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1 Inleiding 
 
Voor u ligt het jaarplan 2022-2023. 

 

2 Terugblik op de schoolontwikkeling 2021-2022 
 

Een jaarplan staat niet op zichzelf. Het jaarplan is een instrument in het stelsel van 
kwaliteitszorg. Directeur en team gebruiken het jaarplan om de ambities en visie ten aanzien 
van goed onderwijs te realiseren en te sturen op het behalen van de gestelde doelen. Het 
jaarplan is een onderdeel van de PDCA-cyclus van de school. PDCA cycli verlopen meer 
doelmatig en effectief als de doelen zoveel als mogelijk SMART (specifiek, meetbaar, 
acceptabel, realistisch en tijdgebonden) geformuleerd zijn.  
 
 
 

 
 
 

1. Welke doelen uit het jaarplan heeft de school bereikt? 

 

Pedagogisch – Didactisch klimaat 

• Besloten is te werken vanuit de leerlijn vanuit het SLO. Deze is gepresenteerd en 
wordt uitgewerkt in een placemat 

Planning Uitvoering

Monitoring

Aanpassing 
en 

verantwoor
ding
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• De methode KWINK is geïntroduceerd waarmee tevens gewerkt wordt met een 
stevige groepsvorming 

• Ter overbrugging van de periode tot een nieuwe methode is gewerkt met thema's aan 
de hand van SCOL en de tevredenheidsonderzoeken WMKPO 

• De sociale competentie Observatie Lijst SCOL is afgenomen bij de leerlingen van de 
groepen 7 en 8 

• Er is een ankerkaart ouderbetrokkenheid gemaakt met afspraken over betrokkenheid 
van leerlingen bij ouderbesprekingen 

• Bijeenkomsten met ouderklankbordgroep hebben plaatsgevonden  
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Hiermee hebben we de volgende doelen behaald: 

• Doelgericht werken vanuit de leerlijn cruciale doelen sociaal-emotionele ontwikkeling 

SBO Het Baken 

• Stevige groepsbasis is, middels de 3 fasen, gevormd. Vervolg sociaal-emotioneel 

groepsplan verankering Forming – Storming; volgend jaar vervolg performing en 

termination. 

• Vergroten van de ouderbetrokkenheid door klankbordgroep ouders te verstevigen  

• Vergroten van eigenaarschap ouders en leerling door leerling (op maat) te betrekken 

bij het oudergesprek 
 

Aanbod 

• De bakenklapper is verder geïmplementeerd binnen de school 

• Kennis van leerlijnen, cognitieve functies is verbreed met ondersteuning van een 
specialist uit het samenwerkingsverband 

• Er heeft verdieping plaats gevonden wat betreft het Data – Duiden – Doelen – Doen 
hierbij heeft bureau Wolters ondersteund. 

• Onder begeleiding van de intern begeleiders is er gestart met blokoverleggen 
rekenen 

• Het administratiesysteem Parnassys is verder geïmplementeerd ondersteund door 
een deskundige van Parnassys 

 
Hiermee hebben we de volgende doelen behaald: 

• Vergroten eigen professionaliteit en lessen hervormen beginnend bij rekenen (keuzes 

maken binnen methode) 

• Kennis-uitbreiding van leervoorwaarden 

• Kwalitatieve data analyseren 

• Meerjarenoverzicht en analyse opbrengsten groepen 8 

• Leerkrachten maken groepsanalyses op didactisch gebied en verwerken deze in 

groepsplannen 

• Inhoudelijke implementatie van Parnassys: zicht krijgen op onderwijsbehoeften van 

leerlingen 
 

Taal/leesonderwijs 

• De methode Karakter is aangeschaft en de leerkrachten zijn er in de groep mee aan 
de slag gegaan 

• Het leesaanbod in de bibliotheek is bekeken en aangevuld met nieuw materiaal 

• Er is een start gemaakt met de ankerkaart technisch lezen 

• NPO- middelen zijn ingezet om het taal/lezen te ondersteunen in groep 2 t/m 5 
 
Hiermee hebben we de volgende doelen behaald: 

• Implementatie methode voor technisch lezen Karakter 
• Implementatie van het werken met leerlijnen en het aanpassen van het 

lesstofaanbod (zie aanbod) 

• Verhogen van niveau taal/leesontwikkeling leerlingen 2 tot en met groep 5 
 

Rekenen/wiskunde 

• Automatiseren is verstevigd (borging ankerkaart), hierbij zijn Rekentuin en 
Rekensprint meegenomen. 

• Als nieuwe rekenmethode is gekozen voor Pluspunt, deze is tevens geïntroduceerd. 

• Er is een start gemaakt met de ankerkaart rekenen. 
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• Er zijn blokvoorbereidingen rekenen gerealiseerd. 
 

Hiermee hebben we de volgende doelen behaald: 

• Borgen van het automatiseren 
• Rekentuin/Rekensprint verankeren 
• Vergroten eigen professionaliteit en lessen hervormen naar handelend rekenen 

(keuzes maken binnen methode)  
• Kennis-uitbreiding van leervoorwaarden 

• Besluit nemen over keuze nieuwe rekenmethode Pluspunt  
 
Identiteit, burgerschap & Wereldoriëntatie - techniek 

Engels 

• Diverse methodes zijn uitgeprobeerd.  
Verkeer 

• Er heeft een verkeersdag plaatsgevonden 

• Subsidie BVL is aangevraagd 
Techniek 

• Er zijn verkeersbakken met materiaal gemaakt voor alle groepen 
 

Professionele cultuur 

• Ankerkaarten zijn verder gemeengoed geworden binnen onze school 

• Er is een duidelijke verbinding gelegd tussen schoolplan – jaarplan 

• Team is intensiever betrokken bij de schoolontwikkeling; expertise is sterker ingezet 

• De website van Het Baken is geüpdatet 

• De intern begeleiders zijn geschoold in het nieuwe IB-profiel 

• Het samenwerkend leren leerkrachten is verder uitgebreid (kijkjes in de klas – 
observaties) 

• MT- lid heeft scholing schoolleiderschap afgerond 

• Rekenspecialist heeft de opleiding Rekenspecialist succesvol afgerond 

• Eerste deeltraject opleidingsschool is afgerond 
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Hiermee zijn de volgende doelen behaald: 
 

• Door met ankerkaarten te werken, is de communicatiestructuur helder 
(Baken klapper vormt hiervoor basis) 

• Website Het Baken is geüpdatet 
• Versterken van het team door van en met elkaar leren 
• Inhoudelijke implementatie van Parnassys: zicht krijgen op onderwijsbehoeften van 

leerlingen 

• Rol van de IB’er kritisch beschouwen; kernwaarde, focus en rol in het team; opleiding 
volbracht 

• We hebben verbinding met de opleiding tot leerkracht en dragen hieraan bij en zijn 
gestart met studietraject in samenwerking met de HAN 

• Vormen van duo's die op systematische wijze van en met elkaar leren (lesson study) 
• Vaste structuur ontwikkelen van het samenwerkend leren Leerkrachten 

 
Passend Onderwijs 

• Er is gestart met de profilering van Het Baken 

• Visie op specialistische onderwijsvoorziening is herzien 
 
Hiermee zijn de volgende doelen behaald: 

• Het Baken profileert zich als onderwijsvoorziening met expliciete kenmerken 
 

2. Welke doelen uit het jaarplan heeft de school niet/gedeeltelijk bereikt? 

 

Pedagogisch – Didactisch klimaat 

• Startgesprekken zijn niet gestart. Gekozen is voor een andere vorm, zoals deze 
verwoord is in de ankerkaart ‘contacten ouders’  

 
Aanbod 

• Het werken vanuit doelen is voorzichtig ingezet, maar nog niet intensief 
 

Taal/leesonderwijs 

Werken met leerlijnen spelling en taal niet gerealiseerd. Er wordt naar een nieuwe methode 
gezocht 

 
Rekenen/wiskunde 

• Bij rekenen zijn we voorzichtig gestart met het vergroten van eigen professionaliteit 
en lessen hervormen naar handelend rekenen (keuzes maken binnen methode), 
maar dit is afgelopen jaar slechts een begin geweest, daar er eerst kennis is gemaakt 
met de nieuwe methode. 

 
Identiteit, burgerschap & Wereldorientatie – techniek 

• Het is onvoldoende gelukt om procesgerichte didactiek te koppelen aan 
wereldoriëntatie en vast te stellen welke ruimte deze dient in te nemen in het rooster 
handenarbeid en tekenen 

• Het is niet gelukt een goede digitale methode voor verkeer te vinden 
 

Professionele cultuur 

• Geen items 
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Passend Onderwijs 

• Verkennen met Het Samenwerkingsverband, HUB, De Sterrekijker en De Vlinder wat 
de mogelijkheden zijn van een passende samenwerking gericht op de groepen 1 /2 

• Er is geen zicht op een nieuw schoolgebouw en geen plan van aanpak voor een 
specialistische onderwijsvoorziening. De visie hierop is door SBO Het Baken 
inmiddels herzien 

 

 

3. Realiseert de school de basiskwaliteit? Zijn er onderdelen die de school expliciet in 
het volgende jaarplan moet opnemen (de standaarden staan in de bijlage 
 
Het Baken is een school voor speciaal basisonderwijs, die valt onder de Wet Primair 
Onderwijs (WPO). De doelgroep leerlingen is echter een andere dan die van een reguliere 
basisschool. In het SBO hebben alle leerlingen extra ondersteuningsbehoeften en een 
toelaatbaarheidsverklaring voor het SBO (verkregen via het samenwerkingsverband passend 
onderwijs). Elke leerling heeft een ontwikkelingsperspectief, waarin beschreven staat welk 
(eind)perspectief wordt nagestreefd en op welke wijze het onderwijs wordt aangepast om dit 
doel te bereiken. Om tegemoet te kunnen komen aan de specifieke onderwijsbehoeften van 
de leerlingen werken de leraren vanuit specifieke (ortho)didactische en (ortho)pedagogische 
principes. Voor de leraren en leerlingen is daarnaast meer ondersteuning beschikbaar dan in 
het basisonderwijs. 
 

4.Welke ontwikkelingen, trends uit de analyses van de opbrengsten en andere 
kwaliteitsmetingen en professionele reflecties uit de doorlopen PDCA cyclus, zijn van 
belang voor de ontwikkeling en verbetering van de school? Waar moet je rekening 
mee houden in het nieuwe jaarplan? 
 

 In het schoolplan is schematisch weergegeven hoe we binnen Het Baken het onderwijs 
cyclisch vormgeven en borgen. We verwijzen voor de ambities naar het school - en jaarplan.  
 
Bekijk de ontwikkeling van de school van een afstandje. Welke conclusies trekt het 
team voor het volgende schooljaar: 
 
Het team ziet de school steeds meer samenwerken aan een stevige basis. Er wordt duidelijk 
verbinding gelegd tussen schoolplan, jaarplan en ankerkaarten. Hierbij is het team intensief 
betrokken en wil het de uitgezette lijn verder verstevigen binnen de school. 
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3 Speerpunten schoolontwikkeling 2022-2023 
 

Speerpunt 1: Sociaal-emotionele ontwikkeling  

 

Doelen • Leerkrachten hebben kennis van de leerlijnen SEO en er is sprake 
van een doorgaande lijn in de school door het gebruik van Kwink 
(aanpak, taal, gedrag) 

• Er is een keuze gemaakt voor observatie- instrument voor sociale 
competenties: SCOL of Viseon 

• Er is een besluit genomen over realisatie blok-overleggen SEO (inzet 
specialist/ psycholoog) 

• Het gedrag speelplaats is in kaart gebracht en eenduidig handelen is 
gerealiseerd 

• Leerlingen kennen de afspraken op de speelplaats en ervaren dat er 
eenduidig wordt gehandeld door de surveillanten 

Aanpak/ 
activiteiten 

• Evaluatie bevindingen proefabonnement KWINK einde schooljaar 
2021-2022 vindt plaats in eerste SEO-overleg. Beoordeeld wordt of 
extra training nodig is en/of KWINK-coach   

• Plan van aanpak KWINK wordt gemaakt (extra aandacht voor 
implementatie van de leerlijn)  

• Onderzocht wordt welk SEO instrument het meest passend is (Viseon 
of Scol). Psycholoog bespreekt dit tijdens intervisie en IB-er  in IB-
overleg  

• Evaluatie van bestaande afspraken speelplaats en het pedagogisch 
klimaat. Mogelijk PBS hierbij betrekken 

• Tweede helft schooljaar: oriëntatie blokoverleggen  KWINK 

• Bepalen welk thema op het gebied van sociaal-emotioneel 
functioneren extra aandacht behoeft 

Vormgeven en vastleggen in ankerkaarten 
Betrokkenen • Beleidsgroep Sociaal-emotionele ontwikkeling 
Monitoring 
checkmoment 

• Kwink komt voor de herfstvakantie terug in koersbespreking.  Daarna 
voor de kerst -, voor de mei  - en voor de zomervakantie  

• Gedrag op de speelplaats voor de kerstvakantie en 2 keer daarna  

• 1 keer koersbespreking met besluit over gebruik Viseon of Scol en 
implementatietraject begin 2023 

Planning 30-11-2022; studiedag SEO (KWINK – extern deskundige breinwerking) 
Relatie 
koersplan/ 
schoolplan 

Ambities: Sociaal-emotionele ontwikkeling  
Verstevigen van de ingezette ontwikkeling. De leerlijn sociaal-emotionele 
ontwikkeling is geïmplementeerd binnen de school, waarbij KWINK de basis 
vormt van het aanbod, waarin de vier fases van groepsvorming (forming – 
storming – performing – termination) verweven zijn. De leerkracht is in staat 
hierop af te stemmen en tevens in te spelen op de actuele thema's in de 
samenleving. Hiermee realiseren we een doorgaande lijn binnen de school. 
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Speerpunt 2: Taal /lezen  

 

Doelen • Er wordt gewerkt met methode Karakter vanuit de 
leesdoelen/leerlijnen 

• De leesvoorwaarden en beginnende geletterdheid zijn verstevigd 
bij het jonge kind (inzet NPO- middelen) 

• De leeskalender is geïmplementeerd, ter stimulering van de 
leesbeleving/leesmotivatie 

• Er is een keuze gemaakt voor een nieuwe taal - en 
spellingsmethode 

• Taal in blokjes is geëvalueerd  
• Leerlingen gebruiken de principes van het werken met Taal in 

blokjes  
Aanpak/ 
activiteiten 

• Klassenbezoeken 

• Vormgeven en vastleggen in Ankerkaarten 

• Inzet NPO- middelen  
Betrokkenen • Beleidsgroep Taal/ Lezen 

• Werkgroep bibliotheek 
• Logopediste (vanuit NPO middelen) in groep 1-5 

Monitoring 
checkmoment 

• Klassenbezoeken 

• Evaluatie ankerkaart 

• Evaluatie activiteiten leeskalender 
Planning Elke vier weken komt taal- lezen op de agenda, voorafgaand aan de 

koersbespreking vindt de beleidsbespreking plaats 

Relatie 
koersplan/ 
schoolplan 

Ambities: Taal/leesonderwijs 
We werken met cruciale leerdoelen en gebruiken de methodes als 
bronnenboek. We streven ernaar het taalonderwijs zo functioneel 
mogelijk vorm te geven.  
We werken vanuit handelingsgericht denken aan waarnemen, begrijpen, 
plannen en realiseren.  
We werken met een gedegen blokvoorbereiding om ons basisniveau te 
optimaliseren. 
Dit doen we door middel van samenwerkend leren (leerkrachten) om 
elkaar op een hoger plan te kunnen tillen en te ondersteunen.  
We hebben een nieuwe taal-spelling methode geïmplementeerd. 
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Speerpunt 3 Rekenen  

 

Doelen • Pluspunt is geïmplementeerd er wordt gewerkt vanuit de 
rekendoelen in samenspraak met rekenexpert  

• Het rekenaanbod is vormgegeven vanuit Data – Duiden – Doelen 
– Doen in het rekengroepsplan 

• De kennis van rekendidactiek is vergroot 
Aanpak/ 
activiteiten 

Vormgeven en vastleggen in ankerkaarten hoe wordt er gewerkt vanuit 
de rekenmethode op Het Baken 
Studiedagdeel : ERWD en referentiekaders 
Klassenbezoek + blokvoorbereidingen 
(zie ankerplan rekenen voor inhoudelijke uitwerking) 

Betrokkenen Beleidsgroep Rekenen beleidsgroep taal/lezen 

Monitoring 
checkmoment 

 In koersbesprekingen 5x na de vakantie (herfst –kerst-carnaval-mei) 

Planning Aantal koersbesprekingen en beleidsbesprekingen 
Een studiedag 

Relatie 
koersplan/ 
schoolplan 

Ambities: Rekenen & Wiskunde 
We werken met cruciale leerdoelen en gebruiken de methode Pluspunt 
als bronnenboek.  
We werken vanuit handelingsgericht denken aan waarnemen, begrijpen, 
plannen en realiseren. Daarbij maken we gebruik van het 
hoofdfasenmodel (begripsvorming, procedure ontwikkeling, 
oefenen/automatiseren/memoriseren en flexibel toepassen). 
We werken met een gedegen blokvoorbereiding om ons basisniveau te 
optimaliseren. 
Dit doen we door middel van samenwerkend leren (leerkrachten) om 
elkaar op een hoger plan te kunnen tillen en te ondersteunen.  
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Speerpunt 4 Wereldoriëntatie – creatieve vakken  

 

Doelen • Met techniek wordt voldaan aan de kerndoelen  

• Mediawijsheid is geïmplementeerd (KWINK) 

• Er is een besluit genomen over het school breed inzetten van 
Engels vanuit boek 'leerlijnen voor het basisonderwijs’ 

• Er wordt eenduidig werken met een methode voor 
verkeersonderwijs  

• Het aanbod van creatieve vakken is in combinatie met 
procesgerichte didactiek herzien. 

Aanpak/ 
activiteiten 

• Mediawijsheid afstemmen met beleidsgroep SEO 

• Afspraken vastleggen in de ankerkaart: WO – creatieve vakken 

• Afspraken verkeersonderwijs vastleggen in ankerkaart 

• Engels vastleggen in de ankerkaart 

• De materialen voor de techniekproeven zijn aanwezig 

• Implementeren van de Techniekproeven 
Betrokkenen Beleidsgroep WO - crea 

Monitoring 
checkmoment 

Startmoment werkgroep: Dinsdag 20 september 14.45-16.00 uur 
(planning maken – lokaal Margje) 

Planning Aantal koersbesprekingen en beleidsbesprekingen en in welke periode 
1x koersbespreking Techniek (februari 2023) 
2x koersbespreking Verkeer (1e koersvergadering in kaart brengen 
werkwijze en realiseren doorgaande lijn – 2e koersbespreking ; hoe  gaat 
het nu 
1x koersbespreking Engels (begin van het jaar hoe en wat) 
1x koersbespreking Engels (welke methode – november hoe en wat) 
1x koersbespreking Engels (evaluatie) 
2x koersbespreking creatieve vakken 

Relatie 
koersplan/ 
schoolplan 

Ambities: Wereldoriëntatie - Creatieve vakken 
We bieden de leerlingen een breed fundament in hun ontwikkeling, niet 
alleen in kennis en vaardigheden maar ook in kennis van de wereld. 
Hiertoe hebben we de ambitie om een heldere visie en plan van aanpak 
op te ontwikkelen en uit te zetten in de school. Hierbinnen willen we de 
creatieve vakken, muziek, techniek en WO een plaats geven. 
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Speerpunt  5 : Onderwijsaanbod  

 

Doelen Didactisch aanbod: 

• Leerling in Beeld (visie toetsen) - toetskalender is 
geïmplementeerd  

• Implementatie blokoverleggen rekenexpert – taalcoördinator is 
gerealiseerd en is verbonden met de groepsbesprekingen 

• Leerkrachtnabijheid is gerealiseerd door behouden van kleine 
groepen (inzet NPO- middelen) 

• Er is een pilot geweest in groep 1-2 met focus PO en er is een 
besluit genomen over het gebruik hiervan 

• Er heeft een verdieping plaatsgevonden van brein leren en 
cognitieve functies 

• Het is helder of het OPP past in Parnassys 
Pedagogisch aanbod: 

• Besloten is of er blokoverleggen SEO worden ingevoerd 
Aanpak/ 
activiteiten 

• Studiedag bureau Wolters(27-09-2023)  
• Voor groepsbespreking overleg IB met rekenexpert – 

taalcoördinator 
• Groep 1-2 Focus PO blokvoorbereiding met IB 
• Pilotgroep Focus PO gemonitord door IB 
• Verdieping door extern deskundige (routines – breinleren?) / 

psycholoog - IB 
• Begeleider Parnassys heeft studie-ochtend met IB 
• Studiemorgen Begeleider Parnassys in team  
• NPO- middelen worden ingezet om leerkrachtnabijheid te 

realiseren 
Betrokkenen Reken en taal specialist, psycholoog, IB, MT, leerkrachten 

Monitoring 
checkmoment 

In MT-IB-overleggen, psycholoog op uitnodiging 

Planning 2e halfjaar Focus PO inplannen in koersbespreking (2x) 
1x studie dagdeel OPP Parnassys (23 maart ochtend) 
30 november Sociaal-emotioneel (Kwink – Linda (routine) 
27-09-2022 en 30-01-2023: Leerling in Beeld 

Relatie 
koersplan/ 
schoolplan 

Ambities: Onderwijsaanbod (aanbod Didactisch - Pedagogisch) 
Het werken vanuit cruciale doelen (Boek “Leerlijnen voor het 
basisonderwijs” Nieuw Leren) is gemeen goed bij de leerkrachten. 
Leerkrachten zijn in staat om hun aanbod vanuit cruciale doelen vorm te 
geven.  
Het nieuwe Cito LOVS Leerling in Beeld is volledig geïmplementeerd. 
Leerkrachten zijn in staat de data te duiden en hieraan de doelen te 
koppelen. Dit gebeurt op een planmatige cyclische werkwijze (zie 4.2 
kwaliteitszorg onderwijs). 
 
Leerkrachten hebben kennis van het brein, executieve functies en 
cognitieve functies. Ze zijn in staat om vanuit hier de vertaalslag te 
maken naar het onderwijsaanbod. Routines zijn hierbij essentieel voor 
het leerproces van onze leerlingen, deze zijn dan ook ingebed in de 
school. 
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Speerpunt 6: Professionele cultuur  

 

Doelen • De professionele cultuur is versterkt, waarbij samenwerkend leren als 
kernproces de schoolontwikkeling bevordert:  

− samenwerkend leren in leerteams (beleidsgroep en kijkje in de 
klas, blokvoorbereiding) met aandacht voor feedback geven en 
ontvangen 

• De ontwikkeling intern begeleider naar kwaliteitcoördinator is 
gerealiseerd 

• Er is een structurele samenwerking met ondersteuningsspecialist van 
het SWV 30.06 

Aanpak/ 
activiteiten 

• Blokvoorbereidingen  

• Koersbesprekingen (min 3x) 

• Kijken in de klas nav persoonlijk leerdoel (besproken in het 
ontwikkelgesprek) met behulp van een format. 

Vormgeven en vastleggen in Ankerkaarten 
Betrokkenen IB – MT 

Leerkrachten 
Monitoring 
checkmoment 

• IB – MT 

• Ontwikkelgesprek 

• IB- netwerk  

• Gesprek IB – MT – SWV 30.06 (2x ) 
Planning Koersbespreking 2x 

Relatie 
koersplan/ 
schoolplan 

Ambities: Professionele Cultuur 
Het Baken is een lerende school, waar op systematische wijze van en 
met elkaar geleerd wordt en gebruik gemaakt wordt van elkaars 
deskundigheid, blijvend in ontwikkeling. Speerpunten voor de komende 
vier jaar: 
Verdieping van samenwerkend leren leerkrachten, door inzet lesson 
study, blokvoorbereidingen en reken en taalspecialisten  
In de communicatiestructuur is verbondenheid gerealiseerd (schoolplan – 
jaarplan – beleidsgroepen – koersbesprekingen – de leerkracht). 
Het Baken is een opleidingsschool en draagt bij aan de opleiding van 
studenten. 
Het Baken maakt optimaal gebruik van het leerlingvolgsysteem 
Parnassys; het ontwikkelingsperspectief is hierin opgenomen. 
Het nieuwe IB –profiel en taal en rekenspecialisten zijn geïntegreerd. 
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Speerpunt  7 : Passend onderwijs  

 

Doelen • De profilering van Het Baken is beschreven en gepresenteerd in 
IB-netwerk van alle besturen 

• Er is een strategisch plan  
• De verbinding SBO met BAO is versterkt 

Aanpak/ 
activiteiten 

• Externe deskundige bij strategie betrekken 
• Extern deskundige rond traject profilering af 
• 4x per jaar casuïstiek bespreking trajectbegeleiders SWV 30.06 

met IB – MT 
• Beschrijving aanbod van Het Baken in verbinding met regulier 

onderwijs 
Vormgeven en vastleggen in ankerkaarten 

Betrokkenen IB MT Leerkrachten 

Monitoring 
checkmoment 

In MT/IB-overleg 

Planning MT/IB-overleg 
Koersbesprekingen 

Relatie 
koersplan/ 
schoolplan 

Ambities: Passend Onderwijs 
Het Baken is een SBO school dat in verbinding staat met het regulier 
basisonderwijs. 
We zijn een school met een sterke basisondersteuning, waar nodig 
bieden we intensieve en/of verrijkende begeleiding. Dit alles volgens de 
kerndoelen in de wet Primair Onderwijs. 
Het Baken is stevig geprofileerd in het SWV 30.06. 
We zijn gevestigd in een modern gebouw samen met een reguliere 
basisschool. 
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