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VOORWOORD 
 
“Een goed jaarverslag is niet het einde van de jaarcyclus. Het is een begin van een discussie” (Bron: 
Richtlijn Jaarverslag Onderwijs). 
 
Voor u ligt het jaarverslag van de Xaveriusschool schooljaar 2019-2020 met daarin ook opgenomen de 
Jaarplannen voor schooljaar 2020-2021. Geen sluitstuk van het afgelopen schooljaar, maar een 
document dat midden in de cyclische processen van Xaveriusschool staat. Een document dat beschrijft 
waar in het voorbije jaar aan gewerkt is en hoe zich dit tegelijkertijd vertaalt naar het komende 
schooljaar. Het is een discussiestuk dat vanuit een evaluatie van doorlopen processen vooruitblikt naar 
de benodigde acties richting de toekomst.  
 
Daarmee is het jaarverslag voor de school ook een beleidsdocument. Een document dat blijvend in 
ontwikkeling is, net zoals de processen binnen de Xaverius schoolorganisatie.  
 
Door voortdurend, daar waar mogelijk/gewenst, de verbinding te leggen met het Schoolplan (2019-
2023) wordt het dynamische - en beleidsmatige karakter van het Jaarverslag benadrukt. Het is dus 
allesbehalve een reflectief document, maar accentueert steeds de toekomstgerichtheid en versterkt 
de cyclische kwaliteitsprocessen die binnen en rondom de schoolorganisatie plaatsvinden. 
 
In dat kader omvat het Jaarverslag 2019-2020 een breed spectrum aan beleidstermijnen (onderwijs-
kundig, personeel, financieel, materieel, outreachend, ontwikkelingen in cluster MaatKRACHT, enz.). 
Daarbij is waar mogelijk gebruik gemaakt van data (kengetallen) en wordt (in het kader van de 
leesbaarheid) waar nodig verwezen naar andere documenten. Daarmee willen we uitvoering geven 
aan ons eigen streven om het Jaarverslag kort en bondig (maar wel compleet) te houden.  
 
Het Jaarverslag is gepubliceerd op de website van de school (www.xaverius-sittard.nl) en op “Scholen 
op de kaart”. Het wordt (digitaal en/of in gedrukte versie) aan alle betrokkenen ter beschikking gesteld 
(leerlingen, ouders, personeel, bestuur, onderwijsinspectie, ketenpartners en andere stakeholders).  
 
Wij kijken terug op een turbulent (als gevolg van corona) maar ook ontwikkelingsgericht schooljaar 
2019-2020, bedanken alle betrokkenen voor hun inzet en wensen u veel leesplezier. 
 
Namens het team van de Xaveriusschool, 
 
Dhr. drs. B. Dieteren 
Directeur  
 
 
 
   

http://www.xaverius-sittard.nl/
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HOOFDSTUK 1 XAVERIUSSCHOOL ALGEMEEN 
 

1.1. SCHOOLLOCATIES 

 

De school onderscheid meerdere doelgroepen leerlingen die onderwijs volgen op diverse locaties. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting 

SO ASS  = Speciaal Onderwijs voor leerlingen met een autisme spectrum gerelateerde problematiek. 
SO  = Speciaal Onderwijs voor leerlingen met sociale -, emotionele - en/of gedragsproblemen. 
VSO VMBO = Voortgezet Speciaal Onderwijs opleidingsniveau VMBO (Basis-, kader- en theoretische    

    leerweg) 
VSO LW&TC = Voortgezet Speciaal Onderwijs Leer-, Werk- & Trainingscentrum (Praktijkgericht) 
AB  = Ambulante Begeleiding (outreachende taakstelling) 

 

1.2. DE SCHOOLLEIDING (HET MANAGEMENTTEAM) 
 

De schoolleiding wordt gevormd door:  

 de directeur (dhr. B. Dieteren); 
 de locatieleiding SO-Triangel (dhr. E. Wilbrink); 
 de locatieleiding VSO VMBO (dhr. E. Wilbrink - bij afwezigheid: mw. C. Janssen);  
 de locatieleiding VSO LW&TC (mw. S. Massen - bij afwezigheid: mw. M. Goossens), en  
 een vertegenwoordiger namens de twee Commissies van Begeleiding (mw. C. Frissen). 
 
Directeur en managementteam vergaderen ongeveer 10x jaarlijks waarbij schoolorganisatie, 
personeel, financiën, materiële zaken, opbrengsten en operationele issues vaste agendapunten zijn.  

  

Doelgroep 12-20 jarigen 

 
SO ASS  

de Blinker 
(Eloystraat) 

 

SO + 
Triangel 

(Valkstr. 2A) 

VSO VMBO 
(Geenstraat) 

 
VSO LW&TC 
(Overhove-
nerstraat) 

AB 
(Valkstr. 2) 

LOCATIES XAVERIUSSCHOOL 

Doelgroep 4-12 jarigen 
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HOOFDSTUK 2 ONDERWIJS OPBRENGSTEN EN ONTWIKKELINGEN 

 

2.1. LEERLINGENSTROMEN 
 
Aan de hand van kengetallen wordt een beeld geschetst van de leerlingenstromen van de school.  
 
BAO  School voor regulier basisonderwijs  
SBO  School voor speciaal basisonderwijs  
VMBO  School voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs 
MBO  School voor middelbaar beroepsonderwijs  
PRO  School voor praktijkonderwijs  
LWOO  School voor leerwegondersteunend onderwijs  
Xonar MKD Medisch Kinderdagverblijf (instelling voor semi residentiële dagbehandeling) 
Zuyderland Semi residentiële dagbehandeling vanuit jeugd geestelijke gezondheidszorg 
SWV  Samenwerkingsverband Primair Onderwijs (= SWV PO) of Voortgezet Onderwijs (= SWV VO) 

 
2.1.1. LEERLINGENAANTALLEN 
 

 1-10-2014 
 

1-10-2015 1-10-2016 1-10-2017 
 

1-10-2018 1-10-2019 
 

 
SO 

 
174 

 
167 

 
151 

 
148 

 
147 

 
160 

 
VSO 

 
124 

 
100 

 
95 

 
102 

 
102 

 
113 

 
TOTAAL 

 
298 

 
267 

 
246 

 
250 

 
249 

 
273 

 
We constateren dat daar waar een daling van leerlingenaantallen (vanuit de samenwerkingsverban-
den) beoogd wordt, er sprake is van een stijging van bijna 10%. Zowel binnen SO (+13 leerlingen) als 
VSO (+11 leerlingen).  
 
En dan zijn in voorgaand overzicht nog niet eens leerlingen opgenomen die “op tijdelijke basis” 
(arrangement, proef, observatie, enz.) de Xaveriusschool bezoeken. In schooljaar 2019-2020 ging het 
hierbij om ongeveer 3 SO en 9 VSO leerlingen (bijna 5% van het totale leerlingenaantal).  
 
 

LOCATIE/AFDELING 
 

SCHOOLSOORT 01-10-2019 

De Triangel Sittard SO RP1 50 

SO ASS Geleen (Blinker) SO 64 

SO ZMOK Sittard SO 46 

VSO LW&TC Sittard  VSO 55 

VSO VMBO Geleen VSO 58 

 
TOTAAL 

 
SO+VSO 

 
273 

 
  

                                                           
1 SO RP = semi residentieel geplaatste leerlingen van de dagbehandeling van Xonar MKD of Zuyderland GGZ Kind & Jeugd. 
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LEERLINGEN (BRON REGISTRATIE) OP BASIS VAN LEEFTIJD 
 

Schoolsoort / leeftijd Aantallen 
1-10-2015 

Aantallen 
1-10-2016 

Aantallen  
1-10-2017 

Aantallen 
1-10-2018 

Aantallen 
1-10-2019 

SO leerlingen < 8 jaar 27 26 26 29 26 

SO leerlingen ≥ 8 jaar 106 86 76 79 84 

Residentiële ll < 8 jaar 28 30 33 31 37 

Residentiële ll ≥ 8 jaar 6 9 13 8 13 

VSO leerlingen 100 95 102 102 113 

Totaal 267 246 250 249 273 
      

Aantal CUMI leerlingen 24 25 23 36 38 

 
 
Zoals bekend maakt de Xaveriusschool samen met SBO de Blinker, SBO ’t Mozaïek, SBO de Horst en 

de SO/VSO Parkschool deel uit van cluster MaatKRACHT.  

HISTORISCH VERLOOP LEERLINGENAANTALLEN MAATKRACHT 1-10-2014 TM 1-10-2019 

 1-10-14 1-10-15 1-10-16 1-10-17 1-10-18 1-10-19 

01DM Mozaïek 153 140 143 145 159 151 

01GE Horst  115 108 94 105 120 137 

02RS Blinker 174 153 149 143 145 154 

04EP Xaverius 299 278 246 250 249 273 

12QN Parkschool 209 217 214 212 195 185 

 
TOTAAL 

 
950 

 
896 

 
846 

 
855 

 
868 

 
900 
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2.1.2. UITSTROOM LEERLINGEN 
 

 Aantal ll op school Aantal ll uitstroom % 

2009-2010 215 73 34% 

2010-2011 237 86 36% 

2011-2012 284 118 42% 

2012-2013 282 91 32% 

2013-2014 316 115 36% 

2014-2015 298 138 46% 

2015-2016 267 124 46% 

2016-2017 246 103 42% 

2017-2018 250 96 38% 

2018-2019 249 108 43% 

2019-2020 273 103 38% 

 
In schooljaar 2019-2020 telde de Xaveriusschool 273 leerlingen waarvan 103 leerlingen gedurende of 
aan het einde van het schooljaar de school verlaten hebben. Dat is een uitstroompercentage van 38%.  
 
Op zich zelf zegt zo’n uitstroompercentage niet veel. Belangrijker is te weten of de uitgestroomde 
leerlingen (de schoolverlaters):  
A. met een goed leerrendement 
B. naar de juiste, beoogde plek uitgestroomd zijn, en  
C. of die nieuwe plek aansluit bij hun mogelijkheden.  
 
Dat zijn drie belangrijke onderdelen voor het kwaliteitsbeleid van de Xaveriusschool die we navolgend 
kort aan bod laten komen. 
 
A. EEN GOED LEERRENDEMENT 
 
Om te kunnen vaststellen of leerlingen goede leerrendementen halen (zowel m.b.t. leertechnische 
vakken als vakoverstijgende - pedagogisch/sociaal-emotioneel - zaken) maakt de school o.a. gebruik 
van: 
 

 Een eigen schoolstandaard (volgens de CED leerlijnen) m.b.t. initiële vakken en een drietal 

leergebiedoverstijgende (pedagogische) domeinen.  

 Schoolstandaard is voorzien van een eigen ambitieuze normering. 

 Naast methodegebonden en methodeonafhankelijke didactische toetsen maakt de school 

gebruik van instrumenten om de sociale - (SCOL) en maatschappelijke competenties van 

leerlingen te monitoren.  

 Leerlingen volgen op basis van behaalde resultaten en ondersteuningsbehoeften een voor iedere 

leerling gedifferentieerd aanbod op excellent, standaard of intensief niveau. 

 Schoolstandaard wordt vierjaarlijks bijgesteld op basis van behaalde resultaten in verleden. 

 Koppeling van schoolstandaard met bijhorend (beoogd) uitstroomprofiel. 

 Tweemaal jaarlijks evaluatie m.b.t. ontwikkeling (resultaten) van leerling in relatie tot 

schoolstandaard (in afstemming met leerling en ouders).  

 Een nadere uitwerking van de leerresultaten (de streefniveaus, cijfers, doelen, normen die 

bepalen of een leerling het beoogde eindniveau behaald heeft dat aansluit bij zijn of haar 

uitstroombestemming) in schooljaar 2019-2020 in relatie tot de schoolstandaard is te vinden in 

paragraaf 2.2 “Opbrengsten”. 
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B. UITSTROOM NAAR DE JUISTE, BEOOGDE PLEK 
 
Voor iedere leerling stelt de school in afstemming met leerling, ouders en eventuele andere 
betrokkenen een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) op. In dat OPP worden einddoelen geformuleerd 
(beoogde streefniveaus en uitstroombestemmingen).  
 
De Xaveriusschool verzamelt data m.b.t. o.a. verblijfsduur, uitstroombestemming, uitstroomniveau 

(incl. of die conform het OPP is), uitstroombestendiging, enzovoort. De school stelt zich daarbij tot doel 

dat minimaal 75% van de uitgestroomde leerlingen conform of hoger dan de in het OPP geformuleerde 

uitstroombestemming uitstroomt.  

 Door bundeling van deze data ontstaan totaaloverzichten op school- en locatieniveau en krijgt de 

school zicht op de 75% norm m.b.t. “uitstroom conform of hoger dan het OPP”.  

 Indien de leerling conform of beter dan het geformuleerde uitstroomniveau uitstroomt voldoet dit 

aan de gestelde norm.  

 Door dit zowel per doelgroep (SO ASS, SO ZMOK, VSO VMBO, VSO LW&TC) als onderwijssoort (SO, 

VSO) in kaart te brengen is de school in staat te concluderen dat de schoolverlaters zich samen 

conform vooraf gestelde verwachtingen ontwikkeld hebben.  
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C. BESTENDIGING OP DE NIEUWE PLEK 
 
Of de in de ontwikkelingsperspectieven geformuleerde uitstroombestemmingen passend zijn bij het 

niveau van de leerlingen meet de school via de “uitstroombestendiging” (zit de leerling na 1 jaar nog 

op de nieuwe plek en ontwikkelt de leerling zich aldaar conform verwachting?). Hierbij hanteert de 

school eveneens een 75% norm.  
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2.2. OPBRENGSTEN  
 
In paragraaf 2.1. is de uitstroom en uitstroombestendiging geschetst. De uitstroombestemming en 
uitstroombestendiging van een leerling behoren voor de Xaveriusschool tot de opbrengsten van haar 
onderwijs. Het is immers het streven (visie) om leerlingen daar waar verantwoord mogelijk zo snel en 
zo duurzaam mogelijk te laten schakelen naar een (meer) reguliere onderwijsomgeving.  
 
Tegelijkertijd is het onderwijs binnen de Xaveriusschool zelf ook geen vrijblijvende aangelegenheid. De 
school streeft zo hoog mogelijke opbrengsten na m.b.t. vooral de vakken Taal (in VSO Nederlands en 
Engels), Rekenen (in VSO Wiskunde en Rekenen) én m.b.t. de sociaal-emotionele ontwikkeling van de 
leerling. De school acht het van belang dat de leerlingen presteren naar hun mogelijkheden en dat ze 
opbrengsten realiseren die leiden tot passend (en succesvol) vervolgonderwijs.  
 

De Xaveriusschool vindt het volgende belangrijk:  

 De leerlingen realiseren aan het eind van hun schoolloopbaan de verwachte opbrengsten (op 
grond van hun kenmerken, het ontwikkelingsperspectief [OP] en het geformuleerde uitstroom-
profiel).  

 De leerlingen realiseren tussentijds de verwachte opbrengsten (op grond van hun kenmerken, het 
ontwikkelingsperspectief en het geformuleerde uitstroomprofiel).  

 De sociale vaardigheden van de leerlingen liggen op het niveau dat verwacht mag worden (op 
grond van hun kenmerken en ontwikkelingsperspectief).  

 Leerlingen ontwikkelen zich naar hun mogelijkheden.  

 De leerlingen krijgen de juiste adviezen voor vervolgonderwijs.  

 De leerlingen presteren naar verwachting in het vervolgonderwijs.  
 

Een groot deel van het opbrengstgericht werken van de Xaveriusschool voltrekt zich (binnen het INK 
model/KSO2) in het domein “Processen” (zie Schoolplan 2019-2023 hoofdstuk 4). Daarbij komen de 
kwaliteitsdomeinen onderwijsleerproces, zorg en begeleiding, leerstofaanbod en leertijd aan bod.  
 
De Xaverius hanteert een eigen schoolstandaard welke telkens voor een periode van 4 schooljaren 
vastgesteld wordt voor de leslocaties SO Valkstraat, SO ASS De Blinker, VSO VMBO en VSO LW&TC. 
Deze schoolstandaard geeft inzicht in het gerealiseerde leerniveau van de (gemiddelde) uitstroom van 
leerlingen in de voorgaande jaren (de standaard) en schetst de ambitie van de locaties als het gaat om 
de uitstroom van leerlingen en het gewenste uitstroomniveau op pedagogisch - en didactisch gebied. 
 
Aan het einde van elk schooljaar wordt de schoolstandaard geëvalueerd op basis van de gegevens van 
dat schooljaar, zodat systematisch kan worden nagegaan of de gestelde doelen worden gehaald 
(Inspectie voor het Onderwijs, 2011). De kern van opbrengstgericht werken is dat scholen sturen op 
uitkomsten van metingen (Meyer, 2009) als onderdeel van het cyclisch werken. De resultaten worden 
navolgend per leslocatie weergegeven aan de hand van uitstroomgegevens, de didactische- en 
pedagogische evaluatie en conclusies die leiden tot verbeterpunten voor volgend schooljaar. 
 
De volledige uitwerking van de schoolstandaard is digitaal intern beschikbaar.  
  

                                                           
2 Het INK is een managementmodel waarbinnen de Xaveriusschool koerst op de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs (KSO). 
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2.2.1. OPBRENGSTEN 2019-2020 SO LOCATIE VALKSTRAAT 
 
EINDUITSTROOM GEGEVENS IN % 

 

Figuur 1: Einduitstroom leerlingen SO locatie Valkstraat 2019-2020, afgezet tegen de schoolstandaard in % (N=14). 

 
De einduitstroom van leerlingen naar VMBO BB/KB en VMBO TL ligt hoger dan de gestelde ambitie. De 
einduitstroom naar PRO en HAVO/VWO ligt lager dan de gestelde ambitie. De verschillen zijn minimaal 
en gezien de grootte van het aantal leerlingen (N=14) verwaarloosbaar. Het intelligentiecohort van de 
uitgestroomde leerlingen kan jaarlijks soms fors verschillen. Op individueel niveau kan in ieder geval 
aangegeven worden dat 13 leerlingen conform het in het ontwikkelingsperspectief geschetste niveau 
uitgestroomd zijn en 1 leerling lager.  
 
DIDACTISCHE STANDAARD 
In de didactische schoolstandaard is binnen elke uitstroombestemming beschreven op welk niveau 
(intensief-basis-gevorderd) leerlingen in schooljaar 2019-2020 voor de vakken Begrijpend Lezen, 
Spelling, Technisch lezen en Rekenen een aanbod ontvangen.  
 

Uitstroombestemming Begrijp. lezen  
(N=32 ) 

Rekenen 
(N=33) 

Spelling  
          (N=32) 

Techn. lezen  
         (N=35) 

Gevorderd: VMBO TL/HAVO 28,1%        30,3% 28,1% 51,4% 

Basis: VMBO BB/KB 21,8% 30,3% 34,3% 31,4% 

Intensief: PrO 50% 39,3% 37,5% 17,1% 
 
Percentage leerlingen dat scoort in het intensieve, basis of gevorderd niveau voor Begrijpend Lezen, Rekenen, Spelling en 
Technisch lezen op de CITO-toetsen. 

 
PEDAGOGISCHE STANDAARD 
In de pedagogische standaard zijn de sociaal-emotionele opbrengsten beschreven.  
 

Niveau Leren leren  
(N=44) 

Zelfbeeld  
(N= 44) 

Sociaal gedrag  
(N= 44) 

Gevorderd 2,2 % 2,2% 0% 

Basis 22,8% 31,8% 27,3% 

Intensief 75% 65,9% 72,7% 

 
Percentage leerlingen dat afgezet tegen de didactische leeftijd scoort in het intensieve, basis of gevorderd niveau op basis 
van de CED-leerlijnen. 

 

Tabel 3 toont de SCOL scores (mei 2020) van de leerlingen van de locatie SO Valkstraat. Voor het 
bepalen van de score van de pedagogische onderdelen zijn de gemiddelde scores berekend op alle bij 
ieder pedagogisch onderdeel behorende categorieën van de SCOL.  Indien de gemiddelde score lager 
is dan 3, is dit een score op intensief niveau, indien de gemiddelde score loopt van 3 t/m 4, dan is dit 
een score op basisniveau. Bij een score hoger dan 4 is dit een score op gevorderd niveau.  
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Niveau  Leren leren  
(N=35) 

Zelfbeeld  
(N= 35) 

Sociaal gedrag  
(N= 35) 

Gevorderd 24,3% 18,1% 11,4% 

Basis 45,7% 61,9% 43,8% 

Intensief 30% 21,9% 44,8% 

 
Percentage leerlingen dat scoort in het intensieve, basis of gevorderd niveau bij afname SCOL-afname (mei 2020). 

 
KANTTEKENINGEN 

 De didactische gegevens zijn gebaseerd op CITO-gegevens. De doelgroep SO leerlingen scoort 
doorgaans lager op CITO-toetsen dan op methodegebonden toetsen. Dit betekent dat enige 
voorzichtigheid geboden is bij de interpretatie van de gegevens.  

 De soms forse schommeling in leerlingaantallen maakt dat de gegevens niet vergeleken kunnen 
worden met de gegevens van eerdere jaren omdat dit een vertekend beeld zou geven.  

 
VOORNEMENS 2020-2021 

 Om het technisch leesniveau van de jongere leerlingen te verhogen, zullen de mogelijkheden van 
tutorlezen verkend worden (inzet van groep 7/8 leerlingen).  

 Extra aandacht voor automatisering van spellingregels met goede analyses van categoriefouten.  

 De methodiek Kinderen en hun sociale talenten met meer verdieping aanbieden. Bepalen welke 
aanvullende materialen/lessen nodig zijn (m.n. op het gebied van “Omgaan met ruzie”, “Samen 
spelen/samen werken” en ”Aardig doen”).  

 Inzet CMK (Cultuur Educatie met Kwaliteit) en koppeling maken met de thema’s van “Kinderen en 
hun sociale talenten”. 

 
 
2.2.2. OPBRENGSTEN 2019-2020 SO ASS LOCATIE DE BLINKER 

 

EINDUITSTROOM GEGEVENS IN % 

 

Uitstroomleerlingen SO ASS locatie De Blinker 2019-2020, afgezet tegen de schoolstandaard in percentage (N=11). 

 
De einduitstroom van leerlingen naar VMBO BB/KB ligt hoger dan de gestelde ambitie. De 
einduitstroom naar PRO en HAVO/VWO ligt lager dan de gestelde ambitie. Gezien de grootte van het 
aantal leerlingen (N=11) dient voorzichtig omgegaan te worden met interpretatie van de data. Het 
intelligentiecohort van de uitgestroomde leerlingen kan jaarlijks soms fors verschillen. Op individueel 
niveau kan in ieder geval aangegeven worden dat 9 leerlingen conform het in het ontwikkelings-
perspectief geschetste niveau uitgestroomd zijn en 2 leerlingen hoger.  
 
DIDACTISCHE STANDAARD 
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In de didactische schoolstandaard is binnen elke uitstroombestemming beschreven op welk niveau 
(intensief-basis-gevorderd) leerlingen in schooljaar 2019-2020 voor de vakken Begrijpend Lezen, 
Spelling, Technisch lezen en Rekenen een aanbod ontvangen.  
 

Uitstroombestemming Begrijp. lezen  
(N=32 ) 

Rekenen 
(N=33) 

Spelling  
          (N=32) 

Techn. lezen  
         (N=35) 

Gevorderd: VMBO TL/HAVO 11,1% 20,0% 17,8% 46,7% 

Basis: VMBO BB/KB 53,3% 44,4% 33,3% 15,6% 

Intensief: PrO 35,6% 35,6% 48,9% 37,8% 
 
Percentage leerlingen dat scoort in het intensieve, basis of gevorderd niveau voor Begrijpend Lezen, Rekenen, Spelling en 
Technisch lezen op de CITO-toetsen. 

 
PEDAGOGISCHE STANDAARD 
In de pedagogische standaard zijn de sociaal-emotionele opbrengsten beschreven.  
 

Niveau Leren leren  
(N=44) 

Zelfbeeld  
(N= 44) 

Sociaal gedrag  
(N= 44) 

Gevorderd      2,2 %   6,7%   2,2% 

Basis 28,9%               57,8% 51,1% 

Intensief 66,7%  35,6% 46,7% 

 
Percentage leerlingen dat afgezet tegen de didactische leeftijd scoort in het intensieve, basis of gevorderd niveau op basis 
van de CED-leerlijnen. 

 

KANTTEKENINGEN 

 De didactische gegevens zijn gebaseerd op CITO-gegevens. De doelgroep SO ASS leerlingen scoort 
doorgaans lager op CITO-toetsen dan op methodegebonden toetsen. Dit betekent dat enige 
voorzichtigheid geboden is bij de interpretatie van de gegevens.  

 De soms forse schommeling in leerlingaantallen maakt dat de gegevens niet vergeleken kunnen 
worden met de gegevens van eerdere jaren omdat dit een vertekend beeld zou geven.  

 
VOORNEMENS 2020-2021 

 Nadere analyse door Commissie van Begeleiding mbt de resultaten op de leerlijn “Leren Leren”. 

 De methodiek Kinderen en hun sociale talenten met meer verdieping aanbieden. Bepalen welke 
aanvullende materialen/lessen nodig zijn.  

 Implementeren en borgen van routines m.b.t. de taakwerkhouding van leerlingen.  
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2.2.3. OPBRENGSTEN 2019-2020 VSO VMBO 

EINDUITSTROOM GEGEVENS IN % 

 
 

Einduitstroom leerlingen VSO VMBO 2019-2020, afgezet tegen de schoolstandaard in percentage (N=8). 
 

De einduitstroom van leerlingen naar MBO 1 is conform de gestelde ambitie. De einduitstroom naar 
MBO 2 en MBO 4 ligt lager dan de ambitie. De einduitstroom naar MBO 3 ligt hoger dan de gestelde 
ambitie. Gezien de grootte van het aantal leerlingen (N=8) dient voorzichtig omgegaan te worden met 
interpretatie van de data. Het intelligentiecohort van de uitgestroomde leerlingen kan jaarlijks soms 
fors verschillen. Op individueel niveau kan in ieder geval aangegeven worden dat 5 leerlingen conform 
het in het ontwikkelingsperspectief geschetste niveau uitgestroomd zijn en 3 leerlingen hoger.  
  
DIDACTISCHE STANDAARD 
In de didactische schoolstandaard is binnen elke uitstroombestemming beschreven op welk niveau 
(intensief-basis-excellent) leerlingen in schooljaar 2019-2020 voor de vakken Nederlands, Engels, 
Wiskunde en Rekenen een aanbod ontvangen.  
 

Niveau Nederlands 
(n=52 ) 

Engels 
(n=52) 

Wiskunde 
          (n=52) 

Rekenen 
         (n=52) 

Excellent 8% 13% 8% 4% 

Basis 77% 81% 79% 83% 

Intensief 15% 6% 13% 13% 
 
Percentage leerlingen dat scoort in het intensieve, basis of excellent niveau voor Nederlands, Engels, Wiskunde en Rekenen 
op de CITO-toetsen. 

 
 
PEDAGOGISCHE STANDAARD 
In de pedagogische standaard zijn de sociaal-emotionele opbrengsten beschreven.  
 

Niveau Leren leren  
(N=50) 

Leren taken uitvoeren 
(N= 50) 

Sociaal gedrag  
(N= 50) 

Excellent 10% 2% 0% 

Basis 66% 70% 64% 

Intensief 24% 28% 36% 

 
Percentage leerlingen dat afgezet tegen de didactische leeftijd scoort in het intensieve, basis of excellent niveau op basis 
van de CED-leerlijnen. 
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KANTTEKENINGEN 

 Het merendeel van de leerlingen scoort naar verwachting. 

 Op alle onderdelen is sprake van toename van het percentage leerlingen in het intensieve 
arrangement. Mogelijk correleert dit met de forse tussentijdse stijging van leerlingenaantallen in 
2019-2020 waardoor de resultaten aan een nog korte verblijfsduur verbonden zijn. 

 Het percentage leerlingen in het excellente arrangement is lager dan verwacht. Een plausibele 
verklaring hiervoor is dat deze leerlingen juist in een meer reguliere vorm van onderwijs 
verblijven.  

 
VOORNEMENS 2020-2021 

 Onderzoeken van schakelperspectief voor leerling indien deze in twee of drie van de leergebied-
overstijgende onderdelen in het excellente arrangement scoort.  

 Continueren van investeringen in de leergebiedoverstijgende arrangementen in combinatie met 
Taakspel en Slimplan. 

 
 
2.2.4. OPBRENGSTEN 2019-2020 VSO LW&TC 
 
EINDUITSTROOM GEGEVENS IN % 
 

 
 
DATA einduitstroom VSO LW&TC in % afgezet tegen de schoolstandaard. 

 
De einduitstroom van leerlingen naar Begeleide Arbeid en Vervolgonderwijs ligt hoger dan de gestelde 
ambitie. De einduitstroom naar Arbeid ligt lager dan de gestelde ambitie. Gezien de grootte van het 
aantal leerlingen (N=21) dient voorzichtig omgegaan te worden met interpretatie van de data. Het 
intelligentiecohort van de uitgestroomde leerlingen kan jaarlijks soms fors verschillen. Op individueel 
niveau kan in ieder geval aangegeven worden dat 17 leerlingen conform het in het ontwikkelings-
perspectief geschetste niveau uitgestroomd zijn, 3 leerlingen hoger en 1 leerling lager.  
 
 
DIDACTISCHE EVALUATIE  

 Nederlands Rekenen Engels 

Excellent 35,4% 37,5% 14,6% 

Basis 50,0% 50,0% 62,5% 

Intensief 14,6% 12,5% 22,9% 
 

Verwachte didactische einduitstroom leerlingen 2019-2020 (N=39) 
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PEDAGOGISCHE EVALUATIE 
 

 Leren leren Leren taken uitvoeren Leren functioneren in 
sociale situatie 

 2019-2020 Ambitie 2019-2020 Ambitie 2019-2020 Ambitie 

Excellent 12% 15% 9% 15% 6% 8% 

Basis 65% 77% 71% 75% 74% 77% 

Intensief 23% 8% 20% 10% 20% 15% 
 

Scores SCOL 2019-2020 (N=34) vs ambitie 

 
KANTTEKENINGEN 

 Het merendeel van de leerlingen scoort naar verwachting, echter liggen de scores op excellent 
niveau lager dan verwacht en op intensief niveau hoger dan verwacht. 

 Op alle onderdelen is sprake van meer leerlingen in het intensieve arrangement. Mogelijk 
correleert dit met de forse tussentijdse stijging van leerlingenaantallen in 2019-2020 waardoor de 
resultaten aan een nog korte verblijfsduur verbonden zijn. 

 Het percentage leerlingen in het excellente arrangement is lager dan verwacht. Een plausibele 
verklaring hiervoor is dat deze leerlingen juist in een meer reguliere vorm van onderwijs verblijven.  

 
VOORNEMENS 2020-2021 

 Extra aandacht voor vak “Engels”.  

 Continueren van investeringen in de leergebiedoverstijgende arrangementen in combinatie met 
Taakspel. 

 
 
2.2.5. OPBRENGSTEN SOCIALE VEILIGHEID 
 
Deze zijn op schoolniveau beschikbaar en tevens (via Rovict) aangeleverd bij de onderwijsinspectie. Zie 
ook de paragrafen 2.2.1 tm 2.2.4 (scores SCOL). 
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2.3. EXAMENRESULTATEN 

 
2.3.1. SCORES EINDEXAMENKANDIDATEN VSO VMBO 
 
Door de Corona maatregelen hebben de centrale eindexamens VMBO geen doorgang gevonden. 
Derhalve volstaan we voor schooljaar 2019-2020 met de gemiddelde cijfers van de schoolexamens.  
 

 Basisberoepsgerichte 
leerweg (n=2) 

Kaderberoepsgerichte 
leerweg (n=4) 

Theoretische leerweg 
(n=2) 

Nederlands 5.6 6.4 7.1 

Engels 6.2 7.0 6.6 

Wiskunde 7.0 5.4 6.7 

Economie 5.2 6.2 7.4 

Ondernemingsplan 7.0 7.7  

Aardrijkskunde   7.1 

Biologie   6.1 

CKV 7.1 7.7  

Maatschappij 6.8 7.5 6.9 

E&O 6.9 7.4  

Sport & Bewegen 6.3 8.0  

Presentatie & Styling 8.0 8.3  

EHBO 7.0 7.0  

 

2.3.2. SCORES EINDEXAMENKANDIDATEN VSO LW&TC 

 
Bij de start van schooljaar 20190-2020 zijn 7 eindexamenkandidaten gestart met het UNIK mbo 

onderwijs programma. In december 2019 is een samenwerking met de reguliere mbo instellingen 

(Vista en Citaverde) gerealiseerd. Ouders en leerlingen zijn op dat moment op de hoogte gesteld van 

deze verandering. De aanpassingen in examinering zouden zeer gering zijn en vooral op 

organisatorisch niveau van de school spelen. Door tussenkomst van Corona werd gedurende 2 mnd 

thuisonderwijs verzorgd. De examenperiode kwam daarmee onder druk. I.s.m. Vista en Citaverde is 

een alternatief programma van examinering opgesteld. Voor de leerlingen stond het aanleveren van 

de bewijsmap centraal. Vanuit de bewijsmap vond beoordeling plaats op alle verplichte onderdelen. 

Examenresultaten 

Gemiddelde score Basisdeel Gemiddelde score Profieldeel 

8,8 9,7 

 

Alle leerlingen hebben daarmee het Entree traject via de extraneus regeling met een positief resultaat 

en uitstekende cijfers afgesloten.  

Verder hebben 3 leerlingen het Voordeel en Vervolg programma gevolgd. Ze hebben het eerste deel 

van de Entree opleiding binnen Xaverius positief afgerond met een praktijktoets. Op basis van het 

portfolio en een intakegesprek bij Vista zijn de leerlingen toegelaten tot het Vervolgdeel van de Entree 

opleiding. Deze zullen zij extern volgen. Van deze leerlingen heeft één leerling, vanwege het specifieke 

profiel, ervoor gekozen om de opleiding in zijn geheel opnieuw te volgen.  
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2.4 JAARPLANNEN  

2.4.1 EVALUATIE JAARPLANNEN 2019-2020 

ONDERWIJSPROCES 
 
Onderwerp / 
beschrijving 
 

Leiding Welke acties zijn t/m juli 
2020 uitgezet? 

Met welke resultaten? Ambities 

Format ontwikkelen 
m.b.t. optimale 
samenwerking van 
onderwijs, zorg en 
hulpverlening, ouders, 
buitenschoolse 
context. 

Alle locaties 

(Claudia) 

Ontwikkelingen lopen 

momenteel. 

Overleg gewenst gezien 

afwijkende privacy regels 

van zorgpartners 

1e opzet is klaar maar 

blijkt i.v.m. privacy niet 

werkbaar. 

Eén digitaal systeem 
(format) voor alle 
Triangelgroepen.  

Volwaardige 4j arige 
VMBO TL opleiding incl. 
PTA. 
 

VMBO 

(Chantal) 

PTA’s opgesteld en in 
uitvoering. Leerlingen via 
extraneus regeling 
aangemeld bij DaCapo 
voor de eindexamens. 

Leerlingen  hebben naar 
aanleiding van de corona 
uitbraak geen cse gedaan, 
afgestudeerd op basis van 
schoolexamens. 

PTA’s aangepast i.a.m. 
Zoco en TL leerkrachten.  
 
Vanwege het aangepaste 
examenprogramma geen 
evaluatie maar heeft er 
een toekomstgericht 
gesprek plaatsgevonden.  
Vervolggesprek Zoco en 
leerkracht TL 4 met J. 
Thissen examenvoorzitter 
DaCapo. 
  

Leerlingen tonen bij 
minimaal één vak 
eigenaarschap 

VMBO 

(Chantal) 

Bij het vak economie 
werken de leerlingen 
met een digitale 
methode met adaptieve 
elementen. Dit werd in 
het begin maar minimaal 
ingezet en is diverse 
keren teruggekomen in 
vergaderingen en 
gesprekken.  

In vrijwel alle groepen 
worden de adaptieve 
elementen nu ingezet.  
Voorzichtige conclusie is 
dat leerlingen die serieus 
werken aan deze 
opdrachten een hogere 
score lijken te halen op 
toetsmomenten.  

De toets scores zijn 
gemiddeld lager dan 
verwacht. De lockdown 
periode met thuiswerken 
heeft hierop (noch pos. 
noch neg.) invloed gehad.  
 
Evaluatie (personeel en 
leerlingen) heeft plaats-
gevonden in mei/juni. 
Conclusie: het werken 
met een digitale methode 
met adaptieve elementen 
levert geen verhoging van 
het leerrendement op. 
Papieren methode zal 
weer als basisleermiddel 
gehanteerd worden.  
 

Dekkend didactisch en 
pedagogisch aanbod 
met uitdagende doelen 
+ passend didactisch en 
pedagogisch handelen 
van personeel. 

LW&TC 

(Natascha) 

Uitvoering huidig 

curriculum, met pilot 

digitale vaardigheden en 

Mens en Maatschappij.  

 

Inzet Taakspel en 

observaties. 

Pedagogisch en didactisch 

aanbod volgens 

kerndoelen per leerjaar 

uitgewerkt.  

 

Ontwikkeling pedagogisch 

en didactisch handelen in 

de klas. 

 

Observaties einde 

schooljaar vanwege 

Passend en uitdagend 

pedagogisch en didactisch 

aanbod voor alle 

uitstroomprofielen.  

 

Alle leerkrachten 

taakspelcertificaat en 

werkwijze in dagelijks 

handelen geïntegreerd.  



20 
 

Corona niet meer 

plaatsgevonden. 

LW&TC kent min. 2 
simulatie omgevingen 

LW&TC 

(Natascha) 

Eerste inventarisatie 

ideeën rondom simulatie 

omgeving, passend bij 

ontwikkelingen binnen 

LW&TC. Specifieke 

aandacht uitstroom 

arbeid en behoeften 

werkveld. 

Eerste ideeën rondom 

simulatie omgeving zijn 

vertaald naar Plan van 

Aanpak. Uitvoering kent 

enige vertraging t.g.v. 

ontwikkelingen corona. 

 

Meenemen in 

doorontwikkeling 

werknemersvaardigheden. 

 

Simulatie omgeving die 

bijdraagt aan de 

werknemersvaardigheden 

van leerlingen.  

 

 

SCHOOLKLIMAAT 
 
Onderwerp / 
beschrijving 
 

Leiding Welke acties zijn t/m juli 
2020 uitgezet? 

Met welke resultaten? Ambities 

Optimaliseren van 
positief klassenklimaat. 

VMBO 

(Natascha) 

Taakspel wordt in alle 

groepen uitgevoerd.  

Gemiddeld voor nieuw 

personeel 10 observaties 

plaatsgevonden.  

Personeel met certificaat 

2 observaties. 

Positief klimaat in de 

groep.  

Taakgericht werken.  

Positieve benadering 

leerkrachten richting 

leerlingen. 

 

Alle fasen voor zittende 

en nieuwe leerkrachten 

afgerond met een 

certificaat.  

Alle leerkrachten een 

taakspel certificaat.  

Onderhoud d.m.v. 

observaties en coaching 

leerkrachten met 

certificaat.  

 

Gedrag in dagelijks 

handelen zichtbaar.  

Kritische processen van 
de school zijn in 
kaart gebracht en 
vormen leidraad voor 
het handelen van 
personeel (+ planmatig 
geëvalueerd). 

Alle locaties 

(Natascha) 

Kwaliteitshandboek 

bijgesteld op basis input 

MT/CvB.  

 

Een viertal 

procesbeschrijvingen 

uitgewerkt van kritische 

processen.  

Kwaliteitshandboek ge-

update.  

 

Kritische processen 

schematisch in kaart 

gebracht. 

 

Communicatie richting 

personeel dient nog 

plaats te vinden. 

Kritische processen 

communiceren met 

personeel + planmatig 

evalueren.  

Personeel voert 
inhoudelijk het 
gesprek over de 
kwaliteit in de klas 
rondom 1 thema. 

Alle locaties 

(Natascha) 

A.d.h.v. inspectiebezoek 

en daarbij aangedragen 

standaarden is overzicht 

opgesteld ter bespreking. 

 

Planning met 

jaarevaluatie AMN en 

SCOL resultaten 

bespreken. 

Gesprek over 

onderwijsresultaten dit 

schooljaar aan de hand 

van gespreksleidraad voor 

zover mogelijk met de 

resultaten die beschikbaar 

zijn.  

Ook komend schooljaar 

aan de slag met een 

thema rondom 

kwaliteitsdenken.   
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Meetinstrumenten zijn 
in kaart gebracht, 
geactualiseerd en 
worden doelgericht 
ingezet. 

Alle locaties 

(Natascha) 

Meetinstrumenten 

verwerkt in 

kwaliteitshandboek en 

kwaliteitskalender. 

Meetinstrumenten up-to-

date en doelgerichte 

inzet.  

Compleet overzicht 

meetinstrumenten en up 

to date houden naar 

huidige behoefte.  

Oriëntatie en eerste 
stappen implementatie 
digitaal 
kwaliteitssysteem. 

Alle locaties 

(Natascha) 

Oriëntatie op 

verschillende systemen 

plaatsgevonden + eisen 

waaraan wij willen dat 

het voldoet.  

 

Geplande presentatie 

‘omgaan met data’ op 9 

juni. 

Oriëntatie op 

mogelijkheden en eisen 

vanuit organisatie.   

 

Op 1 september 2020 

vervolgafspraak om 

bevindingen te 

bespreken.  

Op basis van huidige 

oriëntatie mogelijkheden 

bespreken, good 

practices in het land 

bekijken en uiteindelijk 

keuze voor systeem + 

uitvoering + 

implementatie.  

 
 

PERSONEEL 
 
Onderwerp / 
beschrijving 
 

Leiding Welke acties zijn t/m juli 
2020 uitgezet? 

Met welke resultaten? Ambities 

Personeel kent 
zichtbare/aantoonbare 
samenwerkingsvormen. 

SO/ 

Traingel 

(Marian) 

In de zorgklas en de 

behandelklas wordt een 

geïntegreerd aanbod 

zorg en onderwijs 

geboden door personeel 

Xaverius-Xonar ofwel 

Xaverius-Zuyderland.  

Wekelijks 

overlegmoment op 

werkvloer ter evaluatie 

en optimalisering werk-

wijze; gericht op groeps-

dynamiek en individuele 

ontwikkeling leerlingen.  

Tweewekelijks intervisie 

overleg tussen Xaverius 

en directe 

samenwerkingspartners 

(Zuyderland, Xonar, 

Mozaiek) 

RTO’s met ouders en alle 

betrokken zorg- en 

onderwijsinstellingen 

rondom de leerling.  

Onderwijs en zorg lopen 

naadloos in elkaar over en 

zorg vult onderwijs direct 

aan waardoor er voor 

leerlingen meer maatwerk 

in onderwijstijd, -inhoud 

en –begeleiding 

plaatsvind.   

Duale intakes kunnen 

plaatsvinden op 

zorgniveau  

Betere afstemming van 

handelingen t.b.v. de 

ontwikkeling van de 

leerling 

Binnen het voortraject 

(aanname van een 

leerling) alle 

onderwijszorgzaken beter 

inventariseren waardoor 

optimale inschaling bij 

start van plaatsing.  

Multi-disciplinaire intake 

waarbij onderwijs en zorg 

samen zitten.  

Cyclisch karakter 

vastleggen. 

Werken vanuit één 

digitaal systeem met 

vaste formats.  

Leerlingen ontwikkelen 
zich optimaal 
waarbij gebruik 
gemaakt wordt van de 
individuele talenten 
van leerlingen en van 

LW&TC 

(Natascha) 

Vragenlijst personeel 

talenten uitgezet.  

 

CMK (Cultuur Met 

Kwaliteit) workshop 

talenten personeel en 

Huidige talenten 

personeel in kaart 

gebracht in brede zin. 

 

Handvatten koppeling 

eigen talenten aan 

- Talenten van personeel 

gericht, structureel en 

planmatig inzetten in de 

praktijk. 

- Leerlingen stimuleren 

om talenten te ontdekken 
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de talenten en brede 
competenties van 
personeel. 

vertaling eigen praktijk. 

 

CMK activiteiten rondom 

talentontwikkeling 

leerlingen en aanpak 

leerkrachten gepland in 

april op 3 momenten. 

Uitgesteld i.v.m. corona. 

Wordt vervolg aan 

gegeven. 

praktijk.  

 

Geplande culturele week. 

Deze wordt verplaatst 

naar schooljaar 

2020/2021.  

 

en bewust in te zetten. 

>> voortzetting CMK 

>> Doorontwikkeling 

portfolio leerlingen. 

>> Talenten personeel 

inzetten in lessen + 

observaties plannen. 

 

VEILIGHEID 
 
Onderwerp / 
beschrijving 
 

Leiding Welke acties zijn t/m juli 
2020 uitgezet? 

Met welke resultaten? Ambities 

Implementatie VFAT Chantal / 

Dennie 

Herhalingsbijeenkomsten 

VFAT fysiek en verbaal 

Groei competenties 

personeel + toename 

veiligheidsgevoel 

Scholing nieuwe mede-

werkers (i.a.m. cluster 

MaatKRACHT) bij start 

nieuwe schooljaar 

(gerealiseerd!) 

Aanpassen VFAT m.b.t. 
adaptiviteit voor VSO 

Chantal / 

Dennie 

Nieuwe opzet 

ontworpen en besproken 

met VFAT trainers van 

Kwadrant 

Nieuwe werkwijze m.i.v. 

schooljaar 2020-2021 van 

start 

Realisatie adaptief 

aanbod VFAT voor VSO. 

 

ICT 
 
Onderwerp / 
beschrijving 
 

Leiding Welke acties zijn t/m juli 
2020 uitgezet? 

Met welke resultaten? Ambities 

De school voorziet in 
een goed geïmple-
menteerde digitale 
communicatieomgeving 
met ouders/ 
verzorgers.  
 
Het aanbod voor 
leerlingen voorziet in 
het aanleren van 21ste -
eeuwse vaardigheden / 
mediawijsheid / 
bewustwording ICT en 
maakt hierbij gebruik 
van up-to-date digitale 
middelen.  
 
ICT middelen en te 
verwerven 
competenties zijn voor 
de leerling 
toekomstgericht en 

Niels Vervanging ICT middelen 

c.q. nieuwe aanschaf 

(computers, laptops, 

smartborden, iPads, 

enz). 

Opname in begroting. 

Uitrol viditouchborden 

voorzien voor juni/juli ’20. 

 

In week 29/30 zullen 11 

nieuwe viditouchborden 

verdeeld over onze 3 

locaties worden 

opgehangen.  

Meerdere laptops (ook 

AB) vervangen om mee te 

kunnen in de migratie 

naar Windows 10, Office 

365 en MS Teams. 

 

Juni 2020: De AB’er zijn 

voorzien van een nieuwe 

laptop. 

Voor elke leerling 1 IPad 

In elke groep één 

Viditouchbord 

Meer hardware o.a. 3D 

printer, VR-bril, Drone 

etc. 
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spelen een belangrijke 
rol in het aanleren van 
“social skills”.  
 
Personeelsleden 
worden gefaciliteerd in 
21ste -eeuwse 
vaardigheden en 
mediawijsheid middels 
scholing en middelen. 
 

 Deelname aan Kindante 

ICT Kenniskring. 

Meerdere ICT 

bijeenkomsten hebben in 

de  afgelopen periode 

door de corona crisis geen 

doorgang kunnen vinden. 

Deze zijn deels in MS 

Teams opgepakt. 

Kennis delen buiten de 

ICT-Kenniskringen.  

Kennis delen met andere 

schoolbesturen. 

 Ondersteuning bij 

projecten 

gepersonaliseerd leren, 

ISY, ESIS en diverse 

software pilots. 

Proeflicentie van 

Klasseplan is verlopen. 

Niet functioneel genoeg 

om als weektaak voor SO 

doelgroep in te zetten. Op 

dit moment zoeken we 

naar alternatieven. 

 

Mogelijk maken Xaverius 

breed een overstap van 

ISY naar Classdojo.  

(oudercommunicatie) 

Meer tijd reserveren voor 

de begeleiding en 

ondersteuning.  

Collega’s die als 

aanspreekpunt kunnen 

fungeren binnen het 

team. 

 3D printer projecten; Competentie ontwikkeling 

(Samenwerken, pro-

bleemoplossend vermo-

gen, ict-geletterdheid, 

creativiteit, kritisch 

denken, communiceren 

én sociale en culturele 

vaardigheden).  

Tijdens ontwerpproces 

3D-object kwamen alle 

21st Century Skills aan 

bod. Het apparaat was 

goed in te zetten om in 

groepsverband een real 

life probleem of uitdaging 

te lijf te gaan. Tijdens dat 

proces vertaalde onze 

leerlingen, met behulp 

van software, hun 

creatieve oplossing in een 

technische tekening van 

het prototype. Vervolgens 

namen ze het prototype 

onder de loep om uit te 

zoeken of en hoe het nog 

beter kon. 

Leerlingen maken 

ontwerpen vooraf (onaf-

hankelijk van aanwezig-

heid van 3d printer.  

Momenteel lenen we de 

3D printers voor een 

bepaalde periode. In de 

nabije toekomst hopen 

wij dat er op elke locatie 

een vaste 3D printer 

geplaatst kan worden. 

 Implementatie diverse 

materialen op het gebied 

van Wetenschap- en 

techniekonderwijs, 

waaronder Beebot, Lego 

Vanuit de subsidie STEM-

II zijn in februari 2020 

lego WeDO 2.0. kisten 

besteld (SO). De 

introductie lessen door 

ICT’er. Ongemerkt en heel 

Het materiaal is zeer 

kostbaar waardoor 

klassen momenteel het 

materiaal delen. Op 

termijn hopen wij dat er 

in elke klas materiaal 
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WeDo, Osmo en 

Bomberbot. 

natuurlijk leren lln via de 

computer om bouw-

werkje te besturen en 

ervaren ze dat robots en 

computers helemaal niet 

zo ingewikkeld zijn (als 

doorgaans met name de 

leerkrachten denken). De 

eerste ervaring is gelegd! 

voor handen is, dat 

dagelijks ingezet kan 

worden. 

 Monitoring en 

onderhoud status ICT 

werkplekken, digitale 

schoolborden en ICT 

infrastructuur 

Vraagt veel aandacht, 

ICT’er en assistent zijn 

dagelijks bezig met het 

monitoren en onderhoud 

van de ICT werkplekken, 

digitale schoolborden en 

ICT infrastructuur. 

Investeringen van nieuwe 

hardware (uitrol voorzien 

voor juni/juli 2020).  

April 2020: Locatie VMBO 

: bandbreedte van de 

verbinding (Coax) laten 

ophogen naar een Pro 

Max 600/50 

Mbps.  Blijven monitoren! 

 Account beheer diverse 

omgevingen waaronder 

EDUgrip, ESIS, SCOL, 

CITO LOVS, Basispoort, 

Zuludesk, AFAS, ISY, 

ASM, Gynzy, Bloxels, 

OSMO,  Oefenweb en de 

website van de school. 

In maart stonden voor alle 

locaties workshops 

gepland, deze hebben 

door de Corona crisis 

geen doorgang kunnen 

vinden. De belangrijkste 

zaken zijn via de mail met 

teamleden gecommu-

niceerd. 

 

Maart t/m Juli 2020: In de 

afgelopen periode zijn 

door de aanhoudende 

Corona maatregelen geen 

grote bijeenkomsten 

geweest. De meeste 

informatie werd verstrekt 

via mail. 

Het team bewust maken 

van de normen rondom 

AVG doormiddel van Tips 

en Tops! 

Ondersteuning bieden bij 

het gebruik van de 

diverse applicaties 
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2.4.2 NIEUWE JAARPLANNEN ONDERWIJS 2020-2021 

Onderwijsproces (OP) 

 

OP1 Aanbod  

OP2 Zicht op ontwikkeling  

OP3 Didactisch handelen OP4 (Extra) ondersteuning  

OP6 Samenwerking  

OP8 Toetsing en afsluiting 

A
fd

el
in

g 

Ambitie? 

Doel/beoogd resultaat 

Hoe? 

Uitvoering/acties, wie? 

Monitoring, borging 

normen/indicatoren 

Procesgang en 

evaluatiemomenten 

 

LW
&

TC
 

Opzetten van een doorlopende 

leerlijn werknemersvaardigheden 

van leerjaar 1 t/m 5. 

 

 

 

- In kaart brengen van meetinstrumenten,  
beoordelingslijsten en arrangementen die 
op school aanwezig zijn. 

- Concretiseren van het aanbod waarin  
leerlingen werken aan vaardigheden, 
kennis en gedrag ten behoeve van hun 
werknemersvaardigheden. 

- Meetinstrumenten concretiseren tot 
leerjaar gebonden beoordelingslijsten, 
incl. lijsten voor stage/praktijkvakken en 
theorievakken. 

- Meetinstrumenten bespreken, afstemmen 
en verfijnen met gehele team 

- Voorstel concept bij de MR indienen. 
- Start met een pilot binnen de afdeling. 
- Indien nodig aanpassingen aanbrengen. 

 

- Benodigde werknemersvaardigheden 
zijn inzichtelijk met een opbouw in  
vaardigheden, kennis en gedrag. 

- Vaardigheden zijn meetbaar middels 
concrete beoordelingslijsten. 

 

- Maandelijkse terugkoppeling 
naar directie 

- Elke 4 weken overleg binnen de 
werkgroep 

- 6x per jaar overleg met gehele 
team 

 

- Opdrachtnemers: Anke Hubers 
en Martien Collin 
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A
lle

 a
fd

e
lin

ge
n

 
Optimale samenwerking van  

onderwijs, zorg en hulpverlening, 

ouders, buitenschoolse context. 

 

 

- Ontwikkelen van een format waarin 
afspraken m.b.t. regievoering, verslag-
legging e.d. zijn vastgelegd (CvB SO/VSO).  

- Afspraken maken voor overleg met zorg 
en hulpverlening om te komen tot een 
gezamenlijk format (CvB SO/VSO).  

- Beleidsstuk doelgroepenarrangement  
- Uitrol doelgroepenarrangement SO 2e 

helft schooljaar 2020-2021 (werkgroep   
doelgroepenarrangement). 

 

- Format, aangeleverd mei 2021. 
- Voldoende score op betreffende 
- onderdeel bij resultaat ZEK. 

- Beleidsstuk doelgroepenarrangement. 
 

- Tussentijds tijdens studiebijeen-
komsten CvB en MT. 

- Eén keer per 2 jaar (bij afname 
ZEK). 
 

- Opdrachtnemer: Claudia Frissen 
 

SO
/T

ri
an

ge
l 

Voldoende CITO-score Begrijpend 

Lezen voor elke leerling.  

- Inzet methode Nieuwsbegrip (ingevoerd 
september 2019). 

- Teaminstructie (september 2019).  

- CITO LVS Begrijpend Lezen (jan./juni). - 3x Jaarlijkse evaluatie tijdens 
afdelingsvergadering.  

- Jaarevaluatie juni 2021. 
 

- Opdrachtnemer: Marian de 
Visser 
 

SO
/T

ri
an

ge
l 

Automatisering spellingregels, 

waardoor de CITO-score Spelling 

voor elke leerling voldoende is.  

 

- Analyse van de categoriefouten (CITO en 
methodegebonden).  

- Afdelingsbreed afspraken maken over 
wijze van analyseren (Marian).  
 

- CITO LVS Spelling (jan./juni). 

- Schriftelijke vastlegging van analyse-

strategieën.  

- Voor elke leerling een voldoende score 

op Spelling. 

- 3x Jaarlijkse evaluatie tijdens de 

afdelingsvergadering.  

- Jaarevaluatie juni 2021.  

- Opdrachtnemer: Marian de 
Visser 

SO
/ 

Tr
ia

n
ge

l Voldoende CITO-score Technisch 

lezen voor elke leerling.   

- Voortzetting tutorlezen door leerlingen 
van groep 7/8 ingezet in sj 2019-2020.  

- Vaststelling nieuwe methode via 
werkgroep. Besluit september 2020.  

- Aanschaf en invoering nieuwe methode.  
 

- CITO LVS Technisch lezen (jan./juni).  

- Voor elke leerling een voldoende score 

op Technisch lezen. 

- 3x Jaarlijkse evaluatie tijdens de 

afdelingsvergadering.  

- Jaarevaluatie juni 2021. 

- Opdrachtnemer: Marian de 
Visser 
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SO
/ 

Tr
ia

n
ge

l 
Verhoging van de sociale 
vaardigheden van de leerlingen.  
  

- Inzet methodiek Kinderen en hun sociale 
talenten. 

- Samen met het team bekijken welke 
aanvullende materialen/lessen nodig zijn. 

- Koppeling maken tussen de thema’s van 
Kinderen en hun sociale talenten en de 
lessen die vanuit CMK worden verzorgd 
(Cultuureducatie met Kwaliteit).  

- Overleg werkgroep en CMK.  
- Workshop voor leerkrachten uitgevoerd 

door CMK.  
 

- Lessencycli op data opslaan.  

- SCOL en CED-leerlijnen (leren-leren,  

- sociaal gedrag en zelfbeeld).  

 

- 3x Jaarlijkse evaluatie tijdens de 

afdelingsvergadering. 

- Jaarevaluatie juni 2021.   

- Opdrachtnemers: Claudia 
Frissen en Marian de Visser 

 

V
M

B
O

 

Het integreren van het keuzevak 

D&P (Dienstverlening en 

producten) bij de leerlijn TL.  

 

- Structurele overlegmomenten met 
afdelingsleider TL DaCapo College, TL  
leerkrachten en Zorgcoördinator) 

- Verdieping in het keuzevak D&P (TL 
leerkrachten en ZOCO) 

- Uitwerken PTA’s (TL leerkrachten en Zorg 
coördinator) 

 

- Monitoring tijdens observatie-
momenten in klassen. 

- Monitoring tijdens de structurele 
overlegmomenten met TL DaCapo 

- Monitoring tijdens de vergaderingen 

- 2x per jaar (TL leerkrachten en 
zorg coördinator) 

 
- Opdrachtnemer: Chantal 

Janssen 
 

V
M

B
O

 

Optimaliseren van een positief 

klassenklimaat.  

 

 

 

- Uitvoering en verdere implementatie 
Taakspel (Groepsleerkracht en Taakspel 
coördinator) 

- Uitvoering en verdere implementatie 
Slimplan (Groepsleerkracht en Slimplan 
coördinator) 

- Onderzoeken of SCOL  als meetinstrument 
gebruikt kan worden (Orthopedagoge) 

- 100% van de leerkrachten Taakspel 

certificaat behaald. 

- Positieve score ervaren veiligheid 

leerlingen en schoolpersoneel (ZEK). 

 

- Registratie behaalde Taakspel-

certificaten (jaarlijks) 

- Eén keer per 2 jaar (Bij afname 

ZEK) 

- Opdrachtnemer: Chantal 
Janssen 

 

V
M

B
O

 

VMBO kent volwaardige TL-

opleiding. 

 

- Aanvullen per vakgebied van praktische 
en theoretische lesmaterialen (groeps-
leerkracht en zorg coördinator) 

- Conform de eigen schoolstandaard. 

 

- 2x per jaar ( Groepsleerkracht en 

zorg coördinator)  

- Opdrachtnemer: Chantal 
Janssen 
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IC
T 

– 
A

lle
 a

fd
el

in
ge

n
 

Een robuuste ict-infrastructuur: 

betrouwbaar, veilig en 

toekomstgericht 

 

 

- Monitoring + onderhoud ICT werkplekken, 

digitale schoolborden en infrastructuur. 

- Vervanging ICT middelen (computers, 

laptops, smartborden, iPads, enz). 

o Voor elke leerling 1 IPad 
o In elke groep één Viditouchbord 
o Meer hardware o.a. 3D printer, 

VR-bril, Drone etc. 
 

- Opname in begroting jaar 2021. 
 

- Voortgangsrapportages driemaal 
per jaar. 

 
- Opdrachtnemer: Niels Alberts 

IC
T 

– 
A

lle
 a

fd
el

in
ge

n
 

Passende (digitale) leermiddelen 

en leeromgevingen. 

AVG 

Het team bewust maken van de 

normen rondom AVG. 

Computational Thinking 
Implementatie diverse 
materialen op het gebied van 
Wetenschap- en 
techniekonderwijs, waaronder 
Beebot, Lego WeDo, Osmo en 
Bomberbot. 
 

Communicatieomgeving met 

ouders/ verzorgers.  

De school voorziet in een goed 

geïmplementeerde digitale 

communicatieomgeving met 

ouders/ verzorgers.  

- Ondersteuning bij gepersonaliseerd leren, 

Classdojo, ESIS en diverse software pilots. 

- Account beheer diverse omgevingen. 

 

- Inzet Lego WeDo kisten binnen SO en 

nieuwe lessen inplannen.  

 

- M.i.v. sj2021 Classdojo Xaverius breed in 

gebruik nemen incl. verzorgen van tekst 

en uitleg door ICT’er.  

- Collega’s die als aanspreekpunt 

kunnen fungeren binnen het 

team.(minimaal 1 collega per locatie) 

 

- In elke klas materiaal voor handen. 

 

- Classdojo in gebruik. 

 

 

 

 

 

 

 

- Opdrachtnemer: Niels Alberts 
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SchoolKlimaat (SK) 

 

SK1 Veiligheid  

SK2 Pedagogisch klimaat 

 Ambitie? 

Doel/beoogd resultaat 

Hoe? 

Uitvoering/acties, wie? 

Monitoring, borging 

normen/indicatoren 

Procesgang en 

evaluatiemomenten 

LW
&

TC
 

Teamcohesie. Het bereiken van 

een professionele cultuur.  

 

 

- Uitvoeren van een nulmeting om te 
bepalen wat nodig is. 

- Vanuit de nulmeting zal een teamtraject 
uitzet worden ten behoeve van het 
bereiken van een professionele cultuur.  

- Drie keer per jaar een dag of dagdeel een 
teamactiviteit organiseren.  
 

- Teamoverleg, middels bordsessies  

bespreken teamgevoel. 

- ZEK aan het begin en aan het 

einde. 

 

- Opdrachtnemer: Silvia Massen 

A
lle

 

af
d

el
in

ge
n

 Bewustwording gebruik van 

mediawijsheid bij de leerlingen.  

 

- De landelijke week van Mediawijsheid 
november 2020(werkgroep Veiligheid) 

- Lessencyclus Mediawijsheid (werkgroep 
Veiligheid) 
 

- Voldoende score op bewustwording 

mediawijsheid 

- Eén keer per 2 jaar (afname ZEK) 

 

- Opdrachtnemer: Werkgroep 

Veiligheid. 

A
lle

 

af
d

el
in

ge
n

 Personeel up to date mbt het 

schoolveiligheidsplan 

 

- Schoolveiligheidsplan als vast agendapunt 

tijdens afdelingsvergaderingen. 

(werkgroep Veiligheid + personeelsleden) 

- Monitoring tijdens vergaderingen door 

personeel en werkgroep Veiligheid 

- Eén keer per 2 jaar (afname ZEK) 

 

- Opdrachtnemer: Werkgroep 

Veiligheid. 

A
lle

 a
fd

e
lin

ge
n

 

Optimaliseren van het 

binnenklimaat op alle Xaverius 

schoollocaties.  

 

 

 

- Enquête opstellen en afnemen gericht op 
ervaringen omtrent het binnenklimaat.  

- Resultaten analyseren + bespreken met 
directie en schoolbestuur.  

- Wanneer nodig en bij akkoord een plan 
van aanpak opstellen (Werkgroep 
Veiligheid, B. Dieteren en bestuur 
Kindante) 

- Monitoring tijdens overlegmomenten 

van werkgroep Veiligheid. 

- Voldoende score op enquête en ZEK.  

 

- 2 keer per jaar (gedurende de 

overlegmomenten Werkgroep 

Veiligheid) 

 

- Opdrachtnemer: Werkgroep 

Veiligheid. 
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Onderwijsresultaten (OR) OR1 Resultaten  

OR2 Sociale en maatschappelijke competenties  

OR3 Vervolgsucces 

 Ambitie? 

Doel/beoogd resultaat 

Hoe? 

Uitvoering/acties, wie? 

Monitoring, borging 

normen/indicatoren 

Procesgang en evaluatiemomenten 

 

SO
/ 

Tr
ia

n
ge

l 

Vaststelling schoolstandaard voor de 

periode 2020-2025.  

 

 

- Gegevens van de afgelopen 5 jaar 
analyseren (zowel didactisch als 
sociaal-emotioneel). 

- Prognoses maken richting 2025. 
- Ambities in percentages vaststellen  
- Studiedag CvB SO.  
- Team informeren.  

 

- Document schoolstandaard 2020 -
2025.  

 

- Studiedag september 2020.  
- Jaarevaluatie juni 2021.  
 
- Opdrachtnemers: Claudia Frissen 

en Marian de Visser 

 

Kwaliteitszorg en ambities (KA) 

 

KA1 Kwaliteitszorg  

KA2 Kwaliteitscultuur  

KA3 Verantwoording en dialoog 

 Ambitie? 

Doel/beoogd resultaat 

Hoe? 

Uitvoering/acties, wie? 

Monitoring, borging 

normen/indicatoren 

Procesgang en evaluatiemomenten 

 

A
lle

 a
fd

e
lin

ge
n

 

Kritische processen van de school zijn in 

kaart gebracht en vormen leidraad voor 

het handelen van personeel (+ planma-

tig geëvalueerd). 

 

- Kritische processen in kaart 

brengen (kwaliteitscoördinator) 

- Kritische processen uitwerken 

(kwaliteitscoördinator) 

- Processen toetsen in de praktijk 

a.d.h.v. audits 

(kwaliteitscoördinator) 

 

- Minimale score 3.1 tevredenheids-

meting ZEK mbt duidelijkheid 

processen en procedures. 

- KPI’s worden behaald: meet-

instrumenten bij elke KPI. 

- Eenmaal per 2 jaar.  

- Afhankelijk van proces. 
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A
lle

 a
fd

e
lin

ge
n

 Personeel voert inhoudelijk het gesprek 

over de kwaliteit in de klas rondom 1 

thema.  

- Plan van aanpak + kwaliteitskalen-

der opstellen en bespreken 

- Data inzichtelijk maken op klassen-

niveau en locatieniveau, bespreken 

en doorvertalen  

 

- Positieve beoordeling van  kwali-

teitssysteem (8).  

 

Minimale score van 3.1 bij ZEK. 

- 2 keer per jaar. 

 

- Eenmaal per 2 jaar. 

 

Meetinstrumenten zijn in kaart 

gebracht, geactualiseerd en worden 

doelgericht ingezet. 

- In kaart brengen huidige en 

gewenste instrumenten met doel, 

verwerking in kwaliteitskalender 

(kwaliteitscoördinator). 

- Alle instrumenten opgenomen in 

kwaliteitskalender en ingezet in de 

praktijk: jaarevaluatie. 

- Eenmaal per jaar.  

 

Oriëntatie en eerste stappen implemen-

tatie digitaal kwaliteitssysteem. 

- Oriëntatie (iam MaatKRACHT) op 

digitaal kwaliteitssysteem 

- Positieve beoordeling van het 

kwaliteitssysteem, minimaal 8: 

directiebeoordeling 

- Tweemaal per jaar 

(directiebeoordeling) 

 

Financieel beheer (FB) 

 

 

 Ambitie? 

Doel/beoogd resultaat 

Hoe? 

Uitvoering/acties, wie? 

Monitoring, borging 

normen/indicatoren 

Procesgang en evaluatiemomenten 

 

 Financiële middelen worden zo 

optimaal mogelijk gebruikt. 

Het Koersdocument en de 

onderwijsvisie zijn leidend voor inzet 

van middelen; 

Begroting en exploitatie zijn sluitend; 

Inzicht in kansen en mogelijkheden van 

aanvullende inkomsten. 

Opstellen van exploitatie- en formatie 

begroting i.a.m. met BURO Kindante 

domein Financiën en MaatKRACHT. 

Formatiebudget is t-1. Formatie inzet op 

basis van inhoudelijke noodzaak.  

Voorkómen doorlopende verplichtingen 

op basis van niet-structurele inkomsten.  

Werken met professionaliseringsagen-

da.  

3x Jaarlijks via rapportages van de 

locatieleiders. 

Afstemming met werkgroep “Financiën 

/ Facilities”.  

Afstemming met BURO Kindante 

domein Financiën. 

3x Jaarlijks d.m.v. voortgangsrappor-

tage. 

Bespreken van rap-portages met collega 

scholen (V)SO/SBO cluster en BURO 

Kindante domein Financiën.  
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HOOFDSTUK 3  FINANCIEEL 

 

3.1  REALISATIE VS BEGROTING 2019-20203 

  BEGROTING  
 

REALISATIE  
 

RUIMTE 

        

PERSONEEL       

Personeel 227.498 -33.899 -261.397 

Overige personeelskosten 77.697 45.215 -32.482 

Totaal personeel (A) 305.195 11.316 -293.879 

        

MATERIEEL GEBOUWEN + LEERLINGEN       

Inkomsten materieel -407.374 -471.720 -64.345 

Afdracht MI 45.217 35.342 -9.875 

Afschrijvingen 43.234 36.455 -6.779 

Gebouwkosten 183.282 189.030 5.748 

Overige kosten 48.500 57.745 9.245 

Leerling afhankelijke kosten 147.141 96.985 -50.156 

Totaal materieel gebouwen en leerlingen (B) 60.000 -56.163 -116.163 

        

DETAIL REALISATIE       

Personeel       

6000 Inkomsten personeel (allocatie) -2.614.227 -2.556.449 57.778 

6050 Salariskosten OP (allocatie) 2.790.227 2.482.602 -307.625 

4010 Salarissen payroll 12.500 174 -12.326 

4200 Inhuur derden 38.998 39.773 775 

4100 (Na)scholing 24.000 10.012 -13.988 

4252 Reiskst WKR vrijstelling 38.917 26.808 -12.109 

4254 Personele uitgaven WKR vrije ruimte 10.680 6.830 -3.850 

4256 Personele uitgaven WKR vrije ruimte (LJP) 4.100 1.565 -2.535 

A. Subtotaal Personeel, P&A en prestatiebox 305.195 11.316 -293.879 

        

Materieel gebouwen en leerlingen        

8050 Inkomsten Rijk Mat.Instandhouding -478.874 -435.972 42.902 

8210 Inkomsten overig subs niet Rijk school 105.000 -10.148 -115.148 

8260 Inkomsten medegebruik -33.500 -25.600 7.900 

6025 Afdracht bovenschools M&I 45.217 35.342 -9.875 

5030 Afschr.kosten OLP 6.000 3.398 -2.602 

5031 Afschr. kosten ICT 28.101 25.816 -2.286 

5032 Afschr.kosten inventaris 8.644 6.752 -1.892 

5033 Afschr.kosten Investeringen ESF/LWTC 489 489 0 

5100 Kosten preventief onderhoud 17.502 27.460 9.958 

5101 Dotatie voorziening onderhoud 28.000 21.000 -7.000 

5102 Tuinonderhoud 4.258 5.722 1.463 

5103 Energie 55.002 57.309 2.307 

5104 Water 3.767 2.555 -1.212 

5105 Schoonmaak 66.752 70.309 3.556 

5106 Publiekrecht heffingen 8.000 3.638 -4.362 

5110 Schade - Vandalisme   1.037 1.037 

                                                           
3 Aangezien in de periode aug-okt 2020 nog boekingen mbt schooljaar 19-20 plaatsvinden zijn de gepresenteerde cijfers 

onder voorbehoud.  
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5200 Verzekering 1.500 1.655 155 

5201 Culturele vorming 9.000 5.821 -3.179 

5203 Telefoon 7.000 6.041 -959 

5204 Porti 500 1.420 920 

5250 Kantinekosten/leerlingvieringen 10.000 6.783 -3.217 

5255 Overige uitgaven niet-WKR 19.000 35.330 16.330 

5280 MR/OR 1.500 697 -803 

5300 OLP Dagelijks 48.748 38.623 -10.125 

5301 Repro 20.000 17.903 -2.097 

5310 ICT dagelijks 46.164 35.158 -11.007 

5311 ICT educatieve software 15.000 3.938 -11.062 

5430 Abonnementen/documentatie 729 1.363 634 

B. Subtotaal materieel gebouwen +lln. 60.000 -56.163 -116.163 

 

3.2  TOELICHTING/ANALYSE  

De school blijft in schooljaar 2019-2020 binnen haar exploitatie en formatiebegroting. Daar waar er 
opvallende verschillen tussen begroting en realisatie zijn, worden die navolgend toegelicht. 
 

8260 Inkomsten 
medegebruik 

Realisatie bijna 8k lager dan begroot. Wrs dienen nog enkele medegebrui-
kers betalingen over de laatste maanden te verrichten. Daarnaast kende de 
school ook een periode (mrt tm mei) waarin medegebruik gezien de corona 
maatregelen niet van toepassing was.  
 

5100 Kosten preventief 
onderhoud 

Realisatie ruim 10k meer dan begroot. Doordat minder werkzaamheden door 
eigen lln (LWTC stageprojecten) uitgevoerd konden worden, is een groter 
beroep gedaan op externe inhuur op locatie LW&TC). 
 

5105 Schoonmaak De schoonmaakkosten vallen hoger uit dan verwacht. E.e.a. heeft te maken 
met extra inzet van schoonmaak i.v.m. corona richtlijnen SO en VSO.  
 

5201 Culturele Vorming Minder uitgegeven (-€3000). Schoolreizen, schoolkamp e.d. worden nog in 
aug/sept met terugwerkende kracht gefactureerd. 
 

5204 Porti Realisatie 1k hoger (voor porti is dat fors). Mede door aanvullende acties / 
communicatie tgv corona (ook verzending van lespakketten).  
 

5300 OLP dagelijks Meer uitgegeven (+€6.000). Mede als gevolg van de forse tussentijdse groei 
van leerlingenaantallen waarop op voorhand niet geanticipeerd is.  
 

 
Bijzonderheden 
 
In de periode maart-juni 2020 hebben een aantal additionele, niet begrootte ICT investeringen 
plaatsgevonden zodat alle personeelsleden over geschikte hardware kunnen beschikken (voor o.a. MS 
Teams maar ook in voorbereiding op de uitrol van Office 365).  
 
Proces formatieplan 

Conform MaatKRACHT clusterafspraken is voor het schoolformatieplan gekozen voor één format 

waarbij de portefeuillehouder Financiën van het cluster samen met de schooldirecteur een eerste 

opzet maakt en dit vervolgens, waar gewenst, gezamenlijk met de PMR van elke school bespreekt. 
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Reacties van directeuren en PMR-en zijn positief. E.e.a. is opgenomen als standaard uitvoeringsbeleid 

in de notitie “Financieel Uitvoeringskader MaatKRACHT”.  

Schoolformatie 

Formatief blijft de Xaveriusschool zeer ruim binnen de formatiebegroting, ten opzichte van het 

verdeeld begrotingssaldo (de verdeling van het cluster). Tussen februari en juli 2020 is extra personeel 

ingezet om het tussentijds verloop van personeel te compenseren. Helaas bleek onvoldoende geschikt 

personeel voorhanden waardoor de school een formatief budgetoverschot kent.  

Anderzijds komt het formatieve budgetoverschot van de Xaveriusschool binnen het cluster goed van 

pas om tekorten bij andere scholen af te dichten. Dit gebeurt overigens al voor het 3e jaar in successie 

en binnen het cluster zijn daarover (zie notitie “Financieel Uitvoeringskader MaatKRACHT”) dan ook 

concrete afspraken gemaakt richting schooljaar 2020-2021 ev.  

Het proces van invulling van de schoolformatie voor sj2021 is momenteel grotendeels afgerond. Met 

de kanttekening dat het personeelsbestand van de Xaveriusschool zeker nog niet “op volle sterkte” is 

maar men ook enige buffer wil hanteren. Deels omdat de verwachting is dat het formatiebudget voor 

2021-2022 lager zal zijn (< lln aantallen) waardoor er op dat moment minder personeel boventallig 

wordt. Maar de buffer komt ook van pas om tussentijdse personele vraagstukken gedurende 

schooljaar 2020-2021 goed te kunnen tackelen.  
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HOOFDSTUK 4 MATERIEEL EN GEBOUWEN 

Zoals in hoofdstuk 3 te lezen valt (en wetende dat nog niet alle facturen van schooljaar 2019-2020 in 

dat overzicht verwerkt zijn) benut de Xaveriusschool de toegekende materiële budgetten ten volste. 

En daar waar afwijkingen tussen begroting en realisatie zijn, wordt dit toegelicht.  

Door de groei van de Xaveriusschool in m.n. de periode 2007 t/m 2013 hebben destijds ook de nodige 

materiële investeringen plaatsgevonden. Denk aan meubilair, methodes, smartborden, computers, 

hulpmaterialen (gebruik- en verbruiksmiddelen) enzovoort. Met een gemiddelde afschrijftermijn van 

8 tot 15 jaar op veel van deze materialen betekent dit dat elk schooljaar de nodige vervangings-

investeringen op het programma staan.  

Een groot deel van de ICT vervangingen heeft al in de periode 2017 tm 2019 plaatsgevonden maar ook 

in schooljaar 2019-2020 volgden nog enkele noodzakelijke vervangingen (zie 3.2 “Bijzonderheden”).  

Zoals al bij de evaluaties van de opbrengsten aangegeven werd, ligt de focus de komende jaren steeds 

nadrukkelijker op diverse vormen van gepersonaliseerd leren hetgeen tot de aanschaf van laptops, 

Ipads en de nodige nieuwere smartborden (Viditouch screenen) geleid heeft. Maar ook software 

vernieuwingen zijn noodzakelijk net zoals een constante scholing van het schoolpersoneel m.b.t. ICT.  

Onder leiding van de ICT’er van de Xaveriusschool wordt het schoolteam planmatig geschoold in deze 

materie.   

Door de migratie van de Triangel vanuit Holtum naar de SO locatie, de uitbreiding van het behandel-

aanbod van de Triangel, de forse tussentijdse groei van leerlingenaantallen van de Triangel in 

schooljaar 2019-2020 en de verwachting dat hiervan ook in 2020-2021 sprake zal zijn, kampt de locatie 

met ruimtegebrek. Zowel wat betreft leslokalen als behandel-, therapie- en gespreksruimten.  

In sj 2019-2020 hebben daarom verkennende gesprekken plaatsgevonden voor ingebruikname van 

(een deel van) het gebouw Valkstraat 4 (voormalig DaCapo Eysenhegge). De wensen van De Triangel, 

Xaverius SO en SBO ’t Mozaïek zijn rond de herfstvakantie bij het schoolbestuur kenbaar gemaakt.  

Vervolgens echter kregen betrokkenen meermaals het gevoel dat ze met steeds weer nieuwe 

opdrachten vanuit het schoolbestuur terug het veld in werden gestuurd. Met als gevolg (en corona 

heeft ook zeker aan deze vertraging bijgedragen) dat er anno juli 2020 nog niets duidelijk is. We hadden 

op iets meer ondersteuning vanuit BURO Kindante gerekend maar voeren thans alle overleggen (o.a. 

met Vista college over onderverhuur) grotendeels zelf. Om het vervolgens weer met het eigen bestuur 

kort te sluiten. Een o.i. fors vertragende werkwijze.  

Tot slot is er aandacht voor de klimatologische omstandigheden op meerdere Xaverius schoollocaties. 

In de winter is het koud en in de zomer veel te heet. En de luchtkwaliteit is benedenmaats (en daar 

waar luchtcirculatiepompen ingezet zijn, zorgen deze voor hoofdpijn bij medewerkers. Een werkgroep 

(zie jaarplannen) zal zich daarmee in sj2021 nadrukkelijk bezighouden.  
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HOOFDSTUK 5  PERSONEEL 
 

5.1.  SAMENSTELLING PERSONEEL (STAND PER 1 AUGUSTUS 2020) 
 

 

 
OPBOUW PERSONEEL NAAR OMVANG FUNCTIE IN 2020-2021 
 

Functie Werktijdfactor 

Conciërge  0,6000 

Ondersteunend medewerker  0,5263 

Onderwijsassistent 5,6000 

Lerarenondersteuner 5,6000 

Logopedist 0,8000 

Orthopedagoog/psycholoog 2,1000 

Directeur 1,0854 

Leraar LB 38,9187 

Vakleraar B 0,8000 

Leraar LC 3,6000 
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5.2.  VERZUIM SCHOOLPERSONEEL 
 

Verzuim van personeel is opgebouwd uit meerdere soorten verzuim (ziekteverzuim, verzuim als gevolg 
van zwangerschaps- / ouderschapsverlof en verzuim als gevolg van overig verlof). Navolgend in het 
verzuim van schoolpersoneel in schooljaar 2019-2020 weergegeven.  
 

 
 
De Xaveriusschool kent in schooljaar 2019-2020 een gemiddeld verzuim van 5,5%. Een forse stijging 
t.o.v. sj1819 (4,12%) maar wel beduidend lager dan sj1718 (7,15%). Daarmee scoort de school onder 
het Kindante streefpercentage van 6% (de oranje lijn) en in het eerste deel van sj1920 ruim onder het 
gemiddeld verzuimpercentage van alle Kindante scholen in 2019-2020 (± 7 % - de paarse lijn). In de 2e 
helft van sj1920 is het Xaverius verzuimpercentage beduidend hoger dan het Kindante gemiddelde.  
 
Daar waar in februari en maart 2020 vooral sprake was van kort incidenteel verzuim zien we dat vanaf 
dat moment het langdurig verzuim toegenomen is. Corona heeft daarbij zeker een rol gespeeld maar 
de meeste verzuimcasussen kunnen niet daaraan gerelateerd worden. Andere zaken zoals medische 
problemen en/of werkdrukproblemen speelden daarbij een prominente rol.  
 
De verwachtingen voor sj2021 zijn gunstig. Waarschijnlijk kan een aantal langdurig verzuimtrajecten 
rond de herfstvakantie afgesloten worden.  
 
Om het verzuim verder zo gering mogelijk te houden, vinden de volgende acties plaats: 
 

 Optimale afstemming tussen verzuimend personeelslid, direct leidinggevende, HR consulent BURO 
Kindante en de bedrijfsarts; 

 Meer inzet van maatwerktrajecten bij langdurig verzuim onderwijzend personeel; 

 Verzuim is vast agendapunt tijdens gesprekkencyclus; 

 Werken en monitoren conform “Gedragsmodel Falke & Verbaan”; 

 Inrichting van een vervangerspool onderwijzend (OP) - en niet-onderwijzend personeel (OOP) op 
schoolniveau.   
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5.3.  SCHOOLFORMATIEPLAN 

 

BESCHIKBAAR BUDGET SJ1920 (EXCL. BEGROTINGSAFSPRAAK)  € 3.352.630 
TOTALE MINIMAAL BEOOGDE FORMATIE-INZET SJ1920   € 3.188.872 
         __________ - 
FORMATIERUIMTE (EXCL. BEGROTINGSAFSPRAAK)    €    163.758 
BEGROTINGSAFSPRAAK SJ1920 (TOEGESTANE OVERSCHRIJDING) €      98.042 
         __________+ 
FORMATIERUIMTE (INCL. BEGROTINGSAFSPRAAK)   €   261.800 
 
 
TOELICHTING 
 

 Het schoolformatieplan betreft alleen brinnummer 04EP00 (= de locaties SO, Triangel, VSO VMBO, 
VSO LW&TC en AB). Brinnummer 04EP03 (SO ASS) is volledig ondergebracht bij SBO de Blinker.  

 Het schoolformatieplan kent haar grondslag in de Kindante bestuursformatiebegroting en bevat 
nooit zaken buiten de door het bestuur vastgestelde kaders en/of de CAO.   

 Voor het definiëren en "meten" van functies volgt de school het op dat moment vigerende 
Kindante Functieboek in combinatie met de Xaverius Beroepsstandaard.  

 De school streeft naar een functionele organisatie-inrichting inzake formatie. De inzet van taken / 
functies dient een op het primaire proces gericht karakter te hebben.  

 Het formatiebudget van de school wordt door het schoolbestuur Kindante bepaald op basis van 
de 1 oktober telling van het voorgaande schooljaar (= T-1). 

 Voor formatie-inzet wordt uitgegaan van T (wat nodig is - binnen de budgettaire kaders).  

 De belangrijkste factor voor de Xaveriusschool bij de formatietoewijzing op school en locatie- c.q. 
afdelingsniveau is het solidariteitsprincipe. De school kent diverse onderwijssoorten (SO/VSO) en 
doelgroepen (ZMOK, VMBO, LW&TC, behandelgroepen), diverse (vaak van elkaar verschillende) 
onderwijslocaties en diverse kwaliteiten personeel. Dat betekent dat formatie daar ingezet dient 
te worden waar het nodig is (en daarmee dus niet gekoppeld is aan de relatie met de n=x factor).  

 

Niet het aantal leerlingen binnen een afdeling of schoollocatie bepaalt primair de vraag naar- en inzet 

van formatie, maar de onderliggende visionaire, beleidsmatige, onderwijskundige en organisatorische 

vraagstukken. Op basis hiervan wordt formatie daar ingezet waar het nodig is. Natuurlijk binnen de 

kaders van wet- en regelgeving. Want een school kan nooit formatie inzetten waarover ze niet beschikt.  

 Onderwijsassistenten worden ingezet in de groepen SO 1-2, SO Meteoren, Xonar A en Zuyderland 
(onder- en bovenbouw). Voor Xonar B wordt geen onderwijsassistentie ingezet.  

 Lerarenondersteuners in de rol van werkmeesters worden ingezet binnen het LW&TC en kennen 
een hoge mate van zelfstandig functioneren.  

 De formatiemiddelen zijn ontoereikend voor de inzet van een fulltime schoolleider op iedere 
locatie. Via het delegeren van verantwoordelijkheden wordt getracht het model passend en vooral 
werkbaar te maken.  

 Voor personeel met de aanvullende rol “Ambulant Begeleider” geldt dat de ontvangen budgetten 
dekkend dienen te zijn voor de uitputting.  

 

Zoals in paragraaf 3.2 geschetst is, blijft de Xaveriusschool in schooljaar 2019-2020 ruimschoots binnen 

haar formatiebudget.   
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5.4.  PROFESSIONALISERINGSAGENDA 

 
Veel scholingstrajecten in 2019-2020 zijn vanwege de corona uitbraak niet doorgegaan. Dat betekent 
dat er in schooljaar 2020-2021 een extra beroep gedaan zal worden op deze niet gebruikte professio-
naliseringsmiddelen. In navolgend schema is te zien welke professionalisering dit betreft en voor wie 
de professionalisering bedoeld is. 
 

 
In sj2021 zal ook voor een aantal onderdelen van de professionaliseringsagenda de effectiviteit 
gemeten worden. Deze effectiviteitsmeting zal voornamelijk betrekking hebben op de verwachtingen 
van de trainee, de meerwaarde van de professionalisering in de praktijk, het delen van kennis met 
anderen en de persoonlijke ontwikkeling. Het Persoonlijk Ontwikkelingsplan en de gesprekkencyclus 
maken hier in de monitoring deel van uit.  
 

 
NAAM DIENST 

Kenniskringen: 
- Met Sprongen Vooruit - gevorderden (2 deelnemers) 

- Het Jonge Kind (2 deelnemers) 

VFAT basistraining voor personeelsleden die basistraining nog niet gevolgd hebben (19 deelnemers) 

VFAT herhalingstraining (alle personeelsleden) 

ICM Time Management (1 deelnemer) 

BHV Smit & Partouns (alle personeelsleden) 

ISBW Coaching en Begeleiding (1 deelnemer) 

Wereld van het Jonge Kind (i.a.m. Zuyderland) (3 deelnemers) 

RINO Schoolpsychologencongres (3 deelnemers) 

Teamcohesie VSO LW&TC (16 deelnemers) 

Oriëntatie op kwaliteitszorg managementsysteem (1 deelnemer) 

Fontys - Master EN 'leren en begeleiden" (1 deelnemer) - 2 jarige opleiding (leerjaar 1) 

MaatKRACHT inspiratiedag (alle personeelsleden) 

Rots & Water basistraining (1 deelnemer) 

CED groep - Nieuwsbegrip (SO/Triangel) 

Alles in Beweging - MRT (2 jarige opleiding - opleidingsjaar 1) - 1 deelnemer 

Artamuse/Domijnen - CMK teams SO en VSO VMBO 
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HOOFDSTUK 6 KWALITEIT 

 

6.1.  HET KWALITEITSSYSTEEM VAN DE XAVERIUSSCHOOL 
 

De Xaveriusschool werkt met een kwaliteitssysteem tbv de kwaliteitszorg van de organisatie. De 

school wil voldoen aan de eisen van inspectie zoals die staan beschreven in het Toezichtkader van de 

Inspectie. Kwaliteitszorg is daar een belangrijk onderdeel van. Hiervoor richt de Xaveriusschool een 

stelsel van kwaliteitszorg in. Het stelsel is geen doel op zich maar een middel om goed onderwijs te 

realiseren. Het kwaliteitssysteem is voor de Xaveriusschool een middel om inzicht te krijgen in haar 

eigen kwaliteit en deze kwaliteit continu op een systematische wijze te verbeteren. 

Het kwaliteitssysteem van de Xaveriusschool is schematisch weergegeven in Figuur 1 op de volgende 

pagina. In het onderliggende kwaliteitshandboek wordt het kwaliteitssysteem uitgebreid beschreven 

op basis van  de domeinen, zoals deze in de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs (KSO) worden 

uitgewerkt. Het kwaliteitshandboek wordt continu bijgesteld op basis van nieuwe ontwikkelingen en 

inzichten.  

 

6.2.  OPBRENGSTEN KWALITEIT 2019-2020 

Voor de opbrengsten “Kwaliteit” in schooljaar 2019-2020 wordt verwezen naar het jaarverslag van 

de kwaliteitscoördinator van de Xaveriusschool. 

 

6.3.  Monitor kwaliteit / Tevredenheidsonderzoek 2020 (2018) 
 
Onder andere via periodieke bevragingen/inventarisaties vormt de school zich een beeld over de 

aspecten die ze voor haar leerlingen/ouders, haar personeel en haar externe partners belangrijk 

vindt. Tweejaarlijks wordt daarvoor via de ZEK (Zelf Evaluatie Kader) een tevredenheidmeting 

uitgevoerd. De ZEK is in 2018 voor het laatst afgenomen4.  

Eigenlijk was een nieuwe afname van de ZEK in mei 2020 voorzien maar door de corona ontwikke-

lingen is dit niet door kunnen gaan. Daarom is een nieuwe afname in het najaar van 2020 voorzien.  

 

6.3.  DOELEN KWALITEIT  
 
Voor de doelen “Kwaliteit” wordt verwezen naar paragraaf 4.1. van het Schoolplan 2019-2023. Deze is 
te vinden op de website van de school.  
  

                                                           
4 Zie: “Uitkomsten en analyses ZEK 2018” 



41 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1. De Xaverius PDCA-cyclus op basis van de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs (KSO)  
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HOOFDSTUK 7 ORGANISATIE 
 

7.1.  MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR) JAARVERSLAG 2019-2020 

 

1. Samenstelling en organisatie 

Gedurende de verslagperiode heeft de MR de volgende samenstelling gehad: 

NAAM GELEDING AFDELING FUNCTIE IN MR 

Hester van der Avort OMR  VMBO Lid 

Mireille Zuiverloon OMR LW&TC Lid 

Silvia Massen PMR VMBO Voorzitter 

Kelly van de Werff PMR SO Lid en vice-voorzitter 

Marcia Goossens PMR LW&TC Secretaris 

Reggy de Haas PMR LW&TC Aspirant lid 

Jennifer Schellings PMR SO Aspirant lid 

Carien Gloerich PMR VMBO Aspirant lid 

 
Verkiezingen 

Einde schooljaar 2019-2020 nam de MR afscheid van Hester van der Avort en Silvia Massen. Mireille 

Zuiverloon zal het stokje van Silvia Massen overnemen als voorzitter van de MR. 

Regelingen 
De MR functioneert op basis van het Medezeggenschapsstatuut, het MR-reglement en het activiteiten-
plan. De MR vertegenwoordigt het personeel en de ouders in kwesties op schoolniveau. Op stichtings-
niveau functioneert een GMR. Vanuit de Xaveriusschool neemt telkens een ouder en personeelslid 
zitting tijdens de vergaderingen. Per vergadering worden hierover afspraken gemaakt. Tevens heeft 
de MR deelgenomen aan de overleggen van gezamenlijke MR bijeenkomsten van cluster MaatKRACHT.  
  
De MR functioneert op basis van het Medezeggenschapsstatuut, het MR-reglement en het activiteiten-
plan. De MR vertegenwoordigt personeel en de ouders op schoolniveau. Op stichtingsniveau is een 
GMR en GMR Platform. Vanuit de school neemt telkens een ouder en personeelslid hierin zitting. 
 
2. Overleg en standpunten 
 
Vergaderingen 
In schooljaar 2019-2020 heeft de MR zeven keer vergaderd. Daarbij is de schooldirecteur aanwezig 
geweest tijdens vergaderpunten waarbij dit gewenst is. Sinds maart 2020  hebben MR vergaderingen 
online via MS Teams plaatsgevonden. 
 
Gebruik bevoegdheden 
Gedurende de verslagperiode is de MR c.q. een geleding om instemming gevraagd in de volgende 
kwesties.  
 

Voorstel Geleding Standpunt Datum 

Schoolveiligheidsplan MR Ingestemd  November 2019 

Professioneel statuut MR Ingestemd Januari 2020 

Vakantieregeling 2020-2021 OMR Ingestemd April 2020 

Schoolformatieplan PMR Ingestemd  April 2020 

Werkverdelingsplan 2020-2021 PMR Ingestemd  April 2020 

Werkdrukakkoord PMR Ingestemd  Mei 2020 
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Schoolgids 2020-2021 OMR Ingestemd Mei 2020 

Protocol opstart m.b.t. Covid-19 SO MR Ingestemd  Mei 2020 

Protocol opstart m.b.t. Covid-19 VMBO MR Ingestemd  Mei 2020 

Protocol opstart m.b.t. Covid-19 LW&TC MR Ingestemd  Mei 2020 

    
Gedurende de verslagperiode heeft de MR c.q. een geleding gebruik gemaakt van haar initiatiefrecht. 
 

Voorstel Geleding Advies/ standpunt/ conclusie Datum 

Sollicitatieprocedures  MR De MR zal geen rol spelen bij de 
sollicitatieprocedures. 

November 2019 

Klimaat (extreme 
temperaturen) op 
school 

MR De werkgroep Veiligheid pakt dit 
verder op. 

November 2019 

 
De volgende onderwerpen zijn in sj1920 ter informatie aan de MR aangeboden en besproken: 
Jaarverslag en jaarplannen, nieuwe MR leden, verkeersveiligheid Valkstraat, scholing MR, aanpassen 
website, begrotingsgesprekken, GMR platform, Xaverius professioneel statuut, begrotingsafspraak 
cluster Maatkracht, voortgangsrapportages (aug-dec 19, aug-mrt 20). 
 
De volgende documenten zijn vastgesteld: huishoudelijk reglement en activiteitenplan. 
 
In het activiteitenplan dat jaarlijks wordt bijgesteld door de MR staat beschreven welke onderwerpen 
jaarlijks op vaste momenten worden besproken. Tevens werd het huishoudelijk reglement vastgesteld.   
 
3. Interne zaken MR 
 
In sj1920 heeft de MR gebruik gemaakt van de volgende faciliteiten en mogelijkheden tot overleg met 
de achterban: 
- In oktober 2019 heeft Wiel Pieters een stukje professionalisering verzorgd op aanvraag van de MR. 
- Overleg met achterban: tijdens teamvergaderingen en afdelingsvergaderingen vast agendapunt. 
 
4. Realisatie MR 2019-2020 en Begroting MR 2020-2021 
 
 

BEGROTING MEDEZEGGENSCHAPSRAAD XAVERIUSSCHOOL 2020-2021 
INKOMSTEN UITGAVEN 

Omschrijving Begroot 
19-20 

Realisatie 
19-20 

Begroot 
20-21 

Omschrijving Begroot 
19-20 

Realisatie 
19-20 

Begroot  
20-21 

Facilitering 
PMR 

€ 1.008,- € 1.008,- € 1679,- MR-cursus €160 € 0,- € 160,- 

Facilitering MI 
PMR  

€ 293,- € 293,-  nvt Representatie 
kosten 

€ 80,- € 80,- € 80,- 

    Facilitering 
voorzitter 

€ 0,- € 0,- € 400,- 

    Etentje MR € 400,- € 0,- € 400,- 

Advies 
inwinnen 

€ 495,- ? € 400,- 

Afdracht t.b.v. 
GMR 

€ 150,- € 150,- € 150,- 

Onvoorzien € 235,- ? € 169,- 

Totaal € 1.301,- € 1301,- € 1679,- Totaal € 1.500 € 230,- € 1679,- 
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7.2.  KLACHTEN 
 
In het kader van de Kwaliteitswet heeft stichting Kindante een klachtenregeling vastgesteld, die te 
vinden is op de website van Kindante. Op basis van deze regeling kunnen ouders, leerlingen en 
personeel klachten indienen over gedragingen en beslissingen – of het nalaten daarvan – van bv. het 
bestuur en het personeel.  
 
Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg 
tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding op een juiste wijze kunnen worden afgehandeld. 
Over het algemeen is het wenselijk dat men een probleem eerst bespreekt met de eigen leerkracht. 
Als dit niet mogelijk is of onvoldoende oplossing heeft gegeven, is een gesprek met de directie bij 
voorkeur de volgende stap. 
 
Indien dat echter, gelet op de aard van de klacht, niet mogelijk is of indien de afhandeling niet naar 
tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan men een beroep doen op de klachtenregeling. Dit houdt in 
dat men de klacht in eerste instantie ter sprake kan brengen bij de schoolcontactpersoon op school en 
als dit niet lukt bij de interne vertrouwenspersoon van Kindante of bij een van de externe 
vertrouwenspersonen die door Kindante zijn aangesteld.  
 
In schooljaar 2019-2020 zijn geen officiële, formele klachten ingediend.  
 
 

7.3.  SCHOOLCONTACTPERSOON 

 
In schooljaar 2019-2020 zijn drie leerlingen met vragen bij de schoolcontactpersonen geweest. Met 

toestemming van twee leerlingen zijn zij in contact gebracht met schoolmaatschappelijk werk en zijn 

de casussen overgedragen.  Met toestemming van de andere leerling is deze persoon doorverwezen 

naar de locatieleider en is de casus overgedragen. 

Gedurende het schooljaar heeft één gesprek met een ontevreden ouder plaatsgevonden. Na het 

gesprek is dit naar tevredenheid opgelost en zijn geen verdere interventies nodig geweest.  

 

7.4.  SCHOOLVEILIGHEIDSBELEID 
 
De Xaveriusschool is van mening dat een goed en effectief schoolveiligheidsplan onmisbaar is. Daarbij 
staat het waarborgen van de fysieke en emotionele veiligheid van leerlingen, personeelsleden en alle 
andere bij de school betrokken partijen voorop5.  
 

 Zorg voor sociale binding: omgaan met elkaar. Dit wil de school o.a. bereiken door een goede 
leerlingbegeleiding binnen en buiten de lessen, leerlingen een actieve rol toebedelen, aandacht 
voor de ontwikkeling van sociale vaardigheden, zorgen voor heldere, door allen gedragen 
afspraken/normen/waarden/schoolregels en een goede binding en afstemming met ouders.  

 Zorg bij – en omgaan met calamiteiten. De Xaveriusschool zorgt voor goede calamiteitenplannen, 
voor het trainen van personeel om zowel preventief als bij calamiteiten op te treden en zorgt voor 
klachtenregelingen en duidelijke protocollen inzake ongevallen- en/of calamiteiten.  

 Zorg voor veilige voorzieningen. O.a. goede afspraken over gebruik gebouw en omgeving, het 
netwerk rond de school (politie, gemeente, jeugdhulpzorg, enz.) en een zorgplan conform de eisen 
van de ARBO-wetgeving (incl. een periodiek uitgevoerde Risico Inventarisatie en Evaluatie – RI&E).  

                                                           
5 Het belang van veiligheid wordt duidelijk beschreven in de visie/missie van de Xaveriusschool.  
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Veel aandacht gaat uit naar een preventieve aanpak op drie niveaus: 
 

 Tertiaire preventie. Bijvoorbeeld de opvang en begeleiding van betrokkenen bij incidenten. De 
Xaveriusschool maakt hiervoor o.a. gebruik van de VFAT methodieken m.b.t. agressie preventie en 
interventie. Alle personeelsleden worden hierin jaarlijks (bij)geschoold. Ook het time-out beleid 
maakt deel uit van het pakket maatregelen op het niveau van tertiaire interventie.  

 Secundaire preventie. Aandacht voor risicofactoren op school. Problemen signaleren (registreren 
maar ook inventariseren), aanpakken, regelmatige evaluatie van effecten van maatregelen en 
extra aandacht voor risicoleerlingen. Hiertoe behoort o.a. een periodieke afname van de RI&E, de 
ZEK (Zelf Evaluatie Kader), registratie van conflicten en ongevallen, het uitzetten van preventief 
beleid en meting van de effecten hiervan, enzovoort.  

 Bij primaire preventie gaat het meer om het sociaalpedagogisch klimaat binnen de Xaveriusschool. 
Er is systematisch (o.a. middels de methodieken Taakspel, Kinderen en hun sociale talenten en 
Leefstijl voor Jongeren) aandacht voor de sfeer op school en het beleid is gericht op zowel 
leerlingen als personeelsleden. De bevordering van sociale binding staat hierbij centraal.  
 

Het Schoolveiligheidsplan bevindt zich op elke leslocatie van de Xaveriusschool en is digitaal terug te 
vinden op de schoolwebsite + op de DATA map van de schoolserver. Het plan (c.q. onderdelen daarvan) 
wordt periodiek besproken met het schoolpersoneel en jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld. 

 
7.5.  VFAT TRAININGEN 
 
De Xaveriusschool investeert al jaren in een goede training van haar personeel en heeft in dat kader 
ook de beschikking over eigen gecertificeerde verbale - en fysieke agressietrainers (VFAT trainers).  
 
Doelstellingen van de VFAT trainingen zijn: 

 Medewerkers van de Xaveriusschool zijn in staat situaties te voorkomen of de-escaleren door 
middel van het herkennen van signalen en toepassen van verbale interventies.  

 Medewerkers van de Xaveriusschool kunnen op eenduidig, humane wijze en juridisch onderbouwd 
een geselecteerd aantal persoonlijke veiligheidstechnieken toepassen in (onverwachte) situaties.  

 Medewerkers van de Xaveriusschool kunnen door een eenduidige aanpak, elkaar ondersteunen in 
het toepassen van Humane Begeleidingstechnieken. 

 Medewerkers van de Xaveriusschool zijn zich bewust van emotionele reacties die in spanningsvolle 
situaties kunnen ontstaan en wennen door training hieraan. 

 Medewerkers van de Xaveriusschool voelen zich door de trainingen competent in de omgang met 
acute situaties in hun werk. De trainingen dragen bij aan het vergroten van het zelfvertrouwen.  

 
VFAT wordt op alle locaties van de Xaveriusschool zowel vanuit de visie als vanuit de praktische 
toepasbaarheid en de ondersteuningsvragen van personeelsleden in 2020-2021 gecontinueerd.  
 

 Maatwerk op basis van gestelde ondersteuningsvragen (o.a. meldcode huiselijk geweld). 

 VFAT zorgt voor verbreding van haar aanbod door nieuwe ontwikkelingen (b.v. Social Media, 
executieve functies, privacy, enzovoort) in het programma te integreren. 

 VFAT verzorgt één algemene studiedag voor het hele schoolteam. 

 VFAT verzorgt voor nieuwe personeelsleden een basistraining (verbaal en fysiek).  

 De VFAT coördinator voert op elke leslocatie minimaal één verkennend en/of evaluerend overleg 
met de locatieleider en leden van de Commissie van Begeleiding.  

 De VFAT coördinator kent daarnaast een permanente consulterende rol.  
 



46 
 

 

 
 
 
7.6.  ICT 
 
De volgende ICT (gerelateerde) activiteiten hebben praktisch/concreet in 2019-2020 plaatsgevonden: 
 

 Vervanging ICT middelen c.q. nieuwe aanschaf (computers, laptops, smartborden, iPads, enz).  

 Deelname aan Kindante ICT Kenniskring. 

 Voorbereiding MaatKRACHT inspiratiedag oktober 2020. 

 Ondersteuning bij projecten gepersonaliseerd leren, ISY, ClassDojo, ESIS en diverse software pilots. 

 3D printer projecten; 

 Implementatie diverse materialen op het gebied van programmeren & coderen, waaronder Bee-
bot, Lego WeDo en Bomberbot.  

 Monitoring en onderhoud status ICT werkplekken, digitale schoolborden en ICT infrastructuur. 

 Account beheer diverse omgevingen waaronder EDUgrip, ESIS, SCOL, CITO LOVS, Basispoort, 
Oefenweb en de website van de school.  

 


