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Inleiding 

 

Middels het jaarverslag informeert SO de 

Vlinder belangstellenden op hoofdlijnen over 

de stand van zaken  en relevante 

ontwikkelingen binnen haar organisatie op 

verschillende domeinen: 

• Algemeen beeld 

• Onderwijsproces 

• Schoolklimaat  

• Onderwijsresultaten 

• Kwaliteitszorg en ambitie 

• Financieel beheer 

• Samenwerking 

• Huisvesting  

• Stand van zaken resultaatafspraken 

2020-2021 

• Uitstroomgegevens schoolverlaters 

2020-2021 

• Bestendiging schoolverlaters 

• Aandachtspunten schooljaar 2021-

2022 

 

Daarmee schetsen we een geïntegreerd beeld 

van de schoolorganisatie.  

 

Een bijzonder jaar 
 

Net zoals in de vorige twee schooljaren heeft 

SO de Vlinder te maken gehad met de 

gevolgen van COVID-19.   

De periode van schoolsluiting en de 

afwezigheid van leerlingen en personeelsleden 

in verband met besmetting en quarantaine  

heeft ertoe geleid dat meerdere groepen 

binnen SO de Vlinder meerdere dagen geen 

(fysiek) onderwijs op school hebben gehad. 

Leerlingen, ouders en team hebben zich 

optimaal ingespannen om de periode goed 

door te komen en het onderwijs te blijven 

verzorgen binnen de geldende maatregelen. 

Desondanks heeft deze periode gezorgd voor 

onrust en onstabiliteit en daardoor impact 

gehad op leerlingen, ouders en verzorgers en 

het team. 

 

 

1. Stand van zaken augustus 

2021 

1.1 Algemeen 

De leerlingen 

Op 1 oktober 2021 telde SO de Vlinder 142 

leerlingen. De school telde bij de start van het 

schooljaar 12 groepen, waaronder één OZO 

(onderwijs-zorg) groep. Binnen de OZO-groep 

kunnen kinderen de overstap van MKD naar 

onderwijs maken en wordt de best passende 

onderwijsplek bepaald. 

De leerlingenpopulatie van de school bestaat 

uit: 

➢ Kinderen die afkomstig zijn uit de 

regio. 

➢ Kinderen die residentiële 

behandeling en dagbehandeling 

volgen binnen de Maashorst. 

➢ Kinderen die dagbehandeling volgen 

binnen Multi-disciplinair kleuter 

Dagverblijf ‘De Kleine Hoogen’ 

 

1.2. Personeel 

Het team bestaat uit:  

➢ Directeur 

➢ 2 Orthopedagogen 

➢ 2 intern begeleiders 

➢ 1 interim intern begeleider 

➢  Schoolmaatschappelijk werker 

➢ 1 Vakleerkracht bewegingsonderwijs 

➢ 20 leerkrachten 

➢ 1 leraar-ondersteuner 

➢ 16 onderwijsassistenten 

➢ 2 administratief medewerkers 

➢ Conciërge 

 

 

1.3 Schoolplan 2020-2024 

In het schooljaar 2020-2021 heeft SO de 

Vlinder samen met de andere Koraal-scholen 

het proces doorlopen naar een nieuw 

schoolplan voor de periode 2020-2024. 

Daarmee sluit de Vlinder aan bij de scholen van 

Koraal onderwijs. Het vastgestelde schoolplan 

2019-2023 werd hierbij deels herzien.  

Missie en visie 

De missie en visie van SO de Vlinder is 

aangescherpt en opnieuw vastgesteld.   

Missie : 

Samen ontwikkelen in veiligheid.  

Deze missie willen we ten aanzien van 

kinderen, ouders en andere partners dagelijks 

in de praktijk brengen. Om deze missie te 

realiseren zijn er 5 belangrijke kernwaarden die 

richting geven aan ons handelen: 

• Vertrouwen 

• Veiligheid 



Jaarverslag SO de Vlinder 2021-2022 

 

• Betrokkenheid 

• Eigenheid 

• Respect  

 

Visie:  

SO de Vlinder ziet het als haar opdracht om 

leerlingen voor te bereiden op het 

vervolgonderwijs en hun plek in de 

maatschappij middels eigentijds en passend 

onderwijs.  

Daartoe is ons onderwijs erop gericht:  

• om leerlingen te laten presteren conform 

hun vermogens 

• om leerlingen ICT-vaardig en mediawijs te 

maken 

• om leerlingen te leren samenwerken en 

zelf verantwoordelijkheid te leren nemen 

voor hun leerproces.  

• om leerlingen te leren omgaan met 

zichzelf in relatie tot de ander 

• om leerlingen te leren functioneren in 

sociale situaties 

• om het leren waar mogelijk in 

betekenisvolle contexten aan te bieden 

• om de leerlingen via aansprekende wegen 

laten leren, waaronder bewegend leren.  

 

1.4 Het onderwijsproces 

Binnen SO de Vlinder is het onderwijs ingericht 

volgens het jaarklassensysteem. Het didactisch 

aanbod staat centraal en kan worden 

vergeleken met een aanbod van een reguliere 

basisschool. De methodes en toetsen die 

worden gebruikt zijn dezelfde als binnen het 

reguliere onderwijs met de mogelijkheid van 

beredeneerde aanpassingen in aanbod en 

toetsing waar nodig.  

De speciale ondersteuningsbehoefte van onze 

leerlingen ligt met name op sociaal-emotioneel 

gebied, en heeft in veel gevallen ook 

consequenties voor de cognitieve ontwikkeling 

(het leren), waardoor de 

ondersteuningsvragen zich zowel op 

pedagogisch als didactisch gebied bevinden.  

Binnen SO de Vlinder wordt op deze 

ondersteuningsbehoeften optimaal ingespeeld 

door het onderwijs met de volgende 

kenmerken vorm te geven:  

 

▪ Een korte en krachtige instructie met 

visuele ondersteuning 

▪ Een beredeneerd en voldoende 

uitdagend aanbod 

▪ Meer leertijd: een geïntensiveerd 

aanbod 

▪ Een heldere, consequente structuur 

en taakaanpak 

▪ Leerkracht-nabijheid en momenten 

van individuele aandacht 

▪ Ruimte in overgangsmomenten / 

beweegmomenten (bewegend leren) 

▪ Balans tussen inspanning en 

ontspanning  

 

1.5 Schoolklimaat 

Het schoolklimaat van SO de Vlinder is in de 

basis veilig en ondersteunend. Het team draagt 

zorg voor een veilige omgeving voor de 

leerlingen. Het treedt eenduidig, snel en 

adequaat op bij pesten, agressie en geweld. De 

uitgangspunten van de Vreedzame school 

zitten verankerd in het pedagogisch handelen 

van het team. Daarnaast is de 

(ortho)pedagogische bejegening van de 

leerlingen betrokken en zorgzaam.  

Vreedzame school 

Met ‘De Vreedzame School’ biedt de Vlinder 

een programma voor sociale competentie en 

democratisch burgerschap, seksuele vorming 

en diversiteit. De klas en de school wordt 

gezien als een leefgemeenschap, waarin 

kinderen zich gehoord en gezien voelen, een 

stem krijgen, en waarin kinderen leren om 

samen beslissingen te nemen en conflicten op 

te lossen.  

Een belangrijk onderdeel van De Vreedzame 

School is mediatie. Mediatie is bemiddeling bij 

conflicten. Alle leerlingen leren wat mediatie is 

en daarnaast wordt een groep leerlingen van 

de leerjaren 7 en 8 opgeleid om de rol van 

leerling-mediator te vervullen. Zo nemen 

leerlingen van de Vlinder zelf de 

verantwoordelijkheid voor het oplossen van 

conflicten in de klas of op het schoolplein.  

 

1.6.  OZA: onderwijs-zorgarrangement 

Binnen SO de Vlinder wordt gewerkt met een 

Onderwijs-zorg-arrangement (OZA). Zorg en 

onderwijs worden als een samenhangend 

geheel gezien. OZA is geen aparte voorziening, 

maar kan worden beschouwd als de olie(zorg) 

tussen de  tandwielen (onderwijs): momenten 

van begeleiding en ondersteuning worden 

doelgericht en planmatig ingezet om de 

randvoorwaarden voor het volgen van 

onderwijs te waarborgen en optimaliseren. 
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Gedurende de schooluren zijn Pedagogisch 

medewerkers aanwezig op school die 

planmatig en cyclisch werken met leerlingen.  

Doelen onderwijs-zorg arrangement:  

• Voorkomen van schooluitval.  

• De leerling weer in ontwikkeling brengen.  

• Het functioneren van een leerling binnen 

de klas bevorderen.  

Er wordt bij ieder arrangement planmatig 

gewerkt aan zo snel mogelijk weer volledige 

dagen in de klas. 

 

1.7 . Kwaliteitszorg en ambitie 

De Vlinder heeft de zorg voor kwaliteit hoog in 

het vaandel staan. De school kent een 

professionele kwaliteitscultuur en voert het 

stelsel van kwaliteitszorg zoals vastgesteld 

door het bestuur zorgvuldig en planmatig uit. 

Er is sprake van een stimulerend werkklimaat.  

De Vlinder verantwoordt zich over doelen en 

resultaten middels een MARAP (4-

maandelijkse rapportage) binnen de 

organisatie van Koraal, middels een jaarverslag 

aan externe partijen en stakeholders en zij 

voert een actieve dialoog met de omgeving 

over haar ambities.  

 

1.8.  Onderwijsresultaten 

Wat betreft de onderwijsresultaten voldoet de 

school aan de kwaliteitseisen; SO de Vlinder 

behaalde in het schooljaar 2020-2021 met 75% 

van haar  leerlingen het beredeneerd gestelde 

OPP (ontwikkelingsperspectief).  

Op het gebied van OGW (opbrengstgericht 

werken) heeft SO de Vlinder een sterke 

ontwikkeling doorgemaakt:   

• In het aanscherpen van het passend 

didactisch aanbod op basis van 

analyse; 

• In het implementeren van 

instrumenten om het proces van 

cyclisch opbrengstgericht werken te 

ondersteunen; 

• In het implementeren van OGW voor 

de leergebied-overstijgende vakken 

(leren-leren en sociaal-

maatschappelijke competenties); 

 

1.9. Tevredenheidsonderzoeken 

In maart 2021 zijn tevredenheidsonderzoeken 
uitgevoerd onder leerlingen, ouders en 

medewerkers. In 2022 zijn opnieuw 
tevredenheidsonderzoeken afgenomen onder 
leerlingen. In 2022.  

• Leerlingen scoren de Vlinder hoger (7.2) 
dan de benchmark (7.1)en iets lager dan 
in 2021 (7.8).  

 
De tevredenheidsonderzoeken laten voor de 
Vlinder een ruim voldoende score zien.  

  
Dat neemt niet weg dat er verbeterpunten te 
benoemen zijn:  

 
 Sociaal-emotioneel welbevinden 

leerlingen (in relatie tot schoolsluiting 
i.v.m. COVID) 

 Levendigheid van de lessen en 
autonomie en eigenaarschap van de 
leerlingen. 

 

Bovenstaande verbeterpunten zijn vertaald in 

doelen in het schoolplan en de jaarplannen 

2021-2022 en verder. Door de effecten van 

covid-maatregelen zijn enkele 

aandachtspunten minder aan bod gekomen 

dan beoogd.  

 

1.10 Profilering en samenwerking 

SO de Vlinder neemt waar dat de intensiteit 

van de ondersteuningsvragen van haar 

leerlingen toeneemt 

Bij een deel van de leerlingen is meer nodig 

dan enkel onderwijs; onderwijsbehoefte en 

ondersteunings-/begeleidingsbehoefte loopt 

door elkaar heen.  

De maatschappij vraagt om inclusiever 

onderwijs, waar mogelijk thuisnabij. SO de 

Vlinder heeft de ambitie om de school door te 

ontwikkelen tot een gespecialiseerde 

voorziening. De school wil zich positioneren als 

een maatschappelijk ondernemende 

onderwijsorganisatie, die snel en flexibel in kan 

spelen op onderwijsvragen en -behoeften die 

verbonden zijn aan de ondersteuningsprofielen 

en de zorgplannen van het 

samenwerkingsverband waarvan zij deel 

uitmaken en de bijbehorende gemeenten 

waarbij de eigen expertise wordt vertaald naar 

passende oplossingen voor de 

onderwijspartners en de betrokken 

jeugdzorgpartners. 

 

1.11. Huisvesting 

Het schoolgebouw heeft in 2021 een 

opknapbeurt ondergaan. De vloeren zijn 

vervangen en een schilderbeurt heeft het 
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gebouw een warme en kindvriendelijke 

uitstraling gegeven.   

 

1.12. Financieel beheer 

SO de Vlinder is financieel gezond.  

 

 

2. Uitstroomgegevens 

schoolverlaters 2021-2022 

2021-
2022  

Regulier VSO Percentage 

Praktijk  1 2% 
VMBO BBL 1 9 28% 
VMBO KBL 2 6 23% 
VMBO TL 2 9 31% 
HAVO 1 2 10% 
HAVO/VWO 1 1 6% 
Totaal 7 28 35  
Percentage 20% 80% 100% 

  

 Tussentijdse uitstroom 2021-2022 

2021-2022  
 

 Percentage 

BAO 5 26% 
SBO 3 16% 
SO 10 53% 
VSO 1 5% 
Totaal 19 100% 

 

3. Bestendiging schoolverlaters 

2020-2021 en 2021-2022 

 

Bestendiging uitstroom juli 2021 

 20 leerlingen 
uitgestroomd in 2020 

Na 1 jaar; juli 
2021 

 

Op  dezelfde 
uitstroombestemming 
 

15 
 

75% 

Niet meer op dezelfde 
uitstroombestemming 
 

1 5% 

Onbekend 
 

4 20% 

Totaal 
 

20 100% 

 

 

Bestendiging uitstroom juli 2020 

21 leerlingen 
uitgestroomd in 2019 
  

Na 1 
jaar 
Aug 
2020 

Na 2 
jaar 
Aug  
2021 

Op  dezelfde 
uitstroombestemming 
 

19 
 

8 

Niet meer op dezelfde 
uitstroombestemming 
 

1 9 

Onbekend 1 4 

   

 

   Uit bovenstaande cijfers leiden we af dat de       

verwijzingen naar het VO in orde zijn.  

 

 

4. Resultaat ontwikkeldoelen 

2021-2022 
 

In het jaarplan (onderdeel van het vierjarige 

schoolplan) worden de ambities concreet 

uitgewerkt in resultaatdoelen voor het 

betreffende schooljaar. Het jaarplan 2021-

2022 is gedurende het schooljaar tweemaal 

geëvalueerd en besproken met de 

regiodirecteur, met de HR business partner 

Koraal Onderwijs en de financieel controller. 

De periode van schoolsluiting en de 

beperkingen door de maatregelen rondom 

COVID zijn van invloed geweest op de 

realisatie.  

 

Vakgroepen 

Binnen de Vlinder zijn vakgroepen ingericht die 

specifiek aan de slag zijn gegaan met een 

ontwikkeldoel uit het jaarplan. Hiermee geeft 

de Vlinder ruimte aan ambities en talenten van 

teamleden en legt ze verantwoordelijkheden 

en eigenaarschap laag in de organisatie.  

 

Aan onderstaande resultaatdoelen is 

gedurende het schooljaar 2021-2022 gewerkt:  
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5. Stand van zaken 

ontwikkeldoelen en 

resultaatafspraken jaarplan 

2021-2022 

Onderwijs 

• SO de Vlinder heeft een lerende 

cultuur als kenmerk 

Gerealiseerd 

• SO de Vlinder ontwikkelt en 

profileert zich samen met de andere 

SBO/SO scholen binnen het SWV 

3006 tot een gespecialiseerde 

voorziening. 

Deels gerealiseerd, doel 

over meerdere jaren.   

• Het team van SO   de Vlinder is 

capabel om zeer intensieve 

ondersteuningsvragen op het gebied 

van gedrag adequaat te kunnen 

bedienen; het pedagogisch handelen 

van de medewerkers is verdiept en 

versterkt middels kennis en 

vaardigheden rondom mentale 

weerbaarheid en TSO: trauma 

sensitief onderwijs. 

Deels gerealiseerd, doel 

over meerdere jaren. 

• Leerlingen van SO de Vlinder zijn 

mediawijs en ICT-vaardig. 

Ondersteuning bij inzet ICT ter 

ondersteuning en versterking van het 

leren. 

Deels gerealiseerd, doel 

over meerdere jaren. 

• SO de Vlinder werkt 

opbrengstgericht t.a.v. sociaal-

emotionele ontwikkeling en leren-

leren.  

Onvoldoende  gerealiseerd, 

focus en borging in  

jaarplan 2022-2023. 

 

 

• Actualisatie van de methode 

Vreedzame school, inclusief de 

leerlijn seksuele opvoeding,  

diversiteit en burgerschap.  

Gerealiseerd. 

• Op SO de Vlinder wordt eigentijds 

onderwijs gegeven, met een accent 

op eigenaarschap van leerlingen en 

actief en samenwerkend leren. 

Deels gerealiseerd, verdere 

borging in jaarplan 2022-

2023 

• Opbrengsten op leerling- groeps- en 

schoolniveau worden middels 

analyses planmatig en cyclisch 

gemonitord en vertaald naar aanbod 

en didactisch handelen. 

Gerealiseerd 

• Het directe instructiemodel is 

kenmerkend voor de lessen in de 

hoofdvakken rekenen, spelling en 

begrijpend lezen. 

Gerealiseerd 

• Binnen SO de Vlinder is OZA 

(Onderwijs-Zorg-Arrangementen) 

structureel opgenomen in het 

beredeneerd aanbod. 

Deels gerealiseerd, in 

ontwikkeling 

• De didactische 

ondersteuningsstructuur van SO de 

Vlinder is opnieuw ingericht vanuit 

de succescriteria: eigenaarschap 

leraren - optimaal zicht op 

leeropbrengsten 

Gerealiseerd 

• Incidentenregistratiesysteem Swiss-

suite is geïmplementeerd en 

opgenomen in de kwaliteitscyclus 

Gerealiseerd 

• Instellen leerlingenraad SO de 

Vlinder 

Gerealiseerd  

• Rots en Water: training aan 

leerlingen en in kaart brengen 

doorgaande lijn in de school.  

Deels gerealiseerd, verdere 

realisatie in 2022-2023 

• Implementatie methode Engels en 

uitbreiding naar onderbouw. 

Gerealiseerd 

 

• Leerlijnen jonge kind. Implementatie 

KIJK voor kleuters i.s.m. Maashorst. 

Gerealiseerd, borging in 

2022-2023. 

• Implementatie rekenmethode Alles 

telt Q en groepsoverstijgend rekenen 

bovenbouw. 

Gerealiseerd 

• Opstellen onderwijsplan 

leesonderwijs. Implementatie 

dyslexieprotocol en methode BOUW 

Gerealiseerd.  
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6. NPO: Nationaal programma 

Onderwijs 
 

Door inzet van de NPO-gelden (Nationaal 

Programma Onderwijs) heeft SO de 

Vlinder een kwaliteitsimpuls kunnen 

geven aan het onderwijs en kunnen 

werken aan de achterstanden die 

ontstaan zijn t.g.v. de schoolsluitingen.  

 

In het schooljaar 2020-2021 zijn de NPO-

gelden aan de volgende doelen besteed: 

 

➢ Individuele leerlingen die achterstanden 

en/of hiaten hebben opgelopen in de 

leerstofbeheersing van de hoofdvakken 

krijgen individueel extra aanbod. 

 

➢ Inzet externe ondersteuning ten behoeve 

van opbrengstgericht werken. Coaching 

van Intern begeleiders bij het begeleiden 

van opbrengstgericht werken. 

 

➢ Professionalisering van collega's in 

mentale weerbaarheid en Trauma 

sensitief onderwijs. 

 

 

➢ Professionaliseren van een collega per 

bouw die de rol van inspirator en 

kartrekker rondom bewegend leren. 

 

➢ Een vakdocent kunstvakken verzorgt in 

elke groep van SO de Vlinder verzorgt een 

jaar lang lessen kunst en cultuur. 

 

 

➢ Inzet leerkracht t.b.v. versterking van het 

leren middels investeren in eigenaarschap 

leerlingen en werken vanuit portfolio en 

coördinatie psycho-educatie. 

 

➢ Aanschaf en implementatie methode Blits 

voor begrijpend lezen en 

studievaardigheden gr 7 en 8. 

 

 

➢ Aanschaf leesboekenpakket 

schoolbibliotheek. 

 

➢ Inzet leescoördinator. 

 

 

➢ Aanschaf van 63 chromebooks om vanaf 

groep 3 voor alle leerlingen een device 

beschikbaar te hebben ter ondersteuning 

en bekrachtiging van het leren. 

 

➢ Aanschaf van 8 chromebooks voor de 

kleuterbouw in tabletvorm ter 

ondersteuning en bekrachtiging van het 

leren. 

 

 

➢ Begeleiding van leerkrachten en 

leerlingen in gebruik en inzet ICT. 

 

7.  Ontwikkeldoelen en 

resultaatafspraken jaarplan 2022-

2023 

 

 
 

• SO de Vlinder ontwikkelt en 

profileert zich samen met de andere 

SBO/SO scholen binnen het SWV 

3006 tot een gespecialiseerde 

voorziening. 

 

• Het team van SO   de Vlinder is 

capabel om zeer intensieve 

ondersteuningsvragen op het gebied 

van gedrag adequaat te kunnen 

bedienen;  

 

• Het pedagogisch handelen van de 

medewerkers is verdiept en 

versterkt middels kennis en 

vaardigheden rondom mentale 

weerbaarheid en TSO: trauma 

sensitief onderwijs. 

 

• Leerlingen van SO de Vlinder zijn 

mediawijs en ICT-vaardig. 

Ondersteuning bij inzet ICT ter 

ondersteuning en versterking van 

het leren. 

 

• SO de Vlinder werkt 

opbrengstgericht t.a.v. sociaal-

emotionele ontwikkeling en leren-

leren.  

 

• Op SO de Vlinder wordt eigentijds 

onderwijs gegeven, met een accent 

op eigenaarschap van leerlingen en 

actief en samenwerkend leren. 

 

• Binnen SO de Vlinder is OZA 

(Onderwijs-Zorg-Arrangementen) 

structureel opgenomen in het 

beredeneerd aanbod. 
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• Rots en Water: training aan 

leerlingen en in kaart brengen 

doorgaande lijn in de school.  

 

• Leerlijnen jonge kind. Implementatie 

KIJK voor kleuters i.s.m. MKD de 

Kleine Hoogen en Maashorst. 

 

NPO 

 

Door inzet van de NPO-gelden (Nationaal 

Programma Onderwijs) heeft SO de 

Vlinder een kwaliteitsimpuls kunnen 

geven aan het onderwijs en kunnen 

werken aan de achterstanden die 

ontstaan zijn t.g.v. de schoolsluitingen.  

 

Voor het schooljaar 2021-2022 wordt 

vanuit de NPO-gelden aan de volgende 

doelen gewerkt binnen SO de Vlinder:  

 

• Individuele leerlingen die 

achterstanden en/of hiaten 

hebben opgelopen in de 

leerstofbeheersing van de 

hoofdvakken krijgen individueel 

extra aanbod. 

 

• Een vakdocent kunstvakken 

verzorgt in elke groep van SO de 

Vlinder verzorgt een jaar lang 

lessen kunst en cultuur. 

 

• Inzet leerkracht t.b.v. 

versterking van het leren 

middels investeren in 

eigenaarschap leerlingen en 

werken vanuit portfolio en 

coördinatie psycho-educatie. 

 

• Aanschaf methode BLINK-

Wereld 

 

• Aanschaf leesboekenpakket 

schoolbibliotheek. 

 

• Inzet leescoördinator. 

 

• Aanschaf preventieve methode 

BOUW t.b.v. aanpak lees- en 

spellingsproblemen. 

 

• Binnen SO de Vlinder is OZA 

(Onderwijs-Zorg-

Arrangementen) structureel 

opgenomen in het beredeneerd 

aanbod. Pedagogisch 

medewerkers verzorgen een  

aanbod OZA binnen de school. 

 

• Begeleiding van leerkrachten en 

leerlingen in gebruik en inzet 

ICT. 

 

• Investeren in 

ouderbetrokkneheid, gekoppeld 

aan doelen uit het jaarplan. 

 

• Coaching on the job van IBers 

door interum IB (tot feb 2023) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


