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Inleiding

‘Kansen zien is kansen creëren, elke beleidsperiode opnieuw’,  

het motto van het nieuwe schoolplan van de Inspecteur W. P. 

Blokpoelschool, speciaal onderwijs Gedrag. De vertaling van ons 

schoolmotto voor leerlingen, ouders en personeel: ‘Samen werken 

aan nieuwe kansen, elke dag opnieuw.

In dit schoolplan beschrijven wij onze beleidsdoelstellingen op 

hoofdlijnen voor de periode van 2019 – 2023. Zij vloeien voort uit de 

missie en de onderwijsvisie van de school. De laatste jaren wordt in 

het onderwijs met nadruk gesteld dat het onderwijs kinderen moet 

voorbereiden op hun toekomst. Een toekomst met nieuwe kansen 

voor kinderen, ook voor onze leerlingen. Hoe de toekomst eruit zal 

zien is niet te voorspellen. Wel is het de opdracht van de school om 

daarover na te denken. De Inspecteur W. P. Blokpoelschool heeft de 

ambitie een bijdrage te leveren aan de toekomst van haar leerlingen. 

Onze ambities vertalen we in een aantal beleidsdoelstellingen die 

we toelichten in het schoolplan.

Het plan is tot stand gekomen in samenspraak met teamleden, 

ouders, het managementteam en de medezeggenschapsraad.  

De wens van onze gesprekspartners om in de komende vier jaar 

gezamenlijk het accent te leggen op het versterken van de didacti-

sche kwaliteit en een breed didactisch aanbod is een van de 

hoofddoelstellingen geworden. De medezeggenschapsraad heeft 

ingestemd met het Schoolplan 2019 – 2023. 

Uitgangspunt voor de nieuwe beleidsperiode is onze huidige situatie, 

inclusief de evaluatie van het huidige schoolplan, het jaarplan 2018 

– 2019, externe evaluaties en de tevredenheidsonderzoeken onder 

personeel, ouders en leerlingen. De Inspecteur W. P. Blokpoelschool 

valt onder het bestuur van De Haagse Scholen. Het ambitiestate-

ment van De Haagse Scholen is het kader waarbinnen de Inspecteur 

W. P. Blokpoelschool acteert. Het heeft richting gegeven voor de 

totstandkoming van dit schoolplan. In de afgelopen beleidsperiode 

zijn we een nieuwe weg ingeslagen en hebben we met een systema-

tische en planmatige aanpak ons onderwijs en onze schoolorgani-

satie vernieuwd. Dit binnen de vertrouwde structuur en kaders die 

voor onze leerlingen zo belangrijk zijn. Enkele opvallende resultaten 

van de afgelopen beleidsperiode waar we trots op zijn, zijn het 

invoeren van een nieuwe taal-, rekenmethode en methode voor 

persoonlijkheidsvorming en wereldoriëntatie. In deze periode hebben 

ook een nieuwe pedagogische begeleidingsvorm ontwikkeld 

gebaseerd op het versterken van gewenst gedrag. Daarbij is de 

school in drie jaar tijd gegroeid van 56 naar 120 leerlingen. Dit 

betekende een uitbreiding van het aantal leerkrachten, onderwijs-

ondersteuners en leden in het onderwijsondersteuningsteam.  

Een nieuwe ontwikkeling in deze periode is ook het onderwijsaanbod 

voor jonge leerlingen en de start met een speciaal onderwijsaanbod 

voor leerlingen met zeer moeilijk gedrag én een langzaam leertempo, 

onze z.g. ZMOLKgroepen. We hebben als school flinke stappen 

gemaakt en zijn op weg om onze ambitie te bereiken.

In dit schoolplan vindt u een korte beschrijving van onze school en 

haar omgeving.

Hierna zetten we ons schoolconcept uiteen. Waar staan we voor en 

waar gaan we voor. Dit zal vooraf gegaan worden door de uitgangs-

punten en ambities van onze stichting, De Haagse Scholen.

Voorts zoomen wij in op ons onderwijskundig beleid. Wat is de 

inhoud van ons onderwijs, hoe zorgen wij voor onze leerlingen,  

wat betekent dit voor ons pedagogisch klimaat en ons didactisch 

handelen. Welke ambities en doelen hebben we voor de komende 

vier jaar en hoe zetten we deze weg in de tijd (meerjarenplanning). 

Het schoolplan dat nu voor u ligt wordt leidend voor de komende vier 

jaar. Voorafgaand aan elk schooljaar wordt een jaarplan opgesteld, 

waarin onze doelen en ambities uit het schoolplan uitgewerkt worden 

i concrete acties. We gebruiken hiervoor de cyclus van oriëntatie, 

planning, realisatie, evaluatie en verankering. Het jaarplan wordt 

jaarlijks geëvalueerd en opnieuw vastgesteld in gesprek met bestuur, 

team en medezeggenschapsraad. 

Namens team en directie Inspecteur W. P. Blokpoelschool,

Niels Willemsen, locatiedirecteur

Hanneke Blom, meerscholendirecteur
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Onze school en haar omgeving

Naam Inspecteur W. P. Blokpoelschool

Brinnummer 20IX

Adres Haardstede 1, 2543 VS Den Haag

Telefoonnummer 070-3211459

Directeur Hanneke Blom

Emailadres h.blom@blokpoelschool.nl

Website www.blokpoelschool.nl

Onze school is een van de 52 scholen van 

stichting De Haagse Scholen, openbaar 

basis- en speciaal onderwijs in Den Haag. 

De Haagse Scholen bestaat uit 44 

reguliere basisscholen, 3 SBO scholen  

en 5 (V)SO scholen.

Schoolomschrijving
De Inspecteur W. P. Blokpoelschool is een 

school voor kinderen met een ernstige 

gedragsproblematiek in de leeftijd van 4 tot 

en met 12 jaar, veelal gecombineerd met 

leerproblemen, - achterstanden en/of 

systeemproblematiek. Leerlingen vanaf  

4 jaar met een geldige toelaatbaarheids-

verklaring kunnen ingeschreven worden. In 

de praktijk zijn de jongste leerlingen 5 jaar 

als zij instromen. Op de school bieden we 

een onderwijsplek aan leerlingen met 

externaliserende gedragsproblematiek die 

vaak al meerdere basisscholen, speciaal 

basisscholen of scholen voor speciaal 

onderwijs hebben bezocht en daar niet 

meer verder konden. Naast de leerlingen 

met ernstige gedragsproblematiek is er ook 

een groep leerlingen die te maken heeft 

met een forse leerproblematiek in combi-

natie met gedragsproblematiek. Dit is de 

zogenoemde ZMOLK-stroom.

Wij zijn een openbare school en werken 

vanuit deze identiteit. Kinderen die tot onze 

doelgroep behoren en waarvan de 

verwachting is dat zij profijt hebben van ons 

onderwijs- en ondersteuningsaanbod bieden 

wij een onderwijsplek. De culturele, sociale 

en geografische afkomst en herkomst, de 

godsdienstige of levensbeschouwelijke 

achtergrond en geaardheid van de 

leerlingen spelen hierbij geen rol. Op school 

leren, werken en spelen alle kinderen met 

elkaar. Onze school zien wij als dé 

ontmoetingsplaats voor kinderen waar zij 

oefenen in sociale omgangsvormen en met 

het open, respectvol omgaan met elkaar. 

Op school geleerd en geoefend, na 

schooltijd ze toepassen zorgt voor een 

stevige basis om te groeien en te ontwik-

kelen. Het open en respectvol omgaan met 

elkaar verwachten wij ook van teamleden, 

ouders, bezoekers en externen.

Eind schooljaar 2018-2019 volgen  

120 leerlingen onderwijs op onze school.  

In de afgelopen 4 jaar is de school gegroeid 

van 56 naar deze 120 leerlingen. 95 ZMOK 

leerlingen volgen in 7 groepen van 12 tot 

14 leerlingen onderwijs. 25 ZMOLK-

leerlingen zijn verdeeld in 3 groepen van 

gemiddeld 8 leerlingen. Het onderwijs wordt 

in elke klas gegeven door een lesgevend 

teamlid en een onderwijsondersteuner.  

De lestijden zijn van 8.30 tot 14.30 met 

uitzondering van de woensdag. De lestijd 

eindigt dan om 12.30.

Leerlingpopulatie
Op de Blokpoelschool zitten leerlingen met 

diverse gedrags- en ontwikkelingspro-

blemen, waarbij agressief-, zelfbepalend- en 

grensoverschrijdend gedrag op de voorgrond 

staat. Een deel van deze leerlingen zit voor 

plaatsing op de Blokpoelschool thuis of 

heeft al een groot aantal schoolwisselingen 

achter de rug. Onderliggend aan de 

beschreven gedragsproblematiek is er vaak 

sprake van een vorm van hechtings-

problematiek of trauma, maar er zijn ook 

leerlingen waarbij de problemen in het 

(schools)functioneren worden veroorzaakt 

door ADHD, ODD of een vorm van autisme. 

Daarnaast heeft een deel van de leerlingen 

mailto:h.blom%40blokpoelschool.nl?subject=
http://www.blokpoelschool.nl
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naast gedragsproblemen milde- tot ernstige 

leerproblemen veroorzaakt door bijvoor-

beeld een licht verstandelijke beperking of 

een spraak-taalstoornis. Regelmatig is er bij 

leerlingen sprake van een combinatie van 

bovengenoemde problematiek, waardoor de 

ontwikkeling is gestagneerd. 

De Blokpoelschool biedt geen onderwijs 

aan leerlingen waarbij sprake is van 

(hoofdzakelijk) internaliserende problema-

tiek of psychiatrische problematiek, 

leerlingen die functioneren op zeer moeilijk 

lerend niveau waarbij het verwachte 

leerrendement in groep 8 lager is dan E3/

M4, leerlingen die om deel te kunnen 

nemen aan het onderwijs afhankelijk zijn 

van een hoofdzakelijk individuele aanpak en 

ondersteuning en leerlingen die voor het 

functioneren binnen school afhankelijk zijn 

van vrijheidsbeperkende maatregelen zoals 

fixatie of insluiting/separatie. Daarnaast 

wordt gezien dat leerlingen die als zeer 

angstig of teruggetrokken worden 

omschreven in het sociale contact, vaak 

niet tot hun recht komen op de 

Blokpoelschool. De Blokpoelschool biedt in 

sommige gevallen onderwijs aan leerlingen 

met meer leerpotentieel, leerlingen met 

spraak-taalproblemen en/of NT2 problema-

tiek en leerlingen met een angststoornis, 

maar is geen specialist op dit gebied. 

Leerlingen met dergelijke problematiek 

worden dan ook alleen op de 

Blokpoelschool geplaatst als er sprake is 

van voorliggende problematiek in het gedrag 

en/of de aanstuurbaarheid.

Ouderpopulatie
Onze ouders verschillen onderling wat 

betreft het sociaal-economisch milieu, de 

woonwijk, de woonplaats, maar ook wat 

betreft gezinssamenstellingen. Wat hen 

bindt is het feit dat zij (pleeg-, zorg ouders 

zijn van een kind / kinderen met een 

specifieke onderwijs- en ondersteunings-

behoefte.

Kinderen op de Blokpoelschool komen vaak 

uit gezinnen waar diverse problemen spelen 

die het functioneren van het gezin als 

geheel ernstig belemmeren. Hierbij gaat het 

vaak om huiselijk geweld, verslaving en 

persoonlijkheidsproblematiek bij ouders, 

ziekte van ouders, een verstandelijke 

beperking, schulden en werkeloosheid of 

een combinatie van deze factoren. 

Sommige van deze gezinnen kunnen dan 

ook worden beschreven als multiproblem 

gezinnen. Voor de leerlingen afkomstig uit 

deze gezinnen geldt dat de problemen in 

het systeem negatief bijdragen aan hun 

ontwikkeling en vaak een oorzaak zijn van 

de bestaande gedragsproblematiek. Een 

gedeelte van de leerlingen op de 

Blokpoelschool groeit niet op bij de 

biologische ouders en is (tijdelijk) opge-

nomen in een pleeggezin, gezinsvervangend 

tehuis of gezinshuis, soms als gevolg van 

de gedrags- en ontwikkelingsproblematiek. 

Tenslotte is er een groep leerlingen die 

opgroeit in gezinnen die kunnen worden 

beschreven als functioneel en draag-

krachtig, maar waarbij sprake is van een 

complexe combinatie van kindfactoren die 

de ontwikkeling van de leerling belemmeren 

en veel vragen van de pedagogische 

vaardigheden van ouders.

Binnen de Stichting De Haagse Scholen zijn 

wij één van de scholen voor het speciaal 

onderwijs. Samen met De Strandwacht, 

school verbonden aan het Pedologisch 

Instituut, en de Eerste Nederlandse 

Buitenschool, school voor leerlingen met 

een ernstige internaliserende problematiek, 

bieden wij leerlingen in de basisschoolleef-

tijd gespecialiseerd onderwijs op gebied 

van gedrag aan. Drie scholen voor kinderen 

met een psychiatrische, emotionele, 

gedrags- of opvoedingsproblematiek, drie 

scholen met een eigen identiteit, een eigen 

specialisme en gevestigd in verschillende 

Haagse stadsdelen. Wij onderscheiden ons 

van de twee andere scholen door ons 

specifieke schoolklimaat. Drie scholen die 

ook een gezamenlijk ambulante dienst De 

Loodsboot hebben. Met elkaar voeren wij 

de naam 4TACT-speciaal onderwijs Gedrag. 

De aansturing is door één meerscholendi-

recteur. 

Schoolomgeving
Onze school is gevestigd op de Haardstede 

1 in Den Haag. Het is tijdelijke huisvesting 

in het stadsdeel Escamp. Het gebouw heeft 

10 lokalen, een eigen afgesloten school-

plein, gymzaal en kookfaciliteiten. Alle 

ruimtes in de school worden optimaal 

gebruikt. Er is geen fysieke ruimte om in 

het aantal leerlingen en groepen te groeien. 
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In de omgeving van de school is voldoende 

parkeerplaats. Er zijn verschillende kleine 

winkelcentra op loopafstand. De school is 

fietsend en lopend goed en veilig bereik-

baar. Het openbaar vervoer is op loopaf-

stand aanwezig.

In de omgeving van de school zijn meerdere 

basisscholen gevestigd en een speciale 

basisschool. Met deze scholen onder-

houden we zakelijke contacten. In de 

nabijheid van de school is ook een 

woonvoorziening voor kinderen met 

gedrags- en opvoedingsproblemen. Een 

beperkt aantal leerlingen woont op deze 

voorziening. In de wijk zijn op loopafstand 

grasvelden waar we gebruik van maken om 

extra buiten te spelen en te sporten. Van de 

sportvoorzieningen in de omgeving maakt 

de school geen gebruik. In de wijk is ook de 

tweede Haagse ZMOK-school gevestigd.

De voorbereidingen voor onze nieuwbouw 

zijn in volle gang. De verwachting is dat we 

in het schooljaar 2020-2021 verhuizen naar 

onze nieuwe locatie in het stadsdeel 

Moerwijk. Bij de nieuwbouwplannen is 

rekening gehouden met onze ambities die  

u leest in dit schoolplan.

De school heeft een regiofunctie. Dit 

betekent dat slechts een klein aantal 

leerlingen in de nabijheid van de school 

woont. Van de 117 leerlingen op 1 februari 

2019 woont 74% in Den Haag, 

Leidschendam-Voorburg en Rijswijk. Van 

onze leerlingen komt ongeveer 4% uit de 

regio Zoetermeer, 10% uit Delft en 

Pijnacker-Nootdorp en 6% uit Westland.  

In de deze gemeenten wordt geen ZMO(L)

K-onderwijs aangeboden.

Onze school heeft geen voorschool of 
vroegschool. 
Ook hebben we geen voorschoolse en 

naschoolse opvang. Het laatste is wel een 

wens van de school, zie onze ambitie en  

het onderwijskundig beleid. Een tussen-

schoolse opvang willen wij (voorlopig) niet. 

Leerlingen worden in de middagpauze 

begeleid door ons eigen personeel. Dit 

biedt hen duidelijkheid en structuur. Zo zijn 

de regels voor leerlingen eenduidig in de 

klas én in de pauzes.

Wij werken samen met De Buitenwereld. 

De Buitenwereld biedt jeugdhulp aan 

kinderen met gedrags- of sociaal-emotionele 

problemen. Thuis, op school, bij de opvang 

en in de vrije tijd.

De locatie van De Buitenwereld is niet in 

Escamp. Leerlingen die hiervan gebruik-

maken worden opgehaald met taxi’s. Een 

van onze ambities is om een vestiging van 

De Buitenwereld in de nabijheid van de 

school te krijgen.

SWV 1 februari 2019 jongens < 8 jaar
jongens  
vanaf 8 jaar

meisjes < 8 jaar
meisjes  
vanaf 8 jaar

Totaal

PO2508 Betuwe 1 1

PO2812 Duin/Bollenstr 1 1

PO2814 Midden Holland 1 1

PO2808 Kindkracht 3 3

PO2803 Westland 2 5 7

PO2808 Delflanden 2 9 1 12

PO2817 Zoetermeer 1 4 5

PO2815 Haaglanden 15 61 2 9 87

Totaal 22 82 2 11 117
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Uitgangspunten en ambities schoolbestuur en school

Ambitie, missie, visie en doelstellingen 

lijken abstracte begrippen, maar geven juist 

de essentie van ons onderwijs aan. Wat 

voor school willen zijn, voor welke leer-

lingen, met welk onderwijs- en begeleidings-

aanbod. Als openbare school zijn wij 

onderdeel van de stichting De Haagse 

Scholen, openbaar basis- en speciaal 

onderwijs. De kenmerken van het openbaar 

onderwijs zijn vastgelegd in de Grondwet 

(art. 23). De onderstaande missie en de 

doelen van onze stichting zijn overgenomen 

uit haar ambitiestatement. Zij zijn het kader 

waarbinnen wij onze eigen schoolbeleid 

ontwikkelen. Met de visie, missie en 

algemene doelstelling van onze school 

sluiten we dit hoofdstuk af.

Uitgangspunten en ambities van 
De Haagse Scholen
“Wij bereiden onze leerlingen voor op de 

wereld van morgen” is de gezamenlijke 

missie van De Haagse Scholen.  

We richten ons daarbij op de volgende  

drie pijlers: 

1. Pedagogisch-didactische onderwijs-

vernieuwing

Gezamenlijk werken we aan onderwijsver-

nieuwing om ons onderwijs eigentijdser en 

toekomstgerichter te maken. Qua inhoud, 

organisatie en manier van werken. We 

willen de leermotivatie vergroten en bij 

kinderen bredere competenties ontwikkelen 

om ze beter toe te rusten voor de snel 

veranderende samenleving. Er zijn geen 

blauwdrukken; er is maatwerk nodig per 

leerling en per school. Alleen dan bereiden 

we ieder kind voor op de wereld van 

morgen.

2. Professionaliteit in mensen en cultuur

Onderwijsvernieuwing is alleen mogelijk als 

de professionaliteit voortdurend wordt 

gevoed. Daarbij is van en met elkaar leren 

en samen ontwikkelen essentieel. 

Professionalisering wordt daarmee 

onderdeel van onze cultuur: de manier 

waarop wij de dingen doen.

3. Versteviging van de profilering van De 

Haagse Scholen; binnen en buiten de 

organisatie.

We weten wat we in huis hebben en we 

willen dat dit zichtbaar is; binnen en buiten 

De Haagse Scholen. Dat vinden we 

belangrijk om van elkaar te leren en elkaar 

te inspireren. Ook kunnen we beter 

samenwerken (ook met externe partners) 

wanneer we weten waar elkaars expertises 

liggen (ook in relatie tot passend onder-

wijs). We willen dat alle leerlingen, 

medewerkers en ouders het verhaal van de 

organisatie en school kennen, daar trots op 

zijn en dit ook uitdragen. Ieder kind is bij 

ons welkom, ons onderwijs is openbaar. 

Het is onze kracht en we zijn daar  

trots op. 

De drie pijlers zijn gebaseerd op de beloftes 

van De Haagse Scholen, t.w.:

 ◆ Wij kennen ieder kind

 ◆ Wij stimuleren verwondering en 

nieuwsgierigheid

 ◆ Wij leren onze leerlingen om samen te 

werken en samen te leven

 ◆ Wij leren onze leerlingen verantwoorde-

lijkheid te nemen voor hun leerproces

 ◆ Wij verbeteren de dialoog met ouders 

over de ontwikkeling van leerlingen

 ◆ Wij onderzoeken en ontwikkelen onze 

kennis, houding en vaardigheden.

Missie, visie en ambities van 
Inspecteur W. P. Blokpoelschool

Missie en visie
‘Samen werken aan nieuwe kansen, elke 

dag opnieuw’

Vanuit de waarden veiligheid, eigenheid en 

samenwerking werken wij elke dag een zo 

goed mogelijk onderwijs in een zo veilig 

mogelijke omgeving.

Op de Inspecteur W. P. Blokpoelschool doen 

wij kind en ouders vier beloftes:

1. Kinderen mogen fouten maken om  

ervan te leren

2. Kinderen komen weer met plezier naar 

school

3. Kinderen voelen zich veilig op school

4. De school legt een goede basis voor  

de toekomst
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De gedachte hierachter is dat door het 

bieden van een duidelijke structuur en een 

consequente benadering van de leerling en 

zijn gedragsproblematiek het team samen 

met de ouders ervoor zorgen dat de leerling 

weer leert wat positief gedrag hem voor 

positieve reacties en gevoelens oplevert. 

Hoe het is om een dag naar school te gaan, 

de hele dag in de klas te kunnen blijven en 

mee te kunnen doen met de groep. Hoe het 

zelfvertrouwen groeit door de complimenten 

en te horen dat wat je hebt gepresteerd 

goed is.

Onze kernwaarden staan voor het 
volgende:
Veiligheid: voordat een kind tot leren kan 

komen is het noodzakelijk dat het zich 

veilig voelt, zowel sociaal-emotioneel als 

fysiek. De ervaring van onze kinderen is dat 

die veiligheid in hun leven ontbreekt. Zij zijn 

al regelmatig afgewezen en niet-begrepen 

in hun leven, zowel in de thuissituatie, 

scholen of in de voorschoolse periode.  

Het ervaren van veiligheid is voor onze 

leerlingen van groot belang. De leerlingen 

hebben allen baat bij een zeer eenduidige 

en duidelijke benadering, het weten waar je 

aan toe bent is de manier om je veilig te 

kunnen voelen. De school past het principe 

toe van ‘we zeggen wat we doen en we 

doen wat we zeggen’.

Eigenheid: op de Inspecteur W. P. 

Blokpoelschool vinden we het belangrijk  

dat iedereen er mag zijn, met zijn eigen 

talenten, bijzonderheden en problemen. 

Onze leerlingen mogen zichzelf zoveel 

mogelijk zijn dit met respect voor elkaar. 

Respect betekent volgens ons dat we 

elkaar de ruimte geven om ‘anders’ te zijn 

en anders te denken. Het ‘anders’ zijn mag 

echter nooit leiden tot het kwetsen of 

beschadigen van mensen. Dit geldt ook 

voor personeelsleden, ouders en  

bezoekers.

Samenwerking: school, ouders en maat-

schappelijke instanties hebben elkaar nodig 

om de leerlingen instaat te stellen te leren 

en zicht te hebben op een bereikbare 

toekomst. Wederzijds vertrouwen is 

hiervoor het uitgangspunt.

De drie kernkwaliteiten van de school 
zijn:
Structuur: de school werkt met eenduidige 

regels en afspraken. Dit is belangrijk voor 

een heldere communicatie naar ouders, 

partners en leerlingen. De eenduidigheid is 

te herleiden naar de ondersteuningsbe-

hoefte van onze leerlingen. Zij vinden het 
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moeilijk om met uitzondering voor henzelf  

of anderen om te gaan. 

Flexibiliteit: op de Inspecteur W. P. 

Blokpoelschool denken we in kansen en 

mogelijkheden voor de leerling. Het 

belangrijk om voor leerlingen om, als het 

gedrag het leren in de weg staat, zij binnen 

de school opgevangen worden. De school 

heeft hiervoor interne afspraken.

Balans tussen in- en ontspanning: de 

afwisseling tussen in- en ontspanning is 

belangrijk voor leerlingen om de gehele 

schooldag een positieve leerhouding vast te 

houden. Leerlingen leren niet alleen door 

zich de leerstof uit de lesboeken eigen te 

maken, maar het ervarings- en praktijkge-

richte leren is net zo waardevol. Leren door 

doen zorgt voor deze balans. Sport, spel en 

techniek zijn een onderdeel hier een 

onderdeel van. In de nieuwe beleidsperiode 

bouwen we dit lesaanbod uit. 

Onze ambities
‘Een uitdagende leeromgeving, afgestemd 

op de ontwikkelingsmogelijkheden van onze 

leerlingen. 

De ambitie die we in 2023 gerealiseerd 

willen hebben.

De leerling is het ‘waarom’ van alle keuzes 

die we maken op de Inspecteur W. P. 

Blokpoelschool. Het belang van de leerling 

staat voorop in keuzes rond inzet, beleid en 

ontwikkelingen op de school. 

Wanneer het waarom helder is, zijn de 

keuzes die daarna volgen vaak goed in 

kaart te brengen en volgt het ‘wat’ en het 

‘hoe’ vanzelf.

 

Lag het accent in de afgelopen beleidspe-

riode door de groei van het aantal leerlingen 

op het uitbreiden van het team, teamvor-

ming, de organisatie van de school en het 

vernieuwen van ons pedagogisch klimaat in 

de nieuwe beleidsperiode hebben we de 

ambitie om ons didactisch onderwijsaanbod 

gerichter af te stemmen op de ontwikke-

lingsmogelijkheden van de leerlingen: leren 

van jezelf, leren van elkaar, leren van 

experts. Leren uit het lesboek en leren door 

te doen. Voor de school een logische stap 

die is gebaseerd op een schoolanalyse 

(2016) en een door de school zelf ingezet 

verbetertraject (2016-2017). Beide zijn 

uitgevoerd met externe deskundigen.  

De richting die we met hen en daarna zelf 

hebben ingeslagen blijven we vasthouden. 

Voorwaarden om ambitie bereiken zijn:

 ◆ focus op het verdiepen en verbreden ons 

gespecialiseerd pedagogisch klimaat 

gericht op ZMO(L)K leerlingen;

 ◆ herinrichten van onze onderwijsonder-

steuningsstructuur;

 ◆ gerichte professionalisering van het 

team;

 ◆ meer betrokkenheid van ouders;

 ◆ samenwerking met partners in het 

voortgezet onderwijs;

 ◆ samenwerking met partners in de 

jeugdzorg en van de naschoolse opvang;

 ◆ samenwerking met voorzieningen in de 

wijk, zoals schooltuinen, bedrijven, 

sport- en welzijnsorganisaties;

 ◆ financiën om de ambities te realiseren.

Kansen om onze ambitie te realiseren zijn:

 ◆ onze nieuwbouw. Het gebouw en 

schoolplein zijn aangepast op onze 

doelgroep, zoals een techniek-, 

kooklokaal en een multifunctionele 

ruimte;

 ◆ het concept Gezonde School integreren 

in ons aanbod. Het bewust maken van 

de relatie tussen voeding en het 

persoonlijke welzijn geeft kinderen grip 

op hun gedrag en stimuleert hun 

zelfstandigheid;

 ◆ persoonlijke vorming en democratisch 

burgerschap door de maatschappij in de 

school te halen en de school naar de 

maatschappij te brengen;

 ◆ een gespecialiseerde onderwijsvoorzie-

ning waarin een regulier en gespeciali-

seerd voorschools- en naschools- en 

begeleidingsaanbod wordt aangeboden 

om het leren van, met en door elkaar én 

het geleerde onder schooltijd te 

oefenen;

 ◆ onderwijs-jeugdarrangementen bieden 

de kans om leerlingen verder te helpen 

hun gedrag positief in te zetten voor hun 

ontwikkeling. Kans op blijvende 
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deelname aan het onderwijs en extra 

groei in de persoonlijke ontwikkeling 

wordt groter door het inzetten van een 

onderwijs-jeugdarrangement;

 ◆ het verbinden van een aantal vaste 

jeugdzorgpartners aan de school die 

onze ambitie van een gespecialiseerde 

onderwijsvoorziening delen;

 ◆ een dependance op termijn in een ander 

stadsdeel sluit aan bij de gedachte van 

thuisnabijonderwijs en verlicht de druk 

om te groeien op de school;

 ◆ door te weten wat en te werken aan wat 

er nodig is om leerlingen geplaatst te 

krijgen in het basisonderwijs wordt de 

kans groter dat basisscholen hiervoor 

openstaan. Een intensievere samenwer-

king en het betrekken van de samenwer-

kingsverbanden om de voorwaarden te 

scheppen zal de kans op doorstroom 

naar het basisonderwijs verhogen;

 ◆ een intensievere samenwerking met 

voortgezet onderwijsscholen, zoals een 

vorm van middenschool of een overbrug-

ging in de begeleiding van leerlingen bij 

de overstap, zal ertoe leiden dat minder 

leerlingen in de eerste jaren van het V(S)

O uitvallen of afstromen;

 ◆ inzetten van de onderlinge expertise en 

de samenwerking binnen 4TACT-speciaal 

onderwijs Gedrag om minder leerlingen 

tussentijds uit te laten stromen.

Bedreigingen waardoor we onze ambitie niet 

kunnen realiseren zijn:

 ◆ het lerarentekort op onze school. Dit is 

een risico voor het niveau van ons 

lesaanbod en voor de ontwikkelkracht in 

het team;

 ◆ het lerarentekort op andere scholen.  

Het risico van minder draag- en 

daadkracht van het personeel op andere 

scholen is dat het aantal verwijzingen 

naar onze school niet daalt. Eerder het 

tegenovergestelde;

 ◆ geen locatiedirecteur. Zonder aansturing 

van locatiedirecteur die het team 

verbindt en motiveert zullen ontwikke-

lingen stagneren. De waan van de dag 

gaat overheersen;

 ◆ radicale aanpassingen van de wet 

Passend Onderwijs. Dit werkt demotive-

rend en vraagt extra tijd van school-

teams en leidinggevenden om nieuwe 

beleidsregels te implementeren. Tijd die 

afgaat van de tijd die nodig is voor het 

onderwijs aan leerlingen en onze 

plannen;

 ◆ het aantal aanmeldingen groter blijft dan 

de plaatsingsmogelijkheden. Dit geeft 

druk op school om de groepsgrootte te 

verhogen of niet geschikte ruimte als 

leslokaal in te richten;

 ◆ het opzetten van een dependance voor 

we op onze huidige school de voor-

waarden daarvoor hebben staan;

 ◆ wachtlijsten jeugdzorg voor ambulante 

en klinische behandelingen verzwaren de 

problematiek van de groep leerlingen. 

Trainingen en behandelen worden 

uitgesteld. De ontwikkeling van een kind 

wordt hierdoor ernstig belemmerd.
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Pedagogisch klimaat

Het pedagogisch klimaat binnen de  

school is de basis van het handelen, 

werken en leren binnen de Inspecteur  

W. P. Blokpoelschool.

De waarden veiligheid, eigenheid en 

samenwerking zijn het uitgangspunt waaruit 

we het pedagogische klimaat hebben 

opgebouwd en blijven opbouwen. Hierbij 

maken we gebruik van onze kwaliteiten,  

t.w. structuur, flexibiliteit en balans tussen 

in- en ontspanning. Door deze kernwaarden 

en kernkwaliteiten goed in beeld te hebben 

en te houden zorgen we met elkaar voor 

een veilige school waar kinderen weer tot 

spelen en leren komen. Een leeromgeving 

die zich laat beschrijven als rustig, 

prikkelarm en gericht op het leren in een 

groep. Door het kader dat wij leerlingen 

bieden ervaren zij ontspanning, rust en dat 

zij welkom zijn om wie ze zijn. Bezoekers en 

ouders zijn vaak verbaasd over de balans 

tussen de rust die er is op school en tijdens 

activiteiten in en buiten de klas. Een 

bevestiging dat we onze waarden naleven 

en onze kwaliteiten zichtbaar zijn. 

Vanuit deze veilige omgeving start het leren 

omgaan met interne en externe prikkels en 

het volgen van het programma in de klas. 

Het omgaan met (on)voorspelbaar gedrag 

van andere kinderen en volwassenen lukt 

het best vanuit een veilige omgeving waarin 

je als kind jezelf mag zijn. 

Medewerkers zijn getraind in het omgaan 

met leerlingen met externaliserende 

gedragsproblematiek en passen hun 

communicatie hierop aan. We zeggen  

wat we doen en doen wat we zeggen is  

een gevleugeld begrip de Inspecteur  

W. P. Blokpoelschool. Het benoemen van 

gewenst gedrag, tonen van begrip en ruimte 

om frustratie te kunnen uiten zijn hiervan 

vaste onderdelen. Dit alles vanuit een 

positief klimaat waarin veel aandacht is 

voor wat er goed gaat. 

Respect voor de eigenheid van ieder kind 

staat in ons pedagogisch handelen voorop. 

Van daaruit ondersteunen we de leerlingen 

bij het zelfstandig zoeken naar oplossingen 

en mogelijkheden, waarbij we hun talenten 

zo goed mogelijk benutten. De leerlingen 

worden uitgedaagd om samen te werken, 

initiatieven te nemen en mee te doen aan 

activiteiten in en buiten de school. Schoolse 

activiteiten worden zo veel mogelijk 

afgestemd op de interesses van leerlingen. 

Zij leveren een bijdragen aan het met 

plezier op school zijn en het leren.

Binnen de klassen wordt gewerkt met een 

vaste inrichting van het lokaal en vaste 

punten voor het visueel maken van de 

dagindeling. Vanuit de training Preventief 

Handelen hebben alle medewerkers 

handvatten gekregen om te zorgen dat 

spanning niet te hoog oploopt en hoe te 

handelen wanneer dit wel het geval is. Als 

school hebben we afspraken over maat-

regelen die we inzetten als de leerling tot 

rust kan komen en spanning weg kan laten 

vloeien. De leerling kan hier zelf voor kiezen 

of krijgt dit aangeboden van de lesgevende/

onderwijsondersteuner.

De ervaring leert dat leerlingen van de 

school ook bij ongewenst gedrag behoefte 

hebben aan duidelijkheid en begrenzing. 

Het negeren van ongewenst gedrag heeft 

als effect dat het negatieve gedrag steeds 

groter wordt om reactie uit te lokken en 

leidt voor de leerling tot verlies van controle 

op het eigen gedrag. Het team van de 

school is getraind in het vroeg signaleren 

van het negatieve gedrag. Hierdoor kunnen 

zij in een zeer vroeg stadium een kind al 

een grens aangeven. Vaak voorkomt dit 

grotere escalaties en sluit de leerling de 

schooldag positief af.

Leerlingen krijgen op individueel en 

groepsniveau ondersteuning op sociaal/

emotioneel vlak. Ieder schooljaar wordt er 

gestart met aandacht voor groepsvorming 

en het opstellen van de klassenregels. Dit 

gebeurt vanuit onze SEO methode Leefstijl. 

Het pedagogisch welbevinden van de 

leerling wordt in eerste instantie gemonitord 

door de lesgevende/onderwijsassistent en 

natuurlijk de ouders. Mochten hier 

problemen ontstaan dan wordt door de 
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lesgevende de hulp ingeroepen van de 

intern begeleider, gedragsspecialist en/of 

orthopedagoog. Samen met ouders wordt 

er gekeken naar oplossingen en mogelijk-

heden. In de Commissie van Begeleiding 

(hierna CVB) worden casussen gemonitord 

en indien nodig verder besproken met 

ouders en externen. 

Leerlingen worden op school begeleid door 

een kernteam bestaande uit de betrokken 

lesgevende, onderwijsondersteuner, intern 

begeleider, gedragsspecialist en orthopeda-

goog.

Het team werkt vanuit een neutrale 

werkhouding en is hierdoor in staat om de 

eigenheid van de leerlingen te accepteren. 

Eigenschappen van onze teamleden zijn 

flexibiliteit, planmatig en gestructureerd 

werken. Dit naast het consequent naleven 

van de schoolbrede afspraken en preventief 

handelen. Kenmerkend voor ons team is de 

daadkracht, het vertrouwen in leerlingen en 

de neutrale wijze van communiceren. Het 

zijn doeners die oplossingsgericht denken 

en niet gauw opgeven.

De focus in de komende vier jaar is gericht 

op het bewust maken van de specifieke 

problematiek van onze leerlingpopulatie en 

het ontwikkelen en borgen van een 

aanvullende werkwijze hierop. Anders 

gezegd welke ervaringen van vroeger, 

gisteren en vandaag zijn oorzaak van het 

moeilijk leesbare gedrag van leerlingen. 

Welke ‘rugzak’ neemt een leerling mee 

vanuit de opvoedingssituatie, van de vorige 

school, de sportclub, de straat. We zijn 

opzoek naar een werkwijze waardoor de 

weerbaarheid en de veerkracht van 

leerlingen wordt versterkt. Twee belangrijke 

vaardigheden die zij niet alleen op onze 

school, maar ook in het voortgezet 

onderwijs, thuis en in hun vrijetijd nodig 

hebben. We ontwikkelen de komende vier 

jaar een leerlijn die recht doet aan al onze 

leerlingen. Concreter gezegd een stress-re-

gulerende aanpak als basis voor al onze 

leerlingen, aangevuld met een begeleidings-

aanbod afgestemd op leeftijd en ontwikke-

lingsniveau van leerlingen.

Speerpunten Pedagogisch 
handelen 2019-2023

 ◆ het verdiepen en verbreden ons 

gespecialiseerd pedagogisch klimaat 

gericht op ZMO(L)K leerlingen, waaronder:

 – het signaleren en analyseren van de 

achtergrond van gedragsproblemen;

 – het afstemmen van de noodzakelijke 

eenduidige aanpak met de indivi-

duele ondersteuningsbehoefte van 

leerlingen;

 – de weerbaarheid en veerkracht 

versterken van leerlingen d.m.v. een 

leerlijn stress-regulerende aanpak 

voor ZMOK en ZMOLK leerlingen, 

aangevuld met een aanbod afge-

stemd op leeftijd en ontwikkelingsni-

veau van leerlingen.

 – het vrijmaken van tijd en ruimte om 

kennis en vaardigheden onder 

begeleiding te oefenen onder en na 

schooltijd. Dit vraagt om een andere 

samenwerking met jeugdzorgpart-

ners. De gespecialiseerde onderwijs-

voorziening kan hieraan bijdragen.

 ◆ herinrichten van onze onderwijsonder-

steuningsstructuur, met als speerpunten 

het:

 – vastleggen van de rollen en 

verantwoordelijkheden in de 

onderwijsondersteuningsstructuur;

 – permanent inzetten van interne 

begeleiding en coaching van 

teamleden;

 – optimaliseren van de relatie tussen 

het jaarlijkse ontwikkelplan en het 

uitstroomprofiel;

 – ontwikkelen van uitstroomprofielen 

op sociale ontwikkeling en burger-

schap die medebepalend zijn voor 

algemene uitstroomprofiel;

 – werken met doorgaande pedagogi-

sche leerlijnen;

 – aanbieden van een uitdagende 

leeromgeving om de leermotivatie 

van leerlingen te verhogen. Een 

aantrekkelijk lesaanbod, zowel 

cognitief als praktisch gericht, 

inzetten om het positieve gedrag van 

leerlingen te stimuleren.
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Didactisch handelen

Het onderwijsaanbod op Inspecteur  

W. P. Blokpoelschool sluit aan bij de 

onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van 

groepen leerlingen. Het onderwijsaanbod  

is gebaseerd op de kerndoelen van het 

speciaal onderwijs beschreven in de 

leerlijnen van het CED.

Op onze school werken we met methodes 

die ook binnen het reguliere basisonderwijs 

gebruikt worden. Naast de reguliere vakken 

Nederlandse taal, Rekenen & wiskunde en 

oriëntatie Mens en Wereld is er veel 

aandacht voor het sociaal-emotioneel leren 

en sport.

Op de Inspecteur W. P. Blokpoelschool 

hebben we te maken met twee typen 

leerlingen: ZMOK-leerlingen en ZMOLK-

leerlingen. ZMOK staat voor Zeer Moeilijk 

Opvoedbare Kinderen. ZMOLK staat voor 

Zeer Moeilijk Opvoedbaar (en moeilijk) 

Lerende Kinderen. Over de gehele breedte 

hebben we te maken met een groep 

leerlingen die door hun gedragsproblema-

tiek ook vaak leerproblemen ervaren en een 

onderwijsachterstand hebben opgelopen. 

Ons onderwijs is zo ingericht dat de 

leerlingen zich optimaal kunnen ontwik-

kelen. De kerndoelen van het speciaal 

onderwijs (cluster 4) vormen de basis.  

We houden rekening met het talent, 

temperament en de mogelijkheden van de 

leerlingen. We doen dat met behulp van 

onze leerlijnen. Ook hebben we een 

aanmoedigende, belonende aanpak en 

spreken we positieve verwachtingen uit ten 

aanzien van alle leerlingen. Het werken met 

leerlijnen is terug te vinden in o.a. het 

ontwikkelings perspectiefplan van leerlingen.

Onze groepen zijn ingedeeld op leeftijd en 

ontwikkelingsniveau van de leerlingen. Het 

didactisch leerpotentieel loopt bij onze 

leerlingen uiteen van moeilijk lerend tot en 

met een bovengemiddelde intelligentie. Het 

leertempo en de leerontwikkeling worden 

beïnvloed door dit potentieel. Ook het 

sociaal-emotionele ontwikkelingsniveau en 

het gedragsprobleem hebben invloed op het 

leertempo en -ontwikkeling. Om de 

leerlingen tot hun recht te laten komen op 

deze verschillende ontwikkelingsaspecten 

kiest de school ervoor om voor leerlingen 

met het leerpotentieel moeilijk lerend de 

leerstof te vereenvoudigen en te verdelen 

over meerdere leerjaren. Leerlingen met 

een hoger leerpotentieel krijgen een 

verdieping op het lesaanbod aangeboden. 

Gezien de disharmonie tussen gedragspro-

blemen, sociaal-emotioneel ontwikkelingsni-

veau t.o.v. het cognitieve leerpotentieel 

werken wij niet met het ‘versnellen’ of 

‘overslaan van leerstof’.

Voor onze ZMOK-lesaanbod gebruiken we 

reguliere basisschoolmethoden. Het 

ZMOLK-lesaanbod is aangepast aan het 

leertempo en –potentieel van de leerlingen. 

Naast de reguliere methoden gebruiken we 

bij deze leerlingen ook aangepaste en 

remediërende lesmethoden.
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Er wordt op de Inspecteur W. P. 

Blokpoelschool gewerkt met een breed 

pakket aan methodes en ondersteunende 

middelen. Bij het uitkiezen van deze 

leermiddelen en onderwijsinhoud wordt 

altijd rekening gehouden met de behoeftes 

van de doelgroep. De lay-out moet 

overzichtelijk en zo prikkelarm mogelijk zijn 

en tegelijkertijd toch een aantrekkelijke 

uitstraling hebben. De inhoud moet zo 

overzichtelijk mogelijk aangeboden worden 

en bij het taalgebruik moet rekening worden 

gehouden met de vaak letterlijke inter-

pretatie van onze leerlingen. 

In de klassen wordt gewerkt vanuit het 

principe van het Directe Instructie Model 

(hierna DIM). De lesgevende verzorgt de 

instructie van de les. De verlengde 

instructie en de verwerking kan ook 

gegeven worden door de leraaronder-

steuner/onderwijsassistent. Een leerrijke 

en uitdagende leeromgeving is onderdeel 

van het DIM. 

Interne en externe analyses van afgelopen 

periode laten een groei zien ten aanzien van 

het didactisch handelen. De analyses geven 

gelijk inzicht in de aspecten die we verder 

kunnen ontwikkelen.

De conclusie voor de komende beleidspe-

riode is dat de focus in de komende vier 

jaar komt te liggen op het verbreden en 

verdiepen van het didactisch aanbod voor 

zowel de ZMOK als de ZMOLK-populatie 

waarbij leren uit een boek en praktijk 

georiënteerd leren elkaar zullen versterken, 

zonder onze pedagogische uitgangspunten 

uit het oog te verliezen. Leren van jezelf, 

leren van elkaar en leren van experts.

Speerpunten Didactisch handelen 
2019-2023

 ◆ Een uitdagende leeromgeving, afgestemd 

op de ontwikkelingsmogelijkheden van 

leerlingen is te realiseren door:

 – het opstellen van een heldere visie 

m.b.t. het didactisch handelen op de 

school gebaseerd op ‘leren van 

jezelf, leren van elkaar en leren van 

experts;

 – te werken met doorgaande leerlijnen 

op didactisch gebied;

 – het ontwikkelen van een lesmodel 

waarbij een uitdagende leeromgeving 

en de behoefte aan structuur op een 

ZMO(L)K-school wordt gecombineerd;

 – een nieuwe werkwijze en methode te 

implementeren en te borgen om het 

niveau van het (voortgezet) technisch 

lezen en begrijpend lezen te 

verhogen;

 – een leerlijn met een lesaanbod voor 

leerlingen met bovengemiddelde 

ontwikkelingscapaciteiten samen te 

stellen;

 – een werkwijze te ontwikkelen om een 

grotere betrokkenheid van leerlingen 

op hun persoonlijke leerdoelen en 

leermotivatie te bereiken.
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Onderwijskundig beleid

Inhoud van ons onderwijs
Onze ambitie is ‘Een uitdagende leeromge-

ving, afgestemd op de ontwikkelingsmoge-

lijkheden van onze leerlingen’. 

In de nieuwe beleidsperiode hebben we de 

ambitie om ons didactisch onderwijsaanbod 

specifieker af te stemmen op de ontwikke-

lingsmogelijkheden van leerlingen: leren van 

jezelf, leren van elkaar, leren van experts. 

Leren uit het lesboek en leren door te doen. 

Vandaag geleerd, morgen en in de toekomst 

te gebruiken. Bij deze ambitie horen doelen 

die ons primaire didactisch en pedagogisch 

handelen overstijgen en meer de essentie 

van onze school raken, namelijk onze 

onderwijskundige ambities.

Bij een uitdagende leeromgeving op onze 

school hoort een balans tussen in- en 

ontspanning voor leerlingen om de gehele 

schooldag een positieve leerhouding vast te 

houden. Leerlingen leren, volgens ons, niet 

alleen door zich de leerstof uit de 

lesboeken eigen te maken. Het ervarings- 

en praktijkgerichte leren is net zo waar-

devol. Leren door te doen zorgt voor deze 

balans. Sport en spel en techniek zijn hier 

een onderdeel van. De komende jaren 

bouwen we het ervaringsgerichte en praktijk 

georiënteerd aanbod uit voor leerlingen in 

de ZMOK- en ZMOLK-groepen. Denk hierbij 

aan muziek, kunst, natuur en robotica.

Een kleine groep leerlingen met een 

gedragsprobleem heeft geen leerachter-

stand en missen de uitdaging in ons 

bestaand onderwijsaanbod. Het ervarings-

gerichte aanbod kan een aanvulling zijn als 

het aansluit bij de leervragen van deze 

leerlingen. Een leerlijn die past bij leerlingen 

met bovengemiddelde leercapaciteiten en 

blijft aansluiten bij de pedagogische en 

didactische uitgangspunten van onze school 

is een van de ambities.

In de vorige hoofdstukken hebben we onze 

pedagogische visie en werkwijze onder-

bouwd. De eenduidige spelregels voor 

leerlingen zorgt ervoor dat zij weten waar  

zij aan toe zijn en zich kunnen richten op 

onderwijs. Zo’n voorspelbare omgeving 

hebben zij nodig. We realiseren ons dat in 

het vervolgonderwijs, thuis, op de sport-

club, in de samenleving of op een andere 

basisschool die voorspelbaarheid minder is. 

Om een leerling hierop voor te bereiden 

gaan we de komende beleidsperiode op 

zoek naar een werkwijze die past bij 

‘loslaten is anders vasthouden’.

De grenzen tussen onderwijs, onderwijson-

dersteuning, vrijetijd en ondersteuning in de 

opvoeding en/of persoonlijke ontwikkeling 

vervagen. Wij blijven ons richten op 

onderwijs aan kinderen met ernstige 

externaliserende gedragsproblematiek, onze 

expertise. Om de kansen voor leerlingen op 

school, straat, de sportclub, thuis en in het 

vervolgonderwijs te vergroten is een 

intensievere samenwerking gewenst met 

jeugd- en opvoedorganisaties, naschoolse 

opvang en scholen in het primair en 

voortgezet onderwijs gewenst. Leren van 

elkaar, met elkaar en leren van experts.

Uitstroom – bestendiging
Veel van onze leerlingen hebben negatieve 

ervaringen in het onderwijs opgedaan. 

Daardoor en door de kind kenmerken en 

andere omgevingsfactoren is er vaak sprake 

van een onderwijsachterstand, weinig 

zelfvertrouwen, een negatief zelfbeeld, 

concentratieproblemen en/of een zwakke 

taak-/werkhouding. Alles beïnvloed elkaar 

en maakt dat er (meer en ernstiger) 

gedragsproblemen ontstaan. Het onderwijs 

en de aanpak van deze gedragsproblemen 

zijn op onze school onlosmakelijk met 

elkaar verbonden. Hoewel het niet altijd 

mogelijk is de eenmaal bestaande 

achterstanden te verkleinen of weg te 

werken, spreken we van resultaat als het 

zelfvertrouwen en het gedrag duidelijk zijn 

verbeterd, er sprake is van een verbeterde 

taak/werkhouding en het gestagneerde leer-

proces weer op gang gekomen is.

Leerlingen verlaten rond hun twaalfde jaar 

de school. De school streeft ernaar dat de 

ZMOK-leerlingen in ieder geval het niveau 

van eind groep 6 begin groep 7 van de 
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basisschol bereiken. Hiermee kunnen zij 

minimaal in het VMBO basis- en kaderbe-

roepsgerichte leerweg starten. Een aantal 

leerlingen stroomt hoger uit naar het VMBO 

theoretische leerweg of HAVO/VWO. 

Leerlingen worden zowel in het regulier als 

het speciaal voortgezet onderwijs aange-

nomen. Het aantal dat de overstap naar het 

regulier kan maken of maakt is klein. Dit 

heeft te maken met het verschil in 

begeleiding en vrijheid van leerlingen en 

met het beeld dat het VO heeft van het 

speciaal onderwijs. Bij de eerste bestaat de 

mogelijkheid van leerwegondersteuning om 

afstroom te voorkomen. Voor de ZMOLK-

leerlingen streven we naar een uitstroom op 

het niveau van het Praktijkonderwijs of VSO 

ZMLK. 

Een aantal leerlingen verlaten tussentijds 

de school. De reden is verschillend per 

leerling, zoals verhuizen, psychiatrische 

behandeling, een andere vorm van speciaal 

onderwijs of overplaatsing naar het 

(speciaal) basisonderwijs. Deze laatste 

optie is mogelijk voor leerlingen die zich 

hebben ontwikkeld én de intensieve 

begeleiding van onze school en het speciaal 

onderwijs in het algemeen niet meer nodig 

hebben.

Informatie uitwisseling met het voortgezet 

onderwijs loopt via de BOVO. De vervolg-

school wordt uitgenodigd om de ondersteu-

ningsbehoefte van de leerling te bespreken, 

de z.g. warme overdracht. 

Over de voortgang in de ontwikkeling van 

leerlingen die de school hebben verlaten 

vragen we tot drie jaar na uitschrijving 

informatie op bij de vervolgschool. Ons is 

opgevallen dat relatief veel schoolverlater 

het niet redden op de vervolgschool. 

Oorzaken zijn divers, maar relatief vaak 

wordt het niet kunnen omgaan met de 

vrijheid op de school, het wisselen van 

docenten of het gedrag van andere 

leerlingen genoemd als oorzaak. Dit geldt 

voor zowel bij het regulier als het speciaal 

voorgezet onderwijs. De overgang is voor 

sommige te abrupt en leerlingen komen 

thuis te zitten. Een begeleidingsvorm 

beginnend in de groep 8 en doorgezet in 

het eerste jaar op de vervolgschool kan 

hierop een antwoord zijn. Een vraag die we 

aan vervolgscholen en samenwerkingsver-

banden gaan voorleggen in de nieuwe 

beleidsperiode.

Onze expertise is in te zetten in het 

basisonderwijs. Onze gedragsspecialisten 

helpen basisscholen d.m.v. consultatie en 

advies om leerlingen zolang mogelijk in het 

basisonderwijs te houden. Het is een 

laagdrempelige, kortdurende, licht curatieve 

handelingsgerichte vorm van advisering. 

Intensievere vormen van ondersteuning op 

de basisschool aan leerkrachten, school-

teams en onderwijsondersteuningsteams 

gebeurt door onze ambulante dienst De 

Loodsboot.

Speerpunten Onderwijskundig 
beleid 2019-2023

 ◆ Een uitdagende leeromgeving waarin 

leren van jezelf, van elkaar, van experts 

én leren door te doen gerealiseerd 

wordt, door:

 – een werkwijze te ontwikkelen, 

inclusief leerlijn en aanbod, praktijk 

georiënteerd onderwijs voor onze 

ZMOLK-leerlingen;

 – een werkwijze te ontwikkelen, 

inclusief leerlijn en aanbod, met een 

balans tussen cognitief leren, leren 

door bewegen en leren door te doen 

voor onze ZMOK-

 – een visie, leerlijn en onderwijs-

aanbod te ontwikkelen op Sociale 

ontwikkeling, Persoonsvorming en 

Burgerschap;
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Passend onderwijs

Ondersteuning en begeleiding
Sinds 2014 is de wet Passend Onderwijs 

van kracht, waardoor scholen een zorgplicht 

hebben gekregen. Om alle leerlingen die 

extra ondersteuning nodig hebben een 

passende onderwijsplek aan te kunnen 

bieden, werken scholen samen in samen-

werkingsverbanden. Bijna alle scholen van 

De Haagse Scholen participeren in het 

samenwerkingsverband van SPPOH. Dit 

geldt niet voor de VSO-afdelingen, deze zijn 

aangesloten bij Samenwerkingsverband 

Zuid-Holland West. De scholen “De 

Strandwacht” en “De Piramide” maken 

daarnaast deel uit van andere samenwer-

kingsverbanden. SPPOH heeft kaders 

gesteld waarbinnen passend onderwijs op 

de scholen vorm gegeven wordt en er een 

dekkend aanbod voor al onze leerlingen 

binnen het samenwerkingsverband is.  

De scholen werken op drie niveaus aan 

passend onderwijs: 1) de basisondersteu-

ning, 2) extra ondersteuning door arrange-

menten (voor een individuele leerling of een 

klein groepje leerlingen) en 3) extra 

ondersteuning door plaatsing op een 

speciale basisschool of een school voor 

speciaal onderwijs. Voor het gehele kader: 

zie het ondersteuningsplan van SPPOH.

Alle scholen van De Haagse Scholen 

hebben een schoolondersteuningsprofiel 

(SOP) ontwikkeld waarmee we aan ouders 

en andere scholen laten zien wat we  

bieden aan basisondersteuning en extra  

ondersteuning. 

Binnen ons bestuur zien we een groei van 

onze scholen voor speciaal (basis) 

onderwijs. De Inspecteur W. P. 



Inspecteur W.P. Blokpoelschool / Schoolplan 2019-202320

Blokpoelschool is hier een voorbeeld van. 

De Haagse Scholen wil in de toekomst een 

antwoord vinden, hoe om te gaan met deze 

groei en wat dit betekent voor de basison-

dersteuning op onze reguliere scholen. In 

het vorige hoofdstuk heeft u gelezen welke 

bijdrage onze school kan hebben bij het 

ondersteunen van basisscholen.

De ondersteuning en begeleiding op 
onze school
De leerlingen die op Inspecteur W. P. 

Blokpoelschool onderwijs volgen hebben 

allemaal een ernstige externaliserende 

gedragsproblematiek met daarbij veelal een 

systeemproblematiek. Het kind staat niet 

los van zijn omgeving. Het beïnvloedt en 

wordt beïnvloed door zijn sociale omgeving. 

We maken onderscheid tussen leerlingen 

met primair een gedragsproblematiek en 

leerlingen met een externaliserend 

gedragsprobleem en beperkingen in de 

cognitie. De groepen vragen deels dezelfde 

ondersteuning en begeleiding, deels een 

specifieke vorm van ondersteuning. De 

onderwijsondersteuningsstructuur is hierop 

ingericht.

In het schooljaar 2018-2019 is in samen-

werking met het HCO de onderwijsonder-

steuningsstructuur op de Inspecteur W. P. 

Blokpoelschool tegen het licht gehouden.  

Er is een aanzet gegeven voor een nieuwe 

werkwijze in de onderwijs- en ondersteu-

ningsstructuur. Het opzetten van een 

nieuwe structuur is een van de doelen in de 

komende jaren. Het onderwijsonder-

steuningsteam bestaat vanaf 2018-2019 

uit een orthopedagoog, gedragsspecia-

listen, interne begeleiders en een school-

maatschappelijk werkende. Externe 

expertise wordt in deze beleidsperiode 

ingezet om de nieuwe structuur inhoud te 

geven, te implementeren en te borgen.

De school is gegroeid in aantal leerlingen 

en in personeel. Om leerlingen en perso-

neel de juiste ondersteuning en begeleiding 

te geven is het onderwijsondersteunings-

team uitgebreid. We willen in deze 

beleidsperiode een richtlijn ontwerpen 

waarin de stappen duidelijk worden over 

welke ondersteuning wanneer verwacht  

kan worden, hoe en door wie deze 

uitgevoerd wordt. 

Leerlingen op de Inspecteur W. P. blokpoel-

school weten graag waar ze aan toe zijn. Ze 

hebben behoefte aan structuur en duidelijk 

en niet aan onderhandelingsruimte. Dit 

laatste is vaak de reden van de verwijzing 

vanuit het basisonderwijs naar onze school. 

Wanneer deze ruimte er wel is ontstaat een 

gevoel van onveiligheid en treden gedrags-

problemen op de voorgrond. Leerlingen 

nemen dan zelf de regie en bepalen hun 

eigen grenzen. Het ongewenste gedrag 

wordt ingezet om zich te handhaven op 

school. Deze eigenschap is kenmerkend 

voor de leerlingen op onze school, passend 

bij hun ondersteuningsbehoefte en dat vaak 

maakt dat het op andere scholen niet 

gelukt is om tot leren en spelen te komen. 

Vanuit deze ondersteuningsbehoefte 

hebben we schoolregels opgesteld die de 

rust en veiligheid binnen de school helpen 

ondersteunen. Met de gedachte in ons 

achterhoofd dat voorkomen beter is dan 

herstellen heeft de school duidelijke 
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schoolbrede afspraken gemaakt voor 

leerlingen en het team. De school heeft 

regels opgesteld m.b.t. de structuur, zoals 

‘je bent om 08.25 op school’; m.b.t. gedrag 

zoals ‘je bent verantwoordelijk voor je eigen 

handelen’; m.b.t. begrenzing, zoals ‘je lost 

problemen op door erover te praten’ en 

m.b.t. veiligheid, zoals ‘de voordeur is altijd 

gesloten en mag alleen door volwassenen 

geopend worden’. Door preventief te 

handelen komen we tot een veilige en 

voorspelbare leeromgeving. Regels worden 

strikt gehanteerd en we spreken de 

verwachting uit dat ouders leerlingen helpen 

zich aan de regels te houden: thuis, op 

straat en ook op school. Om naar leerlingen 

toe eenduidig te zijn passen de teamleden 

gezamenlijk deze regels toe en spreken zij 

alle leerlingen hierop aan. Het team is en 

voelt zich verantwoordelijk voor alle 

leerlingen en voor elkaar.

De ondersteuning en begeleiding is op onze 

school georganiseerd op groeps- en 

kindniveau. Leerlingen worden ingedeeld in 

een groep die het beste aansluit bij zijn 

onderwijsbehoeften.

Omdat ieder kind een eigen persoonlijkheid 

heeft en eigen behoeften kent, stelt de 

school voor ieder kind een ontwikkelings-

plan op met een ontwikkelingsperspectief. 

Op de Inspecteur W. P. Blokpoelschool 

wordt cyclisch gewerkt met persoonlijke 

ontwikkelingsplannen en wordt gedacht 

vanuit onderwijsondersteuningsniveaus om 

een optimale ontwikkeling van leerlingen te 

bewerkstelligen en taken en verantwoorde-

lijkheden duidelijk af te bakenen. De 

teamleden beschikken over voldoende 

didactische- en pedagogische vaardigheden 

en kennis. Zij maken daarnaast gebruik van 

methodes en andere materialen, de 

methodegebonden toetsen, het CITO-

leerlingvolgsysteem en SCOL.

In beperkte mate wordt er onder schooltijd 

extra ondersteuning aangeboden. Extra 

ondersteuning heeft een kortdurend 

karakter en is bedoeld om leerlingen weer 

aan te laten sluiten bij het onderwijs in de 

groep. Extra ondersteuning kan ingezet 

worden om de didactische en/of pedagogi-

sche ontwikkeling een impuls te geven. De 

extra ondersteuning wordt verzorgd door 

bijvoorbeeld de schoolmaatschappelijk 

werkende, de orthopedagoog. Verdere 

externe ondersteuning wordt onder en na 

schooltijd aangeboden door de logopediste 

op onze locatie en door jeugdhulpverlenings-

instantie op externe locaties.

De verwijzing naar ons schoolondersteu-

ningsprofiel vindt u in het hoofdstuk 

Verwijzingen naar bijlagen.

Speerpunten Passend Onderwijs 
2019-2023

 ◆ loslaten is anders vasthouden, een 

vloeiende overgang naar het basis- en 

voortgezet onderwijs organiseren door:

 – een werkwijze te ontwikkelen waarbij 

leerlingen leren om te gaan met meer 

zeggenschap en verantwoordelijkheid 

t.a.v. het eigen welbevinden en dat 

van anderen, zich kunnen aanpassen 

aan een omgeving waarbij meer 

vrijheid is en afspraken diffuser zijn 

en de omgeving onvoorspelbaarder 

is;

 – de samenwerking met het voortgezet 

onderwijs op te zoeken om leerlingen 

een betere start te bieden in het 

eerste jaar in het voortgezet 

onderwijs;

 – de samenwerking met het (speciaal)

basisonderwijs op te bouwen om 

leerlingen (terug) te kunnen plaatsen 

als zij onze ondersteuning niet meer 

nodig hebben om onderwijs te 

volgen.

 ◆ een specialistische school met een 

samenwerking met externe partners 

waardoor

 – meer ontwikkel- en oefentijd is voor 

leerlingen om de persoonlijke 

ontwikkeling van leerlingen te 

stimuleren(veerkracht en draag-

kracht);

 – er een voor- en naschoolse voorzie-

ning mogelijk is met een partner die 

ook gespecialiseerd is in het 

begeleiden van leerlingen met 

gedragsproblemen;

 – er een voor- en naschoolse voorzie-

ning mogelijk is met een partner die 

ook gespecialiseerd in de reguliere 

opvang en het aandurft om leerlingen 

met gedragsproblemen opvang te 

bieden.
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Personeelsbeleid

Vanuit onze missie “wij bereiden onze 

leerlingen voor op de wereld van morgen” 

streven wij binnen De Haagse Scholen en 

op de Inspecteur W. P. Blokpoelschool naar 

een cultuur waarin ruimte is voor professio-

nele ontwikkeling en waarin kennisdeling 

vanzelfsprekend is in een inspirerende 

leer- en werkomgeving voor alle medewer-

kers. Het strategisch HRM beleid zal 

hiervoor een kader schetsen aan de hand 

van de volgende HR-bouwstenen: strategi-

sche personeelsplanning, beoordeling en 

gesprekkencyclus, verzuimbeleid, werkdruk, 

functiebouwwerk, arbeidsvoorwaarden, 

opleiding en ontwikkeling, mobiliteit en 

werving & selectie. 

Het team van de Inspecteur  
W. P. Blokpoelschool
Op onze school hebben we verschillende 

functiegroepen. Met elkaar vormen we een 

team dat staat voor onze kernwaarden en 

kernkwaliteiten. Door de groei van het 

aantal leerlingen is ook het team de 

afgelopen twee jaar uitgebreid. Het vormen 

van een hechtteam vraagt aandacht en tijd 

van een ieder op school. Naast gezamenlijk 

studiedagen en intervisiemomenten zijn ook 

de dagelijkse briefing, de dagelijkse 

contacten en de wekelijkse teamlunch 

activiteiten om dat hechte team te worden 

en te blijven. Het team van de school 

bestaat naast een directie uit onderwijzend 

personeel t.w. groepsleerkrachten, intern 

begeleiders en gedragsspecialisten, en 

onderwijsondersteuners, t.w. leraaronder-

steuners, onderwijsassistenten, administra-

tieve krachten, een orthopedagoog en een 

conciërge. In vergelijking met andere 

scholen hebben wij relatief veel mannen in 

het team. Kenmerkend voor ons team is de 

daadkracht, het vertrouwen in leerlingen, 

het consequent kunnen handelen en de 

neutrale wijze van communiceren. Het zijn 

doeners die oplossingsgericht denken en 

niet gauw opgeven.

Bevoegdheid 
Wij willen kwalitatief goed onderwijs bieden 

door goede medewerkers binnen te houden 

en te halen. Het uitgangspunt binnen de 

Haagse Scholen is dat alle leerkrachten 

bevoegd zijn. Het lerarentekort is hierbij een 

enorme uitdaging. Desondanks stellen wij 

ook aan nieuwe leerkrachten de eis dat zij 

over een onderwijsbevoegdheid voor het 

primair onderwijs beschikken of, indien zij 

als zij-instromer zijn aangesteld, binnen 

twee jaar na aanstelling deze bevoegdheid 

behalen. De Inspecteur W. P. 

Blokpoelschool investeert in de toekomst 

van het personeel en van de school door 

het halen van de onderwijsbevoegdheid 

voor het basisonderwijs te faciliteren. Een 

win-winsituatie voor het teamlid en onze 

school. Voor andere functies op de school 

geldt ook dat we eisen op opleidings- en 

denkniveau hanteren passend bij de 

functie. Vanzelfsprekend geldt ook voor 

deze groep medewerkers dat wij investeren 

in hun opleiding.

Professionalisering
Binnen onze organisatie is het onderhouden 

en versterken van de bekwaamheid door 

professionele ontwikkeling van de mede-

werkers van groot belang. Activiteiten die de 

professionele ontwikkeling ondersteunen 

zijn opleiding, (persoonlijke) ontwikkeling en 

kennisdeling in gezamenlijkheid binnen de 

school, tussen de scholen en op bestuur-

sniveau. Leren vindt veelal met elkaar en 

binnen de school plaats bijvoorbeeld in de 

vorm van teamleren en collegiale consul-

tatie. We gebruiken hiervoor zowel interne 

als externe experts. Teamleden participeren 

in kennisnetwerken van 4TACT-speciaal 

onderwijs Gedrag, het samenwerkingsver-

band en De Haagse Scholen. 

De professionaliseringsactiviteiten van ons 

team zorgen ervoor dat wij onze ambities 

kunnen bereiken. Individuele opleidings-

wensen passend bij de realisatie van de 

schooldoelstellingen worden waar mogelijk 

gefaciliteerd. Personeelsleden kunnen een 

persoonlijk digitaal bekwaamheidsdossier 

opbouwen in Bardo. Hetzelfde systeem 

gebruiken wij voor de cyclus van functio-

neren en beoordelen. Jaarlijks worden 

gesprekken gevoerd met alle medewerkers 

om over de persoonlijke ontwikkeling en de 

bijdrage aan de schoolontwikkeling te 
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praten. Hierbij wordt een driejarencyclus 

gehanteerd van startgesprek, voortgangsge-

sprek en beoordelingsgesprek.

Inspraak van het team op 
schoolbeleid 
Ons team heeft op verschillende manieren 

inspraak op het beleid van de school.  

Zo wordt tweejaarlijks wordt het 

medewerker tevredenheidsonderzoek 

afgenomen en jaarlijks de vragenlijsten  

van de kwaliteitszorg. 

Door te werken met bouwcoördinatoren  

en een managementteam waarin de zij 

participeren heeft het team direct invloed 

op het schoolbeleid. Twee teamleden 

vertegenwoordigen het team in de 

medezeggenschapsraad. Zij hebben 

inspraak op het algemene schoolbeleid en 

bewaken de uitvoering van onze ambities. 

Nieuw is de inspraak door middel van het 

professioneel statuut, het werkverdelings-

plan en bij besteding van de werkdruk-

gelden. 

Evenredige vertegenwoordiging 
vrouwen
De Stichting De Haagse Scholen heeft niet 

te maken met een ondervertegenwoordiging 

van vrouwen in de directiefuncties, beleid 

hierop is dan ook niet noodzakelijk.

Speerpunten Personeelsbeleid 
2019 – 2023 zijn:

 ◆ het met elkaar onze bestaande 

onderwijsvisie verdiepen;

 ◆ het met elkaar deze visie uit te kunnen 

dragen en hiernaar handelen;

 ◆ voor elke groep een bevoegde leerkracht 

beschikbaar hebben;

 ◆ minimaal het niveau basisbekwaam bij 

alle lesgevende teamleden bereiken;

 ◆ minimaal het niveau van MBO+ bij de 

onderwijsondersteuners bereiken;

 ◆ het lesaanbod gedifferentieerd te 

aanbieden;

 ◆ kennis en vaardigheden te leren om de 

leerlingbetrokkenheid te stimuleren, 

zoals het gebruik van coöperatieve 

werkvormen;

 ◆ het eigen maken van nieuwe kennis en 

vaardigheden om het (voortgezet) 

technisch leesniveau te versterken;

 ◆ op teamniveau zich de attitude eigen 

maken dat Leren van en met elkaar 

bijdraagt aan het verhogen van het 

niveau van lesgeven;

 ◆ differentiatie kunnen aanbrengen bij de 

meer praktisch georiënteerde lessen.
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Veiligheid 

Veiligheid is in toenemende mate een 

aandachtspunt in de samenleving, ook 

binnen het onderwijs. Van scholen wordt 

verwacht dat ze alles doen wat nodig is om 

leerlingen en onderwijspersoneel een 

veilige omgeving te bieden. Dit houdt in dat 

er een prettige sfeer is op school. 

Incidenten zoals ongepast gedrag, 

intimidatie, diefstal en agressie worden 

voorkomen. Dat kan door op tijd te 

signaleren en hier gericht tegen op te 

treden. Dit geldt ook voor het bestrijden  

van pestgedrag.

Onze scholen zijn een afspiegeling van een 

snel ontwikkelende samenleving. Hierdoor 

kunnen veiligheidsvraagstukken ontstaan 

en om daar goed mee om te kunnen gaan 

gelden er wettelijke verplichtingen en 

regels. Sinds augustus 2016 zijn scholen 

wettelijk verplicht om te zorgen voor sociale 

veiligheid op school. Dit vraagt van scholen 

dat ze een actief veiligheidsbeleid voeren, 

de effecten van dit beleid monitoren en een 

aanspreekpunt aanstellen om het beleid 

tegen pesten te coördineren.

De Haagse Scholen heeft een beleidskader 

opgesteld voor procedures en richtlijnen 

met betrekking tot sociale veiligheid. 

Daarnaast monitort De Haagse Scholen 

jaarlijks de veiligheidsbeleving van 

leerlingen. Dit gebeurt aan de hand van een 

gevalideerd instrument, dat in samenwer-

king met Scholen met Succes is ontwikkeld. 

Op basis van een analyse wordt er een plan 

van aanpak opgesteld en uitgevoerd.

Op de Inspecteur W. P. Blokpoelschool is 

veiligheid een van de drie waarden die 

centraal staan in ons denken en doen. Het 

bieden van veiligheid is een basisvoor-

waarde voor onze groep leerlingen. 

Ontbreekt dit dan neemt het gedragspro-

bleem de overhand. Een overlevingsstra-

tegie die onze leerlingen zich door hun 

ervaringen eigen hebben gemaakt. Door 

consequent ongewenst gedrag te begrenzen 

en een voorspelbare leeromgeving neer te 

zetten ontstaat een veilig schoolklimaat. De 

school werkt vanuit een gedragsde-escale-

rend model, waarbij leerlingen geleerd zelf 

het ongewenste gedrag te voorkomen en 

om te zetten naar gewenst gedrag. Het 

team wordt jaarlijks getraind in het 

de-escaleren van ongewenst gedrag. 

Om de veiligheidsbeleving onder leren te 

meten wordt tweemaal per jaar de SCOL 

afgenomen bij leerlingen vanaf groep 5. De 

bovenbouwleerlingen vullen tweejaarlijks de 

vragenlijst van Scholen met Succes in. Deze 

metingen worden geëvalueerd en besproken 

en hieruit wordt actie ondernomen. Deze 

acties komen dan terug in de pedagogische 

speerpunten van de jaarplannen van de 

Inspecteur W. P. Blokpoelschool. In 2019 is 

de vragenlijst van Scholen met Succes 

afgenomen. Leerlingen geven de school op 

het onderdeel Welbevinden een 8 en op 

Sociale Veiligheid een 8,3. Deze resultaten 

bevestigen dat onze werkwijze door 

leerlingen positief wordt ervaren. 

In het schooljaar 2018-2019 is het 

veiligheidsplan vastgesteld. 

Speerpunten Veiligheid 2019-
2023:

 ◆ Op de Inspecteur W. P. Blokpoelschool 

wordt preventief gewerkt rondom 

(dreigend) acting out gedrag van 

leerlingen.
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Kwaliteitszorg

Het zorgen en bewaken van de onderwijs-

kwaliteit is een opdracht voor De Haagse 

Scholen en voor de individuele scholen 

horende bij de stichting. Kwaliteitszorg is 

het zorgen voor en bewaken van de 

onderwijskwaliteit op onze scholen. Het is 

het totaal van activiteiten, procedures en 

instrumenten, die bedoeld zijn om op een 

permanente, systematische en cyclische 

wijze de kwaliteit van het onderwijs en de 

organisatie te bepalen, te beheersen, te 

bewaken, te borgen en te verbeteren. Door 

te werken met een meerjarenplan en 

daaruit afgeleide jaarplannen zorgen we 

ervoor dat we planmatig werken aan onze 

onderwijskwaliteit. Het oriënteren op de 

richting van veranderen, het plannen en 

uitvoeren van activiteiten, het evalueren, 

het bijstellen en verankeren van de 

resultaten in de genen van onze organisatie 

maakt dat we onze ambitie die we 

uitspreken in dit schoolplan kunnen 

realiseren.

Dit komt concreet neer op het beant-

woorden van de volgende vragen van de 

kwaliteitscyclus (PDCA): 

1) doen wij de goede dingen, 2) doen wij de 

dingen goed, 3) hoe weten wij dat, 4) vinden 

anderen dat ook en 5) wat doen wij met die 

kennis en informatie.

Kwaliteitszorg binnen De Haagse 
Scholen
De Haagse Scholen heeft een kwaliteits-

kader ontworpen voor al haar scholen; een 

set aan kwaliteitseisen dat antwoord geeft 

op de vraag wat wij, als De Haagse 

Scholen, onder onderwijskwaliteit verstaan. 

Om onze onderwijskwaliteit zichtbaar en 

meetbaar te maken en dit te borgen en te 

verbeteren, maken we vanuit het bestuur in 

ieder geval gebruik van een aantal 

procedures en instrumenten:

 ◆ ESIS, leerlingvolgsysteem waar al onze 

scholen gebruik van maken;

 ◆ BARDO, digitaal bekwaamheidsdossier 

voor alle medewerkers;

 ◆ cyclus van functioneren en beoordelen. 

Jaarlijks worden er gesprekken gevoerd 

met alle medewerkers. Hierbij wordt een 

driejaren cyclus gehanteerd van 

startgesprek, voortgangsgesprek en 

beoordelingsgesprek;

 ◆ leerling-, ouder- en medewerkerstevre-

denheidspeilingen. Deze worden 

organisatie breed elke twee jaar 

uitgezet, waarbij de uitkomsten, indien 

nodig, in de jaarplannen worden 

verwerkt;

 ◆ interne auditsystematiek in ontwikkeling, 

waarbij onze scholen door een auditteam 

(bestaande uit een getrainde leerkracht, 

IB-er en directeur) een keer per drie jaar 

bezocht worden. En de rapportage mede 

input geeft voor de jaarlijkse schoolbe-

zoeken door de bovenschoolse 

directeuren en de jaarplannen van de 

scholen;

 ◆ interne kwaliteitsmonitor, waar de 

managementinformatie te vinden is die 

een signaalfunctie heeft ten aanzien van 

de onderwijskwaliteit. Deze monitor 

wordt gebruikt bij de audits en de 

gesprekken en schoolbezoeken van de 

bovenschoolse directeuren;

 ◆ cyclus van gesprekken en schoolbe-

zoeken van de bovenschoolse direc-

teuren – directeuren. Naast de cyclus 

van functioneren en beoordelen, vinden 

er ook ontwikkelingsgerichte gesprekken 

plaats op de scholen;
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 ◆ monitoring Veiligheidsplannen;

 ◆ strategisch personeelsbeleid, geeft een 

kader aan de hand van de volgende 

HR-bouwstenen: strategische perso-

neelsplanning, beoordeling en gesprek-

kencyclus, verzuimbeleid, werkdruk, 

functiebouwwerk, arbeidsvoorwaarden, 

opleiding en ontwikkeling, mobiliteit en 

werving & selectie.

Kwaliteitszorg op de Inspecteur 
W. P. Blokpoelschool
Om de kwaliteit van ons onderwijs te meten 

gebruiken we de kwaliteitskaarten uit de 

WMK-EC van Cees Bos. Wij hebben de 

afgelopen drie jaar gericht gewerkt aan de 

kwaliteitsverbetering vanuit het de 

PDCA-cyclus met als leidraad het 

Schoolplan 2015-2019 en met een 

meerjarenplanning. Op hoofdlijnen 

beschrijven we in elk schoolplan onze 

ambities voor een nieuwe beleidsperiode. 

De daarvan afgeleide jaarplanning stuurt 

onze activiteit voor een schooljaar. De 

opbrengsten worden per schooljaar 

geëvalueerd. De resultaten van de evaluatie 

worden opgenomen in het jaarverslag en 

meegenomen in het volgende jaarplan. Er is 

een vierjaarlijkse cyclus opgesteld in 

samenwerking met de scholen van 4TACT 

Speciaal Onderwijs Gedrag. Als scholen 

voor het speciaal onderwijs Gedrag 

bewaken wij op deze manier de onderlinge 

kwaliteit. De kwaliteitskaarten worden 

ingevuld door het volledige personeel en de 

uitkomsten worden geëvalueerd en omgezet 
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in speerpunten dan wel doelen voor de 

jaarplannen. Deze methode is helder, maar 

de plek van het kwaliteitsbeleid binnen de 

schoolorganisatie mag meer op de 

voorgrond komen in de komende jaren. 

Hierbij is het streven om goed te kijken 

naar bruikbaarheid in de praktijk en het 

terugkoppelen van resultaten in acties 

gericht op het verbeteren van de  

onderwijskwaliteit. 

De mening van leerlingen, ouders en 

personeelsleden wordt om de tweejaar 

geïnventariseerd door middel van tevreden-

heidsonderzoeken van Scholen met Succes 

en Steda. De resultaten worden meege-

nomen in jaarplannen en zijn ook van 

invloed geweest op dit schoolplan.

In 2018 is het oudertevredenheidsonder-

zoek afgenomen. Ouders waarderen de 

school met een voldoende. Zij zijn zeer 

content met de relatie leerkracht – leerling, 

leerkracht - ouder, voelen zich welkom, 

ervaren persoonlijke aandacht en vinden 

dat het personeel hen proactief betrekt bij 

problemen rond hun kind op school. Wat zij 

verandert willen zien is een verandering in 

het onderwijsaanbod en meer ouderbetrok-

kenheid bij activiteiten op school.

Het medewerkerstevredenheidsonderzoek 

is in 2017 afgenomen. Het toenmalige 

team waardeerde de school met 7,6. 

Tevreden waren zij over het contact met de 

leerlingen, contact met de ouders en met 

de leermiddelen. Verbetering wilden zij zien 

op gebied van de administratie lasten en  

de ICT. 

De resultaten uit de WMK 2019 laten zien 

dat het team en de directie een verdieping 

van het didactisch aanbod willen en een 

herinrichting van de onderwijsondersteu-

ningsstructuur. 

Naast deze interne evaluatie en de 

evaluatie-instrumenten van De Haagse 

Scholen evalueert ook de onderwijsin-

spectie de kwaliteit van de school. De 

inspectie heeft in 2014 de school een 

basisarrangement gegeven. De informatie 

in onze jaarverslagen en schoolgidsen 

geven de inspectie voldoende bevestiging 

van onze kwaliteit dat wij deze kwalificatie 

al vijf jaar hebben.

Speerpunt kwaliteitsbeleid  
2019 - 2023

 ◆ Op de Inspecteur W. P. Blokpoelschool 

wordt gewerkt volgens een heldere 

kwaliteitscyclus, waarbij de focus ligt op 

het doen van de goede dingen en de 

goede dingen goed doen. 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 

Kwaliteitszorg Zorg en begeleiding Schoolklimaat Opbrengsten 

Professionalisering Pedagogisch Externe contacten Afstemming 

Aanbod Didactisch Communicatie HGW groep 

Tijd Burgerschap 2 Beroepshouding HGW School 

Schoolleiding 
Actieve en zelfstandige rol 
leerlingen 

Rekenen Taal 

21ste eeuwse vaardigheden
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Partners van de school

Binnen het Speciaal Onderwijs zijn 

ketenpartners onmisbaar. Een goede 

samenwerking zorgt voor een zo groot 

mogelijke opbrengst rondom leerlingenzorg, 

onderwijs en ondersteuning. 

Op de Inspecteur W. P. Blokpoelschool 

werken we in eerste instantie samen met 

onze collega-scholen van 4TACT Speciaal 

Onderwijs. Samen met PI school De 

Strandwacht en de Eerste Nederlandse 

Buitenschool bedienen we het volledige 

spectrum van leerlingen met gedragsproble-

matiek binnen de regio Haag-, Delflanden 

en het Westland. Ambulante begeleiding 

voor leerlingen met een externaliserende 

gedragsproblematiek wordt namens ons 

door De Loodsboot verzorgd. 

Ook zijn we een partner voor de reguliere 

scholen binnen de hiervoor genoemde 

regio’s en daarbuiten. Wij begeleiden hen 

bij specifieke begeleidingsvragen en 

verwijzingen. 

Binnen de school werken wij samen met 

ouders op individueel niveau rondom de 

ontwikkeling van hun kind, maar ook op 

schoolniveau in de medezeggenschapsraad. 

De wens van ouders is om meer betrokken 

te worden bij activiteiten op school. De 

komende periode zullen we hier samen met 

ouders stappen in zetten. 

We hebben externe partners nodig om een 

aantal doelen uit dit schoolplan te 

realiseren.

Om een specialistische onderwijsvoorzie-

ning te worden waarin een jeugdhulpverle-

ningspartner en een reguliere buiten-

schoolse voorziening participeren is een 

intensievere samenwerking nodig. Mogelijke 

partners zijn De Buitenwereld en de SWK. 

De wens tot samenwerking is uitgesproken, 

nu de volgende stappen en de samenwer-

king concreet handen en voeten geven.

Om leerlingen beter te kunnen voorbereiden 

op de overstap van het speciaal onderwijs 

naar het vervolgonderwijs is samenwerking 

met het basis- en voortgezet (speciaal) 

onderwijs nodig zoals Pleysier Transvaal, 

met de samenwerkingsverbanden en met 

de gemeente Den Haag.

Onze ambities met betrekking tot de 

onderwijsondersteuningsstructuur en de 

professionalisering van ons team bereiken 

wij met partners als het Haags Centrum van 

Onderwijs, CED, InHolland en Fontys.

Om ervoor te zorgen dat onze leerlingen 

onderwijs kunnen volgen en kunnen werken 

aan hun toekomst is naast samenwerking 

met ouders ook de samenwerking met 

partners in het sociale domein belangrijk. 

We werken samen met bijv. Xtraplus voor 

schoolmaatschappelijk werk, de afdeling 

leerplicht en jeugd-/kernteam van verschil-

lende gemeentes, behandelaars en 

begeleiders van Youz, De Buitenwereld,  

Ipse De Brugge, Middin en Jeugdformaat, 

gezinsbeschermers en pleegzorgbegelei-

ders, de zorgboerderij, Veilig Thuis en het 

Centrum Jeugd en Gezin.

 

Speerpunten Samenwerkings-
partners 2019 – 2023

 ◆ de school heeft partners uit de 

jeugdhulpverlening en de buitenschool-

se-opvang verbonden aan de school om 

samen een integraal specialistisch 

kindcentrum te vormen; 

 ◆ de school heeft een actieve rol binnen 

het Passend Onderwijs in samenwer-

kingsgebied Escamp en Moerwijk;

 ◆ ouders ondersteunen het personeel bij 

praktische activiteiten met leerlingen op 

school.
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Lange termijn ontwikkelingen - meerjarenplan

Onze ambitie die we in 2023 gerealiseerd 

willen hebben is:

‘Een uitdagende leeromgeving, afgestemd 

op de ontwikkelingsmogelijkheden van onze 

leerlingen’ 

In de onderstaande tabel is samengevat 

welke speerpunten wij hebben benoemd 

vanuit onze missie en visie om nog beter 

aan te kunnen sluiten bij de ontwikkeling 

van onze leerlingen. Ook is in de tabel terug 

te vinden in welk schooljaar de benoemde 

speerpunten terug te vinden zijn in de 

jaarplannen waarmee we onze prioritering 

aangeven. Een aantal van onze speerpunten 

willen we in de periode 2019 – 2023 

bereiken. Andere speerpunten vragen meer 

tijd of worden later op de tijdslijn geacti-

veerd. De fase van evaluatie en verankering 

zal dan in de beleidsperiode 2023 – 2027 

gebeuren.
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Meerjarenbeleidplanning 2019 – 2023
Kansen zien is kansen creëren, elke beleidsperiode opnieuw

BELEIDSDOMEIN

Pedagogisch Klimaat:
Verdiepen en verbreden van ons gespecialiseerd  
ped. klimaat gericht op ZMO(L)K leerlingen

Aug. 2019 Aug. 2020 Aug. 2021 Aug 2022 Juli 2023

1.  Het team kan gedragsproblemen signaleren en de achter-
grond/oorzaak ervan analyseren 

2.  De noodzakelijke eenduidige aanpak wordt afgestemd met 
individuele ondersteuningsbehoefte van leerlingen

3.  Weerbaarheid en veerkracht van leerlingen versterken wij 
d.m.v. stress-regulerende aanpak voor ZMOK en ZMOLK

4.  Leerlingen oefenen geleerde vaardigheden na schooltijd bij 
onze partners van de kinderopvang en Jeugdzorg

BELEIDSDOMEIN

Pedagogisch Klimaat:
Herinrichting van de onderwijs ondersteuningsstructuur

Aug. 2019 Aug. 2020 Aug. 2021 Aug 2022 Juli 2023

1. Rol en verantwoordelijkheden liggen vast

2.  Teamleden worden intern pedagogisch en didactisch begeleid 
en gecoacht

3.  De relatie tussen het jaarlijkse ontwikkelplan en uitstroompro-
fiel is geoptimaliseerd

4.  Uitstroomprofielen op sociale ontwikkeling en burgerschap 
bepalen mede het algemene uitstroomprofiel

5.  We werken vanuit een doorgaande pedagogische leerlijnen

6.  De leermotivatie van leerlingen is verhoogd door de uitdagen-
de leeromgeving

Legenda Oriëntatie Realisatie Evaluatie Verankering Afgerond 
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BELEIDSDOMEIN

Didactisch handelen:
De leeropbrengsten zijn minimaal op niveau passend bij 
leerlingpopulatie

Aug. 2019 Aug. 2020 Aug. 2021 Aug 2022 Juli 2023

1.  Ons didactisch handelen is gebaseerd op een actuele 
didactische visie

2. We werken met doorgaande didactische leerlijnen

3.  We gebruiken een lesmodel waarbij een uitdagende leer-
omgeving en de behoefte aan structuur wordt gecombineerd

4.  Het uitstroomniveau op technisch en begrijpend lezen is 
conform de mogelijkheden van de leerlingen

5.  Voor leerlingen met bovengemiddelde leercapaciteiten is een 
afgestemd aanbod beschikbaar

6.  Het stellen van persoonlijke leerdoelen vergroot de betrokken-
heid en de leermotivatie van leerlingen

BELEIDSDOMEIN

Onderwijskundig beleid:
Leren van je zelf, van elkaar, van experts en leren door te doen

Aug. 2019 Aug. 2020 Aug 2022 Juli 2023

1.  ZMOLK leerlingen volgen schoolspecifiek praktijk georiënteerd 
onderwijsaanbod

2.  ZMOK leerlingen krijgen een lesaanbod gebaseerd op de 
combinatie van ‘leren uit het lesboek en leren door te doen’

3.  Voor Burgerschap, sociale ontwikkeling en persoonsvorming  
is een leerlijn ontwikkeld

 

Legenda Oriëntatie Realisatie Evaluatie Verankering Afgerond 
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BELEIDSDOMEIN

Onderwijskundig beleid/Passend onderwijs: Loslaten is anders 
vasthouden – vloeiende overgang naar basis- en voorgezet

Aug. 2019 Aug. 2020 Aug. 2021 Aug 2022 Juli 2023

1.  Leerlingen hebben meer verantwoordelijkheid en zeggenschap 
t.a.v. eigen welbevinden en dat van anderen

2.  We werken samen met VO om leerlingen een betere startposi-
tie te geven in de brugklas

3.  We werken samen met het (speciaal)basisonderwijs om 
leerlingen (terug) te plaatsen

BELEIDSDOMEIN

Onderwijskundig beleid/Passend onderwijs: Wij zijn een 
specialistische school i.s.m. externe jeugdzorgpartner en 
kinderopvang

Aug. 2019 Aug. 2020 Aug. 2021 Aug 2022 Juli 2023

1.  Onze leerlingen zijn voldoende veer- en draagkrachtig om zich 
staande te houden in en buiten school

2.  Onze school vormt samen met een partner uit de jeugdzorg 
een speciaal kindcentrum

3.  Onze school werkt voor de kinderopvang samen met een 
reguliere naschoolse opvang 

Legenda Oriëntatie Realisatie Evaluatie Verankering Afgerond 
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BELEIDSDOMEIN

Personeelsbeleid:
Aug. 2019 Aug. 2020 Aug. 2021 Aug 2022 Juli 2023

1.  Alle personeelsleden kennen de schoolvisie, dragen die uit en 
handelen ernaar

2.  Alle lesgevende teamleden geven les op minimaal het niveau 
basisbekwaam

3.  Alle onderwijsondersteuners hebben minimaal het niveau 
MBO+

4. Teamleden geven gedifferentieerd les

5.  Teamleden activeren de leerlingbetrokkenheid d.m.v. 
afgesproken werkvormen

6.  Teamleden zijn in staat om het technisch leesniveau van 
leerlingen te brengen op het niveau van hun capaciteiten

 

7. Teamleden leren van, met en door elkaar

8.  Teamleden geven de praktijk georiënteerde lessen aan de 
ZMOLK

9. Teamleden passen de principes van ‘leren door doen’ toe

Legenda Oriëntatie Realisatie Evaluatie Verankering Afgerond 
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BELEIDSDOMEIN

Veiligheid:
Wij werken preventief rondom (dreigend) acting out gedrag van 
leerlingen

Aug. 2019 Aug. 2020 Aug. 2021 Aug 2022 Juli 2023

1.  De school werkt met een speciaal ingericht Preventief 
Handelen model rondom (dreigend) acting out gedrag van 
leerlingen

BELEIDSDOMEIN

Kwaliteitszorg:
Wij werken volgens een heldere kwaliteitscyclus

Aug. 2019 Aug. 2020 Aug. 2021 Aug 2022 Juli 2023

1. De school heeft een heldere kwaliteitscyclus

BELEIDSDOMEIN

Samenwerkingspartners:
Wij werken samen met ouders en externe partners

Aug. 2019 Aug. 2020 Aug. 2021 Aug 2022 Juli 2023

1.  De school vormt samen met een partner in de kinderopvang/
naschoolse opvang én met een jeugdzorgpartner een 
specialistisch kindcentrum

2.  De school heeft een actieve rol binnen het Passend  
Onderwijs in de wijken Escamp en Moerwijk

3.  Ouders ondersteunen het personeel bij praktische  
activiteiten met de leerlingen op school.

Legenda Oriëntatie Realisatie Evaluatie Verankering Afgerond 
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Verwijzing naar bijlagen

In het schoolplan wordt verwezen naar een 

aantal schooldocumenten. Een aantal wordt 

gevoegd bij dit schoolplan, andere kunt u 

opvragen bij de school of vinden op onze 

website.

Bijlage 1: Leermiddelen en methodes,  

zie hieronder

Bijlage 2: Schoolondersteuningsplan 

https://www.blokpoelschool.nl 

Bijlage 3: De Haagse Scholen,  

ambitiestatement

https://www.dehaagsescholen.nl/

download/ambitiestatement-2015-2020-2

Bijlage 4: Convenant sponsering en 

brochure spelregels rond sponsoring

https://www.dehaagsescholen.nl/

download/brochure-spelregels-bij-sponso-

ring-in-het-onderwijs-2015

Downloads/Convenant%20sponsoring%20

in%20het%20onderwijs%20(2).pdf

Bijlage 5: Ondersteuningsplan SPPOH

https://www.dehaagsescholen.nl/

download/ondersteunings-

plan-2017-2021-sppoh

Bijlage 6: De Haagse Scholen, notitie 

Veiligheid en De Haagse Scholen

https://www.dehaagsescholen.nl/

download/notitie-veiligheid-en-de-haagse-

scholen

BIJLAGE 1: Leermiddelen en methodes

In de onderstaande tabel wordt weergegeven hoe ons onderwijsaanbod eruit ziet en welke leermiddelen / methodes wij hierbij gebruiken. 

Naast de wettelijk voorgeschreven inhouden zijn in deze tabel onze eigen ambities en het daaraan gekoppelde aanbod ook terug te vinden. 

Onze eigen ambities vloeien voort uit onze gezamenlijke ambities vanuit De Haagse Scholen, onze ambities en/of wat onze leerlingpopulatie 

‘extra’ nodig heeft.

Leermiddelen / methodes Ambities 2019- 2023

Zintuigelijke en lichamelijke ontwikkeling

Nederlandse taal

Technisch lezen:
Veilig Leren Lezen
Estafette, Staal
Begrijpend lezen:
Nieuwsbegrip

Borgen methode Staal 
Leerlijn technisch en begrijpend lezen 
ontwikkelen
-  aanschaf methode technisch en begrijpend 
lezen

Schrijven Pennenstreken

Rekenen en wiskunde
Alles Telt
Maatwerk

Engelse taal Hello World Nieuwe methode 

Aardrijkskunde Meander

Geschiedenis Brandaan

De natuur, waaronder biologie Naut

https://www.blokpoelschool.nl
https://www.dehaagsescholen.nl/download/ambitiestatement-2015-2020-2
https://www.dehaagsescholen.nl/download/ambitiestatement-2015-2020-2
https://www.dehaagsescholen.nl/download/brochure-spelregels-bij-sponsoring-in-het-onderwijs-2015
https://www.dehaagsescholen.nl/download/brochure-spelregels-bij-sponsoring-in-het-onderwijs-2015
https://www.dehaagsescholen.nl/download/brochure-spelregels-bij-sponsoring-in-het-onderwijs-2015
https://www.dehaagsescholen.nl/download/ondersteuningsplan-2017-2021-sppoh
https://www.dehaagsescholen.nl/download/ondersteuningsplan-2017-2021-sppoh
https://www.dehaagsescholen.nl/download/ondersteuningsplan-2017-2021-sppoh
https://www.dehaagsescholen.nl/download/notitie-veiligheid-en-de-haagse-scholen
https://www.dehaagsescholen.nl/download/notitie-veiligheid-en-de-haagse-scholen
https://www.dehaagsescholen.nl/download/notitie-veiligheid-en-de-haagse-scholen
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Leermiddelen / methodes Ambities 2019- 2023

Maatschappelijke verhoudingen, waaronder 
staatsinrichting

Brandaan

Geestelijke stromingen -

Expressie activiteiten -

Bevordering sociale redzaamheid, 
waaronder gedrag in verkeer

Leefstijl

Bevordering gezond gedrag Leefstijl Invoeren Gezonde School

Schoolveiligheid/ welbevinden van de 
leerlingen

Leefstijl

Bevordering actief burgerschap en sociale 
integratie overdragen kennis over / 
kennismaking met de diversiteit van de 
samenleving

Brandaan
Excursies musea, dans- en muziekvoorstel-
lingen.
Deelname aan bijv. schoolvoetbal
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