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1. Inleiding 

Ieder jaar wordt er een jaarverslag opgesteld om 
belanghebbenden te informeren over de stand van 
zaken en belangrijke ontwikkelingen in de school. In 
dit verslag wordt teruggekeken op het schooljaar 
2021-2022. 

We rapporteren over: 

• de stand van zaken van de kwaliteit van het 
onderwijs, vanuit het jaarplan; 

• de uitstroomgegevens van de schoolverlaters;   

• de bestendiging van de schoolverlaters; 

• de ontwikkelpunten en de speerpunten voor 
2022-2023. 

 

 
 
 

2. Een bijzonder jaar 

Schooljaar 2021-2022 was een bijzonder jaar; het 
COVID-19 virus hield de wereld vanaf begin 2020 in 
zijn greep. Ook schooljaar 2021-2022 kende een 
korte periode van schoolsluiting. SO De Rietlanden 
heeft altijd ruimte gelaten voor kwetsbare 
leerlingen, waardoor een veilige plek geboden kon 
worden. Binnen het team waren door deze periode 
helaas minder momenten om elkaar fysiek te 
ontmoeten. 
 

 

3. Evaluatie jaarplan 2021-2022 

In het jaarplan worden de ambities voor het nieuwe 
schooljaar gesteld waar resultaatafspraken aan 
gekoppeld zijn. Het jaarplan wordt twee keer per 
jaar geëvalueerd en besproken met de 
regiodirecteur. De evaluatie vond plaats in februari 
2021 en juni 2022. 

In het jaarverslag vindt u de omschrijving van de 
stand van zaken en behaalde resultaatafspraken per 
domein. 

3.1 Stand van zaken augustus 2022 

Algemeen 

SO De Rietlanden had op 1 oktober 2021 86 
leerlingen. De leerlingen zijn verdeeld over 8 
groepen: Iedere groep krijgt onderwijs van 
bekwame en bevoegde leerkrachten. Zij worden 
begeleid en ondersteund door de Commissie voor 
de Begeleiding. Binnen een aantal groepen staan 
naast de leerkracht ook een pedagogisch 
medewerker, leerkrachtondersteuner en/of 
onderwijsassistent. De pedagogisch medewerker 
draagt in overleg met de leerkracht zorg voor de 
ondersteuning van de leerling op gedragsmatig en 
sociaal emotioneel vlak. De lerarenondersteuners 
en onderwijsassistenten dragen, in overleg met de 
leerkracht zorg voor ondersteuning in het didactisch 
proces. De school wordt aangestuurd door een 
schoolleider.  
 
Het leerlingaantal op SO De Rietlanden is tussen 
oktober 2020 en oktober 2021 gedaald van 96 
leerlingen naar 86 leerlingen. De gevolgen van de 
wet op Passend Onderwijs, evenals de ambitie om 
het SO af te bouwen, zoals staat vermeld in het 
ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband 
PO en VO de Meierij, hebben hier invloed op.  
 
SO de Rietlanden merkt dat leerlingen een grotere 
ondersteuningsvraag hebben dan voorheen, 
waardoor er meer wordt ingezet op de versterking 
van de basisondersteuning in de school en de inzet 
van onderwijs-zorgarrangementen. 
 
Leerlingtevredenheidsonderzoek 
In juni 2022 is er een leerlingtevredenheids-
onderzoek afgenomen. Van alle leerlingen, hebben 
uiteindelijk 43 leerlingen de vragenlijst ingevuld. De 
Rietlanden behaalt de volgende score voor 
algemene tevredenheid: 7,1 
 

 
 
De verbeterpunten uit het leerlingtevredenheids-
onderzoek zijn meegenomen in het jaarplan ‘22-‘23.  
 

Visie IKC+ 2021-2025 
Het afgelopen jaar is een aanzet gemaakt met de 
implementatie van het Visiedocument IKC+. Het 
Integraal Kind Centrum+ (IKC+) is een 
samenwerking tussen De Rietlanden en Stichting 
Maashorst, beide onderdeel van Koraal. Daarnaast 
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hebben we de ambitie hierbij ook verschillende 
externe partners te betrekken. Maashorst is er voor 
gezinnen met jonge, in principe normaal begaafde 
kinderen, die te maken hebben met (ernstige) 
ontwikkelings-, gedrags- en/of leerproblemen en 
met gezinsproblemen. Maashorst biedt hulp in de 
thuissituatie of op school, met dagbehandeling en 
voor 24-uurs zorg. Een bijzondere dienstverlening is 
het Omgangshuis. Hier krijgen gescheiden ouders 
ondersteuning in het verbeteren van hun 
communicatie. Daarnaast werken we aan 
contactherstel tussen ouder en kind, waarbij we 
toewerken naar een permanente omgangsregeling. 

 
Onderwijsproces 
De Rietlanden heeft een aantal cruciale 
verbeterslagen doorgevoerd die vrijwel meteen zijn 
gaan renderen. We hebben veel beter zicht op de 
ontwikkeling en begeleiding en een duidelijke en 
overzichtelijke kwaliteitsstructuur neergezet. Ook 
hebben we een stevig scholingstraject vanuit het 
CED ingezet, waardoor grote stappen zijn gemaakt 
in de totale verbetering van de onderwijskwaliteit. 
Ook in deze COVID-19 periode hebben we hard 
gewerkt aan verbeteringen, waardoor binnen alle 
vier de kwaliteitsgebieden de eerste resultaten al 
goed merkbaar en zichtbaar zijn. De inrichting van 
onderwijszorgarrangementen met de zorgpartners 
merkt de school aan als belangrijk ontwikkelpunt. 
De uitwerking ervan is opgenomen in het 
‘Visiedocument IKC+ 2021-2025’ en onderdeel van 
het Strategisch Beleidsplan.  
 
In schooljaar 2021-2022 is het volgende 
geïmplementeerd: 

- Implementatie Bouw! – technisch lezen 
- Keuze voor rekenmethode Getal en Ruimte 
- Start training Traumasensitief Onderwijs 
- Training ‘leren leren’ en ‘sociaal gedrag’ 
- Implementatie van registratie- en observatie-

instrument KIJK! 

- Aanschaf Swis-Suite voor incident-
registratie 

 
 

Schoolklimaat 

We hebben het afgelopen jaar flink geïnvesteerd in 
het schoolklimaat dat over het geheel genomen 
veilig en ondersteunend is. Het team draagt zorg 
voor een veilige omgeving voor de leerlingen en 
heeft het werken vanuit pedagogisch tactvol 
handelen in gang gezet om een totale pedagogische 
aanpak binnen de school neer te zetten. Het 
Medisch Kinderdagverblijf werkt vanuit dit 
pedagogisch handelen en SO De Rietlanden wil 

hierbij aansluiten. De doorgaande lijn sluit aan bij 
de ontwikkelingen van het IKC+. Dit schooljaar gaat 
de Rietlanden starten met TIC, als opvolging van 
Pedagogisch Tact. 
 
 

Onderwijsresultaten 

De leerresultaten van de leerlingen worden jaarlijks 
in beeld gebracht en geanalyseerd. Op het gebied 
van de sociale en maatschappelijke competenties 
kunnen we de opbrengsten duidelijker in beeld 
brengen en kunnen we naar verwachting hogere 
opbrengsten halen. De observatielijst KIJK! is het 
afgelopen schooljaar ingevoerd. Wat betreft de 
onderwijsresultaten voldoet SO De Rietlanden op 
het gebied van de leerresultaten aan de 
kwaliteitsnormen, maar dit kan zich nog beter 
ontwikkelen. SO De Rietlanden onderneemt acties 
voor het monitoren van vervolgsucces van de 
leerlingen en voldoet aan onze standaard voor 
bestendiging. Ook wordt de leerlingpopulatie in 
beeld gebracht en zal de schoolstandaard hier 
komend jaar op aansluiten.  
 
 
Kwaliteitszorg en ambitie 
SO de Rietlanden heeft gewerkt aan de basis om 
systematisch en planmatig de kwaliteit van haar 
onderwijs te verbeteren. De school krijgt steeds 
meer inzicht in de onderwijsbehoeften van de 
leerlingenpopulatie. De school voert het 
kwaliteitsbeleid uit, zoals ingericht door de Raad 
van Bestuur. Dit kwaliteitsbeleid is gebaseerd op 
het onderzoekskader van de inspectie en op 
hedendaagse, eigen aspecten van kwaliteit. De 
school verantwoordt zich aan belanghebbenden 
door bijeenkomsten, publicaties op de website en in 
nieuwsbrieven. Bij de zorg voor kwaliteit worden 
alle geledingen betrokken. Het team van SO de 
Rietlanden houdt zich aan de cyclus van de 
zelfevaluatie en toetst systematisch en planmatig 
middels de zelfevaluatie een aantal vooraf bepaalde 
gebieden van de kwaliteitszorg. De school 
analyseert de oorzaken van tekortschietende 
onderwijskwaliteit en voert waar nodig 
verbeteringen doelgericht door.  
 
Personeel 
De teamleden zijn bereid met en van elkaar te 
leren. De teamleden ervaren een hoge werkdruk, 
maar er is sprake van een collegiaal team met 
gedeelde en gedragen verantwoordelijkheid.  
 
Koraal heeft de doelstelling om medewerkers te 
boeien en te binden aan de organisatie en zich 
voortdurend te blijven ontwikkelen. Er is zo veel als 
mogelijk meegewerkt aan de professionaliserings-
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wensen van medewerkers. Het is van belang om te 
blijven investeren in een positief teamklimaat en 
proactief op zoek te blijven naar vervanging. 
 
 
Financieel beheer 
SO de Rietlanden heeft financieel gezien een 
positief eindresultaat. Mede door de doorbelasting 
wat betreft huisvestingskosten evenals de 
terugloop van het leerlingenaantal zijn andere 
interventies noodzakelijk geweest. Deze hebben 
positief uitgepakt. De strikte scheiding van 
onderwijs- en zorggelden zorgen bij de vorming van 
een IKC+ voor een financiële belemmering, waar 
ook landelijk gezien nog geen pasklare oplossingen 
voor zijn gevonden.  

 
3.2 Behaalde resultaten in schooljaar 
2021-2022 
 
De resultaatafspraken van schooljaar 2021-2022:  
 
In het jaarplan 2021-2022 stonden 7 thema’s 
uitgewerkt en resultaatafspraken waaraan gewerkt 
is: 
 
1. Beleid 
Binnen het doelgroepenmodel+ vaststellen van de 
arrangementen en leerroutes op basis van de 
populatiegegevens. 

Het doelgroepenmodel+ is vanuit de CvB 
verwerkt in het OPP-format vanuit Koraal. Zowel 
vanuit de onderbouw als bovenbouw wordt 
geëvalueerd en bepaald of het format nog 
aanpassingen behoeft. 

 
Sociale en Maatschappelijke Competenties voor SO 
zijn vastgesteld en worden geïmplementeerd. 

Er is een vervolg op de scholing Leren leren 
geweest en de eerste observaties zijn 
geanalyseerd in de opbrengstenanalyse. Sociaal 
gedrag is gestart . In het nieuwe format OPP 
wordt Leren leren en sociaal gedrag apart 
gescoord en opgesteld. 

 
 
2. Schoolklimaat 
De school beschikt over veiligheidsbeleid 
(beschreven in het schoolplan of een ander 
document). 

Swis-Suite is aangeschaft voor de registratie van 
incidenten. Het hele team heeft hier scholing 
voor gehad. Daarnaast is er scholing geweest 
voor het analyseren van de data. Dit wordt 
maandelijks door de CVB gedaan.  
Er is een ontruimingsplan gemaakt en 

geactualiseerd. Dit wordt nog verder verbeterd.  
3. Organisatie 
Het samenspel tussen hiërarchische en inhoudelijke 
sturing, MT en CvB is transparant en vastgelegd in 
een ondersteuningsstructuur en een 
bijbehorende overlegstructuur. 

De overlegstructuur is vastgesteld, De 
vakgroepen zijn ingericht en operationeel en de 
ondersteuningsstructuur (MT/CvB) is vastgelegd, 
besproken en operationeel. 

 
4. Goed onderwijs 
De Rietlanden wil goed fundamenteel onderwijs 
voor de basisvakken, die voldoen aan de richtlijnen 
van de overheid en de onderwijsinspectie en wat 
nauw aansluit op de eenduidige en gezamenlijke 
pedagogische visie binnen het IKC+. 

De implementatie van Bouw is afgerond. De 
starttraining van Rekenen heeft plaatsgevonden. 
Het team heeft gekozen voor de methode Getal 
en ruimte junior. In de laatste schoolwerken is 
gestart met het overgangsboekje en in 
schooljaar ’22-’23 starten we met de vernieuwde 
methode.  

 
De leraren benutten de geplande onderwijstijd 
effectief door een efficiënte lesuitvoering. 

Er vinden lesbezoeken plaats met de COEL-lijsten 
als observatie instrument. Data vanuit deze 
lijsten wordt geanalyseerd en vastgelegd. In 
schooljaar 2021-2022 zijn voor alle zaakvakken 
de maximale lestijden ingezet.  

 
Het OPP stuurt het plannen en volgen van de 
ontwikkeling van de leerlingen. 

Het OPP is inhoudelijk sterk verbeterd waardoor 
handelingsadviezen voor de leerkracht vanuit de 
leerlingkenmerken beter vastgesteld kunnen 
worden. In de 
groepsplanbesprekingen is hierdoor meer de 
nadruk op het leerkrachthandelen komen te 
liggen, waardoor dit in de evaluatie van het OPP 
nog scherper geformuleerd kan worden. 

 
Op basis van een analyse van de toetsgegevens 
wordt het onderwijs afgestemd op de 
onderwijsbehoefte van de groep als geheel. 

Er zijn diverse nieuwe methoden (BOUW, Getal 
en Ruimte, Nieuwsbegrip, Estafette , LOGO 3000 
zijn) geïmplementeerd. Daarmee zitten we nog 
in de werkfase.  

 
 
5. Het jonge kind 
Implementeren van de werkwijze KIJK onder 
begeleiding van het CED in de kleutergroepen. 
Ontwikkeling en inrichting van het Jonge Kind 
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Centrum als integratie van het MKD, OZO en 
Kleuterklas. 
 

Beide punten zijn deels behaald. De 
implementatie loopt volgens planning nog door 
tot december ’22. 

 
Er wordt samen met het CED een keuze gemaakt 
welke ontwikkelingslijnen gevolgd gaan worden bij 
de kleuters. 

De implementatie loopt volgens planning nog 
door. In december ’22 zijn de volgende lijnen 
ingevoerd: basis kenmerken, betrokkenheid, 
risicofactoren, mondelinge taal, taakgerichtheid 
en zelfstandigheid, spelontwikkeling, relatie 
volwassenen, beginnende geletterdheid. 

 
Er wordt een eenduidig en passend format voor een 
groepsplan ontwikkeld voor de kleuters.  

Er is een groepsplan gekozen en hier is het 
afgelopen schooljaar mee gewerkt. Dit zal 
geëvalueerd en verder ontwikkeld worden.  

 
De planning van de onderwijszorgkalender voor het 
jonge kind wordt aangepast waar nodig/wenselijk 

De planning is gemaakt. Evaluatie moet nog 
plaatsvinden. 

 
 
6. Medewerkers 
Medewerkers binnen het IKC+ participeren of zijn 
actief onderdeel van schoolse en/of bovenschoolse 
ontwikkelteams, als zijnde een lerende organisatie. 

Collega’s participeren in (bovenschoolse) 
ontwikkelteams. De werkwijze is hernieuwd 
geïmplementeerd. De werkwijze en daarbij 
behorende professionele cultuur zullen nog 
verdere aandacht krijgen in schooljaar ’21-’22.  

 
Jaarlijks wordt er een scholingsplan opgesteld, op 
basis van het schoolbrede verbetertraject of op 
basis van individuele deskundigheidsbevordering. 

Er is een scholingsplan opgesteld en vastgesteld 
met instemming van de (P)MR. 

 
 
7. Nationaal Programma Onderwijs 
Vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO)  
zijn er middelen beschikbaar om de ‘achterstanden’ 
opgelopen door de  schoolsluiting i.v.m. COVID19 te 
verhelpen. Deze middelen worden besteed aan: 
 
Weloverwogen keuzes maken met behulp van 
leerroutes/doelenlijsten 

De scholing Passende Perspectieven heeft aan 
het eind van het schooljaar plaatsgevonden. 

 

Werken met De vreedzame school, scholing 
‘Traumasensitief Lesgeven’ en de training ‘leren 
leren’ en sociaal gedrag. 

De methode De Vreedzame school is vernieuwd 
en er heeft scholing met het team 
plaatsgevonden. De methode is 
geïmplementeerd en eind schooljaar ’21-’22 
geëvalueerd. Het train-de-trainer-principe is als 
ontwikkeldoel doorgeschoven naar schooljaar 
’22-’23. 
De scholing TIC is gestart. 
De training leren leren is afgerond en 
geïmplementeerd. 
De scholing Sociaal gedrag is recent opgestart. 

 
Inzet Pedagogisch Medewerkers ter ondersteuning 
van het pedagogisch klimaat. 

Vanwege hoog verzuim en krapte op de 
arbeidsmarkt is dit niet volledig ingezet. Er is 
een plan gemaakt om dit in schooljaar ’22-’23 
anders in te richten.  

 
Interventies gericht op schoolontwikkeling en 
verbetercultuur 

Het scholingsplan is vastgesteld met 
instemming van de (P)MR en heeft een 
duidelijke verbinding met het aanbod vanuit de 
NPO gelden. 

 
Aanschaf leermiddelen 

50% van de hiervoor gereserveerde gelden zijn 
inmiddels hieraan besteed. Hiermee liggen we 
op schema. 

 
 
 

4. Uitstroomgegevens 

schoolverlaters 2021-2022 

In schooljaar 2021-2022 zijn de opbrengsten van de 
schoolverlaters in kaart gebracht. Daarnaast is de 
bestendiging van de schoolverlaters van schooljaar 
2018-2019 en 2019-2020 in kaart gebracht. De 
complexe problematiek op zowel cognitief als 
sociaal emotioneel gebied van de leerlingen maakt 
dat de tussentijdse uitstroom naar regulier 
basisonderwijs beperkt is. De complexe sociaal-
emotionele problematiek vaak in combinatie met 
leerproblemen zorgen ervoor dat veel leerlingen 
het specifieke aanbod binnen SO nodig hebben.  
In schooljaar 2022-2023 zullen de gegevens van 
schooljaar 2020-2021 geanalyseerd worden en de 
gegevens van schooljaar 2019-2020 geregistreerd 
worden. 
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4.1 Uitstroom 2021-2022 

 
In totaal waren er aan het einde van het schooljaar 
18 schoolverlaters. In het schema zijn de 
uitstroomgegevens weergegeven. 
 

2021-2022 Regulier VSO Percentage 

Praktijk 2 3 28% 

VMBO BBL 1 1  11%  

VMBO KBL 0 2  11% 

VMBO TL 2 5   39% 

HAVO 0 2   11%  

HAVO/VWO 0 0 0%  

Totaal 5 13 18 

Percentage  28% 72% 100% 

 
Van de 18 schoolverlaters behaalt 100% het niveau 
voor de uitstroombestemming zoals die vastgesteld 
is in hun OPP (2 jaar voor schoolverlaten). 
 
De CvB kijkt naar de trends en maakt een analyse 
op de opbrengsten om de kwaliteit van het 
onderwijs te verbeteren. 
 
In totaal waren er 22 leerlingen die tussentijds zijn 
uitgestroomd, hierbij is een onderscheid gemaakt 
tussen de leerlingen van het MKD (interne 
leerlingen) en de leerlingen met een TLV (externe 
leerlingen).  
 
 

2021-2022 MKD TLV Percentage 

BAO 8 3 50% 

SBO 0 3 14% 

SO-4 4 4  36% 

SO-3 0 0 0% 

SO-2 0 0 0% 

Overig 0 0 0% 

Totaal 12 10 100% 

 

 

Bestendiging schoolverlaters 
 

Bestendiging uitstroom 2018-2019 
 

Bestendiging uitstroom juli 2019 

29 leerlingen totaal 
uitgestroomd  

Na  
1 jaar 

Na  
2 jaar 

Op dezelfde 
uitstroombestemming/leer-
route 

93% 86% 

Niet meer op dezelfde 
uitstroombestemming/leer-
route 

3% 10% 

Onbekend  4% 4% 

 

Bestendiging uitstroom 2019-2020 
 

Bestendiging uitstroom juli 2020 

25 leerlingen totaal 
uitgestroomd  Na 1 jaar Na 2 jaar 

Op dezelfde 
uitstroombestemming/
leerroute 

89% 89% 

Niet meer op dezelfde 
uitstroombestemming/
leerroute 

11% 11% 

Onbekend  0% 0% 

 
De gegevens van schooljaar 2020-2021 worden nog 
opgevraagd bij de vervolgscholen en zullen in het 
jaarverslag 2022-2023 worden opgenomen.  
 
 
 

5. Resultaatafspraken jaarplan 

2022-2023 

Vanuit het schoolplan, evaluatie van het jaarplan 
2021-2022, het nieuwe toezichtkader, de resultaten 
van de audit en het onderzoek van de inspectie, de 
gegevens m.b.t. het LTO, de analyse van de 
leeropbrengsten, analyse van de 
leerkrachtcompetenties en de input van het team is 
het jaarplan 2022-2023 geformuleerd.  
 
LTO 
Over het algemeen zijn de leerlingen van De 
Rietlanden SO redelijk tevreden met hun school 
(7.1). De Rietlanden SO scoort daarmee gelijk aan 
de benchmark (voortgezet) speciaal onderwijs. De 
leerlingen zijn (zeer) tevreden over de thema’s: 
sociaal-emotioneel, voorzieningen, extra 
activiteiten en begeleiding. 
 
Op basis van onze beoordelingscriteria (de hoogte 
van de score, de vergelijking met de benchmark, het 
aandeel ontevreden respondenten en de plaats in 
de prioriteitenmatrix) zien we dat één of meer 
thema's (in meer of mindere mate) een knelpunt 
vormen binnen de school. Voor De Rietlanden SO is 
dit het thema Sfeer. In vergelijking met de 
benchmark (voortgezet) speciaal onderwijs scoort 
dit thema sterk lager. In de prioriteitenmatrix komt 
dit thema naar voren als verbeterpunt. Wanneer we 
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kijken naar de onderliggende aspecten, zien we dat 
de (relatieve) onvrede met name gericht is op de 
volgende aspecten: 

- Ik vind het leuk om naar school te gaan (5.7; 
28% ontevreden) 

- De meeste leerlingen houden zich aan de 
regels (5.3; 33% ontevreden) 

- Op onze school worden er geen leerlingen 
buitengesloten (5.5; 28% ontevreden) 

- De Vreedzame School/Rots en Water helpt 
leerkrachten en leerlingen om te zorgen dat er 
een fijne sfeer is op school (5.6; 33% 
ontevreden) 

- Ik ben tevreden over de lessen van Rots en 
Water (5.9; 30% ontevreden) 

 

 
 
NPO 
Vanuit Nationaal Programma Onderwijs (NPO) zijn 
er middelen beschikbaar om de ‘achterstanden’ 
opgelopen door de schoolsluiting i.v.m. COVID19 te 
verhelpen. Deze middelen gaan we dit jaar 
besteden aan: 
 

- Extra inzet pedagogische medewerkers van 
Koraal (OZA) 

- Extra inzet door externe RT-ers 
- Scholing Traumasensitief Lesgeven 

 
 
Speerpunten en ambities 
Schooljaar 2022-2023 zal voornamelijk in het teken 
staan van het bieden van rust en stabiliteit binnen 
SO De Rietlanden. Samen het schoolteam en SWV 
De Meierij zal de missie/visie van SO De Rietlanden 
herijkt worden, waaruit zowel intern als extern 
helder onze doelgroep zal worden bepaald. 
 
Om deze rust en stabiliteit vorm te kunnen geven, 
worden een aantal speerpunten concreet ingezet: 
 

- Sturen naar een dekkende formatie, 
waarbij wordt ingezet naar kwalitatief  
goed nieuw personeel. 

 
- Onderzoeken naar de mogelijkheden van 

nieuwe schooltijden, waarbij meer rust en 
structuur voor zowel leerlingen als 
leerkrachten ontstaan. 

 
- Eerdere ontwikkelingen en investeringen in 

nieuwe methodes sterker borgen met 
heldere schoolbrede afspraken. 

 
- Herstructureren van onderwijsaanbod, 

waarbij de inschatting vanuit OPP leidend 
wordt. 

 
- Faciliteren van meer mogelijkheden tot 

samenwerking binnen Floriant (school, 
MKD, naschoolse dagbehandeling en 
omgangshuis).



 

 


