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Voor u ligt het jaarverslag van SBO De T@nding. Dit is geen officiële schoolnaam. Dit is de 

werknaam van de samenwerking tussen SBO de Tandem en SBO de Branding in Spijkenisse. 

SBO de Tandem is een openbare school die valt onder het bestuur Prokind-Scholengroep en 

SBO de Branding is een Christelijke school die valt onder het bestuur van de Vereniging voor 

Christelijk Primair Onderwijs (VCPO). 

Dit schooljaar is de samenwerking gestart tussen beide scholen.  

Het doel is een harmonisatie van missie en visie die uitmondt in een vorming van één 

organisatie van speciaal basisonderwijs in de gemeente Nissewaard.  

Dit houdt niet in dat alles zo snel mogelijk gelijk getrokken moet worden.  

Het uitgangspunt is: We werken op SBO de Tandem of SBO de Branding maar we bouwen 

aan SBO de T@nding door gebruik te maken van de goede punten van beide scholen die 

we in de toekomst willen behouden en uitbouwen. 

We gebruiken hiervoor de verschillende overlegvormen op T@ndingniveau. We hebben vier 

teambijeenkomsten georganiseerd waarbij het gehele team van SBO de T@nding aanwezig 

was. Hier zijn de onderdelen aan bod gekomen die samengevat kunnen worden onder de 

noemer Bouwen aan de toekomst. Tijdens deze bijeenkomsten is besproken hoe de overige 

overlegvormen worden ingedeeld. We hebben OOG groepen geformeerd (OOG=Onderwijs 

Ontwikkel Groepen). Er zijn drie OOG groepen aan het werk gegaan. OOG Rekenen, OOG 

Begrijpend lezen en OOG time out. We hebben afgesproken tijdens de teambijeenkomsten 

hoe wij met elkaar communiceren en vastleggen (OneNote). We hebben 

samenwerkingsoverleggen ingericht waarbij collega’s van dezelfde bouwen met elkaar over 

het werk spreken. We hebben met elkaar afgesproken dat er kenniskringen Gedrag en 

Didactiek worden gevormd.  

Daarnaast is er op T@ndingniveau een managementteam aan het werk met daarin de twee 

vestigingsleiders, de twee intern begeleiders en de directeur. Tevens is er op T@ndingniveau 

sprake van een zorgoverleg met daarin de twee intern begeleiders, de twee 

orthopedagogen en de directeur.  

Op vestigingsniveau vindt er afstemming plaats tussen de intern begeleider, de 

orthopedagoge en de vestigingsleider over heel concrete casussen. 

Ook op vestigingsniveau vindt er afstemming plaats tussen de medewerkers wat betreft heel 

concrete complexe casussen. 

De professionalisering heeft ook plaatsgevonden op T@ndingniveau. Daarnaast hebben 

individuele collega’s eigen trajecten ingezet of doorgezet.  

Dit jaar zullen bijvoorbeeld twee collega’s hun MASTER-SEN diploma ontvangen.  

Naast geplande professionalisering hebben wij dit jaar te maken gehad met een bijzondere 

tijd. Door de Coronacrisis is er onderwijs op afstand vormgegeven. We zullen daar in de 

toekomst zeker op verder bouwen.  

 

 

 

 

 



SBO de T@nding werd op 1 mei 2020 bezocht door 269 leerlingen.  

Op de vestiging de Tandem zaten er 165 leerlingen en op de vestiging de Branding 104. 

 

Op SBO de T@nding werken in totaal 55 medewerkers. Vier hiervan werken op beide 

vestigingen en twee vrijwilligers versterken ons team.  

We hebben in het tweede gedeelte van het schooljaar 2019-2020 te maken gehad met een 

vermindering van de instroom van kinderen. Het ingezette beleid van Kindkracht en de 

Coronacrisis zijn zichtbare aspecten hierin.  

De instroom zou gepland met ongeveer 10 leerlingen teruglopen. Dat betekent met een 

uitstroom op T@ndingniveau van 62 leerlingen er in de periode tot 1 oktober 2020 52 

leerlingen in zouden moeten stromen. Op dit moment weten wij van 12 leerlingen dat zij 

volgend jaar op de T@nding komen. Wij voorzien dus een enorme daling van het 

leerlingenaantal in de komende tijd. Er is naar onze mening geen sprake van een 

overeenkomstige onderwijsontwikkeling op het reguliere onderwijs zodat er mogelijk een 

‘stuwmeer’ van kinderen aan het ontstaan is. Als dit zo is, zal er wederom een grotere 

amplitude ontstaan in de bezetting van de formatie.  

Dit schooljaar zijn er opbrengstgesprekken gehouden met groepen leerkrachten van 

dezelfde bouw. Voor de Tandem was dit gemeengoed, voor de Branding was dit nieuw.  

Dit jaar is de begeleiding van kinderen en hun ouders door de preventiecoaches en 

schoolmaatschappelijk werkster stevig vormgegeven. 

Het vervolg van dit jaarverslag wordt gevormd door de onderdelen van het jaarplan en de 

evaluatie hiervan. Door de Coronacrisis en het zoveel mogelijk thuiswerken is de evaluatie 

anders vormgegeven dan normaal. De evaluatie is dit jaar via mailcontact verlopen. 

 

Juni 2020 

Ed Bol 

directeur 

 

  



 

Onderdeel Beoordeling Toelichting 

Time out gebruik en  

de-escalatie van gedrag 

 

 

OV 

 

M 

 

V 

 

RV 

 

G 

   X X 

 

We hebben op dit terrein een 

heel grote stap gemaakt op de 

T@nding. In beide vestigingen 

wordt veel minder de noodzaak 

gevoeld om gebruik te maken 

van de time out. De 

studiedagen “Veilig 

Vakmanschap” en de 

presentatie van Harry 

Velderman hebben daar de 

verdere basis voor gelegd.  

Uiteraard heeft het werk van de 

twee preventiecoaches een 

zeer positieve invloed op dit 

aspect.  

Taalrijke omgeving  

OV 

 

M 

 

V 

 

RV 

 

G 

  X   

 

Heel specifieke afspraken 

hebben wij hierover dit jaar niet 

gemaakt.  

IFL 

Integraal format leerlijnen 

 

OV 

 

M 

 

V 

 

RV 

 

G 

   X X 

 

Dit format is geïntroduceerd op 

de vestiging De Branding. De 

intern begeleider heeft er een 

uitgebreide toelichting op 

gegeven. Het format is gebruikt 

bij de planvorming n.a.v. de 

screening in januari 2020. 

Op de vestiging de Tandem zijn 

vooral de nieuwe collega’s 

gesteund bij het gebruik van 

het format.  

Groepsbezoeken en 

professionele cultuur 

 

Groepsbezoeken 

 

 

 

Professionele cultuur 

 

OV 

 

M 

 

V 

 

RV 

 

G 

   X X 

 

 

OV 

 

M 

 

V 

 

RV 

 

G 

 X    

Hier moet een duidelijke 

kanttekening worden geplaatst. 

Qua groepsbezoeken hebben 

wij ook dit jaar geen grote stap 

gemaakt. Hoewel hier wel 

vermeld kan worden dat er op 

het kleuterplein in de vestiging 

de Tandem sprake is van bij 

elkaar kijken en bespreken. 

Uiteraard zijn er enkele 

individuele collega’s die wel bij 

een collega op werkbezoek zijn 

geweest. Maar er is nog geen 

sprake van inbedding in onze 

schoolcultuur. 

Dit is duidelijk wel het geval bij 

de ontwikkeling van onderwijs 

op afstand. Iets dat wij 

uiteraard niet hebben gepland. 
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SBO de T@nding 

 

 



Er is een duidelijke professionele 

cultuur zichtbaar bij deze 

ontwikkeling. Collega’s hebben 

informatie ingewonnen, 

hebben dit gedeeld, 

beoordeeld en ingevoerd. 

Iedereen heeft de ruimte 

genomen om het meest 

passende instrument in te 

voeren.  

Rekenmethode  

OV 

 

M 

 

V 

 

RV 

 

G 

    X 

 

De OOG Rekenen heeft de 

opdracht goed uitgewerkt. Er is 

informatie gedeeld met de rest 

van de collega’s, er is een 

enquête gehouden, er zijn 

proefpakketten aangevraagd 

en gebruikt en er is een keuze 

gemaakt.  

De presentatie van de uitgever 

is door de Coronacrisis 

uitgesteld. 

Er is een keuze gemaakt voor 

Alles Telt Q 

Begrijpend lezen  

OV 

 

M 

 

V 

 

RV 

 

G 

   X  

 

Er is gekozen om verder te 

werken met Nieuwsbegrip. 

De OOG Begrijpend lezen heeft 

voorgesteld om ook apart te 

toetsen in oktober en maart. De 

bloklessen worden als normale 

lessen gegeven. Ook de 

verbinding met Gynzy is naar 

voren gekomen. De laatste fase 

van de afronding van deze 

OOG is in het gedrang 

gekomen door de Coronacrisis.  

 

 

 

Onderdeel Beoordeling Toelichting 

Werken in stamgroepen  

OV 

 

M 

 

V 

 

RV 

 

G 

 X X   

 

Er is een enkele keer over 

gesproken. Door de opstartfase 

na de Coronacrisis is deze 

ontwikkeling ongepland in een 

stroomversnelling geraakt. De 

collega’s oefenen zo in het 

laatste gedeelte van het 

schooljaar 2019-2020 met het 

werken in een stamgroep. Er is 

afgesproken dat kinderen niet 

door het gebouw bewegen. 

De kleuter-, boven-en 

eindbouwgroepen werken al in 

stamgroepen. 
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Vestiging SBO de Tandem 

 

 

 



Tekenen, handvaardigheid en 

techniek met een beredeneerd 

aanbod 

 

OV 

 

M 

 

V 

 

RV 

 

G 

  X X  

 

Hier is de ontwikkeling nog niet 

compleet. De school wordt 

geconfronteerd met een 

beperkt aanbod van 

gekwalificeerde hulpouders. 

Daarnaast verdient de 

integratie tussen deze vakken 

meer aandacht in de komende 

jaren.  We kunnen wel positief 

zijn over de technieklessen en 

het gebruik van de 

techniektorens.  

Social Schools  

OV 

 

M 

 

V 

 

RV 

 

G 

    X 

 

Hier heeft de school een grote 

stap gemaakt. Social Schools is 

helemaal ingevoerd. Social 

Schools wordt volgens 

afspraken gebruikt en ingezet.  

   

 

 

 

Onderdeel Beoordeling Toelichting 

Continurooster  

OV 

 

M 

 

V 

 

RV 

 

G 

    X 

 

Het continurooster is geheel 

ingevoerd in de school. 

 

 

 

 

De WO methode  

OV 

 

M 

 

V 

 

RV 

 

G 

   X X 

 

De WO methode Wereldzaken, 

Tijdzaken en Natuurzaken is 

ingevoerd. De digitale 

instrumenten worden ingezet. 

De methode wordt dit jaar 

gecombineerd met Grey of the 

day. Deze laatste  ontwikkeling 

vindt ook plaats op de Tandem. 

Bibliotheek op school  

OV 

 

M 

 

V 

 

RV 

 

G 

   X X 

 

De schoolbibliotheek is ingericht 

en de kinderen lenen er 

boeken. Het boeken lenen en 

lezen is een onderdeel van de 

schoolcultuur aan het worden. 

 

Werkdrukvermindering  

OV 

 

M 

 

V 

 

RV 

 

G 

    X 

 

De Branding is in rustiger 

vaarwater terecht gekomen. 

Hierdoor kunnen medewerkers 

en kinderen zich meer richten 

op wat er echt toe doet. 

 

Begrijpend lezen  

OV 

 

M 

 

V 

 

RV 

 

G 

  X   

 

Hier is de ontwikkeling op gang 

gekomen. Er wordt dit jaar twee 

keer getoetst met een landelijk 

genormeerde toets. Er vindt 

uitwisseling plaats tussen 

collega’s met een goede 
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Vestiging SBO de Branding 

 

 

 

 

 

 



opbrengst voor dit vak en de 

collega’s met een mindere 

opbrengst. 

 

 


