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1.

DE SCHOOL EN HAAR OMGEVING

Wie zijn wij?
SBO Mozaik is een kleinschalige school in de wijk Westend in Oisterwijk. De naam Mozaik is een
afkorting van Moergestel Oisterwijk Zorg Aan Individuele Kinderen. Wij zijn de enige speciale school
voor basisonderwijs in de gemeente Oisterwijk-Moergestel.
SBO Mozaik is onderdeel van Stichting BOOM (Bijzonder Onderwijs Oisterwijk Moergestel) en valt
onder het samenwerkingsverband Plein 013.
De Omgeving:
SBO Mozaik is gehuisvest op de bovenste verdieping van Brede School de Coppele. Dit is een brede
school gebouw in de wijk Westend dat verder ruimte biedt aan basisschool De Coppele,
peuterspeelzaal De Coppele, ontmoetingscentrum De Coppele en een gymzaal. Om optimaal te
kunnen functioneren zoeken we de samenwerking met onze partners op. Dit varieert van
gezamenlijk gebruik van de ruimtes tot aan invulling geven aan Passend Onderwijs. Zoals hierboven
beschreven, is het uniek dat we samen met een reguliere basisonderwijs in hetzelfde gebouw zitten.
Dit biedt dagelijks kansen om het onderwijs aan onze leerlingen zo goed mogelijk in te richten.
Het merendeel van onze leerlingen woont in de gemeente Oisterwijk en omliggende dorpen. Hoewel
we geen “wijkschool” zijn, proberen we de verbinding met de wijk te zoeken in verschillende
activiteiten die we gedurende een schooljaar organiseren. Onze leerlingenpopulatie is divers m.b.t.
de problematieken en ondersteuning omtrent onze leerlingen. Naast leerproblemen hebben onze
leerlingen ook ondersteuning en begeleiding nodig omtrent de sociaal emotionele ontwikkeling.
Ongeveer 5% van onze leerlingen vallen onder de categorie “gewichtenleerlingen”.
De School:
Na de invoering van de wet Passend Onderwijs in 2014 hebben wij een daling van ons leerlingaantal
gezien. In het schooljaar 2015-2016 hadden we 42 leerlingen, die over 4 groepen verdeeld waren. In
de periode daarna hebben we een sterke groei van ons leerlingaantal gezien. Kinderen worden om
uiteenlopende redenen bij ons geplaatst. Dit kan zowel gedragsmatig van aard zijn of te maken
hebben met forse achterstanden in de leerontwikkeling.
In het schooljaar 2018-2019 zijn we zelfs gegroeid tot 105 leerlingen die onderwijs genieten bij SBO
Mozaik. Mede dankzij gericht en effectief inzetten van onderwijsvernieuwingen door onze
medewerkers, hebben we buiten Oisterwijk, ook in de omliggende dorpen bekendheid gecreëerd.
Wij merken dat een terugplaatsing naar de school van herkomst in de praktijk niet of nauwelijks
voorkomt. Zowel ouders als de verwijzende school maken niet kenbaar dat een terugplaatsing naar
het regulier onderwijs wenselijk is.
Continue verbeteren, Kanjermethode voor sociaal emotionele ontwikkeling, groeps- en
schooldoorbrekend onderwijsaanbod door onze gespecialiseerde leerkrachten kenmerken ons. Het
onderwijs wordt in kleine groepen en op niveau van de leerlingen ingericht. Hierbij gaan we uit van
de capaciteiten van de leerlingen. Elke leerling heeft een ontwikkelingsperspectief, waarin we de te
behalen individuele doelen opnemen en hier met een groepsgerichte aanpak naartoe werken. Het
niveau (ondersteuningsbehoefte) van de leerling is leidend en niet de methode of het leerjaar waarin
de leerling zit.
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Mede dankzij de vestiging met 2 scholen, regulier- en speciaal basisonderwijs, in een brede school,
creëren we extra mogelijkheden voor onze leerlingen om niet alleen groepsdoorbrekend passend
onderwijsaanbod te verzorgen, maar ook in enkele gevallen schooldoorbrekend.
De lessen die gegeven worden komen in grote mate overeen met de lessen die op het reguliere
basisonderwijs gegeven worden. Dezelfde vakken krijgen de aandacht en worden vanuit dezelfde
methodes gegeven. Het verschil met het reguliere basisonderwijs komt vooral tot uiting in de wijze
waarop deze stof aangeboden wordt aan de leerlingen. We bieden differentiatie op tempo en
hoeveelheid aan onze leerlingen. Er is veel oog en aandacht voor de individuele onderwijsbehoeften
die leerlingen hebben en er vindt veel differentiatie op niveau plaats. Daarnaast kenmerkt de
dagelijkse gang van zaken zich door structuur, regelmaat en voorspelbaarheid.
We blijven investeren in ons onderwijs om onze leerlingen zo goed mogelijk te laten ontwikkelen.
Naast aanschaf van nieuwe methodes en ondersteunende materialen voor onze leerlingen, is
investering in ICT ook noodzakelijk. Het gebruik van computers is namelijk een wezenlijk onderdeel
van het onderwijs bij SBO Mozaik. Deze worden ingezet om leerlingen zelfstandig opdrachten te
laten verwerken, informatie op te zoeken, variatie aan te brengen tijdens de lessen en ter
ontspanning of beloning. Het aantal programma’s dat structureel onderdeel vormt van het
onderwijsaanbod wordt uitgebreid. Met chromebooks is er de mogelijkheid om met een hele groep
tegelijk in de klas aan een computer te werken.

4

2.

UITGANGSPUNTEN SCHOOLBESTUUR

Zingevende bodem
Stichting BOOM hanteert de volgende uitgangspunten om tot een zingevende bodem te komen.
We beogen met onze onderwijsorganisatie een manier van werken zodat leren en ontwikkelen
voldoening en genot geeft en het werken vanuit een “flow” bevorderd wordt. De horizon is een
duurzame en vreedzame leefomgeving en we vertrouwen in vooruitgang met plezier. Groei en
nieuwsgierigheid wordt gestimuleerd door het prikkelen van zintuigen, wat ons onderwijs tot een
belevenis maakt. De BOOM-waarden zijn de volgende waarden waardoor we ons met elkaar
verbonden voelen.
BOOM-Waarden
1. Welbevinden
2. Authenticiteit
3. Samenwerken
4. Groei
Een verdieping van deze waarden is terug te lezen in het Koersplan 2019-2023 van de Stichting.
De stichting streeft naar een platte netwerkorganisatie waarin op basis van vertrouwen ruimte is
voor ondernemerschap en waar verantwoordelijkheid en eigenaarschap bij de professionals liggen.
Binnen de Stichting zijn een aantal werkgroepen actief om daar waar dat gewenst is de afstemming
te bevorderen. Zij zijn leidend in het ontwikkelen en borgen van beleid. De volgende werkgroepen
zijn in de stichting actief:
- WG Onderwijs en Kwaliteit
- WG Personeel
- WG Financiën
- WG Hoogbegaafdheid
- WG ICT
- WG Privacy
Gezamenlijke kwaliteitseisen gericht op onderwijs
Het uitgangspunt voor onze kwaliteit ligt in het verlengde van het Inspectiekader 2017.
Daarin staat voorop dat we weten waar we staan en weten wat ons te doen staat. Samen hebben we
kwaliteitsindicatoren vastgesteld die zijn onderverdeeld in de volgende thema’s:
- De school, een plaatje om te zien
- Onderwijsleerproces
- Leerbetrokkenheid en welbevinden
- Feedback
- Doorgaande lijn
- Kengetallen
- Ambitie
De professionele dialoog is een belangrijk instrument om dit te kunnen realiseren.
Kwaliteitsmonitoring bestuur
Het bestuur laat zich op verschillende manieren informeren om de kwaliteit op de scholen te kunnen
bewaken. Naast de data die inzichtelijk zijn via o.a. het leerlingvolgsysteem, vinden er gedurende het
schooljaar verschillende gesprekken plaats (professionele dialoog). Deze zogenoemde professionele
dialoog kan een formeel (als onderdeel van de gesprekkencyclus) of een informeel karakter hebben.
Daarnaast bezoekt de bestuurder jaarlijks alle scholen om daar met leraren, IB-ers, directie, ouders,
leerlingen, etc. vanuit verschillende perspectieven te kunnen spreken over de kwaliteit.
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De bestuurder legt op zijn beurt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht
bezoekt ook regelmatig scholen en sparren met directeuren over de gang van zaken binnen de school
en de stichting.
Gezamenlijke uitgangspunten gericht op personeelsbeleid
Als Stichting BOOM willen we voor onze medewerkers een goed werkgever zijn. We hechten er
belang aan dat er helder gecommuniceerd wordt over wederzijdse verwachtingen en hoe goed
werkgeverschap en goed werknemerschap hand in hand kunnen gaan. Zo krijgen medewerkers alle
ruimte om zich te professionaliseren, staan we open voor innovatieve ideeën en denken we buiten
gebaande paden. Zo willen we graag duurzame arbeidsrelaties aangaan zodat we onderwijskwaiteit
nu en in de toekomst in veranderende tijden kunnen blijven borgen.
De werkgroep Personeel zorgt met het initiëren, ontwikkelen en borgen van beleid voor het
bevorderen van de afstemming. Afstemming die natuurlijk gerelateerd is aan de cao-ontwikkelingen
nu en in de toekomst.
Wat betreft de personeels- en salarisadministratie maken we gebruik van een webbased
geautomatiseerde- en persoonlijke omgeving waarin medewerkers zelf medeverantwoordelijk zijn
voor de actuele status ervan. Het systeem biedt tevens op toegankelijke wijze informatie over cao
gerelateerde zaken.
Op het moment dat een professional binnen onze organisatie twijfelt of hij/zij zijn of haar loopbaan
in het onderwijs/bij onze stichting wil voortzetten, is er voor medewerker de gelegenheid om in
gesprek te gaan met een loopbaancoach, eventueel aangevuld met een vervolgplan.
Uitgangspunten voor evenredige vertegenwoordiging
Stichting BOOM heeft een Directieadviesraad (DAR). Deze bestaat uit de directieleden van de
Stichting. Stichting BOOM bestaat uit 7 scholen. De scholen worden geleid door 5 directeuren. We
streven binnen de directieposities en het functioneren van de DAR naar een complementair team
waarin vrouwen en mannen evenredig vertegenwoordigd zijn. Op het moment van het schrijven van
dit document is de verdeling als volgt.
- 5 Directeuren
- 1 adjunct directeur
- 1 management ondersteuning
- 1 bestuurder
Wat de stichting betreft is daar op dit moment sprake van een juiste balans. Om deze in de toekomst
te behouden, zal er bij het invullen van vacatures rekening mee worden gehouden. Alleen bij gelijke
geschiktheid zal de benoeming afhankelijk zijn van overwegingen met betrekking tot de balans
tussen mannen en vrouwen in dit orgaan.
Gezamenlijke uitgangspunten Financiën
Jaarlijks wordt de meerjarenbegroting geactualiseerd, met een focus op de jaarbegroting. De
meerjarenbegroting bestaat uit 9 kostenplaatsen. Naast de scholen, zijn dat de kostenplaats
“Bestuur” en “Gezamenlijke Activiteiten”. Deze laatste wordt gevuld op basis van de input van de
DirectieAdviesRaad. Vervolgens wordt de begroting op basis van schoolkeuzes op brin-nummmer
verder gevuld. De totale begroting wordt voorgelegd aan de gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad en RvT. De schoolbegroting wordt voorgelegd aan iedere
medezeggenschapsraad. Op basis van een jaarlijks geactualiseerde risicoanalyse, worden een
algemene reserve en een aantal bestemmingsreserves gedefinieerd. Scholen hebben geen eigen
reserve.
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3.

ONS SCHOOLCONCEPT

Missie en Visie
SBO Mozaik is een speciale basisschool, maar in eerste instantie een school; een plek waar kinderen
en volwassenen samenkomen om de ontwikkeling van kinderen te begeleiden en te stimuleren. Een
aantal punten maakt onze school anders dan reguliere basisscholen;
-Alle leerkrachten zijn specialisten op het gebied van leer- en gedragsproblemen.
-We gaan uit van de capaciteiten van de leerlingen.
-Voor elke leerling stellen we individuele doelen op in een ontwikkelingsperspectief,
waar we met een groepsgerichte benadering naar toe werken.
-De aanpak wordt gekenmerkt door structuur, rust en vertrouwen
Veelal gaat de ontwikkeling van onze leerlingen niet vanzelf, zij hebben behoefte aan en recht op
extra en gespecialiseerde aandacht die hen in staat stelt zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen.
Welke reden er ook aan plaatsing bij SBO Mozaik ten grondslag ligt, een leerling moet altijd gebaat
zijn bij een overstap naar onze school. De winst kan daarbij liggen in extra aandacht, een ander
tempo of aanbod, meer differentiatie, meer structuur of andere verwachtingen.
De ontwikkeling van kinderen speelt zich af op verschillende gebieden. Het is onze taak om de
cognitieve- en sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind te stimuleren en te begeleiden. Daar
waar nodig begeleiden we leerlingen om op een juiste wijze om te gaan met hun beperking.
Op sociaal-emotioneel gebied kan het merendeel van de leerlingen op SBO Mozaik nog groeien. Hier
wordt continu aandacht aan besteed op een preventieve wijze (o.a. met de methode Kanjertraining)
en nadrukkelijk op de momenten die erom vragen. Daarnaast vinden we het belangrijk om het lage
zelfvertrouwen en negatieve zelfbeeld dat veel van onze leerlingen hebben, te verbeteren. Het
opdoen van succeservaringen levert daaraan een belangrijke bijdrage, evenals een positieve en
respectvolle benadering naar de leerlingen. Het is niet een leerling die afgewezen wordt om een
afwijking van zijn gedrag, maar het gedrag zelf. Elk kind verdient elke dag een nieuwe kans en
vertrouwen van volwassenen die hem of haar begeleiden.
De leerlijn en de daaraan gekoppelde doelen zijn afgestemd op de mogelijkheden van een kind,
zonder de beperkingen waar het mogelijk mee te kampen heeft, uit het oog te verliezen. De doelen
worden hoog, maar realistisch gesteld. Om de doelen te kunnen behalen zien wij het als een
voorwaarde dat een kind zich veilig voelt op school. Dit bereiken we door de omgeving en
benadering gestructureerd en voorspelbaar te houden en duidelijke verwachtingen uit te spreken
over het wenselijk gedrag. SBO Mozaik voldoet aan de wettelijke eisen die gesteld zijn rond
veiligheid. Er is een veiligheidsbeleidsplan, er zijn twee vertrouwenspersonen en jaarlijks wordt een
vragenlijst sociale veiligheid afgenomen bij leerlingen in de bovenbouw. Leerkrachten gaan positief
en stimulerend om met leerlingen en de leerlingen zijn mede verantwoordelijk voor een goed
schoolklimaat.
Naast een veilige omgeving streven we er ook naar onze leerlingen een plezierige en uitdagende
omgeving te bieden. Daarom wordt er in de klassen niet alleen gewerkt en geleerd, maar zorgen we
voor een goede balans tussen ontspanning en inspanning.
Een goede, open en eerlijke relatie met ouders is noodzakelijk om het onderwijs voor een leerling
optimaal in te vullen. Met name op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling zien we de
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ouders als belangrijke bron van informatie en klankbord. Naast de reguliere oudergesprekken en
huisbezoeken, worden ouders ingelicht en geraadpleegd wanneer de situatie daarom vraagt. Ouders
kunnen bij ons terecht wanneer er behoefte bestaat aan een luisterend oor of als er vragen zijn met
betrekking tot opvoeding of de begeleiding van hun kind.
21st Century Skills
Wij willen leerlingen een samenhangend geheel van vaardigheden meegeven waardoor ze optimaal
kunnen functioneren in de 21st eeuw. Kennis over de samenleving is van belang en altijd en overal
voorhanden. Op onze school geven we daarom gericht aandacht aan 21st Century skills en
burgerschap. Onze gerichtheid hierop heeft ook gevolgen voor de deskundigheid van onze
leerkrachten, voor ons aanbod en de leermiddelen hiervoor. Wij streven naar actieve betrokkenheid
van de leerlingen en hun ouders hierbij.
Levensbeschouwelijke identiteit
De aandacht voor levensbeschouwelijke identiteit is verweven in ons onderwijs. We zien een sterke
relatie tussen levensbeschouwelijke vorming, sociaal-emotionele ontwikkeling, ontwikkelen van
sociale vaardigheden en actief burgerschap. We vinden het belangrijk dat leerlingen op een goede
manier met elkaar omgaan en respect hebben voor de mening en visie van anderen. Onze school
besteedt aandacht aan specifieke feesten die gerelateerd kunnen worden aan de algemeen
Christelijke levensbeschouwing.
Onze ambities zijn:
-Wij besteden aandacht aan levensbeschouwing bij andere vakken;
-Wij besteden gericht aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling;
-Wij besteden gericht aandacht aan actief burgerschap;
-Wij laten leerlingen bewust kennismaken met de verschillen in de samenleving;
-Op school besteden we structureel aandacht aan algemeen christelijke feesten.
Sociaal-emotionele ontwikkeling
Het sociaal-emotionele welbevinden van de leerlingen heeft veel invloed op hun totale functioneren.
Onze school besteedt daarom structureel en systematisch aandacht aan de sociaal-emotionele
ontwikkeling van de kinderen met behulp van Kanjerlessen. We doen dit omdat we onze kinderen
willen opvoeden tot verantwoorde burgers. Ze moeten goed voor zichzelf kunnen zorgen en goed
kunnen omgaan met de mensen en de wereld om hen heen (dichtbij en verder weg). De ontwikkeling
van de groep en de individuele leerling wordt tijdens de groeps- en leerlingbespreking besproken
naar aanleiding van de resultaten van de ingevulde vragenlijsten van ZIEN. In deze gesprekken
worden ook mogelijke aanpakken voor een groep of voor een individuele leerling besproken.
Onze ambities zijn:
-We besteden structureel en systematisch aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling;
-We beschikken over een methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling: Kanjer en Rots & Water;
-Onze school beschikt over een LVS voor sociaal-emotionele ontwikkeling: ZIEN;
-De ontwikkelingen van de leerlingen worden opgenomen in het geïntegreerd groepsoverzicht.
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4.

WETTELIJKE OPDRACHTEN

Onderwijskwaliteit
De school houdt goed zicht op de kwaliteit van het onderwijs van de eigen school, samen met de
Inspectie van het Onderwijs.
Voor onze school betekent onderwijskwaliteit dat:
 tenminste de kerndoelen worden gerealiseerd;
 onderwijs op een effectieve en efficiënte manier wordt georganiseerd;
 de school de kwaliteit van haar eigen onderwijs regelmatig evalueert.
De Onderwijsinspectie onderzoekt en beoordeelt tenminste eenmaal per vier jaar de
onderwijskwaliteit. Een inspectieonderzoek start als eerste bij het schoolbestuur van BOOM. In het
startgesprek laat het bestuur zien hoe de kwaliteitszorg voor de stichting en de aangesloten scholen
is georganiseerd.
Vervolgens bezoekt de Onderwijsinspectie een aantal scholen van de stichting voor een
verificatieonderzoek. De Onderwijsinspectie beoordeelt of scholen ‘basiskwaliteit’ leveren. De
‘basiskwaliteit’ is gebaseerd op landelijke deugdelijkheidseisen voor onderwijskwaliteit,
kwaliteitszorg en het financieel beheer.
Binnen Stichting BOOM hanteren alle scholen hetzelfde systeem voor de bewaking van de
onderwijskwaliteit “onderwijskwaliteitssysteem” (zie bijlage 2). We hebben een eigen definitie
(indicatoren) van BOOM-onderwijskwaliteit geformuleerd. Deze indicatoren worden in een flink
aantal kwaliteitsmeters ingepast met als oogmerk: doen we de goede dingen? En doen we deze
dingen goed?
De scholen van BOOM werken met het kwaliteitsinstrument WMKPO, dit systeem brengt vele
aspecten van onderwijskwaliteit in beeld. Na afname van een vragenlijst, koppelen wij de gegevens
terug naar de betrokkenen.
In schooljaar 2015/2016 is in samenwerking met Plein 013 en Sardes het
schoolondersteuningsprofiel van SBO Mozaik vastgesteld. Hierbij is uitgegaan van de vijf “IVO”velden. SBO Mozaik werd gekarakteriseerd als een brede ondersteuningsschool. In het concept
ondersteuningsplan van SWV Plein 013 is afgesproken dat scholen een nieuw school
ondersteuningsprofiel opstellen. Ook daarbij zal gebruik gemaakt worden van de 5 IVO-velden.
In januari 2018 is SBO Mozaik bezocht in het kader van het vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen
van de Inspectie van het Onderwijs. De conclusie was dat SBO Mozaik voldoet aan de basiskwaliteit.
Alle onderzochte standaarden werden als voldoende of goed beoordeeld. (zie bijlage 2: Onderzoek
besturen en scholen Stichting BOOM).
Bijlage 1: Onderwijskwaliteitssysteem BOOM
Bijlage 2: Onderzoek besturen en scholen Stichting BOOM
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Tabel indicatoren en kwaliteitsmeters SBO Mozaik:
Kwaliteitsthema
Indicatoren:
betekenis & context
1.Gebouw
De school;
een plaatje om te zien

Onderwijsleerproces

Leerbetrokkenheid en
welbevinden

1.RI&E/Arbo-meester /MR

2.Leeromgeving

2.SPAR/Collegiale Visitatie/
Zelf-evaluatie: MR, team, ouders,
leerlingenraad

3.Speelomgeving

3.RI&E/Keuring toestellen/Arbo/
beheerstichting

4.Gezonde leefomgeving

4.Arbo/Beheerstichting /Evaluatie BHV/
WMK-PO/Lln-raad/SPAR/GGD/
Zelfevaluatie: GMR, team, ouders,
leerlingenraad
1.Groepsbezoek/gesprekkencyclus/
Scholing en intervisie/Coaching en
feedback/WMK-PO/leerling- en
groepsbespreking

1.Instructiepraktijken gedeeld

2.Samenwerken

2.Klassenbezoeken / Zelfevaluatie:
teamvergaderingen, groepsbezoek Dir + IB /
Leerlingenraad

3.Afgestemd klassenmanagement

3.Collegiale Consultatie Leerkrachten/
Scholing en intervisie/groepsbezoek
Directie+IB/Gesprekkencyclus/evaluatie
studiedagen

4.Leerkrachtvaardigheden op peil

4.Groepsbezoeken Directie + IB/
Gesprekkencyclus/Collegiale Visitatie/
Scholing

1.Welbevinden

1.gesprekkencyclus/Groepsbezoeken/
Vragenlijst leerlingen-ouders-medew./
Exitgesprek schoolverlaters/SPAR-dag/
WMK-PO/Zien
2.Evaluatie jaarplan en taakbeleid/ WMKPO
3.Evaluatie jaarplan en taakbeleid/ WMKPO
1.Leerlingraad/WMK-PO
2.Gesprekkencyclus /WMK-PO/ Evaluatie
teamvergaderingen
3.Gesprekkencyclus/Inspectie/Audits/
Collegiale Visitatie
1.Groepsbezoek /Gesprekkencyclus/
Leerlingbespreking/Overdracht

2.Betrokkenheid
3.Eigenaarschap

Feedback

1.Leerling
2.Leerkracht
3.Professionaliteit

Doorgaande lijn

1.Doorgaande lijn
2.Binnen de Brede School /
Ketenpartners
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Welke kwaliteitsmeters zetten we in?

Kwaliteitszorg &
Onderwijsresultaten

1.Opbrengsten
2.Partnerschap
3.Ontwikkelingsperspectief (OPP)
4.Basiskwaliteit op niveau

5.Kwaliteitscultuur
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1.LVS /Analyse LOVS-toetsen/Evaluatie
OPP/WMK-PO
3.Evaluaties OPP
4.Gesprekkencyclus / Groepsbezoeken IB /
Evaluatie en analyse LVS / Zelfevaluatie
tijdens studiedagen op bovenstaande
punten.
5.Gesprekkencyclus/POP

Onderwijstijd
Alle leerlingen bij SBO Mozaik volgen minimaal 940 uur onderwijs per schooljaar. Dit houdt in dat ze
voldoen aan de wettelijke verplichting van 7520 uur onderwijstijd gedurende de
basisschoolloopbaan.

Vakantierooster urenberekening schooljaar 2019-2020
dagen

onderbouw

bovenbouw

Uren per ochtend
Uren per middag
Uren op woensdag
Aantal weken/jr
Bij te tellen 30-09
Uren per week

3,25

3,25

2,5

2,5

3,5

3,5

52

52

0

0

26,5

26,5

dagen per week

5

5

Bruto uren per jaar

1378

1378

Door het aantal dagen te wijzigen, wijzigt ook de berekening in de gehele tabel

Vakantie

Periode

uren per jaar

1e schooldag
herfstvakantie
Sinterklaas
Kerstvakantie
voorjaarsvakantie
goede vrijdag
2e paasdag
meivakantie
verlenging vakantie
bevrijdingsdag
hemelvaart
koningsdag
2e pinksterdag
zomervakantie
pauze van 14.00uur
studiedagen

19-08-2019

0

0

14-10-2019/18-10-2019

26,5

26,5

06-12-2019

0

0

23-12-2019 / 03-01-2020

53

53

24-02-2020/28-02-2020

26,5

26,5

10-04-2020

5,75

5,75

13-04-2019

5,75

5,75

20-04-2020/01-05-2020

53

53

04-05-2020

5,75

5,75

05-05-2020

5,75

5,75

21-05-2020/22-05-2020

11,5

11,5

27-04-2020

0

0

1-06-2020

5,75

5,75

13-07-2020/21-08-2020

159

159

148 dagen

24,66

24,66

7x (6x5,75-1x3,5)

38

38

5

5

totaal aantal vrije uren

425,91

425,91

Uren lestijd

952,09

952,09

extra dagen

totaal aantal uren

2x 12.00u vrij met vakantie

onderbouw

3808,36

bovenbouw

Het totaal aantal lesuren onderbouw+bovenbouw moet minimaal 7520 uur per jaar zijn
hier kijken we naar de overgang tussen het ene en andere schooljaar(2018); als 30 sept. op een werkdag valt,
mag je deze uren extra bijtellen. In schrikkeljaren ook 29 september bij tellen, als het op een werkdag valt.

12

3808,36

De inhoud van ons onderwijs
Zintuiglijke en lichamelijke
ontwikkeling

Leermiddelen/ methodes
-Gym
-Lentekriebels

Nederlandse taal

-Taal Actief
-Software Taal Actief

Rekenen en wiskunde
Engelse taal

-Pluspunt
-Rekentuin
-Real English

Aardrijkskunde

-Wereldzaken

Geschiedenis

-Tijdzaken

De natuur, waaronder biologie

-Natuurzaken

Maatschappelijke verhoudingen,
waaronder staatsinrichting

-Bezoek aan het Nationaal
Monument Kamp Vught
-Thema's vanuit methode
wereldoriëntatie.
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Bijzondere afspraken
-2 keer per week krijgen de
leerlingen bewegingsonderwijs.
1x groepsleerkracht
1x vakdocent
-De onderdelen spelling en
technisch lezen worden
groepsoverstijgend aangeboden.
-Het rekenonderwijs wordt
groepsoverstijgend aangeboden.
-In leerjaar 7 en 8 wordt Engels
aangeboden. In leerjaar 7 wordt
lesstof van leerjaar 6 aangeboden
en in leerjaar 8 wordt lesstof van
leerjaar 7 aangeboden.
-Om de doorgaande leerlijn te
handhaven, hebben we de thema's
die worden behandeld op elkaar
afgestemd. De werkgroep heeft
hierbij rekening gehouden met het
borgen van de doorgaande lijn,
zodat de einddoelen behaald
worden.
-Om de doorgaande leerlijn te
handhaven, hebben we de thema's
die worden behandeld op elkaar
afgestemd. De werkgroep heeft
hierbij rekening gehouden met het
borgen van de doorgaande lijn,
zodat de einddoelen behaald
worden.
-Om de doorgaande leerlijn te
handhaven, hebben we de thema's
die worden behandeld op elkaar
afgestemd. De werkgroep heeft
hierbij rekening gehouden met het
borgen van de doorgaande lijn,
zodat de einddoelen behaald
worden.
-Groep 8 leerlingen brengen jaarlijks
een bezoek aan Nationaal
Monument Kamp Vught.

Geestelijke stromingen

Expressie-activiteiten

Bevordering sociale
redzaamheid, waaronder gedrag
in het verkeer

-Thema's vanuit
wereldoriëntatie.
Katholieke feestdagen.
Sint, Kerst, Pasen en
Carnaval.
-Techniektorens
-Methode “Uit de Kunst”

Bevordering van gezond gedrag

-Jeugdverkeerskrant
(VVN)
-Verkeersexamen
-Kookworkshops
-Nationaal schoolontbijt

Schoolveiligheid/ welbevinden
van de leerlingen

-Kanjermethode
-Rots&Water training

Bevordering actief burgerschap
en sociale integratie, overdragen
kennis over/kennismaking met
de diversiteit van de samenleving

-Gezamenlijke activiteiten
zoals; vieringen, jaarfeest,
kanjertraining etc.

-Met behulp van hulpouders
worden er wekelijks technieklessen
gegeven. Hiervoor zetten we de
techniektorens in.
Methode “uit de kunst” wordt
gebruikt voor onderwijs in
expressieve vakken.
-In de groepen 7 en 8 krijgen de
leerlingen om de week een
kookworkshop.
-Elk schooljaar nemen wij deel aan
het nationaal schoolontbijt
-Wij verzorgen 2x per jaar een Rots
& Water training voor leerlingen die
hier baat bij hebben.

Door deze leerstof aan te bieden middels het gebruik van genoemde leermiddelen, de wijze waarop
deze leermiddelen worden ingezet en de leertijd die wordt gereserveerd voor deze inhouden voldoet
Speciale Basisschool Mozaik aan de kerndoelen en de wettelijke eisen zoals verwoord in artikel 9 van
de Wet Primair Onderwijs.
Wat hebben onze leerlingen nodig?
Bij de start van onderwijs bij SBO Mozaik wordt voor elke leerling een ontwikkelingsperspectief (OPP)
opgesteld. Hierin wordt beschreven welke doelen er gehaald moeten worden en hoe we dit kunnen
bereiken door middel van passend onderwijs. Dit OPP wordt met ouders besproken en afgestemd. Bij
het opstellen wordt onze intern begeleider en de orthopedagoge ingezet. De groepsleerkracht voert
het OPP uit en stelt dit bij wanneer het nodig is. 1 maal per schooljaar wordt er een evaluatie
ingepland met groepsleerkracht, intern begeleider en de orthopedagoog en de doelen waar nodig
bijgesteld in overleg met ouders. Tevens wordt in het OPP een uitstroom perspectief opgenomen en
de doelen die behaald moeten worden, worden hieraan gekoppeld.
Jaarlijks plannen we in de zorgkalender 2 maal leerlingbespreking en 2 maal een groepsbespreking in.
Dit gesprek vindt plaats tussen de groepsleerkracht en de intern begeleider.
Al onze methodieken, handleidingen en bronnen geven dekking aan de kerndoelen en
referentieniveaus. Dit is de basis voor de doelen die leerlingen moeten behalen. Wij maken gebruik
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van methode gebonden toetsen per vakgebied, die meetbaar, merkbaar en/of zichtbaar de
ontwikkeling van leerlingen aan geven. Tevens nemen wij 2 maal per schooljaar Citotoetsen af. Bij
onze schoolverlaters wordt de eindtoets van DIA afgenomen.
Bijlage 3: Stappenplan 1-zorgroute
Een overzicht van toetsen/observaties die in dit kader door de school worden ingezet:
Groep
Taal

1
x

2
x

3
CITO

4
CITO

5
CITO

6
CITO

7

Lezen

x

x

CITO

CITO

CITO

CITO

CITO
Drempelonderzoek

Spelling

x

x

CITO

CITO

CITO

CITO

CITO
Drempelonderzoek

Woordenschat

x

x

CITO

CITO

CITO

CITO

CITO
Drempelonderzoek

Rekenen

x

x

CITO

CITO

CITO

CITO

CITO
Drempelonderzoek

SEO
WO

x
x

x
x

ZIEN
x

ZIEN
x

ZIEN
x

ZIEN
x

ZIEN

CITO
Drempelonderzoek

x

8
CITO
Drempelonderzoek
DIA Eindtoets
CITO
Drempelonderzoek
DIA Eindtoets
CITO
Drempelonderzoek
DIA Eindtoets
CITO
Drempelonderzoek
DIA Eindtoets
CITO
Drempelonderzoek
DIA Eindtoets
ZIEN
x

Verklaring van de afkortingen: SEO - sociaal emotionele ontwikkeling, WO - wereldoriëntatie
Ondersteuning voor onze leerlingen
Op onze school stemmen we ons onderwijs en onderwijsaanbod af op de onderwijsbehoeften van de
leerlingen. De leerlingenzorg bij SBO Mozaik is goed ingericht en kent een goede structuur. Elke
leerling die onderwijs geniet heeft een ontwikkelingsperspectief (OPP). Dit is een document dat
binnen 6 weken na start van een leerling opgesteld wordt. Hierin worden de stimulerende en
belemmerende factoren beschreven die een leerling kunnen helpen of juist beperken in hun
ontwikkeling. Daarnaast beargumenteren we in het OPP naar welk niveau van voortgezet onderwijs
we toe willen werken; het uitstroomperspectief.
Voor de vakken rekenen, spelling, begrijpend- en technisch lezen stellen we einddoelen die behoren
bij het uitstroomperspectief. Deze einddoelen vertalen we in doelen per half jaar. Om inzicht te
krijgen in de vorderingen die leerlingen maken, worden zij tweemaal per jaar getoetst met behulp
van de toetsen Cito 3.0. Vervolgens bekijken we in hoeverre de resultaten voldoen aan de gestelde
doelen. Indien hier grote afwijkingen geconstateerd worden, bekijken we nader of de aanpak en/of
het aanbod aangepast dient te worden. Dit wordt door de intern begeleider en de leerkracht
tweemaal per jaar besproken.
De individuele doelen die vermeld staan in het OPP worden per vakgebied groepsgewijs
samengevoegd in het geïntegreerd groepsoverzicht. Dit gebeurt voor rekenen, spelling, technisch- en
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begrijpend lezen. Daarnaast staan in het groepsoverzicht de onderwijsbehoeften van de leerlingen
vernoemd en eventueel de extra ondersteuning die geboden moet worden. Op deze manier heeft de
leerkracht in één oogopslag een duidelijk overzicht over de doelstellingen van de leerlingen. Dit
groepsoverzicht wordt vervolgens uitgewerkt in weekplannen voor de verschillende vakken. Deze
vertalen we op hun beurt weer in de dagplanning van de klas.
Naast de intern begeleider en de groepsleerkrachten, zijn ook onze logopediste en de orthopedagoge
direct betrokken bij de zorg omtrent onze leerlingen. De expertise van de logopediste wordt ingezet
bij leerlingen met de diagnose dyslexie en bij leerlingen die een taal ontwikkelingsstoornis hebben.
Hiernaast ondersteunt zij ook leerlingen met een vertraagde ontwikkeling op het gebied van
technisch lezen.
De orthopedagoge wordt ingezet om de ontwikkelingsperspectieven van de leerlingen op te stellen,
nauw te volgen en te evalueren. Tevens neemt zij onderzoeken bij leerlingen af. Bij diagnose van
problematiek, kunnen wij ons onderwijs nog passender inrichten.
Onze leerlingenpopulatie is divers m.b.t. de problematieken en zorg omtrent onze leerlingen. Naast
leerproblemen hebben onze leerlingen ook extra zorg en begeleiding nodig omtrent de sociaal
emotionele ontwikkeling. Alle groepsleerkrachten zijn specialisten in leer- en gedragsproblematiek.
Deze specialismen worden gericht ingezet bij de ondersteuningsbehoeften van onze leerlingen. In de
begeleiding van onze leerlingen kunnen wij ook met vragen bij onze schoolconsulente terecht. Zij
voert observaties uit bij kinderen en neemt dossiers door van nieuwe aanmeldingen om te kunnen
bepalen of wij een passende onderwijsplek kunnen zijn voor de desbetreffende leerling.
Wij willen een veilige plek zijn waar kinderen tot ontwikkeling komen. De Kanjermethode is een rode
draad door de school. Ook bieden wij een weerbaarheidstraining (Rots&Water) aan leerlingen die
hier behoefte aan hebben. Dit aanbod komt jaarlijks terug en wordt verzorgd door intern personeel.
Continu Verbeteren
Bij SBO Mozaik werken we met Continue Verbeteren. Elke groep maakt samen met de leerkrachten
aan het begin van het schooljaar groepsafspraken. Hiermee vergroten we de betrokkenheid van onze
leerlingen en creëren we bij leerlingen eigenaarschap. We maken in elke groep gebruik van een
databord, waarin de leerlingen inzicht krijgen in de doelen en het proces er naartoe. In de volgende
ontwikkelfase willen we ons meer richten op reflectie en meer betrokkenheid bij leerlingen met
rapportgesprekken.
Financieel beleid
Alle leerlingen die bij ons aangemeld worden, hebben een toelaatbaarheidsverklaring voor het
speciaal basisonderwijs. SBO Mozaik krijgt een vast bedrag van Plein 013 om een adequaat aanbod te
bieden voor de leerlingen die extra ondersteuningsbehoeften hebben. Hiermee kan binnen de school
extra begeleiding geboden worden of externe ondersteuning ingekocht worden.
De afspraken met betrekking tot de financiën van onze school zijn vastgesteld in het Financieel
Beleidsplan van Stichting BOOM. De uitvoerend bestuurder is eindverantwoordelijk voor de
effectieve besteding van de middelen. Het financieel beleid is erop gericht om de continuïteit van de
totale organisatie te waarborgen en de optimale randvoorwaarden te creëren om de gestelde doelen
uit het strategisch koersplan en het schoolplan van de school te realiseren.
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Alle gelden worden bovenschools beheerd. De bestuurder zorgt, in samenspraak met de Directie
Advies Raad (DAR) voor een deugdelijke verdeling van de gelden over de scholen. Daartoe heeft het
bestuur een allocatiemodel ontwikkeld met daarin ook de uitgangspunten van haar beleid. De
financiële ondersteuning wordt verzorgd door financiële dienstverlener Driessen. Monitoring vindt
plaats via twee ‘spreekuren’: HRM en financiën.

5.

ANALYSE VAN HET FUNCTIONEREN VAN DE SCHOOL

Organisatiestructuur
Onze school is een van de zeven scholen van de stichting BOOM (Bijzonder Onderwijs Oisterwijk
Moergestel). De directie (directeur en adjunct-directeur) geeft, onder eindverantwoordelijkheid van
de bestuurder van de Stichting, leiding aan de school. De directie is integraal verantwoordelijk voor
de dagelijkse gang van zaken en het uitvoeren van het beleid. De directie wordt bijgestaan door een
IB-er. Het MT wordt gevormd door de directie en de IB-er. De school heeft de beschikking over een
ouderraad en een MR. Op stichtingsniveau is er een GMR.
Schoolklimaat
Wij vinden het belangrijk dat de school een veilige en verzorgde omgeving is voor de leerlingen en de
medewerkers. Een omgeving waarin iedereen zich geaccepteerd voelt en waar het plezierig
samenwerken is. Onze school is een school die open staat voor ouders. We proberen ouders
optimaal te informeren en te betrekken bij de dagelijkse gang van zaken.
Onze ambities zijn:
-Door ontwikkeling met Continu Verbeteren
-De school ziet er verzorgd uit
-De school is een veilige school
-Leerkrachten en leerlingen gaan respectvol met elkaar om
-Ouders ontvangen regelmatig een nieuwsbrief
-Ouders krijgen de gelegenheid om bij aanvang van de school met elkaar koffie of thee te drinken
-De school staat altijd open en de leerkrachten zijn bereikbaar
Leerkrachtvaardigheden
Een verbeterpunt uit het Schoolplan 2015-2019 was het door ontwikkelen van onze
klassenmanagement. De groepsleerkrachten hebben de basisvaardigheden van het EDI-model zich
eigen gemaakt. Klassenmanagement dat voorspelbaar is voor leerlingen: directe instructie en
gedifferentieerde verwerking. Leerlingen moeten zich uitgedaagd weten op niveau en in alle rust en
veiligheid kunnen leren. Tevens maken de leerkrachten gebruik van elkaars kwaliteiten door
collegiale visitaties uit te voeren en zich zowel op team- als leerkrachtniveau verder te ontwikkelen.
Ook zijn de leerkrachten zich aan het scholen op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling bij
kinderen. De Kanjertraining die we op teamniveau hiervoor aan het volgen zijn draagt hieraan bij.
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Leiderschap
De schoolleiding streeft ernaar de school te ontwikkelen tot een lerende organisatie, tot een school
die gekenmerkt wordt door een professionele schoolcultuur. Daarom worden er jaarlijks studiedagen
en vergaderingen voor het gehele team ingeroosterd. Ons doel is het ontwikkelen van leerkrachten
tot nog betere leerkrachten. Daartoe leggen de directie en de IB-er groepsbezoeken af en worden
naar aanleiding van dit bezoek gesprekken gevoerd. De directie heeft de intentie om beleid te
formuleren met betrekking tot collegiale consultatie / visitatie. Dit om leraren van elkaar te laten
leren.
Als team streven we naar: verantwoordelijkheid nemen, vertrouwen geven, aanspreekbaarheid en
respect. Deze kernwoorden hebben we verder uitgewerkt en vormen het fundament onder ons
functioneren. Typerend voor onze school is tevens dat we leren van en met elkaar. De leerkrachten
houden hun eigen ontwikkeling bij in een bekwaamheidsdossier.
De schoolleiding wordt gevormd door de directeur en de adjunct-directeur van de school.
Kenmerkend voor de schoolleiding is dat ze zich richt op het zorgen voor goede communicatie en op
het adequaat organiseren van de gang van zaken op school. In de derde plaats vindt de schoolleiding
met name het onderwijskundig leiderschap van belang. De directie wil adaptief leiding geven, dat
betekent dat ze, daar waar nodig en noodzakelijk, rekening houdt met verschillen tussen leraren. De
schoolleiders (directeur en adjunct-directeur) zijn geregistreerde schoolleiders.
Onze ambities zijn:
-De schoolleiding communiceert adequaat met het team over de koers van de school;
-De schoolleiding implementeert beleid op een zorgvuldige wijze;
-De schoolleiding ondersteunt de teamleden in voldoende mate;
-De schoolleiding stimuleert initiatieven van de teamleden;
-De schoolleiding organiseert de dagelijkse gang van zaken op een effectieve wijze;
-De schoolleiding zorgt voor een plezierig werk- en leerklimaat;
-De schoolleiding draagt mede zorg voor een goede communicatie met ouders.
Samenwerkingscultuur
Samenwerken gaat over het cultiveren van ieders inbreng en deskundigheid ten behoeve van het
collectief doel. Om dit te kunnen bereiken en inhoud te geven vinden wij het belangrijk dat de
interne communicatie goed ingericht is. Het gaat erom betrokkenheid te creëren van de
medewerkers op het werk en op het schoolgebeuren, om op die manier de kwaliteit van de school te
optimaliseren. Daarom zorgt de schoolleiding voor een heldere vergaderstructuur en worden er
effectieve hulpmiddelen gebruikt.
De samenwerking komt in verschillende vormen voor: teamvergadering, zorgvergadering,
werkgroepen en MT- overleg. In communicatiegedrag vinden we belangrijk dat zaken op de juiste
plaats besproken worden, de vergaderingen goed worden voorbereid, dat er een actieve deelname is
en dat we elkaar respectvolle feedback geven en feedback accepteren.
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Kansen, bedreigingen, sterke- en zwakke kanten
Sterke kanten SBO Mozaik
Resultaatgerichte school
Sterke zorgstructuur
Team dat zich optimaal inzet
Gespecialiseerde leerkrachten
Pedagogisch- didactisch handelen en
begeleiden
Partnerschap met ouders

Zwakke kanten SBO Mozaik
Meer inhoud geven aan onze identiteit
Positionering in de regio (BO / SO)
Techniekonderwijs en Cultuureducatie

Kansen SBO Mozaik
Uitbreiding samenwerking met BS De Coppele

Bedreigingen SBO Mozaik
Het gebouw wordt te klein  Geen fysieke
ruimte om groei op te kunnen vangen
Het vinden van geschikte collega’s voor het SBO

Nog bredere schoolontwikkeling gekoppeld aan
leerlingenpopulatie
Pedagogisch- didactisch handelen en
begeleiden in vrije situaties (pauzemomenten)

Besluitvorming
De schoolleiding is verantwoordelijk voor de gehele organisatie. Het MT besluit zoveel als mogelijk
unaniem en de directie heeft daarbij de eindverantwoordelijkheid. Vanuit het team worden er
voorstellen van onderwijsinhoudelijke aard gedaan aan de directie en aan het MT.
De schoolleiding is op basis van de Wet Medezeggenschap Scholen gehouden om voorgenomen
veranderingen of vernieuwingen van onderwijskundige en/of organisatorische aard, ter advisering of
instemming voor te leggen aan de Medezeggenschapsraad.
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6. AMBITIES EN MEERJARENBELEID
Hieronder de uitwerking van ons teamdialoog over de evaluatie van de schoolontwikkeling 20152019 en onze ambities voor de periode 2019-2023. Deze worden verder uitgewerkt in het
meerjarenplan 2019-2023.
Continu verbeteren en Kanjerlessen;
Kanjerlessen dragen bij aan een positief schoolklimaat. Daarnaast werken we met onderdelen van
Continu Verbeteren (Jay Marino). In alle groepen worden begin van het schooljaar samen met de
leerlingen groepsafspraken gemaakt. Deze afspraken worden structureel geëvalueerd. Hiernaast
maken we in elke groep gebruik van een databord, waarop we de te behalen doelen inzichtelijk
maken voor de leerlingen.
In ons meerjarenplan hebben we opgenomen dat we ons willen oriënteren op het voeren van
rapportgesprekken met de leerlingen.
EDI-model;
Uit de evaluatie van het vorig schoolplan is naar voren gekomen dat al onze leerkrachten de
basisvaardigheden van het DI-model beheersen. Als ambitie hebben we opgenomen dat we nog
voorspelbaarder willen zijn voor onze leerlingen, door bijvoorbeeld een vaste looproute aan te
houden bij een servicerondje en structureler gebruik laten maken van een vragenkaartje voor
uitgestelde aandacht.
21st Century Skills en Actief Burgerschap;
In de komende schoolplan periode willen we meer inhoud geven aan creativiteit bij onze leerlingen.
Hierbij willen we meer betrokkenheid bij leerlingen, zoals het bedenken en voordoen van een les
door een leerling. Daarnaast willen we meer inzet van ICT. We willen de mogelijkheid verkennen om
leerlingen in 2-tallen werkstukken te laten maken. Ons doel is om zo vroeg mogelijk te beginnen met
ICT-geletterdheid.
Onze leerlingen nemen in groep 7 en 8 deel aan kookworkshops. Ze kunnen zich ook voor het kook
café inschrijven. In de komende periode willen we onze leerlingen meer kennis laten maken met
presenteren en kennis laten maken met het openbaar vervoer.
Naast bovengenoemde hebben we in deze schoolplanperiode de ambitie om een uitgewerkt
kwaliteitssysteem in te richten en toe te passen. Daarin willen we binnen het kader van Stichting
Boom een school specifieke uitwerking maken. Onderdelen als vragenlijst met betrekking tot
tevredenheid en sociale veiligheid van kinderen blijven (jaarlijks) standaard afgenomen worden en
geanalyseerd. Daarnaast willen we tweejaarlijks deze onderdelen ook voorleggen aan ouders en
leerkrachten.
De uitwerking van de kwaliteitsthema’s en de daarbij horende indicatoren gaan we in een
samenhangend systeem uitwerken waarbij (meet)instrumenten voor een deel op stichtingsniveau
worden vastgesteld en voor een deel school specifiek worden ingevuld. Grondhouding daarbij is een
onderzoekende attitude en een kritische dialoog.

Bijlage 4: Meerjarenplan SBO Mozaik 2019-2023
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Beleidsstukken.
Beleid van stichting Boom is ter inzage op school. Onder andere:
- Werken en leren in een professionele cultuur (scholingsbeleid)
- Informatiebeveiliging en Privacy (AVG)
- Dossier van medewerker van Stichting Boom
- Onderwijs en leerlingenzorg onder of buiten schooltijd
- Protocol medicijnverstrekking en het verrichten van medische handelingen
- Beleidsprotocol toelating, schorsing en verwijdering
Bijlagen;
1: Onderwijskwaliteitssysteem BOOM
2: Onderzoek besturen en scholen Stichting BOOM
3: Stappenplan 1-zorgroute
4: Meerjarenplan 2019-2023
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