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lnleiding
Met trots presenteren wij ons schoolplan 2019-2022. Een resultaatgericht meerjarenplan
waarmee we de komende jaren onze gezamenlijke ambities gaan realiseren.

Vanaf 2018 hebben we alle planvorming en verantwoording uitgezet in kalenderjaren. Dit
schoolplan loopt van 1 januari 20lg tot en met 31 december 2022. We hebben de keuze gemaakt
om het schoolplan volgens de aandachtsgebieden van het jaarplan (lNK model) in te richten.
Hiermee borgen we de koppeling tussen schoolplan en jaarplan.

Heeft u na het lezen van dit schoolplan nog vragen of heeft u behoefte aan meer informatie, neem
dan contact op met ons secretariaat.

Leeswijzer
. ln het eerste deel 'de Wijnberg dat zijn wij!' staat een algemene beschrijving van onze

onderwijsexpertise, onze missie, visie en een samenvatting van ons beleid.
o Het tweede deel bevat een meerjarig perspectief op de verander- en verbeteronderwerpen

waarin wij ons de komende vier jaren doelen stellen.
o ln het derde deel worden de doelen in een meerjarenplanning weergegeven. Deze

meerjarenplanning is richtinggevend voor werkplannen, die jaarlijks opgesteld worden als
operationalisering van het jaarplan.

Procedure en totstandkoming
Met een projectteam met verschillende expertises hebben we het schoolplan 2017-2020
aangepast. De projectleden hebben meerdere medewerkers betrokken bij het schrijven van het
schoolplan, waardoor het een breed gedragen plan is geworden. We hebben de doelen
geactualiseerd, het schoolplan leesbaarder gemaakt, nieuwe ontwikkelingen toegevoegd en de
richtlijnen van de lnspectie van het Onderwijs verwerkt. Na goedkeuring van het schoolplan in het
management team is deze tevens goedgekeurd door de medezeggenschapsraad.

Verwijzingen
Naast ons schoolplan hanteren we andere documenten waar we graag naar verwijzen

. Jaarplan

. Werkplannen units en teams
¡ Schoolondersteuningsprofiel
¡ Jaarverslag
. Schoolgids
o Plan voor veiligheid, gezondheid en milieu
¡ Preventie,re-integratieenvervangingsbeleid
¡ Protocollen
. Website

Vaststelling
Namens het team van de Wijnberg
Directeur, Guido Nijboer
Venlo, 15 augustus 2018

lnstemmi ng medezeggenschaps raad
Namens de voorzitter van de medezeggenschapsraad, mevrouw Hanneke Melis
Venlo, / 4 september 2Ol S
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1. De Wijnberg dat zijn wij!

1.1 Wie zijn wij?
De Wijnberg is een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs en geeft behandelonderwijs aan
leerlingen in de leeftijd van 4 tot en met 18 jaar op locaties in Venlo, Venray, Roermond en Weert.
We bieden passend onderwijs aan kinderen/jongeren met een ernstig disharmonisch
ontwikkelingsprofiel. We zijn een behandelschool met een zelfstandige onderwijsopdracht in het
full service centrum, waarin nauw wordt samengewerkt met onze zorgpartner de
Mutsaersstichting. Samen met de behandeling wordt gewerkt vanuit de gedachte 'Een kind - een
gezin - een plan'. Leerlingen verblijven tijdelijk op onze school.

Wij leveren een bijdrage aan het weer komen tot lerengeschiktheid voor elke leerling, waarna die
zijn schoolloopbaan zal kunnen vervolgen op een best passende vervolgplek. Dagelijks staat een
team van professionals klaar om dit doel samen te verwezenlijken. Uit ons motto'de Wijnberg: dat
zijn wij!'spreekt onze verbondenheid met onze leerlingen en hun ouders/verzorgers, én onze
trots!

Missie
o Als full service centrum zetten wij ontwikkelde expertise zowel intern als extern in, ten

behoeve van ontwikkelingen passend onderwijs, transitie jeugdzorg en arbeidsparticipatie.
. We zijn coöperatief verbonden met de kennis- en expertisecentra in de regio en bieden

volgens die formule passend SO- en VSO-onderwijs aan kinderen/jongeren met een ernstige
psychosociale beperking dan wel complexe zorgvraag. Dat gebeurt door elk kind/elke jongere
in een specialistische, orthopedagogisch veilige situatie vaardigheden te laten verwerven op
het gebied van leren en leven, die het kind/de jongere optimaal in staat stelt om samen met
anderen in onze samenleving te kunnen functioneren.

¡ De orthopedagogische opdracht staat centraal in de begeleiding van onze leerlingen. Voor elk
kind/elke jongere worden, op basis van individuele talenten en mogelijkheden de best
m ogel ijke resu ltaten en ondenrvijsopbren gsten na gestreefd

. Wtjzijn ketenpartner in het werkveld onderwijs, welzijn en zorg, zodat een dekkend netwerk in
de regio mogelijk wordt, dat zorg draagt voor een ononderbroken ontwikkeling van kinderen
en jongeren van 0 tot 23 jaar. Dat doen we met een team van professionals, in een
onderwijsexpertise die haar taak uitvoert als communicatieve, eigentijdse, samenwerkende,
op service & dienstverlening gerichte organisatie. Dit gebeurt op basis van goede relaties met
leerlingen, ouders/verzorgers, onderwijs- en zorgorganisaties en andere
samenwerkingspartners in en om school.

Visie
. De Wijnberg Onderwijsexpertise SO-VSO maakt levendig en zichtbaar deel uit van een

maatschappelijk-collegiale omgeving. We werken vanuit professionele service en
dienstverlening. We ontwikkelen ons volgens de KEC-formule als een samenwerkende,
autonome SO- en VSO-onderwijsexpertise die samen met onderwijs- en zorgpartners kiest
voor het ontwikkelen van de best passende onderwijs(-zorg)arrangementen. We stemmen af,
ontwikkelen, verbreden en verdiepen onze expertise met partners uit het werkveld onderwijs,
welzijn en zorg.

. Het maken van inhoudelijke keuzes geschiedt in overleg met collega's, oudersiverzorgers,
Ieerlingen en de professioneel-collegiale omgeving. Er is sprake van maximale deskundigheid
ten aanzien van leren leren en leren samenleven en er is zichtbaar aandacht voor talenten
van kinderen/jongeren, sociale integratie, het creëren van een krachtige leer- en
leefomgeving voor klein en groot, goede onderwijsopbrengsten, passend ondenvijs en zorg
op maat.

Organisatiestructuur
Het primair proces is georganiseerd in vier units. ln elke unit wordt aan 60 tot 80 leerlingen
onderwijs gegeven door leraren en onderwijsassistenten. De units worden inhoudelijk
ondersteund door het ondersteunings- en begeleidingsteam, team bedrijfsbureau en het
managementteam.
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Het managementteam bestaat uit de
directeur, de locatieleiding en de
team leider bed rijfsbure au. Zij worden
ondersteund door twee
beleidsmedewerkers.

Elke unit en team formuleert hun doelen
helder in het eigen werkplan en brengt dit
concreet tot uitvoering. Elke unit en team
is resultaatverantwoordelijk en in die zin
ook risicodrager van zijn eigen proces. Dit
houdt in dat elke unit en team
verantwoording aflegt over hun prestaties.
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Via de medezeggenschapsraad hebben
ouders/verzorgers en personeel
zeggenschap op het beleid van onze schoolorganisatie

We werken volgens de Code Goed Bestuur zoals opgesteld door de PO Raad. Het bestuur heeft
de directeur gevolmachtigd in een reglement voor bestuurlijke taken en richt zichzelf op het
uitvoeren van het intern toezicht. ln de Code Goed Bestuur wordt veel belang gehecht aan
integriteit. Hiertoe werken we met een integriteitsbeleid, een gedragscode en een
klokkenluidersregeling met een externe vertrouwenspersoon.

1.2 Onderwijskundig beleid

Orthopedagogische opdracht
Onze orthopedagogische opdracht is voor elke leerling het vergroten van de leergeschiktheid.
Wij bereiken dit door het scheppen van een veilige leeromgeving met betrouwbare volwassenen
en een betekenisvol onderwijsaanbod, waarin het kind/de jongere zich (opnieuw) competent gaat
voelen en ontdekt wat het nodig heeft om weer in ontwikkeling te komen. Wij doen dit in
gezamenlijkheid met de leerling, ouders/verzorgers, de behandelaars en eventueel de school van
herkomst. De onderwijsdoelen worden afgestemd op het behandelplan van de Mutsaersstichting.
Zo geven wij, naast onze wettelijke opdracht, ook vorm aan onze behandelopdracht.

De orthopedagogische opdracht bestaat uit drie pijlers:
. Het fasenmodel
. Degedragsclassificatie
. De leerlijnen sociaal emotionele ontwikkeling en leren leren
Deze pijlers zijn opgenomen in onze schooleigen norm, die toegelicht wordt bij de kwaliteitszorg
De sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen wordt twee keer per jaar besproken in de
analysegesprekken, waarna waar nodig de interventies eniof doelen worden bijgesteld.

Door ons orthopedagogische aanbod maken we het mogelijk dat leerlingen weer tot leren komen
en weer stappen kunnen gaan zetten op didactisch gebied.

Didactische opdracht
Voor elke leerling wordt, op basis van individuele talenten en mogelijkheden het best mogelijke
onderwijsaanbod nagestreefd. Dit leidt tot de best mogelijke resultaten en onderwijsopbrengsten,
voortvloeiend uit lessen en didactische activiteiten.

Ons didactisch aanbod bestaat uit leerroutes per vakgebied die toeleiden naar een passende
uitstroombestemming. Voor het SO bieden we leerroutes aan voor rekenen, spelling, technisch-
en begrijpend lezen en burgerschap. Voor het VSO bieden we leerroutes aan voor
rekeneniwiskunde, Nederlands, Engels en burgerschap. De leerroutes zijn een belangrijk
onderdeel van onze schooleigen norm, die nader toegelicht wordt bij de kwaliteitszorg.

Op basis van de leerprestaties en het leerrendement van de leerling wordt een passende
leerroute ingezet. Hierbij streven we naar het maximaal haalbare voor leerlingen. Twee keer per
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jaar wordt het didactische niveau van de leerlingen getoetst, waarna op basis van de
analysegesprekken het aanbod, waar dat nodig is, wordt aangepast.

Daarnaast bieden wij aanbod aan op het gebied van lichamelijke ontwikkeling (gym -en
zwemonderwijs), creatieve ontwikkeling, wereldoriëntatie en binnen het VSO ook techniek, natuur
en verzorging.

B u rge rsc h a pso nd e rw ij s
Burgerschapsonderwijs zit verweven in verschillende onderdelen van ons onderuvijsaanbod. ln het
SO ligt de focus op het ontwikkelen van vaardigheden. ln het VSO wordt daarnaast ook gewerkt
aan het ontwíkkelen van kennis.

We creëren een veilige en open sfeer - elke leerling mag er zijnl - zodat leerlingen zich kunnen
uitspreken over ideeën, dilemma's en ervaringen. We nodigen leerlingen uit om alles
bespreekbaar te maken, meningen te vormen en zich in te leven in de ander.

Bij het VSO wordt bij de lessen burgerschap gebruik gemaakt van de methode Kies van Deviant
Met deze methode wordt zowel de vaardigheidskant als kennis ontwikkeld over o.a. de politiek,
samenleving, rechtstaat, werk en leefstijl.

Taalachterstanden, dyslexie en dyscalculie
Ons handelen ten aanzien van taalachterstanden, dyslexie en dyscalculie is vastgelegd in het
protocol ivs (informatieverwerkingsstoornissen). Vanuit de toetsen worden eventuele
achterstanden geconstateerd. De resultaten worden besproken tijdens de halfjaarlijkse
analysegesprekken. Daar wordt bekeken of aanvullend didactisch onderzoek nodig is. lndien
nodig wordt extra interne ondersteuning en behandeling ingezet.

Omgang met andere voertaal dan Nederlands
Wij hebben weinig te maken met leerlingen die Nederlands niet als voertaal hebben. Wanneer dit
wel het geval is bieden wij, zoals bij elke leerling, ondenrvijs op maat aan, passend bij de
individuele leerling, zoals b.v. NT2 onderwijs.

Onderwijstijd
Vanaf schooljaar 2018-2019 hanteren we voor het SO minimaal 940 uur en voor het VSO
minimaal 1 .000 uur onderwijstijd per jaar. De actuele schooltijden per locatie staan vermeld in de
schoolgids.

Veiligheid, gezondheid en milieu
Wijvinden het creëren van een veilige leeromgeving voor onze leerlingen, medewerkers en
betrokkenen belangrijk. Veiligheid op sociaal en fysiek gebied, op materieel gebied, maar ook
veiligheid op het gebied van gebruiksmaterialen. ln ons plan voor veiligheid, gezondheid en milieu
wordt beschreven op welke wijze wijwerken aan een veilige werk- en leeromgeving. Deze wordt
jaarlijks aangepast aan de actuele situatie en behoefte.

Socla/e veiligheid
Het sociaal veiligheidsbeleid heeft als doel alle vormen van agressie, geweld, seksuele intimidatie
en pesten binnen of in de directe omgeving van de school te voorkomen en daar waar zich
incidenten voordoen adequate maatregelen te treffen om verdere escalatie te voorkomen.

We geven hierbij aandacht aan burgerschap en relaties/seksualiteit. We hebben een
pestcoördinator, aandachtsfunctionaris seksualiteit, werken met een externe vertrouwenspersoon
en de meldcode huiselijk geweld.

Antipestbeleid
Ons antipestbeleid is gericht op de preventie, signalering, diagnostiek, begeleiding, behandeling
en verwijzing bij pesten. Wij richten ons zowel op de gepeste als degene die pest. We streven
ernaar het pestgedrag van leerlingen aan te pakken en daarmee het geluk, de veiligheid, welzijn
en welbevinden van de leerlingen te verbeteren. Het pestprotocol, is, zoals alle protocollen, te
downloaden via de website.
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Ook hebben wij een anti-pestcoördinator aangesteld. Deze persoon is bereikbaar voor
medewerkers, leerlingen, ouders/verzorgers en onze partners uit onderwijs en zorg. Deze
coördinator beschikt over praktische tools om leerlingen te helpen, wordt betrokken bij het
opstellen en evalueren van het protocol, kan collega's handvatten geven om leerlingen te helpen,
heeft de vaardigheid om pesten zo adequaat mogelijk aan te pakken, is een deskundig
aanspreekpunt, heeft een signalerende functie en probeert pestgedrag binnen de Wijnberg zoveel
mogelijk te voorkomen.

Fysiek
Wijwerken met een Risico lnventarisatie & Evaluatie (Rl&E) waarin de risico's op het gebied van
veiligheid en gezondheid zijn opgenomen en een beschrijving van de oplossing ervan.
Kennis van risico's in de eigen organisatie is de basis voor een structureel preventiebeleid ten
aanzien van de arbeidsomstandigheden. Door interviews, werkplekbezoeken, het bestuderen van
relevante documenten en nadere onderzoeken is een beeld verkregen van de
arbeidsomstandigheden binnen het full service centrum.

I n c id e nte n re g i strati e
lncidenten die zich bij een leerling voordoen worden gemeld via een incidentmeldingsformulier
met als doel om hiervan te leren. ln 2018 wordt bekeken of we onze werkwijze aan gaan passen
aan die van de Mutsaersstichting, zodat we full service dezelfde werkwijze hanteren. Deze
werkwijze is efficiënter.

Gezonde school
We stimuleren gezonde voeding bij onze leerlingen en medewerkers; gezond eten en drinken,
gezonde en verantwoorde traktaties, gezonde pauzehap, gezonde vieringen.

1 . 3 Kwa I iteítszorg : I eerl í n g e nzorg

Ons kwaliteitszorgsysteem bestaat uit de leerlingenzorg en drie ondersteunende domeinen het
beleid, financiën en personeel. ln deze paragraaf gaan we verder in op onze leerlingenzorg. ln de
volgende twee paragrafen lichten we het beleid, de financiën en het personeelsbeleid verder toe.

Leerlingenzorg
Onze leerlingenzorg bestaat uit de volgende onderdelen:
. Schooleigen norm
. Ontwikkelingsperspectief(plan)
. HIA's (handelingsgericht integraal arrangeren)
. Structuurleerlingenzorg
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Schooleigen norm
Om te komen tot een optimaal onderwijsaanbod en onderwijsopbrengsten te behalen, hanteren
we een schooleigen norm gekoppeld aan de overlegstructuur leerlingenzorg. Dit stelt leraren in
staat zorgvuldig te handelen op het gebied van het aanbod van het onderwijs, de relatie met
leerlingen, de te volgen procedure en de communicatie met de belanghebbenden.

ln de schooleigen norm staan zowel de drie pijlers van de orthopedagogische opdracht
(linksboven) als de normen voor de didactische opdracht (rechtsonder).

Orthopedagogisch
. Fasenmodel: onze leerlingen groeien gefaseerd in binnen het onderwijs. Daarbij hanteren we

vier fasen. Aan de hand van deze fasen worden passende doelen gesteld op sociaal-
emotioneel en didactisch gebied passend binnen het behandelplan.

. Gedragsclassificatie: dit is een gespreksmodel om gedrag van leerlingen te classificeren en
aan de hand daarvan passende handelingsadviezen te formuleren en in te zetten in de
begeleiding van leerlingen.

. Leerlijnen sociaal-emotionele ontwikkeling en leren leren: we maken gebruik van de leerlijnen
van de CED-groep. De voortgang wordt gemeten en tweejaarlijks besproken in de periodieke
analyse gesprekken.

Didactisch
Leerlingen worden ingeschaald in een leerroute die leid tot een passend uitstroomniveau. De
aanpak van de leerroutes zijn verurrerkt in drie arrangementen (verrijking - basis - intensief). Twee
keer per jaar worden methode-onafhankelijke toetsen afgenomen bij de leerlingen. De resultaten
worden besproken in de halfjaarlijkse analysegesprekken. Tijdens deze bespreking wordt onder
andere besloten of er aanvullende interventies wenselijk zijn en of de leerroute of het
arrangement kan worden aangepast of gecontinueerd. Daarnaast zetten we beredeneerd
praktijkaanbod in. Op deze manier sluiten we aan bijwat de leerling op dat moment nodig heeft
en waar zijn of haar talent ligt. Door het opdoen van positieve ervaringen komen de leerlingen
weer tot ontwikkeling en kunnen ze weer open gaan staan voor didactisch leren.
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O ntw i kke I i ng s pe r s pe ct i ef( pl a n)
Voor elke leerling wordt een ontwikkelingsperspectief(plan) (OP(P)) opgesteld waarin de
(onderwijs)doelen, die voor de leerling relevant en wenselijk zijn, staan vermeld. Deze zijn
afgestemd op de integrale doelen op lange termijn uit het behandelplan. Het biedt handvatten
waarmee de professional het onderwijs kan afstemmen op de onderwijsbehoeften van de leerling.
En het laat zien naar welke vervolgplek de school, samen met de leerling, diens
ouders/verzorgers en behandelaren, toewerkt. Hiermee geven we planmatig en doelgericht vorm
aan ons behandelonderwijs.
Ons ontwikkelingsperspectief(plan) bestaat uit drie delen:

1. Ontwikkelingsperspectief (OP):
Het ontwikkelingsperspectief bestaat uit de te verwachten uitstroombestemming en de
onderbouwing daarvan. Het ontwikkelingsperspectief is sturend voor het aanbod dat we de
leerling bieden en bevat handvatten voor de planning van het onderwijs.

2. Ontwikkelingsperspectiefplan deelA (OPP-A): ln dit deel van het OPP staan de integrale
behandeldoelen lange termijn. Op basis daarvan worden er voor de module onderuvijs doelen
opgesteld. Tijdens een evaluatieoverleg worden de doelen van de afgelopen periode
geëvalueerd en gezamenlijk doelen voor de komende periode gesteld.

3. Ontwikkelingsperspectiefplan deel B (OPP-B): de bevindingen van de resultaten van de
halfjaarlijkse toetsen en de voortgang in de sociaal emotionele ontwikkeling en het leren leren
worden vermeld in deel B. Op basis hiervan vinden de periodieke analysegesprekken plaats.
lndien nodig wordt het uitstroomperspectief in het OP aangepast.

Handelingsgericht arrangeren - HIA's
Er zijn drie documenten ontworpen rondom'Handelingsgericht lntegraalArrangeren'(HlA) die
ontstaan zijn vanuit onze dagelijkse praktijk" De schooleigen norm is ons uitgangspunt. Het geeft
aan wat wij doen. De HIA's zijn de spelregels en de handleiding, ze geven richting aan het proces
en zijn leidend bij het opstellen van een beredeneerd aanbod voor onze leerlingen.

rùfù
Wijnbe¡gde de Wijnberg

rrÌ,
de Wijnbergl:*** .#d6-2

HIA 1: een weergave van het primair proces uä ¡nrtroor-doorstroom-
uitstroom en bestendiging.
HlA2 een uitgebreid stappenplan dat als leidraad dient bij het psycho-
educatief ontwerpen van (onderwijs)aanbod en -arrangementen.
HIA 3: een weergave gericht op rapportage, monitoring en professioneel
verantwoorden.

\lÐrE
\ EEÐ /

Structu ur lee rl i nge nzorg
Binnen de structuur leerlingenzorg hanteren we een cyclisch proces. Hiervoor hanteren we onze
'overlegstructuur leerlingenzorg'. ln de overlegstructuur leerlingenzorg staat beschreven welke
overleggen er plaatsvinden rondom leerlingenzorg, wat het doel is en wat de inhoud van de
overleggen is. De overlegstructuur is opgebouwd volgens het cyclische PDCA-proces.

Bij de start van een leerling aan het onderwijsproces wordt een onderwijskundige nulmeting
uitgevoerd op grond waarvan het passende aanbod wordt bepaald en ingezet. De ontwikkeling
en de voortgang van de leerling op zowel het onderwijs- als het zorgproces worden geëvalueerd
tijdens het maandelijkse monitoringsoverleg, intervisie leerlingenzorg, de halfjaarlijkse toetsen en
analysegesprekken. Aan de hand van deze overleggen wordt het traject bijgesteld of voortgezet.
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1.4 Beleid en financiën

Beleids- en planning & controlcyclus
Onze kwaliteitszorg wordt ondersteund door de beleidscyclus en het beheer van de financiën. Dit
komt tot uitdrukking in onze interne risicobeheersing- en controlecyclus die bestaat uit de
integrale beleidscyclus, de planning- en controlcyclus en het risicomanagement. Hierdoor zijn wij
in staat risico's die onze doelstellingen bedreigen tijdig te signaleren, te beoordelen en waar het
wenselijk is en mogelijk is beheersmaatregelen in te zetten waarmee we het risico beïnvloeden of
het effect van het risico verkleinen. Het realiseren van onze doelstellingen en tegelijkertijd het
bewust zijnvan de risico's die dit belemmeren, is een continue proces op zowelorganisatie- als
uniVteamniveau. Door de diverse onderdelen van onze beleidscyclus onderling met elkaar te
verbinden, periodiek te evalueren , waar nodig bij te sturen en zorg te dragen voor een gezonde
financiële positie borgen we de continuileit van onze organisatie.

Onze beleidscyclus en planning- en control lus bestaat uit de onderdelen

. Koersnota

. Schoolplan
o Risicomanagement - deze wordt jaarlijks geüpdatet en twee keer geëvalueerd
o Meerjarenbegroting, waar de jaarbegroting onderdeel van is
. Jaarplan op bestuursniveau ) werkplan uniVteamniveau
¡ Tussentijdse evaluatie van het jaarplan en werkplannen
. Managementrapportages inclusief prognose - 3 keer per jaar
¡ Jaarverslag - jaarrekening en bestuursverslag

o Koersplan
Het Koersplan is het strategisch meerjarenplan van onze organisatie. Dit document geeft richting
aan en is het kader voor alle andere documenten van onze beleidscyclus.

o Schoolplan
Het schoolplan is hét fundament waarin staat wat we in gezamenlijkheid willen bereiken in de
komende periode van vier jaar. Het richtinggevende plan laat zien op welke manier wij invulling
geven aan het realiseren van onze kerntaak. Het schoolplan dient als uitgangspunt voor het
jaarplan en de unit- en teamwerkplannen.

o Risicomanagement
Jaarlijks inventariseren we de kansen, sterktes en risico's. We beschrijven in het'plan van aanpak
risicomanagement' de mogelijke bedreigingen voor het realiseren van onze doelen uit ons
schoolplan. Voor elk risico worden de beheersmaatregelen beschreven: welke acties zijn nodig
en op welk moment moet welk resultaat behaald zijn. De voortgang wordt periodiek door
management team geëvalueerd waarbij wordt besproken of de beheersmaatregelen zijn
uitgevoerd en of de maatregelen het gewenste effect hebben gehad. Het tijdig voorzien van
risico's zorgt ervoor dat we aan het stuur zitten en kunnen bepalen of verdere acties noodzakelijk
zijn.

o Jaarplan en werkplannen
We werken voor ons jaarplan met de A3-methodiek, waarin de belangrijkste resultaten die we
willen bereiken zijn opgenomen. Het jaarplan omvat negen aandachtsgebieden van het INK
managementmodel, die verdeeld zijn in resultaatgebieden en organisatiegebieden. Daarbij
worden de ontwikkelvelden: missie, visie, succesbepalende factoren en prestatie-indicatoren in
één oogopslag en in samenhang gepresenteerd.
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Elke unit en elk team gebruikt de doelstellingen uit het jaarplan als ontwikkelingskader en heeft
van daaruit individuele, unit- of teamspecifieke opdrachten vertaald en gepresenteerd in het eigen
unit-en teamwerkplan.

Omdat kwaliteitsverbetering een blijvend belangrijk organisatiedoel voor de huidige en komende
fase van ontwikkeling van de organisatie is, hechten we grote waarde aan het evalueren van het
jaarplan en de unit- en teamwerkplannen. Hieraan koppelen we een zogenoemd
'consensusoverleg' onder de deelnemers, zodat we in gesprek gaan over de verschillende
beelden en beleving over de voortgang. De uitkomsten uit de evaluatie worden actief gemaakt,
vervolgacties worden ingepland en weggezet in tijd en verbeterpunten worden meegenomen.
Units en teams kunnen naar eigen inzicht hun werkplan vaker evalueren.

o Jaarverslag
ln het jaarverslag verantwoorden we de belangríjkste ontwikkelingen en resultaten van het
afgelopen kalenderjaar en geven we een vooruitblik op het verder te voeren beleid. De
jaarrekening en het bestuursverslag worden jaarlijks in een verantwoordingsgesprek door de
directeur besproken met de auditcommissie, die bestaat uit twee leden van het bestuur.

Sponsorbeleid
Wijwerken een enkele keer bij speciale projecten met sponsorgelden. De wijze waarop we
hiermee omgaan is vastgelegd in ons sponsorbeleid. Sponsoring kan bestaan uit het verstrekken
van geld, goederen of díensten waar de sponsor een kleine tegenprestatie voor verlangt in de
vorm van het noemen van de sponsor.

1.5 Personeelsbeleid

Kern personeelsbeleid
Er is aandacht voor het welzijn van alle medewerkers. Welzijn in de vorm van: mogelijkheden
aanreiken voor professionele groei, vitaliteit, inzetbaarheid en meedenken en praten over
verbetering van het dagelijkse beleid. Daarnaast stellen we medewerkers optimaal in de
gelegenheid om eigen verantwoordelijkheid te dragen, rekenschap af te leggen en zelf initiatieven
te nemen tot verbetering van het primair proces en de schoolontwikkeling. Wanneer een
medewerker door omstandigheden niet in staat is zijnlhaar werk te doen bieden we zorgvuldig
begeleide re-integratietrajecten aan.

ln de visie van de Wijnberg staat professioneel vakmanschap als volgt verwoord:
'Er is sprake van maximale deskundigheid ten aanzien van leren leren en leren samenleven en er
is zichtbaar aandacht voor talenten van kinderen, sociale integratie, het creëren van een krachtige
leer- en leefomgeving voor klein en groot, goede onderwijsopbrengsten, passend onderwijs en
zorg op maat.'

Taakbeleid
Met ons taakbeleid realiseren we een optimale afstemming van het werk dat binnen de
organisatie moet gebeuren en de beschikbare tijd van personeel.
Dit betreft zowel lesgebonden als niet-lesgebonden taken, deskundigheidsbevordering, duurzame
inzetbaarheid en overige taken. We hebben gekozen voor het basismodel. Alle medewerkers
ontvangen jaarlijks een taakbrief met daarin de formele aspecten van het werk. ln deze taakbrief
worden taken in beeld gebracht en inzichtelijk gemaakt voor iedere medewerker. ln de units en
teams wordt de taakbelasting en taakuitvoering afgesproken.

Gesprekkencyclus (voorheen IPB)
De gesprekkencyclus is een belangrijk onderdeel van ons professioneel personeelsbeleid. ln
2018 hebben we de huidige vorm geëvalueerd en daaruit de conclusie getrokken dat onze
huidige IPB cyclus niet meer passend is bij onze wensen. Er wordt een plan opgesteld voor een
andere inrichting van de gesprekkencyclus, met als doel de cyclus en opdrachten passend te
maken bij onze behoefte. Dit is opgenomen bij onze doelen voor de komende jaren.

Het doel van de gesprekcyclus blijft gelijk:
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. Het inhoud en vormgeven aan de ontwikkeling van medewerkers.
¡ lnzicht te krijgen en geven in de functievervulling van medewerkers en wat nodig is om hierin

te blijven ontwikkelen.
¡ Het afstemmen van kwaliteiten en wensen van medewerkers ten aanzien van hun

professionele ontwikkeling in relatie tot de organisatiedoelstellingen.

Professionaliseri ng medewerkers
Wanneer we als onderwijsexpertise nadenken over onze visie op professionaliseren en
ontwikkeling, als onderdeel van 'een leven lang leren' ten behoeve van de organisatiekwaliteit,
dan vinden we dat elke medewerker optimaal moet zijn voorbereid voor zijn of haar taak. Reeds
enkele jaren hanteren we een uitgebreid professionaliseringstraject. ln dat traject wordt samen
met medewerkers gezocht naar mogelijkheden om zelf sturing te geven aan de eigen
professionele ontwikkeling, opdat die de ontwikkeling van de schoolorganisatie maximaal tot
steun is.
Dit professionaliseringstraject heeft een drieledig doel:
. Het realiseren van onze organisatiedoelstelling.
o Het blijvend ontwikkelen van medewerkers.
. Medewerkers optimaal in staat stellen zelf hun regie te laten voeren over hun ontwikkeling,

hun bekwaamheidsdossier zelf inhoud te geven en op peil te brengen/houden .

o Professionalisering intern en extern
Leraren zijn de belangrijkste schakel om een goede ontwikkeling van kinderen/jongeren mogelijk
te maken. Competentiegericht werken is in het onderwijs gemeengoed geworden. Om de
competenties van de medewerkers te vergroten wordt ieder jaar een scholingsplan opgesteld. Er
is een goede samenhang tussen het scholingsplan en de persoonlijke ontwikkelingsplannen van
iedere medewerker, zoals deze besproken wordt in de gesprekcyclus.

Professionalisering vindt plaats op de volgende niveaus
. Professionalisering op schoolniveau.
¡ Professionalisering op unit- en teamniveau.
. Professionalisering op individueel niveau.

De rol van ondersteuners, leraren en onderwijsassistenten verandert. Ze worden vooral leerbron,
coach en ontwerper van aantrekkelijke, boeiende, krachtige leeromgevingen en
leerarrangementen. Dat vraagt om een onderzoekende en reflectieve houding en een creatieve
inslag. Centraal staat voortdurend de vraag: wat heeft deze leerling op dit moment nodig om zich
te kunnen ontwikkelen? Qua competenties gaat het om medewerkers die orthopedagogisch en
orthodidactisch van wanten weten, om kunnen gaan met groepsdynamiek, bevlogen zijn, kunnen
werken als lid van een professionele leergemeenschap en het leren binnen en buiten de
onderwijsexpertise kunnen verbinden. Verder gaat het om nieuwsgierigheid en reflecterend
vermogen en het leren met de leerlingen en met elkaar. Ze moeten weet hebben van leren en
leven, weten wat binnen en buiten nodig is, en ook andere leerbronnen binnen de school kunnen
halen.
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ln de fase van basisbekwaam:
- HBO+ opleiding
- ECDL deelmodules op wens
- Gesprek in gesprekkencyclus
- Bekwaamheidsdossier
competenties Bekwaam en Speciaal
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Op weg naar vakbekwaam;
- Cursus/tra¡ning ¡n afstemming
le¡dinggevende; Lerarenreg¡ster
- IPB: functioneringsgesprek
- PAC-herhal¡ngstraining
- Interne kwal¡teitsbewaking
- Bekwaamheidsdôss¡er

ln de fase van vakbekwaâm:
- Gediplomeerd op master of post
HBO niveau
- Gesprek in gesprekkencyclus
- Coaching van startende leraar
- Crit¡cal fr¡end van collega
- Stagebegeleiding / mentor

Oaarna:
- Blijvende doorontwikkeling van
aantoonbare vakbekwaamheid
- lnteme kwaliteitsbewaking
- Lerarenregister; aanlonen van
blüvendebevoegdheid en
bekwaamheid

Er ligt vast aan welke eisen medewerkers moeten voldoen vanuit de fases van startbekwaam,
basisbekwaam en vakbekwaam op het gebied van orthopedagogisch en didactisch handelen. De
competenties van bekwaam en speciaal zijn hierin leidend.
Startende medewerkers worden ingewerkt volgens de fase van startbekwaam zoals vermeld in
het scholingsplan. Hiertoe ontvangen zij diverse trainingen/cursussen die op full service niveau
worden aangeboden. Met de inzet van coaching, trainingen, praktijkbegeleiding en
professionaliseringstrajecten worden de benodigde competenties en vaardigheden ontwikkeld
en/of versterkt. Medewerkers zijn of worden (afhankelijk van hun bekwaamheid) extra geschoold
op zowel orthopedagogisch als didactisch gebied.

Preventie, re-integratie en vervangingsbeleid
De kern van het integrale beleid van preventie, re-integratie en vervanging is om werkplezier en
gezondheid te optimaliseren zodat verzuim voorkomen kan worden. Mocht een medewerker
onverhoopt toch (gedeeltijke) arbeidsongeschikt raken, dan zal alles in het werk gesteld worden
om een optimale en verantwoorde terugkeer mogelijk te maken. Wijworden hierbij begeleid door
de bedrijfsarts van Apte au travail. Na drie maanden bestaat de mogelijkheid van een extra
vangnet: de World Health Solutions-Zorgscan.

We spreken over arbeidsongeschiktheidsverlof aanvragen. Ziek zijn en arbeidsongeschikt zijn is
niet hetzelfde. Een medewerker kan ziek zijn, maar evengoed in staat zijn om de eigen of andere
werkzaamheden te verrichten. Het onderwerp van gesprek gaat dan ook over
arbeidsongeschiktheid, waarbij gekeken wordt wat er nodig is om weer op een goede manier je
werk te kunnen hervatten.

Mocht de inzet van vervangers nodig zijn bij arbeidsongeschiktheid, dan wordt dit opgelost door
de mogelijkheden binnen de unit te onderzoeken, vaste eigen vervangers in te zetten, leraren die
in deeltijd werken te benaderen, medewerkers met een andere taak met lesbevoegdheid in te
zetten of een medewerker tijdelijk aan te stellen.

Professioneel statuut
ln het professioneel statuut hebben we invulling gegeven aan de zeggenschap van leraren in
onze school. ln het professioneel statuut staan de volgende onderdelen beschreven:
¡ Hoe de inbreng van leraren t.a.v. het opstellen van ons beleid, missie, visie en strategie is

vormgeven.
. Hoe de zeggenschap van leraren geregeld is ten aanzien van de inhoud van de lesstof,

invulling van de lessen, de gebruikte lesmethodes en het invulling van pedagogisch didactisch
klimaat.
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a Hoe de professionele ontwikkeling van leraren is geborgd zodat zij hun bekwaamheid kunnen
onderhouden.

1.6 Externe context

Elke organisatie, dus ook de Wijnberg, opereert binnen een maatschappelijke context: we zijn
onderdeel van een omgeving waarin ontwikkelingen zijn of beslissingen worden genomen die van
invloed zijn op ons werk. Bijvoorbeeld ontwikkelingen bij de overheid, gemeente, jeugdzorg of het
reguliere en speciale ondenvijsveld. Deze ontwikkelingen raken vervolgens verschillende
beleidsterreinen, zoals het onderwijs op onze locaties, personeel, financiën en huisvesting. De
belangrijkste externe samenwerking en ontwikkelingen die van invloed zijn op ons interne proces
worden hieronder weergegeven.

Mutsaersstichting
De Mutsaersstichting richt zich op de ondersteuning, begeleiding en behandeling van kwetsbare
doelgroepen, die bestaat uit kinderen, jongeren, vrouwen, mannen óf gezinnen. Ook gezinnen en
slachtoffers en daders van huiselijk geweld behoren daartoe. De Mutsaersstichting wil grip bieden
op en richting geven aan de toekomst van hun cliönten. Dit doen we als full service centrum door
jeugdzorg, welzijn, onderwijs en maatschappelijke opvang in de meest complete vorm aan te
bieden en bereikbaar te maken voor onze doelgroepen. Hierbij streven we na om via tijdige
signalering en vroeg-interventies de jeugd- en gezinsproblematiek doeltreffend en
oplossingsgericht aan te pakken en te behandelen. Voor én achter de voordeur. Zowel kinderen,
jeugdigen, ouders, het gezin en de sociaal-culturele omgeving als ook verwijzers en professionals
in het werkveld mogen rekenen op de expertise, kennis, ervaring en inzet van de
Mutsaersstichting.

De Wijnberg werkt samen met de Mutsaersstichting in het full service centrum vanuit de visie van
'Een kind - een gezin - een plan'. Al onze leerlingen hebben een behandelrelatie met de
Mutsaersstichting.

Kennis- en Expertisecentrum (KEC)
Samen met onze zorgpartner de Mutsaersstichting en collega onderwijspartners geven wij vorm
aan de KEC-formule. ln het KEC zijn onderwijs en zorg zo vervlochten dat ieder kind/iedere
jongere een integraal aanbod in (speciaal) onderwijs en zorg krijgt. Dit draagt bij aan de
participatie en zelfredzaamheid van kinderen en jongeren op langere termijn. Hierdoor ontstaan
onderwijs-zorgprogramma's. We gaan hierbij uit van het inzetten van en aansluiten bij het talent
van elk kind/elke jongere. Deze multidisciplinaire ondersteuning en begeleiding bieden we aan
kinderen/jongeren, hun gezinnen, scholen en maatschappelijke organisaties in de regio.

Op dit moment participeren we in het KEC Roermond. KEC Weert en Venlo zijn in ontwikkeling.

Samenwerkingsverbanden
Om elke leerling een passende onderwijsplek te bieden, werken we samen in
samenwerkingsverbanden. Wijzijn vertegenwoordigd in zes samenwerkingsverbanden voor
primair- en voortgezet ondenrvijs in alle regio's in Noord- en Midden-Limburg. Ons werkgebied
bevindt zich in Venlo, Venray, Roermond en Weert. Door onze bovenregionale functie volgen er
ook leerlingen van buiten deze regio's onderwijs bijons.

Gemeentes
We werken samen met gemeentes in onze regio om te komen tot de meest optimale huisvesting
voor onze doelgroep. Verder is er inhoudelijke samenwerking op het gebied van
leerlingenvervoer, lokale educatieve agenda's en passend onderwijsontwikkelingen.
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2. Koers - ontwikkelrichting 2019-2022

ln dit hoofdstuk staan onze beoogde resultaten en ambities beschreven per INK-
aandachtsgebied.

2.1 Leiderschap
We spreken reeds enkele jaren over het tonen van onderwijskundig leiderschap op alle niveaus
van de organisatie. Eerst met als doel om de beleids- en bedrijfsvoering op orde te brengen,
daarna de professionaliteit van medewerkers te versterken, waarna we nu de focus hebben liggen
op het optimaliseren van de cliëntgerichte full service organisatie.

Leiderschap tonen betekent: professionele communicatie, transactionaliteit en zelfsturing op
basis van verdiende autonomie, doelverantwoordelijkheid en professioneel verantwoordelijk en
aanspreekbaar zijn. Leiderschap is niet alleen weggelegd voor de functioneel leidinggevenden,
maar wordt gedeeld met alle medewerkers.

Zelfregie - zelforgan iserende teams
Wijwillen een fundamentele bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de autonomie van onze
leerlingen. Ze te leren zelf verantwoording te nemen over hun eigen leerproces. Dit zelfde principe
geldt ook voor onze medewerkers: door te werken vanuit zelfregie. Een middel om elke
professional in zijn kracht te zetten, te laten groeien en zeggenschap te geven over zijn werk.
Hierdoor heeft iedereen invloed op haarlzijn werk en ontstaat betrokkenheid en eigenaarschap.
Dit leidt mede tot meer werkplezier en een lagere werkdrukbeleving. En uiteindelijk tot beter
onderwijs, want goed voorbeeld doet goed volgen.

Qua competenties gaat het hierbij om medewerkers die een open mind hebben, die reflecteren en
die leren van en met elkaar.

De komende jaren staan in het teken van de volgende
resultaten:
. Het kompas is onze cultuur. ln het

betrokkenheidsonderzoek (2020) stellen we hier vragen
over om te toetsen of dit gedrag ook zichtbaar is.

o Medewerkers en leerlingen ervaren vertrouwen en
ve il ighe id. I n het betrokkenheidso nd erzoek (2020)
stellen we hier vragen over om te toetsen of dit ervaren
wordt.

. De professionaliseringsdagen van schooljaar 2018-2019
en 2019-2020 staat in het teken van het ontwikkelen
van de competenties voor medewerkers die nodig zijn
bij zelfregie.

. ln de gesprekken van de gesprekkencyclus zijn de
competenties van de zelfregie onderwerp van gesprek.
Zowel hoe talenten goed kunnen worden ingezet als
hoe ze kunnen worden ontwikkeld"

Versterken leiderschap
Medewerkers in de units en teams werken nauw samen en zijn in hoge mate zelf verantwoordelijk
voor het realiseren van de resultaten en opbrengsten. De aanstuurders en de ondersteuners van
de teams en units hebben aangegeven behoefte te hebben aan ondersteuning op het gebied van
teamcoaching. Ze gaan hun leiderschapsvaardigheden en coachvaardigheden verder ontwikkelen
en/of versterken met als doel het versterken van de eigen autonomie, de autonomie van collega's
en de autonomie van leerlingen.

De komende jaren staan in het teken van de volgende resultaat:
. Het versterken van de leiderschapscompetenties en coachvaardigheden van locatieleiding,

unitregie, teamleiding, leraren LC, leden van het ondersteunings- en begeleidingsteam en
stafmedewerkers door middel van een training op maat.
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2.2 Strategie en beleid

Kennis- en Expertise Centrum (KEC) - filosofie
Een nadere toelichting op het KEC staat beschreven in paragraaf 1.6 Externe context.

Enkele jaren geleden is er een collectieve ambitie geschreven op de Kennis en Expertise Centra
(KEC). ln het kort (uit Masterplan Roermond versie december 2013):

Het huidige aanbod is versnipperd; onderwijs en zorg worden niet in samenhang en elkaars
nabijheid aangeboden. De op het kind en jeugdige afgestemde ontwikkeling is onvoldoende:
onderwijs, werk en samenleving. Acceptatie en integratie van kinderen en jeugdigen binnen het
onderwijs, ongeacht hun leer- en ontwikkelingsvraag, laat te wensen over en er is te weinig thuis
en zorgaanbod voor deze doelgroep. De ambitie van het KEC is'beter met hetzelfde!'. Hogere
maatschappelijke opbrengsten tegen dezelfde of minder maatschappelijke kosten, maar met
opgebouwde en verbonden expertise, methodes en instrumenten. ln de kern gaat het om de
keten, het komen tot een betere afstemming onderwijs en zorg. Er is sprake van een
onderscheidend vermogen door de unieke combinatie en toegevoegde waarde in reguliere
context (gezin, wijken en scholen). De huidige vestigingslocaties zijn verouderd, met een
nieuwbouw van het KEC komt hier een eind aan en kan de nieuwe praktijk worden vormgegeven

ln Roermond hebben we al2jaren de nieuwe praktijk mogen ervaren en in Weert zal het KEC in
januari 2019 zijn deuren openen. Hoe vertalen we bovenstaande geformuleerde ambities nu naar
de praktijk en wat verwachten we van medewerkers?

De komende jaren staan in het teken van de volgende resultaten:
e De collectieve ambities uit de masterplannen worden geconcretiseerd naar de

werkwerkelijkheid.
. Collega's maken tijdens de professionaliseringsdagen de KEC filosofie eigen, zodat ieder

ambassadeur hiervan wordt.

Schoolondersteu ningsprofiel
Scholen hebben een zorgplicht voor alle aangemelde leerlingen en moeten zoeken naar een
passende onderwijsplek binnen het betreffende samenwerkingsverband. ln ons
schoolondersteuningsprofiel staat ons aanbod beschreven. ln dit schoolplan staat ons aanbod
beschreven in paragraaf 1.2 Onderwijskundig beleid en 1.3 Kwaliteitszorg.

De komende jaren staan in het teken van de volgende resultaten:
o De aanwezige deskundigheid binnen het full service centrum met de specifieke

ondersteuningsbehoeften op het gebied van onderwijs en zorg worden expliciet beschreven in
het schoolondersteu ningsprofiel.

o Het is voor de omgeving (onder andere samenwerkingsverbanden) duidelijk wat we full
service aanbieden op het gebied van extra specifieke ondersteuning aan leerlingen in de
regio. En waarin we ons onderscheiden van meer regulier vormen van onderwijs.

Beleidscyclus
Een goede beleidscyclus ondersteunt het realiseren van onze doelen, het verkleinen van risico's
en een solide financieel beleid waarmee we de continuiteit van de organisatie waarborgen. Dit
blijft een proces waarin we steeds weer verbeteringen aanbrengen waardoor we het primair
proces goed ondersteunen. Een nadere beschrijving van onze beleidscyclus staat beschreven in
paragraaf 1.4 Beleid en financiën.

De komende jaren staan in het teken van de volgende resultaten:
. Er is een nieuw koersplan met de strategische meerjaren visie opgesteld.
. Evalueren is standaard bij de onderdelen van de beleidscyclus, zodat we bij kunnen sturen en

ons kunnen verantwoorden.
. Elke unit en team heeft een werkplan, waarin acties, doelverantwoordelijke, tijdspad,

facilitering en risico's zijn benoemd.
. Het vergroten van het risicobewustzijn in onze organisatie door het laten opnemen van risico's

in het werkplan.
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¡ Jaarlijks worden de unit- en teamwerkplannen geanalyseerd om te borgen dat met alle acties
uit de werkplannen de doelen van de organisatie gerealiseerd kunnen worden.

. De vaardigheid van het formuleren van doelen is verbeterd.
o Het proces van het schrijven van het jaarverslag is efficiënter gemaakt doordat de indeling

aansluit bij het schoolplan. Het jaarverslag 2018 is het eerste jaar waarbij we dit realiseren.

Kwal iteitsontwikkeling
De kwaliteitsontwikkeling is een concrete manier van werken dat ervoor zorgt dat de kwaliteit van
het behandelonderwijs voortdurend kan toenemen. Wanneer we alle activiteiten stroomlijnen en in
een samenhangend systeem onderbrengen, draagt dit optimaal bij aan de visie en de gestelde
doelstellingen. Als onderdeel van de kwaliteitscyclus is de interne audit een manier om het
functioneren van de organisatie door te lichten en uiteindelijk effectief te kunnen sturen op
kwaliteitsversterking. We willen immers zelf weten hoe het staat met de kwaliteit binnen de
verschillende units en teams en hoe we cyclisch kunnen werken aan verbetering van ons
onderwijs-zorgaa n bod.

o Kwallteitsmanagementsysteem
Een kwaliteitsmanagementsysteem bestaat uit twee onderdelen: een database waar alle
procedures voor alle medewerkers te vinden zijn en een managementdashboard.
Op het intranet zijn alle procedures en afspraken te vinden voor alle medewerkers.

Een goed ingericht managementdashboard is een instrument waarmee je snel kunt beoordelen of
we nog op koers liggen. We kunnen hiermee in één oogopslag zien wat de actuele situatie is en
waar eventuele knelpunten zich voordoen en hier gerichte acties op uitzetten.

De komende jaren staan in het teken van de volgende resultaten:
¡ We hanteren een managementdashboard van Ultimview, dat gekoppeld is aan ParnasSys

waar snel en overzichtelijk betrouwbare informatie voor het managementteam uitkomt, gericht
op onderwijs, personeel en financiën.

. Het kwaliteitsmanagementsysteem is ontwikkeld en geïmplementeerd, op basis van de
Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs en onze eigen specifieke wensen.

o lnterne audit - externe audit
Het verbeteren van de onderurijskwaliteit is een continue en cyclisch proces dat wij als blijvend
onderdeel van onze opdracht zien. Het inzetten van de interne audit is hierbij een effectief middel
om de informatie te verkrijgen om deze verbetering vorm te kunnen geven. Met de feedback gaan
we processen effectiever inrichten en protocollen doelmatiger beschrijven, waardoor ons
onderwijs nog beter aansluit op de behoefte van onze leerlingen. Daarnaast kunnen de
ondersteunende managementsystemen effectiever worden ingericht zodat ze optimaal
ondersteunend zijn aan het primair proces en onze (wettelijke) opdracht.

Het voornaamste doel van interne audits is het verbeteren en borgen van de onderuvijskwaliteit
door continue aan te laten sluiten bij de behoefte van onze leerlingen in beleid, processen en
handelen. Bijkomende doelen zijn het creëren van bewustwording bij medewerkers over hoe de
processen verlopen, het verhogen van het kwaliteitsbewustzijn en de betrokkenheid.

Bij een externe audit wordt er samengewerkt met een of meerdere samenwerkingspartners vanuit
het speciaal onderwijs en voeren over en weer auditoren bij elkaar het onderzoek uit. Het doel
van de externe audits is in de kern dezelfde als die van de interne audit. De toegevoegde waarde
van een externe audit is het verbreden van je scope en het leren van de frisse blik en aanvullende
kwaliteiten van externe auditoren, die een andere visie en inzicht met zich meebrengen. We gaan
de externe audits inrichten nadat we een paar keer een interne audit hebben uitgevoerd.

De komende jaren staan in het teken van de volgende resultaten:
. ln 2018 is een plan opgesteld hoe we de interne audits gaan inzetten en uitvoeren.
. ln 2019 wordt de nulmeting en de eerste interne audit uitgevoerd, waarna dit jaarlijks

terugkomt.
o ln 2021 is een plan van aanpak opgesteld rondom de inzet van externe audit.
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lnternationalisering
ln de afgelopen 2 jaren hebben wij geinvesteerd in internationale contacten en samenwerking. Er
hebben een aantal schoolbezoeken aan de Wijnberg plaatsgevonden en er is over en weer
informatie uitgewisseld, waaruit een verbetertraject op enkele lJslandse scholen voortgekomen is
Vanuit deze schoolbezoeken is er een intensiever contact ontstaan, dat we de komende jaren
verder gaan uitbouwen.

De komende jaren staan in het teken van de volgende resultaten:
. De Wijnberg is internationaal en binnen Nederland op de kaart gezet (schoolbezoeken,

publ icaties in vaktijdschriften).
. Wijdragen bij aan een verbetertraject op enkele lJslandse scholen in schooljaar 2018-

2019. We worden daarna op de hoogte gehouden van de voortgang.
. Wij nemen, op uitnodiging van de lJslandse scholen, deel aan een conferentie (in lJsland)

eind 2019 waar de resultaten van het verbeterproject gepresenteerd gaan worden, er
informatie gedeeld wordt en we van elkaar kunnen leren.

. We volgen op afstand de Europese ontwikkeling via de European School Head
Assiosation (via bv sociale media en het ESHA magazine). Daar waar we mogelijkheden
op inhoud zien, nemen we in de toekomst deel aan een ESHA conferentie in Europa.

2.3 Medewerkers

Taakbeleid
Een toelichting op ons taakbeleid staat beschreven in paragraaf 1.5 Personeelsbeleid

De komende jaren staan in het teken van de volgende resultaten:
o Het huidige taakbeleid wordt geëvalueerd waarna het beleid kan worden aangepast.

Gesprekkencyclus (voorheen IPB)
Een uitgebreide toelichting van de gesprekkencyclus staat beschreven in paragraaf '1.5

Personeelsbeleid.

Uitgangspunt voor het aanpassen van onze gesprekkencyclus blijft dat elke medewerker jaarlijks
een gesprek heeft met zijnlhaar leidinggevende. Ter voorbereiding reflecteert de medewerker op
zijn eigen functioneren en zijnlhaar ambities. Hiervoor gaan we handvatten aanbieden, waaruit
elke medewerker een keuze kan maken die past bij de fase van ontwikkeling en zijnlhaar
behoefte.

De komende jaren staan in het teken van de volgende resultaten:
o ln 2019 is het plan voor de nieuwe inrichting van de gesprekkencyclus afgerond en

goedgekeurd;
. De nieuwe gesprekkencyclus is geïmplementeerd in schooljaar 2019-2020.

Werkdrukvermindering
ln het regeerakkoord is afgesproken dat er structureel middelen vrijkomen voor de verlaging van
de werkdruk. Deze middelen komen gedeeltelijk vervroegd beschikbaar per 2018-2019.

De komende jaren staan in het teken van de volgende resultaten:
o Samen met het team is de besteding bepaald van de werkdrukmiddelen zodat de werkdruk

voor het team voelbaar verminderd is. ln elk medewerkersbetrokkenheidsonderzoek wordt de
tevredenheid op dit punt gemeten.

. ln ons jaarverslag is verantwoording afgelegd ten aanzien van de extra middelen voor de
aanpak van werkdruk.

Preventie, re-integratie en vervangingsbeleid
De toelichting op het preventie, re-integratie en vervangingsbeleid staat beschreven in het eerste
deel van dit schoolplan (paragraaf 1.5 personeelsbeleid).

De komende jaren staan in het teken van het volgende resultaat:
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a Streefpercentage verzuim van maximaal 5% door goede uitvoering van het beleid dat gericht
is op preventief handelen ter voorkoming van uitval en een snelle en verantwoorde hervatting
van het (eigen of (tijdelijk) aangepast) werk is gerealiseerd.

2.4 Middelen en kennis

Scholing en professionalisering medewerkers
De toelichting op het professionaliseringsbeleid staat beschreven in het eerste deel van dit
schoolplan (paragraaf 1.5 personeelsbeleid).

De komende jaren staan in het teken van de volgende resultaten:
. Scholing inzetten om competenties zelfregie te ontwikkelen bij medewerkers en

leiderschapscom petenties.
. Continueren huidige beleid.

Bekwaam heidseisen personeel
Onze leraren, locatieleiding, GZ-psychologen en orthopedagogen(generalist) voldoen aan de
wettelijke bekwaamheidseisen en de eisen die genoemd worden in ons eigen scholingsplan. De
medewerkers laten zien dat zij gestructureerd werken aan bekwaamheidsonderhoud.
Medewerkers waar een verplichte registratie in een beroepenregister voor geldt, dragen zelf zorg
voor hun registratie en houden hun portfolio bij. Tevens houdt elke professional zijnlhaar kennis
en vaardigheden op peil, waarmee ook herregistratie geborgd is.

Voor leraren is een registratie in het lerarenregister vrijwillig. Nu het lerarenregister is uitgesteld
gaan wij onderzoeken in hoeverre het gebruiken van het lerarenregister voor ons onderwijs, onze
organisatie en medewerkers van toegevoegde waarde kan zijn. Leraren houden de vaardigheden
bij op het gebied van (ortho)pedagogiek en didactiek om de werkzaamheden in de klas goed uit te
kunnen voeren.

Wijfaciliteren het bijhouden van de bekwaamheid voor elke medewerker in ons scholingsplan.

De komende jaren staan in het teken van het volgende resultaat:
. We gaan onderzoeken of en hoe het lerarenregister van toegevoegde waarde voor ons

onderwijs, onze organisatie en medewerkers kan zijn, wat vervolgens uitgewerkt wordt in ons
personeelsbeleid.

lnzet expertise en ondersteuning
Elke leraar wordt opgeleid op HBO+ niveau. De afgelopen jaren hebben we flink geïnvesteerd in
scholings- en opleidingstrajecten voor medewerkers. Daardoor bezitten onze medewerkers
uiteenlopende kennis en expertise, die we optimaal gaan benutten ten dienste van het primair
proces. Hiertoe is een document opgesteld waarin deze interne expertise en ondersteuning van
onze medewerkers staat beschreven op algemeen, sociaal-emotioneel en cognitief gebied.
Voorbeelden hiervan zijn leerspecialist, gedragsspecialist, gz-psycholoog,
gedragswetenschapper, medewerker ervaringsleer en aandachtsfunctionaris seksualiteit.

De komende jaren staan in het teken van de volgende resultaten:
¡ ln de formatie en het taakbeleid is ruimte opgenomen om de inzet van kennis en kunde van

medewerkers te borgen binnen onze organisatie.
. We zorgen ervoor dat in elke unit specialistische ondersteuning beschikbaar is voor leerlingen

en medewerkers en werken nauw samen met de aandachtsfunctionarissen
informatieverwerkingsstoornissen vanu it de Mutsaersstichting.

lnformatie- en communicatietechnologie (lCT)
Onder ICT verstaan we alle digitale middelen die we inzetten bij de administratieve en educatieve
activiteiten. Vanuit de infrastructurele mogelijkheden wordt er actief ingezet op de inhoudelijke
ICT-kwaliteitsontwikkeling. We maken gebruik van het administratieve netwerk van de
Mutsaersstichting. Daarnaast hebben we een eigen educatief netwerk waar de
leerlingencomputers, laptops, iPads en digiborden onder vallen.
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Uitgangspunt is dat wij ICT zo optimaal mogelijk inzetten in het primaír proces maar ook ter
facilitering van onze medewerkers zodat zij hun werk zo goed mogelijk kunnen uitvoeren.
Uitgangspunt hierbij is dat we hierbij gebruik maken van stabiele, betrouwbare en veilige ICT
netwerken, met een snel en goed functionerend wifinetwerk en voldoende ICT apparatuur.

De komende jaren staan in het teken van de volgende resultaten:
. Het ICT meerjarenbeleidsplan en de ICT gedragscodes voor leerlingen en medewerkers zijn

opgesteld , geimplementeerd en geborgd.
. Elke professional beschikt over de digitale basisvaardigheden om ICT in zijnlhaar

werkzaamheden effectief in te zetten én in de onderwijsorganisatie en om zich nieuwe ICT-
toepassingen snel eigen te kunnen maken. Dit is opgenomen in het scholingsplan.

. De leraar en onderwijsassistent maken leerlingen bewust van de mogelijkheden en risico's
van internet en sociale media, zoals beschreven in het sociale media protocol. Hij/zij begeleidt
ze in het opdoen van kennis en vaardigheden om op een weloverwogen manier gebruik te
maken van internet en sociale media.

Lesmethoden (kernvakken)
We werken met reguliere methoden, die aansluiten bij onze werkwijze en de ondenruijsbehoeften
van onze leerlingen. ln de periode 2016 tot en met 2018 zijn voor de basisvakken binnen de
afdeling SO nieuwe methoden aangeschaft.

De komende jaren staan in het teken van het volgende resultaat:
. De methoden voor taal, spelling en rekenen zijn binnen de afdeling SO geïmplementeerd"
. Binnen de afdeling VSO zijn de huidige lesmethodes geëvalueerd. Naar aanleiding hiervan

zijn keuzes gemaakt over de aanschaf, of niet, van nieuwe methodes.
o Voor de (praktijk)vakken binnen het VSO waar we niet met methodes werken zijn keuzes

gemaakt over het gebruik van leerlijnen, kerndoelen en methodes.

Orthotheek
ln januari 2016 zijn we van start gegaan met een inventarisatie van materialen en leermiddelen
die we gebruiken binnen onze onderwijsexpertise. Er is in een onderzoekend ontwikkelingstraject
in kaart gebracht wat de wensen en verlangens zijn van leerlingen en medewerkers, afgestemd
op toegevoegde waarden en gebruiksmogelijkheden. Vanuit deze wensen en mogelijkheden zijn
er materialen en leermiddelen aangeschaft. Voor het opbergen en uitlenen van de diverse
materialen en middelen die aanwezig zijn, hebben we een orthotheek ingericht.

De komende jaren staan in het teken van het volgende resultaat:
o Het digitale systeem is gevuld met alle literatuur, materialen en middelen die binnen de

Wijnberg aanwezig zijn en wordt gebruikt als zoek- en uitleensysteem.

Financieel
Bekostiging en organisatiedoelen liggen nadrukkelijk in elkaars verlengde. Doelvan een gezond
financieel beleid is het borgen van de continuiTeit. lnstrumentarium als integrale
meerjarenbegroting, financiële managementrapportage en het financieel jaarverslag zijn altijd
verbonden met het inhoudelijke beleid en de gestelde doelen. Daarbij hanteren we eigen normen
van de financiële kengetallen om de financiële continuileit te kunnen monitoren.

Het fluctuerende leerlingaantal blijft een onzekere factor, waardoor begroting en realisatie van
elkaar kunnen afwijken. De financiële positie moet onderbouwd toekomstbestendig zijn en de
reserves gaan we aanwenden voor ontwikkelingen die de onderwijskwaliteit versterkt.

De komende jaren staan in het teken van het volgende resultaat:
. Een deel van de reserves zijn aangewend voor het versterken van de onderwijskwaliteit.

Bestendiging
We volgen de leerlingen die uitstromen naar een vervolgschool, naar arbeid of andere
uitstroombestemming zoals dagbesteding gedurende twee jaar na uitschrijving. Dit heeft te maken
met onze eigen wens om te weten of de leerling op de goede plek terecht gekomen is, of onze
schooladviezen passend zijn geweest, hoe het met de leerling gaat, of de leerling op het
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verwachte niveau zit of eventuele nazorg en begeleiding gewenst is. Maar ook om aan de
wettelijke kaders te voldoen.

We checken maandelijks of de uitgestroomde leerlingen van de afgelopen twee jaar op de meest
passende uitstroombestemming terecht zijn gekomen en of ons schooladvies passend geweest
is. Om dit proces van bestendiging te vereenvoudigen werken we met de zogenaamde
bestendigingmonitor (AtTrack).

De komende jaren staan in het teken van de volgende resultaten:
¡ Het analyseren van de bestendigingsgegevens. Dit zegt iets over ons onderwijs- en

begeleidingsaanbod en geeft richting aan eventuele nazorg. Het kan ons onderwijsaanbod
bevestigen of leiden tot aanpassing.

2.5 Primair proces

Schooleigen norm
De schooleigen norm staat beschreven in paragraaf 1.3 Kwaliteitszorg

De komende jaren staan in het teken van de volgende resultaten:
¡ We stellen een norm vast voor de leerlijnen sociaal-emotionele ontwikkeling en leren leren.

Hiervoor gaan wij nauw gaan samenwerken met de CED-Groep.
. We werken met leerroutes en arrangementen voor de basisvakken, waardoor beredeneerd

wordt toegewerkt naar het verwachte uitstroomniveau van de leerling. Ook hiervoor zullen wij
nauw gaan samenwerken met de CED-Groep.

. ledere leerling krijgt een beredeneerd en passend aanbod. De schooleigen norm is hiervoor,
samen met het ontwikkelingsperspectief(plan), de maatstaf.

Structuur leerl ingenzorg
De toelichting op onze structuur leerlingenzorg staat beschreven in paragraaf 1"3 Kwaliteitszorg.

De komende jaren staan in het teken van de volgende resultaten:
. De structuur leerlingenzorg is in 2018 herzien. ln 2019 wordt de structuur leerlingenzorg

geëvalueerd en indien nodig bijgesteld.

Ontwikkeli ngsperspectief (plan) (OPP)
Het ontwikkelingsperspectief (plan) staat beschreven in paragraaf 1.3 Kwaliteitszorg

De komende jaren staan in het teken van de volgende resultaten:
. Het format van het ontwikkelingsperspectief(plan) sluit aan bij de schooleigen norm. lndien er

wijzigingen plaatsvinden, worden deze verwerkt in het OPP.
. Elke leerling krijgt een beredeneerd en passend aanbod. Het ontwikkelingsperspectief(plan) is

hiervoor, samen met de schooleigen norm, de maatstaf.

Normanalyse
Er wordt twee keer per jaar (in april en oktober) een normanalyse uitgevoerd. Dan wordt
onderzocht of de schooleigen norm op school-, unit- en klasniveau behaald is. Naar aanleiding
van deze normanalyse volgt er in iedere unit een unitoverleg (met aanwezigheid van een
gedragswetenschapper) om opvallendheden vast te stellen op unit- en klasniveau en de aanpak
op unit- en klasniveau hierop af te stemmen. lndien nodig worden de resultaten ook gekoppeld
aan het unit-werkplan ter verbetering van het primair proces binnen de unit. Analyses op
schoolniveau worden gedaan tijdens een overleg met een crossteam bestaande uit collega's uit
het managementteam, ondersteunings- en begeleidingsteam, unitregie en leraren LC.Zij bepalen
welke acties nodig zijn ter verbetering van het primair proces binnen onze school.

De komende jaren staan in het teken van het volgende resultaat:
. De normanalyse wordt geëvalueerd en passend gemaakt aan de huidige situatie
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Leerlingvolgsysteem
We werken zowel binnen de afdeling SO als VSO met het digitaal leerlingvolgsysteem
ParnasSys. Vanaf schooljaar 2018-2019 wordt binnen de afdeling VSO gestart met Maatwerk
leerlingvolgsysteem (MLS). Het leerlingvolgsysteem ondersteunt het primair proces.
Ontwikkelingen van de leerling worden digitaal vastgelegd. Denk hierbij onder andere aan
fasering, toetsresultaten, leerroutes en arrangementen, maar ook aan het OPP.

De komende jaren staan in het teken van de volgende resultaten:
o De gegevens in het leerlingvolgsysteem hebben een directe relatie met de schooleigen norm

en zijn onderwerp van gesprek binnen de structuur leerlingenzorg.
. De inzet van het leerlingvolgsysteem wordt geëvalueerd en indien nodig bijgesteld.

Schooltijden
We onderzoeken of de huidige schooltijden passend zijn bij de onderwijsbehoefte van onze
leerlingen en aansluit bij de KEC filosofie. Hierbij gaat het o.a. om de lengte van de middagpauze,
de eindtijd van de school en het aantal weken dat wij onderwijs aanbieden.

De komende jaren staan in het teken van het volgende
resultaat:
. Het onderzoeken van de mogelijkheden om de schooltijden

zodanig aan te passen, dat de onderwijstijden zo efficiënt
mogelijk, voor leerlingen en medewerkers, zijn ingericht en
aansluiten bij de KEC filosofie.

. Afhankelijk van de resultaten van dit onderzoek de
schooltijden indien mogelijk aanpassen.

Handelingsgericht lntegraal Arrangeren (HlA)
De HIA's staan beschreven in paragraaf 1.3 Kwaliteitszorg.

De komende jaren staan in het teken van de volgende
resultaten:
o De inhoud en vorm van de drie documenten herzien, zodat

de informatie passend is bijde ontwikkelingen rondom de
schooleigen norm en leerlingenzorg.

o De HIA's zijn leidend en ondersteunend in het dagelijks
handelen van iedere professional binnen onze complexe
organ isatiestructu ur.

Praktijkaanbod : talentonderwijs en praktijkvakken
ln 2017 zijn we gestart met het verder ontwikkelen en
vormgeven van talentonderwijs en praktijkvakken. Deze richten we in aan de hand van een
aantal thema's en vakken; denk hierbij aan groen, muziek, techniek, creatief en ervaringsleren

Doel van het talentonderwijs is het vergroten van de leergeschiktheid. Hierdoor sluiten we aan bij
wat de leerling op dat moment nodig heeft en waar zijn of haar talent ligt. De activiteiten zijn
gericht op het opdoen van positieve ervaringen waardoor de leerlingen weer tot ontwikkeling
komen en ze weer open gaan staan voor didactisch leren. Dit gebeurt vanuit diverse thema's in
zowel het SO als het VSO.

Het doel van de praktijkvakken is het vergroten van de kans op de arbeidsmarkt van onze VSO
leerlingen. De praktijkvakken gaan we planmatig en structureel aanbieden binnen ons onderwijs,
waarbij we opbrengstgericht werken. Hiervoor gaan we voor alle drie de uitstroombestemmingen,
vervolgonderwijs, arbeidsmarkt en dagbesteding, een kadernotitie formuleren"
Vervolgens gaan we deze notities specifieker uitwerken, implementeren en borgen. Uiteraard
doen we dit in afstemming met de ketenpartners in de regio.

De komende jaren staan in het teken van de volgende resultaten:
o De komende drie jaar werken we drie thema's voor het talentonderwijs uit die worden

geimplementeerd door werkgroepen waarin medewerkers eigenaar zijn. De drie jaar daarna
volgen er opnieuw drie werkvormen.
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Op 1 januari 2019 hebben we voor alle drie de uitstroomprofielen, dagbesteding, arbeidsmarkt
en vervolgonderwíjs, een kadernotitie vastgesteld.
ln 2020 is het uitstroomprofiel arbeidsmarkt uitgewerkt en geïmplementeerd in de
praktijkvakken van het VSO.
ln de jaren daarna worden de uitstroomprofielen dagbesteding en vervolgonderwijs op
dezelfde wijze middels werkgroepen opgezet, geïmplementeerd en geïntegreerd in de
praktijkvakken.

Veiligheid, gezondheid en milieu; de gezonde Wijnberg
Een nadere toelichting op ons veiligheidsbeleid staat opgenomen in paragraaf 1.2
Onderwijskundig beleid.

De komende jaren staan in het teken van de volgende resultaten:
. Wij gaan het veiligheidsbeleid vanuít de vraag 'wat levert het de Wijnberg op' evalueren en

waar nodig aanpassen.
. Wij gebruiken als onderdeelvan de zorgplicht sociale veiligheid een valide instrument van

School en Veiligheid (Praktikon) dat gestandaardiseerd is om de veiligheid te monitoren,
zodat er een betrouwbaar beeld uit naar voren komt. Jaarlijks monitoren we de sociale
veiligheid bij de leerlingen van het SO van leerjaar 7 en I en bij alle leerlingen van het VSO.

. Op basis van een jaarlijkse monitoring krijgen wij inzicht in de feitelijke ervaren
veiligheidsbefeving en het welbevinden van onze leerlingen. AIs de resultaten daartoe
aanleiding geven, nemen wij passende maatregelen tot verbetering. De monitoringsgegevens
worden aan de inspectie beschikbaar gesteld.

. De Rl&E wordt uítgevoerd en vormt het fundament van het Arbobeleid. Het brengt in kaart
waar risico's liggen op het gebied van veiligheid en gezondheid, zodat er passende en juiste
maatregelen getroffen kunnen worden. De Rl&E wordt in 2019 in Weert, in 2020 in Roermond
en na het realiseren van de nieuwbouw in Venlo afgenomen.

. ln een plan van aanpak worden de risico's benoemd en passende maatregelen beschreven
om de risico's weg te nemen of te beperken. Het plan wordt uitgevoerd en vervolgens
geëvalueerd met als resultaat dat de maatregelen zijn ingevoerd, zodat onze medewerkers
onder goede arbeidsomstandigheden hun werk kunnen uitvoeren.

Seksualiteit en relaties
Leerlingen in het speciaal onderwijs zijn vanwege hun ondersteuningsbehoefte soms extra
kwetsbaar voor seksueel misbruik. Wij besteden structureel aandacht aan het thema seksualiteit
en relaties. De belangrijkste doelstelling van seksuele en relationele vorming is om leerlingen
vanaf jonge leeftijd te begeleiden en te ondersteunen in hun seksuele en relationele
ontwikkeling en hen te leren seksueel en relationeel verantwoorde keuzes te maken. Wij
hebben een duidelijke visie op relaties en seksualiteit geformuleerd in een beleidsplan. Dit
beleidsplan maakt onderdeel uit van het plan voor veiligheid, gezondheid en milieu. De
aandachtsfunctionarissen seksualiteit zijn de aanjagers voor dit thema binnen de verschillende
units en stemmen af met de werkgroep seksualiteit vanuit de Mutsaersstichting.

De komende jaren staan in het teken van de volgende resultaten:
. Seksuele en relationele vorming is ingebed in ons onderwijsprogramma; SO kerndoelen 23 en

31 (mens en samenleving). VSO kerndoelen 3 (mens en maatschappij) en 6 (mens, natuur
en techniek).

o Relationele en seksuele vorming krijgt structureel aandacht binnen de units, door onder
andere de inzet van de leerlijnen seksuele vorming SO en VSO en het aanbod vanuit het
lespakket Kriebels in je Buik en de deelname aan de Week van de Lentekriebels.
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2.6 Betrokkenheid leerlíngen en ouders/verzorgerl medewerkers / professioneel collegiale
omgeving

Leerlingbetrokkenheid
o Leerlingencommissie
Bij de leerlingencommissie worden leerlingen (afhankelijk van hun ontwikkelingsfase) betrokken
bij de invulling van het primair proces op unitniveau en hebben een stem in het mede vormgeven
van het programma in de klas en/of unit. Hierdoor leren leerlingen om leiding en sturing te geven
aan hun eigen leren en ontwikkeling. Het doel van de leerlingencommissie is om leerlingen
inbreng te geven in hun leerproces en leeromgeving, daarnaast werken ze aan doelen over
sociaal gedrag en leren leren.

De komende jaren staan in het teken van het volgende resultaat:
o ln iedere unit is een leerlingencommissie actief en de opbrengsten van de

leerl i n gencom m iss ie zijn zichtbaar op u n itn iveau.

o Leerlingenraad
Onze leerlingenraad vertegenwoordigt de mening van de leerlingen op school. Ze brengen advies
uit aan onze medezeggenschapsraad (MR), ze houden zich bezig met de verbetering van de
sfeer op school en de kwaliteit van het onderwijs. De leerlingenraad wordt begeleid en geborgd
door een leraar.

De komende jaren staan in het teken van de volgende resultaten:
. Betrokkenheid vergroten op schoolniveau en de leerlingen meer medezeggenschap geven.
r De invulling van de leerlingenraad onderzoeken en vaststellen.

Betrokken heidsonderzoek (L-O-M -S)
Betrokkenheid van leerlingen, ouders/verzorgers, medewerkers en stakeholders (L-O-M-S) wordt
om de twee jaar gemeten middels een betrokkenheidsonderzoek. Aan de hand van de uitkomsten
meten wij de brede betrokkenheid en tevredenheid en zetten deze informatie in om de kwaliteit
van ons onderwijs te borgen, vergroten en versterken.

De komende jaren staan in het teken van de volgende resultaten:
o Naar aanleiding van de uitkomsten van het betrokkenheidsonderzoek worden er

verbetervoorstellen uitgewerkt op Wijnberg- en unitniveau. De uitkomsten worden gekoppeld
aan de unit- en teamwerkplannen.

¡ De uitvoering van het betrokkenheidsonderzoek wordt procesmatig en inhoudelijk herzien om
het deelnemerspercentage en de opbrengst te vergoten.

Ouderbetrokkenheid
Wijzijn van mening dat de relatie tussen de school en de ouders/verzorgers van groot belang is
voor het welslagen van het onderwijs. De komende jaren investeren wij in het vergroten van de
ouderbetrokkenheid.

De komende jaren staan in het teken van het volgende resultaat:
¡ Er is een plan opgesteld waarin onze visie op ouderbetrokkenheid en de acties die nodig zijn

beschreven staan en structureel tot uitvoering worden gebracht.
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Privacy
lnformatie en ICT zijn noodzakelijk in de ondersteuning van het onderwijs. De afhankelijkheid van
ICT en gegevens brengt kwetsbaarheden en risico's met zich mee. Omdat we met
persoonsgegevens (van medewerkers, leerlingen en anderen)werken, is de privacywetgeving
daarop van toepassing.
We nemen adequate maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging en privacy (lBP) om de
gevolgen van eventuele risico's tot een aanvaardbaar niveau te reduceren en de voortgang van
het onderwijs en de bedrijfsvoering optimaal te kunnen waarborgen.

De komende jaren staan in het teken van de volgende resultaten:
r We voldoen aan de wettelijke eisen die gesteld worden vanuit de AVG wetgeving.
. We nemen onze verantwoordingsplicht. Daarmee tonen we aan welke technische en

organisatorische maatregelen we nemen om de persoonsgegevens van leerlingen te
beschermen.

. We hebben een interne toezichthouder op de verwerking van persoonsgegevens aangesteld
o Medewerkers conformeren zich aan de gedragscode in het kader van de privacywetgeving.

Het privacy beleidsplan, de -verklaring en het -reglement zijn in werking getreden en
toegankelijk voor alle betrokkenen via onze website.

Medezeggenschap: actieve oudergeleding en zelfstandig functionerend
De MR vertegenwoordigt en behartigt de belangen van de leerlingen, ouders en medewerkers
van de Wijnberg. De MR is zelfstandig functionerend. We werken op een proactieve wijze en
willen inspraak. We hechten veel waarde aan een open en transparante wijze van communiceren
met het management, medewerkers, ouders, leerlingen en partners. We zoeken steeds beter de
verbinding met de achterban. Dit doen we door zaken te delen via nieuwsbrieven en de website,
maar ook persoonlijk"
We willen een actieve en betrokken oudergeleding die deel uitmaakt van de
medezeggenschapsraad. ln verband met de kort-tijdelijke trajecten van onze leerlingen, nemen
ouders/verzorgers maar kort zitting in de medezeggenschapsraad. We zijn ons hiervan bewust en
zijn actief bezig met het werven van ouders/verzorgers via website, nieuwsbrieven en e-mails.
Ouders/verzorgers mogen ook per ondenverp aansluiten bij de vergaderingen. Zo kunnen we
gebruik maken van de expertise die oudersiverzorgers in huis hebben. Op deze manier willen we
een hoge ouderbetrokkenheid creëren.

De komende jaren staan in het teken van de volgende resultaten:
¡ Actieve werving van ouders/verzorgers als algemeen lid van de MR én daar waar kan,

kunnen ouders/verzorgers aansluiten op basis van de onderwerpen die besproken worden en
aansluiten bij de expertise die ouders/verzorgers in huis hebben.

. De MR volgt twee maal per jaar training op maat om vaardigheden te ontwikkelen en kennis
te vergroten.

. Een intensieve verbinding met de achterban.

Postweg 88 5915 HB Venlo t77-3217650 info@dewijnberg.nl wu¡w.dewijnberg.nl



.¿t

2.7 Bestuurlijk

Netwerkorganisatie
Wij zijn ketenpartner in het werkveld onderwijs(expertise)-welzijn-zorg, zodat een dekkend
netwerk in de regio mogelijk wordt dat zorgdraagt voor een ononderbroken ontwikkeling van
kinderen/jongeren van 0-23 jaar. Op die wijze participeren wij constructief binnen zes
samenwerkingsverbanden PO-VO passend onderwijs in de regio. We participeren binnen de
Kennis- en Expertisecentra, onderzoeken de samenwerking met andere onderwijs- en
zorgaanbieders en willen blijvend investeren in een goede en professionele relatie met de
omgeving. We streven ernaar een netwerkorganisatie te zijn waarin expertise en kennis/kunde
uitgewisseld worden en waarbijelke organisatie zijn eigen specifieke identiteit blijft behouden.

Doel van onze netwerkorganisatie is om onze expertise te delen met partners en gebruik te
maken van hun expertise ten behoeve van onze leerlingen. Op deze manier kunnen we
gezamenlijk alle leerlingen en cliënten uit de regio optimaal bedienen.

De komende jaren staan in het teken van de volgende resultaten:
¡ Onderzoek naar vormen van samenwerking met onze partners van waaruit er concrete

plannen opgesteld worden.
o We maken gebruik van elkaars kerncompetenties en vullen elkaars ontbrekende

kerncompetenties aan.

Samenwerki n gsverbanden
Om elke leerling een passende onderwijsplek te bieden, werken we samen in
samenwerkingsverbanden. Wijzijn vertegenwoordigd in zes samenwerkingsverbanden voor
primair- en voortgezet ondenvijs in alle regio's in Noord- en Midden-Limburg.

De komende jaren staan in het teken van de volgende resultaten:
o We hebben een goede professionele relatie met de verschillende samenwerkingsverbanden

door met elkaar in gesprek te blijven.
o We borgen wat al goed gaat en verbeteren wat nog niet goed gaat.

Huisvesting
Plannen voor nieuwbouw zijn in volle voorbereiding. Dit wordt bestuurlijk gerealiseerd in nauwe
samenwerking met de Mutsaersstichting en in partnerschap en coöperatie met andere
onderwijsorganisaties. Ten aanzien van de voortgang is er hard gewerkt aan een gezamenlijke
bouwvisie, waarbijservice, cliëntgerichtheid en gewenste inhoudelijke ontwikkeling leidend zijn
voor de nieuwe vormgeving. Er is een projectleider aangesteld en er is intensief regionaal overleg
met alle betrokkenen en gemeentelijke overheden.

De komende jaren staan in het teken van de volgende resultaten:
¡ De nieuwbouw in Weert is gerealiseerd in 2019. De inrichting is afgestemd op onze doelgroep

en onze KEC filosofie.
. De nieuwbouw in Venlo is gerealiseerdin202l. De inrichting is afgestemd op onze doelgroep

en onze KEC filosofie.
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3. Fasering en tijdspad
We werken met de principes van projectmanagement. Door elke stap te volgen bereik je
uiteindelijk het eindresultaat.

Fase 1. lnitiëren - het waarom
Een idee (aanleiding/initiatief) kan door alle kanten van de organisatie ingebracht worden. Een
onderbouwing van het idee met het doel en de toegevoegde waarde wordt uitgewerkt in een
voorstel van maximaal één 44. Hierbijwordt ook aangegeven wat de urgentie, haalbaarheid en
gewenst eindresultaat zal zijn. Dit wordt besproken in een afstemmingsoverleg met locatieleiding
Daarin wordt het plan kritisch onder de loep genomen en waar nodig aangepast. ln het MT-
overleg wordt vervolgens de definitieve go gegeven.

Fase 2. Verkennen en ervaren - het hoe en wat
Na goedkeuring in MT wordt het idee verder uítgewerkt in een projectplan/plan van aanpak.
Daarin wordt het doel geformuleerd, wordt de projectleider (resultaatverantwoordelijke)
aangesteld, de overige projectleden zijn duidelijk, het budget en eventuele risico's worden in kaart
gebracht en een tijdspad met opbrengsten opgesteld. Dit uitgewerkte projectplan wordt in het MT
vastgesteld.

Fase 3. Uitvoeren - het maken
Het project wordt uitgevoerd en in de praktijk gebracht. Alle medewerkers worden betrokken bij de
uitvoering; ze doen en denken actief mee. Teamleden worden op de hoogte gesteld middels
vergaderingen, studiedagen, intranet, nieuwsbrief, mail en persoonlijke ontmoetingen. Het is van
belang dat alle teamleden een zelfde beeld creëren; projectleden inspireren en enthousiasmeren
de overige betrokkenen.

Fase 4. Verankeren/borgen - het verbeteren
Het resultaat is werkelijkheid geworden en dient nu overgedragen te worden binnen de
organisatie. Kinderziektes dienen weggehaald en bestreden te worden. De laatste
'herstelwerkzaamheden' worden uitgevoerd. Het project wordt met de betrokkenen geëvalueerd
en vervolgens aangescherpt en verbeterd.

Fase 5. Onderhouden/nazorg/borgen - het in stand houden
Het is belangrijk dat het doorgevoerde project met de resultaten en opbrengsten in stand
gehouden blijft. Het zit bíj de medewerkers in het bloed, het is eigen gemaakt en deze manier van
werken is een routine geworden. Een aantal keren per jaar wordt er breed aandacht aan besteed
zodat het thema niet naar de achtergrond verdwijnt.
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A. Doelen naar fase

Fases -

Thema's I

Blz. 1

Initiëren

Waarom

Zelfregie -
zelforqan iseren de teams

16 2018 2019 & 2020 2020 2021

Versterken leiderschap 16 2018-2019 2019 2020

KEC- filosofie 17 2019 2020 2021 2022

Schoolondersteun in gs-
Profiel

17 201 I 2019-2020 2020-2021 2022

Beleidscyclus

Koersplan 17 2019 2019 2020 2021

Werkplannen 17 201 B 2019 2020 2021

Kwal iteits ontwi kke I i n g :

Kwa I iteitsma na gement-
svsteem

18 2018 2019 2020 2021 2022

lnterne audit 18 201 B 2019 2020 2021

Externe audit 18 2021 2022 2023 2024

lnternationalisering 19 2018 2019 2020 &2021 2022 &2023 2024

Taakbeleid 19 2019 2020 2021 2022

Gesprekkencyclus 19 2018 2019 & 2020
& 2021

2022 2023

Werkdrukvermindering 19 2018-2019 2020 2021

Preventie, re-integratie en
vervanqinqsbeleid

19 2019

Scholing en
professionalisering
medewerkers

20 2019 & 2020 2020 2021

Bekwaamheidseisen
personeel: lerarenreqister

20 2019 2020 2020 2021

lnzet expertise en
ondersteuninq

20 2018-2019 2020 2020

rcT 20 2018 2019 2019 2020 2021

Lesmethoden 21 2019 2019-2020 2020 2021

Orthotheek 21 2018-2019 2019-2020 2020

Financieel: besteden
bestemmingsreserve
- Eerste ronde
- Tweede ronde

21 201 B

2019
2022

2020
2023

2021
2024

Bestendiging 21 2019 2020 2021 2022

Schooleigen norm 22 2019 2019 2020 2021

Structuur leerlin genzorg 22 2019 2019 & 2020 2021

Ontwikkel in gsperspectief
(plan)

22 2019 2019 &2020 2021

Normanalyse 22 201 B & 2019 2019 2020

Leerlingvolgsysteem 23 2019 2019 & 2020 2020 2021

Schooltijden 23 2019 2020 2021 2022 2023

Handelingsgericht integraal
arranqeren

23 2019 2020 2021

.t,.t r ¡.t l. ¡,i i ¡, ¡ t: I
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Fases -

Thema's !

BIz. 1.

lnitiëren

Waarom

3.
Uítvoeren

Maken

Praktijkaanbod : talent-
ondenrvijs en praktijkvakken
- Eerste ronde
- Tweede ronde

23 201 B

2021
2019
2022

2020
2023

2021
2024

Veiligheid, gezondheid en
milieu; de gezonde Wijnberg

24 2018 2019

Seksualiteit en relaties 24 2019 2020

Leerlingbetrokkenheid

Leerlingencommissie 25 2019 2019 2020 2021

Leerlingenraad 25 2019 2020 2021 2022

Betrokken hei dsonderzoek
(L-O-M-S)

25 2019 2019 2020 2021 2022

Ouderbetrokkenheid 25 2019 2019 2020 2021 2022

Privacy ¿o 2018-2019 2019 2019 2020

Medezeggenschap 26 2018-2019 2020 2021

Netwerkorganisatie 27 2019 2019-2020 2020 2021

Samenwerkingsverbanden 27 2019 2020 2020

Huisvesting
- Nieuwbouw Weert
- Nieuwbouw Venlo

27

201 I 2019
201 B

2020
2019
2021
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B. Doelen naar iaren
Dezelfde inhoud in een andere presentatie.

Fases -
Elke fase heeft zijn eigen
kleur in het tijdsschema

Initiëren

Waarom

3.
UÍfuoeren

Maken

5.
Onderhoud
en Nazorg

ln stand
houden

BIz
Zelfregie - zelforganiserende
teams

16

Versterken leiderschap 16

KEG-filosofie 17

Schoolondersteun ings-
Profiel

17

Beleidscyclus

Koersplan 17

Werkplannen 17

Kwaliteitsontwikkeling

Kwa I iteitsma nagem ent-systeema 18

lnterne audita 18

Externe audita tö

lnternationalisering 19

Taakbeleid '19

Gesprekkencyclus 19

Werkdrukvermindering 19

Preventie, re-integratie en
vervanqinqsbeleid

19

Scholing en professionalisering
medewerkers (zelfreqie)

20

Bekwaamheidseisen personeel
lerarenregister

20

lnzet expertise en ondersteuning 20

IGT-plan 20

Lesmethoden (kernvakken) 21

Orthotheek 21

21

Financieel: besteden
bestemmingsreserye
- Eerste ronde
- Tweede ronde 21

Bestendiging 21

Schooleigen norm 22

Structuur leerlingenzorg aa

Ontwikkel in gsperspectief
(plan)

22

Normanalyse 22

Leerlingvolgsysteem aa

Schooltijden

Handelin gsgericht i ntegraal
arrangeren

201:8 2ø*g 2029 
^ex 

2&22
Jaren

Thema's
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Praktij kaan b od: ta le ntond e rwijs e n
praktíjkvakken
- Eerste ronde
- Tweede ronde
Veiligheid, gezondheid en milieu;
de gezonde Wijnberg

24

Seksualiteit en relaties 24

Leerl i n gbetrokken heid

Leerlingencommissie t^

Leerlingenraad 25

Betrokken heidsonderzoek
(L-O-M-S)

25

Ouderbetrokkenheid 25

Privacy 26

Medezeggenschap 26

Netwerkorganisatie 27

Samenwerki n gsverban den 27

27
Huisvesting
- Nieuwbouw Weert
- Nieuwbouw Venlo 27

2018 2019 2020 2021 2022
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