke positie in gaan nemen. 

De komende beleidsperiode richten we ons daarom op drie speerpunten: 

Onderwijskundig sterker 
 

Resonans stelt zich de opdracht om steeds beter te worden in talentontwikkeling van onze leerlingen: 
“onderwijskundig sterker”. Dit bereiken we door een aantal maatregelen te nemen. 

Op stichtingsniveau wordt ‘kwaliteit’ geborgd door het KSO (Keurmerk Speciaal Onderwijs) en door vaststellen 
van een professioneel statuut. Daardoor wordt expliciet aangegeven wat van professionals wordt verwacht. Het 
proces van organisatieontwikkeling naar (onderwijskundige) zelforganisatie op teamniveau wordt doorgezet. 
Hierbij wordt in ieder geval aandacht besteed aan ruimte geven en ruimte nemen. 

Er is ruimte voor professionele ontwikkeling en dat wordt gestimuleerd door de organisatie in te richten in 
sectoren. De sectoren vormen platforms voor het delen van kennis en ervaringen tussen teams en professionals. 
Tenslotte wordt professionele ontwikkeling gefaciliteerd door scholingsgeld beschikbaar te stellen. 

Schoolteams krijgen de opdracht om gepersonaliseerd leren vorm te geven, onder andere door duale leerroutes 
(arrangementen) te ontwikkelen. De teams krijgen de ruimte (zelforganisatie) om te experimenteren en te 
ontwikkelen. Ook wordt hen gevraagd om kennis, ervaringen en tijd van ouders te benutten; er zijn steeds meer 
ouderinitiatieven, en die moeten worden benut en ingebed waar mogelijk. 

Bestuurlijk ligt er tenslotte de opdracht om goede, mooie en duurzame schoolgebouwen te onderhouden en te 
ontwikkelen, zodat de teams en onze leerlingen de veiligheid en de ruimte ervaren om zich te kunnen 
ontwikkelen. 

Slimmer organiseren 

Slimmer organiseren komt voort uit de behoefte aan continuïteit van de gespecialiseerde voorzieningen voor onze 
leerlingen. Continuïteit is niet vanzelfsprekend. Resonans neemt in het kader van slimmer organiseren een aantal 
maatregelen. 

Op stichtingsniveau wordt de (her)inrichting van de ondersteunende processen op het gebied van financiën, 
personeel, ICT, faciliteiten en kwaliteit vormgegeven. Daarbij wordt ook gekeken naar 
samenwerkingsmogelijkheden met partijen in het Huis van het Onderwijs. 

Financieel 

De stichting werkt met het allocatiemodel: het bestuur ontvangt de gelden en alloceert op basis van 
beleidskeuzen. Schoolontwikkeling en onderwijsontwikkeling vindt plaats op basis van duidelijke plannen met 
onderliggende begroting. Er wordt gewerkt met een T-bekostiging: de leerling telling van 1 oktober is bepalend 
voor de bekostiging van het volgend kalenderjaar. Met deze –financiële- uitgangspunten is Resonans in staat 



 

flexibeler in te spelen op behoeften van scholen en leerlingen en tegelijk overzicht te houden. Het bestuur kan 
daarmee beter verantwoording afleggen. 

Personeel 

Op stichtingsniveau zal worden geanticipeerd op de personeelsbehoefte van de toekomst door te werken met 
strategische personeelsplanning. 

Daarnaast zijn oplossingen nodig voor een *dreigend lerarentekort. We doen dit door te experimenteren met 
lokale oplossingen op de scholen: scholen wordt gevraagd om oplossingen te bedenken en vervolgens worden 
middels het uitzetten van pilots geëxperimenteerd met manieren om het onderwijs met minder docentcapaciteit 
te kunnen blijven uitvoeren. 

Extern meer slagkracht 
 
Resonans komt op voor haar doelgroepen in regionale en landelijke netwerken. 

Resonans neemt als gespecialiseerde onderwijsinstelling een gelijkwaardige positie in ten opzichte van haar 
ketenpartners, zoals gemeenten, revalidatiecentra en zorginstellingen, door initiatief te nemen op relevante 
onderwerpen (“doorklinken”). 

Deelname en positionering in samenwerkingsverbanden zal daarvoor worden heroverwogen: we hoeven niet 
overal aan te schuiven, wanneer we deelnemen is dat met slagkracht. 

Resonans realiseert op bestuurlijk niveau in regionale samenwerking: 

• meer mogelijkheden voor leerlingen, zoals samenwerking met het VMBO voor het uitstroomprofiel 
‘vervolgopleidingen’; 

• de ontwikkeling van minstens één IKC, samen met MKD/Kinderopvang; dit leidt tot een grotere kans 
voor leerlingen om door te stromen naar een school in plaats van direct naar de dagbesteding. 
 
Landelijk is Resonans vertegenwoordigd om voor haar doelgroep op te komen en zich continu in te 
zetten voor blijvend goede onderwijsvoorzieningen. 

Op stichtingsniveau zal worden geanticipeerd op de personeelsbehoefte van de toekomst door te werken met 
strategische personeelsplanning. 

Onderwijskundig sterker 

Kwalitatief goed onderwijs, dat willen wij verzorgen. Hierbij willen we vooral gebruik maken van bewezen 
effectieve werkwijzen of methodieken. Het monitoren, evalueren en borgen is een belangrijk aandachtspunt. We 
willen onze aandacht richten op afspraken maken op bouw- en schoolniveau , monitoren, evalueren en borgen. 
We gaan veel aandacht besteden aan het onderwijsleerproces de komende jaren. 

We streven ernaar om te voldoen aan het Keurmerk Speciaal Onderwijs (KSO). 

Slimmer organiseren op de Duinpieper 

We werken op de Duinpieper met een Jurlssite (gekoppeld aan Gynzy) waarmee we online adaptief onderwijs 
kunnen verzorgen. We hebben dit tijdens de eerste coronagolf voor alle groepen ingezet voor het thuisonderwijs. 
Dit beviel zo goed dat we dit zijn blijven gebruiken! We merken dat leerlingen gemotiveerd zijn om op deze wijze 
zelfstandig te werken en de leerkrachten kunnen ook zien wat de opbrengsten zijn. Dit wordt naast het reguliere 
lesstofaanbod aangeboden in de midden- en bovenbouw. Wij weten dat goede instructie en begeleide inoefenen 
erg belangrijk zijn voor onze leerlingen, dus het online lesaanbod is extra. Het is een middel om leerlingen 
zelfstandig te laten werken op eigen niveau. Het wordt in de bovenbouw ook gebruikt voor huiswerk. 

 

 

 



 

2.2. De koers van onze sector 
 

De koers van Resonans op de bovengenoemde kernwaarden en speerpunten krijgt binnen de sector zml-pro-
vmbo een uitwerking in het gezamenlijk oppakken van onderwerpen. Het leren en inspireren van elkaar is van 
grote meerwaarde voor de kwaliteit van het onderwijs aan leerlingen met een verstandelijke en/of lichamelijke 
beperking, langdurige ziekte en/of gedragsstoornis. 

Deze belangrijke verbinding wordt gezamenlijk geïnitieerd door de sectordirecteur en de teamleiders. 

De afdelingen voor speciaal onderwijs in de sector zml-pro-vmbo richten zich in deze schoolplanperiode op de 
volgende onderwerpen: 

- onderwijskundig sterker 

- meesterschap 

- alle medewerkers ambassadeur 

- naar inclusiever onderwijs 

De onderwerpen krijgen een uitwerking in de school- en jaarplannen op afdelingsniveau. Per afdeling vindt 
daarnaast een aanvulling van eigen ambities plaats. 

Onderwijskundiger sterker en meesterschap op de Duinpieper 

Aandacht zal uitgaan naar het verbeteren en afstemmen op school- en bouwniveau van: 

- het didactisch handelen (EDI, klassenmanagement) 

- pedagogisch handelen (4 basis principes van pedagogisch handelen opfrissen & groeimindset) 

- inzet van effectieve werkvormen (coöperatieve werkvormen & bewegend leren als middel) 

- vernieuwen van de orthotheek, passend bij de koers en de ontwikkelingen binnen de school. Investeringen zijn 
hierbij nodig en aandacht voor het belang van het bijhouden van vakliteratuur is belangrijk. In de teaminfo en 
tijdens team- en bouwvergadering is er ruimte voor inspiratie en het delen van interessante boeken en artikelen. 
Het lezen van boeken wordt gestimuleerd tijdens gesprekken met de teamleider en tijdens de zogenaamde 
taakbeleid gesprekken over ureninzet. 

- aandacht op teamniveau voor de basiscommunicatie 

Dit om ervoor te zorgen dat de communicatie en sociale veiligheid verder verbeterd op schoolniveau. 

- individuele professionalisering voor alle personeelsleden passend bij de koers van de school (zie 
professionaliseringsplan).Deze training/scholing ook delen met elkaar als team en deze mensen ook 'kartrekker' 
(coördinator) laten worden voor een specifieke onderwerp waar teamleden zich verder in specialiseren. Hierdoor 
creëer je eigenaarschap en gedeelde verantwoordelijkheid. Denk hierbij aan coördinatoren voor Geef me de 5, 
spelbegeleiding, groeimindset, sociaal emotioneel, taal/lezen, (Leespraat) en activerende werkvormen 
(coöperatieve werkvormen en bewegend leren). Hiervoor moet voldoende ruimte zijn om hierin te investeren. 

Naar inclusiever onderwijs 

De Duinpieper vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk leerlingen passend binnen het SOP een plek krijgen, om te 
voorkomen dat er binnen het speciaal onderwijs sprake is van overplaatsing van de ene naar de andere school. 
Om dit te kunnen realiseren is onder andere bundeling van expertise nodig. We hebben twee 'speciale' groepen, 
(naast de zes 'reguliere' groepen) waarin onderwijs (en zorg) geboden wordt. Deze leerlingen die normaliter geen 
onderwijs zouden kunnen genieten omdat ze 'buiten de boot', (het onderwijssysteem) vallen. Deze leerlingen 
kunnen zich nog niet staande houden in een groep met 12 tot 14 leerlingen en hebben door hun bijkomende 
problematiek te veel specifieke ondersteuningsbehoeften t.a.v. van zorg of het onderwijs. Deze groepen bieden 
onderwijs in kleinere groepen (maximaal 8 - of maximaal 10 leerlingen) met personeel die nog meer 
gespecialiseerd is in deze complexe ondersteuningsbehoeften van deze leerlingen. Verder zijn er ook geregeld 
extra individuele ondersteuners aanwezig . Ons streven is om in deze schoolplanperiode een 3e groep te starten 



 

zodat leerlingen die niet kunnen doorstromen naar een 'reguliere' SO groep binnen onze school, of niet verwezen 
worden naar een andere passend plek, niet vier jaar in een groep zitten maar dat er drie opeenvolgende groepen 
zijn waar leerlingen onderwijs kunnen volgen. We willen zo voor deze doelgroep een passende plek creëren op de 
Duinpieper. Verder willen we in ons Schoolondersteuningsprofiel (SOP) aangeven wat de grenzen zijn van onze 
school. Wat kunnen we wel en wat niet? We willen streven naar een breed toelatingsbeleid wat de (sociale) 
veiligheid van de leerlingen en het personeel wel waarborgt. 

2.3. De koers van onze school 

Samen werken aan een nieuwe koers 
We hebben (van januari 2020 tot juli 2020) als team gekeken wat we wilden behouden, wilden verbeteren en 
wilden veranderen. Dit hebben we o.a. gedaan aan de hand van de evaluatie van het vorige schoolplan. Daarna 
hebben we met behulp van de piramide van Daniel Kim (zie bijlage) gekeken naar onze centrale waarden en 
identiteit, onze missie en visie, de strategie, de tactiek en de activiteiten. 

Drie centrale kernwaarden & de identiteit 
1. Focus op groei en mogelijkheden, vanuit de denkstijl 'growth mindset' (Carol Dweck). 

We kijken vooral naar de mogelijkheden van de leerlingen en geloven dat ieder kind zich kan ontwikkelen, ook al 
gaat het soms in heel kleine stapjes. We gaan uit van de overtuiging dat een ‘groeimindset’ helpend is om te 
komen tot leren. We willen als team groeitaal leren gebruiken. En met deze groeigerichte feedback willen we 
onze leerlingen motiveren en laten zien dat ze zich verder kunnen ontwikkelen met doorzettingsvermogen, inzet 
en veerkracht. Hierbij is de ruimte om fouten te maken erg belangrijk, en kan ook het introduceren van de leerkuil 
(De learning pit (naar J. Nottingham)) helpend zijn, om inzicht te krijgen in de fasen bij leren. 

2. De pedagogische visie dat ieder mens drie basisbehoeften heeft: relatie, autonomie en competentie.  

relatie: anderen waarderen mij en willen met mij omgaan... 
autonomie: ik kan het zelf, hoewel niet altijd alleen... 
competentie: ik geloof en heb plezier in mijn eigen kunnen... 

Door te voldoen aan deze drie intrinsieke basisbehoeften ontstaan welbevinden en intrinsieke motivatie. (Deci, 
E.L., Rayan, R.M. 2000). We willen in de komende schoolplanperiode meer aandacht besteden aan de 
autonomie voor de leerlingen. Leerlingen willen het gevoel hebben de dingen zelf te kunnen doen. Zelf kunnen 
beslissen, zelf keuzes te maken. Dit komt nog onvoldoende aanbod in ons onderwijs. Hiervoor hebben leerlingen 
ruimte nodig en is het stimuleren van eigen initiatieven van belang, binnen de grenzen van het curriculum. 

3. Normaal waar mogelijk, speciaal waar moet. 

Hiermee proberen we leerlingen zoveel te benaderen als basisschoolkinderen waarbij we alleen extra 
ondersteuning en hulp bieden als het echt nodig is. Want we willen ze niet (te) afhankelijk maken van 
volwassenen en willen hun zelfredzaamheid zoveel mogelijk bevorderen. Dit past ook goed bij de 
gemeenschappelijke kernwaarden van Resonans: maximale zelfstandigheid, minimale afhankelijkheid. 

Identiteit 

Wij zijn een Protestants-Christelijke school. We geven op eigentijdse wijze vorm en inhoud aan onze identiteit. De 
godsdienstige vorming op onze school is erop gericht dat onze leerlingen vanuit hun belevingswereld de 
christelijke traditie leren kennen. We starten en sluiten de dag af met een christelijk liedje of een gebed. We 
maken gebruik van Trefwoord en/of de kinderbijbel. Daarnaast vieren we als school ook de christelijke 
feestdagen, zoals Pasen en Kerst. Het team heeft met ruime meerderheid van stemmen gekozen om deze 
identiteit op bovenstaande wijze vorm te geven (maart 2020). Ook voor godsdienst is er iemand vanuit het team 
die dit monitort en de borging bewaakt. Dit in goed overleg met het managementteam. 

Basisaanpak volgens Geef me de 5 

Op de Duinpieper zitten relatief veel leerlingen, die naast een ontwikkelingsachterstand/verstandelijke beperking, 
een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) hebben. We zijn een autisme-vriendelijke school. We willen een ‘Geef me 
de 5’ school worden. Geef me de 5 is dé methodische bewezen effectieve werkwijze voor het onderwijs aan 
leerlingen met Autisme Spectrum Stoornis (ASS) in Nederland. We hebben ons reeds in de vorige 
schoolplanperiode georiënteerd op 'Geef me de 5' en het team heeft met een grote meerderheid gekozen om 



 

deze werkwijze verder te omarmen voor al onze leerlingen. We proberen duidelijkheid te bieden op de 'wie, wat, 
waar, wanneer en hoe'. We visualiseren zoveel mogelijk met pictogrammen. Indien nodig bieden we duidelijkheid 
door te tekenen. We hebben ervaren dat deze aanpak goed aansluit bij de onderwijsbehoeften van al onze 
leerlingen, zoals de behoefte aan voorspelbaarheid, een prikkelarme omgeving, structuur en visuele 
ondersteuning. 

De missie en de visie van de Duinpieper: 

Onze missie: De Duinpieper, gewoon speciaal 
Wij willen onze leerlingen een stevige basis bieden, leren om vol vertrouwen de wereld te ontdekken en ze voor 
te bereiden op een zo zelfstandig mogelijke deelname aan de samenleving. 

Hoe willen we een stevige basis bieden? We willen veel aandacht besteden aan 'Totale Communicatie', 
gedragsregulering, woordenschat, lezen en rekenen. We willen streven naar betekenisvol doelgericht thematisch 
onderwijs om zo vol vertrouwen de wereld te ontdekken. 

Leren door te doen en te ervaren! Dit geven we vorm door o.a. coöperatieve werkvormen en bewegend leren in 
te zetten. We willen de leerlingen voorbereiden op een zo zelfstandig mogelijk leven. Dit doen we door specifiek 
aandacht te besteden aan de sociale en emotionele ontwikkeling, zelfredzaamheid, burgerschap en (sociale) 
veiligheid. 

Concreet betekent dit dat we werken met: 

• sociaal emotionele ontwikkeling, (sociale veiligheid) en burgerschap (inzet ZIEN en implementatie van 
een school brede methode);  

• leren samenwerken (o.a. door inzetten van coöperatieve werkvormen, werken in 2- en 4-tallen); 
• leren zich veilig te bewegen in het verkeer (door praktische verkeerslessen op het plein, in het verkeer 

en theorielessen); 
• digitale geletterdheid (door inzet van een doorgaande leerlijn); 
• mediawijsheid (door lessen over cyberpesten, veilig omgaan met media en fake nieuws); 
• gezondheid, weerbaarheid en seksualiteit (door jaarlijkse aanbod van het thema 'Lentekriebels' en 

weerbaarheidstraining in de bovenbouw). 

Onze visie: 
Wij willen een school zijn waar we: 

• zelfredzaamheid en zelfstandigheid actief bevorderen; 
• leren van en met elkaar (o.a. door inzet van coöperatieve werkvormen); 
• leren samen te leven (aandacht voor sociale vaardigheden en burgerschap); 
• zorgen voor elkaar & de omgeving (aandacht voor je medemens, natuur en duurzaamheid). 

Om te komen tot maximale ontwikkeling op alle vlakken hebben al onze leerlingen extra ondersteuning en 
begeleiding nodig. Onze leerlingen zijn gebaat bij onderwijs in kleine en prikkelarme groepen. Leerlingen krijgen 
instructie en begeleid inoefenen in kleine groepjes.  
De groepsleerkracht wordt zoveel mogelijk ondersteund door de onderwijsassistent (of een pedagogisch 
medewerker zoals in de onderwijszorggroep Mint). Het team heeft voor de zomer ervoor gekozen om de 
werkdrukverminderingsgelden in te zetten om meer onderwijsassistenten aan te nemen zodat er ook assistentie 
is in de bovenbouw en zij ook meer ruimte hebben om meer instructie te geven aan subgroepen. 

Onze speerpunten zijn ambitieus voor de komende vier jaren: 
Op het gebied van sociale veiligheid: 

• gedragscode opstellen door het team voor het team (veilige en stimulerende werkomgeving voor het 
personeel); 

• sociaal veiligheidsplan opstellen (vast aanspreekpunt tegen pesten (antipest coördinator) en zichtbare 
vertrouwenspersonen in de school); 

• nog meer een autisme vriendelijke school worden m.b.v. intensieve meerjarige scholingstraject t.a.v. 
'Geef me de 5'; 



 

• keuze maken voor nieuwe methode sociaal emotionele ontwikkeling, burgerschap en mediawijsheid en 
de implementatie hiervan. 

Op het gebied van didactisch handelen: 

• didactisch handelen opfrissen: EDI-model implementeren; 
• aandacht voor Totale communicatie (gebaren en Leespraat); 
• nieuwe reguliere rekenmethode voor onze sterke rekenaars kiezen en implementeren, naast de onze 

basismethode Rekenboog en kennis en werkvormen toepassen vanuit de cursus 'Met Sprongen Vooruit!' 
in alle groepen; 

• aandacht voor leesplezier/motivatie (interactief voorlezen, zorgen voor aantrekkelijke schoolbibliotheek 
en meer leesmomenten); 

• oriënteren op nieuwe technisch leesmethode en de implementatie hiervan. 

Op het gebied van pedagogisch handelen: 

• pedagogisch handelen opfrissen: 3 basisbehoeften (meer autonomie voor leerlingen) , ik-boodschap, 
gewenste gedrag benoemen, hoge verwachtingen; 

• communicatie principes opfrissen; 
• coöperatieve werkvormen opfrissen: zoek iemand die/wandel-wissel uit, brainstorm, denken-delen-

uitwisselen, om-de-beurt, duo's, binnencirkel-buitencirkel, knie- en schoudermaatjes, gebruik mind map; 
• aandacht voor gedragsregulering, omgaan met agressie en de executieve functies; 
• aandacht voor trauma sensitief werken. 

Op gebied van ICT/digitale geletterdheid : 

• ICT verder inbedden in het onderwijsprogramma en team inspireren/coachen om I-pads en pc's effectief 
in te zetten tijdens het rekenonderwijs; 

• Gynzy (Jurls) verder inzetten voor adaptief thuisonderwijs, huiswerk en zelfstandig werken in de 
groepen; 

• investeren in een ICT FIX-IT team die praktische problemen oplost i.s.m. de externe ICT-'er en het 
bedrijf ITS; 

• naast de externe ICT-'er die veel organiseert en regelt voor de drie scholen van Resonans in Noordwijk, 
ook een interne ICT-'er die samen met de externe ICT-'er beleid gaat opstellen en uitvoeren. 

Op gebied van ouderparticipatie: 

• Ouderbetrokkenheid verder stimuleren door koffiemomenten, een klankbordgroep te starten, 
startgesprekken en workshops aan te bieden. Ouders moeten meer een stem krijgen op De Duinpieper, 
immers ouders weten vaak goed wat hun kind nodig heeft om zich verder te ontwikkelen. Hier moeten 
we meer mee doen in de komende schoolplanperiode. Hierbij is er wel iemand nodig die de kartrekker 
wordt van de ouderbetrokkenheid en dit monitort en borgt binnen De Duinpieper. Het zou fijn zijn als 
hier formatieruimte voor gevonden kan worden, zodat we echt kunnen investeren in ouderparticipatie en 
ouderbetrokkenheid. Dit zou de IB-'er en de leerkrachten ook kunnen ontlasten. 

Op strategisch gebied 

• Groei van het leerlingenaantal. Het afgelopen jaar is het aantal leerlingen flink toegenomen. We hebben 
nu helaas ook een wachtlijst. We verwachten dat deze trend voorlopig aanhoudt. In het kader van 
inclusiever onderwijs zouden we in de toekomst nog een derde onderwijszorggroep willen starten, we 
denken dat hier echt vraag naar is en we willen deze kinderen ook onderwijs bieden. Het is moeilijk(er) 
om aan goed geschoold personeel (met name groepsleerkrachten) te komen in deze tijd. We moeten 
hier in de komende schoolplanperiode op anticiperen en oplossingen vinden zonder dat dit de kwaliteit 
van het onderwijs negatief beïnvloedt. We hebben hiervoor een nauwe samenwerking met verschillende 
opleidingsinstituten. 

 

 

 



 

3. Organisatie 

3.1. Onze organisatie 

Algemeen 
De Duinpieper is een school voor speciaal onderwijs. Wij bieden voor elke leerling passend onderwijs, normaal 
waar mogelijk, speciaal waar het moet, binnen de grenzen van ons Schoolondersteuningsplan (SOP). Kinderen 
van 4 tot en met 13 jaar met een verstandelijke beperking en ontwikkelingsachterstand kunnen onze school 
bezoeken. Ze zijn hierdoor zeer moeilijk lerend (ZML). De beperking uit zich op verschillende gebieden: cognitief, 
communicatief en sociaal emotioneel. Hiernaast hebben veel leerlingen extra ondersteuningsbehoeften. We 
bieden onderwijs in acht groepen, waarin het onze ambitie is dat leerlingen veel van en met elkaar leren. 

SO De Duinpieper, VSO Het Duin (school voor voortgezet speciaal onderwijs) en OZA De Oeverpieper 
(Onderwijszorgarrangement) zijn gevestigd op drie verschillende locaties in Noordwijk, maar behoren samen tot 
Resonans, de stichting voor Speciaal Onderwijs. We streven naar een goede samenwerking tussen de drie 
locaties, wat de leerlingen ten goede komt. Leerlingen van het VSO en OZA lopen geregeld stage op De 
Duinpieper. Er is regelmatig overleg tussen de drie teamleiders. 

Resonans, waartoe De Duinpieper behoort, ziet eruit als een netwerkorganisatie met een sectorale aansturing en 
drie managementlagen (zie bijlage organogrammen). De Duinpieper zoekt vooral de samenwerking met de 
andere so-zml-scholen (Korte Vlietschool en de Keerkring) van Resonans en met de vso-zml-scholen (Het Duin, 
De Keerkring en Praktijkcollege Het Metrum). Verder willen we in de toekomst de samenwerking met de sbo-
scholen (o.a. SBO De Vlieger, SBO De Windvang) en zml-scholen buiten ons bestuur verder verbeteren. We 
denken dat we veel kunnen winnen door samen te werken binnen de regio, voor de leerlingen en voor de 
kwaliteit van het onderwijs. 

Verder willen we in deze schoolplanperiode verschillende zml-scholen bezoeken die specifieke expertise hebben of 
ervaring hebben met het werken met een specifieke aanpak/methode of excellent zijn. We willen hierdoor als 
team geïnspireerd raken en ideeën opdoen om ons onderwijs nog beter te maken! Dit past ook bij onze 
groeimindset. 

De teamleider heeft de eindverantwoordelijkheid van de school en is integraal schoolleider. De teamleider legt 
verantwoording af aan de sectordirecteur. 

De intern begeleider en de orthopedagoog ondersteunen de teamleider. Samen vormen zij de commissie van 
begeleiding (CvB) van de school. De CvB ondersteunt het team. De CvB heeft drie soorten overleggen: CvB 
groepen, CvB leerlingen en CVB schoolbeleid. (Zie bijlage). In schooljaar 2021-2022 willen we starten met een 
Duinpieper Management Team (MT). We zullen dan samen met de intern begeleider(s), beide bouwcoördinatoren 
en de teamleider, het MT van 'De Duinpieper' vormen. We denken dat het goed is een bredere groep te hebben 
die meedenkt over schoolbeleid en de koers van de school. We hopen hiermee meer draagvlak te creëren binnen 
het team. 

Er zijn twee bouwcoördinatoren die het bouwoverleg voorzitten. Beide coördinatoren nemen vanaf schooljaar 
2020-2021 vier groepen onder hun hoede. Regelmatig heeft de teamleider overleg met deze twee coördinatoren. 
Intervisie, inspiratie en onze gedragscode zullen vaste agendapunten zijn van de bouwoverleg momenten. Verder 
zal tijdens de bouw vooral aandacht zijn voor meningsvorming. Besluitvorming vindt vooralsnog plaats tijdens het 
CvB overleg, tijdens de teamvergadering of studiedagen. 

Tot dit schooljaar werkte De Duinpieper met zes ontwikkelteams. Het aantal mensen per ontwikkelteam was te 
klein en geregeld werd er specifieke expertise gemist. De ontwikkelteams misten hierdoor slagkracht. Er werden 
zes verschillende globale jaarplannen geschreven; deze stonden niet met elkaar in verbinding. Doordat er alleen 
in het ontwikkelteam over gesproken werd en niet op teamniveau, werd er geen draagvlak gecreëerd. In de 
jaarplannen ontbraken duidelijk geformuleerde doelen en een tijdspad met momenten van evaluatie om de 
voortgang te bewaken. 

De samenhang tussen de verschillende gewenste ontwikkelingen zal beschreven worden vanuit de geformuleerde 
visie. Op een positieve, constructieve wijze met oog voor het proces (cyclisch werken) wordt samengewerkt. In 
juni 2020 heeft de teamleider een enquête uitgezet onder de teamleden gericht op de rol van de teamleider. 
Hierin is ook gevraagd naar de samenhang/ voorkomen van fragmentatie. (Zie bijlage). Volgend schooljaar zal 



 

weer gestart worden met plenaire teamvergaderingen. Het grote merendeel van het team heeft aangegeven dit 
te willen. Deze vergaderingen waren eerder afgeschaft; er zou tijdens studiedagen overlegmomenten gecreëerd 
worden, maar dit bleek lastiger te realiseren dan gedacht. 

Zoals in de audit van oktober 2019 staat beschreven, valt er op het gebied van cyclisch werken nog winst te 
behalen (Zie bijlage). Vooral het evalueren en het doorpakken moet meer aandacht krijgen. Hierbij is het van 
belang de organisatie zodanig in te richten dat sprake is van een samenhangend geheel. Uiteindelijk willen we 
ook op De Duinpieper naar zelforganiserende teams (ZO-teams), één van de speerpunten genoemd in ambities 
van Resonans. Waarin er maximale zelfstandigheid en ontplooiingsruimte is voor teamleden. Omdat we ons ook 
willen focussen op het creëren van een groeicultuur (werken vanuit de groeimindset) , ontwikkelen van sociaal 
kapitaal (verbindingen tussen teamleden), collegiaal leren en het vergroten van de verbeter- en 
verandercapaciteit, starten we voorzichtig met een pilot ZO-team: 'De basis op orde'. Dit thema sluit goed aan bij 
onze visie en wat nodig. Doordat er in dit ZO-team nu niet drie maar acht personen zitten, verwachten we dat dit 
beter zal werken. De teamleider let op de kaders, volgt, ondersteunt, stimuleert en houdt de richting en het 
tijdspad in de gaten. 

In het jaarplan zal er specifiek aandacht zijn voor de samenhang tussen de ontwikkelingen en de koers van de 
school. Dit zullen we goed evalueren en wanneer wenselijk en mogelijk, verder uitbreiden. Belangrijk is dat we 
ons verder ontwikkelen tot een professionele leergemeenschap waarin we een organisatievorm kiezen die de 
koers van de school ondersteunt. Door te gaan werken met zelforganiserende teams wordt de 
verantwoordelijkheid voor borging, onderwijsverbetering en vernieuwing meer bij de teamleden gelegd.  
De gedachte is dat het team hierdoor minder afhankelijk zal zijn van de schoolleider. Dit zal de betrokkenheid van 
de teamleden verder vergroten en bijdragen aan een professionalisering van de cultuur van de school. 

3.2. Ambities organisatie 
De Duinpieper kent een verleden waarin diverse teamleiders elkaar in korte tijd hebben opgevolgd. Er is in die 
periode minder sturing en leiding geweest. Kenmerkend hierin is dat teamleden zich terugtrokken in hun eigen 
'klaslokaal' en vooral bezig waren met overleven. Ieder op zijn of haar eigen wijze. Hierdoor liggen er nog veel 
ontwikkelkansen. Vooral vanuit de gemeenschappelijke koers die uitgezet is wordt nu gewerkt aan de verbinding 
met elkaar. Er zal in 2021 gestart worden met een Management team, daarna wordt er gekeken naar een 
stapsgewijze invoering van zelforganiserende teams. Hierbij is het eerst noodzakelijk een intern MT te vormen 
binnen de Duinpieper, waarin de bouwcoördinatoren, intern begeleider en teamleider zitting nemen. 

Om wel een start te maken met een ZO team, wordt het komend jaar een eerste stap gemaakt. Er wordt gestart 
met een pilot zo-team 'De Basis op orde'. Waar te beginnen met het werken aan een basis die op orde is? Bij 
schoolontwikkeling en verbetering spelen altijd vier elementen een belangrijke rol: 

• leerkrachtvaardigheid (didactisch en pedagogisch handelen); 
• samen (leren/werken); 
• leiderschap (spreek aan, spreek uit, spreek af); 
• (gericht op) resultaten. 

De ambities door de Duinpieper voor de komende schoolplanperiode zijn: 

Verbinden - De komende jaren zal gewerkt worden aan de professionele schoolcultuur. Veiligheid en vertrouwen 
zijn daarin voorwaardelijk.  
Pas wanneer teamleden zich voldoende veilig voelen kan er een cultuur ontstaan waarin men elkaar echt gaat 
ontmoeten. Waarin een cultuur ontstaat van je mening durven uitspreken en elkaar aanspreken. Een cultuur 
waarin het gewoon is elkaar van feedback te voorzien, je eigen rol onder de loep neemt, waardoor er een cultuur 
ontstaat van met elkaar en van elkaar leren. In een professionele schoolcultuur wordt iedere vorm van gedrag 
afgemeten aan de koers van de school. De koers van de school dient zichtbaar te zijn in het alledaagse handelen 
van het personeel en de leerlingen. De eerste stap is eind januari gedaan met het bespreekbaar maken van dat 
vertrouwen nodig is, in het doel, de koers en het team ('Het wiel van krachtig samenwerken'). En dat 
kwetsbaarheid begint met moed. Moed om er te zijn en jezelf te laten zien. Stap twee is de workshop 'Een veilig 
schoolklimaat' geweest in juli. Hierin is een begin gemaakt met de gedragscode. Het streven is om in schooljaar 
2020-2021 de gedragscode vast te stellen en dit te gebruiken zodat teamleden (elkaar) zo nodig feedback 
kunnen geven op hun gedrag. 



 

Van monopoly naar autonomie in verbondenheid - Enerzijds hebben teamleden autonomie nodig, anderzijds 
geldt samenwerking als een must. Na een lange periode van veel wisselingen in teamleiders, merken we dat er 
sprake is van 'negatieve vrijheid' binnen het team. Sommige teamleden handelen in de geest van 'ik maak mijn 
eigen keuzes, ik maak mij zoveel mogelijk vrij van inmenging van anderen'. Eigen praktijken en aanpakken 
worden gekoesterd zonder afstemming en samenwerking. Een goede school ontstaat echter niet, als er nog 
teamleden rondlopen die vanuit hun pocket veto veronderstellen, dat je zingeving volledig in eigen hand hebt. 
Deze opvatting kan niet meer in de huidige, complexe onderwijspraktijk. Teamleden die te veel alleen werken, 
missen de slag finaal, ook al kunnen ze nog zo goed lesgeven of leerlingen begeleiden. Om echt goed te kunnen 
functioneren is de ander nodig. Tegelijkertijd moet er ook voldoende ruimte blijven voor de eigen reflectie en 
eigen ideeën. Helaas wordt sommige teamleden vrijheid in de betekenis van 'we maken zelf wel uit aan welke 
regels/afspraken we ons houden' gekoesterd. Daarom is het 'deprivatiseren' van de schoolorganisatie een 
belangrijke maar gelijk ook erg lastige opdracht van de schoolleider. Het gesignaleerde pocket veto (ja zeggen en 
nee doen - of ja zeggen en ja, ja denken) blokkeert het cultiveren van de samenwerking. Duidelijk is dat 
ontbrekende feedback (confronteren met respect) en uitblijvende ondersteuning belemmerend werken voor het 
collectief van de organisatie. Dit alles onder het motto: Samen beter, beter samen. 

'You will become a better teacher depending who your colleagues are'. 

Gezamenlijkheid & samenhang - Er wordt een start gemaakt met het werken in teams, met als eerste stap: Het 
Pilot ZO team 'Basis op orde'. Op weg naar de invoering van meerdere zo-teams, naast elkaar. Het team werkt 
vanuit eigenaarschap en gelijkwaardigheid samen aan de doelen (binnen de kaders van de stichting en de 
school), op een professionele, intensieve en constructieve wijze. Het team verbetert en vernieuwt om zo het 
onderwijs en de begeleiding binnen de school te optimaliseren. 

Continuïteit & stabiliteit - In de afgelopen jaren is er sprake geweest van een zeker verloop onder 
medewerkers. Door te werken aan een professionele cultuur op basis van openheid, vertrouwen en respect 
hopen we dat collega's zich meer verbonden zullen voelen met de school en kunnen we tevens een aantrekkelijke 
werkgever zijn voor nieuwe medewerkers. Het is, gezien de krapte op de arbeidsmarkt belangrijk om 
medewerkers te binden aan de school. We moeten denk ik wel zorgen dat we een aantrekkelijke werkgever 
blijven, hier is winst te behalen op stichtingsniveau. Zorgen voor coaching en ondersteuning op de werkvloer van 
nieuwe medewerkers en hulpmiddelen zoals een inwerkdocument voor nieuwe medewerkers, kunnen hierbij 
helpen. Verder is investeren/faciliteren in een eigen digitaal device (mobiel of tablet) voor medewerkers iets 
belangrijk en dat probeer dit in de begrotingen op te nemen. Dit maakt de communicatie met ouders/verzorgers 
ook veel makkelijker en zorgt er ook voor dat bij thuisonderwijs medewerkers beter uit de voeten kunnen. Maar 
we moeten echter ook reel zijn en beseffen dat verloop onder personeel niet voorkomen kan worden, immers er 
zijn nu eenmaal veel banen beschikbaar in het onderwijs en daardoor ontstaat er ook meer mobiliteit.. Verder 
moet je ook niet te krampachtig omgaan met die mobiliteit omdat als je als schoolorganisatie van monopoly naar 
begrensde autonomie gaat, je soms ook afscheid zult moeten nemen van personeel, die zich niet senang voelen 
of niet kunnen vinden in de nieuwe koers van de school. Dat is inherent aan de veranderingen binnen de school 
qua cultuur en professionalisering. Soms is dit echt beter voor de school en voor de individuele medewerker. 

Stevige basis - Door de vele wisselingen van teamleiders is het eerst van belang een stevige basis neer te 
zetten, waarin de organisatie verder kan gaan groeien. Hiervoor zal eerst een managementteam worden ingericht 
bestaande uit de intern begeleider(s), bouwcoördinatoren en de teamleider. We zullen vanuit dit team 
stapsgewijs het schoolplan moeten gaan uitvoeren. 

Communicatie -Een lerende school is in eerste instantie een communicerende school (uit: De Basis op orde- Het 
fundament voor duurzame kwaliteit). Goede heldere communicatie is hierbij de basis. We zullen o.a. de 
communicatie principes opfrissen en levend houden: Wees een OEN: Open, Eerlijk en Nieuwsgierig. Sta open 
voor de ander, wees eerlijk in hetgeen je duidelijk wilt maken en ben oprecht nieuwsgierig naar de ander. –Laat 
OMA thuis: Probeer je Oordelen, Meningen en Aannames/Adviezen voor je te houden en luister met een open 
houding naar de ander. We zullen hier gedurende de schoolplanperiode aandacht aan besteden op team- en 
individueel niveau. 

"Leaders have to provide direction, create the conditions for effective peer interaction, and intervene along the 
way when things are not working as well as they could" (Quote van Michael Fullan). 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Onderwijs 

4.1. Ons onderwijs 

Algemeen 
De leerlingen op De Duinpieper ontwikkelen zich door hun verstandelijke beperking en ontwikkelingsachterstand 
veel langzamer op cognitief, didactisch, communicatief en/ of sociaal-emotioneel gebied dan leerlingen op een 
reguliere basisschool. Hiernaast hebben veel van onze leerlingen specifieke extra ondersteuningsbehoeften. Ruim 
1/3 van onze leerlingen hebben naast hun beperking of ontwikkelingsachterstand, een autisme spectrum stoornis 
(ASS). Verder hebben onze leerlingen vaak problemen met hun executieve functies. Ze missen in feite 'de 
dirigent' bij het leren van cognitieve vaardigheden. Hierdoor hebben ze o.a. moeite met de concentratie, het 
werkgeheugen, taakinitiatie, zelfregulatie/impulsbeheersing en planning.  

We bieden onderwijs in acht groepen. Naast de zes ‘reguliere’ onderwijsgroepen hebben we twee 
gespecialiseerde groepen: groep Groen en groep Mint. 

Groep Mint is een onderwijs-zorggroep die een combinatie van onderwijs en zorg biedt. We zijn er trots op dat 
we dit kunnen bieden binnen De Duinpieper! We werken nauw samen met het Raamwerk. De groep Mint wordt 
ook wel het "Raampieperproject" genoemd. Doel is de stap tussen zorg en onderwijs te verkleinen en de 
doorstroom naar onderwijs te verbeteren. De groepsleerkracht werkt samen met een pedagogisch 
zorgmedewerker en pedagogisch begeleider vanuit het Raamwerk. Deze groep biedt naast de schoolse 
activiteiten ook ontwikkelingsgerichte activiteiten. Deze groep heeft minimaal zes en maximaal acht leerlingen. De 
leeftijd in groep Mint varieert van vier tot acht jaar. De voorgaande jaren hadden kinderen óf een zorginschrijving 
óf een TLV. Vanaf het komend schooljaar hebben de leerlingen in de groep zowel een TLV als een 
zorginschrijving. Omdat er ook weer een leerkracht verbonden is aan de groep, is er een duidelijke 
onderwijssetting. Waar voorheen onderwijs- en zorgdoelen apart werden gesteld, zal er nu een integratie gaan 
plaatsvinden tussen deze doelen. 

Leerlingen die in aanmerking komen voor deze groep komen met name uit kinderdagcentra(KDC). Ze kunnen nog 
niet in een ‘reguliere’ groep, omdat ze bepaalde vaardigheden of competenties nog niet voldoende ontwikkeld 
hebben om zich hier staande te houden. We willen deze leerlingen tóch de kans bieden om in een kleinere setting 
onderwijs te genieten. We hopen dan dat ze kunnen doorstromen naar een reguliere groep binnen onze school of 
zich verder kunnen ontwikkelen in groep groen. Een klein gedeelte van de leerlingen stroomt toch weer terug 
naar een KDC omdat het aanbod binnen het speciaal onderwijs toch te hoog gegrepen is. Een enkele leerling 
stroomt uit naar een andere vorm van speciaal (basis) onderwijs (sbo, so cluster II of IV). 

Voor de leerlingen van groep Groen kiezen we voor een andere onderwijsinvulling. Deze groep leerlingen heeft 
een zwaardere ondersteuningsbehoefte en krijgt extra ondersteuning van de orthopedagoog, logopediste en de 
intern begeleider. Veelal zijn er in deze groep, naast de groepsleerkracht en de onderwijsassistente, ook 
individuele leerlingbegeleiders aanwezig. Deze groep heeft maximaal tien leerlingen. De leeftijd varieert van acht 
tot en met dertien jaar. 

1. Het onderwijsconcept 
Wij geloven in een combinatie van ontwikkelingsgericht onderwijs met daarbij inzet van methodes. We maken 
gebruik van het expliciete directe instructiemodel (EDI), differentiatie in subgroepen en coöperatieve 
werkvormen. Waarbij we doelgericht willen werken, met behulp van de leerlijnen. We werken een aantal keer per 
jaar met school brede thema’s. We willen ons verder ontwikkelen om de verantwoordelijkheid van de leerling 
voor zijn eigen leerervaringen te vergroten. We zullen vanaf 2020-2021 per bouw betekenisvol thematisch 
onderwijs verder gaan vormgeven. 

Binnen elk thema komen de kennis en de vaardigheden uit verschillende vakken samen. Door met herkenbare 
thema’s te werken, ontstaat bij leerlingen meer betrokkenheid en motivatie. Samen zorgen de thema’s voor een 
samenhangend onderwijsaanbod. 

2. Burgerschap 
Leerlingen groeien op in een steeds complexere pluriforme maatschappij. Onze school vindt het van belang om 
haar leerlingen op een goede manier hierop voor te bereiden. Leerlingen maken nu al deel uit van de 



 

samenleving. Naast kennis is persoonlijke ontwikkeling van belang, zeker voor onze leerlingen met specifieke 
behoeften.  

Les in actief burgerschap geven we nu als de actualiteit daar aanleiding toe geeft, zoals bij verkiezingen, 
Koningsdag, Prinsjesdag en dergelijke. Burgerschapsvorming begint met identiteitsvorming. Je moet eerst leren 
en ontdekken wie je zelf bent om goed te kunnen functioneren in de maatschappij. De Duinpieper is een 
Protestants Christelijke school. Dit blijkt uit activiteiten en waarden die verband houden met de christelijke 
geloofstraditie. Ten aanzien van burgerschap is winst te behalen. 

Participatie: 

We spreken leerlingen aan op hun verantwoordelijkheid voor de samenleving door hen medeverantwoordelijk te 
maken voor het schoolgebouw en het schoolplein. Ze helpen mee het Groene schoolplein en de moestuin te 
onderhouden. Ook worden de bollen met groepjes leerlingen geplant. 

De school staat middenin de samenleving. Zo laten we leerlingen kennismaken met het aanbod uit de buurt door 
met hen boodschappen te gaan doen in de winkels in de buurt. 

• We maken in ons lesaanbod selectief gebruik van het lesaanbod van maatschappelijke organisaties en 
bedrijven. 

• Elk schooljaar hebben we het project: Kunstmaatje. Dit project bestaat uit een creatieve ontmoeting 
tussen onze leerlingen en een amateurkunstenaar. 

• Elk jaar doen we mee met de Kinderboekenweek, Koningsspelen en de ‘NL doet!’-dag. 

Democratie: 

Het leven in een democratische maatschappij, de school als oefenplaats voor democratisch actief burgerschap 
komt tot uiting in de volgende activiteiten: 

• We houden kringgesprekken; 
• Aan het begin van het schooljaar maken we samen met de leerlingen groepsafspraken. 

Om burgerschapsonderwijs structureler in te bedden in ons onderwijsaanbod wordt in schooljaar 2020-2021 een 
nieuwe methode voor burgerschap (in combinatie met sociaal emotionele ontwikkeling) gekozen. De invoering zal 
dan plaatsvinden in schooljaar 2021-2022. 

3. Veilige leeromgeving 
Om tot optimale ontwikkeling te komen moet de school een veilige plek zijn waar geen plaats is voor (seksuele) 
intimidatie, agressie en geweld (pesten), discriminatie, vandalisme of diefstal. Van ieder die bij de school 
betrokken is, verwachten we dat hij respect heeft voor de ander en zijn eigendommen. Ook moet zorgvuldig 
worden omgegaan met de omgeving van de school. De school waarborgt de veiligheid van leerlingen en het 
personeel. Dat doen we onder andere door het hanteren van algemene schoolregels en aandacht voor veiligheid 
in het algemeen. 

De school beschikt over een registratiesysteem: de leerkracht registreert incidenten (met behulp van een format). 
Naast de incidentenregistratie beschikt de school over een ongevallenregistratie. In het CvB worden jaarlijks de 
gegevens geanalyseerd en verbeterpunten vastgesteld. Het afgelopen jaar zijn we begonnen met een analyse, 
maar is dit beperkt gebleven tot één analyse. Door de Coronaperiode is er geen data. Vanaf het volgend 
schooljaar zal dit structureel gebeuren. Het zal dan ook opgenomen worden in een nog te ontwikkelen 
kwaliteitskalender (zie Hoofdstuk 7). 

De sociale veiligheid wordt gemonitord door een groep leerlingen jaarlijks in november een vragenlijst te laten 
invullen (lijst Leer- en leefklimaat van ZIEN!). Deze lijsten worden geanalyseerd op pestbeleving, pestgedrag en 
algehele veiligheidsbeleving van de leerlingen op school. De uitkomsten bepalen het beleid voor sociale veiligheid 
van dat schooljaar. Een verslag hiervan wordt gedeeld met de onderwijsinspectie. 

Daarnaast wordt een lijst ZIEN! , ingevuld door de leerkracht, gebruikt voor het opstellen van individuele en 
groepsdoelen voor de sociaalemotionele ontwikkeling. Doordat de sociaal-emotionele ontwikkeling van de 
leerlingen veel invloed heeft op het totale functioneren en dus uiteindelijk het uitstroomperspectief wordt hier op 
De Duinpieper structureel en gericht aandacht aan gegeven. De uitkomsten van ZIEN verwerken we in het 



 

ontwikkelingsperspectiefplan(OPP). De basis staat nu wel, doelen worden gekozen vanuit de monitoring, maar de 
evaluatie verdient nog de nodige aandacht. Ook dit zal meegenomen worden in de kwaliteitskalender. 

Nog een punt van aandacht. (Zie ook de bijlage "audit sociale veiligheid"- mei 2018).Op de Duinpieper wordt veel 
gedaan om een goed pedagogisch klimaat met voldoende veiligheid neer te zetten, echter is er nog geen 
samenhangend en actueel veiligheidsbeleid. Wel zijn recentelijk alle protocollen geëvalueerd en aangepast. Deze 
zullen ingepast worden in een beleidsplan sociale veiligheid, dat volgend schooljaar zal worden gemaakt. Hiermee 
zal het cyclisch werken (pdca cyclus) rondom veiligheid verbeterd worden. Ook zal de analyse 
'incidentenregistratie' een plek krijgen in de te ontwerpen kwaliteitskalender, waardoor het cyclisch werken 
gewaarborgd wordt. Hierin zal ook de gedragscode worden beschreven. 

4. Pedagogisch handelen 
Leerkrachten creëren een veilig en gestructureerd klimaat waarin kinderen zich gewaardeerd en gerespecteerd 
voelen. Kernwoorden zijn: relatie, competentie en autonomie. Wij hechten veel waarde aan een positieve 
motiverende leerkracht, een begeleider die ervoor zorgt dat de leerlingen het werk zo zelfstandig mogelijk 
(samen met anderen) kunnen doen. Wij hanteren hierbij duidelijke regels. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de 
principes van de methodiek 'Geef mij de 5' en visualiseren we zo mogelijk met pictogrammen. Ook gebruiken we 
ter ondersteuning van de communicatie gebarentaal. 

Wat zie je hiervan concreet terug qua gedrag bij de teamleden? 

- we spreken hoge verwachtingen uit; 

- we gebruiken de 'ik-boodschap bij het geven van een mening of kritiek; 

- we benoemen het gewenste gedrag i.p.v. wat we niet willen zien/horen; 

- we bieden de leerlingen meer autonomie, al is deze wel begrensd en gestructureerd. 

Het afgelopen schooljaar heeft een leerkracht de post HBO opleiding 'Geef mij de vijf' gevolgd. Zij is nu onze 
'Geef me de 5' specialist. Voor de komende periode zal nog een andere leerkracht deze opleiding gaan volgen. 
Onze ambitie is om een 'Geef me de vijf school' te worden. In 2020-2021 zal er gestart worden met een tweejarig 
traject voor het hele team. Er zullen in 2020-2021 drie studiedagen op het programma staan, in 2021-2022 
volgen er nog zeker twee studiedagen en in 2022-2023 nog 1 studiedag. De specialisten zullen de kartrekkers zijn 
voor Geef me de 5, zij zullen zorgen voor de monitoring en borging in goed overleg met het Management team. 

5. Didactisch handelen 
De leerkracht is in staat een betekenisvol en zinvol aanbod te creëren binnen de mogelijkheden van de groep. 
Hij/zij zorgt voor relevante en interessante inhouden binnen de leerrijke omgeving. De leerkracht zorgt ervoor dat 
de leerlingen nieuwsgierig worden en uitgedaagd worden. In de vorige schoolplanperiode is gekozen om het 
passend lesmodel te gebruiken als didactisch model. Tijdens de evaluatie bleek dat niet iedereen dit model meer 
gebruikt en dit verwaterd is. De invoering van dit model was niet geborgd. Dit schooljaar is er door de teamleden 
unaniem gekozen voor het EDI-model. Komend schooljaar zullen we het EDI-model gaan implementeren met 
hulp van een externe begeleider. Er zullen ook klassenbezoeken gedaan worden. In de komende schooljaren zal 
er structureel aandacht zijn en blijven voor het verder invoeren, monitoren en borgen van dit model. 

Belangrijk is hoe we de actieve en meer zelfstandige leerhouding van de leerlingen verder kunnen stimuleren. We 
zullen starten met de leerlingen meer keuzes te geven (begrensde autonomie) en mee te nemen in de 
groeimindset en de leerkuil. Later in de schoolplanperiode zal er specifieke aandacht zijn voor het inzicht bieden 
aan de leerlingen in hun eigen leerproces en de eigen leerdoelen. 

6. Totale communicatie 
Wij maken op De Duinpieper gebruik van Totale Communicatie (TC). TC is een basishouding in de omgang met 
mensen met een verstandelijke beperking. Bij TC zijn alle uitingsvormen van communicatie gelijkwaardig. Zo kun 
je bij TC bewust gebruikmaken van spreken in combinatie met mimiek en een gebaar. Dan ondersteun je het 
abstracte woord met een concreet gebaar of pictogram. Het gaat om begrijpen en begrepen worden. Het 
belangrijkste is dat communicatie plaatsvindt, minder belangrijk is hoe dat gebeurt. Op De Duinpieper maken we 
de abstracte taal voor de leerlingen letterlijk zichtbaar door toepassing van onder andere vijfhoekpictogrammen, 
geschreven woorden, foto’s, (lijn)tekeningen en gebaren. We gebruiken gebaren om verbale begrippen uit het 



 

dagelijks leven te ondersteunen. Daarbij houden we de volgorde van de gesproken taal aan. We spreken dan van 
Nederlands ondersteund met gebaren (NmG). We gebruiken de gebarenwoordenschat van de Nederlandse 
Gebarentaal (NGT). Ieder jaar worden er op school gebaren workshops gegeven voor ouders/verzorgers en 
teamleden. Wij zullen ook de komende periode aandacht hebben voor TC (gebaren en Leespraat), zodat het 
voldoende geborgd blijft in onze school. Aandachtspunt is de inzet van de gebaren in de midden- en bovenbouw. 

7. Leerstofaanbod 
De verschillen tussen de kinderen op onze school zijn groot. Het leerstofaanbod wordt afgestemd op de 
ontwikkelingsbehoefte en de mogelijkheden van de leerling, passend bij de wettelijke voorschriften. Deze worden 
gekoppeld aan het ontwikkelingsperspectief en de bijbehorende doelen. De 'streefplanning' vormt hiervoor het 
uitgangspunt (zie bijlage). Deze planning is overeenkomstig het landelijk doelgroepenmodel (zie bijlage). 

Momenteel wordt gewerkt met vijf leerroutes: leerroute 1,2,3,4,en 5. Elke leerroute kent zijn eigen 
onderwijsaanbod met daarbij behorende kerndoelen (einddoelen). Per bouw is nu vastgesteld hoeveel 
onderwijstijd aan welk vakgebied per week wordt besteed. Dit is verwerkt in de roosters per groep. Overigens 
leert de praktijk dat we voornamelijk de leerroutes 2,3 en 4 gebruiken. We zijn voornemens met het landelijk 
doelgroepenmodel voor het (V)SO te gaan werken. Dit model vormt de leidraad voor de gestelde einddoelen, die 
worden weergegeven in leerroutes. Dit doelgroepenmodel zal verder worden geïntegreerd gedurende de 
schoolplanperiode. Ieder jaar wordt beoordeeld of een leerling nog op zijn plaats is binnen de leerroute. Indien 
nodig kan een leerling overstappen naar een beter passende leerroute. Binnen De Duinpieper blijkt dat leerlingen 
met een bepaalde uitstroom voor een aantal vakgebieden een andere leerroute hebben dan voor hun uitstroom 
nodig is. Wij zullen goed moeten gaan monitoren of de gekozen leerroutes passend zijn om te komen tot de 
uitstroombestemming. Hierbij willen we hoge verwachtingen hebben van de leerlingen en hen stimuleren en 
uitdagen. 

De drie belangrijkste en meest voorkomende leerroutes zijn: 

• Leerroute 2: Deze leerlingen hebben over het algemeen een IQ tussen 20-35 en/of een intensieve 
ondersteuningsbehoefte. De ontwikkeling van deze leerlingen komt uit op een ontwikkelingsniveau van < 
M3. Deze leerling zit met lezen onder AVI-M3 niveau en maakt eenvoudige sommen. Als de leerlingen 
het SO verlaten, is het streven dat ze minimaal niveau 3 /4 van de zml-leerlijnen hebben bereikt. De 
uitstroombestemming zal zijn: VSO dagbesteding taakgericht en activerend. 

• Leerroute 3: Deze leerlingen hebben over het algemeen een IQ tussen de 35-50 en/of een voortdurende 
ondersteuningsbehoefte. Deze leerlingen komen uit op een ontwikkelingsniveau van ≤ E3. Als de 
leerlingen het SO verlaten, is het streven dat ze ongeveer niveau 7/8 van de zml-leerlijnen hebben 
behaald. De uitstroombestemming zal zijn: VSO dagbesteding taakgericht en activerend of beschut 
werk. Binnen deze leerroute is een groep leerlingen die uitstroomt naar een regulier bedrijf, omdat ze de 
praktisch of sociaal sterk zijn. 

• Leerroute 4: Deze leerlingen hebben over het algemeen een IQ van 50-70 en/of een regelmatige 
ondersteuningsbehoefte. Deze leerlingen komen uit op een ontwikkelingsniveau E3-M5. Als de leerlingen 
het SO verlaten, is het streven dat ze ongeveer niveau 9 van de zml-leerlijnen hebben behaald. De 
uitstroombestemming zal zijn: VSO (beschutte) arbeid of het vervolgonderwijs. Een leerlijn geeft voor 
een specifiek leergebied aan hoe leerlingen van een bepaald beginniveau tot een einddoel komen. De 
leerlijnen zijn gekoppeld aan een leerlingvolgsysteem (ParnasSys). Daardoor zijn per leerling de 
vorderingen binnen de verschillende leerlijnen inzichtelijk. 

De Duinpieper werkt met zeven leerlijnen: 

• Leren leren (werkhouding/ aanpakgedrag) 
• Mondelinge taal 
• Schriftelijke taal (handschriftontwikkeling, stellen en spellen) (w.o lezen) 
• Zelfbeeld en sociaal gedrag (sociaal emotionele ontwikkeling) 
• Rekenen 
• Oriëntatie op tijd en ruimte 
• Natuur en techniek 



 

Voor een aantal vakgebieden (lezen, rekenen, sociaal-emotionele ontwikkeling) wordt gebruik gemaakt van 
bestaande methodes. Bij de leerlijn schriftelijke taal wordt gebruik gemaakt van Leespraat, Veilig stap voor stap, 
Veilig leren lezen, Humpie dumpie en Spelling in de lift. 

Omdat de huidige methoden deels erg verouderd zijn en er een nieuwe versie (KIM) bestaat van Veilig Leren 
lezen, zal onderzocht worden of deze methode in onze school zal worden geïntroduceerd. Er is geïnvesteerd in 
het woordenschatonderwijs, waarbij het team scholing heeft gehad. Wij willen meer aandacht voor leesplezier/ 
motivatie, o.a. middels interactief voorlezen en drama. 

Ook willen we meer aandacht voor bewegend leren. Leren door te doen. Wij maken hiervoor onder andere 
gebruik van materialen en spellen van 'Met Sprongen Vooruit!' en de cijfer- en lettermatten. De aanpak draagt bij 
aan de zin en betekenis van het voorbereidend en aanvankelijk reken- en leesonderwijs. Zinvol met het oog op 
de zelfredzaamheid in het dagelijks leven, nu en in de toekomst. We focussen ons meer op het begrip en het 
concreet kunnen toepassen van kennis en vaardigheden. De coöperatieve werkvormen passen hier heel goed bij. 
Komend schooljaar zal een grote groep medewerkers de training van 'Met Sprongen Vooruit' volgen voor groep 
3/4. Dit schooljaar heeft een groep medewerkers reeds de training gevolgd voor groep 1/2. Benodigde materialen 
zijn aangeschaft om de leerspellen en werkvormen te kunnen inzetten in de lessen. Voor onze sterke rekenaars 
willen we een passender rekenaanbod bieden. We willen hiervoor een reguliere methode kiezen en 
implementeren naast de methode Rekenboog, zodat we voor alle leerlijnen een passend rekenaanbod hebben. 

Ontwikkelpunten liggen nog op het gebied van inzet van ICT en materiaal voor zelfstandig werken. Overigens 
geldt dit niet alleen voor rekenen, maar voor alle vakgebieden. Wel wordt er steeds meer gebruik gemaakt van 
Gynzy, dit biedt kansen t.a.v. een adaptief aanbod voor leerlingen tijdens het zelfstandig werken en voor 
huiswerk. 

Voor de ontwikkeling van sociaal-emotionele vaardigheden werd gebruik gemaakt van de methode Stip. Er is in 
maart 2020 gestart met de oriëntatie naar een nieuwe geschikte methode/aanpak. In 2020-2021 zal een nieuwe 
methode worden gekozen die uitgaat van een integratie van burgerschap, sociaal emotionele ontwikkeling en 
mediawijsheid. Deze methode moet inzetbaar zijn in alle groepen, met enige aanpassing van de leerkracht. We 
hopen een methode te vinden die ook aansluit bij ons digitaal observatie instrument 'Zien!'. Voor een aantal 
vakgebieden vormen de leerlijnen als het ware de methode om gestructureerd lesstof aan te bieden. 

Leren leren zal de komende schoolplanperiode onder de loep worden genomen. Vanuit de evaluatie van het vorig 
schoolplan bleek dat de gestelde doelen onvoldoende gerealiseerd zijn. Deze zullen de komende periode 
opgepakt gaan worden. Vanuit de opbrengsten kwam naar voren dat vooral leerroute 4 uitvalt op dit vakgebied. 
Omdat het verder ontwikkelen van executieve functies bij leerlingen helpt hun gedrag, hun eigen leerproces te 
sturen, is het van groot belang hier voldoende aandacht aan te geven, zodat dit ook de actieve betrokkenheid en 
eigenaarschap bij leerlingen stimuleert. Wij zullen in eerste instantie leren leren integreren bij het vakgebied 
rekenen (aandacht voor de taakaanpak, uitgestelde aandacht, hulpvraag stellen, samenwerken en reflectie op het 
werk) en daarna verder uitbouwen naar andere vakgebieden. 

8. Opbrengstgericht- en handelingsgericht werken 
De leerkrachten voeren de regie over het leerproces van de leerling. Zij werken opbrengstgericht aan de hand 
van de leerlijnen en handelingsdoelen. Het streefniveau is hierin mede uitgangspunt voor de gestelde doelen. 
Tweemaal per jaar worden de individuele en groepsdoelen geëvalueerd en bijgesteld. Zie hiervoor de bijlage 
'interne zorgstructuur De Duinpieper. Zie verder Hoofdstuk 7. 

9. Onderwijstijd 
Onze leerlingen hebben effectieve leertijd hard nodig, immers ze zijn zeer moeilijk lerend. Juist voor hen doet het 
er toe, ze hebben meer instructie en meer begeleid inoefenen nodig om bijvoorbeeld te leren lezen en te 
rekenen! Effectieve leertijd bleek in de vorige schoolplan periode ook een aandachtspunt op 'De Duinpieper'. 
Tijdens observaties tijdens dit schooljaar bleek dat er nog steeds relatief veel 'weglektijd' is. De pauzes zijn vaak 
langer en er is veel autonomie bij het personeel m.b.t. de invulling van de dag. Dit is gedurende de laatste jaren 
zo ontstaan. Het is nu belangrijk met elkaar in te zien dat we de leerlingen tekort doen als we de leertijd niet 
effectief inzetten. 

Wij hebben besloten te gaan sturen op meer effectieve leertijd voor alle groepen. Er zal een attitudeverandering 
moeten plaatsvinden hierin. Hierin zal er aandacht moeten zijn vanuit onze visie naar het belang van dit punt! 



 

Allereerst heeft het team, met flinke meerderheid van stemmen, in het werkverdelingsplan de afspraak gemaakt 
om terug te gaan naar 1 x een half uur pauze in plaats van twee keer 20 minuten per teamlid. Dit zorgt er voor 
dat de leerlingen ook minder pauzemomenten zullen hebben en dat de groepsleerkracht slechts 1 x per dag een 
half uur afwezig is als de leerlingen lunchen. Dit gaat in met ingang van schooljaar 2020-2021. 

Alle groepsleerkrachten hebben begin augustus 2020 een nieuwe urenberekening voor alle vakgebieden gekregen 
voor het maken van het weekrooster (zie bijlage). De tijden zijn per bouw afgestemd, zodat er een duidelijke 
doorgaande lijn is, qua opbouw, passend bij onze visie op onderwijs. De leerkrachten maken a.d.h.v. dit 
document hun weekrooster voor het nieuwe schooljaar. We zetten hierbij de tweede stap, richting meer 
effectieve leertijd voor de leerlingen. 

4.2. Ambities onderwijs 

Ambities voor over vier jaar: 
Vanuit onze missie waarin we streven naar betekenisvol thematisch onderwijs en aandacht aan de sociaal 
emotionele ontwikkeling, burgerschap en (sociale) veiligheid is het noodzakelijk dit ook structureel in te bedden in 
onze school. Dit betekent dat wij ons verder gaan ontwikkelen op het gebied van thematisch onderwijs, een 
structureel aanbod bieden voor burgerschap en sociaal emotionele ontwikkeling.  

Wij zullen, om de sociaal emotioneel ontwikkeling van leerlingen goed te kunnen volgen, opbrengst- en 
handelingsgericht werken (Waarnemen, begrijpen, wegen, plannen, handelen en evalueren) met behulp van 
Zien. 

In onze onderwijs-zorggroep (groep Mint) zal volgend schooljaar (2020-2021) een leerkracht aangenomen 
worden, waardoor de doelen gerelateerd aan de cognitieve ontwikkeling, goed taal- en rekenonderwijs en de 
totale communicatie structureel ingebed kunnen worden in het onderwijs. 

Omdat wij hoge verwachtingen hebben van leerlingen is het van belang de leerlingen een actieve en zelfstandige 
rol te geven. Ze inzicht te geven in hun eigen leerproces en ze te leren dat zij zelf invloed hebben op hun leren. 
Meer aandacht geven aan de executieve functies door optimaal gebruik te maken van de leerlijn leren leren moet 
ons hierbij gaan helpen. Wij willen meer gaan werken met coöperatieve werkvormen, zodat de betrokkenheid van 
de leerlingen verder wordt vergroot. Naast de actieve betrokkenheid willen we leerlingen inzicht geven in hun 
eigen leerproces en leerdoelen. Door invoering van het expliciete instructiemodel (EDI) krijgen leerkrachten 
handvatten het bovenstaande te bevorderen. Van belang is dat de onderwijstijd volledig wordt benut, waardoor 
sprake is van efficiënte leertijd. 

Onze leerlingen groeien op in een steeds complexere, pluriforme maatschappij. Wij willen hen daarop zo goed 
mogelijk voorbereiden, binnen de mogelijkheden die onze leerlingen hebben. Voor de structurele inbedding van 
burgerschap en sociaal emotionele ontwikkeling zullen wij een methode kiezen en implementeren. 

Omdat wij hebben gemerkt dat relatief veel leerlingen verschillende leerroutes hebben binnen hun 
uitstroombestemming, zullen we de komende jaren goed monitoren of dit inderdaad passend is. Het 
leerstofaanbod moet passend zijn bij de uitstroombestemming van de leerling. We gaan hierbij uit van hoge 
verwachtingen. 

Het rekenaanbod is nog niet passend voor alle leerlingen. Dit betekent dat wij voor onze leerroute 4 en 5 een 
passender (reguliere) methode nodig hebben die de leerlingen beter voorbereidt op uitstroom richting 
vervolgonderwijs, met name praktijkonderwijs. 

Om eigentijds onderwijs te kunnen blijven bieden willen we ICT verder inbedden in het onderwijsprogramma en 
het team inspireren/coachen om I-pads effectief in te zetten tijdens het rekenonderwijs/ mediawijsheid BB. 

We willen meer aandacht hebben voor leesplezier en -motivatie middels interactief voorlezen, zorgen voor een 
aantrekkelijkeschoolbibliotheek en meer leesmomenten. 

Om de veiligheid voor leerlingen en personeel te waarborgen is het nodig om een integraal veiligheidsplan te 
maken. Hierin worden o.a. incidentenanalyse, protocollen, meldcode, gedragscode etc. beschreven. Om te zorgen 
dat ook hierin het cyclisch werken wordt gewaarborgd zullen aspecten vanuit het veiligheidsplan worden 
opgenomen in de kwaliteitskalender. 



 

We richten ons in deze schoolplanperiode op: 

• het opstellen en goed implementeren van de kwaliteitskalender (volgens de PDCA-cirkel). 
• het hanteren van het doelgroepenmodel. 
• analyseren van de opbrengsten in relatie tot de schoolstandaarden en normen. 
• het effectief gebruik maken van de leertijd (afstemming leertijd roosters per bouw). 
• didactisch handelen opfrissen: implementatie van het Expliciete Directe Instructie model. 
• betekenisvol thematisch werken verder afstemmen per bouw en verder ontwikkelen met aandacht voor 

techniek. 
• leren leren doelen allereerst integreren bij het vakgebied rekenen en later ook bij andere vakgebieden. 
• nieuwe reguliere rekenmethode implementeren, in eerste instantie voor onze sterke rekenaars, later ook 

breder inzetbaar, naast Rekenboog. 
• nieuwe technisch leesmethode implementeren. 
• specifieke aandacht voor leesplezier en motivatie. 
• coöperatieve werkvormen opfrissen. 
• aandacht voor Totale Communicatie (gebaren & Leespraat) 
• ICT verder inbedden in het onderwijsprogramma en het team inspireren /coachen om I-Pad's en Pc's 

effectief in te zetten tijdens het rekenonderwijs en later ook bij andere vakgebieden  
• bewegend leren verder vormgeven, leren door te doen! O.a. door professionalisering gericht op 'Met 

Sprongen Vooruit!' en 'Zit met pit'. 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Medewerkers 

5.1. Medewerkers 

Competenties 
Vanuit de missie en de visie van de school wordt van de teamleden zelfstandigheid en een actieve houding 
gevraagd. Ook het hebben van hoge verwachtingen hoort bij onze school. Hiervoor zijn competenties als 
flexibiliteit, kennis hebben van didactiek en theorie, samen kunnen werken, reflectief vermogen, eigenaarschap 
tonen en kwaliteit- en resultaatgericht kunnen werken van groot belang. Om deze competenties bij de 
medewerkers te verstevigen, en dus daarmee ook het onderwijs aan de leerlingen, wordt het komend jaar een 
scholingsplan opgesteld en uitgevoerd. 

Om het handelen van leerkrachten goed in beeld te krijgen, zal een vlootschouw afgenomen gaan worden. Op 
stichtingsniveau wordt op dit moment onderzoek gedaan naar een instrument om in te zetten in de scholen. Met 
als doel een steeds professioneler team in een lerende organisatie. 

Om de kwaliteit van ontwikkelingen te verbeteren/ optimaliseren merken wij dat wij behoefte hebben aan het 
ontwikkelen van bepaalde specialismen. Als 'Geef me de 5-school' zullen wij straks twee specialisten hebben, 
daarnaast zullen verschillende coördinatoren doorgroeien naar specialist. Door te investeren in de teamscholing 
en de individuele professionalisering zal de expertise in het team toenemen en er meer oog zijn voor het 
monitoren en de borging. Zo kunnen we nog beter leren van en met elkaar. 

Onderdelen van dit plan zullen zijn: 

• Het team is een lerend team. Ontwikkeling is altijd gaande. Fouten maken mag. Teamleden kijken 
reflectief naar zichzelf en de ander, geven opbouwende feedback. We zullen in 2021-2022 starten met 
scholing over het geven en ontvangen van feedback. 

• Leren van en met elkaar: Kennis en vaardigheden van teamleden worden school- of stichting breed 
ingezet. Hiervoor is een intensiever contact met de collega-scholen gelegd. 

Binnen de huidige arbeidsmarkt is het moeilijk om aan goed gekwalificeerd personeel te komen. Om de 
continuïteit van de school te kunnen waarborgen zal actief geworven moeten worden. Initiatieven hiertoe zijn al 
genomen: 

• Nauwe contacten met de Hogeschool Leiden onderhouden rondom de opleiding Jeugd in Onderwijs en 
zij-instromers. Studenten van Jeugd in Onderwijs maken vanaf het eerste leerjaar al kennis met het 
werkveld doordat ze direct gaan stagelopen. Eerst gericht op het jeugdwerk en later in de opleiding 
gericht op de PABO. De eerste lichting studenten zal over twee jaar als jeugdwerker/leerkracht 
afstuderen, die wellicht op de Duinpieper willen starten als gemotiveerde en gekwalificeerde leerkracht. 

• Er is vanuit Resonans breed aandacht voor zij-instromers van de PABO op de Hogeschool Leiden. 
• Voor de reguliere nieuwe teamleden, ook voor invallers, is het ook nodig dat zij goed worden ingewerkt. 

Hier is winst te behalen. We willen dit verder verbeteren. Hiervoor willen we o.a. een (digitale) 
inwerkmap maken die geschikt is voor de nieuwe groepsleerkrachten en onderwijsassistenten. 

Gesprekkencyclus 

Op De Duinpieper zijn er drie soorten gesprekken: 

1. Het planningsgesprek staat in het teken van verdere professionalisering (POP) en het taakbeleid (NJT). 
Dit gesprek dient als uitgangspunt tot verdere acties van de medewerker.  

2. In het functioneringsgesprek worden de acties en resultaten van de periode van het planningsgesprek 
besproken. Van hieruit kan er een POP geformuleerd worden voor een volgende periode. Er is derhalve 
sprake van een cyclisch proces: het POP wordt steeds bijgesteld en leidt tot voortdurende ontwikkeling 
bij de medewerker. 

3. Het beoordelingsgesprek dient als afsluiting van een afgesproken cyclus en wordt gebruikt bij de 
overgang van de diverse bekwaamheidseisen. 

Hierna start een nieuwe, tweejarige cyclus met het uitvoeren van een (eventueel op maat gemaakte) 
competentiescan. 



 

Binnen Resonans wordt stichtingbreed gekeken om de gesprekkencyclus te hervormen. 

Formatie en werkverdelingsplan 

Elk jaar wordt een formatieplan geschreven waarbij de inzet van het personeel en financiële middelen beschreven 
staan. Tijdens het jaarlijkse werkverdelingsplanoverleg worden zaken als inzet van personeel, praktische 
afspraken rondom aantal teamvergaderingen, thema's voor scholing en invulling van studiedagen binnen het 
grote team besproken. Het plan wordt akkoord bevonden als 75% van de teamleden instemt met de inhoud. 

Normjaartaakgesprek 

Jaarlijks voeren alle teamleden met de teamleider hun normjaartaakgesprek. Hierin staat hoe de uren voor de 
normjaartaak van die betreffende medewerker verdeeld zijn. Specifiek wordt gekeken naar de uren lesgebonden-
niet-lesgebonden uren en de taakuren totaal. 

Exitgesprek 

Met medewerkers die hun dienstverband beëindigen wordt een exitgesprek gevoerd. 

Gedragscode 
Zoals in Hoofdstuk 3 al is genoemd zal een gedragscode worden gemaakt door en voor alle teamleden. 

5.2. Ambities medewerkers 
De teamleden van de Duinpieper zijn de spil van ons onderwijs. Wij willen gebruik maken van ieders kwaliteit en 
talent. Daarnaast neemt ieder teamlid de verantwoordelijkheid om de optimale bijdrage te leveren om ons 
onderwijs optimaal te laten draaien. 

In de onderlinge communicatie gebeurt vaak veel, zowel zichtbaar als onzichtbaar, waardoor mensen zich niet 
veilig voelen. Een gesprek kan hierdoor soms heel anders uitpakken dan de bedoeling is. Door met elkaar een 
gedragscode vast te stellen worden verwachtingen naar elkaar helder. Een volgende stap is om elkaar hierop aan 
te spreken. Deze ambitie is al uitgewerkt in Hoofdstuk 3. 

Vaardigheden van personeelsleden zijn essentieel. De leerkracht en de onderwijsassistent doen ertoe! We zijn 
ons bewust van de grote invloed op de ontwikkeling van de leerlingen. Door te gaan werken met het expliciete 
instructiemodel werken alle leerkrachten volgens hetzelfde model, wat herkenbaar zal zijn voor de leerlingen. Wij 
zullen ons eerst het model eigen moeten maken, daarna blijven we ons hierin verdiepen en ontwikkelen. 

Verder hebben we de volgende ambities: 

• Vergroten van kennis en competenties, verder ontwikkelen van het leren van en met elkaar. 
• Specialisaties van medewerkers worden gedeeld met de eigen school en/of sector ZML binnen Resonans. 
• Alle medewerkers tonen zelfstandigheid en eigenaarschap, die in toenemende mate de regie krijgt. 

Voldoende gekwalificeerd personeel binnen de school: 

• Nieuwe medewerkers worden actief geworven.  
• Zij worden structureel en grondig ingewerkt. Er is specifieke aandacht voor zij-instromers. 
• Ook invallers worden begeleid, zodat zij zo snel mogelijk professioneel en zelfstandig kunnen werken. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Partners 

6.1. Partners 
De belangrijkste partners voor De Duinpieper zijn de ouders. Om het onderwijs verder te verbeteren streeft De 
Duinpieper naar een goede samenwerking met de ouders van de leerlingen. Met de ouders van veel leerlingen is 
regelmatig contact, persoonlijk, via de Parro app, via een contactschrift, via mail of de telefoon. En sinds covid-19 
ook via Teams. Driemaal per jaar nodigt de leerkracht de ouders uit voor een gesprek om de voortgang van hun 
kind te bespreken. In september een startgesprek, in februari en in juni/juli bij de OPP 
(ontwikkelingsperspectiefplan) bespreking. 

Tussentijdse gesprekken met ouders en medewerkers van school zijn altijd mogelijk. Laagdrempelig kan er altijd 
op verzoek van ouders een gesprek op school plaatsvinden. De wens is om ouders meer te betrekken bij de 
ontwikkeling van hun kind. We weten dat dit een positieve invloed heeft op de ontwikkeling van leerlingen. 

Uit de oudertevredenheidspeiling (2018) blijkt dat ouders in het algemeen tevreden zijn over de school (zie 
bijlage). Een aandachtspunt is dat hierin wordt aangegeven dat ouders het OPP niet goed begrijpen. In de 
komende periode zal gekeken worden naar een nieuw format OPP, waarin naast de integratie van het 
doelgroepenmodel, ook gekeken wordt naar de leesbaarheid voor ouders. 

Omdat we ouders als belangrijkste partner zien, ambieert de school daarom het verder verstevigen van de 
driehoek ouder-school-leerling. Wij willen de ouderbetrokkenheid vergroten, waardoor er een nog betere 
samenwerking/ afstemming ontstaat wat een positief effect zal krijgen op de ontwikkeling van de leerling. Op dit 
moment kunnen ouders komen kijken op school tijdens een project opening of – afsluiting. 

Jaarlijks wordt er een ouderavond georganiseerd waarin gebarentaal centraal staat. In 2021-2022 willen we 
daarnaast nog een themabijeenkomst over 'Geef mij de vijf' organiseren. 

De school werkt met diverse externe instanties samen voor een optimale begeleiding van de leerlingen. In de 
schoolgids worden de instanties (inclusief korte algemene informatie) genoemd. 

We willen verder onderzoeken of een klankbordgroep haalbaar is en voorziet in een behoefte bij 
ouders/verzorgers om mee te denken en input te geven. We willen de zogenaamde koffiemomenten verder 
vormgeven zodat ouders/verzorgers elkaar kunnen ontmoeten en er thema's besproken kunnen worden die 
voorzien in de behoeftes van de ouders. 

De Duinpieper werkt verder samen met een uitgebreid netwerk vanuit onderwijs, jeugdzorg, GGZ en instanties 
voor ICT en personeelswerving. 

De afgelopen jaar is het leerlingenaantal flink gegroeid, de school heeft nu geen ruimte meer voor tussentijdse 
instroom. Sinds het schooljaar 2019-2020 heeft De Duinpieper een wachtlijst. Om alle leerlingen het juiste 
onderwijs te kunnen bieden is het noodzakelijk dat er een structurele oplossing komt. Hierbij wil de school 
gebruik maken van de mogelijkheden van de partners in het netwerk. 

6.2. Ambities mbt partners 
De ambitie van De Duinpieper is de samenwerking met partners te intensiveren, we denken dat dit de kwaliteit 
van het onderwijs en de zorg ten goede komt. 

We zouden heel graag een vaste schoolmaatschappelijk werker hebben, die verbonden is aan de school. We 
merken dat de intern begeleider en de leerkrachten veel belast worden met zorgvragen die, naar onze mening, 
eigenlijk meer bij een schoolmaatschappelijk werker zouden moeten liggen. Nu werken we met een coordinator 
van JGT die korte lijntjes heeft met alle JGT-ers uit de regio waaruit onze leerlingen komen. Deze persoon 
coördineert alleen, maar heeft niet direct contact met de ouders/verzorgers. Een schoolmaatschappelijk werker 
kan de brug leggen tussen school en thuis en kan verbindend werken! Deze persoon zou ook de 
ouderbetrokkenheid verder kunnen bevorderen, cursussen, koffieochtenden e.d. kunnen verzorgen. Wij denken 
dat dit de zorgstructuur op de school zou kunnen versterken en de intern begeleider en de leerkrachten kan 
ontlasten. 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. Resultaten 

7.1. Resultaten 
De opbrengsten van ons onderwijs worden getoetst aan het ontwikkelingsperspectief zoals opgesteld bij 
binnenkomst. We streven naar zo hoog mogelijke opbrengsten met name met betrekking tot de sociaal 
emotionele ontwikkeling, mondelinge en schriftelijke taal (w.o lezen), rekenen en leren leren. De leerlingen 
realiseren aan het eind van de school de verwachte opbrengsten op grond van hun uitstroombestemming. Deze 
resultaten worden jaarlijks gemonitord in de schoolopbrengsten (zie bijlage). 

De onderwijsresultaten worden geborgd door middel van 
registratie in Parnassys: CED leerlijnen, observatielijsten Zien! en 
de opgestelde groepsdoelen en individuele doelen. Tweemaal 
per jaar worden deze data geanalyseerd en geëvalueerd. De 
einddoelen worden op- of bijgesteld in overleg tussen de 
leerkracht en de intern begeleider. 

Uit de audit (oktober 2019 – zie bijlage in H 3 ) bleek dat het 
cyclisch werken nog niet voldoende zichtbaar was. Het stellen 
van doelen, het plannen en uitvoeren werd gedaan, maar de 
volgende stap het evalueren en nieuwe doelen stellen aan de 
hand van de evaluatie ontbrak . 

Een ambitie is dan ook om op De Duinpieper het cyclisch werken 
door middel van het opbrengst- en handelingsgericht werken 
(OHGW) te versterken. Wij maken hierbij gebruik van de cyclus 
“Opbrengst- en handelingsgericht werken”  

De kwaliteit van het onderwijs en verbetering van de ondersteuning voor alle leerlingen staan hierbij voorop. De 
onderwijsbehoeften van de leerlingen staan centraal, waarbij afstemming en wisselwerking tussen leerlingen, de 
leerkrachten, school en ouders van groot belang zijn. 

In het komend schooljaar zal een kwaliteitskalender worden ontwikkeld, die dient als onderlegger voor de 
planning van een schooljaar. Hierin wordt inzichtelijk hoe het cyclus werken onderdeel is van de school en wordt 
het proces van OHGW geborgd. 

Kwaliteitsbeleid 

Wij werken cyclisch en handelingsgericht aan de kwaliteitsverbetering van de school. Het kwaliteitsbeleid vanuit 
Resonans is hiervoor de onderlegger.  

Landelijk doelgroepenmodel 

Zoals in Hoofdstuk 4 staat beschreven zullen wij het Landelijk doelgroepenmodel verder gaan implementeren. Dit 
model vormt de leidraad voor gestelde einddoelen, die worden weergegeven in leerroutes. Belangrijk doel van 
het LDM is dat men dezelfde taal spreekt in onderwijsland. Dit maakt communicatie met andere scholen 
efficiënter. 

Ontwikkelingsperspectief 

Het ontwikkelingsperspectief vormt het belangrijkste document van een leerling. Wij zullen ons het komend 
schooljaar gaan oriënteren op een nieuw format OPP. Hierin willen wij het doelgroepenmodel integreren en het 
OPP kwalitatief verder verbeteren. 

 

 

 

 



 

7.2. Ambities resultaten 
Om het cyclisch werken te optimaliseren op De Duinpieper zal een kwaliteitskalender opgesteld gaan worden. 
Deze kalender helpt om cyclisch (volgens het OHGW) te blijven werken aan de kwaliteitsverbetering van de 
school. 

Het ontwikkelingsperspectiefplan is het belangrijkste document voor de leerling. In het document staan 
belemmerende en stimulerende factoren van een leerling beschreven, de ondersteuningsbehoeften en de te 
verwachten uitstroom(lange termijn perspectief). Daarnaast is het een planningsdocument waarin staat hoe naar 
deze uitstroom wordt toegewerkt (handelingsdeel). Hierin staat ook beschreven welke specifieke maatregelen 
nodig zijn om de leerling op maat ondersteuning te bieden. Omdat wij het doelgroepenmodel verder gaan 
implementeren in de school, willen wij ook het OPP aanpassen , waarin dit model verwerkt gaat worden. Wij 
willen hierin ook de leesbaarheid van het OPP voor ouders bevorderen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8.1. Middelen 

Bekostiging 
Het bestuur van stichting Resonans ontvangt vanuit de overheid bekostiging voor de scholen. Deze bestaat onder 
andere uit een deel personele, materiële bekostiging en extra ondersteuningsbekostiging (SWV). Stichting 
Resonans werkt met een allocatiemodel, hetgeen betekent dat het bestuur de ontvangen gelden alloceert op 
basis van beleidskeuzes. Schoolontwikkeling en onderwijsontwikkeling vinden plaats op basis van duidelijke 
plannen met onderliggende begroting. De bekostiging voor De Duinpieper gebeurt op basis de zogeheten 
Tbekostiging, dat wil zeggen dat de leerling telling van 1 oktober bepalend is voor de bekostiging van het huidige 
kalenderjaar. Hierdoor zijn we in staat flexibel in te spelen op behoeften van scholen en leerlingen. 

De Duinpieper vraagt de ouders van de school een vrijwillige ouderbijdrage. De hoogte van de bijdrage en de 
besteding van het geld stellen we altijd aan het begin van het schooljaar vast met instemming van de 
oudergeleding van de MR. We willen dit bedrag aanpassen in de komende schoolplanperiode omdat dit bedrag 
niet meer toereikend is. 

Begroting 

De begroting wordt jaarlijks voorafgaande aan het kalenderjaar vastgesteld in november. De vastgestelde 
begroting is taakstellend voor de teamleider van De Duinpieper. Dat betekent dat in principe geen uitgaven 
kunnen worden gedaan zonder dat deze zijn begroot. Schuiven binnen de begroting is toegestaan, mits geen 
geweld wordt gedaan aan de vooraf geformuleerde beleidsdoelen. De begroting is hiermee een belangrijk 
sturingselement geworden. 

De teamleider stelt jaarlijks in overleg met de sectordirecteur een voorstel op voor een begroting voor het 
komende kalenderjaar. Daarin zijn alle inkomsten en uitgaven van De Duinpieper opgenomen waarvoor de 
teamleider verantwoordelijk is. De begroting is gebaseerd op het beleidsplan van de Duinpieper. 

Daarnaast stelt de teamleider jaarlijks in het voorjaar een personeelsformatieplan op. Hierin worden de inzet van 
middelen met betrekking tot basisformatie en personele bekostiging verantwoord. Het personeelsformatieplan 
wordt besproken met de MR en heeft instemming nodig van de personeelsgeleding. 

Vier keer per jaar vindt er overleg plaats tussen de sectordirecteur en de teamleider over de begroting en de 
bestedingsruimte. In februari vindt de evaluatie plaats van de begroting van het voorgaande kalenderjaar. In de 
afgelopen jaren zijn bepaalde noodzakelijke investeringen niet uitgevoerd. Hierdoor is er sprake van een 
achterstand in investeringen qua materiaal en methodes, t.a.v. het gebouw en de professionalisering op team en 
individueel niveau. Er zal in deze schoolplanperiode een inhaalslag gemaakt worden. Het team zal weer ervaren 
dat zij ertoe doen en dat er vanuit Resonans geïnvesteerd wordt in de school en het team. 

Huisvesting 

De Duinpieper is gesitueerd aan de Stakman Bossestraat in Noordwijk en bevindt zich in een rustige wijk. De 
school beschikt over een 9 lokalen, een aula, een speellokaal, een teamkamer, een magazijn en een keuken. Er is 
weinig opbergruimte in de school. Alle klaslokalen zijn ruim en voorzien van een digitaal bord en een aantal vaste 
pc's. Er is veel groen rondom de school. Er is een moestuin. In de directe omgeving is een klein winkelcentrum. 
In de toekomst verwachten wij uitbreiding van een extra groep. Hier hebben we echter geen ruimte voor in ons 
schoolgebouw. In eerste instantie denken we dan aan een noodlokaal voor maximaal 2 schooljaren. De 
Duinpieper is opgenomen in het integraal huisvestingsplan voor 2024-2025 van de gemeente Noordwijk. Er 
vinden al gesprekken plaats met betrokken partijen. 

8.2. Ambities middelen 
Kijkend naar de inzet van de financiële middelen dan is het ons uitgangspunt dat iedere keuze hierin de koers en 
visie van de school dient te ondersteunen, alleen dan kun je werken aan kwaliteit. 

Jaarlijks wordt de begroting vastgesteld op basis van de beleidskeuzes voor dat schooljaar. Tevens wordt er in de 
meerjarenbegroting alvast gekeken naar de consequenties van huidige en toekomstige keuzes. Voor de huidige 
schoolplanperiode heeft De Duinpieper de volgende ambities als het gaat om inzet van de middelen: 



 

Onderwijsaanbod: In de komende schoolplanperiode is de wens verschillende methoden te vervangen en nieuwe 
methoden te implementeren. 

Deskundigheidsbevordering: naast investeren in materiële zaken is het voor de kwaliteit van het geboden 
onderwijs noodzakelijk om ook te investeren in de medewerkers. Jaarlijks wordt er een scholingsplan opgesteld 
voor het team, waarin ook het benodigde budget wordt vermeld. Dit benodigde budget wordt meegenomen in de 
schoolbegroting. Naast budget voor teamscholing is er ook in de begroting geld opgenomen voor individuele 
scholingswensen van de medewerkers. Zij kunnen hiertoe een aanvraag indienen bij de teamleider. 

Scholing: Er is bij 'Onderwijs Advies' en 'Geef me de 5!' scholing op maat ingekocht. Teamscholing zal er zijn 
voor: didactisch handelen, o.a. het Expliciete Directe Instructiemodel (EDI) differentiatie & pedagogisch handelen 
en voor 'Geef me de 5!'. 

Extra slagkracht voor een inhaalslag t.a.v. kwaliteit, aansturing en coaching 

Er is behoefte aan extra formatieruimte (mankracht) om te investeren in de ontwikkeling, monitoring en borging 
van de onderwijskwaliteit, het managementteam(MT) en de coaching en begeleiding van teamleden. 
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