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Dit waren de hoofdonderwerpen waar we aan gewerkt hebben in 2018-2019
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Dit was de verdeling van de onderwerpen over het schooljaar 2017-2018
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Wat willen we bereiken                                         Wat hebben we bereikt                        Wat gaan we in 2019-2020 doen

Meetbare resultaten

School Ontwikkel Plan (4 jaar)

Score Analyse/interpretatie Aanbevelingen

De (basis)kwaliteit is gemeten

Er ligt een Schoolplan gemaakt 
met het gehele team

Er zijn prioriteiten aangemaakt 
en de ontwikkelpunten zijn 
weggezet over de komende 
vier jaar.

De kwaliteit van de school is in 
beeld

De inhoud van het schoolplan is 
ontwikkeld met het gehele team. 
De doelen zijn helder en het plan 
is bijna volledig uitgewerkt.

De prioriteiten zijn (weer met 
het gehele team) uitgepuzzeld 
en weggezet over de komende 
vier jaar. Daarbij is ruimte 
gelaten voor ‘onvoorziene zaken’ 

Het proces van het ontwikkelen 
van plannen met het gehele team 
omarmen en in de toekomst 
blijven inzetten. 

Concrete doelen wegzetten in 
planningen, zodat de ambitieuze 
plannen werkelijk tot uitvoering 
komen. 

Het plan is bijna helemaal volledig 
uitgewerkt. Aanbeveling: nog 
beter plannen.
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Meetbare resultaten

Kwaliteitszorg

Als school hebben we zicht 
op onze kwaliteit. De 
analyse/interpretatie en de 
aanbevelingen staan 
uitgewerkt in de presentatie 
verantwoording en dialoog.

Er is onder de ouders van het SO een 
extra peiling gedaan om te 
onderzoeken wat het draagvlak is om 
een continue rooster in te voeren. 

Aanbeveling m.b.t. deze peiling: 
evalueer het proces en de stappen in 
de communicatie rondom de peiling en 
het het invoeren van het continue 
rooster.  

Aanbeveling algemeen: spreek vooraf 
gezamenlijk duidelijke ambities en 
normen uit. 

Analyse/interpretatie Aanbevelingen
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Meetbare resultaten

ICT- Prowise

Score Analyse/interpretatie Aanbevelingen

Het team handelingsvaardiger 
maken op inzet ICT, dit mede op 
verzoek van het team zelf.

Niveau: Brons, Zilver en Goud. 
18 medewerkers geslaagd.

80% van de leerkrachten / LO 
werkt met Prowise.

Presentatie: feestelijke diploma-
uitreiking tijdens de laatste 
studiedag of BBQ? 
En de verantwoording/dialoog in 
ProWise ? 

Leerkracht ICT heeft weer heel wat
kandidaten aan een goud, zilver en 
Brons certificaat geholpen.

In verschillende lokalen zijn Prowise
borden geplaatst. (Atelier, Keuken, 
Basisgroep, Economie, SO Franeker).

Prowise wordt actief gebruikt in 
Ruim 80% van de lessen.

Tijdens de evaluatiedag zijn de 
geslaagden benoemd en hebben we 
een feestje gevierd.

Een enkeling zou nog een gradatie
omhoog willen op het gebied van 
Prowise scholing.

Prowise lessen op elkaar af gaan 
stemmen zodat niet iedereen het 
wiel opnieuw uit hoeft te vinden.

Keuze’s maken op het gebied van 
ICT binnen de school. Veel 
geinversteerd in Prowise. Mogelijk
andere aandachtsgebieden aan de 
beurt (zie schoolplan). (Gynzy?)
Prowise afstemmen en borgen 
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Meetbare resultaten

Schoolklimaat/ ZMOLK

Score Analyse/interpretatie Aanbevelingen

- Keuzes maken welke regels de 
school gaat hanteren.
- Regels en afspraken worden 
door het hele team gedragen.
- Een regel MOET logisch zijn.
- De regels hangen zichtbaar in de 
school.
- Groepsregels staan los van
schoolregels.
- Max. basis 7 regels.
- Checklist: Onderwijsbehoeften  
ZMOLKers: alle afspraken zijn 
geïmplementeerd

Op de studiedag schoolklimaat, 
zijn een aantal resultaten behaald.  
De regels hangen nog nietoveral
zichtbaar in de school en klassen. 
Doel is begin nieuwe schooljaar 
hier gelijk prioriteit aan te geven. 
Door miscommunicatie en een 
uitgedunde werkgroep dat vanaf 
februari weer op volle sterkte was 
zijn bepaalde resultaten niet of 
niet helemaal behaald.

Vanaf start nieuwe schooljaar 
werkgroep volledig bemannen.

Doelen door werkgroep in 
gezamenlijkheid laten 
vaststellen.

Overlegmomenten direct 
plannen.

Vertegenwoordiger van de 
werkgroep plannen in de 
teams laten presenteren.
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Meetbare resultaten

Arbeidstoeleiding (VSO)

Score Analyse/interpretatie Aanbevelingen

Richten op doelgroepenmodel –
beschut werk. Inzicht in: wat is 
onze opdracht als school?

De leerlingen die 16 jaar worden 
in schooljaar 2019-2020 staan in 
het doelgroepenmodel.

Het aanbod voor 
arbeidstoeleiding van VSO 
dagbesteding is duidelijk.

De werknemersvaardigheden 
hebben een duidelijke plek in het 
totale aanbod binnen het VSO

De studiedag Arbeidstoeleiding heeft als resultaat 
opgeleverd dat elke leerkracht, assistent en 
leraarondersteuner meer zicht heeft gekregen op de 
opdracht die we als school hebben: onze leerlingen 
zoveel mogelijk laten participeren in de maatschappij. 
Dit inzicht is gekomen vanuit de praktijk 
(werkbezoeken), maar ook vanuit de praktijkervaring 
die is opgedaan met het invullen van het 
doelgroepenmodel. ALLE leerlingen van de gehele 
school staan in het OPP-doelgroepenmodel. 
Fantastische prestatie!

Aanbod arbeidstoeleiding VSO Dagbesteding is naast de 
praktijkvakken uitgebreid met sector 
oriëntatie/stagetraining en Begeleide Externe Stage 
(BES). We hebben afgelopen jaar ervaring opgedaan 
met zowel in groepsverband als individuele begeleiding 
naar werkplekken, wat tot hele positieve stage- en 
uitstroom resultaten heeft geleid. 
De werknemersvaardigheden zijn we niet aan toe 
gekomen buiten de praktijkvakken. 

Vanuit het team is het belang van gezamenlijk 
professionaliseren op gebied van arbeidstoeleiding naar 
voren gekomen. Daarop is geanticipeerd door de NOG 
scholing in-company te gaan aanbieden. 

Er is praktijkervaring opgedaan met het OPP 
doelgroepenmodel. Aanbeveling: verder implementeren.

Aanbod VSO dagbesteding ook een plek geven in de 
gezamenlijke professionalisering.

Werknemersvaardigheden: naast de praktijkvakken de 
werknemersvaardigheden een duidelijke plek in de klas 
geven. Mijn WeVa zou daar een manier van kunnen zijn. 
Oriënteren op een methodiek (liefst in samenspraak met 
een methode voor sociaal emotionele ontwikkeling

Extra pluspunt van deze big rock: het proces verliep 
fantastisch en gaf een impuls voor de ontwikkeling tot 
lerende organisatie!  BORIS



Meetbare resultaten

SO Leerling

Score Analyse/interpretatie Aanbevelingen

De materialen zijn passend voor 
een uitdagende leeromgeving.

Studiedag is gericht op aanbod 
of leren leren.

Aanbod is duidelijk beschreven 
en is terug te zien in praktijk

Het  door het team vastgestelde 
spelobservatieformulier is een vast 
bespreekitem tijdens voortgangs-
gesprekken.

- Het spelobservatieformulier zou 2 x per 
jaar worden ingevuld. Lukte niet. Tijdgebrek.  
1x per jaar. Spel is wel terugkerend item op 
voortgangs-besprekingen. 

1 x Per jaar formulier invullen en  
uploaden→ Eindevaluaties. Conclusies 
van spelformulier in eind-

evaluatienotitie  Parnassys verwerken. 

- Er zijn genoeg materialen. Punt is, dat ze 
goed en op de juiste manier worden ingezet. 

- Inspirerende  studiedag (Eline Leijten). - - --
Spel/spelbegeleiding in combinatie met 
thema’s werd hoofdmoot. Bewust wording 
dat thema-inzet méér is dan alleen 
tentoonstellen werkjes. Leren leren is 
minder aan bod gekomen.  

Er voor zorgen, dat thema in klas  niet 
alleen geen expositie wordt, maar dat ll. 
daadwerkelijk gericht en ontdekkend 
spelen.

2019-2020: accent op werken met 
thema’s! Elkaar inspireren, samen 
voorbereiden, slotactiviteit na elk thema: 
groepen  gaan bij elkaar op bezoek! 

- SO leerling/onderwijs is verwerkt in 
‘modelwoning’. 

Visie is beschreven - Visie is samengesteld en vastgesteld het 
door hele team.

Uitgebreidere beschrijving  van de 
items in het huis als onderlegger.
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Meetbare resultaten

Cultuur

Score Analyse/ interpretatie Aanbevelingen

Kunstkade aanbod 3 x een 
voorstelling

- Aanbod sloot goed aan Continueren

Muziek wekelijks 30 minuten op 
het rooster gegeven door de 
leerkracht zelf (onder begeleiding 
van muziekdocent)

- Muziekaanbod wordt door SO 
leerlingen/ personeel als niet 
overzichtelijk ervaren. Dit door de 
blokken van 6 weken. De opzet om 
leerkrachten te ondersteunen door de 
muziekagoog om het muziek onderwijs 
op een hoger niveau te krijgen is zeer 
afhankelijk van de affiniteit van de 
leerkracht met dit vak 

Kijken naar een andere 
organisatievorm.
Hier met elkaar naar kijken binnen de 
werkgroep.
Talent binnen de school 
benutten/inzetten. 

Onderzoek naar nieuwe methode  
muziek

- Werkgroep heeft oriënterend 
onderzoek gedaan. Nog niet echt 
gedeeld met het team.   

Voortzetten onderzoek muziek 
methode en
Keuze mogelijkheden presenteren in 
het team. Keuze maken eind 2020.

Extra toegift: gezamenlijk thema 
muziek op locatie Haydnstraat als 
afsluiting schooljaar 2018 - 2019

- Wordt ongetwijfeld een succes!
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Meetbare resultaten

Rekenen

Score Analyse/interpretatie Aanbevelingen

It Twalûk werkt met een passende 

leerlijn.

- De leerlijn met bronvermelding is 
vernieuwd en school-specifiek 
gemaakt. De (irreëel) hoge landelijke 

streefdoelen zijn hier en daar aangepast. 

Regelmatig evalueren of leerlijn klopt, 
zo nodig bijstellen. 2019-2020: 
Toetsen vernieuwen/wijzigen.  
Aanbeveling Anneke: Bareka-toetsen? 

Voor de meet- en weegkar zijn 
voor elk onderdeel 15  
werkkaarten kaarten ontwikkeld.

- De karren zijn compleet. De kaarten 
gereed! Gepresenteerd aan het hele 
team.

Borgen! 

Rekenmappen zijn  samengesteld. 

In elke groep wordt uitdagend 
rekenonderwijs gegeven

- Rekenlessen zijn aantrekkelijker, inzet  
didactische werkvormen verhoogd, 
in het SO werkt vaker themagericht.

- Klaar. O.a. met didactische 
afspraken.
Deze met het hele team besproken 
en vastgesteld. = Groepsrekenmap. 

Fit en vaardig: abonnement verlengen. 
SO: Thema-rekenlessen 
uitbreiden/uitwisselen via digitale 
weg. 

Ervaring opdoen, leerlijn bijstellen. 



Ambities
Waar gaan we aan

werken in 2019-2020



Deze poster is ontwikkeld tijdens de studiedag schoolplan 2019-2023



Dit zijn de grote onderwerpen waar we in 2019-2020 aan gaan werken op It Twalûk

Kind centraal Samenwerken Talentontwikkeling ICT

Big Rocks 2018-2019
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