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1. Inleiding

1.1. Inleiding

Voor u ligt het schoolplan van de Korte Vlietschool voor de periode augustus 2020 tot en met juli 2024. Dit 
schoolplan is tot stand gekomen met input vanuit het team van de Korte Vlietschool, ouders, de sector ZML en 
het bestuur van stichting Resonans. Het beschrijft waar we de komende vier jaar met elkaar aan gaan werken op 
de Korte Vlietschool  om uiteindelijk aan de leerling zo goed mogelijk onderwijs te bieden. Want in de kern is dat 
toch waar het uiteindelijk allemaal om draait: de leerling! 

In de afgelopen schoolplanperiode is gewerkt aan de volgende thema's: opbrengst gericht werken, een veilig 
schoolklimaat, zelfsturende teams en een verdieping van de visie op ICT en 21 century skills. 

Er is een start gemaakt met opbrengstgericht werken. Inmiddels weten de teamleden wat opbrengstgericht 
werken betekent. De komende vier jaar zal er een verdiepingsslag gemaakt worden, met name in het zelf voeren 
van de regie en de spilfunctie van de leerkracht daarbij. 

Veel aandacht voor een veilig schoolklimaat en een effectieve omgang met de leerlingen met moeilijk 
verstaanbaar gedrag heeft ervoor gezorgd dat de Korte Vlietschool een rustige school met een vriendelijk klimaat 
is. Waar nodig wordt hulp en/of ondersteuning  adequaat ingezet. 

De teamleden hebben de afgelopen jaren zelforganiserende teams (ZO teams) gevormd. De basis van de 
structuur en de werkwijze is gelegd. De komende jaren staan in het teken van verdere inhoudelijke verdieping en 
ontwikkeling van de verschillende ZO teams. Hierbij staat leren van en met elkaar centraal. 

Een visie op ICT en hoe deze in te zetten in het licht van 21th Century skills is inmiddels beschreven. De 
komende jaren zullen gebruikt worden of dit te verfijnen en verder uit te werken. 

Samenvattend zien we in essentie de volgende ontwikkeling die binnen de Korte Vlietschool gaande is: 

De vorige schoolplanperiode stond vooral in het teken van het leggen van een nieuwe organisatie (gaan werken 
met zelforganisatie) waarbij we de komende jaren inzetten op een traject naar verdere verdieping. 

We zien een ontwikkeling van doen, naar pro-actief en zelfstandig, zowel bij leerlingen als bij teamleden. 

In dit schoolplan is beschreven hoe we dit de komende vier jaar gaan doen met elkaar. 

De medezeggenschapsraad van de Korte Vlietschool stemde op 3 november 2020  in met het schoolplan. Het 
schoolplan is op 25 november 2020 vastgesteld door het college van bestuur van Resonans. 



2. Koers

2.1. De koers van Resonans

Speerpunten van de strategische notitie Resonans 

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

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

Als meest belangrijke –strategische- vraagstukken zien wij: 

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

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

De komende beleidsperiode richten we ons daarom op drie speerpunten: 

Onderwijskundig sterker 

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

Op stichtingsniveau wordt ‘kwaliteit’ geborgd door het KSO (Keurmerk Speciaal Onderwijs) en door vaststellen 
van een professioneel statuut. Daardoor wordt expliciet aangegeven wat van professionals wordt verwacht. Het 
proces van organisatieontwikkeling naar 

(onderwijskundige) zelforganisatie op teamniveau wordt doorgezet. Hierbij wordt in ieder geval aandacht besteed 
aan ruimte geven en ruimte nemen. 

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

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

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

Slimmer organiseren 

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

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

Financieel 

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



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

Personeel 

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

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

Extern meer slagkracht 

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

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

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

Resonans realiseert op bestuurlijk niveau in regionale samenwerking: 

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

2. de ontwikkeling van minstens één IKC, samen met MKD/Kinderopvang; dit leidt tot een grotere kans
voor leerlingen om door te stromen naar een school in plaats van direct naar de dagbesteding.

Landelijk is Resonans vertegenwoordigd om voor haar doelgroep op te komen en zich continu in te zetten voor 
blijvend goede onderwijsvoorzieningen. Op stichtingsniveau zal worden geanticipeerd op de personeelsbehoefte 
van de toekomst door te werken met strategische personeelsplanning. 

2.2. De koers van onze sector 

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

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

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

• onderwijskundig sterker
• meesterschap
• alle medewerkers ambassadeur
• naar inclusiever onderwijs

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



2.3. De koers van onze school 

De missie en visie van de Korte Vlietschool 

Missie: 
"Ons ideaalbeeld is een zml-leerling die bij het schoolverlaten zelfvertrouwen heeft, ook in het contact met 
anderen. Een leerling die de kennis en vaardigheden heeft om zo zelfstandig mogelijk in het leven te staan en 
eigen beslissingen neemt". 

Visie: 
"Het onderwijs op de Korte Vlietschool begeleidt leerlingen naar een zo groot mogelijke zelfstandigheid. De 
leerlingen leren keuzes maken, initiatief tonen en voor zichzelf opkomen. Om dit te bereiken, bieden we een 
goede balans tussen veiligheid en uitdaging, waarbinnen leerlingen worden geaccepteerd en gerespecteerd. Door 
duidelijkheid, vertrouwen en geborgenheid krijgen leerlingen de kans zich maximaal te ontplooien". 

De missie en visie zijn verder uitgewerkt in een 'doelboom'. Deze bestaat uit drie pijlers die het onderwijs verder 
vormgeven en inrichten( zie bijlage). 

Samen met de speerpunten en kernwaarden van Resonans vormen zij richting voor de doelen van het schoolplan. 

Schoolontwikkeling 

• Het werken met zelforganiserende teams (ZO teams). De afgelopen jaren is op organisatieniveau
de basis gelegd voor het werken met zelforganisatie. Voor de komende vier jaar worden de teams op
inhoudsniveau verstevigd en verder uitgebouwd. Hierbij staan de competenties van de teamleden
binnen een ZO team centraal. Samen beter, beter samen.

• Opbrengstgericht werken. Met behulp van het landelijk ingevoerde LECSO model worden de
competenties en de ondersteuningsbehoeften van de leerlingen in kaart gebracht, wat richting geeft aan
hun uitstroomniveau. Dit uitstroomniveau is basis van het onderwijsaanbod, waarbij gestreefd wordt de
leerling zich zo goed mogelijk te laten ontwikkelen op alle gebied, waarbij tegelijkertijd getracht wordt
onderwijsbelemmeringen zoveel mogelijk weg te nemen.  De leerkracht voert hierbij de regie, in het
bepalen van de leerlijn en het opstellen en evalueren van de doelen. Meesters in gespecialiseerd
onderwijs.

• Structureel evalueren van alle vakgebieden en bijbehorende methodieken. De komende vier
jaar zullen de vakgebieden en lesmethodes worden beoordeeld op de mate waarin zij passen bij het
onderwijs en de leerdoelen. Zo nodig zullen zij worden aangepast of vervangen.

• Zichtbare actieve en zelfstandige rol van de leerlingen. Maximale zelfstandigheid en minimale
afhankelijkheid.

• Driehoek ouders-leerling-school. Voor een optimale ontwikkeling van de leerling is samenwerking
met de ouders noodzakelijk. In toenemende mate verloopt het contact met ouders om diverse redenen
moeizaam. Doel is om deze contacten te verbeteren.

• ICT, als onderdeel van de 21th century skills. Binnen het onderwijs neemt het aandeel van ICT
middelen steeds meer toe. Hiervoor wordt een leerlijn ingevoerd. Leerkrachten worden geschoold om
deze zo effectief mogelijk te kunnen inzetten bij alle vakken.

Strategisch gebied 

• Groei van het leerlingenaantal. De afgelopen jaren is het aantal leerlingen fors toegenomen
waardoor het huidige schoolgebouw niet meer toereikend is. Er moet worden gekeken naar
alternatieven binnen de Leidse regio. Hierbij zal ook gekeken worden naar
samenwerkingsmogelijkheden met andere partners. Mogelijk zetten we eerste stappen richting
meer inclusief onderwijs.

• De Korte Vlietschool wil zoeken naar mogelijkheden om kennis en kunde van ouders te benutten
binnen het onderwijs. Op maatschappelijk gebied zien we steeds meer initiatieven van ouders die, op
verschillend gebied, professionele ondersteuning zoeken voor hun kind. Ouders weten vaak prima wat
hun kind nodig heeft om zich verder te ontwikkelen.

• In de huidige arbeidsmarkt is het moeilijk(er) om aan goed geschoold personeel te komen. Er ligt
een vraag om hier over na te denken en als Korte Vlietschool hierop te anticiperen.



3. Organisatie

3.1. Onze organisatie

Algemeen 

De Korte Vlietschool is onderdeel van Stichting Resonans en biedt onderwijs aan leerlingen van vier tot twaalf 
jaar met een verstandelijke beperking. Hij bestaat uit acht groepen, waar onderwijs naar zelfstandigheid en 
optimale ontwikkeling centraal staat. 

De maximale zelfstandigheid en ontplooiingsruimte geldt zowel voor de leerlingen als voor de teamleden. Voor de 
leerlingen heeft dit invloed op de manier waarop de onderwijsgroepen zijn ingericht. Voor de teamleden betekent 
dit werken met zelforganisatie in de vorm van zelforganiserende teams, de zogenoemde ZO teams. 

De komende jaren zullen deze ZO teams verder door ontwikkelen naar een professioneler niveau. Er komt 
aandacht voor het verstevigen van de overlegvormen, cyclisch werken volgens de PDCA cyclus (plan do check 
(re-)act), feedback geven en ontvangen, lange termijn visie vormen, eigenaarschap tonen en reflecterend 
handelen. 

Zelforganisatie - ZO teams 

De vijf ZO teams van de Korte Vlietschool zijn samengesteld uit een aantal teamleden, elke medewerker is 
onderdeel van minimaal één ZO team. De teams werken vanuit de missie, visie en pijlers aan doelen en ambities 
en beantwoorden strategische vragen van de Korte Vlietschool. 

Elk ZO team is voor bepaalde gebieden/processen binnen de school verantwoordelijk, waarbij de teams 
gezamenlijk alle activiteiten binnen de school omvatten. 

De teams hebben waar mogelijk zelf beslissingsrecht ten aanzien van ambities en doelen, wanneer ze deze willen 
realiseren en hoe ze dat doen. Deze worden door hen zelf geformuleerd en in tijd weggezet. Deze doelen en 
ambities komen voort uit de koers van de stichting en de school, maar kunnen ook vanaf de werkvloer ontstaan 
vanuit urgentie, wensen ten aanzien van verbetering van bestaande processen of activiteiten of een wens tot 
vernieuwing. Hierbij wordt uitgegaan van 80% verbetering en 20% vernieuwing. 

De ambities en doelen worden elk jaar opgesteld en gepresenteerd aan het hele team bij de start van het 
schooljaar. Gedurende het schooljaar plannen de ZO teams zelf hun bijeenkomsten en activiteiten in. Op 
teamvergaderingen kunnen ZO teams hun vorderingen presenteren. Ook wordt tweemaal per jaar geëvalueerd 
op doelniveau, procesniveau en behaalde resultaten. 

De komende jaren zal het werken met zelforganisatie zich verder ontwikkelen en verdiepen, het doel is dat er 
steeds meer verantwoordelijkheid bij de ZO teams zelf komt te liggen. Zij zullen in toenemende mate ook 
verantwoordelijk worden voor de (deel) begroting van het ZO team en de verantwoording daarvan. 

De vijf ZO teams van de Korte Vlietschool kennen de volgende opdrachten: 

1. ZO-team Cognitieve kernvakken
Opdracht: leerlingen stromen uit op een didactisch niveau dat bij hen past. Opbrengsten zijn gelijk aan
of boven de gestelde verwachting van de school. Dit team is verantwoordelijk voor het , in een
doorgaande lijn, aanbieden van de cognitieve kernvakken.

2. ZO-team Overige vakken en ICT
Opdracht: leerlingen stromen uit op een didactisch niveau dat bij hen past op alle vakken zoals vermeld
in het groepsplan. Er is cohesie binnen het (grote) team over de wijze van het aanbieden van de lessen
en de te behalen doelen.

3. ZO-team Sociaal-emotioneel/sociale veiligheid
Opdracht: leerlingen volgen onderwijs binnen een veilige schoolomgeving waar leerlingen voor zichzelf
leren opkomen en zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren. Dit team is ook verantwoordelijk voor
ouderparticipatie en burgerschapsonderwijs.



4. ZO-team Professionele cultuur en kwaliteit
Opdracht: dit team werkt ondersteunend voor het grote team waarbij kwaliteit het kernwoord is. Dit
team initieert initiatieven of signaleert zaken die nodig zijn om de professionele cultuur of kwaliteit
schoolbreed te verhogen of te waarborgen. Waarbij zij soms zelf zaken uitwerkt (beleidsstukken of
protocollen opstelt) of soms zaken signaleert en doorgeeft aan een ander ZO team of het gehele team
om dit op te pakken.

5. ZO-team Feesten en vieringen.
Opdracht: organiseren van feesten en activiteiten voor leerlingen en teamleden.

Het motto van de ZO teams is: we versterken wat goed is en groeien mee met nieuwe ontwikkelingen. 

Grote (of hele) team 

Het kan voorkomen dat bepaalde gestelde ambities, doelen of aandachtspunten op het hele team van toepassing 
zijn of met het hele team besloten of besproken moeten worden. Soms omdat het niet past binnen een ZO team, 
of omdat het bijvoorbeeld een éénmalig iets (vanuit actualiteit bijvoorbeeld) is waar wel op geanticipeerd moet 
worden. In dat geval wordt het punt ingebracht op een algemene teamvergadering of studiedag of wordt 
geregeld dat er een ander moment voor wordt vrijgemaakt. Alsnog kan dan besloten worden dat een ZO team 
het oppakt of ieder teamlid heeft vanuit zijn "horen bij het totale team" hier iets in te doen. Dan worden daar 
afspraken over gemaakt. Met andere woorden: elk teamlid maakt deel uit van een ZO team maar blijft ook altijd 
lid van het gehele Korte Vlietschool team. 

Commissie van Begeleiding (CVB) 

De commissie van begeleiding heeft binnen de Korte Vlietschool een centrale rol in het traject van zorg en 
begeleiding. Zij ondersteunt de teamleden in de begeleiding van de leerlingen, is eindverantwoordelijk voor de 
leerlingenzorg en beslist over terugplaatsing of overplaatsing naar andere vormen van (speciaal) onderwijs. De 
CvB bestaat uit de teamleider, de psycholoog,  de maatschappelijk werker en intern begeleider. Zij komen elke 
week bijeen en eenmaal per twee maanden is ook de jeugdarts aanwezig. Vanaf het schooljaar 2020 vormen de 
teamleden van de CvB ook het ZO team Professionele cultuur en kwaliteit. 

Op de Korte Vlietschool zijn onder andere afspraken gemaakt ten aanzien van hoe we met elkaar omgaan, hoe 
we met pesten omgaan en wat we eraan doen om dit te voorkomen. Deze afspraken zijn vastgelegd in 
protocollen, die op de website zijn in te zien. Een aantal van deze protocollen worden in deze schoolplanperiode 
geëvalueerd en, indien nodig, bijgesteld.  Deze protocollen zullen toegevoegd gaan worden in het integraal 
sociaal veiligheidsplan dat komend jaar gemaakt moet gaan worden. 

3.2. Ambities organisatie 

De ambities met betrekking tot de organisatie zijn samen te vatten in één overkoepelende ambitie, namelijk het 
verder verstevigen en door ontwikkelen van de zelforganiserende teams. Het doel is dat steeds meer 
verantwoordelijkheid komt te liggen bij de ZO teams, te beginnen bij verantwoordelijkheid voor (een deel van) de 
(investerings)begroting. 

Een ander doel is groei van de ZO teams in het stellen van doelen en ambities, het (gezamenlijk) evalueren 
hiervan en het verantwoorden van behaalde resultaten naar teamleider en team. 

In hoofdstuk 5 Medewerkers wordt beschreven hoe de ZO teams op het gebied van het opdoen van kennis 
rondom vakgebieden en leren van en met elkaar worden verstevigd. 





4. Onderwijs

4.1. Ons onderwijs

Algemeen 

De leerlingen op de Korte Vlietschool hebben door hun verstandelijke beperking achterstanden op cognitief, 
didactisch, communicatief en/of sociaal-emotioneel gebied. Daarnaast hebben veel leerlingen een extra 
ondersteuningsbehoefte  door bijkomende problematiek als autisme, AD(H)D, hechting, trauma of een 
problematische thuissituatie. 

Ondanks deze moeilijkheden wordt ernaar gestreefd dat de leerlingen zich zo goed mogelijk ontplooien en dat zij 
zo zelfstandig mogelijk de school verlaten. Vanuit die gedachte is er binnen het lesrooster veel tijd voor de 
kernvakken (schriftelijke) taal en rekenen, leren leren, zelfredzaamheid, burgerschapskunde en oriëntatie op 
mens en wereld. 

1. Zelfredzaamheid

Het onderwijs op de Korte Vlietschool wordt gegeven in acht, voornamelijk heterogene groepen waarin leerlingen 
veel van en met elkaar leren. Deze groepen worden samengesteld op basis van onderwijsbehoefte, waarbij 
sociaal-emotioneel niveau, didactisch niveau en leeftijd voorop staan. Waar mogelijk werken we in niveaugroepen 
met oog voor de individuele leerling. 

Voor jonge leerlingen (vier tot acht jaar), die didactisch en cognitief toe zijn aan onderwijs, maar sociaal-
emotioneel nog niet, zijn de reguliere groepen van de Korte Vlietschool ongeschikt. Voor hen is er een specifieke 
zorg-onderwijsgroep, de Kleine Pont, een samenwerking tussen Resonans, het samenwerkingsverband PPO 
Leiden en zorgaanbieder Gemiva. Binnen deze groep ontvangen acht leerlingen onderwijs en zorg om hen de 
vaardigheden te leren die nodig zijn om deel te kunnen nemen aan een reguliere SO groep. Hierbij staan 
observatie en het behalen van tussendoelen centraal. Na deze intensieve begeleiding van één of maximaal twee 
jaar kan een leerling de overstap maken naar een reguliere klas binnen het speciaal onderwijs. Een aantal 
leerlingen zal dat uiteindelijk niet kunnen; zij vervolgen hun pad verder binnen de dagbesteding/zorg. 

De stimulans van zelfredzaamheid van de leerlingen wordt de komende jaren verder doorontwikkeld. Bepaald 
wordt hoe een actieve en zelfstandige rol van de leerling er binnen elke leeftijdscategorie en/of leerroute uitziet, 
hoe dit kan worden ontwikkeld en hoe deze werkwijze wordt verankerd binnen het onderwijssysteem. 

Momenteel nemen leerlingen vanaf 10 jaar (deels) deel aan het OPP (ontwikkelingsperspectiefplan) gesprek in 
bijzijn van ouders en leerkrachten. Deze leerlingbetrokkenheid zal de komende jaren worden vergroot door 
middel van coachingsgesprekken met de leerlingen waarin zij hun eigen doelen leren aangeven en evalueren. 

2. Veilige leeromgving

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

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

Daarnaast wordt de lijst ZIEN! gebruikt voor het opstellen van individuele en groepsdoelen voor de sociaal-
emotionele ontwikkeling. De komende tijd wordt de hernieuwde leerlijn sociaal-emotioneel (CED SEO ZML/VSO 
inclusief ZIEN!) ingevoerd. 



Tenslotte is het nodig dat het spel van de leerlingen kwalitatief verbetert. Aandacht voor de inrichting van de 
schoolpleinen, de wijze waarop begeleid spel wordt gegeven en de mogelijkheden van de snoezelruimte is 
belangrijk. Hier wordt de komende jaren aan gewerkt. 

3. Opbrengstgericht werken

De leerkrachten voeren de regie over het leerproces van de leerling. Zij werken opbrengstgericht aan de hand 
van de leerlijnen en handelingsdoelen. Tweemaal per jaar worden de individuele en groepsdoelen geëvalueerd en 
bijgesteld. 

Vanaf 2020 vormt het landelijk doelgroepenmodel van Lecso de leidraad voor de gestelde einddoelen, die worden 
weergegeven in leerroutes. Momenteel wordt er gewerkt met drie verschillende leerroutes. Elke leerroute kent 
zijn eigen onderwijsaanbod met daarbij behorende kerndoelen (einddoelen). Er is per leerroute vastgesteld 
hoeveel onderwijstijd aan welk vakgebied per week besteed wordt. 

Ieder jaar wordt beoordeeld of een leerling nog op zijn plaats is binnen de leerroute. Indien nodig kan een 
leerling overstappen naar een beter passende leerroute. 

De drie leerroutes zijn: 

• Leerroute 2: deze leerlingen hebben over het algemeen een IQ tussen de 20-34 en/ of een intensieve
ondersteuningsbehoefte. De ontwikkeling van deze leerlingen komt uit op een ontwikkelingsniveau <M3.
De uitstroombestemming voor deze leerlingen zal zijn VSO dagbesteding taakgericht en activerend.

• Leerroute 3: deze leerlingen hebben over het algemeen een IQ tussen 35-49 en/ of een voortdurende
ondersteuningsbehoefte. Deze leerlingen komen uit op een ontwikkelingsniveau< E3. De
uitstroombestemming voor deze leerlingen zal zijn VSO dagbesteding taakgericht/ activerend of beschut
werk.

• Leerroute 4: deze leerlingen hebben over het algemeen een IQ tussen 50-69 en/ of een regelmatige
ondersteuningsbehoefte. Deze leerlingen komen uit op een ontwikkelingsniveau E3-M5. de
uitstroombestemming voor deze leerlingen zal zijn (beschutte) arbeid.

Een leerlijn geeft voor een specifiek leergebied aan hoe leerlingen van een bepaald beginniveau tot een einddoel 
komen. De leerlijnen zijn gekoppeld aan een leerlingvolgsysteem (ParnasSys). Daardoor zijn per leerling de 
vorderingen binnen de verschillende leerlijnen inzichtelijk. De Korte Vlietschool werkt met zes leerlijnen: 

• Mondelinge Taal
• Rekenen
• Schriftelijke taal (handschriftontwikkeling, stellen en spellen)
• Wonen en vrije tijd
• Spelontwikkeling
• Leren leren (werkhouding/ aanpakgedrag)

In een veranderende maatschappij is het belangrijk aandacht te hebben voor 21th century skills van de 
leerlingen. Actief gebruik maken van ICT is daar een belangrijk onderdeel van. Daarom wordt de komende 
periode de leerlijn digitale vaardigheden ingevoerd. 

Er zijn leergebieden waar wij wel de leerlijn hanteren maar waarbij we de leerlingen niet op individueel niveau 
scoren. De doelen voor deze leergebieden bieden we klassikaal aan met daarbinnen aandacht voor individuele 
verschillen. Dit wordt in groepsplannen beschreven en betreft de volgende leergebieden: 

• Zintuiglijke en motorische ontwikkeling;
• Sociaal-emotionele ontwikkeling;
• Omgaan met media en technologische hulpmiddelen;
• Oriëntatie op mens en wereld;
• Kunstzinnige oriëntatie;
• Bewegingsonderwijs;
• Omgaan met media



4. Methodes

Voor een aantal vakgebieden (lezen, rekenen, sociaal-emotionele ontwikkeling) wordt gebruik gemaakt van 
bestaande methodes. Vaak betreft dit de remediërende methode of een speciaal voor het ZML ontwikkelde 
methode. Voor lezen wordt gebruik gemaakt van Veilig leren Lezen, Estafette en Humpie dumpie. Voor rekenen 
wordt de voor het ZML ontwikkelde methode Rekenboog gebruikt, naast de methode Getal en Ruimte junior. 

Voor de ontwikkeling van sociaal-emotionele vaardigheden en het participeren in de samenleving (burgerschap) 
wordt gebruik gemaakt van de methode Leefstijl. In zes thema's wordt schoolbreed gewerkt aan hetzelfde thema 
in dezelfde periode. Elk thema wordt gezamenlijk geopend in de aula. Middels het invullen van de vragenlijst 
ZIEN! wordt de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen gevolgd. 

Voor een aantal vakgebieden vormen de leerlijnen als het ware de methode om gestructureerd lesstof aan te 
bieden. 

5. Driehoek ouder-kind-school

Binnen de Korte Vlietschool werken naast leerkrachten en onderwijsassistenten verschillende disciplines om het 
onderwijs voor de leerlingen gestalte te geven. Onderwijs maken we immers samen! 

Om het onderwijs verder te verbeteren streeft de Korte Vlietschool naar een goede samenwerking met de ouders 
van de leerlingen. Met de ouders van veel leerlingen is regelmatig contact, persoonlijk of via mail 
(Schoudercom)of telefoon. Twee maal per jaar nodigt de leerkracht de ouders uit voor een gesprek om de 
voortgang van hun kind te bespreken. Eenmaal in januari/februari en in juni bij de OPP 

(ontwikkelingsperspectiefplan) bespreking. In oktober is er de gelegenheid voor ouders om, los van een agenda, 
met de leerkracht te spreken over hun kind in de klas. 

Tussentijdse gesprekken met ouders en medewerkers van school zijn altijd mogelijk. Laagdrempelig kan er altijd 
op verzoek van ouders een gesprek op school plaatsvinden. 

Voor de herfstvakantie organiseert de school een thema-middag voor ouders met aansluitend een "kijkje in de 
klas" waarbij op informele wijze kennis kan worden gemaakt met de leerkracht en andere ouders van de klas. 

Tijdens de kerstviering worden alle ouders uitgenodigd om een gedeelte van de dag op school het feest mee te 
vieren; meestal tijdens de opvoering van de jaarlijkse kerstmusical. 

Helaas wordt in toenemende mate ervaren dat ouders slecht bereikbaar zijn voor de school. Dit belemmert de 
samenwerking, wat nadelig is voor de ontwikkeling van de leerling. De school ambieert daarom het verder 
verstevigen van de driehoek ouder-school-leerling. Hierbij speelt de schoolmaatschappelijk werker een belangrijke 
rol. Zij vervult een brugfunctie tussen leerlingen, ouders, school en JGT's. Zij doet de rondleidingen met de 
ouders van potentieel nieuwe leerlingen en gaat bij alle nieuwe leerlingen op huisbezoek. 

In samenwerking met de andere leden van de commissie van begeleiding zal de komende jaren een plan 
gemaakt en uitgevoerd worden, waardoor de ouderbetrokkenheid bij de school vergroot wordt. 

6. Blik naar buiten gericht

In lijn met onze visie/ missie is het belangrijk dat leerlingen actief, zo zelfstandig mogelijk, deel kunnen uitmaken 
van de maatschappij. Dan is het ook vanzelfsprekend dat daar een 'ambassadeurschap" uit spreekt waarbij 
interactie met "de maatschappij" levendig aanwezig is. Alle medewerkers van de korte Vlietschool zijn 
ambassadeur van de school en hebben ook de blik naar buiten gericht. 

Vanuit de methode "Leefstijl" wordt aandacht besteed aan burgerschapsonderwijs. Het is het echter ook 
belangrijk om 'de maatschappij' in de school te halen. Dit gebeurt door actief te zijn in de wijk. School stelt 
regelmatig de aula ter beschikking van de wijkvereniging voor bepaalde feesten of acties. Een buurtkoor zal 
bijvoorbeeld gaan repeteren in school, waarbij gekeken wordt of zij ook twee keer per jaar op school kunnen 
zingen/meehelpen met activiteiten. Ook zijn er activiteiten als koekjes of kaarten uitdelen in de buurt rondom de 
school. Hierbij past dat de komende periode gekeken wordt naar wat ouders of andere betrokkenen de school 
zouden kunnen bieden en hoe hun kennis gebruikt kan worden bij de onderwijsontwikkeling van de leerlingen op 
de school. 



4.2. Ambities onderwijs 

Ambities voor over vier jaar 

1. Binnen de Korte Vlietschool zijn de leerlingen actief betrokken bij hun leerproces en zij hebben een
actieve en zelfstandige houding, passend bij hun ontwikkelingsniveau en leerroute.

2. De Korte Vlietschool heeft een veilige leeromgeving. De sociale veiligheidsbeleving wordt structureel
gemonitord door leerkrachten, leerlingen en ouders, op basis waarvan het beleid en de aanpak wordt
geëvalueerd en bijgesteld.
De vragenlijst ZIEN! voor ouders wordt jaarlijks afgenomen.
De leerlijn SEO ZML/VSO, inclusief ZIEN! wordt gebruikt.
De mogelijkheden voor spel en ontspanning binnen de school worden optimaal benut. Alle teamleden
geven begeleid spel op de juiste wijze, zij gebruiken de snoezelruimte en de schoolpleinen worden
optimaal benut. Hierdoor spelen de leerlingen goed samen, is er minder ruzie en voelen zij zich veiliger
op school.

3. De leerkrachten voeren de regie binnen het onderwijs en zij zijn in staat opbrengstgericht te werken
waarbij analyse van opbrengsten, leerlingvolgsysteem (Lecso model, leerlijnen), veiligheidsmonitor en
ZIEN! input leveren voor het bepalen van het onderwijsaanbod van de groep en de leerling. 75% van de
leerlingen behaalt de gestelde doelen.
ICT is ondersteunend voor alle vakgebieden binnen het curriculum van de school. De leerlingen worden
ICT-wijs opgeleid aan de hand van een leerlijn digitale vaardigheden.

4. Om eigentijds onderwijs te  blijven bieden, waarbij actuele kennis en actuele onderwijsmethodes passen
zijn alle vakgebieden met de bijbehorende methodes opnieuw bekeken. Beoordeeld is of zij aangepast of
vervangen dienen te worden. Zo nodig is dit ook gedaan.  Na vier jaar is er een constante doorgaande
lijn van methodes, groepsplannen en leerlijnen door de hele school in gebruik genomen.

5. Er is een plan waarin de driehoek ouder-kind-school beschreven staat, met wederzijdse verwachtingen
en visie ten aanzien van deze driehoek. De school werkt deze beschreven visie verder praktisch uit en
handelt ernaar.

6. Kennis of hulp van ouders heeft een zichtbare plaats verworven binnen het onderwijs aan leerlingen van
de Korte Vlietschool.









5. Medewerkers

5.1. Medewerkers

Uitdragen van de kernwaarden van Resonans: meesterschap, samenwerking en communicatie: 

Vanuit de missie, visie en de pijlers wordt van de teamleden zelfstandigheid, onafhankelijkheid en een actieve 
houding gevraagd. Hiervoor zijn competenties als flexibiliteit, kennis hebben van didactiek en theorie, samen 
kunnen werken, reflectief vermogen kunnen tonen, eigenaarschap tonen en kwaliteit- en resultaatgericht kunnen 
werken van groot belang. 

Om deze competenties bij de medewerkers verder te verstevigen, en daarmee ook het onderwijs aan de 
leerlingen, wordt de komende jaren een scholingsplan opgesteld en uitgevoerd. Als uitgangspunt voor dit plan 
worden de bestaande kennis en competenties van de teamleden gebruikt. Deze worden in kaart gebracht met 
een vlootschouw. 

Onderdelen van dit plan zullen zijn: 

• Het team is een lerend team. Ontwikkeling is altijd gaande. Fouten maken mag. Teamleden kijken
reflectief naar zichzelf en de ander, geven opbouwende feedback.

• De functiebeschrijvingen van de onderwijsassistenten, onderwijsbegeleiders en leraren zijn opnieuw
beschreven waardoor er een logisch lijn ontstaan is die medewerkers meer carrièreperspectief biedt.

• Leren van en met elkaar: Kennis en vaardigheden van teamleden worden school- of stichtingsbreed
ingezet. Hiervoor is een intensiever contact met de collegascholen gelegd.

• De mogelijkheid van het op een andere wijze van inzetten van het huidige personeel wordt onderzocht,
bijvoorbeeld het verzorgen van themalessen of het inzetten van onderwijsbegeleiders. Hierbij moeten de
onderwijskwaliteit en de missie en visie van de school gewaarborgd blijven.

• Binnen het jaarlijkse functioneringsgesprek of beoordelingsgesprek met hun teamleider wordt gebruik
gemaakt van een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP), dat door de medewerker zelf wordt opgesteld.
Vanuit de SBL competenties wordt aan de hand van een vooraf ingevuld format het gesprek gevoerd.
Hierbij komt de nadruk minder te liggen op het beoordelen maar meer op het verwerven of versterken
van specifieke competenties die nodig zijn voor het uitoefenen van een bepaalde functie. De feedback
van medeteamleden wordt gebruikt bij het beantwoorden van vragen als:  Welke doelen wil je zelf als
persoon of als team behalen, waar wil je in groeien en hoe deel je dat met mede teamgenoten?

Voldoende gekwalificeerd personeel binnen de school: 

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

• Organiseren van een open week, waarin belangstellenden uit het onderwijs vrijblijvend een dag(deel)
kunnen meedraaien op de Korte Vlietschool. De belangstelling hiervoor is vrij groot. Van hieruit kan een
belangstellingslijst samengesteld worden.

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

• Er is vanuit Resonans breed aandacht voor zij-instromers van de PABO op de hogeschool Leiden. Een
eerste zij-instromer op de Korte Vlietschool hoopt over een jaar af te studeren, een andere student zal
komend schooljaar starten. Hun begeleiding vanuit school wordt intensief vormgegeven. Zij hebben veel
ondersteuning en informatie nodig om hun werk goed uit te kunnen voeren. Hiertoe worden zij
gekoppeld aan een buddy. Daarnaast geeft de intern begeleider, zeker het eerste jaar, intensief
begeleiding op didactiek, klassenmanagement en pedagogisch klimaat in de klas.



• Voor de reguliere nieuwe teamleden, ook voor invallers, is het ook nodig dat zij goed worden ingewerkt.
Het protocol Inwerken moet worden geëvalueerd en herzien. Hierbij is het nodig dat ook de rol van de
inwerker duidelijk wordt omgeschreven.

Formatie en werkverdelingsplan 

Elk jaar wordt een formatieplan geschreven waarbij de inzet van het personeel en financiële middelen beschreven 
staan. 

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

Normjaartaakgesprek 

Jaarlijks voeren de leerkrachten met de teamleider hun normjaartaakgesprek. Hierin staat hoe de uren voor de 
normjaartaak van die betreffende medewerker verdeeld zijn. Specifiek wordt gekeken naar de uren lesgebonden-
niet-lesgebonden uren en de taakuren totaal. De Korte Vlietschool kent weinig specifieke taakuren: vrijwel alle 
taakuren vallen onder de ZO-team uren. 

Exitgesprek 

Met medewerkers die hun dienstverband beëindigen wordt een exit-gesprek gevoerd. 

5.2. Ambities medewerkers 

Uitdragen van de kernwaarden van Resonans: meesterschap, samenwerking en communicatie: 

• Vergroten van kennis en competenties, verder ontwikkelen van het leren van en met elkaar.
• Specialisaties van medewerkers worden gedeeld met de eigen school en/of sector ZML binnen Resonans.
• Een andere wijze van inzet door de medewerkers wordt onderzocht.
• Alle medewerkers tonen zelfstandigheid en eigenaarschap, in het bijzonder de leerkracht, die in

toenemende mate de regie krijgt.

Voldoende gekwalificeerd personeel binnen de school: 

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







6. Partners

6.1. Partners

De Korte Vlietschool werkt samen met een uitgebreid netwerk vanuit onderwijs, jeugdzorg, ggz, tussenschoolse 
opvang en instanties voor ict en personeelswerving. 

De afgelopen jaren is het leerlingenaantal explosief gegroeid. In maart 2019 is een achtste groep gestart in een 
apart schoolgebouw, maar dit bleek onvoldoende, sinds het begin van het schooljaar 2019-2020 heeft de Korte 
Vlietschool een wachtlijst en worden leerlingen van buiten de regio Leiden in principe niet meer toegelaten. Toch 
blijft het aantal aanmeldingen groeien, terwijl er geen fysieke ruimte meer is in het schoolgebouw. 

Om alle leerlingen het juiste onderwijs te kunnen bieden is het noodzakelijk dat er een structurele oplossing 
komt. Hierbij wil de school gebruik maken van de mogelijkheden van de partners in het netwerk. 

Samenwerking met regulier onderwijs kan het huisvestingsprobleem oplossen en biedt tegelijkertijd mogelijkheid 
tot meer inclusief onderwijs. Inclusief onderwijs past bij de visie om het onderwijs meer naar buiten, naar de 
maatschappij gericht te maken. De komende jaren wordt deze vorm van samenwerking onderzocht en zo 
mogelijk geïmplementeerd. 

6.2. Ambities mbt partners 

De ambitie van de Korte Vlietschool is de samenwerking met partners te intensiveren om mogelijkheden voor 
meer inclusief onderwijs te onderzoeken en vorm te geven. Dit komt voort uit het huisvestingsprobleem en het 
lerarentekort, maar is ook antwoord op het visievraagstuk meer gericht te willen zijn op deelname aan de 
maatschappij. 



7. Resultaten

7.1. Resultaten

Opbrengstgericht werken 

In hoofdstuk 4 Onderwijs wordt beschreven hoe de leerlingen op de Korte Vlietschool worden gevolgd in hun 
ontwikkeling en hoe zij en hun ouders worden betrokken bij het leerproces. Hierin staat onder andere een 
beschrijving van de leerroutes, leerlijnen, het OPP en de leerlingbesprekingen, die ervoor zorgen dat er een 
ononderbroken lijn is waarlangs de leerlingen zich kunnen ontwikkelen. Hierbij speelt de leerlingzorg vanuit de 
commissie van begeleiding een rol. 

Er wordt opbrengstgericht gewerkt. Doel is minimaal 80% van de leerlingen te laten uitstromen op het bij 
binnenkomst verwachte uitstroomniveau. 

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

Zie bijlagen Opbrengstenanalyse, Protocol zorg en begeleiding 

Tevredenheidsonderzoeken 

Eenmaal per twee jaar worden tevredenheidsonderzoeken afgenomen bij leerlingen, ouders en teamleden van de 
Korte Vlietschool. Resultaten hiervan worden bekeken en indien nodig worden uitkomsten gebruikt om 
aanpassingen te doen, zodat er op de drie vlakken verbetering zichtbaar wordt. 

Borging 

De digitale kwaliteitsagenda geeft een totaaloverzicht over het schooljaar van alle analyses en verwerkingen 
daarvan in de school.  Daarmee is de praktische borging van de planning en uitvoering verzorgd. Tevens biedt de 
digitale kwaliteitsagenda een houvast voor de inhoudelijke borging volgens de PDCA-cyclus, doordat alle 
processen in de school in de tijd zijn uitgezet.  Binnen het KSO-onderzoek wordt de kwaliteit van de processen in 
de school besproken en beoordeeld. Het is een jaarlijks teruggerekend kwaliteitsonderzoek dat rouleert binnen de 
Resonans scholen. 

7.2. Ambities resultaten 

De ambities voor Resultaten staan niet apart beschreven. Het uitgangspunt is de Koers van de school (hoofdstuk 
2). De ambities en doelen zijn uitgewerkt in de hoofdstukken 3, 4, 5, en 6: Organisatie, Onderwijs, Medewerkers 
en Partners. 



8. Middelen

8.1. Middelen

Resonansonderwijs werkt voor de financiering met kalenderjaren. 4x per jaar is er een afstemming tussen 
teamleider en sectordirecteur. De begroting voor het volgende kalenderjaar wordt rond november gemaakt. De 
evaluatie van het kalenderjaar vindt in februari plaats. 

De mogelijkheden van inzet personeel wordt bepaald door het aantal leerlingen van de school. Hier streven wij 
naar een goede bezetting, zodat iedere leerling gezien wordt. Daarnaast maken wij de ruimte  in onze begroting 
om de meest passende  middelen en materialen in de school te hebben en te realiseren. 

Al enige tijd is sprake van een wachtlijst met kinderen voor de reguliere groepen van de school en voor de Kleine 
Pont (onderwijszorggroep). Het afgelopen jaar is een verzoek gedaan aan de gemeente om uitbreiding van het 
aantal lokalen in het huidige gebouw waar de Kleine Pont is gevestigd. In juni '20 bleek dat dit verzoek niet werd 
toegekend. Met spoed moest uitgekeken worden naar een alternatief, want ook de Kleine Pont moest uit de 
huidige locatie. Besloten is om inpandig ruimte te creëren voor de Kleine Pont, waarmee de eerste nood opgelost 
wordt. Dit betekent dat in de maand juli een verbouwing wordt uitgevoerd.  

Omdat het probleem rondom wachtlijsten hiermee niet is opgelost, zal het komend jaar uitgekeken moeten 
worden naar een oplossing, zodat kinderen een passende plek kunnen krijgen. Wel vinden wij het belangrijk, in 
het kader van inclusie, gesprekken aan te gaan met eventuele partners. Graag willen we het probleem omzetten 
in een kans waarin we ook kunnen kijken hoe we het onderwijs passend kunnen maken voor kinderen, waarin 
arrangeren tot de mogelijkheden behoort. Wij willen toewerken naar een dependance van de KVS, met daarbij 
mogelijkheden passende arrangementen aan te bieden door een samenwerking aan te gaan met andere 
so/sbo/bo scholen. 

8.2. Ambities middelen 
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