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INLEIDING 5

:::1 Inleiding

Ons Schoolplan is richtinggevend voor wat wij als locatie gaan doen in de
periode 2016-2020. Het is gemaakt in samenspraak met teamleden, directie
en bestuur. Basis voor ons plan is het strategisch beleid van de Aloysius
Stichting: Samen betekenisvol leren. Met die koers als leidraad, hebben wij
als team onze kwaliteit geanalyseerd en onze (verbeter)plannen voor de
komende vier jaar gemaakt. De medezeggenschapsraad heeft daarbij
constructief meegedacht.
 
Onze kwaliteit valt of staat met die van onze medewerkers. Zij zijn het, die
elke dag hun expertise inzetten voor het best mogelijke onderwijs aan onze
leerlingen. Wij zijn ervan overtuigd dat zij dit het beste kunnen doen als zij
voldoende professionele ruimte ervaren. Ook als locatie van Aloysius
hebben wij die ruimte. De doelen die onze stichting samen met
medewerkers en netwerkpartners heeft geformuleerd voor 2016-2020, zijn
voor ons de bepalende kaders waarbinnen wij opereren. Binnen die kaders
hebben wij de stichtingskoers zo vertaald dat die het beste aansluit bij wat
onze leerlingen, netwerkpartners en de (regionale) samenleving van ons
vragen. Daarmee is dit echt óns Schoolplan geworden, waaraan wij tot 2020
krachtig, onvoorwaardelijk en met passie uitvoering geven.
 
sonja.has@aloysiusstichting.nl

mailto:sonja.has@aloysiusstichting.nl
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:::2 Onze locatie: wie zijn wij?

2.1 Onze school SBO De Dolfijn

Op De Dolfijn leren kinderen met hun hoofd, hun hart en hun handen. Wij
werken oplossingsgericht, denken in kansen en geloven in het talent van
ieder kind. Onze school voor speciaal basisonderwijs (sbo) in Uithoorn is er
voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Wij ontwikkelen ons
tot het kenniscentrum voor onderwijsondersteuning in onze regio en bieden
onderwijs aan kinderen met zeer diverse ondersteuningsvragen. De Dolfijn
is actief betrokken biij het samenwerkingsverband Amstelronde en zijn
ondersteuningsplanraad. Met het samenwerkingsverband
Passenderwijs heeft De Dolfijn een preferent partnerschap. Bij beide
samenwerkingsverbanden zijn wij betrokken bij de ondersteuningsteams
die door de basisscholen worden opgezet.
 
Binnen het gebouw van de Brede School werken wij nauw samen met de
reguliere basisscholen Toermalijn en De Kwikstaart en kinderopvang
Solidoe. Samen organiseren wij sociale vaardigheidstrainingen, sportdagen,
voorleesdagen en kunstprojecten. Als kennisuitwisseling tussen de scholen
is er een gezamenlijke studiedag en zijn er avondbijeenkomsten.
De Dolfijn heeft verder een intensieve samenwerking met Medisch
Orthopedagogisch Centrum (MOC) 't Kabouterhuis. Bij plaatsing van een
jonge leerling is het MOC direct betrokken door het inzetten van een kort
traject gezinsbegeleiding. 
 
Om talent te laten groeien, stimuleren wij een kind om steeds een stapje
verder te komen. Wij inspireren en motiveren, zodat een kind (weer)
zelfvertrouwen krijgt. Belangrijk, want eigenwaarde is een stevige basis om
jezelf goed te kunnen ontwikkelen.
Onze leerlingen hebben behoefte aan maatwerk. Daarom brengen wij voor
ieder kind samen met ouders, en ook het kind, de onderwijs- en
ondersteuningsbehoefte in kaart. Daarop stemmen wij ons onderwijs en
onze begeleiding af. Zo heeft iedere leerling een eigen kindplan. Onze
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leerlingen stromen uit naar allerlei typen onderwijs: van praktijkonderwijs
tot en met vwo.
Wij geven dezelfde vakken als op de basisschool. Ons onderwijsaanbod sluit
zoveel mogelijk aan bij de specifieke leerstijl van een kind. De één heeft
behoefte aan veel herhaling, de ander wil dóen, heeft visuele ondersteuning
nodig of een aangepast leertempo.
 
Logopedie, fysiotherapie en dyslexietraining van Onderwijszorg Nederland
(ONL), uitgevoerd door Onderwijs en Advies (O&A), worden op onze school
aangeboden door externen maar zijn verweven in ons onderwijsaanbod. Op
deze wijze zijn wij in staat om in te spelen op de
onderwijs-ondersteuningsbehoefte van de leerling waarbij we optimaal
gebruik maken van de onderwijstijd.
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:::3 Koers en kaders Aloysius
Stichting

3.1 Beleidskaders: Zo werken wij!
Zo werken wij! Dat is de naam van ons kwaliteitszorgsysteem. Al onze
beleidskaders en processen op het gebied van onderwijs, kwaliteit, HRM en
Communicatie en Bedrijfsvoering zijn snel en eenvoudig terug te vinden.
Kijk in Zo werken wij!
 
 

3.2 Onze koers: Samen betekenisvol leren
Het thema van de strategische koers van de Aloysius Stichting: Samen
betekenisvol leren. Thema en koers zijn richtinggevend voor ons
schoolbeleid.
 
“Alleen samen met leerlingen, hun ouders/familie en onze netwerkpartners
kunnen wij onze leerlingen integraal maatwerk bieden in (speciaal)
onderwijs en jeugdhulp. Onze bijdrage: vanuit onze eigen kracht
betekenisvol onderwijs en betekenisvolle ondersteuning bieden. Wij willen
nadrukkelijk sámen met onze netwerkpartners betekenisvol zijn voor kinderen, 
jongeren en jongvolwassenen. Onze netwerkpartners weten wat onze
toegevoegde waarde kan zijn en andersom weten wij dat van onze
netwerkpartners. Waar mogelijk investeren wij in integrale samenwerking
onder één dak in integrale kindcentra of kennis- en expertisecentra.
 
Onze scholen maken leren betekenisvol voor iedere leerling. Onze leerlingen
leren met hoofd, hart en handen en zoveel mogelijk in een levensechte,
contextrijke leeromgeving. Wij focussen op ontwikkeling van ieders talent
en bieden perspectief op een succesvolle terugkeer of vervolgstap naar/in
(vervolg)onderwijs, werk of dagbesteding. Bij Aloysius halen wij de wereld
naar binnen en omgekeerd leren onze leerlingen ook buiten onze scholen.

http://aloysius.mavimcloud.com/mavimwebsites/ZowerkenwijDocumenten.html
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Onze scholen zijn veilige en uitdagende oefenplaatsen voor het leven. Ons
onderwijs is gebaseerd op onze ecologische onderwijsvisie. Brede
persoonlijke en maatschappelijke vorming is op al onze scholen essentieel,
net als het ontwikkelen van 21e eeuwse vaardigheden en leerlingen
mede-eigenaar maken van hun eigen leerproces. Wij bieden onze leerlingen
zoveel mogelijk individueel maatwerk en maken daarbij volop gebruik van
ICT-technologie. Alle professionals van Aloysius ontwikkelen zich
permanent en zetten zich vanuit kracht elke dag met passie
onvoorwaardelijk in voor onze leerlingen.
 
Wij zijn ervan overtuigd dat wij met onze specifieke expertise in onderwijs en
ondersteuning positief bijdragen aan een in alle opzichten betekenisvolle
toekomst voor de (meest) kwetsbare kinderen, jongeren en jongvolwassenen. Wij
gaan voor onderwijs dat bijdraagt aan een betekenisvol leven in relaties,
vrije tijd, gezondheid, wonen, werk en ‘meedoen’ in de samenleving. Dat
geldt ook voor Aloysius scholing en advies, van waaruit onze experts
leerlingen, professionals, teams en directeuren in het regulier en speciaal
onderwijs ondersteunen.”
 
 

3.3 Kaderstellende doelen
Waar de Aloysius Stichting in 2020 wil staan, is beschreven in doelen.
Samen betekenisvol leren: dat doen wij samen met leerlingen, ouders en
netwerkpartners, om onze leerlingen de beste kansen te bieden op een
betekenisvol bestaan.
 
Samen betekenisvol leren …
… voor leerlingen

iedere leerling krijgt een passend, uitdagend, integraal arrangement voor-
onderwijs, ondersteuning en zorg, dat perspectief biedt op een
betekenisvolle toekomst (in (vervolg)onderwijs, arbeid, dagbesteding,
wonen, vrije tijd, relaties)
iedere leerling is aantoonbaar en zoveel als mogelijk mede-eigenaar van-
zijn ontwikkelingsproces
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… voor ouders*
iedere ouder wordt als partner in opvoeding en onderwijs en zorg-
benaderd en wordt actief betrokken bij de ontwikkeling van het kind, het
ontwikkelingsperspectief en het onderwijs of ondersteuning (en heeft
(digitaal) inzicht in resultaten en ontwikkelingsvoortgang)

*Lees ook: partners, familie, verzorgers
 
… voor onderwijs en ondersteuning

21e eeuwse vaardigheden zijn onderdeel van ons onderwijs- en-
ondersteuningsaanbod, net als cultuureducatie
ons onderwijs en onze ondersteuning sluiten aan bij leren met hoofd, hart-
en handen en worden aangeboden in een uitdagende, betekenisvolle en
contextrijke leeromgeving waarin samen leren elke dag zichtbaar is
 

… voor lerende professionals
onderwijsprofessionals en ondersteuners (scholing en advies) handelen-
volgens onze onderwijsvisie, beheersen de pedagogische tact en
didactische vaardigheden die kenmerkend zijn voor Aloysius. Zij zijn
bevoegd, hbo+ opgeleid en zijn in staat om meerdere rollen te vervullen
(leerkracht, coach, begeleider, projectbegeleider, netwerkpartner et
cetera)
onze scholen en ondersteuningsdiensten zijn onderling verbonden-
professionele leergemeenschappen: medewerkers en teams blijven zich
aantoonbaar ontwikkelen, in lijn met onze koers. Teams zijn divers
samengesteld en zetten ieders talent optimaal in

 
… voor netwerkpartners

onze scholen en ondersteuningsdiensten werken vanuit eigen kracht en-
vraaggericht integraal samen met netwerkpartners in hun
samenwerkingsverband passend onderwijs, zo mogelijk in integrale
kindcentra of kennis- en expertisecentra
onze scholen hebben aantoonbaar goede doorgaande leerlijnen met-
regulier onderwijs, vervolgonderwijs, werkgevers of instellingen voor
dagbesteding en maken de ontwikkelingsvoortgang van leerlingen
zichtbaar in (digitale) portfolio’s
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wij ontwikkelen samen met onze netwerkpartners nieuwe onderwijs- en-
ondersteuningsarrangementen, ook voor (voor Aloysius) nieuwe
doelgroepen zoals ‘oudere’ jongeren en asielzoekers/nieuwkomers
 

Ondersteunende diensten
HRM, Communicatie en Bedrijfsvoering ondersteunen onze sectoren en
scholen met hun advies en diensten. Zij vertalen onderstaande
kaderstellende koersdoelen in strategische programma’s/ plannen met
daarin meetbare doelen voor elk jaar (conform de werkwijze van scholen in
hun Jaarplannen).
 
Samen betekenisvol leren …
 
… voor HRM en Communicatie:

levenslang samen leren en talentontwikkeling van onze medewerkers-
optimaal ondersteunen
strategisch intern en extern communicatiebeleid ondersteunt onze koers-
maximaal

 
… voor Bedrijfsvoering:

Aloysius blijft financieel en bedrijfsmatig volledig ‘in control’ en-
risicobeheersing gaat gelijk op met het ondernemerschap dat nodig is
voor (onder meer) deelname in integrale kindcentra, kennis- en
expertisecentra, et cetera)
medewerkers ontzorgen via gestandaardiseerde systemen die het werken-
van onze professionals eenvoudiger maken

 
Binnen de kaders van deze doelen formuleren scholen hun doelen voor
2016-2020. In jaarplannen worden deze doelen SMART (meetbaar)
geformuleerd. Resultaatafspraken worden tijdens de A3 management
gesprekken meerdere keren per jaar geëvalueerd.
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:::4 Visie, missie,
kernwaarden en
onderwijsvisie

Onze visie … elke dag in praktijk. We werken vanuit een gedeelde visie, die
elke dag zichtbaar is voor leerlingen, hun ouders en onze netwerkpartners.
“Wij hebben zorg voor ieder ander, vooral voor hen die het moeilijker hebben dan
wijzelf en dat doen wij door volhardend te zijn in onze betrokkenheid.”
 
Wij zetten ons elke dag onverminderd betrokken in voor onze leerlingen, die
het gezien hun vaak complexe gedrag, leerstoornis en/of psychiatrische
problemen allemaal een stuk moeilijker hebben dan wijzelf. Wij gaan door
waar anderen stoppen, vinden betekenis in ons werk, doen ons werk met
plezier, geven net dat onsje meer en vinden ieder kind de moeite waard om
ons best voor te doen. Dit alles doen wij vanuit onze gedeelde kernwaarden
Kracht, Onvoorwaardelijkheid en Passie.
 
Onze missie … is voor hún toekomst. Wij zijn er voor kinderen en jongeren van
4 tot 27 jaar die onze expertise in onderwijs, begeleiding en ondersteuning
nodig hebben om zich goed te kunnen ontwikkelen. Wij bereiden onze
leerlingen voor op een betekenisvolle toekomst in de samenleving. Daarbij
richten wij ons nadrukkelijk ook op hun ouders, familie en verdere
omgeving. Wij werken daarvoor ook nauw samen met onze netwerkpartners
in onder meer onderwijs en jeugdhulp.
 
Wij bieden onze leerlingen een passend ontwikkelings- en opbrengstgericht
onderwijsprogramma, dat is afgestemd op hun leefwereld. Dat doen wij in
een leeromgeving die optimaal stimuleert en die leerlingen tot hun recht
laat komen. Daarnaast ondersteunen wij (reguliere) scholen bij het
vormgeven van passend onderwijs in diverse samenwerkingsverbanden.
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Wij spreken ieders talent aan, kijken vooral naar wat wél goed gaat en leren
onze leerlingen om te gaan met zichzelf en anderen.
 
Wij werken vanuit Kracht, Onvoorwaardelijkheid en Passie. Dit zijn de drie
gedeelde kernwaarden die ons verbinden. Ongeacht onze rol of taak, zetten wij
deze kernwaarden elke dag in om ons werk optimaal te kunnen doen. De
leerlingen van onze scholen en de leerlingen, professionals en teams die wij
ondersteunen in de diverse samenwerkingsverbanden passend onderwijs
zien onze kracht, voelen onze onvoorwaardelijkheid en ervaren de passie
waarmee wij ons werk doen.
 
Visie, missie en kernwaarden zijn het fundament voor onze onderwijsvisie.
Alle locaties van Aloysius werken vanuit die visie. Dat geldt vanzelfsprekend
ook voor onze locatie. Wij bereiden leerlingen voor op een betekenisvol
bestaan, als autonoom, uniek persoon die relaties kan aangaan en
onderhouden, die zijn talenten ontplooit en die actief meedoet in onderwijs,
werk en vrije tijd in onze steeds veranderende samenleving. Download onze
onderwijsvisie (PDF).

https://aloysius.mavimcloud.com/mavimwebsites/Missie en Visie/Gen/site_files/17_Onderwijsvisie van de Aloysius Stichting.pdf
https://aloysius.mavimcloud.com/mavimwebsites/Missie en Visie/Gen/site_files/17_Onderwijsvisie van de Aloysius Stichting.pdf


5
 



18 WETTELIJKE OPDRACHTEN

:::5 Wettelijke opdrachten

5.1 Onderwijskundig beleid
Onze locatie geeft onderwijs binnen de wettelijke kaders van:

de Wet primair onderwijs (sbo) -
de Wet passend onderwijs-
de Wet op het onderwijstoezicht-

 
Kenmerken van onze leerlingenpopulatie
Leerlingen op een school voor Speciaal Basis Onderwijs (sbo) hebben  extra
ondersteuning nodig bij hun ontwikkeling. De ondersteuning die gevraagd
wordt kan heel divers zijn. Onze leerlingen kunnen moeilijkheden
ondervinden bij het leren, in hun gedrag, of omdat zij de wereld om hun
heen niet begrijpen. Leerlingen ervaren vaak een combinatie van
belemmeringen die zorgen dat de ontwikkeling niet soepel verloopt.
Op onze school zitten leerlingen waarbij een diagnose is vastgesteld als
ADHD, PDD-NOS, ASS,DCD. Soms gecombineerd met dyslexie en/of
dyscalculie. 
Er zijn leerlingen die beperkingen hebben vanuit de intelligentie. Veel
leerlingen ervaren problemen met hun werkgeheugen en hebben nodig dat
zij minder opdrachten tegelijktijd krijgen aangeboden en waarbij visuele
ondersteuning een pré is.
De leerlingen hebben individuele en/of groepsaanpassingen nodig om de
tijd, de rust, de structuur te verkrijgen om zich met het leren bezig te
houden. Deze speciale onderwijs-ondersteuningsbehoeften worden
uitgewerkt in het kindplan. Ouders, en leerlingen zodra zij dat kunnen,
stellen samen met de leerkracht de doelen vast en bespreken samen op
welke wijze het voor hun kind het beste kan worden uitgevoerd.
Ons onderwijsaanbod is ingesteld op het optimale uit de leerlingen te halen,
zowel didactisch als sociaal-emotioneel. De spreiding binnen het IQ ligt
tussen 55 en 140. Er zijn leerlingen voor wie het leren een uitdaging blijft
maar er zijn eveneens leerlingen die uitgedaagd kunnen blijven worden.
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Leerlingen op De Dolfijn stromen door naar de onderstaande scholen van
het Voortgezet Onderwijs:
Praktijkonderwijs (ca. 45%)
VMBO (Basis tot en met TL, met lwoo) (ca. 50%).
VSO ZMLK (ongeveer 2%)
HAVO/VWO (indien nodig naar een VSO school met dit specifieke aanbod;
ongeveer 3%)
 
De opzet van passend onderwijs is leerlingen een zo passend mogelijk
aanbod geven. Dit zorgt voor tussentijdse in-, uit- en doorstroom van
leerlingen naar alle vormen van onderwijs en/of zorg.
 
Kerndoelen en leerlijnen
De kerndoelen voor het speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs,
voortgezet speciaal onderwijs zijn vastgesteld bij Algemene Maatregel van
Bestuur. Wij realiseren deze kerndoelen. Die zijn concreet gemaakt in
leerlijnen. Een leerlijn geeft aan hoe een leerling van zijn/haar beginniveau
tot het behalen van het kerndoel komt. Met leerlijnen en tussendoelen kan
de leerkracht de ontwikkeling van een kind beter plannen, volgen en
bijstellen. Leerlijnen zijn gekoppeld aan uitstroomniveaus.
Wij werken voor de leerstofoverstijgende leergebieden volgens de leerlijnen
die CED Groep ontwikkelde voor het speciaal (basis)onderwijs.
 
Onze school heeft zijn standaarden voor de vier hoofdvakken vastgesteld
(technisch lezen, spelling, begrijpend lezen en rekenen). Vanuit de
standaard is de leerlijn uitgezet en zijn de leerroutes er aan gekoppeld. De
standaarden zijn zo opgesteld dat wij aan de kerndoelen van het
onderwijs voldoen.
Standaard en arrangement technisch lezen
Standaard en arrangement spelling
Standaard en arrangement begrijpend lezen
Standaard en arrangement rekenen
 
Voor de CED leerlijnen Leren Leren en Sociaal Gedrag is de school volop in
ontwikkeling. De Dolfijn wil dat de leerlijnen geïntegreerd zijn in
programma van de dag. Van belang is dat de onderdelen goed verweven
worden in het onderwijs en dat de leerkrachten zich de leerlijn eigen
hebben gemaakt. Deze vaardigheid is nodig om de evaluatie momenten zo

https://www.dedolfijn.nl/1451
https://www.dedolfijn.nl/1451
https://www.dedolfijn.nl/1451
https://www.dedolfijn.nl/1451
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objectief mogelijk te laten verlopen. De Dolfijn bouwt de leerlijn op,
De kanjertraining is een programma dat ons helpt de leerlijn Sociaal
Gedrag te realiseren. Om tot een standaard te komen moet het aanbod wel
in de pas lopen met de leerlijn. Dit wordt in de komende jaren uitgewerkt.
 
 
Onderwijsprogramma
De Dolfijn is een school voor Speciaal Basisonderwijs (sbo) en valt binnen
de wet van het primair onderwijs. Voor ons onderwijs houdt dit in dat wij
ervoor zorgen dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces
kunnen doorlopen. Het wordt afgestemd op de voortgang in de ontwikkeling
van de leerlingen.
Ons onderwijs richt zich op de emotionele en de verstandelijke ontwikkeling,
op het ontwikkelen van creativiteit, op het verwerven van noodzakelijke
kennis en van sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden.
 
De Dolfijn maakt gebruik van methoden voor het basisonderwijs. De
aanpassingen c.q. onderwijsbehoeften die een leerling nodig heeft zal in het
aanbod worden meegenomen. De leerlijnen van de methoden worden
gevolgd maar zonodig aangepast, vertraagd, verkleind.
In het onderwijsaanbod is opgenomen dat leerlingen de keuze hebben om
extra tijd te besteden aan een vak. Op deze wijze stellen wij de leerling in
staat om achterstanden op onderdelen te verkleinen.
Eveneens wordt er, in overleg met leerling en ouders, voor versnellen van
het onderwijsaanbod gekozen als de leerling aangeeft hier aan toe te zijn.
Analyse van de toetsen en individueel onderzoek laten zien dat de leerling
de leerstof beheerst.
 
De Dolfijn heeft binnen zijn organisatie voor één groep (afhankelijk van het
aantal leerlingen soms twee groepen) een arrangement praktisch
georiënteerd. De leerlingen krijgen alle vakken gelijk aan het
basisprogramma maar er wordt een andere uitwerking gegeven. Veel
praktisch oefenen, extra herhaling, een rooster opgebouwd in halve uren,
door de dag heen wordt binnen de andere vakken het aanbod van taal,
rekenen, lezen gevlochten.
Plaatsing in deze groep is afhankelijkvan de kindkenmerken, intelligentie en
ondersteuningsbehoefte van de leerling. Er zijn leerlingen die maar één jaar
een plaatsing in deze groep nodig hebben, anderen zijn hun gehele
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schooltijd afhankelijk van deze wijze van lesgeven.
 
Wij volgen de wettelijk verplichte vakken voor het speciaal basisonderwijs.
Hieronder een overzicht van alle methodes, middelen en materialen die we
binnen de leerroutes op onze locatie gebruiken.
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leerroute/uitstroomprofiel
vervolgonderwijs

leermiddelen/methodes

leren leren CED leerlijn, geen aparte methode maar
verweven in de dag- en aanpakstructuren
binnen de groep/school.

sociaal gedrag Kanjertraining
CED leerlijn verweven in de dag- en
aanpakstructuren binnen de groep/school

Engels Take it Easy

  

Nederlandse taal en communicatie Kleuterplein
Veilig leren lezen/ Veilig in stapjes: groep 3 +
helft groep 4
Estafette: vanaf groep 4 tot en met groep 8
Taal op Maat: helft groep 4 tot en met groep
8
Spelling op Maat: helft groep 4 tot en met
groep 8
Onderste Boven van Lezen: deze methode
zal vervangen gaan worden
Blits(studievaardigheden): groep 5 tot en
met groep 8
Praktische groep: Zuid Vallei Begrijpend
lezen
Nieuwsbegrip: wordt gebruikt voor tutor
lezen en om teksten op inhoud te bespreken
Extra materiaal: zelfstandig spellen, spelling
in de lift, Zuid Vallei spelling, Woordenschat
ajodact (standaard gebruikt in de groepen
vanaf 5), Goed begrepen.
De Dolfijn doet mee met De Bibliotheek Op
School, betreft leesstimulering zowel thuis
als op school.

rekenen en wiskunde Kleuterplein
Wizwijs: hele school
Extra: Maatwerk, Rekentijgers, Slagwerk,
Elftal, Zuid Vallei rekenen voor groep 3/4
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mens, natuur en techniek Schooljaar 2015-2016 wordt er een nieuwe
methode uitgezocht.
Op dit moment wordt er niet specifiek met
een methode gewerkt maar aan de hand van
thema's (NME).
De Dolfijn doet mee met de 3D printer van
Aloysius.
Techniektorens

mens en maatschappij
(aardrijkskunde, geschiedenis,
verkeer)

Wijzer door de tijd
Geobas
Verkeersveilig (kleutergroep)
Klaar Over groep 3 tot en met 8

culturele oriëntatie & creatieve
expressie

Geen specifieke methode, de creativiteit van
de leerkracht.
De Dolfijn doet met twee groepen mee aan
het muziekproject van Aloysius.
Als school maken wij gebruik van What's Up.
Binnen Uithoorn verzorgen zij activiteiten op
dans, creatief/handvaardigheid, muziek
waarop de school zich kan inschrijven.

bewegen en sport Basislessen bewegingsonderwijs.
Als school maken wij gebruik van What's Up.
Binnen Uithoorn verzorgen zij
sportactiviteiten waarop de school zich kan
inschrijven.

 
 
Schoolondersteuningsprofiel
In ons Schoolondersteuningsprofiel heeft onze locatie omschreven hoe wij
passend onderwijs vormgeven in de praktijk: hoe ziet onze
basisondersteuning eruit en hoe onze extra ondersteuning vorm heeft
gekregen.
Ondersteuningsprofiel De Dolfijn
 
Het karakter van De Dolfijn is een school voor speciaal basisonderwijs in
Uithoorn. Het speciale zit vooral in het voorop laten staan van de
onderwijsbehoeften van de leerling.
De school is een doelgroepenschool met hier en daar kenmerken van een
integratieve voorziening.

https://www.dedolfijn.nl/1451
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Kenmerken van de doelgroepenschool:
Aanbodgericht;
Specifieke doelgroep;
Betrekkelijk uniforme onderwijsbehoeften;
Voorkeur voor leren in homogene groepen van leerlingen met de
betreffende onderwijsbehoeften;
Benodigde expertise voor doelgroep vraagt specialistische voorziening.
Kenmerken van de integratieve school:
Vraaggestuurd;
Voorzieningen in aanvulling op mogelijkheden reguliere scholen;
Voorzieningen om de reguliere scholen heen;
Geen ordening op basis van medische en/of psychologische kenmerken,
maar op basis van onderwijsbehoeften;
Voorkeur voor leren in heterogene groepen (verschillende
onderwijsbehoeften);
Inzet van de expertise heeft meerwaarde voor leerlingen die de behoefte
niet zo specifiek hebben.
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5.2 HRM-beleid
HRM-beleid in samenhang met onderwijsbeleid en bekwaamheid medewerkers Het
HRM-beleid van Aloysius is erop gericht om de ambities van Aloysius, locatie en
medewerkers op elkaar af te stemmen. Onze medewerkers werken vanuit onze
kernwaarden Kracht, Onvoorwaardelijkheid en Passie. Aloysius verwacht
van alle medewerkers dat zij flexibel zijn, resultaatgericht werken, hun
verantwoordelijkheid nemen en verantwoording afleggen over wat zij doen
en bereiken.
 
In 2020 verwacht Aloysius dat onderwijsprofessionals en
onderwijsondersteuners van Aloysius scholing en advies werken vanuit onze
gedeelde onderwijsvisie en dat zij de pedagogische tact en didactische
vaardigheden beheersen die kenmerkend zijn voor Aloysius. Zij zijn bevoegd,
hbo+ opgeleid en zijn in staat om meerdere rollen te vervullen (leerkracht,
coach, begeleider, projectbegeleider, netwerkpartner, et cetera).
 
Leven lang leren is de norm, voor leerlingen én voor professionals. Onze
school(locaties) en Aloysius scholing en advies zijn onderling verbonden
professionele leergemeenschappen. Medewerkers en teams blijven zich
aantoonbaar ontwikkelen, in lijn met onze koers. Teams zijn divers
samengesteld en zetten ieders talent optimaal in.
 
Om de bekwaamheid van de medewerkers van onze locatie te borgen,
besteden we tijdens de jaarlijkse functioneringsgesprekken veel aandacht
aan professionalisering in relatie tot ons onderwijskundig beleid. In een
persoonlijk ontwikkelplan legt iedere medewerker vast hoe hij/ zij zijn
bekwaamheid onderhoudt. Klik hier voor relevante HRM-
beleidsdocumenten.
 
Beleid evenredige vertegenwoordiging vrouwen in de schoolleiding
Voor invulling van vacatures kiest Aloysius voor de beste kandidaat. Bij
gelijke geschiktheid gaat onze voorkeur uit naar een vrouw.
 

http://aloysius.mavimcloud.com/mavimwebsites/ZowerkenwijMedewerker.html
http://aloysius.mavimcloud.com/mavimwebsites/ZowerkenwijMedewerker.html
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5.3 Kwaliteit en kwaliteitsbewaking
Aloysius werkt volgens de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs. Ons
kwaliteitszorgsysteem is gebaseerd op de ISO-norm, is toegesneden op het
speciaal onderwijs en kent zes domeinen: beleid, organisatie, primair
proces, mensen, partners en reflectie. Door de invoering van deze norm
betrekken wij medewerkers intensiever bij het maken van beleid. Ook is
werken volgens de kwaliteitscirkel Plan-Do-Check-Act steeds ‘normaler’ in
onze organisatie.
Wij toetsen en verbeteren onszelf planmatig en continu via interne
audits/verbeterplannen, tevredenheidsonderzoeken en
directiebeoordelingen. Scholen waar een audit heeft plaatsgevonden stellen
aan de hand daarvan een verbeterplan op. Download het
Kwaliteitshandboek Aloysius (PDF).
 
(A3)- jaarplansystematiek
Onze koers, de Schoolplannen en Jaarplannen zijn belangrijke documenten
voor onze kwaliteitszorg. Er is heldere samenhang tussen strategische
koersdoelen en de schooldoelen. Jaarlijks werken wij die doelen concreet
uit in Jaarplannen. Hiervoor is een jaarplansystematiek uitgewerkt, waarbij
uitgangspunt is dat teamleden gezamenlijk beleid ontwikkelen, uitvoeren,
volgen en bijstellen, gekoppeld aan onze Plan-Do-Check-Act-verbetercyclus.
Download hier onze jaarplansystematiek (PDF). In de periode 2016-2020
sluiten wij onze jaarplansystematiek aan op het A3-jaarplan. Hiermee zal
een integraal en digitaal systeem ontstaan, waarin wij onze jaarplancyclus
invullen en volgen (via tussentijdse evaluatiemomenten op diverse niveaus),
gekoppeld aan Bedrijfsvoering en HRM.

http://aloysius.mavimcloud.com/mavimwebsites/Medewerkers/Gen/site_files/373_handboek kwaliteit ondertekend.pdf
http://aloysius.mavimcloud.com/mavimwebsites/Medewerkers/Gen/site_files/373_handboek kwaliteit ondertekend.pdf
http://aloysius.mavimcloud.com/mavimwebsites/Documenten/Gen/site_files/334_Handleiding Jaarplan systematiek.pdf
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:::6 Analyse van onze
kwaliteit –
verbeterpunten in
relatie tot koersdoelen

Om tot dit Schoolplan te komen zijn in en met het team de volgende zaken
besproken: samen betekenisvol leren (Aloysius koers 2016-2020),
belangrijke ontwikkelingen voor onze locatie, de conclusies uit
kwaliteitsrapportages en onderzoeken. Hiervoor hebben wij gebruik
gemaakt van:
 
Tevredenheidsonderzoeken MTO, LTO, OTO
Tussenevaluatie juni 2015 Aloysius
Inspectierapport
Aloysiuskoers 2016-2020
Aloysiuskoers 2012-2016 (ingezette koers en voortgang van de
ontwikkelingen)
Auditrapport sector West
 
Binnen het team hebben wij de koersdoelen besproken en samen gekeken
naar wat er al op De Dolfijn gerealiseerd is en waarvan wij willen dat de
borging goed verricht gaat worden. 
 
Op basis van al die gesprekken en analyses zijn wij tot de volgende speer-
en verbeterpunten voor onze locatie gekomen, gekoppeld aan de
koersdoelen voor 2020. Dat zijn er – inclusief de doelen HRM en
Bedrijfsvoering – veertien in totaal.
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Op SBO de Dolfijn zijn al veel
ontwikkelingen ingezet. Van belang is
de borging te laten plaatsvinden door
alle processen goed te evalueren.

Aloysius koersdoelen 2020

De Dolfijn heeft verschillende
samenwerkingsvormen al uitgezet en zal
deze in de komende vier jaren uitbreiden
en behouden.
De Dolfijn is een samenwerking aan
gegaan met het MOC 't Kabouterhuis
waarin ingezet wordt op begeleiding
ouders, trainingen leerlingen.
Verder zijn er samenwerkingen met
Altra, MEE ten behoeve van trainingen
op sociaal-emotioneel gebied. Vanuit de
gemeente Uithoorn participeren wij mee
met het project Kinder-Coach. Het
project is schooljaar 2015-2016 opgestart
en heeft een looptijd van drie jaar.
Leerlingen waarbij dyslexie is
vastgesteld kunnen op school de
leestraining krijgen van ONL, zij
verzorgen binnen onze regio deze
individuele trainingen.
Leerlijnen Leren leren en Sociaal gedrag
van CED zullen geïntegreerd zijn in het
aanbod.

iedere leerling krijgt een passend,
uitdagend, integraal arrangement voor
onderwijs, ondersteuning en zorg, dat
perspectief biedt op een betekenisvolle
toekomst (in (vervolg)onderwijs,vrije tijd,
relaties)

Het mede-eigenaar gaat in de komende
jaren zich als een vaststaand gegeven
binnen ons onderwijs vastzetten.
Leerlingen zullen steeds jonger mee
genomen worden in hun eigen
ontwikkeling en samen met ouders en
leerkrachten doelen stellen t.a.v. deze
ontwikkeling.

iedere leerling is aantoonbaar en zoveel
als mogelijk mede-eigenaar van zijn
ontwikkelingsproces
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De Dolfijn is gestart in 2014-2015 met het
vergroten van het partnerschap door het
houden van startgesprekken. Na de
gehouden gesprekken is er een
onderzoek gedaan d.m.v. enquêtes,
gesprekken en literatuuronderzoek.
(Master Sen afstudeeronderwerp)
Aanpassingen van uit onderzoek zijn
uitgevoerd.
Op verzoek van ouders is er voorgaand
aan de gesprekken een open middag op
school geweest. Het hele proces van
startgesprekken wordt jaarlijks
geëvalueerd met betrokkenen.
Aanpassingen om de leesbaarheid van
de kindplannen te vergroten worden
jaarlijks uitgevoerd. Het partnerschap is
volledig geïntegreerd in het onderwijs.
Ouders zijn volop partner.

iedere ouder (lees ook: partner, familie,
verzorger) wordt als partner in
opvoeding en onderwijs en zorg
benaderd en wordt actief betrokken bij
de ontwikkeling van zijn kind, het
ontwikkelingsperspectief en het
onderwijs of ondersteuning (en heeft
(digitaal) inzicht in resultaten en
ontwikkelingsvoortgang)

De Dolfijn gaat als team aan de slag om
goed uit te werken wat de inhoud is van
deze 21e eeuwse vaardigheden. Hiervoor
zullen zij studiedagen volgen. De
uitwerking moet zichtbaar zijn in het
onderwijs dat gegeven wordt. Doelen die
hier uit voortkomen zijn in de
groepsplannen vastgesteld . De
onderdelen als ICT-geletterheid is een
zichtbaar item in het onderwijs van de
Dolfijn. Op de Dolfijn blijven de
leerkrachten zich hierin verder
bekwamen. Het aantal IPAD zullen
worden uitgebreid. De praktische groep
draait 2015-2016 een pilot m.b.t. IPADs
geïntegreerd in het onderwijsaanbod. Na
evaluatie uitbreiding van groepen en
verdere integratie. Doel: ICT goed
geïntegreerd in
lesaanbod/onderwijsaanbod.

21e eeuwse vaardigheden zijn onderdeel
van ons onderwijs- en
ondersteuningsaanbod, net als
cultuureducatie
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Er gaan twee nieuwe methoden
uitgezocht worden voor begrijpend lezen
en biologie/techniek. Implementatie zal
zijn uitgevoerd en begeleiding ingehuurd
indien nodig.
De Dolfijn doet mee met het
muziekproject en het 3d printer project
van Aloysius. Het traject zal na evaluatie
aangepast worden en verder uitgezet
naar de andere groepen.

ons onderwijs sluit aan bij leren met
hoofd, hart en handen en worden
aangeboden in een uitdagende,
betekenisvolle en contextrijke
leeromgeving waarin samen leren elke
dag zichtbaar is

Eén onderwijsassistent volgt de PABO
en drie leerkrachten zijn begonnen met
Master SEN modules. Leerkrachten die
geen gymbevoegdheid hebben zullen
deze moeten volgen.
De Dolfijn volgt Aloysius aanname beleid.

onze medewerkers handelen volgens
onze onderwijsvisie, beheersen de
pedagogische tact en didactische
vaardigheden die kenmerkend zijn voor
Aloysius. Zij zijn bevoegd, hbo+ opgeleid
en zijn in staat om meerdere rollen te
vervullen (leerkracht, coach, begeleider,
projectbegeleider, netwerkpartner et
cetera)

4D wordt blijvend verder uit ontwikkeld,
De Dolfijn wil zijn standaarden
betrouwbaar neerzetten.
De Dolfijn doet mee met de SBO
kenniskring en zal daarbij betrokken
blijven.

onze scholen en
ondersteuningsdiensten zijn onderling
verbonden professionele
leergemeenschappen: medewerkers en
teams blijven zich aantoonbaar
ontwikkelen, in lijn met onze koers.
Teams zijn divers samengesteld en
zetten ieders talent optimaal in

De Dolfijn heeft aanbod arrangementen
en ontwikkelt deze verder samen met
het SWV. Tevens ontwikkeling in plan
inhuur van leerkrachten door de scholen
in het SWV.

onze scholen en
ondersteuningsdiensten werken vanuit
eigen kracht en vraaggericht integraal
samen met netwerkpartners in het
samenwerkingsverband passend
onderwijs, zo mogelijk in integrale
kindcentra of kennis- en
expertisecentra

Borging door onderhouden van
contacten via de verschillende
overleggroepen van zowel
basisonderwijs als vervolgonderwijs.

onze scholen hebben aantoonbaar
goede doorgaande leerlijnen met
regulier onderwijs, vervolgonderwijs,
werkgevers of instellingen voor
dagbesteding en maken de
ontwikkelingsvoortgang van leerlingen
zichtbaar in (digitale) portfolio’s
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De Dolfijn is, samen met partnerscholen
uit het SWV, een plan aan het opzetten
ten behoeve van leerlingen vanaf 4 jaar.

wij ontwikkelen samen met onze
netwerkpartners nieuwe onderwijs- en
ondersteuningsarrangementen, ook
voor (voor Aloysius) nieuwe doelgroepen

Leerkrachten blijven zich ontwikkelen
door:
het volgen van Master SEN modules via
Aloysius Academie
trainingen via Aloysius Academie
studiedagen van de Dolfijn, studiedag
van de Brede School
cafébijeenkomst van de Brede School
cursussen en/of opleidingen vanuit R&O
gesprekken
Kanjertraining
Oplossingsgericht werken
4D
21ste eeuwse vaardigheden

levenslang samen leren en
talentontwikkeling van onze
medewerkers optimaal ondersteunen

PR richting basisscholen buiten ons SWV.
Uitnodiging om de school te bezoeken
en een bezoek van ons aan de school.
Brochure.
Betrokken bij alle overlegvormen die er
zijn binnen en buiten het SWV. (SBO
overleg, kernprocedure, UDO, DOBS,
kernoverleggen van Aalsmeer, Uithoorn
en De Ronde Venen.

strategisch intern en extern
communicatiebeleid ondersteunt onze
koers maximaal

De Dolfijn is 'in control'.
Directie doet mee met de
leiderschapsdagen Financiën.

Aloysius blijft financieel en
bedrijfsmatig volledig ‘in control’ en
risicobeheersing gaat gelijk op met het
ondernemerschap dat nodig is voor
(onder meer) deelname in integrale
kindcentra, kennis- en expertisecentra,
et cetera)

Volgen Aloysiusbeleid. medewerkers ontzorgen via
gestandaardiseerde systemen die het
werken van onze professionals
eenvoudiger maken
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:::7 Van Schoolplan naar
Jaarplan: doelen

Aloysius werkt met een Jaarplansystematiek (zie 5.3). In ons Schoolplan
hebben wij de kaderstellende doelen van de Aloysius Stichting vertaald naar
doelen voor onze locatie, rekening houdend met de verbeterpunten (zie 6)
en onze visie. Jaarlijks geven we in ons Jaarplan weer wat wij hebben
gerealiseerd en waaraan wij dat jaar werken.
 
De koersdoelen voor onze locatie voor 2020:
1. iedere leerling krijgt een passend, uitdagend, integraal arrangement voor
onderwijs, ondersteuning en zorg, dat perspectief biedt op een
betekenisvolle toekomst (in (vervolg)onderwijs, arbeid, dagbesteding, wonen,
vrije tijd, relaties)
 
2. iedere leerling is aantoonbaar en zoveel als mogelijk mede-eigenaar van
zijn ontwikkelingsproces
 
3. iedere ouder (lees ook: partner, familie, verzorger) wordt als partner in
opvoeding en onderwijs en zorg benaderd en wordt actief betrokken bij de
ontwikkeling van zijn kind, het ontwikkelingsperspectief en het onderwijs of
ondersteuning (en heeft (digitaal) inzicht in resultaten en
ontwikkelingsvoortgang)
 
4. 21e eeuwse vaardigheden zijn onderdeel van ons onderwijs- en
ondersteuningsaanbod, net als cultuureducatie
 
5. ons onderwijs sluit aan bij leren met hoofd, hart en handen en worden
aangeboden in een uitdagende, betekenisvolle en contextrijke leeromgeving
waarin samen leren elke dag zichtbaar is
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6. onze medewerkers handelen volgens onze onderwijsvisie, beheersen de
pedagogische tact en didactische vaardigheden die kenmerkend zijn voor
Aloysius. Zij zijn bevoegd, hbo+ opgeleid en zijn in staat om meerdere rollen
te vervullen (leerkracht, coach, begeleider, projectbegeleider,
netwerkpartner et cetera)
 
7. onze locatie is een onderling verbonden professionele leergemeenschap:
medewerkers en teams blijven zich aantoonbaar ontwikkelen, in lijn met
onze koers. Ons team is divers samengesteld en wij zetten ieders talent
optimaal in
 
8. onze locatie werkt vanuit eigen kracht en vraaggericht integraal samen
met netwerkpartners in het samenwerkingsverband passend onderwijs, zo
mogelijk in integrale kindcentra of kennis- en expertisecentra
 
9. wij hebben aantoonbaar goede doorgaande leerlijnen met regulier
onderwijs, vervolgonderwijs, werkgevers of instellingen voor dagbesteding
en maken de ontwikkelingsvoortgang van leerlingen zichtbaar in (digitale)
portfolio’s
 
10. wij ontwikkelen samen met onze netwerkpartners nieuwe onderwijs- en
ondersteuningsarrangementen, ook voor (voor Aloysius) nieuwe
doelgroepen
 
11. levenslang samen leren en de talentontwikkeling van onze medewerken
worden optimaal ondersteund
 
12. ons interne en externe communicatiebeleid ondersteunt onze koers
maximaal
 
13. wij zijn financieel en bedrijfsmatig volledig in control en onze
risicobeheersing gaat gelijk op met het ondernemerschap dat integraal
samenwerken met onze netwerkpartners met zich meebrengt
 
14. medewerkers zijn ontzorgd door de invoering van gestandaardiseerde
systemen (die het werken van onze professionals eenvoudiger maken)
vanuit Aloysius
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:::8 Bijlagen

Klik hier voor gerelateerde documenten van de Aloysius Stichting. 
http://aloysius.mavimcloud.com/mavimwebsites/ZowerkenwijDocumenten.
html
 
Voor het Schoolplan:

Aloysius Koers 2020-
Onderwijsvisie Aloysius-
http://aloysius.mavimcloud.com/mavimwebsites/Medewerkers/Gen/e147.
htm
Handboek kwaliteit-
http://aloysius.mavimcloud.com/mavimwebsites/Medewerkers/Gen/e145.
htm
Aloysius kader inspectie eisen                     -
http://aloysius.mavimcloud.com/mavimwebsites/Medewerkers/Gen/e122.h
tm
Veiligheidsbeleid-
http://aloysius.mavimcloud.com/mavimwebsites/Medewerkers/Gen/e123.
htm
Strategisch HRM-Beleid-
http://aloysius.mavimcloud.com/mavimwebsites/Medewerkers/Gen/e130.
htm
Intensivering Personeelsbeleid-
http://aloysius.mavimcloud.com/mavimwebsites/Medewerkers/Gen/e128.
htm
Cultuurprogramma Aloysius-
http://aloysius.mavimcloud.com/mavimwebsites/Medewerkers/Gen/e129.
htm
Duurzame inzetbaarheid/professionalisering-
http://aloysius.mavimcloud.com/mavimwebsites/Medewerkers/Gen/e131.h
tm
Beleid inzake evenredige vertegenwoordiging vrouwen in de schoolleiding-

http://aloysius.mavimcloud.com/mavimwebsites/ZowerkenwijDocumenten.html
http://aloysius.mavimcloud.com/mavimwebsites/ZowerkenwijDocumenten.html
http://aloysius.mavimcloud.com/mavimwebsites/Medewerkers/Gen/e147.htm
http://aloysius.mavimcloud.com/mavimwebsites/Medewerkers/Gen/e147.htm
http://aloysius.mavimcloud.com/mavimwebsites/Medewerkers/Gen/e145.htm
http://aloysius.mavimcloud.com/mavimwebsites/Medewerkers/Gen/e145.htm
http://aloysius.mavimcloud.com/mavimwebsites/Medewerkers/Gen/e122.htm
http://aloysius.mavimcloud.com/mavimwebsites/Medewerkers/Gen/e122.htm
http://aloysius.mavimcloud.com/mavimwebsites/Medewerkers/Gen/e123.htm
http://aloysius.mavimcloud.com/mavimwebsites/Medewerkers/Gen/e123.htm
http://aloysius.mavimcloud.com/mavimwebsites/Medewerkers/Gen/e130.htm
http://aloysius.mavimcloud.com/mavimwebsites/Medewerkers/Gen/e130.htm
http://aloysius.mavimcloud.com/mavimwebsites/Medewerkers/Gen/e128.htm
http://aloysius.mavimcloud.com/mavimwebsites/Medewerkers/Gen/e128.htm
http://aloysius.mavimcloud.com/mavimwebsites/Medewerkers/Gen/e129.htm
http://aloysius.mavimcloud.com/mavimwebsites/Medewerkers/Gen/e129.htm
http://aloysius.mavimcloud.com/mavimwebsites/Medewerkers/Gen/e131.htm
http://aloysius.mavimcloud.com/mavimwebsites/Medewerkers/Gen/e131.htm
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Handleiding jaarplansystematiek-
http://aloysius.mavimcloud.com/mavimwebsites/Medewerkers/Gen/e124.
htm

 
Voor onze locatie:

Schoolgids https://www.dedolfijn.nl/1713-
Kerndoelen en leerlijnen Standaard en arrangement-
Verslag Audit-
Inspectieverslag Inspectieverslag 2013-
Rapportages tevredenheidsonderzoeken Tevredenheidsonderzoek-
Verslag bijeenkomsten teamsessies jaarplansystematiek-

http://aloysius.mavimcloud.com/mavimwebsites/Medewerkers/Gen/e124.htm
http://aloysius.mavimcloud.com/mavimwebsites/Medewerkers/Gen/e124.htm
https://www.dedolfijn.nl/1713
https://www.dedolfijn.nl/2054
https://www.dedolfijn.nl/1451
https://www.dedolfijn.nl/1451


 


