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Schooljaarplan SBO De Korenburg 2018-2019 
 

De Korenburg is een school voor speciaal basisonderwijs en start in het schooljaar 

2018-2019 met 103 leerlingen uit Winterswijk en Groenlo. De Korenburg is een eenpitter met 

een directeur-bestuurder en een Raad van Toezicht. Er heeft een directeurswissel plaats 

gevonden per 1 augustus 2017. De Korenburg is een van de drie scholen voor speciaal 

basisonderwijs van het samenwerkingsverband Oost Achterhoek. 

Binnen dit samenwerkingsverband werken we samen en zijn we aanvullend en dienstbaar 

aan passend onderwijs in deze regio, zodat zoveel mogelijk kinderen thuisnabij onderwijs 

kunnen krijgen. Om meer ruimte te hebben om passend onderwijs op onze school te bieden 

hebben we het traditionele jaarklassensysteem losgelaten. Op deze manier kunnen we onze 

grote groep gevarieerde kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege hoog- of 

laagbegaafdheid, lichamelijke beperkingen, leer- en gedragsproblemen onderwijs op maat 

bieden. 

Goed onderwijs bieden vanuit verantwoordelijkheid, betrokkenheid, vakkundigheid en 

gelijkwaardigheid. Kwalitatief goed onderwijs afgestemd op de verschillende onderwijs- en 

ondersteuningsbehoeften van kinderen zowel didactisch als pedagogisch. Het gaat om 

betekenisvol leren in een samenhangende, opbrengstgerichte context. Hierbij is het 

belangrijk om te blijven kijken naar de organisatie van het onderwijs, de inzet van het 

personeel en de inrichting van de leeromgeving. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De vijf indicatoren omschreven  

door de onderwijsinspectie vormen  

de basis van dit schooljaarplan 
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Onderwijsproces 

 

De Korenburg ontwikkelt zich richting een lerende organisatie. We werken en leren samen in 

units om doelen te realiseren die belangrijk zijn voor de kinderen, onszelf, voor de 

organisatie als geheel en voor de samenleving. 

We werken vanuit: 

1. Een gedeelde missie (doel), vanuit visie (duidelijke richting), waarden gestuurd 

(collectieve inzet, verplichtingen en doelstellingen); gericht op het leren van kinderen. 

2. Een cultuur van samenwerking met de focus op het leren door iedereen. 

3. Gezamenlijk onderzoek naar de beste praktijkvoorbeelden en naar de huidige 

werkelijkheid. 

4. Actiegerichtheid; leren door te doen. 

5. Een voortdurend streven naar verbetering. 

6. Resultaat gericht werken. 

 

Er wordt bewust beleid gevoerd om dit te realiseren. De drie pijlers van een lerende 

organisatie, aspiratie, communicatie en begrijpen van complexiteit zijn hierin belangrijk. 

De metafoor van de kruk laat zien hoe belangrijk de samenhang tussen de disciplines is. Als 

een van de poten ontbreekt of veel korter is dan de andere twee, staat de kruk wankel of valt 

om. De rechterpoot systeemdenken wordt vaak verwaarloosd in organisaties terwijl die juist 

de hefboom is bij de ontwikkeling. Eerst begrijpen, dan pas ingrijpen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

De vanuit waarden gestuurde missie van De Korenburg is in twee mindmaps vorm gegeven. 
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In het schooljaar 2017-2018 is de waarden gestuurde missie herijkt op het onderwijs van nu 

en voor de komende vijf jaar op De Korenburg. Dit omdat we voortdurend in ontwikkeling 

zijn, en de huidige missie uit 2011 stamt.  

De volgende vragen blijven we onszelf voortdurend stellen? 

Welke keuzes maken we en waarom? Wat geven we onze kinderen mee? Met welke bagage 

hebben ze kansen in de samenleving? Hoe ziet het er in onze school over twee tot drie jaar 

uit? Hoe gaan we dit doen? Welke keuzes maken we? Welke activiteiten horen daarbij. 

Dit alles vanuit centrale waarden en identiteit: hoe gaan we met elkaar om? Wie zijn wij? 

 

Kwaliteitsborging en ambitie 

 

UIT: RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK  (inspectierapport) 

SBO De Korenburg d.d. 11 mei 2017 

 

Hoofdconclusie: 

De kwaliteit van het onderwijs op SBO De Korenburg is op orde. De school weet 

wat leerlingen nodig hebben en zorgt ervoor dat het onderwijs daarop is 

afgestemd. Zij creëert een plezierig schoolklimaat waarin leerlingen zich gekend 

weten en (weer) aan leren toe komen. 

De school streeft naar een vergroting van het eigenaarschap van leerlingen voor 

hun eigen leren. 

De inspectie brengt de kwaliteit van het onderwijs in verband met de gedeelde 

visie op onderwijs, de scholingsgraad van de medewerkers van de school en de 

professionele wijze waarop aan schoolverbetering wordt gewerkt. 

 

Schoolconcept 

Op school werken we samen aan onderwijs dat steeds beter is afgestemd op de diversiteit 

van de doelgroep, onze unieke groep kinderen.  In ons onderwijsconcept wordt gewerkt in 

twee units met de stamgroep als veilige thuishaven voor de kinderen. Veelvuldig wordt het 

principe van flexibele groepsvorming toegepast. Het uitgangspunt is daarbij inclusief als het 

kan exclusief daar waar nodig. 

Met behulp het SOP dat door het bureau Sardes (in opdracht van het SWV) voor ons is 

opgesteld, is er een beeld (een nulmeting) van het huidige profiel van onze school. Een 

ervaren en deskundige auditor heeft in september onze school bezocht en heeft gekeken 

hoe onze school er uitziet als voorziening van onderwijsondersteuning. Het beeld dat de 

audit oplevert is een goede basis om onze ambities en onze positie in het netwerk met de 

andere scholen van het samenwerkingsverband te bepalen.  

We hebben de ambitie om ons te ontwikkelen richting een school met een zo breed mogelijk 

profiel. 

Om deze richting naar inclusief onderwijs verantwoord en met meer kennis te ondersteunen 

en te begeleiden is de directeur en een IB-er (tevens MT-lid) van De Korenburg begin 

november 2017 op studiereis naar Canada geweest.. Deze studiereis heeft het thema ‘Van 

Passend naar Inclusief onderwijs”.  

Samen met andere medewerkers uit het samenwerkingsverband Oost Achterhoek en met 

collega’s uit omliggende samenwerkingsverbanden is deze studiereis gemaakt. 

 

“ It is easier to say what inclusief is not, than what it is. We know it when we see it, but often 

we are not sure how to replicate it in our own settings”. 
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De leerlingen zijn dit schooljaar verdeeld in twee units, de onderbouwunit en de 

bovenbouwunit. De school werkt met 8 stamgroepen, 4 onderbouwgroepen in de leeftijd van 

groep 1 tot en met groep 4 (A t/m D) en 4 bovenbouwgroepen (E t/m H) in de leeftijd van 

groep 5 t/m groep 8. In de onderbouwunit zitten bij de start van dit schooljaar 43 kinderen en 

in de bovenbouwunit 60 kinderen.  

We hanteren een groepsdoorbrekend systeem tijdens de kernvakken lezen, rekenen en 

spelling  met flexibele groeperingsvormen. Er is aandacht voor het individuele kind en we 

gaan daarbij uit van het concept passend onderwijs. De zaakvakken worden in samenhang 

gegeven binnen thema’s. Dit gebeurt in de stamgroep, groepsdoorbrekend binnen de unit en 

twee keer per jaar schoolbreed binnen een schoolbreed gedragen thema. 

We begeleiden en ondersteunen onze leerlingen zoveel mogelijk binnen de sociale context. 

Binnen het team wordt gebruik gemaakt van elkaars kwaliteiten en expertise. Dit kunnen 

didactische en/of pedagogische aspecten zijn.  

Leerkrachten werken samen, kunnen elkaar bevragen (collegiale consultatie, co-teaching) en 

hebben ook hun eigen verantwoordelijkheden binnen de organisatie. De kern is gezamenlijk 

verantwoordelijk voor gedrag, er worden intervisie momenten georganiseerd over kinderen. 

Deze vorm van intervisie wordt als zeer waardevol ervaren. 

 

Een ontwikkelpunt wordt dit schooljaar dat het nieuwe leren steeds meer zichtbaar wordt op 

de werkvloer in het gedrag van de leerkrachten, leerkrachtondersteuners en medewerkers. 

 

het ‘oude leren’ het ‘nieuwe leren’ 

consumeren van kennis kennis construeren. ‘kennis maken’ 

alle leerlingen hetzelfde, het ‘dagmenu’ gevarieerde leerarrangementen ‘het lopend 
buffet’ 

de leraar als expert, verteller en beoordelaar de leraar is ook coach en begeleider van 
leerprocessen 

weinig interactie, vooral individueel vooral interactief leren 

leerstof is gefragmenteerd, veel vakken en 
onderdelen van vakken 

leerstof is geïntegreerd, vertoont samenhang 
en is betekenisvol 

leren voor de toets toetsen wat is geleerd 

leven en leren zijn gescheiden situatiegebonden leren, ‘het leven’ is in de 
school 

leerbronnen: leraar en boek rijke variatie aan leerbronnen 

 

De leerkracht maakt gebruik van zijn/haar verschillende didactische competenties (de 

gereedschapskist); er kan interactief worden lesgegeven, er kunnen gevarieerde en 

passende werkvormen worden gehanteerd, hij/zij kan kwaliteitsvolle instructies verzorgen en 

hij/zij kan boeiend onderwijs (zie mindmap) goed in te zetten. 
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Voor onze leerlingen vinden we het van belang dat zij leren om hun kritisch bewustzijn te 

gebruiken, zelfstandig te werken en verantwoordelijkheid te nemen, samen te werken, hun 

reflecterend vermogen te ontwikkelen, elkaar te accepteren en te waarderen. We willen dat 

kinderen leren persoonlijke doelen te stellen in het kader van eigenaarschap en autonomie. 

 

Het gaat hierbij om de inzet van (ander) personeel. Steeds meer moet bekeken worden 

welke medewerkers de school nodig heeft, met eigen kwalificaties en competenties. 

 

Van  Naar 

instructeur begeleider, coach, mentor 

weinig functies  meerdere functies 

koning in eigen klas teamspeler 

alleen verantwoordelijk gedeelde verantwoordelijkheid 

mijn klas  onze kinderen 

 

Dit schooljaar zullen we stapsgewijs blijven bouwen aan beter onderwijs. Ineke van Sijl 

(slimonderwijs.nl) en Arséne Francot (natuurlijkleren.org) zullen ons bij deze 

schoolontwikkeling blijven ondersteunen om te komen tot een opbrengstgerichte en 

boeiende leeromgeving voor alle kinderen en teamleden. 

Dit tweede unitjaar zullen we structureel evalueren op – individueel niveau (aan de hand van 

vragen) – unitniveau (aangestuurd door unitleider/IB-er) en op teamniveau (directeur) 

Thema’s die daar onderdeel van zijn (evaluatiepunten uit het unitjaar 2016-2017): 

- Zelfstandig werken van kinderen – zelfsturend vermogen – inzet van weektaken en/of 

dagtaken 

- Gebruik maken van ruimtes 

- Kwaliteit en organisatie van instructie 

- Inzet van talenten van mensen, ouders en vrijwilligers 

- Aanpassen van het gebouw.  
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                   VAN                  NAAR 

jaarklas (of combinatieklas) als 
basiseenheid 

> de unit als basiseenheid 

leerkracht is eigenaar van het leerproces > leerlingen (mede) eigenaar van het 
leerproces 

mijn klas > onze kinderen 

stand alone leerkracht  > teamspeler 

professioneel isolement > professionele dialoog op de werkvloer 

klaslokaal > functionele ruimtes 

leeromgeving ingericht op klassikale 
kennisoverdracht 

 leeromgeving ingericht op gedifferentieerd 
leren 

klassenplanning > unitplanning 

vakkenrooster > instructierooster 

cognitieve vakken > brede ontwikkeling inclusief 21ste century 
skills 

ICT als middel om te oefenen > ICT als veelzijdige bron van leren 

het runnen van een organisatie > onderwijskundig en veranderkundig 
leiderschap 

ouderparticipatie > educatief partnerschap 

 

Er wordt gewerkt volgens het principe HGW. Opbrengstgericht werken is een belangrijk 

onderdeel van het onderwijsbeleid, dat steeds meer gericht is op kwaliteitsverbetering. 

Hiermee bedoelen we het systematisch en doelgericht werken aan het maximaliseren van 

prestaties. We zetten ons planmatig in voor het verbeteren van de vorderingen van de 

leerlingen. Hiermee wordt bedoeld, het leren van de kinderen in de breedste zin van het 

woord. Niet alleen kennis bepaalt het succes in de toekomst maar daarnaast ook het 

ontwikkelen van zelfvertrouwen om in gezamenlijkheid complexe problemen te begrijpen en 

op te lossen. 

 

Kinderen moeten worden voorbereid op het leven in de meest brede zin, zodat ze; 

- zichzelf leren kennen en bewust en met zelfvertrouwen kunnen leven; 

- het boeiend vinden om te leren en te onderzoeken; 

- toegerust worden voor een evenwichtig en sociaal leven; 

- kunnen leven tegelijkertijd met anderen en met de natuur; 

- en van daar uit in staat zijn een waardevolle bijdrage te leveren aan de maatschappij. 

 

Streefdoelen 2018-2019 

- Op onze school wordt systematisch (gestructureerd) aandacht geschonken aan de 

sociaal-emotionele ontwikkeling (OVM en ZIEN). 

- Het team schoolt zich dit schooljaar in de aanpak van Explicitie Directe Instructie 

(EDI). EDI is een bewezen aanpak om de leseffectiviteit te verhogen en te zorgen 

voor succeservaringen en betere leerprestaties bij alle kinderen. De vrouw of de man 

voor de groep is daarbij de sleutel tot succes. 

Waarom? Heel veel onderzoek toont dat vooral risicoleerlingen en gemiddelde 

leerlingen de beste resultaten boeken met dit leerkrachtgestuurde instructiemodel, 

omdat die instructie gericht is op het behalen van specifieke leerlingresultaten. 

Daarnaast is een kenmerk van dit model dat leerlingen er in minder tijd meer door 

leren. 
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- Het team van De Korenburg gaat dit schooljaar de verdieping in wat betreft goed en 

passend onderwijs voor meer- en hoogbegaafde kinderen. Om zo het leertraject van 

deze kinderen te verbreden of te verdiepen binnen de unit en de stamgroep van deze 

leerling. 

- Op onze school is (daardoor) steeds meer sprake van passend onderwijs. 

- Alle medewerkers werken samen aan hun persoonlijke ontwikkeling met gerichte 

leerdoelen gerelateerd aan de schoolontwikkeling. Dit wordt gevolgd in de 

gesprekcyclus (zie beleidsplan gesprekcyclus). 

- Op onze school wordt opbrengstgericht gewerkt. Leerdoelen en resultaten worden 

met kinderen en ouders besproken en geëvalueerd en vastgelegd in het LVS 

(Parnassys, OVM en ZIEN). 

- De leeromgeving wordt ‘rijk’ ingericht. In de groepen is te zien wat er wordt geleerd. 

- Op onze school wordt gewerkt volgens het principe van Natuurlijk Leren. 

- De leerling staat centraal en niet de leerstof. 

- Leerlijnen worden meer leidend bij het inrichten van de onderwijsactiviteiten.  

- De doelen schooljaar 2018-2019 van werkgroepen Lezen, Taal, Boeiend Thematisch 

Zaakvakonderwijs, ICT, Rekenen en Beweegwijs zijn leidend. (zie jaarplannen van 

deze werkgroepen). 

 

Onderwijsresultaten 

 

Het ontwikkelingsperspectief wordt steeds meer sturend voor het onderwijs op de werkvloer. 

De school volgt de ontwikkeling en de kennis en vaardigheden van de leerlingen 

vanaf de binnenkomst op de school. In de kleuterperiode gebeurt dat onder meer 

met een gestandaardiseerd observatie instrument (het OVM). In de hele schoolperiode 

worden toetsen uit het leerlingvolgsysteem en methodetoetsen gebruikt. Naast een 

eventueel beschikbaar intelligentieprofiel en protectieve- en belemmerende factoren stellen 

we (IB-er en stamgroepleerkrachten, met ondersteuning van een orthopedagoog) zo snel 

mogelijk na binnenkomst een starthandelingsplan en/of een ontwikkelingsperspectief op.  

In de onderbouw beperkt dit zich tot een verwachte leerontwikkeling per vakgebied.  

Vanaf groep 5 wordt er een definitief OPP opgesteld. Het perspectief beschrijft de specifieke 

onderwijsbehoefte van de leerling en de verwachte uitstroom richting het Voortgezet 

Onderwijs. De leerkracht clustert die onderwijsbehoeften en vertaalt die naar de dagelijkse 

praktijk. De ontwikkelingsperspectieven worden steeds meer een instrument van de 

leerkracht bij het vormgeven van de differentiatie tijdens de lessen. Ze vormen daardoor 

steeds meer een leidraad in het passend maken van het onderwijsaanbod afgestemd op de 

onderwijsbehoefte van ieder kind. 

De perspectieven worden twee keer per jaar geëvalueerd. Die evaluatie kan aanleiding zijn 

tot meerdere interventies. Pas als na drie keer evalueren de doelen steeds niet of juist wel 

(of meer) worden gehaald, kan dit leiden tot bijstelling van het perspectief en/of het 

verwachte uitstroomniveau. 

De school legt verantwoording af over haar eindopbrengsten. We doen dit op twee manieren. 

De eerste manier is door de gemiddeld behaalde resultaten voor zowel rekenen/wiskunde 

als begrijpend lezen op de toetsen uit het leerlingvolgsysteem af te zetten tegen het 

gemiddelde IQ van de eindgroepen. Uit die resultaten blijkt dat ze steeds 

voldoende zijn en een trend naar boven hebben. Deze trend naar boven denken we vast te 

houden door het onderwijs dat steeds meer op maat wordt aangeboden. 
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De tweede manier is om het uitstroomperspectief van de leerlingen te vergelijken met de 

feitelijke uitstroom. Daaruit blijkt dat bijna alle leerlingen volgens hun profiel uitstromen. 

Deze systematiek kan verder worden aangescherpt door te kijken naar de verwachte 

vaardigheidsgroei per vak en die te vergelijken met de gerealiseerde vaardigheidsgroei  

(uit rapport inspectie 11 mei 2017). 

 

Schoolklimaat en veiligheid 

 

De school waarborgt de veiligheid van de leerlingen. Er wordt een gedragsprotocol 

geschreven hoe te handelen bij complex gedrag in de groep of buiten de groep. Hier wordt 

door een ieder eenduidig in gehandeld zodat kinderen en medewerkers weten wat er van 

hen verwacht wordt. Dit vergroot een veilige lerende omgeving. Ouders worden op de hoogte 

gebracht van dit protocol. Ons schoolklimaat en veiligheid monitoren en borgen we door het 

jaarlijks invullen van de schoolvragenlijst leer- en leefklimaat.  

De Korenburg kent een duidelijk veiligheidsbeleid dat zowel het preventieve beleid als de 

afhandeling van eventuele incidenten beschrijft. De school brengt regelmatig de 

veiligheidsbeleving van leerlingen in kaart, met name om te kijken of het veiligheidsbeleid 

afdoende functioneert. Deze meting wordt jaarlijks uitgevoerd. Van deze meting wordt een 

rapportage gemaakt. Deze rapportage wordt vergeleken en besproken. De uitkomsten 

hiervan kunnen van invloed zijn op ons beleid en ons handelen, want een goed pedagogisch 

klimaat brengt leerlingen weer tot leren. De kwaliteitscultuur op De Korenburg heeft het 

oordeel 'goed' gekregen (inspectierapport mei 2017). 

Leerkrachten zijn erg betrokken bij het wel en wee van de leerlingen. Voor veel 

leerlingen speelt de negatieve leerervaring op de eerdere school of de complexe 

situatie thuis een rol bij het leren. De school slaagt erin om leerlingen weer zelfvertrouwen te 

geven en positief te stimuleren, zodanig dat zij weer tot leren komen. Dit beeld wordt in veel  

gesprekken met ouders en leerlingen bevestigd. 

 

Financiën en materiële voorzieningen 

 

Afbouw buffer: hoe zien we dat in de toekomst. 

 

• Zeker in het begin van Weer Samen Naar School en daarna bij Passend Onderwijs 

was het onduidelijk hoe de leerlingenstroom zou lopen. En dus hoe de inkomsten 

zouden zijn. Om een plotselinge daling van het aantal nieuwe leerlingen niet direct 

om te moeten zetten in een vermindering van teamleden en materialen, dus in 

kwaliteitsverlies, werd het noodzakelijk om een grotere buffer in te bouwen. 

• Nog steeds is het onduidelijk hoe het SBO (en met name natuurlijk SBO De 

Korenburg) in het totale onderwijsveld van de toekomst zal gaan passen. We 

bereiden ons daar sterk op voor door onze zorgbreedte te verruimen. We geven 

onderwijs aan een steeds grotere groep gevarieerde kinderen die extra zorg nodig 

hebben vanwege hoog- of laagbegaafdheid, lichamelijke beperkingen en/of complexe 

leer- en gedragsproblemen. Dit zijn kinderen waar het regulier onderwijs in ons 

samenwerkingsverband nog geen aanbod op heeft. Deze ondersteuning en het 

opbouwen van kennis gaat natuurlijk gepaard met inzet van extra middelen en de 

inzet van personeel. Ook hierop hebben we geanticipeerd door onze buffer relatief 

hoog te houden. 
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• Daarnaast was het duidelijk dat onze visie zal resulteren in een vorm van onderwijs 

(de organisatie) die gaat vragen om veranderingen in ons gebouw (de inrichting van 

de leeromgeving). We werken nu met units en in de geest van Boeiend Onderwijs en 

Slim Onderwijs. Dat houdt in dat we ons gebouw zullen moeten herinrichten. We 

gaan ons daar dit schooljaar op richten. We denken aan ruimtes voor instructie, 

samenwerken en stilwerk plekken. Daarnaast denken we ook aan het ontwerpen van 

therapeutische ruimtes voor diverse therapieën. Het veranderen van het grondplan 

van onze school impliceert natuurlijk een forse investering. Hierbij willen we 

zorgvuldig te werk gaan en vooral het vanuit het team / de werkvloer laten ontstaan. 

• Omdat er zo’n verbouwing aan zal komen, is er gewacht met andere investeringen, 

zoals isolatieglas in een groot gedeelte van de school, en het aanbrengen van 

ledverlichting etc. 

            Dit zal ook gepaard gaan met een aanzienlijke aanslag op onze reserves. 

 

 

De kwaliteit van de huisvesting en zijn de gedane en verwachte uitgaven toereikend. 

 

Toen de schoolgebouwen niet langer vielen onder gemeentelijke regelingen, 

was het gebouw van SBO De Korenburg nog juist op tijd om de laatste grote uitgave qua 

huisvesting via de gemeente vergoed te krijgen, namelijk renovatie van een groot gedeelte 

van de dakbedekking. 

Daarna was het gebouw in zeer goede staat en eigenlijk alleen toe aan zorgvuldig 

onderhoud. Gezien de staat van het gebouw en de duurzame uitvoering ervan, zijn de 

verwachte uitgaven goed te verantwoorden. Dit schooljaar wordt er samen met twee andere 

eenpitters een Meerjarenonderhoudsplan (MJOP  met een JOP) opgesteld door een extern 

bureau. Door dit te doen met twee andere scholen hebben we de kosten kunnen drukken. 

We gaan onze missie-visie herijken, er worden dit schooljaar inhoudelijke stappen uitgezet 

gekoppeld aan de visie (welke takken hebben we laten liggen) binnen het unitonderwijs. 

Welk gebouw en welke inrichting hoort daar dan bij? Het integraal huisvestingsplan wordt op 

een gestructureerde wijze aangepakt met het hele team uitmondend in een vlekkenplan. Er 

worden geen losse acties wat betreft de inrichting van onze leeromgeving gedaan maar het 

geheel wordt in samenhang opgepakt. 

We gaan ons eerst verder ontwikkelen in het werken in units en formuleren wat en welke 

consequenties dit heeft voor de inrichting van ons schoolgebouw en de inzet van personeel 

(en welk personeel). We verwachten dat dit de komende drie schooljaren zijn weerslag zal 

krijgen. 

 


