Voorwoord
Beste leerlingen, ouders, verzorgers en andere belangstellenden,
Met veel plezier presenteren wij u de schoolgids 2020-2021 van SO Noorderlicht, onderdeel van Pluryn.
In deze gids stellen wij ons graag aan u voor. Daarnaast leest u meer over onze visie en uitgangspunten, over de
organisatie, het onderwijs en de zorg voor onze leerlingen. Uiteraard vindt u ook praktische informatie over de
schooltijden, het vakantierooster en de regels van de school.
Wellicht heeft u na het lezen van deze schoolgids nog vragen. Of misschien wilt u meer weten over een bepaald
onderwerp. In dat geval kunt u altijd een afspraak maken voor een bezoek aan de school of voor een gesprek.
Namens het team van SO Noorderlicht wensen wij alle leerlingen een plezierig en succesvol schooljaar toe!
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1. De organisatie / De school
SO Noorderlicht biedt onderwijs aan leerlingen van 4 tot 13 jaar. De meeste leerlingen van SO Noorderlicht
wonen thuis of in een vergelijkbare opvoedsituatie.
Sommige leerlingen maken gebruik van een zorgaanbod van Pluryn of van een andere zorgaanbieder. De
leerlingen ondervinden ernstige belemmeringen binnen het onderwijs, als gevolg van een psychiatrische
problematiek, vaak gecombineerd met leerproblematiek. Sommige leerlingen hebben een licht verstandelijke
beperking.
SO Noorderlicht werkt nauw samen met VSO Heuvelrug College, eveneens onderdeel van Pluryn.
VSO Heuvelrug College ligt naast SO Noorderlicht. Twee bovenbouwklassen van SO Noorderlicht zijn in
VSO Heuvelrug College gevestigd.

1.1.

Ons doel

Leerlingen (met een specialistische ondersteuningsvraag) voorbereiden op een toekomst die aansluit bij hun eigen
kracht, zodat ze hun talenten maximaal kunnen ontplooien en sterker staan in de samenleving.

1.2.

Onze leerlingen

Onze leerlingen:
•

Staan centraal, met hun dromen, drijfveren en talenten.

•

Ontdekken en ontwikkelen hun creativiteit.

•

Worden persoonlijk ondersteund (maatwerk) want iedere leerling is uniek.

•

Maken kennis met alle facetten van de maatschappij.

•

Worden voorbereid voor vervolgonderwijs.

•

Komen met plezier naar school en hebben een fijne tijd.

1.3.

Onze houding

Onze medewerkers:
•

Staan naast onze leerlingen en laten hen ervaren dat we in iedere leerling geloven.

1.4.

Uitgangspunten van SO Noorderlicht

SO Noorderlicht bereidt leerlingen voor op een duurzame participatie in de samenleving door toe te werken naar
vervolgonderwijs die zich richt op arbeid, arbeidsmatige dagbesteding of verder vervolgonderwijs. Onze leerlingen
verdienen de best mogelijke kansen, die geven wij ze. SO Noorderlicht helpt leerlingen succeservaringen op te doen.
Het onderwijs van Noorderlicht is maatwerk en afgestemd op de behoeften van iedere individuele leerling. Leerlingen
kunnen zich op Noorderlicht in alle rust en met ruime ondersteuning voorbereiden op voortgezet (speciaal) onderwijs.
Het is belangrijk dat leerlingen zich thuis voelen in de klas, zodat er een rustige en veilige basis kan ontstaan. Want
alleen dan kunnen leerlingen volop tot ontwikkeling komen.
Binnen SO Noorderlicht werken we vanuit gezamenlijke waarden: Wij streven een trotse professionele houding na die
gebaseerd is op vertrouwen en betrokkenheid, en oog heeft voor ieders persoonlijke ontwikkeling. Deze waarden geven
richting aan onze gedragsafspraken en omgangsvormen. Wij zijn hierin continu op zoek naar groei en afstemming in ons
eigen werk en onze wijze van samenwerken, ook als onderdeel van de maatschappij.
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Ondanks dat deze normen gezamenlijk gelden en we als team een eenheid vormen, hechten wij eraan de individuele
medewerker in het oog te houden. Bij het vertalen van deze waarden in afspraken, maken we beleid dat geldt voor het
hele team, maar we bieden maatwerk wanneer het nodig is.
Wij willen in gesprek blijven over de juiste balans tussen vertrouwen hebben in elkaars kwaliteiten en kritisch meekijken.
Weten dat er ruimte gegeven wordt om je kwaliteiten te ontdekken en te benutten, en hierover te kunnen sparren; beide
vanuit vertrouwen, vergroot je zelfrespect. Elkaar aanhoren (open luisterhouding) en elkaar aanspreken (eerlijk zijn) in
openheid en respect voor jezelf en elkaar zijn voorwaardes om dat evenwicht te bewaren. Feedback ontvangen en
geven doen we professioneel en met respect. Onderdeel hiervan is bijvoorbeeld de basisafspraak mét i.p.v. óver elkaar
te spreken.
Wij willen betrokken zijn bij elkaar, maar ook bij de school. Samen zorgen we ervoor dat de school in ontwikkeling blijft
en continu inspeelt op de aldoor veranderende vraag die de maatschappij aan ons stelt. Dit vraagt van de medewerkers
flexibel mee te kunnen bewegen met veranderingsprocessen. Om in ontwikkeling te blijven, stellen we
gemeenschappelijke doelen op en zoeken we actief het overleg. We verwachten van elkaar hierin een team- en eigen
verantwoordelijkheid te nemen en ook proactief te zijn in het realiseren van voorgenomen doelen. Onderdeel hiervan is
dat we ons aan afspraken houden en het bespreekbaar maken als dit niet gebeurt. Wat hierin ondersteunend werkt, is
het werken met korte lijnen en het transparant communiceren en handelen.
Van medewerkers vragen wij een hoge mate van zelfreflectie: we stimuleren elkaar een spiegel voor te houden en bezig
te blijven met de vragen: “Waar ben ik mee bezig en doe ik het goed?” Essentieel hierbij is een kwetsbare houding om je
onzekerheden te kunnen herkennen, durven uitspreken en actief mee aan de slag te willen gaan. Dit is één van de
manieren om de uitdaging in je werk te blijven zoeken.
Wij zijn trots op onze school en willen de kwaliteit hooghouden. We zien ons team- en eigen werk als waardevol en zijn
trots op de successen die we behalen. Op weg hiernaartoe spreken we waardering bewust uit en motiveren we elkaar
door o.a. stil te staan bij onze processen en deze te evalueren. Zo houden we ook zicht op het realiseren van de
doelstellingen in een haalbaar tempo en houden we een ieder aangehaakt bij het proces.

1.5.
•

Onze parels

De school heeft zicht op de ontwikkeling van leerlingen en vertaalt dit in maatwerk, waarbij leerlingen de leerstof op
hun niveau krijgen aangeboden.

•

De school heeft een team waarin gedeeld leiderschap zichtbaar is.

•

De school heeft een team dat open en betrokken is en voor elkaar klaar staat.

•

De school investeert op een structurele manier in veiligheid voor leerlingen en medewerker:
voor leerlingen wordt rust en voorspelbaarheid geboden met voldoende begeleiding en is er een rots en water
training; voor medewerkers is er een weerbaarheidstraining, een training de-escalerend werken en begeleide
intervisie.

•

De school heeft twee kleinere gespecialiseerde klassen van 6-9 leerlingen waardoor leerlingen met meer specifieke
onderwijsbehoeften ook onderwijs kunnen volgen.

•

De school is erop gericht onderwijsresultaten te behalen en te verbeteren, zowel op cognitief als op sociaal
emotioneel gebied en de school verwoord ambities in het reken -en taalbeleidsplan.

•

De school biedt in het programma ruimte voor het volgen van praktische activiteiten (koken, tuin) en het werken met
levende dieren. Deze activiteiten hebben een positieve invloed op de ontwikkeling van leerlingen.

•

De school hanteert structureel een vastgelegde zorgroute.

•

De school begeleidt nieuwe en startende leerkrachten volgens een vastgesteld inwerkprogramma.

•

De school investeert in de samenwerking met ouders door een individueel intakegesprek in te plannen en door een
nauwe samenwerking te realiseren met de oudercommissie.

•

De school biedt interne scholing aan medewerkers vanuit het principe leren van en door elkaar.

•

De school werkt nauw samen met het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) waardoor ouders snel geholpen kunnen
worden met hulpvragen.
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•

De school werkt samen met therapeuten die hun therapie op de locatie aanbieden. Voor de leerling betekent dit een
geïntegreerd aanbod, voor ouders en professionals betekent dit dat de lijnen kort zijn en dat geleerde vaardigheden
in één situatie gemakkelijker te generaliseren zijn in andere situaties.

1.6.

Streefbeelden SO Noorderlicht

1.6.1. Streefbeelden 2019-2023
Elke vier jaar wordt er een schoolplan ontwikkeld. Vorig jaar is het schoolplan 2019-2023 opgesteld. Dit
schoolplan is het resultaat van een groeiende school, die de nieuwste onderwijsontwikkelingen volgt. Het team
is betrokken bij het opstellen van het schoolplan. Binnen het team heeft elke medewerker zijn/haar eigen
idealen. In werksessies zijn medewerkers met elkaar in gesprek gegaan en hebben hun idealen voor de school
met elkaar gedeeld. Hieruit voortvloeiend zijn met elkaar de volgende streefbeelden ontwikkeld, die zijn
opgenomen in het schoolplan. Hieronder worden de streefbeelden omschreven.
In 2023 heeft SO Noorderlicht een optimaal aanbod op het gebied van rekenonderwijs
Het streven is om het rekenonderwijs nog meer aan te laten sluiten bij de doelgroep van SO Noorderlicht. Het
rekenniveau van de leerlingen is op dit moment op voldoende niveau, maar de ambitie van de school ligt hoger. In
schooljaar 2019-2020 is de nieuwe rekenmethode Getal & Junior succesvol geïmplementeerd. De komende jaren
investeert SO Noorderlicht in de verdere ontwikkeling van het werken met deze methode. De leerlingen krijgen een
eenduidige aanpak bij rekenen en elke les start met een automatiseringsoefening. De medewerkers krijgen extra
scholing in het gebruik van de methode. Er zullen extra lesobservaties voor rekenen plaats vinden. Alle aspecten die bij
het verbeterplan van het rekenonderwijs horen worden opgenomen in de jaarplannen en via de PDCA-cyclus
gemonitord.
In 2023 is er een volwaardig ICT-aanbod dat aansluit bij de methodes die gebruikt worden
Een inspirerende leeromgeving is belangrijk voor leerlingen. De digitale middelen die gebruikt gaan worden in de klas
dragen positief bij aan een inspirerende leeromgeving. Deze digitale middelen sluiten aan op de bestaande lesmethodes.
Door de investering in digitale middelen in de komende schooljaren kunnen we ook beter aansluiten bij individuele
vaardigheden en behoeften van leerlingen, waardoor ook de effectieve leertijd vergroot wordt.
In 2023 zijn de einddoelen op leerling-, groep- en schoolniveau van het vakgebied sociaal-emotionele
ontwikkeling geformuleerd en wordt de sociale ontwikkeling intensief gestimuleerd
Voor iedere leerling worden jaarlijks de opbrengsten op sociaal-emotioneel gebied gemeten. Voor de komende
schooljaren worden leerling-, groep- en schooldoelen opgesteld om de sociale ontwikkeling van de leerling nog beter te
kunnen analyseren en stimuleren. Het op één lijn brengen van het onderwijsaanbod op sociaal-emotioneel gebied wordt
gerealiseerd door de methode leefstijl en de methodieken weerbaarheid, rots & water en complex trauma optimaal in te
zetten en tevens goed op elkaar aan te laten sluiten. Jaarlijks worden onze doelen op leerling- groep- en schoolniveau
geëvalueerd.
In 2023 werkt SO Noorderlicht intensief samen met de gemeenten en samenwerkingsverbanden om te zorgen
dat iedere leerling zich kan ontwikkelen
Bij aanmelding is veelal sprake van stagnatie in de ontwikkeling van een leerling. Een goede verbinding tussen
jeugdhulp en onderwijs is van belang om de ondersteuning die de leerling nodig heeft te krijgen. Zonder deze extra
ondersteuning kunnen problemen ontstaan en kan de situatie verergeren. SO Noorderlicht participeert vanaf april 2019
in de pilot “ontschotten” om onderwijs en gemeente dichter bij elkaar te laten komen. Er wordt onderzocht hoe er binnen
SO Noorderlicht met enkele zorgaanbieders gewerkt kan worden. Het beperken van het aantal zorgverleners in de klas
verhoogt de continuïteit en kwaliteit van de zorg en zorgt tevens voor rust in de klas. Daarnaast kijken we hoe we
preventieve jeugdzorg nog beter in school kunnen halen, afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. We
kijken naar duurzame en eenvoudig georganiseerde preventieve jeugdhulp op SO Noorderlicht.
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In 2023 investeert SO Noorderlicht in duurzaam onderwijs door voldoende professionele medewerkers in te
zetten en ruimte te geven voor ontwikkeling
Vooral in het Speciaal Onderwijs loopt het tekort aan leraren en schoolleiders snel op. Het lerarentekort heeft invloed op
de onderwijskwaliteit, het team en de organisatie. SO Noorderlicht wil de onderwijskwaliteit hooghouden. Investeren in
medewerkers is van essentieel belang. De leidinggevende, leerkrachten én oop’ers zijn van groot belang om een school
draaiende te houden. SO Noorderlicht wil een school zijn waar mensen graag willen werken en leren. Een school waar
medewerkers kunnen rekenen op waardering en aanzien. Een plek waar professionals alle mogelijkheden en ruimte
hebben om zichzelf en hun deskundigheid te ontwikkelen. Alleen een bestendige, degelijke basis van voldoende
bekwame medewerkers die de leerlingen tot ontwikkeling brengen, kan leiden tot duurzaam onderwijs.
De komende jaren wordt er op SO Noorderlicht flink geïnvesteerd in opleidingen en deskundigheidsbevordering. De
flexibele schil van leerkrachten wordt uitgebreid, zodat er de komende jaren geen gebruik gemaakt hoeft te worden van
detacheringsbureaus en er direct geïnvesteerd kan worden in de eigen medewerkers.
Alle nieuwe leerkrachten volgen een inwerkprogramma van twee jaar. Het inwerkprogramma wordt begeleid door een
intern begeleider van SO Noorderlicht. Het inwerkprogramma bestaat onder andere uit lesbezoeken, intervisie, coaching
gesprekken en het volgen van workshops.
In 2023 wordt er op SO Noorderlicht een scherpe en verdiepende analyse van de opbrengsten gemaakt van de
vakgebieden Nederlandse taal, Rekenen/Wiskunde en Sociaal emotionele ontwikkeling
In de komende jaren worden de opbrengsten nog scherper geanalyseerd en uitgediept op leerling-, groep- en
schoolniveau. Gekeken wordt welke leerroute bij welke leerling het beste past. De leerkrachten worden hierin
meegenomen en kunnen zo nog beter analyseren wat de leerlingen nodig hebben en hoe zij hun werkwijze daarop
kunnen aanpassen. In het ontwikkelperspectiefplan wordt beschreven wat het doel was en wat een leerling heeft
gehaald. De analyses waarom een streefniveau wel of niet behaald is wordt specifieker beschreven. De leerling in
ontwikkeling te brengen en zijn bijbehorende leerroute kunnen volgen is het streven van SO Noorderlicht.
In 2023 biedt SO Noorderlicht onderwijs optimaal maatwerk in de onderwijsbehoeften. Klassen worden
vormgegeven naar uitstroomrichting en krijgen een aanbod dat past binnen deze uitstroomrichting
SO Noorderlicht sluit in 2023 optimaal aan bij de specifieke onderwijsbehoeften van de individuele leerling. Vanaf het
schooljaar 2018-2019 is een pilot gedraaid voor kleinere en meer gespecialiseerde klassen voor leerlingen met
specifieke behoeften. Dit is een succes. Voor de komende jaren gaat SO Noorderlicht het onderwijsprogramma
gespecialiseerde klassen verder door ontwikkelen.
Vanuit de omgeving (regio en samenwerkingsverbanden) komen steeds meer vragen voor leerlingen met een IQ <65,
omdat de psychiatrische problematiek voorop staat. Deze leerlingen volgen nu het intensieve arrangement van de
leerroute die toe leidt naar uitstroomprofiel Arbeid. Voor deze leerlingen wordt dan wel het uitstroomperspectief
arbeidsmatige dagbesteding vastgesteld. De school wil een extra leerroute vaststellen om deze leerlingen nog beter te
kunnen bedienen.

1.6.2. Doelen 2020-2021
•

SO Noorderlicht wil het pedagogisch klimaat positief beïnvloeden middels een gestructureerde aanpak;

•

De leerlingen behalen sociale competenties op het niveau dat overeenkomt met hun uitstroomperspectief op het
moment dat ze uitstromen;

•

De leerlingen krijgen de begeleiding die nodig is om het rekenprogramma te doorlopen;

•

Het aanbod voor de uitstroomrichting arbeidsmatige dagbesteding uitbreiden;

•

SO Noorderlicht heeft concrete effectieve voorzieningen voor jeugdhulpverlening in de school dat samen met de
gemeente wordt vormgegeven;

•

De medewerkers zijn in balans en ervaren geen hoge werkdruk;

•

SO Noorderlicht zorgt samen met zorgaanbieder Youké voor het juiste aanbod voor de gespecialiseerde klassen
zodat deze leerlingen onderwijs op school kunnen volgen.

Schoolgids SO Noorderlicht 2020-2021

pagina 7 van 39

Schoolgids SO Noorderlicht 2020-2021

pagina 8 van 39

2. Het onderwijs
Het onderwijs op SO Noorderlicht wordt vormgegeven door leerkrachten en lerarenondersteuners.
De school heeft een Commissie van Begeleiding (CvB). Deze bestaat uit:
•

de locatiedirecteur;

•

de teamleider;

•

de intern begeleider;

•

de orthopedagoog;

•

de leerplichtambtenaar (op afroep);

•

de schoolarts (op afroep);

•

het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) (op afroep).

Zij monitoren en bewaken het onderwijsproces.
De leerlingen op SO Noorderlicht zijn onderverdeeld in 7 klassen van 10 – 15 leerlingen en 2 gespecialiseerde
klassen van 6-9 leerlingen. Bij de indeling in de klassen wordt rekening gehouden met de leeftijd, het
ontwikkelniveau en de sociaal-emotionele ontwikkeling van een leerling. In alle klassen staat de totale
ontwikkeling van de leerling centraal. Naast deze klassen zijn er twee gespecialiseerde klassen voor leerlingen
met meer specifieke behoeften. De leerlingen die van deze klassen gebruik maken, leren vaardigheden om op
een later moment te kunnen functioneren in één van de andere klassen of in het vervolgonderwijs. Leerlingen
kunnen zich dus in alle rust en met ruime ondersteuning voorbereiden op voortgezet (speciaal) onderwijs.

2.1.

Uitstroombestemmingen

Leerlingen van SO Noorderlicht stromen uit naar:
•

Regulier

Praktijkonderwijs (PrO)

•

Regulier

VmBo-bb/kbl

•

VSO

VSO richting vmbo-bbl/kbl

•

VSO

VSO arbeids-/ praktijkgericht

•

VSO

VSO richting dagbesteding arbeidsmatig

2.2.

Klassen

Er zijn 9 klassen op SO Noorderlicht. Waarvan 2 onderbouw, 3 middenbouw, 2 bovenbouw en 2 gespecialiseerde
klassen. Veel van onze leerlingen hebben faalervaringen opgedaan op eerdere scholen, met een verlies van
zelfvertrouwen als gevolg. Dat zelfvertrouwen kan weer groeien door succeservaringen. Om die succeservaringen te
realiseren, stemmen we het onderwijsaanbod af op de behoefte van de leerling. Dat vraagt om maatwerk en dat is
precies waar we ons op richten.
Er wordt doelgericht en planmatig gewerkt naar een toekomst die past bij de wensen en mogelijkheden van de leerling.
Er wordt rekening gehouden met belemmeringen die leerlingen kunnen hebben bij informatieverwerking en met hun
sociaal-emotionele problemen. De instructie is kort en duidelijk. De onderwijsbehoefte van de leerlingen vraagt om
regelmaat en structuur in de tijd. Steeds wordt dezelfde opbouw in zowel de lessen als de dagindeling gehanteerd.

2.2.1.

Gespecialiseerde klas

Een leerling komt in aanmerking voor deze klas als de leerling niet kan functioneren in een groepsgrootte van 10-15
leerlingen. Er is sprake van extra ondersteuningsbehoefte om de leerling tot leren te laten komen. De leerling heeft een
grote behoefte aan nabijheid en begrenzing en een veilig klimaat is essentieel. De leerling die hiervoor in aanmerking
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komt, moet wel in staat zijn om in een kleine setting onderwijs te kunnen volgen op SO Noorderlicht. Door het inzetten
van de specifieke ondersteuningsbehoefte kan de leerling weer deelnemen aan het onderwijs. Voor deze leerlingen is
het essentieel om in een kleine groep les te krijgen, omdat ze moeite hebben met functioneren in grote groepen.
Daarom bestaat de klas uit minder leerlingen (6-9 leerlingen) en komen er in de klas minder externe prikkels
binnen. Naast de leerkracht wordt gedurende de hele schooldag een jeugdhulpwerker vanuit de gemeente ingezet. De
financiering van de gespecialiseerde klassen wordt onder andere mogelijk gemaakt door een TLV midden of een TLV
hoog. Daarnaast vragen wij voor iedere leerling in de gespecialiseerde klas gemeentefinanciering aan. Op deze manier
kunnen wij een jeugdzorgwerker in de gespecialiseerde klas financieren, waardoor er dagelijks professionele
ondersteuning is binnen de klas. SO Noorderlicht werkt hiervoor samen met de organisatie Youké.
In het schoolondersteuningsprofiel vindt u meer informatie over de TLV, TLV criteria en de inzet van financiering.

2.3.

Het onderwijsaanbod

Op SO Noorderlicht wordt gewerkt met passende onderwijsmethoden die aansluiten bij de leerlingen. Naast de
onderwijsmethoden worden er veel digitale middelen gebruikt om het onderwijs optimaal aan te kunnen bieden.
De vakken en hoofdmethodes zijn:
Geïntegreerd onderwijs voor leerlingen van 4 tot 6 jaar

: Kleuterplein

Nederlandse taal
•

Technisch lezen

: De leesweg

•

Begrijpend lezen

: Nieuwsbegrip

•

Nederlandse taal spelling en woordenschat

: Taalactief en Staal

•

Schrijven

: Schrijven leer je zo! en Handschrift.

•

Lezen en Spellen

: Methodiek van Jose Schraven
“Zo leren kinderen Lezen en Spellen”

Rekenen en Wiskunde

: Getal & Ruimte Junior

Engels (laatste 2 leerjaren)

: Groove me

Wereldoriëntatie
•

Wereldoriëntatie

: Naut, Meander en Brandaan

•

Verkeer

: Stap voor stap; Op voeten en fietsen

Kunstzinnige oriëntatie

: Laat maar zien

Sociaal-emotionele ontwikkeling

: Leefstijl
: Rots- en Water training

Elke leerling volgt zijn of haar leerroute binnen het aanbod van de vakgebieden Nederlandse taal en rekenen &
wiskunde. Daardoor zijn er binnen de klassen per vakgebied meerdere niveaugroepen, met per groepje een eigen
instructie. De niveaugroepjes zijn per vak anders samengesteld, want wie goed is in het ene vak, kan minder goed zijn in
een ander vak.
Daarnaast is er een klassikaal aanbod voor de vakgebieden wereldoriëntatie, kunstzinnige oriëntatie
bewegingsonderwijs en sociaal-emotionele ontwikkeling. Uiteraard wordt binnen deze klassikale lessen ook
gedifferentieerd: met vragen en opdrachten wordt de les aangepast aan het niveau van het kind.
Onder de vakoverstijgende vakken valt ‘leren leren’. SO Noorderlicht besteedt hier veel aandacht aan.
Aandachtsgebieden bij het vak ‘leren leren’ zijn taakaanpak, zelfstandigheid en samenwerken. De leerlingen leren bij het
uitvoeren van taken om informatie, strategieën en vaardigheden in te zetten. Ook leren ze na te denken over hun eigen
handelen.
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2.3.1.

Extra

Op SO Noorderlicht zijn dieren aanwezig; zoals konijnen, cavia’s, hamsters, vissen en af en toe ook een hond.
Leerlingen kunnen veel leren van het verzorgen van een dier. Een dier kan een positieve werking hebben op de
ontwikkeling van een leerling. Op deze manier leert de leerling te zorgen voor een levend wezen en daarmee om
verantwoordelijkheden te nemen. Daarnaast kan er een vriendschap ontstaan tussen leerling en dier.
Een dier kan steun bieden als een kind een nieuwe stap moet zetten die nog spannend is. Voor leerlingen die moeilijk
contact maken met anderen kan een dier een eerste vriend zijn en de leerling vertrouwen geven ook vriendschappen
aan te gaan met andere leerlingen. De schooldieren bevinden zich op SO Noorderlicht in een aparte ruimte. Leerlingen
die geen affiniteit hebben met dieren, hoeven hier niet mee in aanraking te komen. In schoolvakanties is het voor
leerlingen en hun ouders mogelijk een dier van school thuis te verzorgen.

2.4.

Onderwijs per leergebied

Op SO Noorderlicht worden diverse materialen en middelen ingezet om de leergebieden methodisch of thematisch aan

Nederlandse taal

Technisch lezen, spelling, woordenschat,

lesuren

Vakgebied

Leergebied

te bieden. In de tabel hieronder zijn de leergebieden, vakgebieden en lesuren weergegeven.

7-12 uur

begrijpend lezen, schrijven
Engels

Luisteren, spreken, schrijven

0-1 uur

Rekenen/Wiskunde

Rekenen en wiskunde

3-4 uur

Oriëntatie op jezelf en

Wereldoriëntatie

2-3 uur

Kunstzinnige vorming, muziek

2

de wereld
Kunstzinnige
oriëntatie
De leergebieden dekken alle kerndoelen die opgesteld zijn vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

2.5.

Toetsen

Voor het volgen van de resultaten van de leerlingen maken wij gebruik van de toetsen van CITO. De toetsen worden
twee keer per jaar afgenomen en ouders worden hierover geïnformeerd. De toetsen en observaties uit de lessen vormen
de basis voor de doelen die aan het begin van het schooljaar voor elke leerling opgesteld worden. Die doelen worden
besproken met ouders en bij het volgende meetmoment in januari wordt de voortgang met de ouders geëvalueerd. Bij de
eindtoetsing ontvangen ouders het evaluatieformulier waarin staat of de einddoelen zijn behaald.
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3. Pedagogisch klimaat en veilige school
Leerlingen brengen een groot deel van hun tijd door op school. SO Noorderlicht streeft er dan ook naar dat zij
zich in en rondom de school zo veilig mogelijk voelen. Onze leerlingen hebben psychiatrische problematiek,
vaak gecombineerd met leerproblematiek. Sommige leerlingen hebben een licht verstandelijke beperking.
Voldoende begeleiding en de juiste sturing zijn daardoor nodig om tot leren te komen. Een goed pedagogisch
klimaat is mede afhankelijk van een goed en veilig schoolklimaat. Dit vraagt van het team om voldoende kennis
en kunde. Die houden we op peil met studiedagen en workshops. Daarnaast zijn er meerdere orthopedagogen
werkzaam in de school. Zo kunnen we pedagogisch en didactisch goed aansluiten op de complexe problematiek
van onze leerlingen.
De school houdt de sociale veiligheid altijd in het oog. Dat doen we onder meer met de vragenlijsten uit Werken
Met Kwaliteit (WMK). De antwoorden gebruiken we voor verbetering van de onderwijskwaliteit. De vragenlijst
over sociale veiligheid en het welbevinden verspreiden we elk jaar onder leerlingen en leerkrachten.

3.1.

Ondersteuning in de klas

Op SO Noorderlicht krijgen leraren extra ondersteuning in de klas. De lerarenondersteuners hebben een achtergrond als
pedagogisch medewerker of onderwijsondersteuner. De lerarenondersteuner biedt ondersteuning in onderwijs en
leerlingbegeleiding onder de verantwoordelijkheid van een leerkracht. Het kan nodig zijn dat een leerling de les even
onderbreekt door spanning in het lijf en/of het hoofd. Dit individuele aanbod kan gerealiseerd worden door de inzet van
de lerarenondersteuner.
Daarbij draagt de lerarenondersteuner bij aan het pedagogisch klimaat en neemt deel aan de professionalisering.
Naarmate de leerlingen ouder worden wordt een groter beroep gedaan op de zelfstandigheid van de leerling. De
ondersteuning vermindert dan geleidelijk.
De vakken gymnastiek en kunstzinnige vorming worden op Noorderlicht door een vakleerkracht gegeven. De vaste
leerkracht of lerarenondersteuner blijft vaak bij deze les aanwezig, zodat de continuïteit gewaarborgd blijft.

3.2.

Weerbaarheid

Soms kan een stressvolle situatie ontstaan op school. Om daar zo goed mogelijk mee om te kunnen gaan, hebben alle
medewerkers een weerbaarheidstraining gevolgd. Uitgangspunt is dat bij spanningen alles wordt ingezet om fysiek
ingrijpen te voorkomen. Toch is fysiek ingrijpen soms onvermijdelijk als de leerling een gevaar voor zichzelf of voor zijn
omgeving vormt. De school brengt ouders/verzorgers altijd direct op de hoogte van een incident.

3.3.

Ontwikkelperspectief

De school is verplicht om voor elke leerling in het (voortgezet) speciaal onderwijs binnen zes weken na de start een
ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) op te stellen. In het plan staan de onderwijsdoelen en de ondersteuning voor een
schooljaar. De CvB stelt het OPP definitief vast, waarna de leerkracht het bespreekt met de ouders/verzorgers en de
leerling. Leerlingen die al onderwijs volgen op SO Noorderlicht hebben bij aanvang van het schooljaar een OPP, gevolgd
door een bespreking. De leerkracht evalueert het OPP aan het einde van het schooljaar en neemt die evaluatie door met
de ouders/verzorgers.

3.4.

Sociaal-emotionele vaardigheden

Aan het begin van het schooljaar worden in het OPP een aantal sociaal-emotionele doelen opgesteld. Dit zijn doelen
gericht op het gedrag. Deze doelen komen tot stand door observatie van de leerkracht en na het invullen van een
vragenlijst over het gedrag van de individuele leerling, de Sociale Competentie Observatielijst (SCOL). De lijst wordt voor
iedere leerling ingevuld. Daarnaast gaat de leerkracht met alle leerlingen in gesprek over wat ze zelf zouden willen leren.
Deze individuele doelen staan tijdens het schooljaar centraal voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van elke leerling.
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Om het pedagogisch klimaat op school goed neer te zetten werken we met de methode Leefstijl. Het Leefstijlprogramma maakt leerlingen bewust van sociaal-emotionele vaardigheden en normen en waarden. Klasgenoten doen
met elkaar activiteiten en opdrachten die het besef van 'goed omgaan met elkaar' versterken. Het bevorderen van
positieve groepsrelaties speelt in de Leefstijllessen een grote rol. Niet alleen het individu wordt sterker, ook de groep.
Daarnaast is er een mogelijkheid om Rots- en Watertraining te volgen op het Noorderlicht. Dit gebeurt op indicatie in
overleg met ouders. Dit is een psycho-fysieke training. Dat houdt in dat de leerlingen fysieke oefeningen doen die
bijdragen aan het vergroten van hun zelfvertrouwen. Door de oefeningen worden ook sociale vaardigheden aangeleerd.
Dit zijn belangrijke voorwaarden voor het hebben van succes in hun verdere leven. De training draagt ook bij aan een
prettige sfeer in de school en geeft handvatten in het omgaan met pestgedrag.

3.5.

Pesten

Binnen SO Noorderlicht besteden we veel aandacht aan sociale veiligheid. Het is belangrijk dat medewerkers goed zicht
hebben op de sociaal-emotionele problemen en behoeften van de leerling. Probleemgedrag wordt gezien als een
hulpvraag van de leerling. Altijd zoeken we naar het evenwicht tussen werken vanuit structuur, overzicht en afspraken
enerzijds en werken vanuit creativiteit, flexibiliteit en maatwerk anderzijds.
We hebben respect voor onszelf en onze omgeving. Daarom is het dus ook belangrijk dat iedereen elkaar met respect
behandelt. Iedereen mag zijn eigen mening duidelijk maken, maar we houden ons wel aan de wettelijke afspraken die in
Nederland zijn gemaakt: we discrimineren niet en dagen de ander niet uit. Twijfels over je eigen mening of die van een
ander kan een leerling op SO Noorderlicht altijd in vertrouwen bespreken met de leerkracht.
In de methode Leefstijl wordt aandacht besteed aan dit onderwerp. Daarnaast hanteren we een anti-pestprotocol en
nemen we structurele maatregelen om pesten te voorkomen.

3.5.1.

Vertrouwenspersoon

Soms hebben leerlingen en ouders/verzorgers te maken met onderwerpen die moeilijk te bespreken zijn. Voorbeelden
zijn pesten, mishandeling, ruzie, seksueel geweld, discriminatie, racisme of extremisme. Hiervoor kunt u terecht bij onze
orthopedagoog, Ellen de Rijke. Zij is de vertrouwenspersoon van Noorderlicht. Samen met u zoekt zij naar een goede
oplossing.
U kunt zich ook richten tot de vertrouwensinspecteur van Onderwijs. Bij de landelijke Inspectie van het Onderwijs werkt
een klein team van vertrouwensinspecteurs. Ouders/verzorgers, leerlingen, leerkrachten, directies en besturen kunnen
een inspecteur benaderen bij problemen in en rond de school. De inspecteur adviseert, informeert en biedt leerlingen en
ouders zo nodig begeleiding bij het indienen van een formele klacht of het doen van aangifte. De vertrouwensinspecteur
is tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer 0900-1113111.

3.6.

Seksualiteit

Het team van SO Noorderlicht is getraind in het werken met het vlaggensysteem. Het werken middels het
vlaggensysteem heeft als doel om gezond seksueel gedrag te stimuleren en draagt bij aan het voorkómen en
terugdringen van seksueel grensoverschrijdend gedrag onder kinderen en jongeren. SO Noorderlicht geeft lessen over
verliefdheid en seksualiteit aangepast aan leeftijd en niveau van de leerlingen. In het schooljaar 2020-2021 verzorgt het
CJG seksualiteit (zelfbeeld) training voor de klassen in de bovenbouw.
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3.7.

Sociale veiligheidscoördinator

Op SO Noorderlicht is een Coördinator Sociale Veiligheid. Deze coördinator houdt zich bezig met het bevorderen van de
sociale veiligheid binnen school. De school houdt de sociale veiligheid continu in het oog. Taken die onder andere bij de
sociale veiligheidscoördinator vallen, zijn:
•

Aanspreekpunt zijn op het gebied van sociale veiligheid;

•

Analyseert samen met de CvB de incidenten;

•

Agendeert schoolveiligheid en specifiek pesten binnen de school;

•

Is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van schoolregels en afspraken (over pesten);

•

Zorgt dat schoolregels leven binnen de school;

•

Implementeert een antipestprotocol op school;

•

Zorgt dat er preventieve maatregelen worden genomen om de veiligheid op school te vergroten.

Incidenten die onder schooltijd plaatsvinden worden direct gemeld aan ouders. Vervolgens wordt het incident in het
programma Parnassys genoteerd en besproken met de Commissie van Begeleiding. We analyseren de incidenten en
zetten zo nodig interventies in om de veiligheid op school te waarborgen.
Voor medewerkers is een intervisietraject met betrekking tot sociale veiligheid ingezet. Dat zal schooljaar 2020-2021
doorgang vinden.

3.8.

Rookvrije school

SO Noorderlicht is een rookvrije school. Dit betekent dat onze medewerkers, ouders/verzorger en alle andere
betrokkenen die onze school bezoeken niet meer mogen roken op school en in de schoolomgeving.
Om een veilig schoolklimaat te realiseren, zijn er schoolregels. De schoolregels zijn met en voor de leerlingen
geschreven. De schoolregels zijn te vinden in hoofdstuk 8.7.

Schoolgids SO Noorderlicht 2020-2021

pagina 15 van 39

Schoolgids SO Noorderlicht 2020-2021

pagina 16 van 39

4. Leerlingenzorg
Alle leerlingen verdienen een zo passend mogelijke plek op een school die uit gaat van hun
mogelijkheden en rekening houdt met hun beperking. Het Speciaal Onderwijs is er
voor leerlingen die daar het best tot hun recht komen.

4.1.

Passend onderwijs en de Samenwerkingsverbanden

Om een passende plek mogelijk te maken, werken scholen in regulier en (voortgezet) speciaal onderwijs samen in
regionale samenwerkingsverbanden. Zo’n samenwerkingsverband maakt onder meer afspraken over de begeleiding van
de scholen, welke leerlingen een plek krijgen in het speciaal- en voortgezet speciaal onderwijs en over de verdeling van
ondersteuningsmiddelen. Elke school binnen het samenwerkingsverband heeft een ondersteuningsprofiel. Daarin staat
in welke specifieke onderwijsbehoeftes de school kan voorzien.
De woonplaats waar de leerling is ingeschreven bepaalt onder welk samenwerkingsverband een leerling valt. Dat
samenwerkingsverband is ook verantwoordelijk voor een goede schoolplaatsing. Voor SO Noorderlicht ligt dat anders.
Leerlingen uit regio’s die vallen onder andere samenwerkingsverbanden volgen ook onderwijs op SO Noorderlicht. Dit
komt omdat SO Noorderlicht unieke ondersteuning biedt.
SO Noorderlicht valt onder het samenwerkingsverband ZOUT (Zuid Oost Utrecht, waaronder Zeist).
SO Noorderlicht werkt samen met:
•

Samenwerkingsverband Utrecht PO,

•

Samenwerkingsverband De Eem (regio Amersfoort),

•

Samenwerkingsverband Profi Pendi (regio Houten, Lopik, Vianen, Nieuwegein en IJsselstein),

•

Samenwerkingsverband Passenderwijs (regio Woerden),

•

Samenwerkingsverband Unita (regio Hilversum),

•

Samenwerkingsverband Zeeluwe (regio Elburg, Epe, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Putten en
Zeewolde).

4.2.

Toelating

Het samenwerkingsverband in de woonplaats van de leerling bekijkt of de leerling toelaatbaar is op (Voortgezet)
Speciaal Onderwijs. Is dat het geval, dan geeft het samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring af.
Leerlingen op SO Noorderlicht hebben een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig om op het SO geplaatst te kunnen
worden. SO Noorderlicht biedt onderwijs aan jongeren met een: TLV laag, TLV midden of TLV hoog. Leerlingen met een
TLV laag worden in een reguliere klas geplaatst. Leerlingen met een TLV midden en TLV hoog worden op SO
Noorderlicht in een reguliere klas of in een gespecialiseerde klas geplaatst. Voor meer informatie over de inzet van de
TLV en de criteria van de TLV verwijzen we u naar ons schoolondersteuningsprofiel (SOP).

4.3.

Aanmeldprocedure

Ouders die hun kind willen aanmelden voor SO Noorderlicht krijgen eerst een rondleiding. Daarna volgt de aanmelding
en de procedure voor plaatsing. De leden van de CvB zijn verantwoordelijk voor de aanname, plaatsing en door- en
uitstroom van leerlingen. Er is wekelijks een overleg waarin op initiatief van de orthopedagoog besproken wordt of de
aangemelde leerling past binnen de schoolsetting en of het perspectief van de leerling voldoende aansluit bij de
uitstroombestemmingen van de school. Zo ja, dan volgt aanname en plaatsing van de leerling met een akkoord vanuit
het samenwerkingsverband. Ouders ontvangen hiervan bericht van de orthopedagoog en krijgen het
aanmeldingsformulier opgestuurd per post. In overleg met ouders en de school wordt gekeken wanneer de leerling kan
starten.
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4.4.

Doorstroom van de leerling

De school volgt de leerlingen met de jaarplanning-zorgroute. Dat omvat alle didactische- en pedagogische stappen
waarmee de school de ontwikkeling van de leerlingen kan volgen.
Uitstroom van de leerling
Er is een aantal redenen waarom leerlingen uitstromen:
•

Een tussentijdse uitstroom door verhuizing.

•

Tussentijdse uitstroom omdat het onderwijs op school niet meer past bij de leerling en/of omdat de benodigde zorg
niet geboden kan worden. Samen met ouders/verzorgers kijken we dan naar een passende vervolgplek.

•

Uitstroom aan het einde van de schoolloopbaan.

4.5.

Nazorg bij uitstroom

De school volgt alle leerlingen nog gedurende twee jaar na de uitstroom. We kijken naar de plek waarnaar de leerling
uitstroomt en evalueren met de vervolgplek hoe de leerling zich ontwikkelt. Deze input gebruiken voor de eventuele
bijstelling van ons onderwijs.

4.6.

Samenwerking met andere partners

Om te komen tot de beste leerresultaten werkt Noorderlicht samen met een aantal therapeuten en specialisten. Er is
intensief contact met gemeentes, samenwerkingsverbanden en zorgaanbieders om samen te komen tot een zo passend
mogelijk aanbod voor de individuele leerling.
Polikliniek van Pluryn
Soms hebben een leerling en/of ouders ondersteuning nodig die buiten het onderwijsaanbod valt. Daarvoor werken we
nauw samen met de polikliniek van Pluryn. De polikliniek heeft een uitgebreid aanbod diagnostiek, begeleiding en
therapie. We zorgen voor korte lijnen tussen de orthopedagoog van school, de casemanagers van de polikliniek en de
ouders. Dit maakt de samenwerking prettig voor iedereen.
Aventurijn Dagbehandeling
Met de dagbehandeling Aventurijn in Zeist, onderdeel van Pluryn, werken we veel samen. Bij de dagbehandeling van
Aventurijn krijgen kinderen onderwijs op maat. Leerlingen kunnen vanuit Aventurijn in- en/of doorstromen naar
SO Noorderlicht.
Logopedie
Kinderen met een ontwikkelingsachterstand ontwikkelen zich trager of anders dan leeftijdsgenootjes. Zij hebben vaak
extra ondersteuning of andere voorwaarden nodig om te kunnen communiceren, te begrijpen en om begrepen te
worden. De logopedisten van Logopediepraktijk Zeist kunnen deze extra ondersteuning bieden op school. Logopedie
wordt vergoed vanuit het basispakket van de Zorgverzekering.
Fysiotherapie
Spelenderwijs ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Meestal gaat dat goed en bijna ongemerkt. Maar bij
sommige kinderen duurt het langer of wijkt dit af van het gebruikelijke. Dit kan kinderen belemmeren in hun ontwikkeling.
Kinderfysiotherapeuten van praktijk Elly van der Grift hebben een uitgebreide ervaring met kinderen met een
ontwikkelingsachterstand van 0 tot 14 jaar. Ze adviseert ouders en school bijvoorbeeld over de juiste houding en het
stimuleren van deze houding tijdens een lees- of gymles. Ook deze therapie wordt gegeven op school. Fysiotherapie
wordt vergoed vanuit het basispakket van de Zorgverzekering.
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4.7.

Inspectie

De Inspectie van Onderwijs is positief over de kwaliteit van SO Noorderlicht. De school is continu in ontwikkeling. Zowel
korte en lange termijn doelen worden behaald in een cyclisch proces. De Inspectie van Onderwijs heeft in oktober 2019
aangegeven dat de school zich kenmerkt door bevlogenheid en betrokkenheid van de medewerkers bij de leerlingen. De
inspectie ziet dat er bereidheid is om verder te werken aan kwaliteitsverbetering. De inspectie geeft hierover een
compliment. De medewerkers staan open voor elkaars ideeën en zij geven aan dat er voldoende gelegenheid is voor
nascholing.
De inspectie heeft SO Noorderlicht in oktober 2019 als volgt beoordeeld op het verificatieonderzoek: onderwijstijd
voldoende, pedagogisch klimaat voldoende, kwaliteitszorg voldoende en kwaliteitscultuur goed.
Sinds augustus 2017 hebben de Bestuurders een grote rol toegekend gekregen in de nieuwe onderzoekskamer van de
inspectie van het onderwijs. Dit kader gaat ervan uit dat het eigenaarschap van de onderwijskwaliteit ligt bij het bestuur
en hun scholen. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit en de continuïteit van het onderwijs.
De inspectie onderzoekt in hoeverre bestuurders op de hoogte zijn van problemen die zich school overstijgend voordoen
en hoe het bestuur hiermee omgaat. Een centrale vraag hierbij is hoe de school zichzelf beoordeeld.
SO Noorderlicht gaat hier als volgt mee om:
Naast de locatiegebonden kwaliteitszorg die onder de verantwoordelijkheid valt van de CvB is er ook een boven
schoolse kwaliteitsondersteuning die naast onderzoek en toezicht ook een adviserende en verbindende rol heeft tussen
de locaties onderling. De bovenschoolse kwaliteitsondersteuning komt een aantal keer per jaar in de CvB van
Noorderlicht en bespreekt de kwaliteitszorg.
Team Noorderlicht evalueert jaarlijks het jaarplan en bekijkt welke punten er verbeterd kunnen worden. Daarnaast krijgt
SO Noorderlicht 1 keer per 2 jaar een interne audit.

4.8.

Meldcode

Sinds 1 januari 2019 zijn beroepskrachten verplicht om een meldcode te gebruiken bij vermoedens van huiselijk geweld,
kindermishandeling en seksueel misbruik. De school meldt de signalen bij Veilig thuis. Ouders worden hiervan op de
hoogte gesteld tenzij dit gevaar oplevert voor de leerling.

4.9.

Schoolarts

De school kan de schoolarts inschakelen als de leerling vaak ziek is, of als we ons zorgen maken over zijn/haar
gezondheid. De schoolarts van SO Noorderlicht is Ilse Schramel (ischramel@ggdru.nl). Zij is een aantal keer per jaar
aanwezig op de school om leerlingen te zien. Ouders van leerlingen die dit betreft krijgen hierover bericht. Ouders
kunnen ook zelf een afspraak met haar maken via telefoonnummer: 030-6086086.

4.10. Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
Het CJG is er voor iedereen met vragen over opvoeden, opgroeien en jeugdhulp. Zeker wanneer ouders een
zorgintensief kind hebben, voelen zij zich weleens onzeker over de opvoeding. Het CJG ondersteunt hierin. Neem bij
vragen contact op met een CJG bij u in de buurt of via de contactpersoon van het CJG verbonden aan SO Noorderlicht,
Ida Aantjes tel 06-25096166

4.11. Inzagerecht en de Wet op de persoonsregistratie
De school bewaart veel gegevens van leerlingen in dossiers. Dat is nodig om hen optimaal te kunnen begeleiden. De
leerlingendossiers zijn toegankelijk voor inzage voor medewerkers van de school, het bestuur en de inspectie. Maar ook
ouders/verzorgers of wettelijke vertegenwoordigers kunnen om inzage vragen bij de coördinator. Bij plaatsing elders, of
als derden informatie opvragen, moeten ouders/verzorgers of wettelijke vertegenwoordigers toestemming geven voor de
overdracht van gegevens. Zodra dit aan de orde is, worden ze daarover geïnformeerd. We bewaren leerlingendossiers
tot vijf jaar na het verlaten van de school. Daarna worden ze vernietigd.
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5. Ouders/verzorgers
Samenwerking met ouders/verzorgers is van belang om goed onderwijs te kunnen bieden. We willen dat het
zowel thuis als op school goed gaat met de leerling. Daarom zetten we ons volledig in voor deze belangrijke
samenwerking. Een goede communicatie met ouders, verzorgers of begeleiders van onze interne en externe
leerlingen draagt bij aan die samenwerking. Daarom zijn er regelmatig gesprekken met elkaar. Ouders kunnen
bovendien zitting nemen in de Medezeggenschapsraad (MR) of de Oudercommissie (OC) en meebeslissen over
belangrijke onderwerpen.

Wanneer?

Wat?

Inhoud & doel?

September

Belcontact met

De leerkracht neemt contact op met

(binnen 2 weken na start

ouders/verzorgers van

ouders/verzorgers om af te stemmen voor het

schooljaar)

leerlingen

komend schooljaar en om contactgegevens uit

September/oktober

Ouderavond

te wisselen.
Ouders/verzorgers maken kennis met
Noorderlicht en de leerkrachten.
Oktober

OPP-bespreking met de

OPP wordt met de begeleidende brief en

(binnen 6 weken na start

ouders/verzorgers van

retourenveloppe opgestuurd; daarna worden

schooljaar)

nieuwe leerlingen

ouders/verzorgers uitgenodigd voor een
gesprek.

Oktober/November

Nieuwsbrief naar

Ouders/verzorgers worden geïnformeerd over

ouders/verzorgers

de ontwikkelingen op school.

Schoolverlatersouderavond

Ouders van schoolverlaters krijgen informatie
over de mogelijkheden en het proces van de
doorstroom naar het V(S)O.

December

Nieuwsbrief naar

Ouders/verzorgers worden geïnformeerd over

ouders/verzorgers

de ontwikkelingen op school.

Knutselouderavond

Met ouders versieren we de school in de
kerstsfeer.

Februari

Voortgang bespreking met

Ouders/verzorgers worden uitgenodigd om de

(na toetsperiode)

ouders/verzorgers

voortgang te bespreken na de toetsen en de

Februari

Nieuwsbrief naar

Ouders/verzorgers worden geïnformeerd over

ouders/verzorgers

de ontwikkelingen op school.

Thema ouderavond

Ouders/verzorgers worden geïnformeerd over

eerste helft van het schooljaar.

Maart

een thema.
April
Juni/juli

Nieuwsbrief naar

Ouders/verzorgers worden geïnformeerd over

ouders/verzorgers

de ontwikkelingen op school.

OPP-evaluatiebespreking

Evaluatie OPP wordt met de begeleidende

met de ouders/verzorgers

brief en retourenveloppe opgestuurd; daarna
worden ouders/verzorgers uitgenodigd voor
een gesprek of wordt het OPP telefonisch
toegelicht.
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5.1.

Contact en overleg

Voorafgaand aan elke schoolvakantie krijgen ouders/verzorgers een nieuwsbrief over alle ontwikkelingen binnen de
school. In de nieuwsbrief staat praktische informatie, zoals vakantiedata, nieuws over actuele thema’s, mededelingen en
een overzicht van activiteiten. Ouders worden op de hoogte gesteld van algemene zaken en ontwikkelingen in de klas
via de app Klasbord. Op die manier weten ouders direct waar de leerling in de klas aan werkt. Daarnaast zijn
leerkrachten telefonisch of via de mail te bereiken tussen 14.30 en 16.00 uur.
Elk schooljaar zijn er drie ouderavonden. Ouders/verzorgers krijgen daarover een brief en/of mail. Bij bijzonderheden
neemt de leerkracht contact op met de ouders. Hebben ouders zelf vragen aan de leerkracht, dan kunnen ze het beste
contact opnemen buiten de lestijden. Bij algemene vragen over de school zijn we bereikbaar op het algemene nummer.

5.2.

Medezeggenschapsraad

SO Noorderlicht en VSO Heuvelrug hebben een Medezeggenschapsraad (MR) waarin ouders en medewerkers van de
school invloed kunnen uitoefenen op het beleid van de school. De MR is een zelfstandig orgaan en is (op basis van de
Wet Medezeggenschap onderwijs op Scholen, WMS), overlegpartner van het bestuur. De MR praat mee over alles wat
met de school te maken heeft. De MR heeft - afhankelijk van het onderwerp - informatie-, advies- of instemmingsrecht.
Belangrijke onderwerpen zijn bijvoorbeeld het schoolplan, het financieel beleid en veiligheid en gezondheid op school.
De leden van de MR worden gekozen uit kandidaten die zich hebben aangemeld. Geïnteresseerde ouders/verzorgers
kunnen zich aanmelden of informatie opvragen bij Ed Eurlings, voorzitter van de MR (eeurlings@intermetzo.nl).

5.3.

Oudercommissie

Sinds afgelopen schooljaar heeft SO Noorderlicht een Oudercommissie (OC). De OC bestaat uit ouders/verzorgers van
leerlingen van Noorderlicht, een intern begeleider en een leerkracht. De OC heeft als doel de ontmoeting tussen
ouders/verzorgers onderling te faciliteren en (te helpen met) het organiseren van leuke activiteiten voor de kinderen. Zo
organiseert de OC de knutselouderavond voor ouders met kerst en de mogelijkheid om een kijkje te nemen in de klas
van uw kind. Geïnteresseerde ouders/verzorgers kunnen zich aanmelden of informatie opvragen via
oudercommissie.noorderlicht@gmail.com.
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6. Opbrengsten
Op SO Noorderlicht wordt systematisch gewerkt aan opbrengsten. We bepalen, bewaken, borgen en verbeteren
de kwaliteit van ons onderwijs middels opbrengstgericht werken.

6.1.

Evaluatie schooljaar 2019-2020

SO Noorderlicht heeft mooie onderwijskwaliteiten laten zien in schooljaar 2020-2021.
Het schooljaar hebben we helaas niet geheel kunnen draaien vanwege het coronavirus. Tijdens het coronavirus heeft
SO Noorderlicht onderwijs op afstand verzorgd. Noodgedwongen heeft SO Noorderlicht in een korte tijd zich moeten
richten op het inzetten van digitaal onderwijs om onderwijs op afstand geven. Dit heeft als resultaat dat ons digitaal
onderwijs een grote doorontwikkeling heeft gemaakt. Leerlingen van ouders in cruciale beroepen en leerlingen waarvan
de veiligheid in het geding was hebben onderwijs op locatie gekregen in de corona periode.
De evaluatie is dan ook gebaseerd tot maart 2020. Te zien is dat SO Noorderlicht continue in ontwikkeling is geweest.
Zowel korte en lange termijn doelen die zijn opgesteld tot maart 2020 zijn behaald in een cyclisch proces.
De inspectie van onderwijs geeft in oktober 2019 aan dat SO Noorderlicht zich kenmerkt door bevlogenheid en
betrokkenheid van de medewerkers bij de leerlingen. Over het algemeen ziet de inspectie dat er bereidheid is om verder
te werken aan kwaliteitsverbetering. De inspectie geeft hierover een compliment. De medewerkers staan open voor
elkaars ideeën en zij geven aan dat er voldoende gelegenheid is voor nascholing.
De inspectie beoordeelt SO Noorderlicht in oktober 2019 als volgt op het verificatieonderzoek:
Onderwijstijd voldoende, pedagogisch klimaat voldoende, kwaliteitszorg voldoende en kwaliteitscultuur goed.
De inspectie heeft op SO Noorderlicht aangegeven dat de onderwijstijd bij leerlingen die niet volledig deelnemen aan het
lesprogramma beter vastgelegd moet worden. Momenteel is de verslaglegging te summier en voldoet niet aan de wet.
Ook wil de inspectie bepaalde doelen graag smart geformuleerd zien.
De verslaglegging van onderwijstijd hebben we in het afgelopen schooljaar daarom aangepast. Voor schooljaar
2020-2021 gaan we onze doelen smart formuleren.
Bij SO Noorderlicht hebben de onderstaande ontwikkelingen in schooljaar 2019-2020 plaatsgevonden. Voor een
uitgebreide evaluatie verwijzen wij naar de evaluatie jaarplan 2019-2020.
Borging van het pedagogisch klimaat
•

De scholing op weerbaarheid, trauma, vlaggensysteem en complex trauma is succesvol afgerond. Deze
onderwerpen zijn ook aan bod gekomen in de pedagogische vergaderingen, wat tot eenheid heeft geleid met
betrekking tot pedagogisch handelen. Verder is er een workshop autisme verzorgd door een specialist.

•

De werkgroep sociale vaardigheden hebben de Leefstijl thema's zichtbaar in de school gemaakt. Ook zijn de
thema's toegelicht in de vergadering en zijn er lesideeën uitgewisseld. Op SO Noorderlicht is er een studiedag
geweest met het hele team over leefstijl.

•

De Rots & Water training is een succes voor de leerlingen die dit aanbod in schooljaar 2019-2020 hebben
gekregen. Met name hun zelfvertrouwen is vergroot.

•

Er is een duidelijke koppeling gemaakt in het OPP tussen belemmerende factoren en het gestelde sociaalemotionele doel.

Inzet van nieuwe lesmethoden of middelen in schooljaar 2019-2020
•

De rekenmethode Getal & Ruimte Junior is succesvol geïmplementeerd.

•

Digitale aanbod is vergroot bij de lessen, mede doormiddel van Chromebook.

•

Er is een taalbeleidsplan gemaakt voor de hele school.

•

De praktische lessen zijn uitgebreid.

•

Op SO Noorderlicht zijn er het afgelopen jaar een aantal keuzes gemaakt om het bewegend leren te
stimuleren. Veel leerlingen ervaren motorische en sociale problemen of angsten bij spel en bewegen.
Zij hebben meer begeleiding en of sturing nodig om plezier te beleven aan spel en beweging.
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In september 2019 is een Yalp memo speelveld geplaatst dat cognitieve activiteiten direct combineert met
beweging (mede gefinancierd door fondsen). In september 2019 is kleuterplein opnieuw ingericht. Bij het
ontwerp van het kleuterplein is de nadruk gelegd op het motorisch leren.
De scholen werken met het sociale veiligheidsplan
•

De protocollen suïcide en de meldcode zijn besproken in de pedagogische teamvergadering en worden goed
nageleefd. Nieuwe medewerkers worden begeleid door de inwerkcoördinator die de medewerkers wijst op de
protocollen.

•

De veiligheidscoördinator heeft de cursus veiligheidscoördinator gevolgd waardoor de school voldoet aan de
wettelijke verplichting om een pestcoördinator aan te stellen. Het pestprotocol is aangepast aan de nieuwe
landelijke eisen en het thema sociale media en grensoverschrijdend gedrag is hierin verwerkt tot het protocol
sociaal ongewenst gedrag. Dit protocol is een onderdeel van het sociale veiligheidsplan dat in dit schooljaar is
gemaakt. Alle protocollen omtrent veiligheid zijn hierin opgenomen.

SO Noorderlicht werkt intensief samen met alle betrokken partijen zodat iedere leerling zich kan
ontwikkelen. Specifiek zal de verbinding met de gemeente een groot aandachtspunt zijn.
•

SO Noorderlicht heeft meegedaan met een pilot ‘ontschotten onderwijs en zorg’, dat opgesteld is vanuit de
gemeente Zeist en SWV PO ZOU. Met deze pilot krijgt preventieve jeugdhulp in onze school nog meer vorm. In
totaal hebben er vijf sessies plaatsgevonden. Dat heeft ertoe geleid dat er een programma ligt voor SO
Noorderlicht om preventieve jeugdhulp in de school te gaan starten. De preventieve jeugdhulp activiteiten
worden van 1 maart 2020 t/m 31 juli 2021 ingezet. In april 2021 vindt er een evaluatie plaats of het project
doorgang kan vinden.

•

De SWV-en en andere SO scholen geven aan dat SO Noorderlicht een unieke, waardevolle en aanvullende
positie heeft in de regio. Door onze school wordt het dekkend netwerk in de regio vergroot.

•

De adviesprocedure voor de schoolverlaters is geïmplementeerd. Ouders en betrokkenen geven aan dat ze
middels de vernieuwde adviesprocedure goed worden begeleid bij dit traject.

6.2.

Leerlingaantallen

In onderstaande tabel zijn de leerlingaantallen voor de schooljaren 2018/2019, 2019/2020 en prognose 2020/2021
weergegeven op 1 oktober.
Schooljaar

2018/2019

2019/2020

2020/2021

Peildatum

01-10-2018

01-10-2018

01-10-2019

Leerlingaantal

95

100

104

SO Noorderlicht

6.3.

Opbrengsten in cijfers

Op SO Noorderlicht wordt er systematisch gewerkt aan kwaliteitszorg. We bepalen, bewaken, borgen en verbeteren de
kwaliteit van ons onderwijs middels opbrengstgericht werken.
Er wordt gekeken naar
•

Bestendiging van de niveaulijn die de leerling volgt, ofwel vasthouden aan de verwachte uitstroombestemming

De toetsen en observaties vormen de basis voor de doelen die aan het begin van het schooljaar voor elke leerling
opgesteld worden. Om de kwaliteit van het onderwijs op SO Noorderlicht te meten hebben we de opbrengsten van het
onderwijs in kaart gebracht door middel van de resultaten van de (Cito) toetsen op schoolniveau. Elke leerling volgt zijn
of haar niveaulijn binnen het aanbod van de kernvakken technisch lezen, spelling, begrijpend lezen en rekenen.
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De leerlingen stromen het meest uit naar VSO arbeidsmarktgericht, VSO arbeidsmatige dagbesteding of VSO vmbobbl/kbl. Voor deze richtingen zijn leerroutes opgesteld, die gebaseerd zijn op de leerlijnen. Gekeken wordt in januari en in
juni of de leerling nog op het juiste niveau van de niveaulijn zit, om uiteindelijk het einddoel bij de uitstroom te behalen.
In verband met de maatregelen omtrent het Covid-19 virus is er vanaf maart 2020 tot en met 11 mei 2020 thuisonderwijs
op afstand geboden, gericht op herhaling van bekende lesstof en soms met geringe instructie. Gezien deze
omstandigheden zijn er in juni 2020 geen (Cito) toetsen afgenomen en kan het einddoel hierdoor niet geëvalueerd
worden. De percentages zoals hieronder weergegeven zijn van de (Cito) toetsen die zijn afgenomen in februari 2020. Bij
het beoordelen of de leerling nog steeds op zijn/haar niveaulijn zit, zijn de toetsen van januari 2020, de observaties in de
klas en de resultaten die de leerling laat zien op de methodegebonden toetsen meegenomen.
Lezen
Op het gebied van technisch is duidelijk zichtbaar dat de methodiek ‘Zo leer je kinderen lezen en spellen’ (ZLJKLS) van
drs. Jose Schraven een duidelijk hogere opbrengst oplevert dan voorgaande jaren. ZLJKLS sluit inhoudelijk zeer goed
aan bij onze doelgroep, omdat het de zwakke lezer en speller ondersteunt op verschillende punten, zoals de
multisensorische benadering, gestructureerde lesopbouw lessen en heldere instructie. De methodiek ZLKLS biedt een
denkkader en wordt overkoepelend boven de lesmethodes De Leesweg ingezet. Het leesonderwijs wordt dagelijks
aangeboden. De leerkrachten hebben eenduidige visie op het belang van goed leesonderwijs en de toegevoegde
waarde van de methodiek ZLKLS. Door alle leerkrachten en ondersteuners wordt er gemotiveerd en hard gewerkt om
deze methodiek eigen te maken. De taalwerkgroep monitort de implementatie van de methodiek via workshops,
studiemomenten, vergaderingen en klassenbezoeken. Technisch lezen is toegenomen in onderwijstijd; elke klas
besteedt meer lesuren aan technisch lezen op het rooster. Daarnaast heeft de taalwerkgroep adaptieve leestoetsen
ontwikkeld die aansluiten bij de methodiek en Leesweg. Dit zorgt er voor dat de leerkrachten gericht doelen kunnen
stellen in het OPP en er gestuurd wordt op opbrengstgericht werken in de klas.
Ook wordt er gewerkt met het doorleesniveau, wat een positief effect heeft op de leesmotivatie van de leerlingen. Het
blijkt dat veel leerlingen op een hoog doorleesniveau zitten, dit betekent dat hun tempo nog langzaam is, maar zij al wel
op een hoger niveau kunnen lezen qua nauwkeurigheid.
De ambities van de school liggen voor technisch lezen hoger dan voor de andere vakken, dit omdat we technisch lezen
een belangrijke vaardigheid vinden om je te kunnen redden in de maatschappij. Dit zorgt ervoor dat we van de leerlingen
van de intensieve leerlijn een snellere ontwikkeling verwachten dan bij andere vakken en het blijkt dat het voor deze
groep lastig is grotere stappen te zetten ondanks de extra inzet op lezen. Ook spelen kindfactoren als dyslexie hierbij
een rol.
Spelling
Op SO Noorderlicht werken we met de lees- en spellingsmethodiek ‘Zo Leren Kinderen Lezen en Spellen’ en met de
methode Staal voor spelling. De methode Staal sluit aan bij de methodiek ZLJKLS. De taalwerkgroep heeft de registratie
voor methodetoetsen van STAAL ontworpen in dezelfde lijn als eerdere toetsregistratie.
Cito spelling hanteert bij de eerste toetsen (Start, M3, E3) een zeer streng normeringsbeleid. Dit leidt tot onvoldoende
scores wat in de praktijk niet altijd betekent dat de leerlingen het niveau niet beheersen. Er is op SO Noorderlicht een
aanpassing gedaan bij de normering van Cito M3: bij 5 fout of minder wordt de toets gezien als behaald. Daarnaast is er
meer onderwijstijd voor spelling ingeroosterd, met name in de onderbouw. Er worden foutenanalyses gemaakt en er
wordt zo nodig doorgetoetst. Kindfactoren kunnen drukken op het groepsgemiddelde, denk aan bijvoorbeeld dyslexie.
Begrijpend lezen
De meeste leerlingen zitten met begrijpend lezen op niveaulijn basis. Niveaulijn zeer verdiept heeft het hoogste
percentage leerlingen die hun tussendoel behaald hebben. Deze groep leerlingen heeft minder moeite met de begrijpend
leescito.
De leerlingen van de intensieve niveaulijn hebben meer moeite met technisch lezen en beginnen pas later met
begrijpend lezen. Zij hebben over het algemeen meer moeite met het abstract denken wat bij begrijpend lezen wordt
gevraagd. Ook bij de basis niveaulijn leerlingen is deze moeite met abstract denken terug te zien.
In schooljaar 2020/2021 wordt er door de taalwerkgroep onderzocht hoe begrijpend lezen vorm gegeven moet worden
om het begrijpend leesniveau te vergroten. Het woordenschatonderwijs wordt hierbij ook onder de loep genomen.
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Rekenen
Schooljaar 2019-2020 is de methode Getal en Ruimte Junior geïmplementeerd en leerkrachten zijn hier positief over.
We verwachten dat de nieuwe methode nog meer zal bijdragen aan een hoger percentage leerlingen wat op of boven
streefniveau uitkomt met rekenen.
De leerlingen van de intensieve niveaulijn hebben langer de tijd nodig om zich de lesstof eigen te maken. Er moet vaak
teruggegrepen worden op een lager handelingsniveau zoals het oefenen met concrete materialen. De leerlingen uit de
intensieve niveaulijn zijn veelal ook de leerlingen die moeite hebben met contextsommen en de taligheid van de Cito
toetsen. In de methode Getal en Ruimte Junior wordt hier veel aandacht aan besteed via een stappenplan. De leerlingen
lijken dit op de te pakken.
Er is een nieuwe leerroute voor rekenen gemaakt. Hierin is ook voor leerlingen die moeite hebben met de talige context
beschreven dat de methode gebonden toetsen als tussendoelen gesteld kunnen worden. Zo kan gemonitord worden of
de leerlingen goed mee kunnen komen in de lesstof. De zeer verdiepte leerlingen laten in de klas zien vlot door de
lesstof heen te kunnen en de stof snel op te pakken.
Opbrengsten SO Noorderlicht
De opbrengsten van de leerlingen zijn per vakgebied en op schoolniveau en in kaart gebracht. In onderstaande tabellen
is af te lezen hoeveel procent en hoeveel leerlingen er op koers liggen binnen haar/zijn niveaulijn. Dit is gedaan voor de
kernvakken technisch lezen, spelling, begrijpend lezen en rekenen.
Gezien de Covid-19 zijn er in juni 2020 geen (Cito) toetsen afgenomen en kan het einddoel hierdoor niet geëvalueerd
worden. De percentages zoals hieronder weergegeven zijn van de (Cito) toetsen die zijn afgenomen in februari 2020.
Leerlingen die jonger zijn dan 8 jaar hebben nog geen uitstroomperspectief, maar wel een streefniveau. Elk jaar wordt er
bekeken of het uitstoomperspectief nog passend is voor de leerling en of hij/zij op koers ligt.
Opbrengsten op basis van uitstroombestemming per kernvak
Nederlandse taal

Onder streefniveau

Op streefniveau

aantal

%

aantal

%

Aantal

%

33

0

0%

29

88%

4

12%

Niveaulijn arbeid

33

5

15%

28

85%

0

0%

Niveaulijn VMBO

26

1

4%

25

96%

0

0%

Nederlandse taal

Totaal

•

Totaal

Technisch

Boven streefniveau

lezen
Niveaulijn
arbeidsmatige
dagbesteding

Onder streefniveau

Op streefniveau

aantal

%

aantal

%

Aantal

%

15

0

0%

12

80%

3

20%

Niveaulijn arbeid

63

1

2%

60

95%

2

3%

Niveaulijn VMBO

15

0

0%

15

100%

0

0%

Nederlandse taal

Totaal

•

Spelling

Niveaulijn

Boven streefniveau

arbeidsmatige
dagbesteding

Onder streefniveau

Op streefniveau

aantal

%

aantal

%

Aantal

%

4

0

0%

4

100%

0

0%

Niveaulijn arbeid

35

1

3%

33

94%

1

3%

Niveaulijn VMBO

15

3

20%

12

80%

0

0%

•

Begrijpend

Boven streefniveau

lezen
Niveaulijn
arbeidsmatige
dagbesteding
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Rekenen

Totaal

Onder

Op

Boven

streefniveau

streefniveau

streefniveau

aantal

%

aantal

%

Aantal

%

13

0

0%

11

85%

2

15%

Niveaulijn arbeid

63

9

14%

54

86%

0

0%

Niveaulijn VMBO

15

1

7%

14

93%

0

0%

Rekenen voor

Totaal

Onder streefniveau

Op streefniveau

Boven streefniveau

aantal

%

aantal

%

Aantal

%

4

0

0%

2

50%

2

50%

Niveaulijn arbeid

2

0

0%

1

50%

1

50%

Niveaulijn VMBO

1

0

0%

1

100%

0

0%

Taal voor Kleuters

Totaal

Onder streefniveau

Op streefniveau

Boven streefniveau

aantal

%

aantal

%

Aantal

%

3

0

0%

2

67%

1

33%

Niveaulijn arbeid

2

0

0%

2

100%

0

0%

Niveaulijn VMBO

2

0

0%

2

100%

0

0%

Aantal

Onder streefniveau

Op streefniveau

aantal

%

aantal

%

Aantal

%

94

6

7%

82

88%

4

5%

93

1

1%

87

94%

5

5%

54

4

7%

49

91%

1

2%

Rekenen

91

10

11%

79

87%

2

2%

Rekenen voor

7

0

0%

4

57%

3

43%

7

0

0%

6

86%

1

14%

Niveaulijn
arbeidsmatige
dagbesteding

Kleuters
Niveaulijn
arbeidsmatige
dagbesteding

Niveaulijn
arbeidsmatige
dagbesteding

Schoolbreed
Boven streefniveau

leerlingen

Nederlandse taal

•

Technisch
lezen

Nederlandse taal
•

Spelling

Nederlandse taal
•

Begrijpend
lezen

Kleuters
Taal voor Kleuters
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Wat opvalt is dat bij rekenen voor kleuters er meer leerlingen boven het streefniveau uitkomen in vergelijking met vorig
schooljaar (was 28%) en bij taal voor kleuters meer op streefniveau (was 47%). Rekenen is redelijk vergelijkbaar met
schooljaar 2018-2019. Daar hadden we wel gehoopt een vooruitgang in te zien door de nieuwe methode, maar door de
Covid-19 periode hebben we onvoldoende zicht op de einddoelen, omdat er niet meer getoetst is.
Er zijn minder leerlingen die boven streefniveau uitkomen ten opzichte van vorig jaar. Dat kan verklaard worden doordat
er geen tweede toetsperiode is geweest door Covid-19. De tweede toetsperiode geeft de leerlingen vaak de kans om te
laten zien dat ze boven streefniveau kunnen uitkomen.
Bij niveaulijn arbeid zit er een hoger percentage leerlingen onder streefniveau bij de kernvakken rekenen en technisch
lezen. Bij de intensieve niveaulijn zit er een hoger percentage leerlingen boven streefniveau met de kernvakken rekenen,
spelling en technisch lezen.
Begrijpend lezen resultaten zijn vergelijkbaar met schooljaar 2018-2019.
De spellingsresultaten zijn ten opzichte van vorig schooljaar iets toegenomen.
Bij technisch lezen zitten de meeste leerlingen op streefniveau, ondanks dat we voor dit vak een hoger ambitieniveau
stellen en de verwachtingen en gestelde doelen dus hoger liggen. Het percentage van de leerlingen dat onder het
streefniveau (11%) scoort bij rekenen is hoger dan boven streefniveau (2%). Het is van groot belang dat de gemaakte
afspraken en werkwijze voor de vakken spelling, technisch lezen en rekenen worden geborgd door reken- en
taalwerkgroep, om de kwaliteit van het onderwijs te borgen.
Gemiddeld zit 90% van de leerlingen bij ons op school op hun streefniveau, 4 % boven- en 5% onder streefniveau. Voor
het kleuteronderwijs zit 71% op-, 29% boven- en 0% onder streefniveau.
Hieruit kunnen we concluderen dat het onderwijs van Noorderlicht goed wordt afgestemd op de behoeften van iedere
individuele leerling. Ook zijn de onderwijsmethoden passend en sluiten aan bij de leerlingen. Hier zijn we als school erg
trots. Dit betekent dat de leerkrachten didactisch de leerlingen goed in beeld hebben en de doelen en niveaulijnen
passend hebben gesteld.
Doelen schooljaar 2020-2021
Onderstaande doelen worden in de CvB in het schooljaar 2020-2021 meegenomen in de verbeteracties en vervolgens
ook weer geëvalueerd.
•

De Cito Taal voor Kleuters en Rekenen voor Kleuters toetsen worden door de Taalwerkgroep en
rekenwerkgroep geanalyseerd. Daarnaast wordt er gekeken of we op andere manieren de leerlingen kunnen
volgen in hun reken- en taalontwikkeling door middel van een observatiemiddel dat aansluit bij de doelen van
Kleuterplein en Getal & Ruimte Junior.

•

Aandacht voor het woordenschatonderwijs op Noorderlicht. De taalwerkgroep onderzoekt in schooljaar 20202021 welke woordenschat methode of methodiek bij onze doelgroep aansluit.

•

Er wordt en dyslexiebeleidsplan geschreven en er wordt extra begeleiding geboden aan leerlingen met dyslexie.

•

Er is een toename in de kleuterklas aan leerlingen met TOS en/of taal-spraak problematieken. Er wordt
gekeken hoe het taalonderwijs in de kleuterklas aangepast kan worden aan de doelgroep. Dit wordt gedaan in
samenwerking met Auris.

•

De taalwerkgroep onderzoek in schooljaar 2020-2021 hoe de leerkrachten omgaan met het vak begrijpend
lezen en wat hier voor extra acties op nodig zijn om het begrijpend leesonderwijs te stimuleren.

•

De taalwerkgroep en rekenwerkgroep hebben de leerroutes begrijpend lezen en rekenen ontworpen. Deze
wordt voor het schooljaar 2020-2201 ingezet.

•

De taalwerkgroep zorgt voor de borging van de implementatie van de methodiek Zo leer je kinderen lezen en
spellen en de methode Staal. Hierbij gaat het vooral om het toepassen van de gemaakte afspraken,
observatierondes en professionaliseren van de leerkrachten.

•

De rekenwerkgroep gaat onderzoeken of er een minder talige methode onafhankelijke rekentoets is dan de
Cito.

•

De rekenwerkgroep zorgt voor de borging van de implementatie van de methode Getal & Ruimte Junior. Hierbij
gaat het vooral om het toepassen van gemaakte regels en afspraken rondom het rekenonderwijs van de nieuwe
methode en de observatierondes.
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6.4.

Uitstroom

Jaarlijks vraagt de inspectie de uitstroomgegevens van het (voortgezet) speciaal onderwijs op. Deze uitstroomgegevens
spelen een rol in de jaarlijkse prestatieanalyse die de inspectie in combinatie met andere beschikbare informatie uitvoert.
SO Noorderlicht scoort in zijn totaal als risico in de resultaten bevraging 2019 voor schooljaar 2017-2018.
De scores gaan over einduitstroom, IQ in relatie tot uitstroom, en plaatsbestendiging. Op twee van de drie indicatoren
scoort SO Noorderlicht als risico. Alleen op de indicator plaatsbestendiging scoort SO Noorderlicht geen risico.
Hieronder worden de indicatoren beschreven.

6.4.1.

Indicator Eind uitstroom

Bij de analyse van de uitstroomgegevens worden de volgende twee groepen onderscheiden:
1.

Scholen waarvan 80% of minder van de uitgestroomde leerlingen een IQ tot 70 heeft (IQ>70).

2.

Scholen waarvan meer dan 80% van de uitgestroomde leerlingen een IQ tot 70 heeft (IQ<70).

SO Noorderlicht valt onder groep 1. Dat betekent dat deze indicator mee telt.
In schooljaar 2018/2019 stroomt 1,37% van de leerlingen op Noorderlicht uit naar regulier voortgezet onderwijs. In
hetzelfde jaar stroomt 65% uit naar het voortgezet speciaal onderwijs (VSO).
Schooljaar

schooljaar

Verwachting

2017/2018

2018/2019

schooljaar
2019/20120

VSO Regulier Praktijkonderwijs

3% (1)

Richting vmbo

13% (3)
4,3% (1)

bbl/kbl
Speciaal VSO richting

23,5% (8)

21,7 % (5)

25,9% (7)

55,9% (19)

26,1% (6)

48,1% (13)

8,7% (2)

14,8% (4)

dagbesteding
arbeidsmatig
VSO arbeids-/
praktijkgericht
VSO richting vmbo- 17,6% (6)
bbl/kbl
Dagbehandeling

8,7% (2)

Leerplichtontheffing

8,7 %(2)

Onderwijs-zorg
SO Speciaal Speciaal Onderwijs

11,1% (3)
8,7% (2)

Analyse:
De verandering van de doelgroep die het Noorderlicht bezoek die we vorig jaar concludeerde zien we ook dit jaar terug.
De complexiteit van de psychiatrische problematiek van de leerlingen neemt toe. Het regulier voortgezet onderwijs is hier
niet voldoende op toegerust. Dat maakt dat onze leerlingen vanaf schooljaar 2017/2018 veelal uitstroomt naar het VSO,
ondanks dat ze qua IQ een reguliere setting aan zouden moeten kunnen.
De kwetsbare leerlingen op SO Noorderlicht zijn veelal uitgevallen op andere scholen Zij hebben faalervaringen
opgedaan en ondervinden ernstige belemmeringen in het onderwijs. Tevens zien we dat hun onderwijsbehoefte groter
zijn dan de school van herkomst kan bieden. Leerlingen krijgen veel extra begeleiding om weer tot ontwikkeling te
komen. Er is een kernteam betrokken bij elke leerling bestaande uit een leerkracht, een ondersteuner, een intern
begeleider en een orthopedagoog. Met elkaar dragen zij zorg voor de optimale begeleiding van de leerling. Veel
leerlingen die uitgestroomd zijn naar het praktijkonderwijs blijken het niet te redden op school. Ze doen daar een
faalervaring op en worden alsnog doorverwezen naar het VSO. Onze maatschappelijke opgave is: het vergroten van de
kansen in het onderwijs van onze leerlingen. Zorgen dat het geen thuiszitters worden en dat ze geloven in hun eigen
kunnen.
Schoolgids SO Noorderlicht 2020-2021

pagina 28 van 39

Conclusie:
Het schommelt per schooljaar of SO Noorderlicht aan deze norm kan voldoen. Dat hangt sterk met de doelgroep dat
uitstroomt samen.

6.4.2.

Indicator IQ in relatie tot uitstroom

Indicator IQ in relatie tot uitstroom is gebaseerd op uitstroom en totaal IQ-score van de uitgestroomde leerlingen.
SO Noorderlicht valt voor schooljaar 2017-2018 net buiten de norm.
Analyse:
Het wisselt per schooljaar hoe SO Noorderlicht op deze indicator scoort. Op SO Noorderlicht is te zien dat de doelgroep
steeds complexer wordt.
De Inspectie van Onderwijs geeft sinds twee jaar aan dat het IQ geen goede voorspeller blijkt te zijn voor het
uitstroomniveau van residentiële leerlingen. Daarnaast ziet de inspectie ook geen duidelijk verband tussen het in- en
uitstroomniveau van de residentiële leerlingen. De CvB van SO Noorderlicht herkent dat IQ geen goede voorspeller blijkt
voor het uitstroomniveau van residentiële leerlingen. De CvB constateert dat ook voor veel externe leerlingen op SO
Noorderlicht het IQ geen goede voorspeller voor het uitstroomniveau is. De CvB geeft aan dat de residentiële leerlingen
op SO Noorderlicht op het gebied van complexiteit van de problematiek niet veel verschillen van de externe leerlingen.
Doordat leerlingen zo veel als mogelijk ambulant begeleid worden, vallen veel externe leerlingen op SO Noorderlicht niet
meer onder residentieel maar onder de externe populatie. Een groot aantal hiervan wordt poliklinisch behandeld binnen
de gespecialiseerde jeugd-GGZ. SO Noorderlicht bedient hiermee een doelgroep die op veel andere scholen uitvalt.
Conclusie:
Indicator ‘IQ-gegevens in relatie tot uitstroom’ is voor onze kwetsbare jongeren op SO Noorderlicht lastig te voorspellen.

6.4.3.

Indicator bestendiging

Deze indicator richt zich op het percentage leerlingen dat bestendigd is. Met bestendigd wordt bedoeld dat de leerlingen
die zijn uitgestroomd in het schooljaar 2017-2018 op 1 oktober 2019 nog steeds op een uitstroomniveau van hetzelfde
niveau verblijven. Het percentage wordt berekend op basis van het totaalaantal uitgestroomde leerlingen in het
schooljaar 2018-2019. Hierbij wordt alleen gekeken naar de leerlingen die langer dan 6 weken waren ingeschreven op
de school.
In het schooljaar 2017 – 2018 zijn er in totaal 48 leerlingen uitgestroomd van het SO Noorderlicht. Van deze groep
leerlingen zitten 41 leerlingen op 1 oktober 2019 nog steeds op dezelfde bestendiging. Van 4 leerlingen is bekend dat zij
niet meer op dezelfde plek zitten als na de uitstroom op 1 oktober 2019. Dat betekent dat 85% van de leerlingen een
duurzame bestendiging heeft gevonden na uitstroom.
Analyse:
De CvB heeft een goed werkend systeem ontwikkeld waarbij gegevens volgens een vastgestelde procedure direct bij de
uitstroom van een leerling worden ingevuld in een Excel bestand.
Daarnaast is een medewerker belast met de taak om de bestendiging in kaart te brengen. Op dit moment is de Intern
begeleider de nazorgcoördinator. Zij probeert waar mogelijk de leerling twee jaar te volgen om de bestendiging in kaart
te kunnen brengen.
Conclusie:
Hoewel gesteld kan worden dat de meeste leerlingen van SO Noorderlicht succesvol en duurzaam geplaatst wordt zien
we nog kans op verbetering. Om die reden heeft het SO Noorderlicht zich meer verdiept in het traject rondom de
uitstroomprocedure om de slagingskansen in de toekomst te verbeteren door ouders en professionals beter te
begeleiden en in een eerder stadium in gesprek te gaan om de slagingskansen op het voortgezet regulier of voorgezet
speciaal onderwijs te vergroten.
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7. Kwaliteitsbeleid
Op SO Noorderlicht zorgen we ervoor dat de kwaliteit op peil blijft door systematisch en cyclisch ons zelf te
beoordelen door het hanteren van een kwaliteitsagenda. Elke twee jaar vindt er een audit plaatst door het
auditteam van Pluryn. Zij onderzoeken of de school voldoet aan de gestelde indicatoren van de Inspectie en
formuleren eventuele aandachtspunten.

7.1.

WMK

Op school werken wij met Werken Met Kwaliteit (WMK). Dat is een kwaliteitssysteem dat de schoolveiligheid in beeld
brengt aan de hand van de resultaten van ingevulde vragenlijsten. De antwoorden gebruiken we voor verbetering van de
onderwijskwaliteit. De vragenlijst over sociale veiligheid en het welbevinden van leerlingen en leerkrachten zetten we elk
jaar uit.
In schooljaar 2019-2020 beoordelen de leerlingen de sociale veiligheid op school met een 3,25 score. Dat is ruim
voldoende (gemeten op een 0-4 schaal, waarbij 3 de norm is). Uit de analyse bleek dat op één onderdeel de norm van
3,00 niet wordt gehaald. Dat is het onderdeel ‘de opstelling van de leerling’. Daaruit blijkt dat er extra aandacht nodig is
voor het volgende: Wat kan je doen als je gepest wordt en wat kan je doen als iemand anders gepest wordt. Dit komt
daarom dit schooljaar extra aan bod in de Leefstijl lessen, de methode voor de ontwikkeling van sociale vaardigheden.
Uit analyse bleek verder dat de leerlingen vinden dat er te veel gescholden wordt op school. Ook aan dit onderdeel wordt
er dit schooljaar extra aandacht besteed. Deze onderwerpen komen ook terug op de pedagogische vergadering, zodat
we hier schoolbreed aan werken en één lijn in kunnen neerzetten.
In schooljaar 2019-2020 beoordelen de medewerkers de sociale veiligheid op school met een 3,52 score. Dat is goed
(gemeten op een 0-4 schaal, waarbij 3 de norm is). Medewerkers hebben het naar hun zin op SO Noorderlicht en
waarderen dit met een 7,8 op een schaal van 1-10. Ook voelen zij zich veilig en waarderen dit eveneens met
een 7,8. In schooljaar 2019-2020 is er ingezet op intervisie om de feedbackcultuur te bevorderen. Dit zal in schooljaar
2020-2021 worden voortgezet.
Aanvullende informatie:
•

Er is binnen SO Noorderlicht een gedegen begeleiding van startende leerkrachten en ondersteuners. Door de inzet
van een inwerkcoördinator voelt deze groep zich goed begeleid. Sinds vorig schooljaar wordt deze manier van
begeleiden ook ingezet voor startende ondersteuners. De driejarige inwerkperiode laat mooi zien hoe de school
nieuwe collega’s wil ‘boeien en binden’.

•

Er is intervisie ingezet met het team. Hierdoor is de verbinding binnen het team gegroeid en ook hoe je met elkaar
op een professionele manier het welbevinden kan bespreken. Dit zal volgend jaar worden voortgezet.

•

In september 2019 heeft er een verificatie onderzoek door de Inspectie plaatsgevonden. De kwaliteitscultuur werd
beoordeeld als ‘goed’. De Inspectie gaf aan dat de school professionele ontwikkeling hoog in het vaandel heeft
staan en dat de school het personeel daarvoor voldoende ruimte en middelen biedt. Dit komt mede door de
begeleiding van startende medewerkers, het meedenken en ontwikkelen van het schoolplan en dat medewerkers
vervolgens de streefbeelden uit het schoolplan verder mogen uitwerken in de werkgroepen. Medewerkers mogen
zelf kiezen bij welke werkgroep zij willen aansluiten.

•

Er is sinds dit schooljaar een oudercommissie opgezet in de school.

Schoolgids SO Noorderlicht 2020-2021

pagina 30 van 39

Schoolgids SO Noorderlicht 2020-2021

pagina 31 van 39

8. Praktische informatie
De schooltijden voor de leerlingen zijn elke dag van de week hetzelfde: van 8.45-14.15 uur.
Medewerkers van SO Noorderlicht zijn bereikbaar op school tussen 8.15-16.00 uur.

8.1.

Vakantie

Begin van het schooljaar Ma 31-08-2020
Herfstvakantie

Za 17-10-2020

t/m Ma 26-10-2020

Kerstvakantie

Za 19-12-2020

t/m Zo 03-01-2021

Voorjaarsvakantie

Za 20-02-2021

t/m Zo 28-02-2021

Pasen

Vrij 02-04-2021

t/m Ma 05-04-2021

Koningsdag

Di 27-04-2021

Meivakantie

Za 01-05-2021

Pinksteren:

Ma 24-05-2021

Juni vakantie:

Ma 14-06-2021

t/m Zo 20-06-2021

Zomervakantie

Za 17-07-2021

t/m Zo 29-08-2021

t/m Zo 16-05-2021

Studiedagen SO Noorderlicht (op deze dagen zijn de leerlingen vrij):
Maandag 26 oktober 2020 (staat in het vakantierooster)
Vrijdag 18 december 2020

8.2.

Ziekte

Is een leerling ziek? Laat dit voor schooltijd weten via telefoonnummer SO Noorderlicht: 030 - 657 51 53.
Als een leerling op medische gronden geen lessen kan volgen, vragen we ter bevestiging om een doktersverklaring.
Leerlingen die regelmatig afwezig zijn door ziekte kunnen worden opgeroepen door de schoolarts. De schoolarts
beoordeelt of er sprake is van medische redenen voor het verzuim.

8.3.

Medicatie

Sommige leerlingen hebben medicatie nodig. Die kan bijwerkingen veroorzaken, zoals een verminderd reactievermogen.
Het is voor ons belangrijk om te weten of uw kind medicatie gebruikt en waar de school op moet letten. Soms moeten
leerlingen ook overdag hun medicijnen innemen. De school vraagt u om hierover goede afspraken met de leerkracht te
maken. De school kan er dan voor zorgen dat de medicatie veilig opgeborgen wordt en erop letten dat de leerlingen die
tijdig innemen.
De medicatie die u meegeeft naar school moeten verpakt zijn in Baxterzakjes. Daarnaast heeft de leerkracht ook een
aftekenlijst van de medicatie nodig. Beide kunnen worden opgevraagd bij de apotheek.

8.4.

Voorkoming lesuitval

We proberen lesuitval zoveel mogelijk te voorkomen. Een bekende collega neemt de les van een zieke leerkracht over of
we plaatsen de leerlingen tijdelijk in een andere groep.
Ouders/verzorgers worden daarover zo snel mogelijk op de hoogte gesteld.
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8.5.

Leerplicht

Het onderwijs bereidt leerlingen voor op de maatschappij en de arbeidsmarkt. Hiervoor heeft de Rijksoverheid de
leerplicht en kwalificatieplicht ingesteld. Dat betekent dat leerlingen van 5 tot 18 jaar leerplichtig zijn.
Dit is vastgelegd in de werkleerplicht (Wet WIJ: Wet Investeren in Jongeren). Op Noorderlicht doen we onze uiterste best
om alle leerlingen zoveel mogelijk op school te houden, zodat ze de best haalbare leerresultaten behalen. Hierbij hebben
we de ouders/verzorgers hard nodig. We zien het als een gezamenlijke opgave om schooluitval zoveel mogelijk te
voorkomen. De leerplichtambtenaar geeft in individuele gevallen vrijstelling van kwalificatieplicht.

8.6.

Verlof

Verlof opnemen tijdens de schooltijd is niet toegestaan. Bij bepaalde bijzondere omstandigheden kunnen leerlingen wel
extra vrij krijgen. Dit noemen we ook wel ‘verlof of vrijstelling van de plicht tot geregeld schoolbezoek’. Een aanvraag
voor verlof moet schriftelijk worden ingediend bij de locatieleider. Het is de verantwoordelijkheid van de
ouders/verzorgers om terughoudend te zijn in het aanvragen van verlof: vraag niet meer verlof aan dan echt
noodzakelijk.
Verlof aanvragen mag wél bij:
Religieuze verplichtingen
Wanneer uw kind vanwege godsdienst of een bepaalde levensovertuiging plichten moet vervullen, is er recht op verlof.
De richtlijn hiervoor is dat per verplichting één dag vrij wordt gegeven. U moet dit verlof minimaal twee dagen van
tevoren aanvragen bij de locatieleider van de school.
Gewichtige omstandigheden
Dit zijn omstandigheden die buiten de wil van de ouders en/of de leerlingen liggen. Het gaat hier meestal om verlof van
één of meer dagen.
Voorbeelden:
•

verhuizing van het gezin;

•

bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten;

•

ernstige ziekte/overlijden van bloed- of aanverwanten;

•

viering van een jubileum van ouders of grootouders.

Géén gewichtige omstandigheden zijn:
•

familiebezoek in het buitenland;

•

vakantie in een goedkopere periode;

•

gebrek aan boekingsmogelijkheden in de gewone vakantietijd;

•

eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte;

•

verlof voor een leerling omdat andere kinderen uit het gezin al (of nog) vrij zijn.

8.7.

Schoolregels

Gebruik mobiele telefoon
Om iedere leerling de kans te geven zich goed te kunnen concentreren tijdens de lessen en zich niet af te laten leiden,
zijn er spelregels over het gebruik van de mobiele telefoon op onze school. Hoofdregel is dat de leerlingen onder
schooltijd geen mobiele telefoons bij zich hebben. Telefoons worden aan het begin van de dag bij de groepsleerkracht
ingeleverd, de leerkracht bewaart de telefoons in een kast in de klas. In overleg met ouders/verzorgers en de leerkracht,
is het toegestaan de telefoon te gebruiken voor het luisteren naar muziek tijdens zelfstandig werken. Wanneer een
leerling zich niet aan deze regels houdt, wordt de mobiele telefoon ingenomen door de leerkracht voor zo lang als deze
dat nodig acht.
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Waardevolle) eigendommen
Wij adviseren onze leerlingen geen onnodige en waardevolle eigendommen mee naar school te nemen, zoals geld, een
mobiele telefoon, een mp3/4-speler of een spelcomputer. Wij zijn als school niet verantwoordelijk voor deze
eigendommen. Worden ze toch meegenomen, dan moeten de leerlingen deze voorwerpen aan het begin van de
schooldag in bewaring geven bij de leerkracht. Na afloop van de schooldag kunnen de eigendommen weer worden
opgehaald.
Fotograferen en filmen
Fotograferen en filmen is niet toegestaan op het schoolterrein, ook niet tijdens de pauzes, tenzij een docent daar
nadrukkelijk toestemming voor geeft.
Internet
De school beschikt over een computernetwerk voor educatieve doeleinden. De school bepaalt of, hoe en wanneer de
leerling op de computer werkt. Regels voor het gebruik van internet zijn in een protocol vastgelegd. Zo mogen geen sites
worden bezocht die in strijd zijn met de goede zeden, die discriminerend zijn naar geloof, ras of seksuele geaardheid of
die gewelddadig zijn.
Passende kleding
Voor alle medewerkers, stagiaires en leerlingen op school gelden afspraken over kleding.
•

Alle leerlingen zijn verplicht om tijdens de gymles door de school goedgekeurde gymkleding en sportschoenen te
dragen.

•

Kleding mag niet seksueel uitdagend zijn.

•

Vuile of kapotte kleding is niet gewenst. Indien mogelijk wordt gevraagd om schone of hele kleding aan te doen.

•

We accepteren geen kleding met druggerelateerde, discriminerende en/of seksueel getinte afbeeldingen of teksten.
Dat geldt ook voor kleding met een agressieve uitstraling en voor legerkleding.

•

Volwassenen hebben een voorbeeldfunctie met kleding en spreken elkaar en de leerlingen aan op ongepaste
kleding.

8.8.

Verzuim

Lesverzuim zonder verklaring wordt altijd gecontroleerd. Als een leerling lessen verzuimt, nemen we contact op met de
ouders/verzorgers. Is een leerling binnen vier aaneengesloten weken meer dan zestien uren ongeoorloofd afwezig, dan
volgt automatisch een melding bij de leerplichtambtenaar van de gemeente waar de leerling staat ingeschreven. De
leerplichtambtenaar volgt het verzuim en komt zo nodig in actie. Leerlingen die door nalatigheid regelmatig te laat
verschijnen in de les, worden ook na een aantal keren gemeld bij de leerplichtambtenaar.
Bezoeken aan de huisarts of de tandarts moet u vooraf melden aan de school. Wij vragen u om deze bezoeken zo veel
mogelijk buiten schooltijd af te leggen. Is dat niet mogelijk? Dan is het prettig als u het bezoek plant aan het begin of
einde van de dag, zodat de leerling niet te veel onderwijstijd mist.

8.9.

Time-out, schorsing en verwijdering

Soms vertoont een leerling grensoverschrijdend gedrag waardoor verblijf op school niet meer haalbaar, wenselijk of
verantwoord is. In dat geval nemen we direct contact op met de ouders/verzorgers of de voogd van de leerling. Samen
bepalen we welke maatregelen we kunnen nemen om herhaling te voorkomen. Overleg met en/of het inschakelen van
de schoolinspectie of de leerplichtambtenaar kan een onderdeel zijn van deze maatregelen.

8.10. Leerlingenvervoer
Leerlingen die gehaald en gebracht worden, worden opgevangen door medewerkers van de school. Wanneer een
leerling ziek is of wanneer er geen school is, dan zijn ouders/verzorgers zelf verantwoordelijk voor het afzeggen van het
taxivervoer.
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8.11. Gymkleding
De leerlingen hebben gepaste gymkleding nodig tijdens de gymlessen: een makkelijk zittende broek (kort of lang) en een
t-shirt. Voor de hygiëne is het belangrijk dat dit andere kleding is dan die ze overdag aan hebben. Gymschoenen mogen
geen vlekken geven op de vloer.

8.12. Fruit en lunch
Wie gezond eet en voldoende beweegt heeft meer concentratie, gedraagt zich rustiger en ziet er gezonder uit. De
ochtendpauze op school is het moment om even iets te eten en te drinken. Dat is belangrijk om het vol te kunnen
houden tot de lunch. De leerlingen brengen hun eigen fruit mee. Mocht een leerling absoluut geen fruit eten, dan is een
boterham met gezond beleg een goed alternatief. Geef de leerlingen ook wat te drinken mee of laat ze water drinken op
school. Tijdens de lunch krijgen de leerlingen de gelegenheid om tot rust te komen, zodat ze geconcentreerder beginnen
met de middaglessen. Als een leerling jarig is, mag hij/zij in de eigen klas trakteren en rondgaan met een traktatie voor
de andere begeleiders op school; die traktatie neemt de leerling zelf mee.

8.13. Foto’s voor publicaties
Elk schooljaar vraagt de mentorleerkracht u om toestemming voor het publiceren van foto’s waarop uw zoon of dochter
staat. Die foto’s zijn bijvoorbeeld bedoeld voor gebruik op de website van de school, in de schoolgids of in een
nieuwsbrief.

8.14. Stagiaires
Onze school biedt plaats aan stagiaires van het MBO en HBO van de volgende opleidingen:
- SPW
- Onderwijsassistent
- Maatschappelijk werk
- Pedagogisch werk
- Sport en Bewegen
- SPH
- Maatschappelijk werk en dienstverlening
- PABO
- Pedagogiek
- ALO
Stagiaires krijgen een vaste begeleider toegewezen waarmee afspraken worden gemaakt over de wijze van begeleiding
en het inzetten van schoolopdrachten.

8.15. Special Heroes
SO Noorderlicht is aangesloten bij Special Heroes. Sport en bewegen geeft de kinderen en jongeren meer
zelfvertrouwen, meer zelfstandigheid en meer mogelijkheid om contacten te leggen met andere kinderen. Zo kunnen de
schoolprestaties van uw kind worden verbeterd. Special Heroes is een landelijk erkend bewegingsprogramma waarbij
leerlingen vanuit de gymlessen op school gestimuleerd worden om na schooltijd in de thuissituatie te gaan sporten bij
een vereniging.
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8.16. Arbo
Iedere onderneming en instelling is volgens de wet verplicht een beleid te voeren dat gericht is op verbetering en
instandhouding van zaken die te maken hebben met veiligheid, gezondheid en psychosociale arbeidsbelasting. Daarom
krijgen tal van zaken en situaties onze aandacht door middel van controles, aanpassingen en beschrijvingen. Het gaat
dan bijvoorbeeld om de veiligheid van gymnastiektoestellen, lokalen, periodieke controle van elektrische apparatuur,
goed meubilair, brandveiligheid, goede verlichting, een ontruimingsplan en EHBO. Ook het aanstellen van een
vertrouwens- of contactpersoon en het vastleggen van een klachtenprocedure horen hierbij.
De school is zich bewust van het belang van een goed arbobeleid en stellen ons hierin actief op. Op alle afdelingen zijn
er collega’s die zijn opgeleid tot bedrijfshulpverlener (BHV’er). Zij hebben de kennis en vaardigheden die nodig zijn om te
handelen bij calamiteiten zoals een brand. Om personeel en leerlingen te trainen, houden we elk jaar
ontruimingsoefeningen. Zo creëren we een school waarin leerlingen en personeel zich prettig en veilig voelen. Het
managementteam overlegt regelmatig met de BHV-coördinator en de preventiemedewerker om de voortgang van de
verbeterpunten uit ons Arbojaarplan te bespreken.
Heeft u vragen over veiligheid, gezondheid en psychosociale arbeidsbelasting op school? Neem dan contact op met het
algemeen schoolsecretariaat, mw. Edith Blaas, (030) 657 51 53, e-mail: eblaas@intermetzo.nl. U kunt de diverse
protocollen voor het arbobeleid, ook ten aanzien van kleding, roken en pesten, opvragen.

8.17. Klachtenregeling
SO Noorderlicht doet er alles aan om kwalitatief goed onderwijs te bieden binnen een veilige omgeving. Toch kan het
gebeuren dat u als ouder en/of wettelijk vertegenwoordiger een klacht heeft. Wij willen dat graag samen met u oplossen.
Hiervoor vragen wij u om in eerste instantie in gesprek te gaan met de leerkracht en/of de teamleider. Ook kunt u uw
zorg of klacht bespreken met de locatiedirecteur. Als het niet lukt – of als het niet wenselijk is - om de klacht intern via de
leerkracht of de directie af te handelen, verwijzen wij u naar de Landelijke Klachtencommissie (LKC) van de Vereniging
van Bijzondere Scholen (VBS) waarbij Pluryn is aangesloten.
Landelijke Klachtencommissie VBS/LKC
Bezuidenhoutseweg 225
2594 AM Den Haag
(070) 331 52 52
De Klachtencommissie laat alle betrokken schriftelijk weten welk besluit ze neemt. Het bestuur van de school meldt
vervolgens binnen één maand na het oordeel van de commissie welke maatregelen worden genomen en wanneer die
worden ingevoerd.
Voor leerlingen die naast onderwijs ook residentieel zorg en/of behandeling ontvangen, kunt u contact opnemen met de
klachtencommissie die verbonden is aan Pluryn:
De secretaris van de klachtencommissie van Pluryn
Antwoordnummer 98203
6500 VA in Nijmegen
Mailen kan ook: klachten@pluryn.nl.
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8.18. Contactpersonen van onze locatie
Simone Wolf

M: 06 - 22119353

Directeur

E: swolf@intermetzo.nl

Daniëlle Koper

M: 06 - 18203246

Orthopedagoog

E: dkoper@intermetzo.nl

Ellen de Rijke

Tel: 06 - 55397160

Orthopedagoog

E: ederijke1@intermetzo.nl

Corinne Versteeg

Tel: 06 - 20549490

Intern Begeleider

E: cversteeg@intermetzo.nl

Manon Jongmans

Tel: 06 - 54727820

Intern Begeleider

E: mjongmans@intermetzo.nl

8.19. Adresgegevens SO Noorderlicht
Noordweg 8
3704 GN Zeist
Telefoon: 030 - 6575153

8.20. Adresgegevens van onze andere locaties:
•

Locatie VSO Heuvelrug College

: Noordweg 12, 3704GN Zeist

030 - 6575153

•

Locatie Aventurijn

: Griftlaan 4, 3704AX Zeist

030 - 6945411

•

Locatie Behandelboerderij Dijckhof

: Gooyerdijk 14, 3972MB Driebergen 0343 - 524165

8.21. Telefoonnummers van het schoolsecretariaat:
•

Schoolsecretariaat

Edith Blaas
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Overzicht (v)so-scholen van Pluryn
Kristallis - Nijmegen
www.kristallis.nl
(V)SO Tarcisiusschool - Nijmegen
www.tarcisiusschool.nl
(V)SO De Bolster - Voorst
www.debolster.nl
VSO Heuvelrug College - Zeist
www.vsoheuvelrugcollege.nl
SO Noorderlicht - Zeist
www.sonoorderlicht.nl
VSO De Sprong - Maarsbergen en Zeist
www.vsodesprong.nl
VSO Eefde en Deventer – Eefde en Deventer
www.vsoeefde-deventer.nl
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