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1 Inleiding
Inleiding

De indeling van ons schoolplan 2019-2023 is afgestemd op het Strategisch beleidsplan van de Stichting KempenKind
en de thema’s die wij relevant vinden voor onze schoolontwikkeling. Naast schoolontwikkeling focussen we op de
ontwikkeling van ons personeel. In dit schoolplan beschrijven we (ook) welke middelen we inzetten om de
medewerkers te ontwikkelen van start- naar basis en vakbekwaam (Cao-PO). Daar waar mogelijk willen we het
personeel opschalen naar excellent (master). 

Op basis van onze groslijst met actiepunten stellen we jaarlijks een uitgewerkt jaarplan op. In het jaarverslag zullen
we steeds terugblikken, of de gestelde actiepunten gerealiseerd zijn. Op deze wijze geven we vorm aan een cyclus
van plannen, uitvoeren en evalueren. Ons schoolplan is opgesteld door het kernteam (managementteam) van de
school en ter goedkeuring voorgelegd aan de medezeggenschapsraad. De teamleden hebben in meerdere sessies
meegedacht over de missie en visie(s) van de school en een bijdrage geleverd aan het vaststellen van de actiepunten
voor de komende vier jaar. Ons schoolplan beschrijft globaal onze kwaliteit. Daar waar mogelijk en noodzakelijk
verwijzen we voor een meer gedetailleerde beschrijving naar bijlagen.
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2 Schoolbeschrijving
Algemeen 

Gegevens van de stichting  

Naam stichting:  Onderwijsstichting KempenKind

College van Bestuur:  Hans Derks (voorzitter) en Maaike Jacobs

Adres + nr.:  Mortel 1

Postcode + plaats:  5521 TP Bladel

Telefoonnummer:  0497-516337

E-mail adres:  info@kempenkind.nl

Website adres:  www.kempenkind.nl

Gegevens van de school  

Naam school:  SBO de Piramide

Directeur:  André van den Heijkant

Adres + nr.:  Biezeveld 14

Postcode + plaats:  5531 BX Bladel

Telefoonnummer:  0497-360876

E-mail adres:  info@sbo-depiramide.nl

Website adres:  www.sbo-depiramide.nl

De directie van de school bestaat uit de directeur. Het kernteam (managementteam) bestaat uit de directie, twee
interne begeleiders en één leraar met managementtaken. Onze school wordt bezocht door 149 leerlingen (peildatum:
1-10-2018). Gedurende een schooljaar stromen nog leerlingen in en neemt het aantal toe. Voor al deze leerlingen is
een ontwikkelingsperspectief met onderwijs- en ondersteuningsbehoeften opgesteld. Voor leerlingen met een
didactische leeftijd van 15 maanden formuleren we een (streef) uitstroomniveau. Circa de helft van de kinderen heeft
een SBO+ arrangement (zware ondersteuning). De kenmerken van de leerlingen en de consequenties daarvan voor
onze organisatie en ons onderwijs, hebben we uitgebreid beschreven in de paragraaf kenmerken van onze leerlingen
in het hoofdstuk 'Onderwijskundig beleid'. Onze school is een regionale, gespecialiseerde school en is ook
toegankelijk voor leerlingen met speciale onderwijs- en ondersteuningsbehoeften vanuit andere onderwijsstichtingen.
Onze ouderpopulatie is zeer divers. Alle sociale lagen van de bevolking zijn vertegenwoordigd.
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3 Sterkte-zwakteanalyse
Sterkte-zwakteanalyse

Onze school kent een aantal sterke kanten, maar ook een aantal zaken die aandacht vragen. In schema:

STERKE KANTEN SCHOOL ZWAK(KERE) KANTEN SCHOOL

1.   Alle leerlingen krijgen gelijke kansen om tot
ontwikkeling te komen.

2. Deskundig, kwalitatief, master-opgeleid, betrokken
personeel, waarbij de relatie met leerlingen en het
bieden van kansen voorop staat.

3. Gedreven, taak-volwassen, samenwerkend en
onderzoekend team.

4. Motivatie en de wil om het onderwijsaanbod
passend te maken bij de ondersteuningsbehoeften
van de leerling.

5. Sterke communicatie richting ouders. 
6. Circa een kwart van het schoolteam functioneert in

het Centrum Passend Onderwijs en voert ambulante
dienstverlening uit.

1. Gebouwelijke faciliteiten en ruimten om passend
onderwijs te realiseren.  

2. Continuïteit van personeel (o.m. veel verloven).
3. Eenduidig, gelijkgericht handelen. 
4. Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een

verzorgde, autismevriendelijke school.
5. Het effectief omgaan met de groep leerlingen die

extreem externaliserend gedrag laat zien.
6. Ziekteverzuim.

 

KANSEN BEDREIGINGEN/ RISICO'S

1. Beter benutten van en samenwerken met
ketenpartners.

2. Grotere gerichtheid op preventie.
3. Versterken van de verbinding tussen onderwijs en

zorg.  
4. Versterken van de autonomie van leerlingen

waardoor de intrinsieke motivatie en betrokkenheid
verhoogd wordt.

5. Ouders betrekken als educatief partner.
6. Bevorderen van de veiligheid. 
7. Wervingskracht vergroten via het verder versterken

van de verbinding met diverse opleidingen (o.a.
Fontys).

8. Intensievere samenwerking met de SO-VSO school
binnen de eigen stichting.

1. Werkdrukverhogende bureaucratie. 
2. Wij zijn geneigd de focus vooral te leggen op de

sociaal-emotionele ontwikkeling, waardoor de
opbrengstgerichtheid soms onder druk staat. 

3. Extreme aandacht die (sterk) externaliserend gedrag
van leerlingen vereist, waardoor soms (het gevoel
van) de veiligheid in het geding is. 

4. Voldoende financiële middelen. 
5. Gebrekkige aansluiting onderwijs en zorg. Op

zorggebied komen pas laat middelen vrij, waardoor
preventief handelen onder druk staat en interventies
laat op gang komen.
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4 De missie van de school
De missie van de school
De dienstverlening van onze school omvat twee functies: 

Onderwijsfunctie:
De Piramide vangt (complexe) risicoleerlingen op van 4 t/m 13 jaar: een SBO-school met verbrede toelating. Veel
leerlingen hebben een zwaar ondersteuningsarrangement, vooral op het gebied van gedrag. Gespecialiseerd
onderwijs is voor de regio van grote betekenis, mede ter voorkoming van thuiszitters. Het onderwijs van de Piramide
richt zich op zo hoog mogelijke doelen op het gebied van didactiek en gedrag. Talent-gedreven onderwijs staat
centraal, waarbij leren en ontwikkeling in brede context gezien wordt. Daar waar mogelijk worden leerlingen
teruggeleid naar regulier onderwijs. Daar waar nodig wordt doorverwezen. Leerlingen op de Piramide kunnen
functioneren in een groep van ongeveer 15 leerlingen. Leerlingen mogen niet zoveel aandacht opeisen, dat het
onderwijs en de veiligheid van medeleerlingen bij voortduring in gedrang komen.  

Ondersteuningsfunctie:
De Piramide wil van betekenis zijn voor de toerusting van onderwijspersoneel in de regio. Een kwart van het
Piramideteam maakt deel uit van Centrum Passend Onderwijs (CPO). Dit is een netwerk van specialisten uit het BaO,
SO en SBO, gehuisvest in het gebouw van de Piramide.   Doel is om leraren en teams van basisscholen in de regio te
begeleiden in het beter afstemmen van onderwijs aan risicoleerlingen. Verspreiding van kennis en verdieping van
vaardigheden en competenties staat centraal. 

Slogan en kernwaarden:
Onze slogan is:  

Geloof en plezier in eigen kunnen!

Onze kernwaarden zijn:

Op onze school
hebben we oog
voor elk kind en
respect voor hun

eigenheid.

  

Op onze school
zijn relatie en

voorspelbaarheid
essentiële pijlers.

  

Op onze school
zijn we planmatig

gericht op het
weer tot

ontwikkeling laten
komen van
kinderen.

  

Onze school is
een professionele
leergemeenschap

, met nauwe
contacten met
andere scholen
en instanties.

  

Op onze school is
diversiteit aan

expertise
fundament.

  

Op onze school
zijn

ouders/verzorgers
essentiële

partners en
werken we

klantgericht.

De visie van de school
Het landelijke visiemodel Passend Onderwijs geeft aan, dat alle kinderen succesvol naar school kunnen. Alle
kinderen volgen het onderwijs dat bij hen past. Ze zijn gezond en voelen zich veilig. Er is specialistische en
toegankelijke onderwijszorg voor kinderen die dat nodig hebben. Het onderwijs is van goede kwaliteit en er zijn
voldoende fysieke voorzieningen om dat mogelijk te maken.  
Wij ondersteunen de visie van alle basisscholen in de regio die streven naar inclusief onderwijs. De visie van
Onderwijsstichting KempenKind is hierbij leidend.

Het team van de Piramide heeft met betrekking tot de leraar van 2030 de volgende schoolvisie geformuleerd. 
1. Gids en begeleider: Teamleden zijn in staat om met behulp van specialistische kennis vanuit verschillende rollen

de leerlingen toe te leiden naar zelfstandigheid en redzaamheid. De nabijheid van de onderwijsprofessional zorgt
voor een veilige leeromgeving, waarin het zijn taak als begeleider is om kinderen op hun eigen wijze met behulp
van hun talenten te ontwikkelen tot volwaardig lid van de maatschappij. Dit vraagt gerichte kennis, vaardigheden
en attitudes.

2. Goed werkgeverschap: Ontwikkeling faciliteren, waarbij het scholingsaanbod gericht is op de doelgroep.
Beperking van bureaucratie. Het welbevinden van de werknemer staat centraal, waarbij wordt afgestemd op
behoeften, loopbaanfasen en voorkeursstijlen. De combinatie van ontwikkeling van de werknemer met een goed
welbevinden en hoge betrokkenheid zorgt voor kwaliteit in het werk.

3. KempenKind Academie: De Piramide is een professionele leergemeenschap en academische opleidingsschool.
Teamleden en studenten ontwikkelen voortdurend hun vakmanschap en zorgen ervoor dat ze aansluiten bij de
veranderingen in het onderwijs. Hierbij gaat extra aandacht uit naar borging en het delen van de opgedane
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kennis. Het delen van kennis strekt zich uit tot collega’s van andere scholen en ouders.
4. Dynamische leerkracht: De Piramide is een school waar zowel personeel als leerlingen betrokken zijn bij het te

ontwerpen onderwijs. Het activerende aanbod is gericht op intrinsieke motivatie van leerlingen en sluit aan op de
eisen van de snel veranderende maatschappij. Door middel van onderzoekend, ontwerpend en coöperatief leren
komen de leervaardigheden ‘creëren, communicatie, kritisch denken en probleemoplossend vermogen’ aan bod.

5. Open mentale instelling: Vanuit een open mentale, onderzoekende houding zijn teamleden van de Piramide
benieuwd naar elkaars kennis, inzichten en overtuigingen. Binnen de professionele leercultuur staat men open en
heeft men respect voor de eigenheid van de leerlingen. Men neemt ook naar ouders en omgeving een open
houding aan. Op de Piramide heerst een veilig klimaat waarin we op constructieve, natuurlijke wijze feedback
geven en ontvangen.

6. Wereldburger: Het kind van nu is de wereldburger van later. De teamleden hebben zicht op de benodigde
vaardigheden van kinderen voor nu en in de toekomst. De leerkrachten begeleiden leerlingen in goede
samenwerking met ouders in hun ontwikkeling, zowel in de fysieke als in de digitale wereld, tot zelfstandige,
vaardige, waardige en aardige volwassenen. Hierbij worden kinderen gestimuleerd tot zelfreflectie, zodat ze een
realistisch zelfbeeld ontwikkelen en hun eigen mogelijkheden benutten.

7. Maatschappelijk verbinder: Levensechte onderwijspraktijk met veelzijdige oriëntaties op de samenleving. Via
samenwerking met ouders, (voorschoolse) onderwijs- en zorginstellingen, bedrijfsleven en andere instanties
versterken teamleden de mogelijkheden en kwaliteit van passend onderwijs op de eigen school en daarbuiten.
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5 Onze parels
Onze parels
Onze school levert basiskwaliteit en heeft veel toegevoegde waarde. Het meest trots zijn we op onze parels:

Parel Standaard

Op onze school zijn leerkrachten sterk om de leerlingen optimale groei- en
ontwikkelingskansen te bieden.

OP2 - Zicht op ontwikkeling

Onze SBO-school is een academische opleidingsschool (AOS). KA2 - Kwaliteitscultuur

Op onze school werken professionele, deskundige en betrokken teamleden. OP6 - Samenwerking

Op onze school verzorgen we een naschools sportaanbod: Click Sport
Piramide.

OP4 - (Extra) ondersteuning

Op onze school zijn we sterk in het opbouwen van vertrouwen, relatie en
voorspelbaarheid voor onze leerlingen.

SK2 - Pedagogisch klimaat [geen
wettelijke eisen]

Circa een kwart van het schoolteam hoort bij het Centrum Passend
Onderwijs en voert ambulante dienstverlening uit.

OP4 - (Extra) ondersteuning

Op onze school hebben we vakleerkrachten voor bewegingsonderwijs,
muziek en beeldende vorming.

OP1 - Aanbod

Er is een grote diversiteit aan expertise binnen de school. OP4 - (Extra) ondersteuning

Teamleden staan klaar voor elkaar wanneer het nodig is. OP6 - Samenwerking
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6 De grote doelen voor de komende vier jaar
Grote ontwikkeldoelen

Onze school heeft voor de komende vier jaar de volgende (grote) verbeterthema’s vastgesteld:

Op onze school wordt structureel gewerkt aan de 21st Century Skills
Op onze school werken de leraren vanuit het concept Actief Leren
Op onze school is sprake van een sterk pedagogisch klimaat, waarin kinderen veiligheid ervaren als basis
voor veel leren.
Op onze school wordt een sterk (ortho)didactisch aanbod gerealiseerd (basis en extra aanbod)
Op onze school is er sprake van een steeds verder ontwikkelende professionele leergemeenschap (PLG).

Streefbeelden

1. Op onze school kunnen we leerlingen actief betrekken bij het leren, waardoor we eigenaarschap bij leerlingen
vergroten.

2. Op onze school is sprake van een positief pedagogisch leerklimaat, waarbij kinderen zich veilig, gezien en
gehoord voelen en optimale ontwikkelkansen krijgen.

3. Op onze school is een beredeneerd en passend leerstofaanbod op de hoofdvakgebieden (TL, RK, SP en BL)
en op de 21st Century Skills.

4. Op onze school is sprake van een effectieve ondersteuningsstructuur.

5. Op onze school werken we met kwalitatief goed personeel.
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7 Onze visie op lesgeven
Onze visie op lesgeven
Onderwijs draait om lesgeven. Het lesgeven moet echter gestoeld zijn op de wijze waarop leerlingen leren. Er
bestaan diverse leertheorieën. Op de Piramide wordt het onderwijs deels geënt op het behaviorisme en deels op het
sociaal-constructivisme. Bij de eerste variant zijn vooral vormen van voor- en nadoen en stapsgewijze instructie aan
de orde. De rol van de leraar is voornamelijk instructie- en feedbackgever. In de tweede leertheorie is het leren geënt
op concentrisch- en van en met elkaar (samenwerkend) leren, waarbij onder meer procesgerichte feedback op
zelfsturing van belang is. We willen leerlingen daarbij zoveel als mogelijk in betekenisvolle leercontexten brengen. De
rollen van de leraar zijn daarbij voornamelijk begeleider/coach, motivator, organisator en beoordelaar. Intentioneel
leren houdt in dat leraren sterk doelgericht werken en leerlingen deelgenoot maken van de te behalen doelen. Het
vergroot de focus van leerlingen en ook het evalueren achteraf wordt beter uitvoerbaar. Binnen het lesgeven op SBO
de Piramide staan niet alleen productgerichte, maar nadrukkelijk ook procesgerichte doelen centraal. We werken met
relatief hoge verwachtingen om tot goede onderwijsopbrengsten te komen en zoveel mogelijk uit de kinderen te
halen.
Het fundament van het schoolconcept van de Piramide (zie bijlage) is het pedagogisch klimaat. Kinderen leren het
meest in een veilig, gestructureerd klimaat met veel aandacht voor onderlinge relaties. Daardoor wordt de
leeromgeving een rijke voedingsbodem en kan leren op vele gebieden plaatsvinden. De doelgroep leerlingen op de
Piramide is erg divers (zie 'Schoolbeschrijving'), waardoor de onderlinge verschillen groot zijn. We geven les aan
kinderen, bij wie het leren niet vanzelf gaat. We differentiëren middels convergente differentiatie binnen heterogene
groepen. Kinderen krijgen onderwijs dat aansluit bij hun instructiebehoeften. Door zowel in te steken op de sterke
kanten (talenten) van de kinderen als ook op de minder sterke kanten, willen we kinderen intrinsiek motiveren en
veelvuldig succeservaringen op laten doen, waardoor zij een andere houding aannemen in hun leerproces. Derhalve
willen we vormen van formatieve toetsing toepassen, gericht op reflectie en verdere ontwikkeling. Om die reden willen
we dat leraren op de Piramide veel procesgerichte feedback (leren) geven. Zodoende krijgen leerlingen dieper inzicht
in hun eigen ontwikkeling en meer handvatten voor zelfsturing, gebaseerd op een growth mindset.     

Bijlagen

1. Schoolconcept SBO de Piramide
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8 Onze visie op identiteit
Onze visie op identiteit
KempenKind vindt het van belang dat haar leraren goed in staat zijn onderwijs te geven dat passend is bij de
behoeften van de leerlingen nu en in de toekomst. In haar bovenschoolse beleid is KempenKind gericht op het
versterken van de kwaliteiten van de leraar op de onderdelen die in de visie genoemd staan. Doel is kwalitatief goede
leraren die zorgen voor goed onderwijs voor alle leerlingen binnen KempenKind. 
De aandacht voor levensbeschouwelijke vorming is verweven in het onderwijs. We besteden aandacht aan
geestelijke stromingen. We zien een relatie tussen levensbeschouwelijke vorming, sociaal-emotionele ontwikkeling
(o.a. omgaan met de ander en de omgeving – ontwikkeling sociale vaardigheden), actief burgerschap en sociale
cohesie. We vinden het belangrijk, dat leerlingen op een goede wijze met elkaar omgaan en dat ze respect hebben
voor de mening en visie van anderen. De inrichting van ons onderwijs in burgerschap is beschreven in De Vreedzame
School. 
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9 Onderwijskundig beleid
Identiteit

We zien een relatie tussen levensbeschouwelijke vorming, sociaal-emotionele ontwikkeling (o.a. omgaan met de
ander en de omgeving – ontwikkeling sociale vaardigheden), actief burgerschap en sociale cohesie. We vinden het
belangrijk, dat leerlingen op een goede wijze met elkaar omgaan en dat ze respect hebben voor de mening en visie
van anderen. Dit is een belangrijke kern van het aanbod van De Vreedzame School. Tevens staat de inrichting van
ons onderwijs in burgerschap beschreven in dit aanbod. 

Voor de oriëntatie op geestelijke stromingen wordt gebruik gemaakt van het bronnenmateriaal Kleur. 

Burgerschap

Onze school besteedt structureel en systematisch aandacht aan de sociale en maatschappelijke ontwikkeling van de
leerlingen. We doen dit omdat we onze kinderen willen opvoeden tot verantwoorde burgers. Ze hebben geleerd om,
ondanks hun specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften, goed voor zichzelf te zorgen en kunnen binnen hun
mogelijkheden goed omgaan met de mensen en de wereld om hen heen (dichtbij en verder weg). 

Aanbod
Onze school richt zich op de cognitieve, sociale en brede ontwikkeling van de leerlingen. Daartoe bieden we een
passend aanbod aan dat dekkend is voor de kerndoelen en de referentieniveaus taal en rekenen. 
Het streven is om het basisaanbod 1F te realiseren. We geven leerlingen in de eerste leerjaren preventief meer
ontwikkeltijd om de basisvoorwaarden goed in te slijpen. Het aanbod verdeeld over de leerjaren, sluit aan bij de
kenmerken van onze leerlingen, waarmee we hen voorbereiden op het vervolgonderwijs.

Leerlingen krijgen onderwijs, dat aansluit bij hun instructiebehoeften, waarbij we hoge doelen nastreven. De
leerkrachten kennen de leerlijnen van de verschillende vak- en vormingsgebieden, zodat we de doorgaande lijnen van
de ontwikkeling kunnen borgen. Dit betekent méér dan het grondig kennen van de methode. Leerkrachten staan
'boven' de methode. Zij zien de lijnen over meerdere jaren en weten wat daarin de cruciale leermomenten zijn. Alleen
zo zijn de leerkrachten goed in staat de prestaties van de kinderen goed te interpreteren, keuzes te maken en een
beredeneerd passend onderwijsaanbod te ontwerpen. 
Bij de vormgeving van de differentiatie spelen de verschillende talenten een rol. In ons aanbod trachten we alle
vormen van meervoudige intelligentie aan te spreken. plaatjes-slim (visueel/ruimtelijk), taal-slim (verbaal), reken-slim
(logisch/wiskundig), muziek-slim, beweging-slim, sociaal-slim en natuur-slim. Dit vraagt van het team een helder
inzicht in hoe het leren in de verschillende vak- en vormingsgebieden kan verlopen.

In de kennisteams wordt door teamleden zelf nagedacht over de keuzes van de methode. Een basis en extra
ondersteuningsaanbod wordt bepaald en beschreven. Bij de definitieve keuze voor een methode wordt vervolgens het
gehele team betrokken.
Onze SBO-school heeft de beschikking over meerdere methodische uitwerkingen van de leerlijn om tegemoet te
kunnen komen aan verschillende manieren van leren van kinderen. De methodische uitwerkingen kunnen verschillen
in de mate van structuur die zij bieden, of in de grootte van de leerstappen. We werken met leerroutes met behulp van
de passende perspectieven. De teamleden maken hierin passende keuzes en bieden daardoor onderwijs op maat. 

Het aanbod is beredeneerd, waarbij op basis van zowel het ontwikkelingsperspectief per leerling als het
groepsoverzicht passende leerdoelen worden gesteld. Hierbij gaan we uit van hoge verwachtingen, passend bij het
uitstroomniveau en de leerroutes.
Er wordt gedifferentieerd op het niveau van doelen, leerstof en tijd. Indien nodig kijken we naar passende
perspectieven en daar waar mogelijk kijken we naar verbredende en verdiepende doelen (1S). We werken hierbij
volgens een cyclisch proces zoals beschreven in de ondersteuningsstructuur.

Vakken en methodes

De vakken, methodes en toetsen die we gebruiken hebben we opgenomen in de schoolgids. De actuele schoolgids is
gepubliceerd op de website van de school, te weten: 

www.sbo-depiramide.nl (bij het onderdeel 'Informatie'). 

School voor Speciaal Basisonderwijs de Piramide

Schoolplan 2019-2023 12



Voor taalonderwijs hanteren we de doelen uit KIJK registratie (0-7 jaar) hiervoor gebruiken we katernen van de
peuter- en kleuteruniversiteit en de methode Schatkist (peuters, kleuters en groep 1 en 2), Veilig Leren Lezen KIM
versie (groep 3) en Staal (groep 4-8); bij het Rekenonderwijs gebruiken we Wizwijs (groep 3-8). 

Voor de overige vakken verwijzen wij naar de eerder vermelde schoolgids of het in de bijlage opgenomen overzicht
van methodes per vakgebied. Hier is tevens de planning met betrekking tot vervanging van methodes te zien.  

Taal-leesonderwijs

Het vakgebied Nederlandse taal krijgt op basis van de leerlingenpopulatie veel aandacht in ons curriculum. Het
lesrooster is zodanig ingericht, dat we expliciet aandacht besteden aan instructie en het inoefenen van de technische
leesvaardigheden. Leesplezier staat voorop. In het lesrooster hebben we standaard 9,5 uur opgenomen voor taal,
lezen, begrijpend lezen, voortgezet lezen en spelling. 

In het leesprotocol hebben we beschreven hoe we omgaan met leerlingen met een achterstand. In het algemeen
krijgen zij extra instructie, extra aanbod en extra leertijd. 

Kinderen ontwikkelen zich op taalgebied door een zo'n rijk mogelijke taalomgeving te creëren. Samen met het
kennisteam taal, logopedisten en leerkrachten streven we hiernaar.  

Rekenen en wiskunde 

Rekenen en wiskunde vinden we een belangrijk vak. Het rooster is zodanig ingericht, dat we expliciet aandacht
besteden aan rekenen en wiskunde en aan het automatiseren van het geleerde. We constateren dat rekenen in
toenemende mate talig is geworden en dat dit juist bij leerlingen die moeite hebben met de taalvaardigheid leidt tot
problemen. Daarom richt het automatiseren zich op kale sommen om de basisvaardigheden goed in te slijpen. In het
rooster hebben we 4,5 uur voor de onder- en middenbouw en 5 uur in de bovenbouw opgenomen. In het
rekenprotocol is beschreven hoe we omgaan met leerlingen met een achterstand of stagnatie in de ontwikkeling. In
het algemeen krijgen zij extra instructie, extra aanbod en extra leertijd.  

Wereldoriëntatie

Wij willen dat onze leerlingen zich breed ontwikkelen. Daardoor maken we, bij het bepalen van het leerstofaanbod, de
verbinding tussen taal (Staal), wereldoriëntatie (Blink) en vakgebieden als kunstzinnige vorming. Hierdoor kunnen we
betekenisvol, functioneel en realistisch onderwijs bieden. Wereldoriëntatie komt aan de orde bij de vakken verkeer,
techniek, aardrijkskunde, geschiedenis en natuurkunde. De methode Blink bevat een aanbod voor de laatstgenoemde
drie vakken.   

In de methode Blink staat onderzoekend en ontdekkend leren voorop. Hierdoor wordt de ontwikkeling van 21st
Century Skills bij leerlingen gestimuleerd. Dit sluit eveneens aan bij de principes van het actief leren.

Kunstzinnige  oriëntatie

Wij vinden het van belang dat onze leerlingen zich breed ontwikkelen en dat ze zich oriënteren op kunstzinnige en
culturele aspecten die een rol spelen in hun leefwereld. Zij verwerven kennis van de actuele kunstzinnige en culturele
diversiteit en leren die te begrijpen en waarderen. De vakleerkracht beeldende vorming besteedt als
cultuurcoördinator specifiek aandacht aan de kunstzinnige vorming van de leerlingen. Deze coördinatie gaat verder
dan alleen het vakgebied beeldende vorming.  

We vinden het belangrijk dat leerlingen zich door middel van beelden, muziek, taal, spel en beweging leren uiten. Het
kan leerlingen helpen om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en ermee te communiceren.

Bewegingsonderwijs

Op onze school hechten we veel belang aan lichamelijke opvoeding. Bewegingsonderwijs is goed voor de conditie en
gezondheid van de kinderen. Er wordt gewerkt aan sensomotorische leerdoelen. Daarnaast vinden we het vak
belangrijk vanuit het sociaal-emotionele aspect: leren bewegen doe je altijd samen, maar in spelontwikkeling zijn wel
diverse leer-stadia te onderscheiden. Bij de lessen bewegingsonderwijs spelen weerbaar worden en leren
samenwerken een grote rol. Sportief en eerlijk spelen wordt gestimuleerd. We bieden na schooltijd in meerdere
groepen een speciaal aanbod aan gericht op sportoriëntatie.

Wetenschap en technologie

Onze maatschappij heeft een sterke behoefte aan geschoolde mensen op het terrein van wetenschap en techniek op
alle niveaus. Wij willen daaraan een bijdrage leveren door gericht aandacht te besteden aan dit vakgebied en willen
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tevens talenten van kinderen aanspreken. Er worden naast de reguliere technieklessen techniekmiddagen
georganiseerd, waarbij onze leerlingen via samenwerking, onderzoeken en ontdekken diverse aspecten leren binnen
dit vakgebied. Nagestreefd wordt om dit te doen middels het concept onderzoekend en ontwerpend leren (O&O). 

Engels

Beheersing van de Engelse taal vinden we van belang, omdat kennis van deze taal steeds belangrijker wordt door de
toenemende internationalisering, de groeiende mobiliteit en het veelvuldige gebruik van nieuwe media. Voor de
leerlingen(en) in de bovenbouw besteden we aandacht aan een structureel aanbod voor de Engelse taal. 

Leertijd 

Op onze school willen we de leertijd effectief besteden, omdat we beseffen dat leertijd een belangrijke factor is voor
het leren van onze leerlingen. Voldoende leertijd is nodig, zodat leerlingen zich het leerstofaanbod eigen kunnen
maken. Verlies van leertijd proberen we te voorkomen door in te zetten op 'vaste' werkjes na binnenkomst en pauze. 

Pedagogisch-didactisch handelen

Als team voeren we de dialoog over wat 'goed' onderwijs inhoudt en welk concreet gedrag hierbij passend is.  

Bij het sterk pedagogisch-didactisch handelen gaan we uit van de voorwaarden voor leren: relatie, competentie en
autonomie. Hierbij is aandacht voor de verschillen tussen leerlingen. 
Uitgangspunt bij het didactisch handelen is om in de klas, zoveel mogelijk vanuit de principes van interne en
convergente differentiatie te werken. 

Afstemming

Op onze school stemmen we ons onderwijs en -aanbod af op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. We werken
handelingsgericht (HGW) met groepsoverzichten. Alle leraren beschikken over een groepsoverzicht met daarop de
kenmerken van hun leerlingen. Op basis daarvan stellen de leraren twee keer per jaar een ontwikkelingsperspectief
op. In het groepsoverzicht onderscheiden we de basisgroep, de meer-groep (verdiept arrangement) en de weer-groep
(intensief arrangement). De leraren stemmen hun instructie, het aanbod en de tijd af op de kenmerken en het niveau
van de leerlingen in een groep. De instructie wordt gegeven aan de hand van het model Directe Instructie. Het
passende individuele aanbod wordt continu aangepast en de voortgang wordt zichtbaar gemaakt in het
ontwikkelingsperspectief. Bij de afstemming streven we ernaar de ouders en leerlingen mee te nemen en goed te
informeren. 

Ononderbroken ontwikkeling

We streven ernaar, dat iedere leerling zich ononderbroken kan ontwikkelen en ontplooien. Omdat we te maken
hebben met verschillen, moet het onderwijsleerproces zo ingericht worden, dat dit ook mogelijk is. Onze leraren
zorgen ervoor, dat ze hun leerlingen goed kennen. Ze volgen hun ontwikkeling nauwkeurig met behulp van het LVS
ParnasSys (cognitieve ontwikkeling), het LVS Zien (sociale-emotionele ontwikkeling) of KIJK (peuters/kleuters).
Omdat we opbrengstgericht werken, vergelijken we de uitkomsten van toetsen met onze doelen
(normen/verwachtingen). Waar nodig stellen we het lesgeven of het aanbod bij en indien van toepassing geven we de
leerlingen extra ondersteuning. In de jaarplanning is onze ondersteuningsstructuur weggezet (zie bijlage 'Placemat 1-
zorgroute'). In het schoolondersteuningsprofiel, het SOP (zie bijlage) staat beschreven welke basisondersteuning en
extra ondersteuning we kunnen bieden. 

De ondersteuningsstructuur

De ontwikkeling van de leerlingen wordt voortdurend gevolgd. De groeps- en leerlingbespreking zijn formele
momenten waarop we de ontwikkeling van de leerlingen bespreken met de interne begeleider, leerkracht en de
orthopedagoog. De groeps- en leerlingbespreking worden twee keer per jaar gehouden na de midden- en
eindtoetsen. Tijdens de besprekingen komt de ontwikkeling van de groep als geheel, de ontwikkeling van de
subgroepjes (basis-meer-weer) en de ontwikkeling van individuele leerlingen aan de orde. Er wordt niet alleen
gefocust op de leerling of groep leerlingen, maar ook op de rol van de leerkracht. Met betrekking tot individuele
leerlingen wordt besproken waar de ontwikkeling stagneert, wordt gezocht naar de reden van stagnatie in
ontwikkeling en welke interventies er zijn om de achterstand te in te lopen.  

We zijn in het volgen van de ontwikkeling zowel gericht op de didactische als de sociaal-emotionele ontwikkeling. Eén
keer per jaar is er tevens een formeel moment waarbij we ons expliciet richten op de sociaal-emotionele ontwikkeling. 

Bij het plannen van het onderwijs worden twee termijnen per schooljaar gehanteerd. Halverwege elke termijn, wordt
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de planning geactualiseerd. In het ontwikkelingsperspectief dat voor elke leerling is opgesteld, wordt het verwachte
uitstroomniveau bepaald en wordt de instructiebehoefte van het kind weergegeven. Tevens staat vermeld wat een
kind in een bepaalde periode kan leren en op welke manier dat leren het beste plaats kan vinden. Voor kinderen
worden met behulp van het ontwikkelingsperspectief haalbare doelen gesteld en naar verwachting succesvolle
leerroutes uitgestippeld. De ondersteuningsstructuur is grafisch weergegeven via de Placemat 1-zorgroute (bijlage). 

Passend Onderwijs

Binnen het samenwerkingsverband Passend Onderwijs de Kempen (30-09) neemt SBO de Piramide een specifieke
plaats in. We zijn één van de gespecialiseerde onderwijsvoorzieningen van dit samenwerkingsverband. 
Kenmerkend voor onze school is dat het specialistisch onderwijs en ondersteuning biedt, die in de reguliere
basisschool niet geboden kan worden. Wij vinden dat elk kind recht heeft op goed, thuis-nabij en passend onderwijs.
Daarom is het van belang om steeds te streven naar kwaliteit. Dit is een continu, voortdurend proces.

In ons schoolondersteuningsprofiel (zie bijlage 'SOP') hebben we beschreven welke ondersteuning we wel en niet
kunnen geven. Wij realiseren ons dat we een zorgplicht hebben en zoeken daarvoor intensief de samenwerking met
ouders, scholen en overige partners.

Via het Centrum Passend Onderwijs (CPO), dat gehuisvest is in het gebouw van de Piramide, geeft een flink aantal
medewerkers van de Piramide met specialistische kennis en vaardigheden ondersteuning aan veel basisscholen. Dit
betreft zowel scholen van Onderwijsstichting KempenKind als scholen die onder een andere stichting ressorteren.

Toetsing en resultaten
Op onze school meten we tussentijds de ontwikkeling van de leerlingen met behulp van het Cito-leerlingvolgsysteem.
De resultaten worden ingevoerd in het leerlingvolgsysteem ParnasSys en worden na een toetsperiode met zowel
leerlingen als ouders gedeeld. We kiezen ervoor adaptief te toetsen, passend bij het aanbod en het doel voor de
leerling. Hiaten worden zichtbaar en geven naast het standaardaanbod richting voor de verdere invulling van het
onderwijs. Voor een overzicht van de toetsen die worden afgenomen, verwijzen we naar de toetskalender (bijlage). 

Na drie toetsmomenten doet de school een uitspraak over de uitstroomverwachting naar het voortgezet (speciaal)
onderwijs (V(S)O). Deze wordt elk jaar besproken met ouders. In leerjaar 8 doen leerlingen, wanneer ze binnen de
gestelde normen vallen, mee aan de eindtoets Route 8. 
De resultaten van de leerlingen die uitstromen naar het V(S)O worden geanalyseerd met behulp van de werkwijze van
de heer J. Smits (oud-onderwijsinspecteur). We volgen op deze wijze de opbrengsten en toegevoegde waarde van
het onderwijs op SBO de Piramide. 

Extra Ondersteuning 
Binnen het speciaal basisonderwijs willen we realiseren dat kinderen met meer specifieke onderwijs- en
ondersteuningsbehoeften toch het basisaanbod van de reguliere basisschool kunnen doorlopen. Voor leerlingen
waarbij aantoonbaar sprake is van diverse en complexe problematiek worden extra middelen en expertise
aangevraagd (binnen het bestuur of samenwerkingsverband), zodat deze doelen toch kunnen worden nagestreefd en
zoveel mogelijk behaald. Daarmee kunnen we ook voor deze leerlingen een passend ondersteuningsaanbod
realiseren. 
Naast het bieden van een passend aanbod voor de leerling richten we de extra ondersteuning op het verbreden en
uitbreiden van de leerkrachtvaardigheden om passend onderwijs mogelijk te maken.

De extra ondersteuning richt zich op de leerling, de groep, de leerkracht en/of de school. De leerkracht en de interne
begeleider voeren hierin een belangrijke regie om de verbinding te maken naar realistische haalbare doelen. Met
behulp van observeren, signaleren en begrijpen wordt via de speciale expertise de vertaling gemaakt naar
handelingsadviezen voor de leerling en leerkracht.

De voortgang en het effect van de ingezette ondersteuning wordt besproken en verantwoord in de leerling- en/of
groepsbespreking en tussentijds geëvalueerd met de expert, interne begeleider, leerkracht en ouders. Meer dan
voorheen streven we ernaar ook de leerling te betrekken bij voortgangsbesprekingen met betrekking tot de extra
ondersteuning. 

Ontwikkelde en opgebouwde expertise zetten we eveneens in op andere scholen en besturen binnen onze regio. 
Voor een uitwerking met betrekking tot de beschikbare expertise en feitelijke ondersteuning verwijzen we naar de
website van www.cpokempenkind.nl en het schoolondersteuningsprofiel in de bijlage. 
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Kenmerken van de leerlingen
De leerlingen op onze school zijn leerlingen met speciale onderwijs- en ondersteuningsbehoeften die in het reguliere
onderwijs nauwelijks meer tot ontwikkeling komen. Soms is er bij de leerlingen zelfs sprake van stagnatie in hun
didactische en/of sociaal-emotionele ontwikkeling. 
Onze school kenmerkt zich door een inclusieve houding, waarbij we trachten kinderen zo thuis-nabij mogelijk passend
onderwijs te bieden. Voor meer dan een derde van onze leerlingen hebben we extra ondersteuning aangevraagd bij
het samenwerkingsverband of bij het bestuur. Hiermee kunnen we kinderen meer passend onderwijs bieden in de
regio. 

Bijna de helft van onze leerlingen heeft een diagnose (41%), waarvan een grote groep ook een tweede diagnose
(35%) heeft. Autisme en leesstoornissen zijn de meest voorkomende stoornissen. 
Onze school heeft leerlingen met uiteenlopende capaciteiten. Steeds meer leerlingen hebben een disharmonisch
ontwikkelingsprofiel (34%).  
Jaarlijks wordt een analyse gemaakt van de leerling-kenmerken en de betekenis en vertaling daarvan voor ons
onderwijs.

PCA Onderwijskundig beleid

Kwaliteitsindicatoren

We bieden kinderen gelijke kansen om tot ontwikkeling te komen 
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP2 - Zicht op ontwikkeling

2. We maken het onderwijs passend bij de onderwijsondersteuningsbehoeften van de leerling

3. Kinderen leren van en met elkaar

4. We zijn gericht op het realiseren van een ononderbroken ontwikkeling

De leerkrachten bieden een beredeneerd, planmatig onderwijsaanbod 
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP1 - Aanbod

Onze beroepshouding kenmerkt zich door het hebben van hoge verwachtingen 
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP1 - Aanbod

7. We werken met heterogene groepssamenstellingen

8. We werken met convergente differentiatie

We handelen op basis van een beredeneerde mix tussen behaviourischtische en sociaal-constructivistische
leertheorieën 
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP3 - Didactisch handelen

Beoordeling

De collectieve ambitie wordt minimaal een keer per vier jaar ge(her)formuleerd door directie en team via onder meer
de Quick Scan (WMK-PO) en herijking van de schoolvisie.

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie - Aanbod (OP1) 3,5

Zelfevaluatie - Zicht op ontwikkeling (OP2) 4

Zelfevaluatie - Didactisch handelen (OP3) 3,31

Zelfevaluatie - (Extra) ondersteuning (OP4) 3,56

Zelfevaluatie - Toetsing en afsluiting (OP8) 4

Zelfevaluatie - Pedagogisch klimaat [geen wettelijke eisen] (SK2) 3,25

Zelfevaluatie - Resultaten (OR1) 3,67

Zelfevaluatie - Sociale en maatschappelijke competenties [geen wettelijke eisen] (OR2) 3,5
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Aandachtspunt Prioriteit

De school heeft vastgesteld (in het SOP) wat zij onder extra ondersteuning verstaat gemiddeld

De inrichting van het gebouw draagt bij aan het pedagogisch klimaat gemiddeld

De leraren creëren een leerklimaat waardoor de leerlingen actief en betrokken zijn gemiddeld

De school biedt een passend onderwijsaanbod aan wanneer het niveau van een leerling
afwijkt van de leeftijdsgroep (passend bij de mogelijkheden en behoeften van de leerling)

gemiddeld

Het aanbod draagt bij aan de basiswaarden van de democratische rechtsstaat gemiddeld

De leraren oefenen vaardigheden met de leerlingen ter bevordering van de ontwikkeling van
maatschappelijke competenties

gemiddeld

Bijlagen

1. Ononderbroken ontwikkeling
2. Overzicht vakken en methodes
3. Placemat 1-zorgroute
4. Schoolondersteuningsprofiel (SOP)
5. Toetskalender
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10 Personeelsbeleid
Personeelsbeleid Onderwijsstichting KempenKind

Het integraal personeelsbeleid van onze school richt zich op de ontwikkeling van de medewerkers. De bedoelde
ontwikkeling is gekoppeld aan de missie en de visie van de school en aan de vastgestelde competenties. De
competenties en criteria waarop we ons richten hebben we vastgelegd en vormgegeven in een competentieboekje
(zie bijlagen). Dit boekje vormt het hart van ons personeelsbeleid. We gaan uit van de volgende competenties:

1. Gebruik Leertijd
2. Pedagogisch handelen
3. Didactisch handelen
4. Afstemming (HGW)
5. Klassenmanagement
6. Opbrengstgericht werken
7. Beroepshouding
8. Communicatie

Gesprekkencyclus

Binnen Onderwijsstichting KempenKind is beleid ontwikkeld met betrekking tot de gesprekkencyclus (zie
'Gesprekkencyclus met addendum'). Gelinkt daaraan is binnen SBO de Piramide een competentieprofiel voor
(gespecialiseerde) leerkrachten ontwikkeld en wordt dit gehanteerd gedurende de cycli van personeelsgesprekken.
Het competentieprofiel gebruiken we onder meer bij groepsbezoeken, maar ook bij de loopbaan-, functionerings- en
beoordelingsgesprekken. Onze school kent een gestructureerde gesprekkencyclus van 4 fasen. Kortweg betekent dit
dat gedurende het eerste jaar van de cyclus een loopbaangesprek wordt gehouden. Gedurende het tweede en derde
jaar vindt er een jaarlijks functioneringsgesprek plaats. Tijdens het vierde jaar vindt er een beoordelingsgesprek
plaats, waaraan een groepsbezoek vooraf gaat. Bij les-bezoeken wordt de leraar geobserveerd o.a. met behulp van
het competentieprofiel of specifieke kwaliteitskaarten. Jaarlijks worden door de inhoudelijk betrokken medewerkers
een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) en een persoonlijk actieplan (PAP) opgesteld. Het POP en het PAP staat
gedurende alle vier fasen van de gesprekkencyclus centraal. Voor de medewerkers is een verkort instructiedocument
opgesteld, waarin verduidelijkt wordt hoe de gesprekkencyclus is opgebouwd en wie wat moet doen om tot effectieve
personeelsgesprekken te komen (zie 'Notitie Personeelsgesprekken 2019'). 

Professionele cultuur

Onze school hecht veel belang aan een professionele cultuur, aan het samen leren en werken. Daarom werken we
met zogenaamde professionele leergemeenschappen (kennisteams) en met diverse werkgroepen. Met ingang van
schooljaar 2019-2020 zijn de diverse werkgroepen ondergebracht bij een vijftal kennisteams binnen de school. Op
deze wijze is geborgd dat alle onderwijsinhoudelijke personeelsleden betrokken zijn bij het ontwikkelen van
(onderwijskundig) beleid van de school. De Piramide heeft de afgelopen drie jaren deelgenomen aan het zogeheten
NRO-kennisbenuttingsproject. Dit betekent dat er is geïnvesteerd in de onderzoekende houding van de teamleden en
stappen zijn gezet in de onderzoekscultuur binnen de school. De kennisteams alsmede de onderzoekscoördinatoren
(per kennisteam) spelen daarin een belangrijke rol. Kenmerk van het werken met kennisteams is dat er vanuit een
onderzoekende houding kwesties worden onderzocht en uitgediept, met als bedoeling duurzame antwoorden te
vinden en hernieuwde inzichten te verkrijgen. Een ander kenmerk is dat -binnen bepaalde kaders- het kernteam zelf
verantwoordelijk is en eigenaarschap toont voor de thema's die het aan de orde stelt. De kennisteams worden om die
reden nadrukkelijk betrokken bij de prioritering van beleidsvoornemens, verbeter- en aandachtspunten (planning) in
een bepaald schooljaar. Voornoemde ontwikkelingen die op SBO de Piramide hebben plaatsgevonden (onder meer
het driejarige kennisbenuttingsproject en het werken met kennisteams) hebben er mede toe geleid dat SBO de
Piramide academische opleidingsschool (AOS) is geworden.  

Bekwaamheid

Onze school stelt zoveel als mogelijk bevoegde leraren aan en start per direct met de ontwikkeling van de
bekwaamheid. 'Zoveel als mogelijk' duidt op het gegeven dat ten tijde van het schrijven van dit schoolplan (juni 2019)
sprake is van een lerarentekort en op de verwachting dat gedurende de komende jaren in het primair onderwijs het
lerarentekort verder toeneemt. De school wil bijdragen aan de professionalisering van leraren en overig personeel,
door leren en ontwikkelen van leraren te faciliteren. Dit is zeker van belang gelet op de complexe leerlingendoelgroep.
De school wil dat een groot aantal leraren master-opgeleid zijn. De leraren zijn voor een belangrijk deel
verantwoordelijk voor hun eigen ontwikkeling en tonen tijdens de fase van beoordeling (zie bijlage
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'Gesprekkencyclus') aan welke ontwikkeling zij hebben doorgemaakt. Leraren houden de stand van zaken met
betrekking tot die ontwikkeling bij in een portfolio als onderdeel van het bekwaamheidsdossier. Ook de schoolleider
werkt systematisch aan zijn ontwikkeling. De schoolleider is als Register Directeur Onderwijs (RDO) geregistreerd in
het schoolleidersregister en de leraren en kernteamleden (MT) staan zoveel als mogelijk ingeschreven in het
lerarenregister. 

Begeleiding

Nieuwe leraren krijgen een mentor en een coach op schoolniveau (Piramide) toegekend naast de mogelijkheid om op
stichtingsniveau toegewezen te worden aan een specifiek opgeleide coach. De mentor voert het introductiebeleid (zie
'Beginnende leraar bij KempenKind' en 'Addendum beginnende leerkracht'). De nieuwe collega wordt op de hoogte
gesteld van de missie, de visie en de doelen van de school. Nieuwe leraren ontwikkelen een POP dat zich richt op het
leren beheersen van de criteria (competentie-set), en dan met name de criteria die zijn gerelateerd aan de fase
‘startbekwaam’.

Taakbeleid

Op onze school worden alle personeelsleden actief betrokken bij het toebedelen van taken. Door het betrekken van
de teamleden op aandachts- en verbeterpunten, het mede prioriteren en koppelen van taken aan de kennisteams,
worden de taken gestroomlijnd en ervaren de teamleden eigenaarschap. Zij voeren mede regie en bepalen of de
omvang van de gezamenlijke gekozen taken realistisch is. Het team van de Piramide gelooft meer in deze
gezamenlijke ambitie en het gezamenlijk bepalen van de overige taken, dan dat alle taken en werkgroepen
gekwantificeerd worden in uren. Bij teamleden die een jaartaak wensen wordt op hoofdlijnen een jaartaak gemaakt.
Collectief worden afspraken gemaakt over het aantal lesuren of lesgebonden en/of behandeltaken, de tijd voor
voorbereiding en nazorg en de professionalisering en overige taken. In het kader van het jaarlijks op - c.q. bij te
stellen werkverdelingsbeleidsplan wordt de dialoog met het team aangegaan over diverse af te stemmen afspraken.  

Scholing

Scholing komt aan de orde tijdens de functioneringsgesprekken. Medewerkers kunnen voor persoonlijke scholing
opteren. Bij voorkeur staat de scholing in relatie tot de organisatorische doelen van de school, de
schoolverbeterdoelen, het competentieprofiel en/of het opgestelde persoonlijk ontwikkelplan. Gelet op de
leerlingendoelgroep worden leraren nadrukkelijk in de gelegenheid gesteld een master en andere
bijscholingscursussen te gaan volgen vanuit het besef dat het goed omgaan met onze doelgroep veel vraagt van
medewerkers op het gebied van kennis, vaardigheden, attitude en motivatie. Medewerkers van KempenKind kunnen
deelnemen aan een gemêleerd cursusaanbod vanuit de KempenKind-academie.  

Daarnaast organiseert en faciliteert de directie en het kernteam teamgerichte scholing. Ook deze scholing richt zich
op het versterken van de missie, de visie en de ambities (doelen) van de school. In de regel vinden er jaarlijks
teamgerichte scholingen plaats, waarbij alle onderwijsinhoudelijke medewerkers betrokken zijn.

Werkplezier en werkdruk 
SBO de Piramide wil een school zijn waar het prettig werken is. Het welbevinden van teamleden staat hoog in het
vaandel, omdat dit zorgt voor betrokkenheid en positieve energie. Onze leraren hebben een prachtig vak en hebben
tegelijkertijd te maken met een complexe leerlingendoelgroep, die soms veel vergt. Er moet balans zijn in de
werkeisen (job-demands) en de hulpbronnen (resources). Dit betekent dat het van belang is goed zicht te houden op
hoe zich de werkbeleving binnen de Piramide ontwikkelt en wat de onderliggende factoren zijn die deze balans
kunnen beïnvloeden. Om die reden wordt jaarlijks gepeild hoe het staat met de werkbeleving bij de teamleden. Dit
wordt onder meer gedaan via de Quickscan van de Arbomeester, die het welbevinden onder het personeel in kaart
brengt. De gegevens van de Quickscan worden gekoppeld aan de output van de personeelsgesprekken. De analyse
van deze gegevens worden op hoofdlijnen besproken in het team. Het is van belang dat dit onderwerp bespreekbaar
wordt gemaakt en dat inzichten uitgewisseld kunnen worden. Via dialoog kunnen teamleden invloed uitoefenen op het
beleid dat gemaakt wordt, gericht op het versterken van het werkplezier en het beteugelen van de werkdruk. Bij het
beteugelen van die werkdruk worden factoren in ogenschouw genomen op het niveau van het teamlid, het hele team,
de organisatie en de omgeving van de school. Ook worden de jaarlijks beschikbaar gestelde werkdrukmiddelen
ingezet. In 2018-2019 zijn deze besteed aan meer handen in de groep via het aanstellen van meer
onderwijsassistentie. Dit wordt in 2019-2020 gecontinueerd.
Het team van de Piramide wil bouwen aan de collectieve ambitie als afgeleide van de schoolvisie en via
eigenaarschap teamleden meer invloed geven in keuzes om tot een realistisch takenpakket te komen. Een en ander
is verwoord in het werkverdelingsbeleidsplan.
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PCA Personeelsbeleid

Kwaliteitsindicatoren

1. Wij werken met PLG

2. Op onze school hanteert de directie een effectieve gesprekkencyclus.

3. Op onze school is de taakverdeling helder beschreven.

4. Onze school beschikt over een competentieprofiel.

Op onze school is aandacht voor competentieontwikkeling 
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard KA2 - Kwaliteitscultuur

Op onze school heerst een professionele cultuur 
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard KA2 - Kwaliteitscultuur

Op onze school worden talenten van personeel benut. 
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard KA2 - Kwaliteitscultuur

8. De schoolleider geeft vertrouwen, heeft verwachtingen en stelt kaders.

9. Op onze school ontwikkelen personeelsleden zich passend bij de ontwikkeldoelen van de school.

Beoordeling

De ambities worden eens keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO),
tevredenheidspeilingen en de Arbomeester. 

Omschrijving Resultaat

Personeelsbeleid (ruim) voldoende

Aandachtspunt Prioriteit

Versterken van werkplezier. gemiddeld

Beleid ontwikkelen voor het verminderen van werkdruk. gemiddeld

Toepassen van diverse leerkrachtrollen in verschillende leersituaties gemiddeld

Toepassen van verschillende differentiatiemogelijkheden afgestemd op aanbod en leerstijl. gemiddeld

Bijlagen

1. Gesprekkencyclus met addendum
2. Notitie personeelsgesprekken 2019
3. Beginnende leraar bij KempenKind
4. Addendum beginnende leerkracht
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11 Organisatiebeleid
De schoolleiding

Onze school is een van de zeventien scholen van de Onderwijsstichting KempenKind. De directeur geeft onder
eindverantwoordelijkheid van het College van Bestuur van de Stichting leiding aan de school. De directeur is integraal
verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en het (uitvoeren van het) beleid en wordt bijgestaan door drie
leden van het kernteam. Deze drie leden zijn één IB-er, één IB-er die tevens coördinator is van het Centrum Passend
Onderwijs (CPO) en één leraar met managementtaken. In het kernteam zitten drie vrouwen en één man. De school
heeft de beschikking over een ouderraad en een MR. Op Stichtingsniveau is er een GMR.

Groeperingsvormen
Aan de hand van leeftijd en het didactisch- en sociaal-emotioneel ontwikkelingsniveau worden kinderen ingedeeld in
een groep. Daarbij wordt rekening gehouden met de schoolloopbaan tot dusver en de eigen wensen van de kinderen.
Met behulp van een sociogram worden wensen van kinderen jaarlijks geïnventariseerd en meegenomen in het
vormen van de groepen. De school heeft een vastgelegde procedure om te komen tot een groepsindeling, die jaarlijks
wordt geëvalueerd. Interne begeleiders maken een voorzet, waarbij vervolgens in samenspraak met leerkrachten een
definitieve groepsindeling wordt gemaakt. Hierbij worden doordachte keuzes gemaakt. 

Afhankelijk van de populatie van een schooljaar wordt de doorgaande lijn in de school opgebouwd. Het kan
voorkomen dat daarbij parallelklassen of een wisselende opbouw ontstaan. Er is sprake van onder-, midden- en
bovenbouwgroepen die door middel van twee clusters (O1 t/m M3 en M4 t/m B5) aan elkaar verbonden zijn. 

De lessen worden in het algemeen zoveel mogelijk in de groep aan de leerlingen aangeboden. We werken met
convergente differentiatie binnen heterogene groepen. Verschillende differentiatievormen krijgen een plaats in de
eigen groep. Instructies vinden plaats op het niveau van de hele groep, subgroep of zijn individueel gericht.

Lestijden
Op onze school hanteren we de volgende lestijden:

Op maandag, dinsdag donderdag en vrijdag:
De leerlingen starten ’s morgens om 8:30 en gaan om 14:30 weer naar huis. 
De lunch (15 minuten) en middagpauze (half uur) is voor de groepen O1, O2 en M1 t/m B1 van 12:00 tot
12:45. 
De middagpauze en lunch is voor de groepen B2 t/m B5 van 11:45 tot 12:30.
’s Middags is er voor de groepen O1, O2 en M1 t/m B1 les van 12:45 tot 14:30. 
’s Middags is er voor de groepen B2 t/m B5 les van 12:30 tot 14:30.
Voor de vierjarige kleuters gelden dezelfde lestijden, alleen gaan zij op vrijdag niet naar school. Op het
moment dat zij 5 jaar worden, gaan de kleuters vrijdags wel naar school. 

Op woensdag:
De lessen starten 's morgens om 8:30. De kinderen gaan om 12:30 naar huis.
De kinderen lunchen die dag niet op school.

Schoolklimaat

Al onze kinderen zijn eens verwezen naar onze SBO-school. De kinderen hebben soms in de knel gezeten of hebben
frustraties opgelopen. We willen een school zijn waar kinderen zich veilig en prettig voelen. Dat kan alleen als er
structureel wordt gewerkt aan relatie tussen leerkracht en leerling en tussen leerlingen onderling. Het is één van de
basisbehoeften van ieder mens om ergens bij te horen. Een sterke onderlinge band kan het vertrouwen in de ander
versterken. Zodoende kan een goede sociale cohesie ontstaan. De Vreedzame School speelt binnen SBO de
Piramide een grote rol rondom schoolklimaat. We vinden het belangrijk, dat de school een veilige en verzorgde
omgeving is voor iedereen: leerlingen en medewerkers. Een stabiele, voorspelbare omgeving waarin iedereen zich
geaccepteerd voelt en waar het plezierig samen-werken en samen-leren is. Onze school wil open staan voor ouders.
We informeren ouders optimaal en betrekken hen bij de dagelijkse gang van zaken. De school biedt ouders jaarlijks
een cursus 'positief opvoeden' aan, organiseert oudercafés en werft ouders voor een actieve rol in de MR of
ouderraad. Voor de leerlingen zijn acht belangrijke schoolregels opgesteld, waaraan zij zich moeten leren houden.
Deze schoolregels zijn opgenomen in de bijlage.
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Veiligheid

In het kader van veiligheid beschikt de school over een aandachtsfunctionaris. Zij is het eerste aanspreekpunt daar
waar het gaat om pesten, zij coördineert het pestbeleid en zorgt voor de actualisatie en uitvoer van het
veiligheidsbeleid (zie Veiligheidsplan). De school waarborgt zoveel als mogelijk de sociale, fysieke en psychische
veiligheid van leerlingen en leraren (werknemers). Daartoe is vastgesteld welke (ernstige) incidenten de school
onderscheidt (zie Veiligheidsplan).

Binnen de school is er veel aandacht voor preventie (De Vreedzame School) en het omgaan met incidenten. Sinds
een groot aantal jaren wordt er gewerkt met teamtrainingen op dit gebied. Daarbij gaat het om het voorkomen van
incidenten, maar ook over hoe te handelen bij incidenten. Bij incidenten is er oog voor leerlingen, leerkrachten en
ouders. Via de Quick Scan van de Arbomeester wordt gevolgd wat de veiligheidsbeleving is onder het personeel.

Registraties

De school beschikt over een registratiesysteem. Groepsleerkrachten en andere personeelsleden registreren
ongevallen en incidenten binnen het schooladministratiesysteem ParnasSys binnen een speciaal daartoe ingericht
notitieveld. Een incident wordt geregistreerd als het personeelslid inschat dat het werkelijk een incident is, het een
bijna-incident is of na een officiële klacht. Bij twijfel wordt overlegd met de preventiemedewerker. De
preventiemedewerker analyseert jaarlijks in samenspraak met de interne begeleider(s) de gegevens die aangeleverd
worden door de leraren en stelt, in overleg met de directie, op basis daarvan verbeterpunten vast.

Preventie

De school probeert incidenten te voorkomen door zoveel als mogelijk in te zetten op preventie. Er zijn school- en
klassenregels (waaronder pleinregels). De regels zijn gedragsregels: hoe ga je met elkaar om? We weten dat regels
voor sommige kinderen nog niet voldoende zijn om duidelijk te maken welk gedrag daarbij hoort. Vooral de
gedragsverwachtingen die passend zijn bij de regels staan nadrukkelijk centraal in de groepen, maar ook binnen het
team wordt hierover veelvuldig gecommuniceerd. Dagelijks wordt er na school door de teamleden een korte briefing
gehouden. Vaak vindt dan uitlijning plaats over deze gedragsverwachtingen. De gedragsregels worden ook
daadwerkelijk gehanteerd. De school beschikt over een methode voor de sociaal-emotionele ontwikkeling: De
Vreedzame School. Het lesaanbod  staat in het teken van de ontwikkeling van goed (passend) gedrag, waarbij ook
aandacht is voor het gevoel van de kinderen, te weten: bij zichzelf en bij de ander. Gelinkt aan de methode
Vreedzame School worden kinderen van de bovenbouwgroepen opgeleid tot mediator en ingezet tijdens pauzes. Zij
hebben tot taak leerlingen procesmatig te assisteren bij het uitpraten en oplossen van problemen. In het
leerlingvolgsysteem ZIEN houden we de resultaten bij van de sociaal-emotionele ontwikkeling. Deze resultaten
worden besproken met de interne begeleider(s) en leerkrachten. Gekeken wordt welke preventieve insteek en welk
aanbod specifiek kan worden toegepast om kinderen en groepen te begeleiden in de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Monitoring 

De school bevraagt de leerlingen jaarlijks op veiligheidsbeleving met behulp van een gestandaardiseerde vragenlijst
die valide en betrouwbaar is. Vanaf groep 3 wordt gewerkt met een vragenlijst vanuit ZIEN en voor de schoolverlaters
wordt daarnaast de SAQI-vragenlijst afgenomen. De gegevens worden aangeleverd bij de onderwijsinspectie. 

Ouders en leraren worden 1x per 2 jaar bevraagd op veiligheid. De uitkomsten worden geanalyseerd en voorzien van
verbeterpunten.  

Op de Piramide wordt de Quick Scan van de Arbomeester jaarlijks afgenomen, zodat de veiligheids- en werkbeleving
van personeelsleden goed kan worden gevolgd. De resultaten hiervan worden omgezet naar een plan van aanpak
ofwel wordt het bestaande plan bijgesteld. 

Verbetertrajecten worden vormgeven en gevolgd door kennisteams. De kennisteams zijn verantwoordelijk voor de
borging en bijstelling en uitvoering van jaarlijkse items.  

Beoordeling

De veiligheid van de leerlingen wordt jaarlijks gemeten in groep 5 t/m 8 met behulp van WMK.

Informatie veiligheid 

Via de schoolgids worden ouders op hoofdlijnen geïnformeerd over aspecten van sociale veiligheid. De school
beschikt over een klachtenregeling (zie schoolgids) en meerdere interne en externe vertrouwenspersonen. Tevens
wordt in de schoolgids aangegeven wat de routing is bij vragen, zorgen of klachten. Als dit onverhoopt niet leidt tot
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een bevredigende oplossing worden ouders doorgeleid naar één van de twee interne vertrouwenspersonen. De
school beschikt over tenminste drie bedrijfshulpverleners (BHV) en over één preventiemedewerker.

Samenwerking 

Onze school werkt effectief samen met voorschoolse voorzieningen. Deze samenwerking is vooral gericht op
informatie-uitwisseling omtrent leerlingen in achterstandsituaties, en het realiseren van een doorgaande leerlijn.
Daarnaast wordt er samengewerkt met vervolgscholen (ook bij tussentijds vertrek). In alle gevallen betrekken we
ouders bij de overgangsmomenten van hun kind (voorschool – school; school – voortgezet onderwijs; school – andere
school). In geval van terugplaatsing naar het regulier basisonderwijs wordt er een terugplaatsingstraject ingezet
(TAB). Omdat alle leerlingen van de Piramide een specifieke ondersteuningsbehoefte hebben, werken we binnen het
samenwerkingsverband Passend Onderwijs intensief samen met diverse zorgpartners. Tenslotte zoeken we intensief
en constructief het contact met de gemeente: afspraken in het kader van de lokale educatieve agenda (LEA) en met
betrekking tot vroeg-schoolse educatie voeren we loyaal uit.

Educatief partnerschap

Goede contacten met ouders vinden wij van groot belang, omdat school en ouders hetzelfde doel nastreven: de
algemeen menselijke en de cognitieve ontwikkeling en het welzijn van het kind. Het kindbelang staat voorop. Om die
reden zijn ouders voor ons een gelijkwaardige gesprekspartner. Dit komt tot uiting in een goede vertrouwensrelatie en
in het tonen van wederzijds begrip. Het afstemmen van wederzijdse verwachtingen is van belang om met onze ouders
een optimale samenwerking te kunnen realiseren.  

Voor de leraren zijn de bevindingen en ervaringen van de ouders essentieel om het kind goed te kunnen begeleiden.
Voor ouders is het van belang dat zij goed geïnformeerd worden over de ontwikkeling van hun kind. Indien nodig
worden ouders vroegtijdig meegenomen in het signaleren, realiseren en uitvoeren van passende ondersteuning en
zorg.

Uitstroom naar VO
Voor kinderen op onze SBO-school wordt standaard een ontwikkelingsperspectief opgesteld. Hierin wordt vanaf een
didactische leeftijd van 15 maanden, naast de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften een te verwachten en na te
streven uitstroomniveau bepaald.

We willen ervoor zorgen, dat onze leerlingen soepel instromen in het voortgezet onderwijs dat goed bij ze past. Door
vroegtijdig met ouders en leerling af te stemmen over verwachtingen kunnen we dit realiseren. Vanaf eind groep 7
komt het schoolverlaten steeds meer in beeld en wordt een schoolverlater-procedure gevolgd, die jaarlijks wordt
geëvalueerd en geactualiseerd. 

De kern van deze procedure is dat we ouders in samenspraak met het voortgezet onderwijs uitgebreid informeren
over de mogelijkheden in het voortgezet onderwijs. Hiertoe organiseren we op de Piramide informatiebijeenkomsten,
waarbij scholen voor voortgezet onderwijs betrokkenheid hebben. Met ouders stemmen we vroegtijdig verwachtingen
af en geven we vroeg in het jaar van schoolverlaten een uitstroomadvies. In het geval van twijfel organiseren we
gesprekken met ouders en/of scholen voor voortgezet onderwijs.
Indien nodig wordt een externe onderwijsconsulent betrokken. Het komt voor dat we op basis van voortschrijdend
inzicht, een doorlopend proces met ouders of vanuit afstemming met voortgezet onderwijs, een advies heroverwegen.
In januari volgt dan het definitieve advies.

Om de overstap van groep 8 naar het voortgezet onderwijs te bevorderen hebben we jaarlijks een gesprek met
leerkrachten van groep 8 en het voortgezet onderwijs.
Voor ons betekent dit dat wij meer inzicht krijgen in waar onze leerlingen na groep 8 terechtkomen en wat zij (extra)
nodig hebben om in het voortgezet onderwijs te slagen. Wij hechten om die reden veel waarde aan een regelmatig
contact met de scholen waaraan we leerlingen leveren.

Privacy

Onderwijsstichting KempenKind beschikt over een privacyreglement (inclusief protocollen), waarin staat hoe de
stichting en de daaronder ressorterende scholen met privacy omgaan. In het reglement staat aangegeven hoe wordt
omgegaan met de persoonsgegevens van leerlingen én medewerkers en hoelang de gegevens worden bewaard. In
het reglement garanderen we dat de persoonsgegevens zorgvuldig worden behandeld. Dat betekent dat de informatie
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die we in de schooladministratie (onder meer ParnasSys) vastleggen juist, nauwkeurig én up-to-date is. Het reglement
is gepubliceerd op de website van Onderwijsstichting KempenKind. Op de schoolwebsite is een link te vinden naar
het reglement. Tevens zijn de hoofdlijnen van de AVG opgenomen in onze schoolgids.

Voorschoolse voorzieningen   
In verband met het realiseren van een ononderbroken ontwikkelingslijn streven we naar signalering en afstemming
met (voor)schoolse voorzieningen. Voor onze school betekent dit dat we nauw samenwerken met medische
kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, kinderopvang en/of reguliere basisscholen. We onderhouden een goede
relatie met de peuterspeelzalen (voorscholen) en er is in geval van plaatsing op de (speciale) basisschool sprake van
een warme overdracht. Indien nodig kan de orthopedagoog al vroegtijdig betrokken worden bij vragen die bij de
vroeg- en voorschoolse educatie leven.  

De samenwerking bestaat uit een overleg over het onderwijsaanbod (in verband met doorgaande lijnen), het educatief
handelen en de zorg en begeleiding.  

In groep O1 (onderbouwgroep 1) en O2 (onderbouwgroep 2) maken we gebruik van de KIJK-registratie voor Peuters
en Kleuters (0 tot 7 jaar) om het ontwikkelingsniveau van de jongste kinderen op onze school beter te duiden. Vanuit
deze registratie worden doelen opgesteld op groeps- en individueel niveau.   

Vanuit thematische projecten uit de Kleuteruniversiteit wordt aan deze doelen gewerkt. Daarnaast worden onderdelen
van de methode Schatkist ingezet. Deze sluiten redelijk goed aan op de methode ‘Puk en Ko’, die binnen de
peuterspeelzalen gebruikt wordt.  

Opvang op school 

Bij de ouders van onze leerlingen wordt jaarlijks door kinderopvangorganisatie NummerEen de behoefte gepeild
omtrent na- of voorschoolse opvang. Enkele jaren geleden bleek die behoefte te gering om een groep in stand te
houden. Reden is waarschijnlijk de regiofunctie van de school en het gegeven dat het voedingsgebied van de school
groot is. Ook is er geen sprake van tussenschoolse opvang door een externe partij. De leerlingen lunchen in de
middag in de eigen klas onder toezicht van eigen personeel. In het kader van sportoriëntatie wordt op SBO de
Piramide sinds een viertal jaren een gespecialiseerd naschools sportaanbod (Click Sport Piramide) gerealiseerd. We
onderzoeken steeds of we verdere vormen van naschoolse opvang kunnen organiseren, zoals een cultureel gericht
aanbod. We onderhouden daarvoor contact met de gemeente, aanbieders van naschoolse opvang, ouders en
eventuele andere partijen. 

PCA Organisatiebeleid

Kwaliteitsindicatoren

Brede netwerkschool 
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard KA2 - Kwaliteitscultuur

Overzichtelijke ondersteuningsstructuur 
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard KA1 - Kwaliteitszorg

3. Teamdialoog over taakverdeling

4. Helder veiligheidsbeleid

Sterke interne samenwerking 
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP6 - Samenwerking

Beoordeling

De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO).

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie - Samenwerking (OP6) 3,58

Zelfevaluatie - Veiligheid (SK1) 3,5

Zelfevaluatie - Vervolgsucces [geen wettelijke eisen] (OR3) 3
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Aandachtspunt Prioriteit

De school zorgt voor de sociale, fysieke en psychische veiligheid van de leerlingen in en om
de school gedurende de schooldag

hoog

Voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte werkt de school –indien nodig-
samen met partners in zorg

gemiddeld

De school werkt samen met voorschoolse voorzieningen gemiddeld

De school realiseert een doorgaande leerlijn (voorgaande school – school) gemiddeld

De school voert afspraken ten aanzien van vroegschoolse educatie uit gemiddeld

Ontwikkelen van werkverdelingsbeleid gemiddeld

Zorgen voor sociale, fysieke en psychische veiligheid van leerlingen en personeel. gemiddeld

Bijlagen

1. Schoolregels
2. Veiligheidsbeleid SBO de Piramide
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12 Financieel beleid
Financieel beleid Onderwijsstichting KempenKind
Onderwijsstichting KempenKind hecht aan kwalitatief goed onderwijs. Het personeel maakt de kwaliteit van de school,
maar daarnaast zijn goede voorzieningen van belang. Dat vraagt om voldoende financiële middelen die we vooral
willen inzetten voor het verhogen van de onderwijskwaliteit en de ambities van de scholen, zoals geformuleerd in hun
schoolplannen. We zijn een gezonde en solide stichting en dat willen we ook blijven, omdat niet alleen de kinderen
van vandaag, maar ook die van morgen goed onderwijs moeten krijgen. Het meerjarenbeleid schetst onze financiële
uitgangssituatie, onze beleidskaders, onze reserves, ons bestedingspatroon en geeft informatie over onze vormen
van rapporteren volgens de cyclus van planning en control.

PCA Financieel beleid

Kwaliteitsindicatoren

1. De schoolleiding beheert de financiën effectief

2. De schoolleiding beheert de financien doelmatig

3. De schoolleiding beheert de financien rechtmatig

Beoordeling

De ambities worden één keer per vier jaar beoordeeld door directie en team met behulp van de Quick Scan (WMK-
PO).

Twee keer per schooljaar wordt er een begrotingsgesprek gevoerd met de directie, bestuur en financiële
stafmedewerker. Daarnaast worden er jaarlijks formatiegesprekken gevoerd door directie en bestuur.

Omschrijving Resultaat

Financieel beleid (ruim) voldoende
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13 Kwaliteitszorg
Kwaliteitszorg 

Onze school beschikt over een systeem voor kwaliteitszorg: vanuit een meerjarenplanning (zie bijlage) beoordelen en
verbeteren we de kwaliteit van ons onderwijs op systematische wijze. Daarnaast hebben we onze kwaliteitszorg
gekoppeld aan ons integraal personeelsbeleid. Daardoor borgen we dat de schoolontwikkeling en de ontwikkeling van
onze medewerkers parallel verloopt. Op onze school betrekken we externen bij de bepaling en beoordeling van onze
kwaliteit. Vanuit het IB-leernetwerk binnen onze stichting wordt onze school soms geauditeerd. Ieder jaar stellen we
een jaarplan op (op basis van ons schoolplan) met onze verbeterdoelen. Jaarlijks kijken we naar onze (didactische)
opbrengsten en de toegevoegde waarde van de school door middel van een analyse van de heer J. Smits (voormalig
onderwijsinspecteur). Eveneens maken de interne begeleiders jaarlijks een analyse met betrekking tot de didactische
signalering, groei en voortgang van de ontwikkeling van de leerlingen.

Het jaar sluiten we af met een analyse waarin we verantwoording afleggen aan onze stakeholders voor wat betreft de
realisatie van onze verbeterdoelen en de behaalde resultaten.

Leiderschap 

Op onze school geven we gestalte aan integraal en onderwijskundig leiderschap. We zijn sterk gericht op het steeds
verbeteren van onze persoonlijke kwaliteit (zowel directie, kernteam als team). Het uitgangspunt voor onze
professionalisering is onze visie die vertaald is in ambities en in indicatoren voor ons (onderwijskundig) handelen. We
trachten de persoonlijke ambities van alle medewerkers te verbinden aan de collectieve ambitie van de school. We
denken dat we op die manier ieder personeelslid in zijn of haar kracht zetten én de school als geheel. Op analoge
wijze proberen we de individuele professionalisering af te stemmen op de gezamenlijke professionalisering, waarbij er
verbinding wordt gemaakt tussen de schoolontwikkeling en het POP van elke medewerker die onderwijsinhoudelijk
betrokken is. Daarnaast past de school 'gespreid leiderschap' toe. Dit concept gaat ervan uit dat
leiderschapskwaliteiten bij meerdere werknemers aanwezig zijn dan alleen bij de leden van de directie of het
managementteam. Bij gespreid leiderschap wordt getracht leiderschapskwaliteiten in het team te zien, te versterken
en er gebruik van te maken, maar wel vertrekkend vanuit dezelfde visie op goed onderwijs. Het werken met
kennisteams en met een onderzoekscoördinator per kennisteam is een mooi voorbeeld van wat de Piramide met
gespreid leiderschap bedoelt en nastreeft.

Inspectie

Onze school heeft op 19 mei 2016 een schoolbezoek gehad van de inspectie. We beschikken over een rapport met
de bevindingen, die tevens gepubliceerd is via de site van de onderwijsinspectie. De inspectie heeft geconcludeerd
dat de kwaliteit van het onderwijs op onze school op orde is: onze school heeft een basisarrangement (voldoende).

Quick Scan
Bij het schrijven van dit schoolplan zijn nog geen Quick Scans binnen het programma WMK-PO afgenomen. Er zijn
daarom nog geen scores beschikbaar. Het is wel de bedoeling deze Quick Scans voor de komende jaren af te
nemen. Met ingang van schooljaar 2019-2020 worden Quick Scans conform de meerjarenplanning afgenomen. 

Beoordeling

De Quick Scan wordt jaarlijks afgenomen conform de meerjarenplanning (WMK).

Vragenlijst leraren 

De vragenlijst voor Leraren (WMK) is afgenomen in de maanden november en december van 2018. De vragenlijst is
uitgezet naar 41 respondenten. In totaal zijn 24 leraren afgeronde vragenlijsten ingevuld (n=24). Het
responspercentage was 59%. De waardering van het responspercentage valt daarmee in de categorie 'goed'. De
leraren zijn gemiddeld genomen tevreden over de school. Gemiddelde score: 3,21.

Beoordeling

De vragenlijst (tevredenheid) voor leraren wordt 1x per vier jaar afgenomen (versie Zeer Compact) conform de
meerjarenplanning (WMK).
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Omschrijving Resultaat

Vragenlijst leraren 2018-2019 - Kwaliteit 3,38

Vragenlijst leraren 2018-2019 - Schoolklimaat 2,96

Vragenlijst leraren 2018-2019 - Veiligheid 3

Vragenlijst leraren 2018-2019 - Welbevinden 3,27

Vragenlijst leraren 2018-2019 - Pedagogisch handelen 3,35

Vragenlijst leraren 2018-2019 - Lesgeven 3,33

Vragenlijst leraren 2018-2019 - Ondersteuning leerlingen 3,13

Vragenlijst leraren 2018-2019 - Informatie 3,23

Vragenlijst leraren 2018-2019 - Rapportcijfer 7,54

Bijlagen

1. Vragenijst leraren 2018-2019

Vragenlijst leerlingen

De vragenlijst voor Leerlingen (WMK) is afgenomen in december 2018. De vragenlijst is gescoord door de leerlingen
van groep 5, 6, 7 en 8 (n=102). Het responspercentage was 66% (van de totale schoolpopulatie). De leerlingen zijn
gemiddeld genomen (erg) tevreden over de school. Gemiddelde score: 3,37. 

Beoordeling

De vragenlijst (tevredenheid) voor leerlingen wordt 1x per vier jaar afgenomen (versie Zeer Compact) conform de
meerjarenplanning (WMK).

Omschrijving Resultaat

Vragenlijst leerlingen 2018-2019 - Kwaliteit 3,5

Vragenlijst leerlingen 2018-2019 - Schoolklimaat 3,24

Vragenlijst leerlingen 2018-2019 - Veiligheid 3,26

Vragenlijst leerlingen 2018-2019 - Welbevinden 3,04

Vragenlijst leerlingen 2018-2019 - Pedagogisch handelen 3,62

Vragenlijst leerlingen 2018-2019 - Lesgeven 3,59

Vragenlijst leerlingen 2018-2019 - Ondersteuning leerlingen 3,51

Vragenlijst leerlingen 2018-2019 - Informatie 3,03

Vragenlijst leerlingen 2018-2019 - Rapportcijfer 7,83

Bijlagen

1. Vragenlijst leerlingen 2018-2019

Vragenlijst Ouders

De vragenlijst voor Ouders (WMK) is afgenomen in december 2018. De vragenlijst is gescoord door ouders van de
school (n=132). Het responspercentage was 32%. Dit aantal is laag. De respondenten zijn gemiddeld genomen
tevreden over de school: score 3,45. De ouders zijn betrokken bij de kwaliteitszorg van de school via de ouderraad en
de MR.

Beoordeling

De vragenlijst voor ouders (tevredenheid) wordt 1x per vier jaar afgenomen (versie Zeer Compact) conform de
meerjarenplanning (WMK). 
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Omschrijving Resultaat

Vragenlijst ouders 2018-2019 - Kwaliteit 3,6

Vragenlijst ouders 2018-2019 - Schoolklimaat 3,51

Vragenlijst ouders 2018-2019 - Veiligheid 3,32

Vragenlijst ouders 2018-2019 - Welbevinden 3,28

Vragenlijst ouders 2018-2019 - Pedagogisch handelen 3,64

Vragenlijst ouders 2018-2019 - Lesgeven 3,47

Vragenlijst ouders 2018-2019 - Ondersteuning leerlingen 3,48

Vragenlijst ouders 2018-2019 - Informatie 3,32

Vragenlijst ouders 2018-2019 - Rapportcijfer 8,05

Bijlagen

1. Vragenlijst ouders 2018-2019

Meerjarenplanning
Onze school beschikt over een meerjarenplanning voor de kwaliteitszorg van de school. Daarin opgenomen zijn de
afname van de Quick Scan, de vragenlijsten, etc. (zie bijlage). Met behulp van die planning plegen we systematische
kwaliteitszorg. Op basis van de uitslagen van de diverse instrumenten voor kwaliteitszorg stellen we (als team)
actiepunten vast die worden opgenomen in ons jaarplan.

Bijlagen

1. Meerjarenplanning 2019-2023

Kwaliteitsontwikkeling Onderwijsstichting KempenKind
De scholen van onze stichting zorgen op een systematische wijze voor kwaliteitsontwikkeling. Ze beschikken over
een systeem voor kwaliteitszorg en ze werken vanuit een meerjarenplanning aan de continue ontwikkeling van de
kwaliteit van de school en de medewerkers. De scholen zorgen voor een in- en externe verantwoording conform het
kader van het bestuur.

PCA Kwaliteitszorg
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Kwaliteitsindicatoren

1. Wij zijn sterk in pedagogisch en didactisch handelen

Wij hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen en leerkrachten 
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP2 - Zicht op ontwikkeling

3. Wij streven naar een ononderbroken ontwikkeling

4. Wij realiseren zo passend mogelijk pedagogisch en didactisch handelen

5. Wij benutten de aanwezige expertise t.b.v. passend onderwijs

6. Wij bieden kinderen optimale ontwikkelingskansen

Ons team leert en werkt samen 
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP6 - Samenwerking

8. Wij werken met de cyclus van de HGW zo optimaal mogelijk aan onderwijs- en ondersteuningsbehoeften

9. Wij communiceren duidelijk richting ouders

10. Wij zijn sterk in observeren en signaleren

11. Wij werken met convergente differentiatie

12. Wij besteden aandacht aan groepsdynamiek en -ontwikkeling

Wij besteden aandacht aan de brede ontwikkeling van leerlingen 
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP1 - Aanbod

Beoordeling

De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO).

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie - Kwaliteitszorg (KA1) 3,1

Zelfevaluatie - Kwaliteitscultuur (KA2) 3,18

Zelfevaluatie - Verantwoording en dialoog (KA3) 3,3

Aandachtspunt Prioriteit

Het jaarlijkse verslag is geschreven op een toegankelijke wijze hoog

Organiseren van teamdialogen omtrent kwaliteitsonderwerpen gemiddeld

Consequent aandacht geven aan het evalueren van activiteiten. gemiddeld
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14 Basiskwaliteit
Basiskwaliteit

Onze school levert basiskwaliteit gelet op het toezichtkader van de inspectie. De basiskwaliteit meten wij 1x per twee
jaar (zie onze meerjarenplanning). Op basis van de meting stellen we actiepunten vast die we verwerken in onze
jaarplannen.

PCA Basiskwaliteit

Kwaliteitsindicatoren

De school volgt de ontwikkeling van haar leerlingen zodanig dat zij een ononderbroken ontwikkeling kunnen
doorlopen. 
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP2 - Zicht op ontwikkeling

De school heeft een ondersteunend pedagogisch klimaat. 
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard SK2 - Pedagogisch klimaat [geen wettelijke eisen]

Het didactisch handelen van de leraren stelt leerlingen in staat tot leren en ontwikkelen. 
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP3 - Didactisch handelen

De school werkt samen met relevante partners om het onderwijs voor haar leerlingen vorm te geven. 
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP6 - Samenwerking

5. Het bestuur en de school hebben een stelsel van kwaliteitszorg ingericht en verbeteren op basis daarvan het
onderwijs.

6. Schoolleiding en leraren dragen zorg voor een veilige omgeving voor leerlingen.

7. Leerlingen die dat nodig hebben, ontvangen extra aanbod, ondersteuning en begeleiding.

8. Het aanbod bereidt de leerlingen voor op vervolgonderwijs en samenleving.

9. Het bestuur en zijn scholen kennen een professionele kwaliteitscultuur en functioneren transparant en integer

10. Het bestuur en de school leggen intern en extern toegankelijk en betrouwbaar verantwoording af over doelen
en resultaten en voeren daarover actief een dialoog.

Beoordeling

De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team met behulp van de Quick Scan (WMK-
PO).

Aandachtspunt Prioriteit

Benaderen van leerlingen vanuit een positieve mindset gemiddeld
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15 Onze eigen kwaliteitsaspecten
Onze eigen kwaliteitsaspecten (eigen ambities)

Onze school onderscheidt basiskwaliteit en eigen kwaliteitsaspecten. De verzameling van eigen kwaliteitsaspecten is
opgenomen in de bijlage 'Eigen kwaliteitsaspec. De meest bijzondere eigen kwaliteitsaspecten noemen we 'parels'.
Onze parels staan vermeld in het hoofdstuk 5: Onze parels.

Bijlagen

1. Eigen kwaliteitsaspecten
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16 Strategisch beleid
Strategisch beleid

Onderwijsstichting KempenKind beschikt over een strategisch beleidsplan (zie bijlage). Daarin worden de
onderstaande aandachtspunten voor de scholen aangegeven.

Domein Aandachtspunten beleidsplan 2019 t/m 2022 Prioriteit

Samenwerken met de ouders
en de omgeving

Vormgeven educatief partnerschap met ouders en omgeving
op schoolniveau.

gemiddeld

Kwaliteitszorg De scholen plegen systematisch kwaliteitszorg. hoog

Financiën en beheer Uitvoering geven aan het nieuwe MJOP en MIP hoog

De SWOT-analyse: de matrix Partnerschap ouders en leerlingen versterken gemiddeld

Profilering en marketing Afstemmen wederzijdse verantwoordelijkheden met de
ouders.

hoog

Profilering en marketing Schrijven van PR uitgangspunten (één A4). gemiddeld

Personeel Zorgen voor kwalitatief goed personeel. hoog

Onderwijs Alle scholen kunnen aantonen op welke wijze zij eigentijds
en aansprekend onderwijs geven.

hoog

Personeel De scholen zorgen voor een goede implementatie van het
HRM-beleid.

gemiddeld

Personeel Zorgen voor input voor de doorontwikkeling van de
KempenKind academie.

gemiddeld

Kwaliteitszorg De scholen zorgen voor de in- en externe verantwoording
conform kader bestuur.

hoog

De SWOT-analyse: de matrix Partnerschap omgeving versterken gemiddeld

Bijlagen

1. Strategische beleidsplan Onderwijsstichting KempenKind
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17 Aandachtspunten 2019-2023

Thema Mogelijk aandachtspunt Prioriteit

Streefbeeld Op onze school kunnen we leerlingen actief betrekken bij het leren,
waardoor we eigenaarschap bij leerlingen vergroten.

De leraren creëren een leerklimaat waardoor de leerlingen actief
en betrokken zijn
De leraren oefenen vaardigheden met de leerlingen ter
bevordering van de ontwikkeling van maatschappelijke
competenties

hoog

Op onze school is sprake van een positief pedagogisch leerklimaat,
waarbij kinderen zich veilig, gezien en gehoord voelen en optimale
ontwikkelkansen krijgen.

De inrichting van het gebouw draagt bij aan het pedagogisch
klimaat
Vormgeven educatief partnerschap met ouders en omgeving op
schoolniveau.
Partnerschap ouders en leerlingen versterken
Benaderen van leerlingen vanuit een positieve mindset
Zorgen voor sociale, fysieke en psychische veiligheid van
leerlingen en personeel.

hoog

Op onze school is een beredeneerd en passend leerstofaanbod op de
hoofdvakgebieden (TL, RK, SP en BL) en op de 21st Century Skills.

De school biedt een passend onderwijsaanbod aan wanneer het
niveau van een leerling afwijkt van de leeftijdsgroep (passend bij
de mogelijkheden en behoeften van de leerling)
Het aanbod draagt bij aan de basiswaarden van de democratische
rechtsstaat

hoog

Op onze school is sprake van een effectieve ondersteuningsstructuur.
De school heeft vastgesteld (in het SOP) wat zij onder extra
ondersteuning verstaat
Voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte werkt de
school –indien nodig- samen met partners in zorg
Organiseren van teamdialogen omtrent kwaliteitsonderwerpen
Consequent aandacht geven aan het evalueren van activiteiten.
De school werkt samen met voorschoolse voorzieningen
De school realiseert een doorgaande leerlijn (voorgaande school
– school)
De school voert afspraken ten aanzien van vroegschoolse
educatie uit
De scholen plegen systematisch kwaliteitszorg.

hoog

Op onze school werken we met kwalitatief goed personeel. hoog

Beleidsplan 2019 t/m
2022: Profilering en
marketing

Afstemmen wederzijdse verantwoordelijkheden met de ouders. hoog

Schrijven van PR uitgangspunten (één A4). gemiddeld

Beleidsplan 2019 t/m
2022: Personeel

Zorgen voor kwalitatief goed personeel. hoog

Beleidsplan 2019 t/m
2022: Onderwijs

Alle scholen kunnen aantonen op welke wijze zij eigentijds en
aansprekend onderwijs geven.

hoog

School voor Speciaal Basisonderwijs de Piramide

Schoolplan 2019-2023 34



Beleidsplan 2019 t/m
2022: Personeel

De scholen zorgen voor een goede implementatie van het HRM-
beleid.

gemiddeld

Zorgen voor input voor de doorontwikkeling van de KempenKind
academie.

gemiddeld

Beleidsplan 2019 t/m
2022: Kwaliteitszorg

De scholen zorgen voor de in- en externe verantwoording conform
kader bestuur.

hoog

Beleidsplan 2019 t/m
2022: De SWOT-
analyse: de matrix

Partnerschap omgeving versterken gemiddeld

PCA
Personeelsbeleid

Versterken van werkplezier. gemiddeld

Beleid ontwikkelen voor het verminderen van werkdruk. gemiddeld

Toepassen van diverse leerkrachtrollen in verschillende leersituaties gemiddeld

Toepassen van verschillende differentiatiemogelijkheden afgestemd
op aanbod en leerstijl.

gemiddeld

PCA
Organisatiebeleid

Ontwikkelen van werkverdelingsbeleid gemiddeld

Thema Mogelijk aandachtspunt Prioriteit
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Bijlagen schoolplan 2019-2023

Paragraaf Titel bijlage Gemaakt op
Evalueren
op

PCA Personeelsbeleid Addendum beginnende leerkracht 24 mei 2019

PCA Personeelsbeleid Beginnende leraar bij KempenKind 24 mei 2019

Onze eigen kwaliteitsaspecten (eigen
ambities)

Eigen kwaliteitsaspecten 21 juni 2019

PCA Personeelsbeleid Gesprekkencyclus met addendum 24 mei 2019

Meerjarenplanning Meerjarenplanning 2019-2023 17 juni 2019

PCA Personeelsbeleid Notitie personeelsgesprekken 2019 24 mei 2019

PCA Onderwijskundig beleid Ononderbroken ontwikkeling 14 februari
2019

PCA Onderwijskundig beleid Overzicht vakken en methodes 14 februari
2019

PCA Onderwijskundig beleid Placemat 1-zorgroute 27 juni 2019

Onze visie op lesgeven Schoolconcept SBO de Piramide 17 mei 2019

PCA Onderwijskundig beleid Schoolondersteuningsprofiel (SOP) 27 juni 2019

PCA Organisatiebeleid Schoolregels 1 juli 2019

Strategisch beleid Strategische beleidsplan Onderwijsstichting
KempenKind

17 mei 2019

PCA Onderwijskundig beleid Toetskalender 27 juni 2019

PCA Organisatiebeleid Veiligheidsbeleid SBO de Piramide 1 juli 2019

Vragenlijst Leraren Vragenijst leraren 2018-2019 14 februari
2019

Vragenlijst Leerlingen Vragenlijst leerlingen 2018-2019 14 februari
2019

Vragenlijst Ouders Vragenlijst ouders 2018-2019 14 februari
2019
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