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Inleiding
In dit schooljaarplan kunt u lezen wat de speerpunten zijn voor VSO Talryk, gedurende schooljaar 20182019.
Deze speerpunten zijn tot stand gekomen naar aanleiding van het monitoren van de projecten die
schooljaar 2017-2018 centraal hebben gestaan. De cyclus handelingsgericht- en opbrengstgericht
werken (HGW/OGW) is de planmatige cyclus die de school voortdurend, binnen alle projecten,
hanteert. Talryk wil hiermee de kwaliteit van haar onderwijs, alsmede de kwaliteit van de begeleiding
aan haar leerlingen voortdurend monitoren en daar waar mogelijk verbeteren.
Hieronder worden puntsgewijs een aantal projecten weergegeven. Deze projecten worden allen
nauwgezet gemonitord in Schoolmonitor. Het team is steeds meer eigenaar van de
schoolontwikkelingen, zoals het in onze ogen behoort te zijn.
Schoolbreed: ICT integreren binnen het onderwijsaanbod, ter bevordering van de leeropbrengsten
Kwaliteitszorg: Interne kwaliteitspeilingen en collegiale bezoeken (team is eigenaar)
De Gezonde school: Deelcertificaat Voeding & Roken/Drugs/Alcohol behalen
Sociale Veiligheid: O.a. anti-pestbeleid implementeren, afname leerling enquête Sociale
Veiligheid en De Gouden Weken.
Basisafdeling: LACCS werken staat centraal.
Ouderbetrokkenheid 2.0: Eerste thema ouderavond.
De missie van Talryk luidt; Samen Werken aan jouw toekomst. Op alle vlakken, en tevens op alle
niveaus, streeft Talryk deze visie na. Dit met als belangrijkste, en overkoepelende doel, alle leerlingen
optimaal in de (individuele) onderwijs-leerbehoeften te kunnen voorzien.
Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie toe.

Namens het team van VSO Talryk
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1. Borging
Werkwijze EIM actueel houden
september

EIM wordt centraal gesteld voor het personeel, werkzaam in
fase 3 (sectoren/praktijkvakken). Dit, onder leiding van IB.

Intern Begeleider

Interne kwaliteitspeilingen
oktober
december

Interne kwaliteitspeiling Onderwijs en Leren: Afstemming en
Onderwijstijd (MT, specialisten, IB en LKR)
Interne kwaliteitspeiling Opbrengsten (MT, LKR en
specialisten)

Schoolontwikkelaar
Schoolontwikkelaar

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
november

Bijeenkomst Meldcode

Schoolmaatsch. werk
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2. Kader Goed Onderwijs
Implementeren
Algemene uitgangspunten | Kader Goed Onderwijs

ZML 2.0
Aanleiding voor dit project
Talryk heeft de ambitie om het onderwijs, aan de hand van een continu en cyclisch proces, te blijven
verbeteren. De onderwijskundige visie dateerde van de schoolplanperiode 2011-2015. Na de fusie en
de gerealiseerde opbrengsten van de afgelopen schooljaren ontstond de behoefte om de visie te
verfijnen en uit te breiden. In schooljaar 2015-2016 is hiervoor een eerste aanzet gemaakt middels
het traject 2.0, opgestart binnen de Basisafdeling. Schooljaar 2016-2017 zijn de visiestukken Zorg en
Begeleiding, Leerstofaanbod en Onderwijstijd herzien en waar nodig herschreven. Dit is gedaan door
de werkgroep 2.0, waarin TL, IB en GD zitting nemen. Binnen de teams van de drie verschillende
doelgroepen, bestaat er de behoefte om de huidige onderwijsinrichting te verfijnen. In het schooljaar
2016-2017 is hieraan een vervolg gegeven. In de map Kader Goed Onderwijs (KGO) zijn de
visiedocumenten Zorg en Begeleiding, Leerstofaanbod en Onderwijstijd, per doelgroep, herschreven.
Huidige situatie
In de map Kader Goed Onderwijs (KGO) zijn de visiedocumenten Zorg en Begeleiding, Leerstofaanbod
en Onderwijstijd, per doelgroep, herschreven in schooljaar 2016-2017. Dit betekent dat de map KGO
up-to-date is gemaakt in het schooljaar 2017-2018. In het schooljaar 2017-2018 is gestart met het
brengen van collegiale klassenbezoeken, vanuit een professionele ontwikkelvraag. Hiermee meten we
ons didactisch handelen gezamenlijk. In het schooljaar 2018-2019 wordt het visiestuk 'Schoolklimaat'
afgerond door de bestaande schoolregels door te ontwikkelen zodat deze schoolbreed gedragen gaan
worden.
Uiteindelijk gewenste situatie
1. De ambitie is om schooljaar 2018-2019 ons te oriënteren op de mogelijkheid van een 'avondschool'
op Talryk.
2. De projecteigenaren ZML 2.0 willen dat het onderwijs aanbod van Fase 2 beter aansluit op Fase 3.
3. De schoolregels zijn effectief weg gezet. Ze zijn zichtbaar in de school en ieder teamlid, leerling en
ouders weet wat er mee wordt bedoeld. Ze zijn een verlengstuk van onze waarden en normen
hantering binnen de school (goed burgerschap).
Doelen voor dit jaar
1. Het visiestuk 'Schoolklimaat' verder herschrijven door ervaring op te doen met de in schooljaar
2017-2018 vastgestelde schoolregels. Schoolregels evalueren en borgen. Na afronding 18-19 kan het
project door naar sociale veiligheid (schoolklimaat).
2. Het visiestuk 'Didactisch handelen' actueel houden door het blijven ontwikkelen van de kijkwijzer
behorende bij de collegiale bezoeken.
3. Het visiestuk 'Afstemming' actueel houden omdat dit item gekoppeld is aan de kijkwijzers en
kwaliteitspeilingen.
4. Evalueren van het onderwijsaanbod ZML na gaan of het nog passend is en voldoende aansluit op
Fase 3.
5. Oriëntatie op 'Een Avondschool'.
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Meetbare resultaten
1.Eind schooljaar 2018-2019 is het visiestuk 'Schoolklimaat' herschreven doordat de bestaande
schoolregels geëvalueerd zijn in januari 2019 en mei 2019 tijdens het pleinwachtoverleg.
2. De kijkwijzer behorende de collegiale bezoeken is aangepast in maart 2019 n.a.v. de ontvangen
feedback vanuit het team.
3. Het visiestuk 'Afstemming' is actueel doordat dit item gekoppeld is aan de kijkwijzers en
kwaliteitspeilingen
welke
gedurende
het
schooljaar
2018-2019
zijn
afgenomen.
4. Eind schooljaar 2018-2019 weten we door middel van evaluaties of het onderwijsaanbod ZML Fase
2 voldoende aansluit op Fase 3.
5. Er is een werkgroep geformuleerd. Deze werk groep heeft zich georiënteerd op 'Een Avondschool'
en kan een voorstel doen richting MT.
Haalbaarheidsfactoren
IB, GD en TL zijn eigenaar. SOW behoudt overzicht over de projecten en stuurt aan waar nodig.
Tijdsplanning
september
januari
mei
mei

Startbijeenkomst Schoolmonitor met alle projecteigenaren.
Tussentijdse evaluatie projecteigenaren & SOW
Eindevaluatie projecteigenaren (schooljaarverslag) & SOW
Vooruitblik op volgend schooljaar (schooljaarplan).

Schoolontwikkelaar
Schoolontwikkelaar
Schoolontwikkelaar
Schoolontwikkelaar

Implementeren
Algemene uitgangspunten | Kader Goed Onderwijs

Structuur 2.0
Aanleiding voor dit project
Talryk heeft de ambitie om het onderwijs, aan de hand van een continu en cyclisch proces, te blijven
verbeteren. De onderwijskundige visie dateerde van de schoolplanperiode 2011-2015. Na de fusie en
de gerealiseerde opbrengsten van de afgelopen schooljaren ontstond de behoefte om de visie te
verfijnen en uit te breiden.
In schooljaar 2015-2016 is hiervoor een eerste aanzet gemaakt middels het traject 2.0, opgestart
binnen de Basisafdeling. Schooljaar 2016-2017 zijn de visiestukken Zorg en Begeleiding,
Leerstofaanbod en Onderwijstijd herzien en waar nodig herschreven. Dit is gedaan door de werkgroep
2.0, waarin TL, IB en GD zitting nemen. Binnen de teams van de drie verschillende doelgroepen, bestaat
er de behoefte om de huidige onderwijsinrichting te verfijnen. In het schooljaar 2016-2017 is hieraan
een vervolg gegeven. In de map Kader Goed Onderwijs (KGO) zijn de visiedocumenten Zorg en
Begeleiding, Leerstofaanbod en Onderwijstijd, per doelgroep, herschreven.
Huidige situatie
In de map Kader Goed Onderwijs (KGO) zijn de visiedocumenten Zorg en Begeleiding, Leerstofaanbod
en Onderwijstijd, per doelgroep, herschreven in schooljaar 2016-2017. Dit betekent dat de map KGO
up-to-date is gemaakt in het schooljaar 2017-2018. In het schooljaar 2017-2018 is gestart met het
brengen van collegiale klassenbezoeken, vanuit een professionele ontwikkelvraag. Hiermee meten we
ons didactisch handelen gezamenlijk. In het schooljaar 2018-2019 wordt het visiestuk 'Schoolklimaat'
afgerond door de bestaande schoolregels door te ontwikkelen zodat deze schoolbreed gedragen gaan
worden.

7

Uiteindelijk gewenste situatie
De ambitie is om aan het eind van schooljaar 2018-2019 de conclusie te trekken dat het
onderwijsaanbod Fase 2 aansluit op Fase 3. De schoolregels effectief zijn weg gezet. Ze zijn zichtbaar
in de school en ieder teamlid, leerling en ouders weet wat er mee wordt bedoeld. Ze zijn een
verlengstuk van onze waarden en normen hantering binnen de school (goed burgerschap).
Doelen voor dit jaar
1. Het visiestuk 'Schoolklimaat' verder herschrijven door de bestaande schoolregels door te
ontwikkelen zodat deze schoolbreed gedragen worden. Schoolregels evalueren en borgen. Na
afronding 2018-2019 kan project door naar sociale veiligheid (schoolklimaat)
2. Het visiestuk 'Didactisch handelen' actueel houden door het blijven ontwikkelen van de kijkwijzer
behorende de collegiale bezoeken.
3. Het visiestuk 'Afstemming' actueel houden omdat dit item gekoppeld is aan de kijkwijzers en
kwaliteitspeilingen.
4. Evalueren Fase 2 aanbod, is dit nog passend, sluit het voldoende aan op Fase 3.
Meetbare resultaten
1. Eind schooljaar 2018-2019 is het visiestuk 'Schoolklimaat' herschreven doordat de bestaande
schoolregels zijn doorontwikkeld, ze worden schoolbreed gedragen.
2. De kijkwijzer behorende de collegiale bezoeken is aangepast in maart 2019 n.a.v. de ontvangen
feedback vanuit het team.
3. Het visiestuk 'Afstemming' is actueel doordat dit item gekoppeld is aan de kijkwijzers en
kwaliteitspeilingen welke gedurende het schooljaar 2018-2019 zijn afgenomen.
4. Eind schooljaar 2018-2019 weten we door middel van evaluaties of het onderwijsaanbod
Structuur Fase 2 passend is en voldoende aansluit op Fase 3.
Haalbaarheidsfactoren
IB, GD en TL zijn eigenaar. SOW behoudt overzicht over de projecten en stuurt aan waar nodig.
Tijdsplanning
september
januari
mei
mei

Startbijeenkomst Schoolmonitor met alle projecteigenaren.
Tussentijdse evaluatie projecteigenaren & SOW
Eindevaluatie projecteigenaren (schooljaarverslag) & SOW
Vooruitblik op volgend schooljaar (schooljaarplan).

Schoolontwikkelaar
Schoolontwikkelaar
Schoolontwikkelaar
Schoolontwikkelaar

Implementeren
Algemene uitgangspunten | Kader Goed Onderwijs

Basis 2.0
Aanleiding voor dit project
Talryk heeft de ambitie om het onderwijs, aan de hand van een continu en cyclisch proces, te blijven
verbeteren. De onderwijskundige visie dateerde van de schoolplanperiode 2011-2015. Na de fusie en
de gerealiseerde opbrengsten van de afgelopen schooljaren ontstond de behoefte om de visie te
verfijnen en uit te breiden.
In schooljaar 2015-2016 is hiervoor een eerste aanzet gemaakt middels het traject 2.0, opgestart
binnen de Basisafdeling. Schooljaar 2016-2017 zijn de visiestukken Zorg en Begeleiding,
Leerstofaanbod en Onderwijstijd herzien en waar nodig herschreven. Dit is gedaan door de
werkgroep 2.0, waarin TL, IB en GD zitting nemen. Binnen de teams van de drie verschillende
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doelgroepen, bestaat er de behoefte om de huidige onderwijsinrichting te verfijnen. In het schooljaar
2016-2017 is hieraan een vervolg gegeven. In de map Kader Goed Onderwijs (KGO) zijn de
visiedocumenten Zorg en Begeleiding, Leerstofaanbod en Onderwijstijd, per doelgroep, herschreven.
Huidige situatie
In de map Kader Goed Onderwijs (KGO) zijn de visiedocumenten Zorg en Begeleiding,
Leerstofaanbod en Onderwijstijd, per doelgroep, herschreven in schooljaar 2016-2017. Dit betekent
dat de map KGO up-to-date is gemaakt in het schooljaar 2017-2018.
In het schooljaar 2017-2018 is gestart met het brengen van collegiale klassenbezoeken, vanuit een
professionele ontwikkelvraag. Hiermee meten we ons didactisch handelen gezamenlijk.
In het schooljaar 2018-2019 willen we het Basisaanbod terugbrengen naar een voor iedereen
herkenbare plek op de documentenstructuur.
Uiteindelijk gewenste situatie
De ambitie is om in schooljaar 2018-2019 te werken met het aangepaste leerstofaanbod in het
traject 2.0 op het gebied van de thema's en praktijkvakken. Eind van het schooljaar evalueren met
team Basis, het eerste jaar van de tweejaarlijkse cyclus.
Doelen voor dit jaar
1. Het visiestuk 'Schoolklimaat' verder herschrijven door de bestaande schoolregels door te
ontwikkelen zodat deze schoolbreed gedragen worden.
2. Het visiestuk 'Didactisch handelen' actueel houden door het blijven ontwikkelen van de kijkwijzer
behorende de collegiale bezoeken.
3. Het visiestuk 'Afstemming' actueel houden omdat dit item gekoppeld is aan de kijkwijzers en
kwaliteitspeilingen.
4. Evaluatie van thematisch onderwijs en praktijkvakken.
5. Aanbod Basis op de DS.
Meetbare resultaten
1. Eind schooljaar 2018-2019 is het visiestuk 'Schoolklimaat' herschreven doordat de bestaande
schoolregels zijn doorontwikkeld, ze worden schoolbreed gedragen.
2. De kijkwijzer behorende de collegiale bezoeken is aangepast in maart 2019 n.a.v. de ontvangen
feedback vanuit het team.
3. Het visiestuk 'Afstemming' is actueel doordat dit item gekoppeld is aan de kijkwijzers en
kwaliteitspeilingen welke gedurende het schooljaar 2018-2019 zijn afgenomen.
4. In de tweejarige cyclus onderwijs aanbod, het eerste jaar evalueren in mei 2019.
5. Aan het eind van schooljaar 2018-2019 is het onderwijs aanbod Basis terug te vinden op een
herkenbare plek op de documentenstructuur.
Haalbaarheidsfactoren
IB, GD en TL zijn eigenaar. SOW behoudt overzicht over de projecten en stuurt aan waar nodig.
Tijdsplanning
september
januari
mei
mei

Startbijeenkomst Schoolmonitor met alle projecteigenaren.
Tussentijdse evaluatie projecteigenaren & SOW
Eindevaluatie projecteigenaren (schooljaarverslag) & SOW
Vooruitblik op volgend schooljaar (schooljaarplan).

Schoolontwikkelaar
Schoolontwikkelaar
Schoolontwikkelaar
Schoolontwikkelaar
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3.Leerstofaanbod
Praktijkervaring
Leerstofaanbod | Leerstofaanbod VSO

ICT integreren binnen het onderwijsaanbod, ter bevordering van de
leeropbrengsten
Aanleiding voor dit project
Sinds schooljaar 2016-2017 is Talryk begonnen met oriënteren op het gebruik van digitale
leermiddelen in de klas. Hieruit kwam naar voren dat we als school niet zomaar digitale leermiddelen
de school binnen willen halen. Het moet daadwerkelijk bijdragen aan het onderwijs op Talryk.
Schooljaar 2017-2018 is gebruikt voor het opstellen van een visiedocument waar we als school mee
gaan werken. Dit om digitale leermiddelen binnen onze onderwijsaanbod te integreren en zo
leeropbrengsten te bevorderen.
Huidige situatie
In schooljaar 2017-2018 is er een visiedocument opgesteld voor het gebruik van tablets/notebooks.
Er zijn 40 notebooks aangeschaft en deze hier wordt in de klassen mee geëxperimenteerd. Voor de
basisklassen zijn er voor het thematische onderwijs modules aangemaakt in Omnidu. Er is een goed
wifi-netwerk binnen de school dit is één van de basisvoorwaarden om te werken met digitale
leermiddelen binnen een school. Op dit moment werken leerkrachten met diverse
computerprogramma's. Bij een aantal klassen zijn voorbeeldlessen gegeven met Prowise Presenter.
Daarnaast is er sinds mei 2018 een Prowise Presenter Trainer op school.
Uiteindelijk gewenste situatie
1. Implementatie van ICT binnen het onderwijsaanbod van Talryk, met als doel de leeropbrengsten te
vergroten.
2. Implementatie van ICT binnen het onderwijsaanbod van Talryk, zodat de leerlingen deze
technologie leren beheersen.
Doelen voor dit jaar
1. Op school wordt Prowise Presenter geïmplementeerd volgens implementatie plan welke is
opgesteld in schooljaar 2017-2018.
2. De klassenleiding wordt getraind in het gebruik van Prowise Presenter op twee studiedagen in
schooljaar 2018-2019.
3. Er wordt praktijkervaring opgedaan door de klassenleiding met Prowise Presenter binnen de
klassen van de ZML-, Structuur- & Basisafdeling.
4. Er wordt een databank aangelegd voor Prowise Presenter lessen door alle klassenleiding binnen
VSO Talryk.
5. In schooljaar 2018-2019 vindt er een oriëntatie plaats op het inzetten van notebooks binnen de
vier sectoren.
6. In schooljaar 2018-2019 vindt er een oriëntatie plaats op het inzetten van notebooks voor
portfolio's binnen alle afdelingen.
7. In schooljaar 2018-2019 vindt er een oriëntatie plaats op de mogelijkheden voor nieuwe
oefensoftware.
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Meetbare resultaten
1. Eind schooljaar 2018-2019 heeft 60% van de klassenleiding presenter-vaardigheden op brons
niveau.
2. Eind schooljaar 2018-2019 heeft 30% van de Klassenleiding presenter-vaardigheden op zilver
niveau.
3. Eind schooljaar 2018-2019 heeft 10% van de Klassenleiding presenter-vaardigheden op goud
niveau.
4. Eind schooljaar 2018-2019 is er een databank ontstaan met lessen binnen Prowise Presenter.
5. Eind schooljaar 2018-2019 is er een beleidsplan opgesteld voor inzet van notebooks binnen de vier
sectoren en voor de portfolio's van de drie afdelingen.
6. Eind schooljaar 2018-2019 is er duidelijk in kaart gebracht welke oefensoftware we (gaan)
gebruiken op Talryk.
Haalbaarheidsfactoren
 Training Prowise Presenter tijdens studiedagen
 Schoollicentie Prowise Presenter
 Implementatieplan Prowise Presenter voor VSO Talryk
Uren
Projecteigenaar werkt om de week op dinsdag aan het project. Verder wordt er tijd vrij gemaakt op
de studiedagen voor algehele training m.b.t. Prowise Presenter
Tijdsplanning
september
januari
mei
mei

Startbijeenkomst Schoolmonitor met alle projecteigenaren.
Tussentijdse evaluatie projecteigenaren & SOW
Eindevaluatie projecteigenaren (schooljaarverslag) & SOW
Vooruitblik op volgend schooljaar (schooljaarplan).

Schoolontwikkelaar
Schoolontwikkelaar
Schoolontwikkelaar
Schoolontwikkelaar

Praktijkervaring
Leerstofaanbod | Leerstofaanbod VSO

Taal & Communicatie
Aanleiding voor dit project
Gedurende schooljaar 2017-2018 heeft het team VSO Talryk Fase 1-2 aanbod ZML aangegeven dat
men het onderwijs m.b.t. Taal en Communicatie wil verbeteren. Met name werken aan
kwaliteitsverbetering vanuit visie rondom het aanbod Lezen en Spelling staat centraal als startpunt
van dit project.
Huidige
situatie
De school heeft deelgenomen en bijgedragen aan een gezamenlijk onderwijsontwikkelingsproces van
SO Fryslân. Opbrengst van deze gezamenlijke ontwikkeling is o.a. geweest dat voor de doelgroepen
van de scholen het aanbod is uitgewerkt is in leerroutes, leerlijnen en uitgewerkte leerstofpakketten.
Deze onderdelen zijn bovenschools beschikbaar gemaakt en worden gebruikt als basis voor de
schoolspecifieke situatie. De afgelopen schooljaren is de doorgaande lijn van de leerinhouden
verduidelijkt.
Methode leeslijn wordt gebruikt in Talryk. Afhankelijk van het niveau van de leerlingen wordt er
aandacht besteed aan meer/minder Technisch of Begrijpend Lezen.

11

Het technisch en begrijpend leesproces gaat vaak hand in hand. In het rooster van de klas worden de
vakken die vallen onder Taal & Communicatie (Technisch Lezen, Begrijpend Lezen, Mondelinge taal,
Spelling en Schrijfonderwijs) apart aangeboden op het rooster. Technisch Lezen, Begrijpend Lezen en
Spelling is een apart onderdeel in het leerlingvolgsysteem Parnassys.
In schooljaar 2017-1018 is gebleken dat er behoefte is aan oriëntatie op visievorming op de eisen voor
een nieuwe methode en oriëntatie op nieuwe methodes voor met name voor Lezen en Spelling.
De school heeft de wens voor het ZML aanbod en het Basis aanbod het leerstofaanbod te vernieuwen
en te actualiseren. De huidige methodes blijken niet altijd aan te sluiten bij het belevingsniveau van de
leerlingen, er blijken te weinig boeken per niveau aanwezig (leerlingen blijven vaak langer op hetzelfde
niveau dan in regulier onderwijs), de methode is verouderd is en er worden geen nieuwe boekjes meer
uitgegeven. Dit geldt voor zowel de Leesmethode (Leeslijn) als de Spellingmethode (Woordbouw).
Uiteindelijk gewenste situatie
De school heeft voor het ZML aanbod en het Basis aanbod het leerstofaanbod m.b.t. Taal &
Communicatie vernieuwd en geactualiseerd. Er zijn voor beide doelgroepen afspraken gemaakt over
de te hanteren middelen en materialen.
Doelen voor dit jaar
1. Oriëntatie op visievorming op de eisen voor een nieuwe methode
2. Oriëntatie op nieuwe methodes
3. Gewenste invoeringstraject vormgeven
Meetbare resultaten
1. Eind schooljaar 2018-2019 is er een visie op Taal & Communicatie door het team van Talryk
vastgesteld. Deze visie vormt legt de basis voor de eisen voor een keuze voor een nieuwe methode.
2. Eind schooljaar 2018-2019 heeft er een oriëntatie plaats gevonden op nieuwe methodes binnen
Taal & Communicatie.
3. Eind schooljaar 2018-2019 is de gewenste invoeringstraject vormgegeven.
Haalbaarheidsfactoren
Draagvlak speelt een gunstige rol t.a.v. de haalbaarheidsfactoren. Daarnaast is deelname en
bijdrage aan een gezamenlijk onderwijsontwikkelingsproces van SO Fryslân ook een bevorderende
factor om tot gezamenlijke ontwikkeling te komen voor de doelgroepen van de scholen zodat het
aanbod wordt uitgewerkt is in leerroutes, leerlijnen en uitgewerkte leerstofpakketten.
Tijdsplanning
september
januari
mei
mei

Startbijeenkomst Schoolmonitor met alle projecteigenaren.
Tussentijdse evaluatie projecteigenaren & SOW
Eindevaluatie projecteigenaren (schooljaarverslag) & SOW
Vooruitblik op volgend schooljaar (schooljaarplan).

Schoolontwikkelaar
Schoolontwikkelaar
Schoolontwikkelaar
Schoolontwikkelaar
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Implementeren
Leerstofaanbod | Leerstofaanbod VSO // Sociaal emotionele ontwikkeling

Sociaal Emotioneel Leren
Aanleiding voor dit project
In Sociaal Emotioneel Leren (SEL) is al veel geïnvesteerd, specifiek sinds schooljaar 2015-2016.
Schooljaar 2016-2017 heeft de school grote stappen gemaakt ten aanzien van haar ontwikkeling op
het gebied van SEL. Er is onder andere onderzoek verricht naar methoden (Kwink/ Mijn Weva/ Mijn
Werk), hier heeft men praktijkervaring mee opgedaan en er zijn groepsplannen SEO ontwikkeld
(AuReCoOl). Het zijn slechts een aantal onderdelen die schooljaar 2016-2017 in de planning waren
opgenomen. Om onze keuzes goed te kunnen implementeren in de praktijk, blijft aandacht voor dit
traject noodzakelijk. Er moet een visiedocument tot stand gebracht worden in schooljaar 2018-2019,
waarin de gemaakte keuzes worden verantwoord.
Huidige situatie
Na oriëntatie en praktijkervaring in schooljaar 2017-2018 worden de Gouden weken aan het begin van
het schooljaar 2018-2019 geïmplementeerd. Verdieping van de theorie, doel van de Gouden weken
en praktische handvatten staan centraal met specifieke aandacht voor mediawijsheid.
Oriëntatie op de Vreedzame school in Fase 1 (begin schooljaar 2018-1019) is gewenst om een goede
overgang vanuit het SO te bespoedigen.
De borging methoden sociaal emotionele ontwikkeling staat centraal. Fase 1 en 2 ZML/Structuur gaan
praktijkervaring opdoen met Mijn SoVa in de klas i.v.m. goede aansluiting op fase 3 Mijn Weva.
Uiteindelijk gewenste situatie
Een visiedocument dat in schooljaar 2018-2019 tot stand is gebracht, waarin de gemaakte keuzes
worden verantwoord.
Doelen voor dit jaar
1. Implementeren van De Gouden Weken.
2. Visie SEL vaststellen. Het zoeken naar de verbinding van alles wat er al is en loopt op Talryk.
3. Praktijkervaring opdoen met Mijn Sova in Fase 1 & 2 ZML/Structuur i.v.m. goede aansluiting op
Mijn Weva/ Mijn Werk (Fase 3).
Meetbare resultaten
1. In schooljaar 2018-2018 zijn de Gouden Weken geïmplementeerd.
2. Eind schooljaar 2018-2019 is de visie SEL vastgesteld. Is er gezocht naar de verbinding van alles
wat er al is en loopt op Talryk.
3. In schooljaar 2018-2019 is er praktijkervaring op gedaan met Mijn Sova in Fase 1 & 2
ZML/Structuur i.v.m. goede aansluiting op Mijn Weva/ Mijn Werk (Fase 3).
Haalbaarheidsfactoren
 Betrokkenheid van het team.
 Praktische voorlichting Gouden Weken & Mediawijsheid op de eerste schooldag door Boaz
Bijleveld (ATN) en Marinka Bakker (CEDIN).
 Om alle ontwikkelingen en de gemaakte afspraken m.b.t. methodieken, methodes en
leerlingvolgsysteem van de verschillende afdelingen te kunnen formuleren is er een
werkgroep gevormd dat bestaat uit IB Structuur/ZML, IB Basis, GD Basis/ZML fase 3 en
vakleerkracht.
 Coaching door IB Structuur/ZML
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Tijdsplanning
september
januari
mei
mei

Startbijeenkomst Schoolmonitor met alle projecteigenaren.
Tussentijdse evaluatie projecteigenaren & SOW
Eindevaluatie projecteigenaren (schooljaarverslag) & SOW
Vooruitblik op volgend schooljaar (schooljaarplan).

Schoolontwikkelaar
Schoolontwikkelaar
Schoolontwikkelaar
Schoolontwikkelaar

Praktijkervaring
Leerstofaanbod | Leerstofaanbod VSO // Rekenen & Wiskunde

Rekenen
Aanleiding voor dit project
Uit de interpretatie van de leeropbrengsten (a.d.h.v. kwaliteitspeilingen en analyse toetsing 20152016) is gebleken dat het onderdeel praktisch rekenen uitvalt. Dit geldt met name voor het
rekenonderdeel meten en wegen. Ten aanzien van rekenen was de wens om in schooljaar 2016-2017
extra lestijd in te gaan zetten op dit onderdeel. Door het team in dit proces mee te nemen, is gebleken
dat er een andere behoefte bestond: visievorming. Door het ontbreken van een duidelijke rekenvisie,
bleef hetgeen wij deden voelen als 'los zand', niet als een standvastig geheel. Door in schooljaar 20162017 met het team een visie op ons rekenonderwijs te hebben gevormd, is er een beleidsstuk
opgesteld. Dit stuk heeft tijdens de eindevaluaties voor rekenen als handvat gediend en iedereen kijkt
vanaf heden door eenzelfde bril naar het aangeboden rekenonderwijs. Een ontwikkeling waar wij trots
op zijn.
Huidige situatie
Talryk heeft een waardevolle ontwikkeling doorgemaakt op rekenkundig gebied. Er ligt momenteel
een beleidsstuk, door het team tot stand gebracht. Dit beleidsstuk wordt in schooljaar 2018-2019 aan
het team gepresenteerd en ter goedkeuring neergelegd bij het MT. De kwaliteitspeiling Rekenen is in
mei 2017 afgenomen, om te bepalen op welk gebied de school zich ten aanzien van haar
rekenonderwijs verder kan ontwikkelen. Uit deze kwaliteitspeiling is naar voren gekomen dat er
behoefte aan een methode is, die (nog) beter aansluit bij onze rekenvisie. In schooljaar 2018-2019
gaan de klassen praktijkervaring opdoen met de rekenmethode Rekenboog.zml.
Uiteindelijk gewenste situatie
Talryk beschikt over een rekenmethode, die volledig aansluit bij de rekenvisie, omschreven in het
beleidsstuk Rekenen. Het team is bekend met deze visie, heeft deze visie zelf vorm gegeven. Er is
sprake van betekenisvol, praktisch rekenonderwijs, waardoor de leeropbrengsten vergroot worden.
Dit blijkt uit de rapportage leeropbrengsten.
Doelen voor dit jaar
1. Beleidsstuk rekenen afronden, presenteren aan team en goedkeuring MT vragen
2. Praktijkervaring opdoen met Rekenboog.zml
3. Nieuwe leerlijnen rekenen presenteren aan het team
4. Toetsbeleid kritisch doornemen en waar nodig aanpassen
Meetbare resultaten
1. Het beleidsstuk wordt in oktober 2018 aan het team gepresenteerd na goedkeuring van het MT.
2. Vanaf september tot januari gaan zes klassen uit de ZML en Structuur praktijkervaring opdoen met
Rekenboog.zml. In januari wordt de methode geëvalueerd en eventueel doorgevoerd door de gehele
school.
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3. In september 2018 worden de nieuwe rekenleerlijnen gepresenteerd aan de werkgroep Rekenen
vanuit het bovenschoolse platform. In oktober samen met het beleidsstuk worden de leerlijnen
gedeeld met het team.
4. De IB en LK met taak rekenen, nemen deel aan de bovenschoolse rekenwerkgroep waar zij input
krijgen over het toetsbeleid deze input wordt vertaald en gedeeld met het team van VSO Talryk.
Haalbaarheidsfactoren
1. De inzet van zowel IB en leerkracht(en) met taak Rekenen
2. Deelname aan de werkgroep rekenen op stichtingsniveau
Tijdsplanning
mei
september
januari
april

Vooruitblik op volgend schooljaar (schooljaarplan).
Startbijeenkomstprojecteigenaren
Tussenevaluatie projecteigenaren
Eindevaluatie projecteigenaren

Schoolontwikkelaar
Schoolontwikkelaar
Schoolontwikkelaar
Schoolontwikkelaar

Praktijkervaring
Leerstofaanbod | Leerstofaanbod VSO // Culturele en creatieve expressie

Cultuur
Aanleiding voor dit project
In het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) staat in het uitstroomprofiel Dagbesteding de
voorbereiding op een gerichte dagbesteding, wonen, vrijetijdsbesteding en burgerschap centraal.
Het leergebied 'culturele oriëntatie en creatieve expressie' draagt daaraan bij, door het stimuleren van
de persoonlijke, creatieve en kunstzinnige ontwikkeling van leerlingen, de ontwikkeling van de
verbeeldingskracht en de ontwikkeling van competenties om de vrije tijd op een passende en
bevredigende manier vorm te geven. Het richt zich op situaties, nu en in de toekomst, van dagelijks
leven in de privé sfeer (wonen, vrije tijd) en op het stimuleren van deelname aan sociaal-culturele
activiteiten. Daarmee is culturele oriëntatie en creatieve expressie niet alleen een leergebied, maar
ook een vormingsgebied, waarin leerlingen hun kennismaking met culturele activiteiten en
kunstzinnige en creatieve uitingen verbreden en verdiepen, voortbouwend op de kunstzinnige
oriëntatie in het speciaal onderwijs. Als vormingsgebied is culturele oriëntatie en creatieve expressie
uitermate geschikt voor het ontwikkelen van competenties voor, en bewustwording van, een zinvolle
en bevredigende besteding van vrije tijd.
Huidige situatie
Talryk wil een zo breed mogelijke vorming van de leerling, ongeacht zijn / haar mogelijkheden en
onmogelijkheden. Dit betekent dat we ten aanzien van cultuureducatie de leerlingen laten
kennismaken met kunstzinnige en culturele aspecten van de samenleving. Daaronder vallen in elk
geval:
·
·
·
·
·
·
·

Beeldende kunst
Muziek (theater)
Dans (theater)
Drama (theater)
Literatuur
Film
Audio-visuele vorming / media
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Uiteindelijk gewenste situatie
1. Het cultuuraanbod optimaliseren binnen Talryk, zodat onze leerlingen zich ook op dit vlak
uitgedaagd voelen en kunnen ontwikkelen. Daarnaast willen we bereiken dat er een koppeling
tussen cultuuractiviteiten komt tussen binnen- en buitenschools.
Doelen voor dit jaar
1. Onderzoeken of een sector Kunst en Cultuur haalbaar is voor onze school en leerlingen.
2. Fase 3 ZML gaat de koppeling maken tussen cultuuractiviteiten binnen- en buitenschools.
3. Starten met cultuurweken binnen de Talryk, deze zijn gebaseerd op de afgenomen nulmeting in
2017-2018 in samenwerking met De Lawei.
4. Pilot thema voor basisgroepen uitvoeren.
5. Mienskips dei SO Fryslân mede organiseren binnen Talryk.
Meetbare resultaten
1. Eind schooljaar 2018-2019 wel of niet bepalen of een sector Kunst & Cultuur haalbaar is.
2. Eind van het schooljaar 2018-2019 kan worden geconcludeerd dat er animo is voor de aangeboden
buitenschoolse cultuuractiviteiten.
3. In december 2018 evalueren van de eerste cultuur weken. De uitkomsten worden gelijk verwerkt
en meegenomen voor de tweede periode. In april 2019 worden de tweede cultuurweken
geëvalueerd. Deze worden aan het team in mei 2019 gepresenteerd tijdens de bijeenkomst
projecteigenaren aan het team.
4. In april 2019 weten we of de cultuuractiviteiten geïntegreerd kunnen worden in het thema aanbod
van de basisgroepen.
5. November 2018 geëvalueerd in de bovenschoolse cultuurwerkgroep.
Haalbaarheidsfactoren
• Inzet en taakvrije uren voor de coördinatoren Cultuur (Adriana en Janny)
• Betrokkenheid van het team.
Tijdsplanning
september
januari
mei
mei

Startbijeenkomst Schoolmonitor met alle projecteigenaren.
Tussentijdse evaluatie projecteigenaren & SOW
Eindevaluatie projecteigenaren (schooljaarverslag) & SOW
Vooruitblik op volgend schooljaar (schooljaarplan).

Schoolontwikkelaar
Schoolontwikkelaar
Schoolontwikkelaar
Schoolontwikkelaar

4.Kwaliteitszorg
Implementeren
Kwaliteitszorg | Systeem van kwaliteitszorg

Collegiale bezoeken
Aanleiding voor dit project
In eerste instantie was er een audit ingepland in de periode van november 2016. Een onverwacht
inspectiebezoek, voorafgaand aan deze audit, leidde er toe dat destijds besloten is de audit te
verplaatsen naar maart 2017. Talryk is een school, die voortdurend in ontwikkeling is en er worden
hoge ambities gesteld.
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De ontwikkelingen die plaats hebben gevonden in de periode tussen november 2016 en maart 2017,
alsmede het inspectiebezoek en de resultaten hiervan, leidden er toe dat de school het besluit heeft
genomen de audit ook niet door te laten gaan in maart 2017. De inzet van een audit in die periode leek
geen toevoeging te hebben. Uiteraard heeft Talryk zeker ambities en wordt er voortdurend gestreefd
naar eigenaarschap onder klassenleiding. Een andere vorm van auditering, niet vanuit externe bron
maar vanuit intern, ziet de school als een passende en volgende stap in haar ontwikkeling .
Huidige situatie
Destijds werd besloten de audit in november 2017 in te plannen (een jaar later dan in eerste instantie
gepland). Eind schooljaar 2016-2017 kwamen de gesprekken over het doel van deze audit wederom
tot stand. De conclusie werd getrokken dat de vorm van de audit, zoals deze in november 2016 bedacht
is, inmiddels niet meer passend is bij de situatie van de school. Talryk streeft naar voortdurende
ontwikkeling en hecht grote waarde aan het creëren van eigenaarschap onder het eigen personeel. De
school heeft dan ook een duidelijke voorkeur voor het werken aan kwaliteit in de vorm van collegiale
bezoeken. De kijkwijzers Didactisch Handelen (kwaliteitskaarten) zijn door de teams gespecificeerd,
per doelgroep en per fase. De goede les, de '4' score, is in kaart gebracht. Deze kijkwijzers, ontworpen
door het personeel, zullen in de praktijk toegepast gaan worden, om elkaar zodoende van feedback te
kunnen voorzien. Personeel wordt eigenaar van het eigen leerproces en van het leerproces van
zijn/haar collega.
Uiteindelijk gewenste situatie
1. Collegiale bezoeken dient als krachtig instrument om te werken aan kwaliteit, aan de processen
om hiertoe te komen. Dit bevordert het leren van het personeel van Talryk, alsmede het leren van de
school.
2. Collegiale bezoeken, richt zich op het planmatig verbeteren van alle processen in de school.
3. Het gehele team van Talryk voelt zich eigenaar van zijn/of haar eigen leerproces, alsmede van de
ontwikkelingen binnen de school.
Doelen voor dit jaar
1. Vanuit een professionele leervraag insteken op collegiale bezoeken.
2. Gefaciliteerd wordt dat de leerkrachten en ondersteuners klassenbezoeken bij elkaar afleggen
a.d.h.v. de kijkwijzer Didactisch handelen.
3. Evaluatie op deze wijze van kwaliteitszorg. Feedback leidt tot verbetering en verfijning voor
schooljaar 2019-2020.
Meetbare resultaten
1. Dit jaar draaien we een pilot qua inplannen van de collegiale bezoeken. Het team mag zelf de
collegiale bezoeken in plannen in de periode van de herfstvakantie tot de kerstvakantie. In de
jaarplanning 2018-2019 is de periode opgenomen wanneer de leerkrachten en ondersteuners de
collegiale bezoeken dienen af te nemen bij elkaar.
3. Evaluatie op deze wijze van kwaliteitszorg. Feedback leidt tot verbetering en verfijning voor
schooljaar 2019-2020.
Haalbaarheidsfactoren
1. Faciliteren dat leerkrachten de klassenbezoeken af kunnen leggen onder eigen werktijd.
Tijdsplanning
september Startbijeenkomst Schoolmonitor met alle projecteigenaren.
oktober
Start periode van collegiale bezoeken binnen Talryk
oktober
Faciliteren van leerkrachten en ondersteuners zodat zij
klassenbezoeken kunnen afleggen onder eigen werktijd

Schoolontwikkelaar
Teamleiders
Directie
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januari
januari
maart
mei
mei

Verzamelen van feedback van de collega’s met betrekking
tot de collegiale bezoeken
Tussentijdse evaluatie projecteigenaren & SOW
Terugkoppelen collegiale bezoeken op teamvergadering
Eindevaluatie projecteigenaren (schooljaarverslag) & SOW
Vooruitblik op volgend schooljaar (schooljaarplan).

Schoolontwikkelaar
Schoolontwikkelaar
Schoolontwikkelaar
Schoolontwikkelaar
Schoolontwikkelaar

5. Schoolklimaat
Praktijkervaring
Schoolklimaat | SK 1 Veiligheid

Overkoepelend project Sociale Veiligheid
Aanleiding voor dit project
De school in zijn algemeenheid op verschillende onderdelen aan de slag om de sociale veiligheid van
de leerlingen te verbeteren. Het ontstaat vanuit wettelijk kaders en om eigen aspecten van kwaliteit
te formuleren en realiseren.
Personeelsleden worden niet alleen, o.a. aan de hand van kwaliteitspeilingen, bevraagd naar hun
bevindingen en gedachten over het functioneren binnen de school, maar ook leerlingen wil Talryk in
dit proces betrekken. Leerlingen zijn immers onze spiegel. Een uitermate belangrijke graadmeter, om
te bepalen wat wij als school goed doen en waar onze uitdagingen en kansen liggen. Stichtingsbreed
is ervoor gekozen om een gevalideerd instrument te gaan hanteren, welke jaarlijks ingezet wordt.
Uiteraard is dit instrument representatief en gestandaardiseerd. De keuze is gevallen op de invoering
van de Kwaliteitsvragenlijst (V) SO+ ZML. Schooljaar 2017-2018 is deze voor de tweede keer
afgenomen. Uit de resultaten zijn aandachtspunten naar voren gekomen, waaraan wij schooljaar 20182019 willen werken. Ook is een vragenlijst Sociale Veiligheid onder ouders/verzorgers afgenomen. De
school wil hier ook een jaarlijks terugkerend ritueel van maken, tevens in het kader van
Ouderbetrokkenheid 2.0. Hierin ligt een logische verbinding.
Huidige
situatie
Het project Sociale Veiligheid bestaat uit diverse onderdelen en projecteigenaren.
De schoolontwikkelingsfase verschilt per onderdeel.
Per onderdeel is er een verantwoordelijke die de doelen, taken en tijdspad opstelt, de SOW monitort
de projecten:
 Seksualiteit, IB en werkgroep, oriëntatie
 Pesten, Marrit (leerkracht met taak), praktijkervaring opdoen
 Algemene monitoring sociale veiligheid (SOW), implementatie
 Mediawijsheid (IB en SOW), oriëntatie
 Schoolregels, GD en IB (2.0 projecten)
Uiteindelijk gewenste situatie
Alle onderdelen binnen het project leiden tot een algemeen veiligheidsgevoel onder zowel leerlingen,
ouder(-s)/verzorger(-s) en het team, binnen de schoolse settingen. Alle betrokken partijen geven aan
zich veilig te voelen binnen de systematiek welke de school heeft opgezet (in het klimaat welke de
school heeft gerealiseerd). VSO Talryk doet er alles aan om de Sociale Veiligheid in beeld te houden
en deze te optimaliseren.
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Doelen voor dit jaar
Dat de SOW overzicht houdt op de voortgang van de onderdelen binnen het overkoepelende project.
 Seksualiteit, IB en werkgroep, oriëntatie
1. Talryk wil dit schooljaar 18-19 een visie gaan vormen rondt het onderwerp seksualiteit.
2. Pilot draaien: oriënteren op methoden betreffende het onderwerp seksualiteit uitzoeken en
praktijkervaring opdoen met deze methoden.
 Pesten, Marrit (leerkracht met taak), praktijkervaring opdoen
1. Een pestprotocol schrijven, het pestprotocol presenteren aan het team en ter goedkeuring
neerleggen bij het MT.
2. De APC heeft contact met scholen binnen de stichting SO Fryslan om ervaringen te delen.
3. De APC orienteerd zich dit schooljaar op een anti-pestmethode voor Talryk, welke aansluit bij
ZML/Structuur.
 Algemene monitoring sociale veiligheid (SOW), implementatie
1. Afnemen enquête leerlingen en delen met inspectie, team, leerlingen en ouders.
2. Afnemen enquête ouders en delen met inspectie, team en terugkoppelen aan ouders.
3. Afnemen enquête onder het team en terugkoppelen aan team.
 Mediawijsheid (IB en SOW), oriëntatie
1. Gouden weken in combinatie met mediawijsheid.
2. Afstemmen schoolafspraak mobiele telefoon en gamen.
3. Hoe mediawijsheid integreren in ons onderwijs op Talryk.


Schoolregels, GD en IB (valt 18-19 onder 2.0 projecten) in borgingsfase komt deze onder
sociale veiligheidsproject.

Meetbare resultaten
Seksualiteit, IB en werkgroep, oriëntatie
1. Eind schooljaar 18-19 heeft het team van Talryk gezamenlijk de visie op seksualiteit bepaald. Deze
is vastgelegd door de werkgroep. En wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het MT.
2. Eind schooljaar 18-19 heeft de werkgroep Seksualiteit n.a.v. pilot een keuze gemaakt welke
methoden er aangeschaft gaat worden door Talryk.
Pesten, Marrit (leerkracht met taak), praktijkervaring opdoen
1. Oktober 2018 presenteert de APC het pestprotocol aan het team. Deze wordt daarna ter
goedkeuring neergelegd bij het MT.
2. De APC heeft contact met scholen binnen de stichting SO Fryslan om ervaringen te delen.
3. De APC komt in mei 2019 met een advies welke evidence-based anti-pestmethode aansluit bij ZML
& Structuur.
Algemene monitoring sociale veiligheid (SOW), implementatie
1. De leerling enquête welke is afgenomen in begin april 2019, laat een groei in sociale veiligheid zien
bij de leerlingen van Fase 1 & 2 van de structuur afdeling. De leerling enquête uitslag wordt in mei
2019 gedeeld met team, leerlingen en ouders.
2. De ouderenquête heeft een hogere respons laten zien t.a.v. afname in schooljaar 2017-2018. De
enquête wordt in mei 2019 na goedkeuring MT gedeeld met de inspectie. De feedback van ouders op
enquête wordt teruggekoppeld aan MT, Team & Ouders.
3. De afgenomen enquête onder het team wordt teruggekoppeld aan MT en het aan team.
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Mediawijsheid (IB en SOW), oriëntatie
1. Uit de evaluatie van de Gouden weken met het team blijkt dat de presentatie van Boaz Bijleveld
heeft geleid tot praktisch handvatten voor in de klas. Er is verdiepingsslag gemaakt in de klassen
t.a.v. De Gouden Weken.
2. In begin schooljaar is voor het team van Talryk welke afspraken er zijn t.a.v. gebruik mobiele
telefoon en gamen in/rondom de school. In de evaluatie in mei 2019 blijkt dat ieder teamlid op deze
wijze deze regels hanteert.
3. Eind schooljaar 18-19 ligt er een plan van aanpak klaar: Hoe mediawijsheid integreren in ons
onderwijs op Talryk.
Schoolregels, GD en IB (valt 2018-2019 onder 2.0 projecten) in borgingsfase komt deze onder het
sociale veiligheidsproject.
Haalbaarheidsfactoren
1. IB & LK zijn eigenaar. SOW behoudt overzicht over de projecten en stuurt aan waar nodig.
2. Betrokkenheid van het team.
Tijdsplanning
september APC schrijft pestprotocol, deelt het met team op vergadering
en ter goedkeuring bij MT leggen.
september Startbijeenkomst: per onderdeel met projecteigenaren de
doelen, planning, taken, haalbaarheid bespreken en
vaststellen
januari
Tussenevaluatie( voortgangsbespreking) projecteigenaren
maart
Tweede tussenevaluatie: peilen of de voortgang volgens
verwachting verloopt (projecteigenaren)
apr - mei
Eindevaluatie, schooljaarplan afronden (projecteigenaren)

Leerkrachten
Schoolontwikkelaar

Schoolontwikkelaar
Schoolontwikkelaar
Schoolontwikkelaar

Implementeren
Schoolklimaat | SK 1 Veiligheid // Schoolklimaat

De Gezonde School
Aanleiding voor dit project
Talryk wil zich (schoolbreed) onderscheiden in kwaliteit. Dit, ook op het gebied van gezondheid. Talryk
vindt het belangrijk dat de school gezond is, zowel voor haar leerlingen, voor ouder(s)/verzorger(s), als
voor haar personeel. Schooljaar 2016-2017 is een oriëntatiejaar geweest, waarin Talryk zich
georiënteerd heeft op De Gezonde School. In het schooljaar 2017-2018 hebben het deelcertificaat
Sport & Bewegen behaald.
Huidige situatie
In schooljaar 2015-2016 is reeds een start gemaakt met diverse aspecten, waaraan een Gezonde
School dient te voldoen. Hierbij valt te denken aan (het vaststellen van) beleid m.b.t. een rookvrije
school, de aanleg van een gezond schoolplein, deelname aan het project Fruitkracht (voor het team)
EU-schoolfruit voor de leerlingen en bijvoorbeeld aan het pilotproject met sta tafels voor leerlingen
van diverse klassen.
De school wenste gedurende het schooljaar 2016-2017 een tijdspad en visie te realiseren, zodat zij in
2017-2018 voor een eerste deelcertificaat in aanmerking kunnen gaan komen.
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De coördinator Gezonde School(docent BO), is eindverantwoordelijk is om het project gedurende het
schooljaar te gaan monitoren. Dit gebeurt gezamenlijk met een werkgroep, waarin alle fasen en
doelgroepen vanuit de school betrokken zijn. Besloten is dat wij schooljaar 2018-2019 voor het
deelcertificaat Gezonde Voeding & Roken/Alcohol/ Drugs willen gaan.
Uiteindelijk gewenste situatie
Het complete vignet De Gezonde School bestaat uit acht thema’s, waar een school certificaten voor
kan behalen. Per thema is aangegeven aan welke criteria de school moet voldoen om in aanmerking
te komen. Doel voor dit schooljaar is dat we streven om twee deelcertificaten te behalen, Gezonde
Voeding & Roken/Alcohol/ Drugs.
Doelen voor dit jaar
1.
Behalen van het deelcertificaat Gezonde Voeding.
2.
Ouders zijn betrokken bij het onderwerp 'Gezonde Voeding'.
3.
Leerlingen zijn zich bewuster van wat ze eten en hoe ze het eten.
4.
Behalen van het deelcertificaat Roken/Alcohol.
5.
Handhaving rookvrij schoolterrein.
Meetbare resultaten
1. Eind schooljaar 18-19 is het deelcertificaat Gezonde Voeding behaald.
2. Ouders zijn meer betrokken bij het onderwerp 'Gezonde Voeding' door het afnemen van een
ouderenquête en ouderavond.
3. Leerlingen zijn door voorlichtingslessen gegeven in de Lekker Fit week van Gezonde Voeding zich
bewust geworden van wat ze eten en hoe ze het eten.
4. Eind schooljaar 18-19 is het deelcertificaat Roken/Alcohol behaald.
5. Rookvrij schoolterrein is geëvalueerd in mei 2019.
Haalbaarheidsfactoren
• Inzet en taakvrije uren voor de coördinator Gezonde School.
• Werkgroep Gezonde School.
• Betrokkenheid van het team.
Tijdsplanning
september
januari
mei
mei

Startbijeenkomst Schoolmonitor met alle projecteigenaren.
Tussentijdse evaluatie projecteigenaren & SOW
Eindevaluatie projecteigenaren (schooljaarverslag) & SOW
Vooruitblik op volgend schooljaar (schooljaarplan).

Schoolontwikkelaar
Schoolontwikkelaar
Schoolontwikkelaar
Schoolontwikkelaar
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6. Onderwijsresultaten
Implementeren
Onderwijsresultaten | OR 1 Resultaten

Arbeidstoeleiding: verbeteren werknemersvaardigheden leerlingen
Aanleiding voor dit project
Voor leerlingen van Fase 3 ZML en STR is het heel belangrijk dat ze aan hun werknemers-vaardigheden
werken om zo goed mogelijk toegerust aan het werk te kunnen gaan in de naschoolse periode.
Huidige situatie
Op dit moment staat er elke vier weken een van de tien werknemersvaardigheden centraal. Wordt er
extra aandacht aan besteed en wordt er na afloop van de periode gescoord door zowel klasleerkracht
als praktijkleerkracht. Maar als de leerling zelf moet vertellen wat al goed gaat en wat nog beter zou
kunnen vanaf het scoreformulier, is dat te moeilijk.
Uiteindelijk gewenste situatie
Doordat de werknemersvaardigheden anders benoemd worden, het scoreformulier vereenvoudigd is
en de bijbehorende leerlijn ook, kan de leerling samen met leerkracht / mentor zijn of haar eigen doel
kiezen voor het komende schooljaar en zelf aangeven hoe hij/zij daaraan gaat werken.
Doelen voor dit jaar
1. Ervaring opdoen met de in schooljaar 2017-2018 ingezette werkwijze betreffende het project
werknemersvaardigheden.
2. Leerlijnen CED behorende bij de werknemersvaardigheden omzetten naar Talryk leerlijnen.
3. Mijn Weva/ Mijn Werk koppelen aan de 10 werknemersvaardigheden.
4. Communicatie: Het op de hoogte houden van personeel Fase 2 ZML en ouders Fase 3 ZML van de
ontwikkelingen.
5. De Basis IB -er en ZML IB-er gaan samen onderzoeken hoe de vereenvoudigde versie van de
werknemersvaardigheden ingezet kunnen worden bij afdeling Basis.
Meetbare resultaten
1. In schooljaar 2018-2019 is ervaring opgedaan met de in schooljaar 2017-2018 ingezette werkwijze
betreffende het project werknemersvaardigheden..
2. Eind schooljaar 2018-2019 zijn de leerlijnen CED behorende bij de werknemersvaardigheden
omgezet naar Talryk leerlijnen.
3. Eind schooljaar 2018-2019 is Mijn Weva/ Mijn Werk gekoppeld aan de 10
werknemersvaardigheden.
4. Communicatie: In schooljaar 2018-2019 is het personeel van personeel Fase 2 ZML en ouders Fase
3 ZML op hoogte gehouden van de ontwikkelingen binnen het project werknemersvaardigheden.
5. Eind schooljaar 2018-2019 weten de Basis IB -er en ZML IB-er of en eventueel hoe de
vereenvoudigde versie van de werknemersvaardigheden ingezet kunnen worden bij afdeling Basis.
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Tijdsplanning
aug - sep
Communicatie naar ouders op de ouderavond van Fase 3 in
september.
aug - dec
Jaarplannen maken samen met team om de leerlingen goed
te kunnen volgen bij hun individuele doel.
aug - dec
Vereenvoudigen formulier werknemersvaardigheden, de
bijbehorende leerlijnen en de bijbehorende posters
aanpassen.
aug - jan
Teamscholing mbt dit onderwerp, waarbij input van externen
gebruikt wordt bij dit project.
aug - jun
Materialen en methodes (Mijn Weva, Mijn Werk) koppelen
aan de werknemersvaardigheden.
september Startbijeenkomst Schoolmonitor met alle projecteigenaren.
januari
Tussentijdse evaluatie projecteigenaren & SOW
mei
Eindevaluatie projecteigenaren (schooljaarverslag) & SOW
mei
Vooruitblik op volgend schooljaar (schooljaarplan).

Intern Begeleider
Irene
Intern Begeleider
Irene
Intern Begeleider
Irene
Intern Begeleider
Irene
Intern Begeleider
Irene
Schoolontwikkelaar
Schoolontwikkelaar
Schoolontwikkelaar
Schoolontwikkelaar

Implementeren
Onderwijsresultaten | OR 2 Sociale en maatschappelijke competenties

Verdieping LACCS werken binnen de Basisafdeling
Aanleiding voor dit project
Het LACCS werken/ Ontwikkelingsdenken is het uitgangspunt ten aanzien van het onderwijs binnen de
Basisafdeling. Het Basisteam heeft behoefte aan verdieping op dit gebied. De NOG-scholingen die
normaliter gevolgd worden, had hiervoor geen geschikt aanbod. Om deze reden is heel bewust, door
het gehele team, de keuze gemaakt om aan een scholing LACCS deel te nemen. Deze scholing wordt
gegeven door GD en IB Basis.
Huidige situatie
Momenteel is met het LACCS werken ervaring opgedaan door het team. Het team heeft ervaren dat
het nodig is om de individuele leerling nog beter in kaart te brengen. Dit, om de leerling zodoende zo
goed mogelijk toe te rusten, zodat hij of zij, naar eigen mogelijkheden, kan functioneren in de huidige
maatschappij.
Men is nu op het punt belandt dat het LACCS werken ook in het 'schrijven' (OPP, individuele doelen)
moet worden weggezet. Dit vergt verdere verdieping, zodat alle teamleden in staat zijn om de
individuele ontwikkeling van de leerling helder te kunnen formuleren. Ook richting
ouder(s)/verzorger(s), en dan met name de nieuwe ouder(s)/verzorger(s).
Uiteindelijk gewenste situatie
1. Binnen de Basisafdeling wordt op alle gebieden gewerkt volgens het Ontwikkelingsdenken.
Doelen voor dit jaar
1. Verdieping rond de kennis van het Ontwikkelingsfase gesprek.
2. Verder verdieping rond het Goed Leven gesprek.
3. Het OPP LACCS proof maken.
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Meetbare resultaten
1. Resultaten uit het Ontwikkelingsfase gesprek zijn terug te vinden in het persoonsbeeld.
2. In het verslag van het 20 minutengesprek van VBTE/VBEE is n.a.v. de uitgangspunten van het goed
leven gesprek terug te lezen of we nog op de goede weg zitten met de leerling.
3. Aan het eind van het schooljaar willen we het OPP op maat hebben voor Basis en het
persoonsbeeld aangepast volgens het LACCS.
Haalbaarheidsfactoren
1. Aanwezigheid van alle teamleden Basis bij de interne LACCS Scholing.
Tijdsplanning
september
oktober
december
januari
januari
maart
april
mei
mei

Startbijeenkomst Schoolmonitor met alle projecteigenaren.
LACCS 1e cursusavond
LACCS 2e cursusavond
LACCS 3e cursusavond
Tussentijdse evaluatie projecteigenaren & SOW
LACCS cursusavond 4e bijeenkomst
LACCS cursusavond 5e bijeenkomst
Eindevaluatie projecteigenaren (schooljaarverslag) & SOW
Vooruitblik op volgend schooljaar (schooljaarplan).

Schoolontwikkelaar
Gedragsdeskundigen
Gedragsdeskundigen
Gedragsdeskundigen
Schoolontwikkelaar
Gedragsdeskundigen
Gedragsdeskundigen
Schoolontwikkelaar
Schoolontwikkelaar

7. Organisatie
Praktijkervaring
Organisatie | Contacten met ouders

Ouderbetrokkenheid 2.0
Aanleiding voor dit project
Schooljaar 2015-2016 is een eerste aanzet gemaakt m.b.t. het in kaart brengen van de ketenpartners
van Talryk. Dit document is het uitgangspunt geweest voor het huidige visiedocument Ketenpartners.
Ook geldt dat vorig schooljaar de ouderparticipatie, want dat was waar de school werkelijk aan
voldeed, in kaart is gebracht. Op dit document is eveneens voortgeborduurd. In plaats van
ouderparticipatie streeft Talryk naar ouderbetrokkenheid en dan wel naar Ouderbetrokkenheid 2.0.
Op lange termijn is Ouderbetrokkenheid 3.0 de ambitie, waarin ook leerlingen een grotere rol krijgen.
Voor nu is dit echter nog een stap te ver en niet aansluitend bij de schoolontwikkeling. Talryk wil
allereerst de stap maken om van 'zenden' naar 'wederzijds contact' over te gaan.
Huidige situatie
Het traject Ouderbetrokkenheid 2.0 wordt verlengd naar de fase van implementatie. Schooljaar 20172018 hebben we de eerste praktijkervaring opgedaan met de Nieuwjaarsreceptie in september en zijn
de eerste stappen gezet richting digitale communicatie ouders-school. Schooljaar 2018-2019 gaat
Talryk zich verder ontwikkelingen op de ouderbijeenkomst nieuwschooljaar en de
ouderinformatieavond Fase 3. Daarnaast willen in samenwerking met en vanuit verschillende
projecten (o.a. sociale veiligheid), binnen het project Ouderbetrokkenheid 2.0 een inhoudelijke
themaouderavond organiseren.
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Uiteindelijk gewenste situatie
1. Talryk voldoet aan voorwaarden die Ouderbetrokkenheid 2.0 stelt in schooljaar 2018-2019.
2. Talryk organiseert activiteiten, met als uitgangspunt Ouderbetrokkenheid 2.0.
3. Talryk streeft in de toekomst naar Ouderbetrokkenheid 3.0, waarbij ook de leerling een
grotere rol krijgt.
Doelen voor dit jaar
1. Implementeren van de 'Ouderbijeenkomst nieuw schooljaar' en de 'Ouderinformatieavond
Fase 3'.
2. Ouderenquête afnemen, met als doel een hoger respons behalen.
3. Praktijkervaring opdoen met de 'Digitale communicatie'.
4. Oriënteren op en praktijkervaring opdoen met het organiseren van een thema ouderavond.
Meetbare resultaten
1. Resultaten van de input van ouders, verzameld tijdens Ouderbijeenkomst Nieuw Schooljaar en de
Ouderinformatieavond Fase 3 omzetten in waar mogelijk concrete acties en terugkoppelen aan
ouders.
2. De ouderenquête, die de school jaarlijks afneemt, zal uitwijzen of de respons verhoogd is en of de
school vorderingen heeft gemaakt richting Ouderbetrokkenheid 2.0.
3. In november 2018 evaluatie bij ouders en het team over eerste ervaringen met digitale
communicatie en waar nodig bijstellen.
4. Starten met het organiseren van een jaarlijkse inhoudelijk thema ouderavond.
Haalbaarheidsfactoren
1. Teambetrokkenheid
2. Heldere & eenduidige communicatie
Tijdsplanning
september Ouderbijeenkomst Nieuw Schooljaar in het kader van
Ouderbetrokkenheid 2.0
september Ouderinformatieavond Fase 3 in kader van
Ouderbetrokkenheid 2.0
september Startbijeenkomst Schoolmonitor met alle projecteigenaren.
oktober
Evalueren Ouderbijeenkomst Nieuw Schooljaar en de
Ouderinformatieavond Fase 3
januari
Tussentijdse evaluatie projecteigenaren & SOW
apr - mei
Eindevaluatie schrijven t.b.v. het schooljaarverslag 20182019
mei
Eindevaluatie projecteigenaren (schooljaarverslag) & SOW
mei
Vooruitblik op volgend schooljaar (schooljaarplan 19-20)

Leerkrachten
Leerkrachten
Schoolontwikkelaar
Teamleiders
Schoolontwikkelaar
Schoolontwikkelaar
Schoolontwikkelaar
Schoolontwikkelaar
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Verklarende woordenlijst
ZML

:

Zeer moeilijk Lerenden

EIM

:

Eigen Initiatief Model (mensen met een verstandelijke beperking leren met
het EIM hoe ze zelf taken uit kunnen voeren)

LACCS

:

Afkorting voor de visie op werken met de Basisdoelgroep. LACCS staat voor
Lichamelijk welbevinden, Alertheid, Contact, Communicatie en Stimulerende
tijdsbesteding.

GGD

:

Gemeenschappelijke/ Gemeentelijke GezondheidsDienst

BO

:

Bewegings Onderwijs

SEO

:

Sociaal Emotionele Ontwikkeling

Mijn WEVA

:

WEVA staat voor WErknemersVAardigheden

VB

:

Voortgangs Bespreking

AuReCoOl

:

Leerlingvolgsysteem Sociaal emotionele ontwikkeling. AuReCoOl staat voor
Autonomie, Relatie, Competentie en Ontwikkelingsleeftijd.

Klein CVB

:

CVB staat voor Commissie Van Begeleiding. Het Klein CVB bestaat op Talryk
uit een directeur, twee teamleiders, twee gedragsdeskundigen, drie intern
begeleiders en een schoolontwikkelaar.

DS

:

DS staat voor Documenten Structuur. Hiermee wordt de interne server van
de school bedoeld, waartoe alle personeelsleden toegang hebben.

KGO

:

Kader Goed Onderwijs. Deze map is te vinden op de DS.

SBP

:

Strategisch BeleidsPlan

MT

:

Management Team, bestaande uit de directeur en de twee teamleiders.

SOW

:

Schoolontwikkelaar

IB

:

Intern Begeleider(s)

PRO/MBO

:

Praktijkonderwijs/ Middelbaar Beroeps Onderwijs
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