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Trots en Toegerust 

•  
 
 
 
 
 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Voor u ligt de schoolgids van de Indon te Bussum. De Indon is een school voor 
speciaal basisonderwijs (SBO). In deze schoolgids beschrijven we waar de 
school voor staat, welke uitgangspunten wij hanteren en wat onze manier van 
werken is. Wij willen laten zien wat u van Indon kunt verwachten en wat de 
school voor uw kind kan betekenen. Kenmerkend voor onze school is dat het 
specialistische zorg biedt die in de ‘gewone’ basisschool niet geboden kan 
worden. 
 
Onze school is onderdeel van de Stichting Elan (www.stichtingelan.nl). Elan 
staat voor kwalitatief hoogstaand onderwijs, dat past in deze tijd en dat de 
kinderen kans biedt op een goede toekomst. Elan heeft in totaal zeven scholen 
onder haar bestuur, te weten: 
• SBO De Indon in Bussum 
• SBO De Annie M.G. Schmidtschool in Hilversum 
• SBO Het Mozaïek in Hilversum 
• SBO De Wijngaard in Huizen 
• De Klimopschool in Hilversum voor basis- en voortgezet speciaal onderwijs  
• Elan College in Huizen voor voortgezet speciaal onderwijs 
• Elan Breeduit in Bussum voor basis- en voortgezet speciaal onderwijs  
 

Wij verwachten dat deze gids en de informatie op de website www.indon.nl u 
een helder beeld geeft over onze school. Mocht u vragen hebben en/of meer 
willen weten, aarzel dan niet en neem gerust contact op met de intern begeleider 
(IB-er) of de directie. U bent van harte welkom voor een rondleiding en een 
oriënterend gesprek. Wij laten onze school graag zien, juist onder schooltijd!  

 
Heel veel leesplezier! 
 
Namens het team van de Indon, 
Pauline van der Veen 
(waarnemend directeur) 
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1.1 De school 
Adres : Speciale school voor Basisonderwijs 

  De Indon 
  Albert Neuhuijslaan 1 
  1401 BW Bussum 
  035-6917385 
  e-mail: info@indon.nl  
 
Brinnummer :  10KT 
  
Richting : Algemeen Bijzonder Onderwijs 
 
Directeur : Pauline van der Veen  
(waarnemend)  035-6917385 
   e-mail: p.vanderveen@indon.nl 
   
Bestuur : Stichting Elan 
  Hoflaan 10 A  
  1217 CZ Hilversum 
  035 – 6 852 847 
  info@stichtingelan.nl 
 
College van bestuur : Ada Fischer (dagelijks bestuur) 
 :  Rob van Elswijk (dagelijks bestuur) 
Raad van toezicht :       Dick Vermaire, voorzitter 
 :  Patrick van den Brink 
 :  Bram Kolk 
 : Cor Hulshof 
        
Samenwerkingsverband : SWV Unita 
   p/a Annie MG Schmidtschool 
   Laapersboog 9 
   1213 VC Hilversum 
   035-800 10 11 
   e-mail: info@swvunita.nl 

 
Rijksinspectie : Inspectie van het onderwijs 
   info@owinsp.nl 
   www.onderwijsinspectie.nl 
  Vragen over onderwijs: 0800-8051  
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1.2 Wanneer komt de Indon in beeld? 
Als een kind vastloopt worden op de huidige school de 
ondersteuningsbehoeften, de stimulerende en belemmerende factoren van 
het kind en de concrete hulpvraag van school en/of ouders vastgesteld en 
geplaatst in een zogenaamd groeidocument. Zodra het groeidocument 
ontvangen is door het samenwerkingsverband (Unita), wordt er een 
trajectbegeleider benoemd. Vervolgens vindt er een overleg plaats met alle 
betrokkenen rondom het kind, het MDO (multidisciplinair overleg). Alle acties 
en afspraken binnen het handelingsgerichte proces worden ook in het 
groeidocument opgenomen, zodat er een compleet beeld van het kind en het 
te volgen proces ontstaat en duidelijk is waar de extra ondersteuning uit zal 
bestaan.  
 
Het bieden van extra ondersteuning kan op veel plaatsen worden geboden: bij 
voorkeur huisnabij, in regulier onderwijs. In het MDO kan worden vastgesteld 
of dat kan óf dat een plaatsing binnen het speciaal (basis)onderwijs 
noodzakelijk is. Vanuit het samenwerkingsverband zal een tweede deskundige 
betrokken worden, voordat een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) wordt 
afgegeven. Aan de eis van deskundigen-advies is dan voldaan. 
 
Wilt u meer weten over handelingsgericht arrangeren, kijk dan op de website 
van samenwerkingsverband Unita www.swvunita.nl . 
 
1.3 Rapport inspectie 
In 2015 heeft de onderwijsinspectie een kwaliteitsonderzoek uitgevoerd. Zij 
schrijft: “De Indon heeft haar kwaliteit op orde en de inspectie handhaaft het 
basisarrangement”. Als een school of opleiding bij een dergelijk onderzoek van 
de inspectie een ‘voldoende’ krijgt betekent dat dat de school aan de wettelijke 
eisen voor basiskwaliteit voldoet.  
 
1.4 Onze doelgroep 
Wij richten ons op leerlingen in de basisschoolleeftijd die moeilijkheden 
ondervinden in hun ontwikkeling en zich door complexe problematiek de 
leerstof van het basisonderwijs niet vanzelf eigen maken. Bij complexe 
problematiek spelen de volgende factoren vaak een rol: 
 
Een algehele ontwikkelingsachterstand 

• Een achterstand, dan wel een problematisch verlopen sociaal-
emotionele ontwikkeling waardoor onderwijsachterstand is ontstaan 

 
• Een disharmonisch ontwikkelingsprofiel waarbij een ernstige 

onderwijsachterstand geconstateerd wordt. 
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Belemmerende factoren 
We zien bij onze kinderen vaak kenmerken als: 
• Hoge mate van impulsiviteit, ongerichte activiteit; 
• Passiviteit in taakgedrag, een slechte selectieve aandacht; 
• Gebrekkige analyse en structurering van wat hen wordt voorgelegd; 
• Moeite met abstraheren en generaliseren; 
• Specifieke ontwikkelingsstoornissen als autismespectrumstoornissen   
           (ASS); 
• Sprake van vermoeidheid. 
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2.1 Onze visie en missie 
Missie 
De Indon maakt het verschil!  
De Indon is een school voor speciaal basisonderwijs. Op onze school verzorgen wij 
onderwijs aan leerlingen die (om wat voor reden dan ook) zijn vastgelopen op de 
reguliere setting. Onze primaire opdracht is dan ook om het verschil te maken voor 
de leerlingen voor wie het verschil nog niet is gemaakt. Zorgen dat onze leerlingen 
weer vertrouwen krijgen in zichzelf en in de wereld om hen heen, succeservaringen 
opdoen en zich weer ontwikkelen. We willen samen met ouders optrekken om ervoor 
te zorgen dat onze leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Wij willen dat onze 
leerlingen uitstromen met zelfvertrouwen en vaardigheden waarmee ze het 
vervolgonderwijs met vertrouwen aangaan.  
 
Visie 
Onze missie realiseren wij door onderwijs te bieden wat aansluit bij de onderwijs- en 
begeleidingsbehoefte van onze leerlingen. We zijn een ambitieuze en 
onderzoekende school en denken voortdurend na hoe ons onderwijs aan onze 
leerlingen beter kan. Om te zorgen dat leerlingen weer vertrouwen krijgen in zichzelf 
vertragen wij het onderwijsaanbod. We zorgen ervoor dat de leerlingen de 
kerndoelen halen maar doen dat wel op een manier waarop er ruimte is om de 
leerstof in een rustig tempo aan te bieden met ruimte voor pre-teaching, verlengde 
instructie en herhaling. Op deze manier is er meer tijd voor de leerlingen om de 
leerstof te laten inslijpen en om het te automatiseren. Hierdoor krijgen ze het gevoel 
dat ze het ook daadwerkelijk kunnen op het moment dat ze zelfstandig moeten 
werken. Op het moment dat leerlingen ervaren dat ze kunnen leren, dat het lukt, 
krijgen ze het plezier in school en leren terug.  
De samenwerking tussen ouders en school, de driehoek ouder-leerling-school, is 
hierin essentieel. Door samen op te trekken, doelgericht te overleggen en elke partij 
te betrekken bij het onderwijsproces is de kans op succes vele malen groter.  
Als we kijken naar de basiswaarden vanuit PBS zijn de waarden veiligheid, 
verantwoordelijkheid en respect voor ons belangrijk. Respect voor wie je bent en 
voor wie de ander is. Je bent verantwoordelijk voor je daden en het effect hiervan op 
je omgeving. Als je je veilig voelt, kun je je als mens optimaal ontplooien en tot dat 
komen waar je wilt zijn. Deze waarden staan dagelijks centraal in de school; we 
besteden hier aandacht aan door onze gedragslessen en in de omgang met elkaar 
zijn deze waarden altijd zichtbaar: in interactie tussen leerlingen, leerling en 
leerkracht, leerkracht en ouders en leerkrachten onderling.  
 
 
 
 
 
 

Waar de school voor staat  
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2.2 Klimaat 
Ieder kind moet iedere dag met plezier en vertrouwen naar school gaan en van 
school vertrekken. Het kind moet zich veilig voelen en vanuit die basis kan het 
kind optimaal werken aan de eigen ontwikkeling. Door een duidelijke, en vooral 
voor kinderen, herkenbare structuur en een sfeer van vertrouwen aan te bieden 
worden door succeservaringen het plezier en vertrouwen in eigen kunnen 
versterkt. In een dergelijk klimaat wordt iedereen geaccepteerd zoals hij is. Dit 
wil niet zeggen dat alles zo maar wordt goedgekeurd. Binnen de school zijn er 
duidelijke afspraken over hoe we met elkaar omgaan en wat wel en niet mag. 
 
Sinds enkele jaren werken we met het programma Positive Behaviour Support 
(PBS). Dit programma is gericht op positief opvoeden. Wij richten ons hierbij 
vooral op wat goed gaat en geven kinderen door positieve feedback op. 
 
PBS heeft de volgende pijlers: 

- Het is een schoolbrede aanpak vanuit gezamenlijke waarden; 
- Preventie staat centraal; 
- De PBS-school werkt vanuit de basiswaarden, heeft heldere 

gedrachtsverwachtingen. Leert gewenst gedrag systematisch aan en 
bekrachtigt dit gedrag systematisch; 

- De PBS-school neemt beslissingen op basis van data; 
- De PBS-school en ouders zijn partners in de ontwikkeling van een kind; 
- PBS wordt gewaarborgd met een kwaliteitssysteem. 

Het PBS-gedragsteam bewaakt het proces in de school. Dit gedragsteam 
bestaat uit een coördinator, een leerkracht, een IB’er en de directie. 
 
Voorspelbaarheid en structuur 
Voor alle leerlingen in de school is het belangrijk dat de dag zo voorspelbaar 
mogelijk verloopt. Dat proberen we o.a. te bereiken door een vaste, voor 
kinderen herkenbare dagindeling te hanteren. In iedere klas staat dagelijks het 
rooster op een vaste plek op het bord. 
Daarnaast is de voorspelbaarheid van het gedrag van de leerkracht belangrijk. 
Dit is o.a. terug te zien in het klassenmanagement en het Expliciete Directe 
Instructiemodel dat we hanteren. Om het gevoel van veiligheid ook tijdens de 
pauzes te waarborgen zijn er afwisselende pauzetijden voor midden- en 
bovenbouw. In de pauzes zijn er altijd teamleden om toezicht te houden. Deze 
teamleden, de pleinwachten, zijn herkenbaar aan de oranje vestjes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trots en Toegerust 
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Geef me de Vijf 
Sinds januari 2018 is het grootste deel van ons team getraind in Geef me de Vijf 
(GMD5) methode. De basishouding die hierbij hoort, sluit aan bij PBS. Een aantal 
basisvaardigheden en communicatievaardigheden worden toegepast in het groene 
niveau: het basisniveau van PBS binnen onze school. 
 
De volgende technieken worden door de leerkrachten van de Indon toegepast binnen 
de communicatie met leerlingen. Deze manier van communiceren maakt leerkrachten 
voorspelbaar en zorgt ervoor dat de relatie met leerlingen positief blijft. 
 

- Zeg wat wel; 
- Spreek positief/ zet negatief om naar (meer) positief; 
- Spreek kernachtig; 
- Zeg sorry; 
- Stem af op zijn ik; 
- Waarnemen, Aansluiten, Toevoegen (WAT); 
- Duidelijk op de Vijf (wat, waar, hoe, wanneer, wie); 
- Ondertitelen; 
- Generaliseren; 
- Waarom uitleggen; 
- Doorvragen; 
- Niet Ingevulde Tijd (NIT) herkennen/in de taak zetten. 
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3.1 De organisatie van het onderwijs. 
Op onze school worden kinderen opgevangen die (nog) niet in staat zijn om 
het reguliere aanbod van de basisschool te volgen. De groepering van de 
kinderen vindt plaats op basis van een aantal facetten zoals: 
-    het advies vanuit het MDO (multidisciplinair overleg); 
-    de kalenderleeftijd van de leerling; 
-    het ontwikkelingsniveau van de leerling; 
-    het ontwikkelingsperspectief van de leerling; 
-    de onderwijsbehoeften van de leerling. 
 
De meeste kinderen komen op de leeftijd van 8 à 9 jaar naar onze school. 
Deze kinderen kunnen beschikken over een redelijke tot goede intelligentie 
(intelligentie gebied 80-120) maar zij profiteren te weinig van hun 
mogelijkheden. Het minder presteren gaat thuis en op (de oude) school storen 
en het kind wordt almaar machtelozer. Bij de onderwijsbehoeften van deze 
kinderen treffen we kenmerken aan als structuurverlening, voorspelbaarheid, 
veiligheid en ondersteuning bij motivatie. Er zijn ook kinderen die in aanleg 
over een geringer leerpotentieel (intelligentie gebied 60-80) beschikken. Het 
onderwijs aan deze groep kinderen kenmerkt zich door een concreet geleid 
leerproces. 
 
De groepsgrootte bedraagt gemiddeld 16 leerlingen. Maar soms kan daarvan worden 
afgeweken. Schooljaar 2019-2020 starten we met 66 leerlingen, verdeeld over 5 
groepen.  
De Indon kent geen groepsaanduiding zoals in het reguliere basisonderwijs. 
Kinderen werken per vakgebied op hun eigen niveau, met name bij de 
basisvakken technisch lezen, spelling, taal & rekenen. Zo kan een kind lezen 
op niveau groep 6 en rekenen op niveau groep 4.  
 
3.2 De inhoud van het onderwijs 
Het onderwijs op de Indon wordt gegeven in groepen en is voor de basisvakken 
georganiseerd volgens het Onderwijscontinuüm (OC).  
Werken volgens het OC-principe betekent dat we op onze school tot het niveau van 
eind groep 5/6 een basislijn hebben vastgesteld die uitgaat van een uitstroom naar 
het VMBO (BB). Bij alle leerlingen streven we ernaar dit niveau te halen en hebben 
we beschreven welk aanbod de leerlingen nodig hebben. Binnen deze zogenaamde 
OC- arrangementen geven we het te behalen doel, de leertijd, de methode en de 
materialen die nodig zijn, het pedagogisch en didactisch handelen van de leerkracht 
aan. Als leerlingen meer nodig hebben dan de basislijn, dan is hiervoor een intensief 
of een zeer intensief aanbod beschreven. Voor leerlingen die meer kunnen, is er een 
verdiept aanbod.  
Vanaf de bovenbouw, niveau groep 6, 7 en 8, gaat het aanbod uit elkaar in 
leerroutes:     
VMBO BB, VMBO KB/TL/GL, HAVO, PRO                          

Het onderwijs 
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Het aanbod wordt aangepast aan wat er van deze leerlingen wordt verwacht in het 
vervolgonderwijs.  
Met name in het aanbod naar de praktijkschool wordt dan gedispenseerd. Dat 
betekent dat we leerstof weglaten als leerlingen die doelen niet hoeven te beheersen 
en dat we waar nodig extra hulpmiddelen gaan inzetten, zoals b.v. een 
rekenmachine.   
 
3.3 Het ontwikkelingsperspectief  
Het ontwikkelingsperspectief is de leerverwachting die we over een langere periode 
uitspreken op grond van alles wat we over de leerling weten (intelligentie, 
leerachterstand, kansen en belemmeringen etc.) Het ontwikkelingsperspectief richt 
zich op de instroom in het vervolgonderwijs (VO). Steeds stellen wij ons de vraag: 
‘Hoe kan deze leerling soepel instromen in het vervolgonderwijs?’  
Vanaf groep 3 begint in het onderwijs de Didactische Leeftijd (DL) van leerlingen te 
tellen. Een schooljaar is 12 maanden min de 2 maanden vakantie is 10 maanden. 
Aan het eind van groep 3 heeft de leerling een Didactische Leeftijd van 10. Na groep 
4 heeft de leerling een DL van 20 en na groep 8 is de DL 60. Alle leerlingen met een 
Didactische Leeftijd tussen de 0 en 40 worden standaard op onze basisroute 
geplaatst. Leerlingen die moeite hebben om dit basisaanbod te volgen, krijgen een 
intensieve of zeer intensieve aanpak om toch aansluiting te houden. Alleen in 
uitzonderlijke gevallen (bij afgesproken criteria) wordt al in een eerder stadium 
gekozen voor de PRO-route. 
Vanaf een Didactische Leeftijd van 40 wordt het definitieve ontwikkelingsperspectief 
vastgesteld. Door deze eindverwachting per leervak te koppelen aan het punt waar 
elke leerling nu is, kunnen we vaststellen welke doelen deze leerling het komende 
half jaar/jaar moet gaan halen. We werken opbrengstgericht, d.w.z. dat we uitgaan 
van haalbare, maar tevens ambitieuze doelen. De leerling wordt op basis van zijn 
ontwikkelingsperspectief op een leerroute geplaatst, in een daarbij horend 
leerarrangement. Dit alles wordt in een groepsplan vastgelegd.  
Het ontwikkelingsperspectief wordt jaarlijks met de ouders besproken en moet door 
ouders ook ondertekend worden. In juni wordt het ontwikkelingsperspectief 
geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. Tijdens rapportbesprekingen vormt het 
ontwikkelingsperspectief het uitgangspunt voor het gesprek.  
 
3.4 Toetsen en opbrengsten 
Twee keer per jaar (december/januari) en (mei/juni) worden de leerlingen getoetst 
met de Cito toetsen die ook op de reguliere basisschool gebruikt worden. Van deze 
gegevens maken we overzichten per klas en per school. Zo kunnen we met elkaar 
naar deze toets foto’s kijken.  
We stellen dan met elkaar vragen als; hoeveel leerlingen halen volgens onze norm 
een voldoende score? Kunnen we de verschillen tussen de klassen onderling 
verklaren? Hoe scoren de leerlingen in relatie tot hun ontwikkelingsperspectief? Zijn 
we tevreden, waar kunnen we ons verbeteren? Daar waar nodig stellen we een 
verbeterplan op. Het op deze manier werken met data noemen we data gestuurd en 
opbrengstgericht werken; de zogenaamde 4D aanpak (Data/Duiden/Doelen/Doen) 
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3.5 De vakgebieden 
Als school voor speciaal basisonderwijs bevat ons leerpakket dezelfde vakken als het 
reguliere onderwijs. Ook wij richten ons op de kerndoelen zoals het Ministerie van 
Onderwijs ze heeft geformuleerd voor de groepen 3 t/m 8. De volgende vakgebieden 
worden in de groepen gegeven: 
 
Vakgebied 
 

Methodes 

Levensbeschouwing  Trefwoord 
Nederlandse Taal 
 

Technisch lezen: Lijn 3 en Motiverend Lezen 
Taal Actief 
Taal Actief; spelling 
Nieuwsbegrip XL 

Sociaal-emotionele 
ontwikkeling 

PBS – Goed gedrag kun je leren! 

Schrijven Handschrift 
 

Rekenen / wiskunde Pluspunt 
 

Wereldoriëntatie 
 

Aardrijkskunde       : Grenzeloos 
Geschiedenis         : Entoen.nu 
Natuur + Techniek : blokboeken van Kinheim 
Seksuele voorlichting: Seksualiteit & relaties 
Verkeer                  : 3VO 

Engels Groove me 
Creatieve expressie Moet je doen! 

 
3.6 De groepsindeling 
Voor de zomervakantie worden de groepen samengesteld. Bij de groepsindeling wordt 
gelet op de leeftijd, het niveau van functioneren in de basisvaardigheden, het sociaal 
functioneren, de werkhouding en het individuele gedrag. Groepen worden steeds zo 
samengesteld, dat er optimaal gewerkt kan worden. Dat betekent dat de groep ieder 
jaar er anders uit kunnen zien. 
 
3.7 Wie werken er in de school? 
Directie 
(waarnemend) 

Pauline van der Veen Ma, di, wo 

Groepsleerkrachten 
MB1 Fransz van Diemen Ma t/m vr 
MB2 Lisa Baas 

Hilde de Jong 
Ma t/m wo 
Do, vr 

BB1 Hilde de Jong  
Inge van Rooyen 

Ma, di 
Wo, do, vr 

BB2 Sharon de Paauwe 
Iris van den Berg 

Ma, wo 
Di, do, vr 

SVL Jenny van Kampen 
Tessa van der Mark 

Ma, di, do, vr 
Wo  

Trots en Toegerust 
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Orthopedagoog/psycholoog Mevr. Marjolein Klievink 
Intern begeleider Mevr. Pauline van der Veen 
Ondersteuning IB/Ortho Mevr. Tessa van der Mark 
Logopediste  Mevr. Dominique Spierings 
Schoolmaatschappelijk deskundige Mevr. Thecla Radersma 
Systeembeheerder  Dhr. Johan Hommes 
Technisch medewerker Dhr. Jan Schortinghuis 
Administratief medewerker Dhr. Henk van der Ploeg 
Fysiotherapeut  Mevr. Angelique Mulder 
Jeugdschoolarts  Mevr. Choisy Nolte 
Lerarenondersteuner  Mevr. Joyce Grim 

Mevr. Esther Wapstra 
Vakleerkracht gym Mevr. Mariska Westerveld 

 

 



 

 

15 

 
 
 
 
 
4.1 De instroom van nieuwe leerlingen 
Ouders melden hun kind aan met een toelaatbaarheidsverklaring van het 
samenwerkingsverband Unita. Voordat een leerling bij de school wordt 
aangemeld, is er al een voortraject doorlopen. Vaak hebben de leerling en de 
ouders al met enkele medewerkers van de school kennis gemaakt (MDO). 
 
Er volgt een kennismakingsgesprek. In dit gesprek geeft de school informatie, 
de school wordt bekeken en (indien bekend) wordt er kennis gemaakt met de 
toekomstige leerkracht. In onderling overleg wordt de plaatsingsdatum 
vastgesteld. 
 
Als een leerling is aangemeld, zorgt de psycholoog/ orthopedagoog voor de 
analyse van het dossier en stellen zij een ontwikkelingsperspectief (OPP) op. 
Dit wordt aangevuld door de leerkracht. In dit OPP komt onder andere te staan: 
informatie uit de voorgeschiedenis, centrale problematiek (positieve aspecten 
en moeilijkheden), doelen voor leren, werkhouding en/of gedrag en de 
onderwijsbehoeften. Het OPP van nieuwe leerlingen wordt met de ouders 
besproken door de psycholoog/orthopedagoog en de leerkracht. 
 
De IB-er en de psycholoog/orthopedagoog hebben een belangrijke taak bij het 
uitvoeren van de zorg voor onze kinderen. Zij bewaken de zorglijn van toelating 
tot het verlaten van de school en coördineren dat het kind de hulp krijgt die het 
nodig heeft.  
 
Het onderwijsprogramma wordt zoveel mogelijk op de specifieke 
onderwijsbehoeften van de leerlingen afgestemd. Bij sommige kinderen is 
extra onderzoek nodig. Dit kan plaatsvinden binnen de eigen school. Soms 
kunnen deskundigen van buitenaf geraadpleegd worden. Dit alles gaat 
natuurlijk altijd in overleg met ouders. 
 
 
4.2 Het volgen van de ontwikkeling 
Het handelen van de leerkracht is afhankelijk van de onderwijsbehoeften van 
leerlingen. Aan het begin van het schooljaar maakt een leerkracht een groepsplan 
voor de vakken technisch lezen, begrijpend lezen, rekenen en spelling. 
In het groepsplan staat beschreven welke doelen hij wil bereiken met de leerlingen: 
hoe hij handelt (pedagogisch en didactisch); welke leerstof wordt aangeboden en 
welke materialen en middelen worden gebruikt. Ook staat in het groepsplan 
beschreven hoeveel tijd er in de week voor dat vak les wordt gegeven. Naast deze 
vakken is er ook een groepsplan dat gericht is op de sociaal-emotionele ontwikkeling 
van de kinderen en richten we ons op de wijze waarop de kinderen leren (leren 
leren). 

 Leerlingondersteuning 
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Toetsgegevens van de toetsperiode in januari en juni worden niet alleen gebruikt 
voor de rapporten van de leerlingen, maar ook om kritisch naar ons onderwijs te 
kijken. Van deze gegevens maken wij een overzicht per klas en per school. Zo 
kunnen we met elkaar naar deze “foto” kijken. We stellen dan met elkaar de vragen 
zoals: Hoeveel kinderen halen volgens onze norm een voldoende score? Kunnen we 
verschillen die er zijn in uitslagen tussen groepen verklaren. Hoe scoren kinderen in 
relatie tot hun IQ? Zijn we er tevreden over, waar kunnen we ons verbeteren? 
 
Ondersteuningsniveaus: de structuur 
We kiezen voor een structuur die uitgaat van drie ondersteuningsniveaus, gekoppeld 
aan arrangementen met daarbinnen een aantal vast omschreven stappen die 
cyclisch doorlopen worden. Deze niveaus, arrangementen en de te nemen stappen 
zijn de volgende: 
 
Ondersteuningsniveau 1 (verdiept- en basisarrangement) + 2 (intensief arrangement) 
Stap 1: de leerkracht wijst op basis van data de leerlingen toe aan een arrangement. 
Stap 2: de leerkracht stelt een groepsplan op, waarin alle arrangementen zijn 
opgenomen. 
Stap 3: de leerkracht en intern begeleider houden een groepsplanbespreking en 
doelstellingsgesprek. 
Stap 4: de leerkracht stelt het groepsplan eventueel bij, voert deze uit en evalueert. 
 
Ondersteuningsniveau 2 – tussentijds: intensief arrangement 
Stap 5: de leerkracht en intern begeleider houden een leerlingbespreking. Indien 
nodig wordt de logopedist, orthopedagoog en/of fysiotherapeut hierbij uitgenodigd 
met als doel handelingsadviezen te geven aan de leerkracht. 
 
Ondersteuningsniveau 3: zeer intensief arrangement 
Stap 6: de leerling wort besproken in het ondersteuningsteam (directie, jeugdarts, 
orthopedagoog. Schoolmaatschappelijk werkende, intern begeleidster en eventueel 
andere deskundigen). 
Stap 7: de leerkracht stelt eventueel de vraag in overleg met de casemanager een 
individueel handelingsplan op. 
Stap 8: er vindt indien nodig een multidisciplinair overleg (MDO) plaats met 
aanwezigheid van ouders, leerkracht, casemanager ondersteuningsteam en 
trajectbegeleider vanuit het samenwerkingsverband (SWV). Eventueel worden 
andere deskundigen uitgenodigd wanneer nodig. 
 
4.3 Grenzen aan ons onderwijs 

Iedere leerling verdient de ondersteuning die past bij zijn of haar onderwijsbehoeften. 
Wij zijn altijd bereid te kijken naar mogelijkheden, maar zijn ons tegelijkertijd bewust 
van onze onmogelijkheden binnen de huidige context van de Indon. 
Indien er sprake is van de volgende onderwijsbehoeften verwijzen wij door naar een 
school voor Speciaal Onderwijs. Dit doen wij omdat wij als school niet in staat zijn om 
in deze onderwijsbehoeften met extra ondersteuning binnen de Indon te voorzien. 
Als een leerling het grootste gedeelte van een schooldag een-op-een begeleiding 
nodig heeft. 
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Als een leerling ernstig externaliserend gedrag laat zien. Emotioneel en fysiek 
onveilig is voor zijn of haar omgeving, waardoor er nauwelijks aan leren toegekomen 
wordt. 
Als er een omgeving nodig is die voor een leerling met zeer geringe capaciteiten te 
begrijpen is. 
Als een leerling dagelijks therapeutische begeleiding nodig heeft t.a.v. gedrag en/of 
sociale omgang. 
Als een leerling het nodig heeft om in een specifieke algehele taalomgeving 
onderwijs te krijgen. 
Als er sprake is van noodzakelijk medisch handelen, welke niet op of door school 
kan/mag worden.  
 
4.4 De speciale zorg 
 
School Maatschappelijk Werk: De schoolmaatschappelijk deskundige 
onderhoudt contacten met ouders wanneer er vragen zijn op het gebied van de 
thuissituatie en de opvoeding. Schoolmaatschappelijk werk wordt ingezet als 
brugfunctie tussen leerling, ouders, school en hulpverleningsinstellingen.  
 
Psycholoog/orthopedagoog: De psycholoog/orthopedagoog wordt 
ingeschakeld wanneer psychologisch onderzoek nodig is om onder andere na 
te gaan hoe de sociaal-emotionele ontwikkeling of hoe de 
persoonlijkheidsontwikkeling verloopt en om met behulp van die verkregen 
informatie en in overleg met ouders de onderwijsbehoeften helder te krijgen of 
om het intelligentieniveau te bepalen. Er wordt handelingsgerichte diagnostiek 
uitgevoerd.  
 
Rots en Water: Alle bovenbouwgroepen volgen één keer per week het 
programma Rots en Water. Dit vindt plaats in een periode van tien weken in het 
schooljaar. 
 
Fysiotherapie: Er is een mogelijkheid om in de school fysiotherapie te krijgen 
door kinderfysiotherapeuten.  
 
Schoolarts: De schoolarts voert medisch onderzoek bij leerlingen uit. Ouders 
worden altijd uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.  
 
Logopedie 
Dominique Spierings is de logopedist op de Indon. Zij zet haar logopedische expertise 
en therapeutische vaardigheden in op het gebied van taal, spraak en communicatie. 
Dit is erop gericht dat leerlingen optimaal van het onderwijs kunnen profiteren en 
zichzelf communicatief kunnen redden.  
Zij is in staat om zowel de leerlingen als de ouders en leerkrachten zo te begeleiden 
en te coachen dat deze in staat zijn de communicatie tussen het kind en zijn omgeving 
goed te laten functioneren.  
Problemen in de spraak- en taalontwikkeling kunnen grote invloed hebben op de 
sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Tevens bestaat er een duidelijke relatie 
tussen de ontwikkeling van de mondelinge taalontwikkeling  
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en de manier waarop lezen en schrijven zich ontwikkelt: de schriftelijke 
taalontwikkeling.  
Dominique besteedt aandacht aan het ontwikkelen van communicatieve 
vaardigheden, taalvaardigheid en/of alternatieve strategieën die het leerproces en de 
socialisatie ten goede komen.  
Een kind dat dankzij logopedie meer spraak en taal tot zijn beschikking heeft, 
functioneert beter in de klas en in de thuissituatie en heeft meer kansen in de toekomst.  
Door de korte lijnen tussen logopedie en leerkracht, het inzicht in de schoolorganisatie, 
methodieken en didactiek is zij in staat aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van de 
leerling en bij het leerstofaanbod in de klas. Zo draagt de logopedist bij aan een 
optimale ontwikkeling van de leerlingen op de Indon. 
Nieuwe leerlingen worden in de eerste weken van het schooljaar door de logopedist 
gescreend op basis van observatie en aanwezige dossiergegevens. N.a.v. de 
screening wordt al dan niet logopedisch onderzoek gedaan. Hieruit zal blijken of het 
basisaanbod taal voldoende is, of dat een leerling logopedie krijgt. Dit kan individueel, 
in een duo of een groepje zijn.  
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De rol van de ouders is cruciaal in het onderwijs. Wij zien ouders als 
ervaringsdeskundigen bij het beantwoorden van vragen over de aanpak van 
hun kind. De band tussen ouders en kind maakt het mogelijk dat de ouders in 
staat zijn als antenne te fungeren als het gaat om het verwoorden van de 
gevoelens en mogelijkheden van het kind.  Omdat de Indon een streekschool 
is, zijn ouders vaak minder in de gelegenheid binnen te lopen en eventuele 
vragen te stellen. Wij vinden het van belang aandacht te schenken en alert te 
blijven op goede contacten tussen ouders en school. De school heeft formele 
en informele momenten per jaar, waarbij de ouders betrokken worden bij de 
school. Van belang is dat ouders vertrouwen hebben in de school. In een school 
waar ouders achter staan, kan het kind zich beter ontplooien 
 
5.1 Informatievoorziening 
 
Informele contacten 
 
Dit zijn de contacten die plaats vinden zonder dat ervan tevoren een afspraak 
is gemaakt. Bijvoorbeeld bij het halen/brengen van het kind, tijdens 
telefoongesprekken, tijdens activiteiten op school 
(sportdagen, excursies etc.). 
 
Formele contacten 
 
Deze contacten zijn van tevoren gepland en hebben 
een bepaald doel. Zowel vanuit ouders als vanuit 
school kan hiertoe initiatief genomen worden. Wilt u 
graag een andere vorm of op een ander tijdstip een 
gesprek? Laat dat aan ons weten, dan kijken we naar de mogelijkheden!  

- Algemene kennismakingsavond (eerste schoolweken); er wordt kennis 
gemaakt met het team, de leerkracht en met de ouders van klasgenoten.  

- Gesprek over het OPP; na de start van uw kind volgt een gesprek met 
ouders over verwachtingen van ouders en school. 

- Voorlichtingsavond Voortgezet Onderwijs. 
- Winterrapport; rapportage over de didactische vorderingen van de 

leerling. 
- Rapportagegesprekken n.a.v. (eind)onderzoeken. 
- Zomerrapport; rapportage over de didactische vorderingen van de 

leerling. 
- Gesprekken en afspraken ter ondersteuning van het leerprogramma, 

bijvoorbeeld bij logopedie, fysiotherapie en/of n.a.v. een 
handelingsplan. 

- Overleg op afspraak tussen ouders, hulpverleningsinstellingen en 
school. 
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- Advies-/verwijzingsgesprekken. 
- Overleg tussen ouders en schoolmaatschappelijk werk en/of 

psycholoog of orthopedagoog in het kader van handelingsgerichte 
diagnostiek en begeleiding. 

 
Schriftelijke informatie 
 

- De schoolgids (op te vragen bij de conciërge of op de website (www.indon.nl) 
- De jaarkalender 
- De nieuwsbrief: info met de laatste nieuwtjes over activiteiten e.d. (de 

digitale versie staat op de website (www.indon.nl) 
- Brieven 
- E-mail 
- Website van de school www.indon.nl 
- Facebookpagina https://www.facebook.com/Indon/ 

 

Vanaf 25 mei 2018 moeten wij ervoor zorgen 
dat de privacy van leerlingen en 
medewerkers nog beter wordt beschermd. 
Sinds dat moment is namelijk de nieuwe 
privacywetgeving (AVG) van kracht, die de 
huidige Wet bescherming 
persoonsgegevens uit 2001 vervangt. Als 
onderwijsinstelling zijn wij bezig om zaken 
die hiermee samenhangen, bijvoorbeeld bij 
de inschrijving, goed en (nog) beter te 
regelen. 

5.2 Inspraak 
Medezeggenschapsraad (MR & GMR) 
Ouders kunnen op school meepraten en meebeslissen in de 
medezeggenschapsraad. De MR bevordert de openheid en het overleg in de 
school. De raad bestaat uit personeelsleden en ouderleden die zijn gekozen 
overeenkomstig het reglement. In het reglement zijn de wettelijke 
bevoegdheden en procedures vastgelegd o.a. zittingsduur, verkiezingen, 
instemming/adviesbevoegdheden, geschillenregeling, regels m.b.t. 
besluitvorming. Naast algemene taken/bevoegdheden van de MR zijn er ook 
specifieke taken en bevoegdheden zoals: 

- Instemmingbevoegdheid m.b.t. schoolbeleid (zowel 
onderwijsinhoudelijk als organisatorisch). 

- Adviesbevoegdheid m.b.t. schoolbeleid, personeelsbeleid, 
leerlingenbeleid. 

De MR vergadert ongeveer 6 x per jaar, deze vergaderingen zijn openbaar.  
 
Ook op bovenschools niveau worden de scholen van stichting Elan 
vertegenwoordigd in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). 
Ook deze raad is samengesteld uit ouders en personeelsleden. De GMR heeft 
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dezelfde taken en bevoegdheden als de MR, maar dan op die beleidsterreinen 
die voor alle scholen gelden. 
 
Ouderraad  
De ouderraad stelt zich ten doel: 

- te bevorderen dat de ouders zich voor de school interesseren, d.m.v. 
algemene ouderavonden en evenementen. 

- te bevorderen dat de ouders ondersteunende werkzaamheden voor de 
school verrichten o.a. assistentie bij: 

   - evenementen en feesten 
  - aankleding van de school met vieringen en feesten. 
De ouderraad is via e-mail orindon@hotmail.com te bereiken. 
 
5.3 Andere gelden 
Ouderbijdrage 
De ouderbijdrage is vastgesteld op € 35--. De betaling geschiedt per uitnodiging van 
Ideal. Alle activiteiten worden hiervan bekostigd, met uitzondering van schoolreisje. 
De ouderbijdrage heeft een vrijwillig karakter. De Ouderraad is een stichting, die een 
eigen rekening beheert. 
 
Schoolreisje  
Ieder jaar gaan alle groepen, m.u.v. de schoolverlatersgroep met elkaar op 
schoolreisje. De kosten hiervoor bedragen ongeveer € 25--. Hiervoor ontvangt u een 
losse factuur. 
 
DDD-dagen  
De drie doldwaze dagen voor de schoolverlaters kost ongeveer €60--. Hiervoor 
ontvangt u een losse factuur.  
 
Ouderparticipatie 
Jaarlijks zijn er veel actieve ouders die bij allerlei evenementen betrokken zijn 
(zonder lid te zijn van de ouder- of medezeggenschapsraad). Te denken valt aan 
activiteiten zoals: 

- vervoer/begeleiding bij evenementen (kampen, sportdagen, excursies) 
- assistentie bij feesten/activiteiten 
- leesouders 
- hoofdluiscontrole ouders 

 
Ouders kunnen zich aan het begin van het schooljaar aanmelden, zodat de 
groepsleerkracht overzicht heeft welke ouders voor bepaalde evenementen 
benaderd kunnen worden. 
 
Schoolverzekering 
Het bevoegd gezag van onze school heeft een school-WA-verzekering die het 
risico dekt van de wettelijk aansprakelijkheid van: 

- het Bevoegd Gezag, het onderwijspersoneel, de leden van de 
oudervereniging; 

- de medezeggenschapsraad als zodanig; 
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- de ouders van de leerlingen voor zover zij werkzaamheden verrichten 
op of ten behoeve van de school. 

Een school-WA-verzekering dekt niet het risico van de aansprakelijkheid van 
die leerlingen die zelf aansprakelijk gesteld kunnen worden. Om dat risico te 
dekken is het nodig dat de ouders voor hun kinderen een individuele WA-
verzekering afsluiten. 
 
Vervoer 
Leerlingenvervoer wordt geregeld door de gemeenten. De 
vergoedingsregelingen voor het vervoer naar school zijn beperkt en verschillen 
per gemeente. In elk geval is het een regeling tussen ouders en de gemeente 
waarin men woonachtig is (Afdeling Onderwijs). Voor informatie kunt u contact 
opnemen met de onderwijsambtenaar van uw gemeente, belast met het 
aangepast vervoer. 
 
Buitenschoolse opvang: BSO Dynamo 
Kwintes werkt samen met SKBNM (Stichting Kinderopvang Bussum, Naarden, 
Muiden, Muidenberg.) binnen de Indon. Deze buitenschoolse opvang (BSO) is er voor 
kinderen die nu onvoldoende tot hun recht omen op de reguliere BSO. De 
groepsgrootte inrichting en begeleiding is afgestemd op kinderen van het speciaal 
basisonderwijs en is een ‘vrolijk thuis’ geworden dat bij hen past. Als u belangstelling 
heeft, dan kunt u contact opnemen met SKBNM. 
Mail: klantcontact@kinderopvanghuizen.nl 
Tel.: 035-7200301 
 
Klachtenregeling 
Overal waar gewerkt wordt, zijn misverstanden en worden fouten gemaakt. 
Ouders zijn altijd welkom om dit met ons te bespreken. Samen streven we 
naar een oplossing. Klachten of vragen kunt u in eerste instantie voorleggen 
aan de leerkracht van uw kind. Mocht u daarna nog verder willen met uw vraag 
of klacht, dan kunt u terecht bij de directie of de interne contactpersoon. De 
interne contactpersoon is aangesteld om ervoor te zorgen dat klachten op een 
passende manier worden afgehandeld. De interne contactpersoon bij ons op 
school is: 
 
Mevrouw Thecla Radersma (schoolmaatschappelijk deskundige) tel: 035-
6917385 (school) of r.radersma@indon.nl 
 
Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 
Om sneller en adequater in te grijpen bij vermoedens van kindermishandeling 
zijn scholen vanaf 2013 wettelijk verplicht om een meldcode te hanteren. Wij 
werken volgens het Basismodel meldcode huiselijk geweld en 
kindermishandeling;  
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-
geweld/documenten/rapporten/2017/01/09/basismodel-meldcode-huiselijk-geweld-
en-kindermishandeling  



 

 

23 

 
De meldcode is een stappenplan voor (onderwijs)professionals dat zij moeten 
doorlopen als ze vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling hebben.  
De meldcode bestaat uit de volgende vijf stappen: 
1. in kaart brengen van signalen; 
2. collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van het meldpunt Veilig thuis; 
3. gesprek met de leerling en/of ouders; 
4. wegen van het geweld of de kindermishandeling; 
5. per 1 januari 2019 moeten professionals (vermoedens van) ernstige situaties 

van kindermishandeling en huiselijk geweld áltijd melden bij Veilig Thuis. 
  
In de school is een aandachtsfunctionaris benoemd bij wie de meldingen rond 
kindermishandeling centraal binnenkomen.  Op de Indon is dat mevrouw Thecla 
Radersma, schoolmaatschappelijk deskundige (tel.nr. 035-6215835 of mail: 
r.radersma@indon.nl. Zij werkt middels het landelijke handelingsprotocol 
https://www.handelingsprotocol.nl/bo-utrecht . 
 
Meldpunt vertrouwensinspecteurs 
Bij dit meldpunt kunnen betrokkenen bij het onderwijs (ouders, leerlingen en 
leerkrachten) terecht voor klachten over seksuele intimidatie, seksueel 
misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld. Het telefoonnummer is 0900-
1113111 
 
Landelijke klachtencommissie bijzonder algemeen onderwijs 
Postbus 95572 
2509 CN Den Haag 
Tel: 070-3315244 
Email: LKC@vbs.nl 
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Ons streven is om de leerlingen naar het reguliere voortgezet onderwijs te 
verwijzen. Het grootste deel van onze leerlingen gaat naar het Voorbereidend 
Middelbaar Beroeps Onderwijs (VMBO). In het VMBO zijn verschillende 
stromen zoals VMBO-GL/TL, VMBO-KBL en VMBO-BBL. 
Een groot deel van onze leerlingen stroomt uit naar VMBO-BBL al dan niet 
met leerwegondersteunend onderwijs (LWOO). In het leerwegondersteunend 
onderwijs zijn er kleine groepen en is er extra begeleiding. Wanneer VMBO-
onderwijs niet haalbaar blijkt, kunnen leerlingen uitstromen naar het 
Praktijkonderwijs. Hier krijgen leerlingen praktijkgericht onderwijs. 
 
Jaarlijks zijn er ongeveer 14 schoolverlaters. 
De uitstroomcijfers van de vier laatste schooljaren: 
 
Schooljaar 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 
Aantal 
schoolverlaters 

14 14 15 14 

 
HAVO x 1 x x 
GL/TL 2 1 1 2 
KBL 1 2 2 2 
BBL 7 6 8 5 
PRO 4 4 2 3 
VSO x x 2 2 

 
 
  

Na de Indon 
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8.1 Schooltijden 
maandag 8.40 – 14.10 uur 
dinsdag 8.40 – 14.10 uur 
woensdag 8.40 – 14.10 uur 
donderdag 8.40 – 14.10 uur 
vrijdag  8.40 – 14.10 uur 
 
Om 8.30 uur gaat de deuren open. Kinderen mogen dan naar binnen en buiten 
er is pleinwacht aanwezig. Om 8.40 uur gaat de bel en begint de les. Om 8.40 
uur start de school. Om 14.10 uur gaan de leerlingen naar buiten. Buiten is er 
toezicht tot 14.15 uur. Daarna is het scchcoolplein voor de BSO. 
Vanaf september 2017 hanteren we op de Indon het continurooster volgens het 
model vijf gelijke schooldagen. Een continurooster houdt in dat alle leerlingen 
de gehele dag op school zijn, ook tijdens de lunch. Vanuit pedagogisch en 
onderwijskundig oogpunt hebben wij als team en MR er bewust voor gekozen 
de leerkrachten gedurende de gehele schooldag verantwoordelijk te laten zijn 
voor de begeleiding van de leerlingen op onze school. 
 
8.2 Onderwijstijd 
Alle groepen volgen minimaal 970 uren onderwijs in schooljaar 2019/2020. 
Wettelijk is vastgesteld dat tenminste 7.520 uren over 8 jaren onderwijs 
gegeven moet worden. Jaarlijks dus minimaal 940 uren.  
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8.3 Maatregelen (preventie) schoolverzuim 
Ziekmeldingen van de kinderen kunt u telefonisch doorgeven voor 8.30 uur of 
via de mail: ziekmelden@indon.nl.  
Als een kind met de bus komt, informeert u ook de chauffeur. Indien een kind 
niet aanwezig is en er is geen ziekmelding, wordt er contact opgenomen met 
thuis. Als een kind ongeoorloofd afwezig is volgt een melding bij de 
leerplichtambtenaar omdat schoolverzuim, anders dan bij ziekte, wettelijk niet 
is toegestaan. 
 
Op deze regel bestaan wel enkele uitzonderingen, deze kunt u vinden op de 
website van school http://www.indon.nl of op de website van leerplicht 
https://www.rblgv.nl/ 
 
Verlof wordt na schriftelijke aanvraag door de directie verleend, het formulier 
kunt u vinden op de website of kunt u opvragen bij de conciërge. 
  
8.4 Vakantierooster, studiedagen en gymrooster 2019/2020 
 

 
Studiedagen 2019/2020: 

- Vrijdag 15 november 2019 
- Woensdag 8 januari 2020 
- Woensdag 5 februari 2020 
- Maandag 23 maart 2020     
- Donderdag 11 juni 2020 

 
Gymrooster: 
MB1:   dinsdag en woensdag  
MB2:   woensdag en vrijdag 
BB1:   woensdag en vrijdag 
BB2:   woensdag en vrijdag 
BB3:   dinsdag en vrijdag 
 
 
 
 
 

Vakantierooster 2019 - 2020 
Herfstvakantie 19 oktober 2019 t/m 27 oktober 2019 
Kerstvakantie 21 december 2019 t/m 5 januari 2020 
Voorjaarsvakantie 15 februari 2020 t/m 23 februari 2020 
Goede Vrijdag en Pasen 10 april 2020 t/m 13 april 2020 
Meivakantie 18 april 2020 t/m 5 mei 2020  
Hemelvaart 21 mei 2020 t/m 24 mei 2020 
Pinksteren   1 juni 2020 
Zomervakantie 4 juli 2020 t/m  16 augustus 2020 
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9.1 De kwaliteitszorg 
Kwaliteitszorg is het systeem van afspraken en handelingen gericht op het voortdurend 
bewaken, verbeteren en verantwoorden van de kwaliteit van ons onderwijs en onze 
school. Wij werken op de Indon opbrengstgericht. Dit betekent concreet dat de 
prestaties van de leerlingen centraal staan. Wij stellen voor hen realistische doelen, 
meten hun vorderingen en leggen deze vast. 
 
Binnen de kwaliteitszorg gaan we regelmatig na wat de resultaten van ons onderwijs 
zijn:  
Doen we de goede dingen en doen we de goede dingen goed? 
De kwaliteit van onze school wordt in de eerste plaats bepaald door de teamleden die 
voortdurend reflecteren op hun werk. Daarnaast zijn de onderwijsmethoden, de 
werkwijze, het leerlingvolgsysteem en de ondersteuningsstructuur van belang. 
 
Naast leerkrachten, intern begeleider en directie worden bestuur en ouders steeds meer 
betrokken bij het bewaken van de kwaliteit van het onderwijs op school. Uitgangspunt 
bij ons systeem voor kwaliteitszorg is het toetsingskader bij de inspectie.  
 
We hebben een goed systeem van toetsen en andere instrumenten tot onze 
beschikking. Nadat 2 keer per jaar (januari/juni) de gegevens zijn verzameld, worden 
deze geëvalueerd en geanalyseerd op het niveau van de leerling, de groep, de school 
en het bestuur. Vervolgens stellen we vast wat we willen gaan bereiken en dat voeren 
we uit. Het doel is onze leeropbrengsten te verbeteren. We maken. Hierbij gebruik van 
de 4-D werkwijze (Data, Duiden, Doelen, Doen). 
 
9.2 Ontwikkelingen in 2019/2020 
In het schoolplan 2019-2023 wordt een beeld gegeven waar de Indon over 4 
jaar wil zijn. In het jaarplan 2019/2020 worden de ambities omgezet in 
speerpunten en doelen voor het schooljaar 2019/2020. De punten die naar 
voren kwamen tijdens de evaluatie van het jaarplan 2018/2019 zijn hierin 
meegenomen. 
De volgende thema’s staan dit schooljaar centraal: 

Ø PBS 
Ø Ouderbetrokkenheid 
Ø Didactisch handelen 
Ø Cultuur  

 

 

Kwaliteitszorg onderwijs 

Mocht u als ouder vragen hebben, zit u ergens mee, of wilt u iets kwijt, neem 
dan contact op met de leerkracht, de IB-er of directeur, zodat actie kan worden 

ondernomen. 


