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1.Algemeen 

 

1.1 SCHOOLPLANSTATEMENT 
 

 
ZORG VOOR: 

 

 Dienstbaarheid aan het onderwijsproces van docent/leerling 
 

 Openheid en veiligheid 
 

 Vertrouwen, integriteit 
 

 Dynamiek 
 

 Goede sfeer, humor 
 

 

 

1.2 INLEIDING 
 

Voor u ligt het schoolplan van de Stichting Fioretti Teylingen 2014-2017. Het schoolplan is 

een geactualiseerde versie van het schoolplan 2013-2016. De wijzigingen zijn aangegeven 

in een bijlage. 

Met dit plan laten we zien ”waar we nu staan” en “wat we gaan doen”. Vooral dat laatste, het 

is immers een “plan”. 

We zullen voldoen aan hetgeen is aangegeven in artikel 24a van de WVO. 

 

Uitgangspunt en kapstok voor het schoolplan zijn de visie en de missie. De ambities uit het 

bestuursakkoord en het Nationaal Onderwijsakkoord (NOA) zijn leidend voor de 

verschillende ontwikkelingen. 

Het plan geeft hoofdlijnen aan en met deze hoofdlijnen in het vizier is het 

“Jaarplan/beleidsplan van de school” opgesteld, dat meer gedetailleerd de acties per school 

in de komende periode beschrijft. De jaarplannen gaan vergezeld van een evaluatie op 

hoofdlijnen van schooljaar 2013-2014. De evaluatie is anders weergegeven dan voorgaande 

jaren. 

 

Welke kwaliteit lever je en wil je leveren? Die vragen staan centraal. Ze zijn belangrijk voor de 

leerling, maar ook voor de docent die op school als eerste met de leerling te maken heeft. 

Staat alles in dienst van die docent, de mentoren, de begeleiders en de zorg voor het kind? 

Dat moet wel duidelijk zijn. Een nieuw schoolplan dus en we vertrouwen erop jaarlijks met 

het jaarverslag te laten zien dat we in de pas lopen. 

 

Voor 2014-2017: Elk onderdeel van dit plan moet bijdragen aan de kwaliteit van ons onderwijs. 

 

Directieteam  

Stichting Fioretti Teylingen 



Schoolplan 2014-2017  Pagina 4 van 66 

 

1.3  SCHOOLPLAN – ART. 24 WVO 

 

In de wet is aangegeven welke onderwerpen in het schoolplan behandeld moeten worden. In 

deze paragraaf geven we aan waar deze onderwerpen een plaats hebben gekregen. 

 

1. De identiteit: de identiteit wordt verwoord in 1.4 Visie en Missie. 

 

2. Het onderwijskundig beleid: het onderwijskundig beleid en onderwijskundige 

ontwikkelingen worden aangegeven in 2.7 en 2.8. De uitvoering van de wettelijke 

opdrachten zijn eveneens in deze paragrafen verwoord en tevens in 2.9 (zorgplan), 

2.10 (begeleiding) en 4 (Inspectie). 

 

3. Beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs: de 

kenmerken van ons kwaliteitsbeleid staan in 2.1. 

 

4. Bewaking en verbetering van de kwaliteit: eveneens in 2.1. 

 

5. Voorzieningen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften (o.m. lgb): dit is 

aangegeven in 2.10. 

 

6. Het personeelsbeleid: de belangrijkste kenmerken worden gevonden in 3.2. 
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1.4  VISIE EN MISSIE 
 

De visie en de missie zijn de basis voor ons denken en handelen. 

 

 

Visie 

De Stichting Fioretti Teylingen wil een organisatie zijn, gebaseerd op de christelijke 

identiteit,  waarin iedereen de kans krijgt en uitgedaagd wordt om optimaal bij te dragen aan 

haar eerste en voornaamste taak om haar leerlingen  in hun cognitieve en sociaal-

emotionele ontwikkeling naar verantwoordelijke burgers te begeleiden, die een volwaardige 

plaats in de maatschappij kunnen verwerven. Om dat te bereiken staat zij als instelling 

midden in de maatschappij en zijn alle medewerkers van haar organisatie dienstbaar aan dat 

primaire proces. 

 

Missie 

Daarom staan we als organisatie voor vier kernwaarden: 

 

Ontwikkeling 

Leerlingen krijgen door de kwaliteit van ons onderwijs en onze leerlingenbegeleiding de 

gelegenheid  het maximale rendement uit hun mogelijkheden te halen en leren daar zelf 

verantwoordelijk voor te zijn; door professionalisering werken medewerkers voortdurend 

aan hun vakbekwaamheid om die kwaliteit te garanderen. 

 

Respect 

Respect voor elkaar en voor de ons omringende wereld staat  aan de basis van ons handelen. 

We hebben oog voor verschillen; ieder mens is uniek, maar draagt vanuit zijn uniciteit bij aan 

een verdraagzame samenleving en een duurzame wereld. 

 

Verantwoording 

Voor iedereen is duidelijk wat wij doen en wat wij willen en daarover leggen wij aan ieder die 

daar belang bij heeft, verantwoording af. Transparantie vinden we van groot belang. 

 

Kwaliteit 

We zijn ons bewust van de noodzaak onze kwaliteit te bewaken en te verbeteren. Daarom 

kijken we steeds kritisch naar wat we doen en hoe we het doen met oog voor de 

(veranderende) wereld om ons heen. 

 

Voor alle medewerkers van onze organisatie zijn deze vier kernwaarden leidend bij hun 

handelen. 
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2.Onderwijs en begeleiding 

 

2.1 KWALITEIT  
 

Stichting Fioretti Teylingen verstaat onder kwaliteitszorg het onderzoeken, verbeteren, 

borgen en openbaar maken van de kwaliteit van ons handelen. 

 

Cyclisch en systematisch 

Aan de basis van ons kwaliteitsbeleid ligt het INK-model. Dit cyclische systeem van 

kwaliteitszorg dat de PDCA-cyclus hanteert, garandeert een continu en procesmatig streven 

naar kwaliteit in alle interne processen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sturing van dit kwaliteitsproces gebeurt via de jaarplannen van de scholen.  Deze plannen 

liggen in het verlengde van het beleid, zoals in het schoolplan opgenomen, met 

inachtneming van missie en visie. 

Vanuit de gedachte dat iedere school een eigen profiel moet hebben op basis van 

onderwijsaanbod en positionering, worden de plannen schoolspecifiek ingevuld. Wat zij 

gemeen hebben is dat dat gebeurt vanuit een gezamenlijke visie op onderwijs en op basis 

van de eisen die de overheid ons stelt. 

 

Stichting Fioretti Teylingen werkt gedurende de periode 2014-2017 samen met School 

aan Zet om de streefdoelen uit het Bestuursakkoord VO te realiseren. Via de 

prestatiemonitor van Vensters hebben we een nulmeting verricht in het kader van het 

Bestuursakkoord. In samenwerking met School aan Zet zijn vervolgens onze ambities 

verwoord in de streefdoelen. Onze aansluiting bij School aan Zet biedt ons de 

mogelijkheid de komende jaren systematisch te werken aan verhoging van de kwaliteit 

op een aantal terreinen die in het Bestuursakkoord zijn geformuleerd. 

 

Alle interne processen 

Zorg voor kwaliteit betreft niet alleen onze eerste verantwoordelijkheid: het geven van 

onderwijs en het begeleiden van leerlingen. Immers het bewaken van die kwaliteiten is 

slechts mogelijk als we ook zorgen voor goed personeel en een organisatie die optimaal is 

toegerust om het primaire proces te ondersteunen. 

PLAN 
Missie en 
visie 

ACT 
Verbeteren 
of borgen 

DO 
Uitvoeren, 
monitoren 

CHECK 
evalueren 
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Alle medewerkers 

Van bestuurder tot teamlid moet men doordrongen zijn van het feit dat het bieden van 

kwaliteit noodzaak is. Iedere medewerker1 moet voortdurend kritisch zijn op en nieuwsgierig 

zijn naar het eigen handelen, de resultaten daarvan en de mogelijkheden om het nog beter 

te doen, zich te ontwikkelen. 

De organisatie ondersteunt de medewerker met instrumenten die hem bewust maken van de 

kwaliteit van zijn handelen, zodat uiteindelijk kwaliteitszorg voor iedereen een attitude 

wordt.  

 

Meten 

Om de kwaliteit van ons onderwijs te kunnen meten, maken wij gebruik van een set van 

indicatoren. Deze indicatoren maken deel uit van de interne en externe kwaliteitszorg. 

 

Externe kwaliteitszorg 

We spreken van externe kwaliteitszorg wanneer het initiatief voor de kwaliteitszorg min of 

meer buiten de school ligt. De gebruikte indicatoren zijn die van Vensters voor 

Verantwoording, de kwaliteitsimpuls in het kader van het Bestuursakkoord VO en het 

waarderings-kader van de onderwijsinspectie. Om in de toekomst systematischer onze 

kwaliteits-cyclus te doorlopen, werken we aan de implementatie van een jaarlijkse 

kwaliteitsmeting via Kwaliteitscholen.nl op basis van het waarderingskader van de 

Onderwijsinspectie. 

 

Interne Kwaliteitszorg 

Er is sprake van interne kwaliteitszorg wanneer de activiteiten voor de zorg van de kwaliteit 

worden ondernomen door de school zelf. Het stichtingbrede schoolplan en de jaarplannen 

van de scholen vormen de basis voor de interne kwaliteitszorg. In het jaarverslag maken we 

de balans op van de effecten van het voorgenomen beleid. De uitkomst daarvan biedt 

voeding aan de nieuwe jaarplannen. Op deze wijze zorgen we voor een cyclische en 

systematische kwaliteitszorg. 

Bij het meten van effecten kunnen we gebruik maken van het enorme arsenaal aan 

kwaliteitsonderzoeken van Kwaliteitscholen.nl waarmee we ook zicht krijgen op onze positie 

t.o.v. andere scholen. In onze kwaliteitsagenda staat aangegeven op welk moment we een 

bepaalde meting of onderzoek verrichten. De kwaliteitscommissie bewaakt de voortgang van 

de agenda en evalueert. Jaarlijks wordt na een gesprek met de directie van de school 

vastgesteld welke onderwerpen specifiek aandacht krijgen. 

Tevens beschikken we over een licentie Magnaview, een programma dat allerlei  

processen en resultaten van onze organisatie in beeld kan brengen. Wanneer de behoefte 

bestaat om  bepaalde processen aan een verdiepend onderzoek te onderwerpen, maken we 

gebruik van ons zelf ontworpen systeem van Zelfevaluatie en Auditing, “Kijk eens in de 

spiegel”. 

 

                                                           
1

 Voor de leesbaarheid hanteren we in deze notitie de mannelijke vorm 
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Verantwoording 

Als organisatie zitten we niet op een eiland. We hebben een directe relatie met alle 

belanghebbenden en de ons omringende maatschappij. Het is ook aan hen om een oordeel 

uit te spreken over onze kwaliteit en aan ons om wat met dat oordeel te doen. Daarom is 

verantwoording essentieel voor goed kwaliteitsbeleid. Daarom is de organisatie aangesloten 

bij “Vensters voor Verantwoording” en daarom maken we systematisch gebruik van 

onderzoeken naar tevredenheid van de belanghebbenden.
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2.2 SCHOOLONTWIKKELING 

 

In de jaarplannen staat dat op de scholen van de Stichting Fioretti Teylingen veel “in 

ontwikkeling” is. 

De scholen “ontwikkelen” om vraag en aanbod zo dicht mogelijk bij elkaar te krijgen. 

Daarom zijn plannen belangrijk. Plannen zijn echter niet altijd gemakkelijk uit te voeren; de 

praktijk is complex. We hebben te maken met collega’s, ouders, leerlingen, inspectie en 

overheid. Er geldt een stringente wet- en regelgeving. Dat is meestal goed, maar niet altijd, 

zeker niet in het vmbo. In het belang van het kind moet flexibiliteit mogelijk zijn, ook in 

onderwijstijd. De jaarplannen van de Stichting gaan over onderwijs aan kinderen en over de 

ontwikkeling van het onderwijs om het beste resultaat te bereiken. In dat kader is het goed 

en van belang dat de beroepsgerichte programma’s worden vernieuwd, zie daarover 

2.7:”beroepsgerichte leerwegen”. 

 

Voor 2014-2017: De leerlingen leren verantwoordelijkheid voor hun opleiding te nemen en 

leren zich ondernemend op te stellen. Wij begeleiden ze op weg naar een passende positie in 

de maatschappij. 

 

2.3 ONDERWIJSKUNDIGE ACHTERGRONDEN 
 

De Stichting Fioretti Teylingen gelooft sterk in een onderwijsbeleid dat zo laag mogelijk in 

de organisatie wordt vormgegeven. Als onderwijsinstelling hebben we hooggekwalificeerd en 

betrokken personeel. We benutten dit potentieel door de onderwijskundige visie van de 

Stichting, zoals verwoord in dit schoolplan, te laten invullen door de professionals in onze 

kernteams, locaties en sectoren. We realiseren zo een rijk onderwijspalet in de Bollenstreek. 

De jaarplannen geven daar een goed zicht op. 

 

Ontwikkelingen vanuit de overheid 

 

De overheid wil belangrijke veranderingen doorvoeren die van invloed zijn op ons onderwijs 

en die verdere verbetering van de kwaliteit van personeel en onderwijs beogen. Enkele 

belangrijke onderdelen van het NOA (Nationaal Onderwijs Akkoord): 

a. Modernisering van de onderwijstijd 

Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om alle onderwijstijduren als maatwerk aan te 

bieden: 1000 uur voor alle leerlingen wordt de norm en “schotten” tussen de 

leerjaren verdwijnen. 

b. Bevoegdheid docenten 

In 2017 moet elke onderwijsgevende gekwalificeerd en bevoegd zijn voor het 

onderwijs dat hij/zij geeft. Wij dragen dus de verantwoordelijkheid om te zorgen dat 

het onderwijs gegeven wordt door bevoegd personeel. Voor elk onbevoegd (nieuw) 

personeelslid wordt een scholingsplan opgesteld. Het niet halen van een bevoegdheid 

betekent beëindiging van het dienstverband. 

  



 

Schoolplan 2014-2017                                                                                      Pagina 10 van 66 

 

 

c. Professionele ontwikkeling en het lerarenregister 

Het lerarenregister is het sluitstuk van het proces van deskundigheidsbevordering. 

Het betekent niet alleen bevoegd maar ook blijvend bekwaam. Bij ons staan docenten 

met de juiste kwalificaties voor de klas en zij zijn daarmee een belangrijk instrument 

voor beter onderwijs aan leerlingen. 

 

2.4 PRESTATIEBOX 

“Voor leerlingen is goed onderwijs van wezenlijk belang om in de maatschappij van de 

toekomst te kunnen functioneren”, zo begint de tekst van het bestuursakkoord. In het 

akkoord zijn de vijf ambities geformuleerd waar de scholen nu mee aan de slag gaan. Voor 

de Stichting geldt het volgende. 

We ontvangen de komende jaren middelen om invulling te geven aan de ambities/ priori-

teiten uit het bestuursakkoord. We hebben een grote mate van vrijheid in prioritering en 

besteding van middelen maar we moeten en willen zorgvuldig rekenschap afleggen over de 

behaalde resultaten. 

Uitgangspunt is dat we de ambities aangrijpen om ons onderwijs te verbeteren.  

De wijze waarop de ambities in daden worden omgezet, staat in het jaarplan van de school. 

We acteren met de hulp van “School aan Zet”. De begeleiders van School aan Zet bieden hulp 

bij het programma dat gebaseerd is op 4 fases: “Ambities, Ontwikkelen, Verbinden, 

Prestaties”.  

 

2.5 PEDAGOGISCHE OPDRACHT 

Onze scholen staan niet alleen voor kennisoverdracht. Zij manifesteren zich als leer- en 

leefgemeenschap (zie missie, cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling). Als je 

leerlingen wilt voorbereiden op een volwaardige plaats in de samenleving, zodat zij 

maatschappelijke verantwoordelijkheid kunnen dragen, heb je als school ook werkelijk een 

pedagogische opdracht. Naast “uitdagend onderwijs” speel je in op individuen, dus op 

verschillen tussen leerlingen. Je wilt ook een veilig pedagogisch klimaat. De leerling moet 

sociaal toegerust aan zijn vervolgstudie beginnen. 

 

Leerlingbegeleiding en – zorg is binnen de Stichting Fioretti Teylingen sterk ontwikkeld. 

Pedagogische sturing vinden we onmisbaar en krijgt derhalve veel aandacht. Ouders vinden 

dat ook en volgen dit proces nauwlettend. Docenten zijn of worden voorbereid op 

“veranderende leerlingen”. 

Naast Resultaat vinden we Relatie en Respect belangrijk als basis voor het onderwijs. Een 

goede relatie met de leerling  op basis van wederzijds respect is één van de pedagogische 

keuzes die we gemaakt hebben. Een nieuw aanknopingspunt voor de pedagogische visie is 

“Docenten zijn goed toegerust”, een motto uit Passend Onderwijs. Zie daarover 2.9 “Passend 

Onderwijs”. Jaarlijks wordt in het 3e leerjaar bij ouders en leerlingen gemeten wat hun 

bevindingen zijn over ons onderwijs en de begeleiding (via Kwaliteitscholen.nl). Het blijkt dat 

onze scholen gemiddeld tot goed (!) scoren. 

 

Voor 2014-2017: blijf zoeken hoe je ouders nog beter kunt informeren over hun kind en 

vervolgens  betrekken bij de pedagogische taak van de school. 
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2.6 ENKELE BIJZONDERE ONTWIKKELINGEN EN AANDACHTSGEBIEDEN 
 

 Op drie plaatsen hebben we nieuwbouw gerealiseerd. Dit is zeer bijzonder. 

Nieuwbouw in Lisse, Hillegom en Noordwijkerhout is voor de Stichting, dus voor de 

leerlingen en het onderwijs, van eminent belang. In Lisse, Noordwijkerhout en 

Hillegom wordt nu gezocht naar mogelijkheden om verder uit te breiden. Onze 

accountant heeft het jaarverslag 2012 de titel meegegeven: “Huisvesting op orde, 

klaar voor de toekomst”. Voor na 2013 stelt de accountant: “uw positie behouden”. 

 De subsidie voor maatschappelijke stage is beëindigd. “MAS”, opgezet met veel 

energie en gekwalificeerd als succesvol. Onze scholen zetten waar mogelijk deze 

stage voort. 

 Goede samenwerking met het mbo wordt steeds belangrijker voor het vmbo. Het 

Vakcollege is daar een voorbeeld van. Doorlopende leerlijnen, dus een goede aan-

sluiting, voorkomen uitval. Ieder kind op de juiste plek, ieder kind heeft succes op 

school. Onderzocht wordt de mogelijkheid van integratie van niveau 2 in het vmbo. 

Door VNO/NCW, het Midden- en Kleinbedrijf en het SPV (Stichting Platforms Vmbo) is 

een manifest opgesteld, waarin aandacht wordt gevraagd voor de slechte staat waarin 

het techniekonderwijs in Nederland verkeert. De Tweede Kamer is actie ter zake 

gevraagd. De Stichting bevindt zich (nog) niet in een zorgzone maar is middels de 

KTS en het Fioretti College Hillegom nauw betrokken bij de ontwikkelingen. 

 Aanmelding: leerlingen worden op basis van advies geplaatst in één van onze klassen 

in het 1e leerjaar. De Citotoets speelt op dat moment geen rol. Indien in juni blijkt dat 

het verschil tussen Cito en advies (erg) groot is, zullen we met ouders/basisschool in 

overleg treden. 

 

2.7 VMBO 
 

Algemeen 

 Vmbo wordt binnen onze Stichting op alle scholen aangeboden en samen leiden de scholen 

een enorme bandbreedte aan leerlingen op via een verzameling van verschillende leerwegen.  

 

Het vmbo heeft voor de 12- tot 16-jarigen vooral een oriënterende en voorbereidende 

functie op het mbo. Door de diversiteit van de leerlingen en de leerwegen en in het belang 

van de behoeften van de vmbo-leerlingen kiezen wij binnen de Stichting  binnen de 

wettelijke kaders voor een zo gevarieerd mogelijk aanbod. 

 

Op basis van de onderwijsvisie en missie van de Stichting leggen we binnen ons vmbo- 

onderwijs 3 belangrijke accenten: 

 Een veilig schoolklimaat via persoonlijke aandacht en begeleiding van onze leerlingen 

 De leerloopbaan en persoonlijke ontwikkeling van de leerling staat via ons 

aantrekkelijk, gedifferentieerd en betekenisvol aanbod centraal 

 Maatwerk leveren we door onze leerlingen ruime keuzes te bieden en daar waar 

nodig extra te begeleiden.  
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MAVO 

In de mavo (voorheen theoretische leerweg binnen het vmbo)  bedienen wij  in 5 gebouwen 

leerlingen op het breukvlak van algemene vorming en beroepsvoorbereiding.  

We willen de mavisten een goede uitgangspositie geven voor het mbo. Daar waar mogelijk 

stimuleren we de doorstroom naar havo.  Voor de mavo-leerlingen bieden we de leerstof 

overzichtelijk, herkenbaar en afwisselend aan om de motivatie en de prestaties te 

bevorderen.  

Binnen onze Stichting is nadrukkelijk  een plek voor leerlingen die met extra tijd en onder-

steuning het mavo-diploma kunnen halen. We dagen de leerlingen uit hun talenten te ont-

wikkelen en doen dit o.a. door onze Technomavo, de mogelijkheid van het volgen van LO2 

als extra examenvak en het volgen van een Fioplus-programma, waarbinnen leerlingen zelf 

keuzes kunnen maken voor kunstzinnige, culturele en sportieve activiteiten. Ook op 

Duinzigt gaan de leerlingen via themalijnen meer aangesproken worden op hun verschillen-

de talenten. In het schooljaar 2013-2014 is in de brugklas van Duinzigt gestart met XL 

Sports, Arts en Discovery. In de komende jaren wordt dit meer uitgebouwd met in de 

bovenbouw een verdieping richting de vervolgopleidingen, waarnaar leerlingen uitstromen. 

 

Beroepsgerichte leerwegen 

De leerlingen van de beroepsgerichte leerwegen zijn leerlingen die graag leren door te doen 

en te ervaren. Binnen onze Stichting kunnen leerlingen daarvoor terecht op de KTS of  op het 

Fioretti College Hillegom. 

Leerlingen hebben echt wat te kiezen op onze scholen en daardoor kunnen hun talenten en 

keuzes tot hun recht komen. Daar zijn we trots op en dat willen we zeker behouden. 

Differentiatie en maatwerk komen binnen de beroepsgerichte leerwegen tot uiting door ons 

aanbod van smalle beroepsopleidende programma’s o.a. via het Vakcollege op de KTS en 

zowel smalle als brede afdelingen op het Fioretti College Hillegom. De smalle programma’s 

zijn vooral geschikt voor de leerlingen, die al een duidelijk beeld hebben van het beroep dat 

bij hen past. Via de bredere programma’s komen we tegemoet aan een uitstel van keuze op 

jonge leeftijd, aan de snel veranderende maatschappij en de steeds sneller wisselende  

functies binnen de arbeidsmarkt. De samenwerking met het middelbaar beroepsonderwijs en 

zeker ook het bedrijfsleven is voor innovatie en aansluiting voor ons essentieel. Daarom 

participeren we o.a. in verschillende platforms. 

Ter bevordering van het zelfvertrouwen en de motivatie van de leerlingen stimuleren we  ook 

hier talentontwikkeling. We doen dit door leerlingen vakken op een hoger niveau dan de 

leerweg die ze volgen, aan te bieden en door ook hen te laten kiezen uit plusprogramma’s 

met sport, dans, ICT, techniek of culturele en kunstzinnige activiteiten. 

 

Voor 2014-2017: ons motto is “we geven net iets meer” en “we doen wat we beloven”. 
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VMBO uitdagingen  2014-2017: 

 

Het vmbo staat in het teken van vernieuwing. Deze richt zich op: 

- Verdiepen en/of verbreden; 

- Afstemming in de regio; 

- Verdere verbetering van de aansluiting op het mbo; 

- Ondernemen; 

- Digitalisering; 

- Duurzaamheid; 

- Trends; 

- Dienstverlening; 

 

Wij bieden onze leerlingen een fraai palet aan mogelijkheden. Zo creëren we prima door-

stroommogelijkheden en succesvolle kansen in beroep en maatschappij. 

 

Ons vmbo bereidt zich nu voor op de vernieuwing van de beroepsgerichte programma’s. We 

(de KTS) doen mee aan een pilot met 40 andere scholen, die gestart is in augustus 2013. In 

dit schoolplan geven we in het kort de richting van de vernieuwing van het vmbo aan. De 

kern bestaat uit drie delen: 

a. Algemene kennis en vaardigheden 

b. Professionele kennis en vaardigheden 

c. LOB 

 

In elke sector wordt één kernprogramma aangeboden. De leerlingen kiezen vervolgens een 

profiel: 

- Economie: Economie en ondernemen of Horeca, bakkerij en recreatie 

- Techniek: “Bouwen, wonen, interieur” of “Produceren, installeren en energie” of 

“Mobiliteit en transport” 

- Intersectoraal: één profiel 

- Zorg en welzijn: één profiel 

Vervolgens zijn bij elk profiel meerdere keuzedelen, waardoor smalle en brede programma’s 

mogelijk zijn. We zullen onze leerlingen goede keuzemogelijkheden voorleggen. 

De profieldelen worden afgesloten met een centraal examen, de keuzedelen met een 

schoolexamen. 
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2.8 ONDERBOUW HAVO/VWO – BOVENBOUW HAVO/VWO TWEEDE FASE 

 

Onderbouw MAVO/HAVO/VWO 

Na een zorgvuldige determinatie worden de leerlingen uit de verschillende klassen na het 

eerste jaar geplaatst in een mavo-, havo-, atheneum- of een gymnasiumklas. De 

eindexameneisen zijn verzwaard en (verplichte) reken- en taaltoetsen worden mogelijk 

ingevoerd. Dit betekent dat criteria voor plaatsing en determinatie aangescherpt zijn. Wij 

monitoren het systeem van plaatsing en determinatie om er zorg voor te dragen dat dit 

systeem naar behoren functioneert. 

 

Bovenbouw HAVO/VWO (algemeen) 

Binnen de Stichting Fioretti Teylingen wordt op twee scholen bovenbouw havo/vwo-

onderwijs aangeboden. Leeuwenhorst en Fioretti Lisse bieden een volledige opleiding op 

havo-, atheneum- en gymnasiumniveau.  

De onderwijskundige achtergronden die in dit schoolplan voor de hele stichting geformu-

leerd zijn, vertalen we voor de bovenbouw havo/vwo in het algemeen onder de noemers 

“begeleiding naar zelfstandigheid”, “rendement” en “talentontwikkeling”. Daarnaast zien we 

een duidelijk verschil in de manier waarop het onderwijs op enerzijds de havo en anderzijds 

het vwo moet worden vormgegeven.  

 

Algemeen 

Begeleiding naar zelfstandigheid 

Leerlingen in de bovenbouw havo/vwo worden voorbereid op universitair of hoger beroeps-

onderwijs. Dit zijn opleidingen waar studenten flinke prestaties moeten leveren met 

betrekkelijk weinig begeleiding of externe motivatie. We gaan ervan uit dat een 16- of 17-

jarige dit niet van de één op de andere dag kan. Dit gaat stapsgewijs en met een duidelijke 

structuur. We begeleiden de leerling daarom expliciet bij het “leren leren”.  

 

Rendement 

Heel meetbaar is het rendement van onze opleidingen in cijfers. Voor onze bovenbouw 

havo/vwo streven we naar doorstroomcijfers en eindexamenresultaten óp of boven het 

landelijk gemiddelde.  

Minder gemakkelijk te meten, maar in de visie van de Stichting net zo belangrijk, is het 

rendement op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen. We 

besteden daarom expliciet aandacht aan: 

- Zelfontplooiing:  Wie ben ik? Waar ben ik goed in? Wat vind ik belangrijk in het leven? 

- Burgerschap: Hoe zit de samenleving in elkaar; kan ik met behulp van de kennis 

hierover mijn eigen standpunten bepalen? kan ik ontwikkelingen kritisch analyseren? 

Kan ik een positieve bijdrage leveren? 

 

Talentontwikkeling 

We willen onze leerlingen helpen te ontdekken waar ze goed in zijn en ze vervolgens 

uitdagen te excelleren. Daarom hebben we een breed aanbod van vakken en niet-

lesgebonden activiteiten. We begeleiden leerlingen in hun keuze en geven ze vervolgens 

zoveel mogelijk de ruimte om zich op eigen kracht te ontplooien.  
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Havo 

Wij zien de havist als een intelligente leerling die ook praktisch en doelgericht is. Daarbij 

heeft een leerling op de havo doorgaans een flinke mate van externe stimulans nodig. 

Daarom bieden we een havist een gestructureerde leeromgeving en feedback/resultaten op 

korte termijn. We dagen de havist uit om (eventueel partieel) te excelleren.  

Uitgaande van deze visie, zoeken we naar een eigen pedagogisch-didactische aanpak voor 

onze havoleerlingen.  

 

VWO 

Leerlingen op het vwo wordt binnen de Stichting Fioretti Teylingen een stevige cognitieve 

uitdaging geboden. Wij verwachten een pro-actieve leerhouding en moedigen dit aan door 

de leerlingen meer invloed te geven op hun eigen leerproces. Het vwo is een voorbereiding 

op wetenschappelijk onderwijs. We werken daarom aan het verwerven van academische 

vaardigheden: een kritische, onderzoekende houding en een stevige basis qua kennis. 

 

2.9 PASSEND ONDERWIJS 

 

Het Samenwerkingsverband, waarin de besturen van de scholen uit de Bollenstreek 

vertegenwoordigd zijn, heeft zich de afgelopen twee jaar gericht op de nieuwe taken en 

verantwoordelijkheden die de invoering en uitvoering van passend onderwijs met zich 

meebrengen. 

 

Leidraad voor passend onderwijs is het “Referentiekader passend onderwijs”, vastgesteld in 

2013. Het daarin geschetst “Breed perspectief” geeft de gezamenlijke visie weer, die zal 

leiden tot een dekkend aanbod van onderwijsondersteuning. 

De Stichting richt zich op de gewenste inhoudelijke veranderingen: 

- Van curatie naar preventie 

- Van indiceren naar arrangeren 

- Van decentraal naar integraal 

 

Wij kiezen voor een hoog niveau van basisondersteuning en een ondersteuningsstructuur 

met afstemming tussen onderwijs, zorg en veiligheid zodat passende ondersteuning 

werkelijkheid wordt. 

De Stichting realiseert zich dat voor het slagen van passend onderwijs de betrokkenheid en 

toerusting van de docenten essentieel is. Wij kiezen voor een hoog ambitieniveau, 

professionalisering, een lerende cultuur en een actief HRM-beleid en lopen daarmee in de 

pas met ambitie nr. 5 van de Prestatiebox. 

 

We hebben in het ondersteuningsplan van ons SWV vastgesteld onder welke voorwaarden, 

waar en met welke ondersteuning de leerlingen onderwijs kunnen volgen. 

 Afspraken met de andere scholen over de minimaal gezamenlijk overeengekomen 

basiszorg. 
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 Concretisering voorzieningen breedtezorg en dieptezorg voor leerlingen die niet 

behoren tot de bandbreedte van de basiszorg en door de school niet zonder meer 

begeleid kunnen worden. 

 Inrichten (door Samenwerkingsverband) van één loket voor transparante toetsing van 

indicatiecriteria, zorgtoeleiding en zorgtoewijzing. 

 In stand houden (met de andere besturen) van de voorzieningen. 

 

Aan het bestuur van het SWV zijn toegevoegd: 

 Het Duin (cluster 3 ZMLK) 

 De Thermiek (cluster 3, meervoudig gehandicapt, langdurig ziek) 

 Leo Kanner (ZMOK e.a.) 

 

Organisatie 

 Plan van aanpak (2012 vanuit het SWV) is bepalend geweest voor de koers 

 Goede wisselwerking tussen beleidsvaststelling (bestuur) en anderzijds 

beleidsontwikkelingen en beleidsuitvoering (directies) 

 Met statuten en reglement is de rechtspersoon vastgesteld 

 De invoering en uitvoering van passend onderwijs op schoolniveau is binnen de 

beleidskaders van het Samenwerkingsverband een verantwoordelijkheid van het 

betreffende schoolbestuur. 

 Het Samenwerkingsverband is regievoerder van de organisatie van breedte- en 

dieptezorg. Het meerjarenbeleid Passend Onderwijs is leidend. 

 De begroting en de jaarrekening van het Samenwerkingsverband wordt gebaseerd op 

alle middelen die het Samenwerkingsverband ontvangt (Regeling Samenwerkings-

verbanden en Rebound + Passend Onderwijs). 

 We bereiden ons voor op de indicatie en bekostiging van LWOO via het SWV. 

 

Voor 2014-2017: Passend Onderwijs is één van de meest complexe vernieuwingen die het 

onderwijs nadert. Of we erin slagen dit werkelijk vorm en inhoud te geven op school- en 

klassenniveau valt zeer te bezien. Veel hangt uiteindelijk samen met de mogelijkheden en 

onmogelijkheden van schoolleiding en docenten, met aanzienlijk minder financiële middelen 

dan voorheen!! 

 

 

2.10 LEERLINGBEGELEIDING EN LEERLINGENZORG 
 

Leerlingbegeleiding ligt vooral in het verlengde van het primaire proces en gaat over het 

welbevinden van de leerling, zijn/haar sociaal-emotionele ontwikkeling en over het volgen 

van de schoolresultaten, keuzebegeleiding en contact met ouders. Leerlingbegeleiding ligt 

op het werkterrein van vakdocenten, mentoren en decanen. Als de inzet van specialisten 

nodig is (zowel intern als extern) gaat het meer om leerlingenzorg. We zullen in het vervolg 

steeds het woord leerlingenzorg gebruiken. 
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Uitgangspunten bij de leerlingenzorg binnen de Stichting zijn: 

- dat het gekoppeld moet zijn aan het onderwijs in de klas 

- dat het gericht moet zijn op vroeg signaleren (preventie); dit om het curatieve aspect 

te verkleinen 

- dat het een integrale benadering moet zijn van de drie partners die een rol spelen, te 

weten ouders, school en externe instanties. 

Deze zorg is gericht op 4 aandachtsgebieden te weten: 

- schoolresultaten 

- studievaardigheidsbegeleiding 

- sociaal-emotionele begeleiding 

- keuzebegeleiding en loopbaanoriëntatie  

Binnen de Stichting hebben alle scholen gekozen voor SOM als het digitale leerlingvolg-

systeem. Beleid is dat hierin alle relevante informatie staat en er wordt gewerkt aan het 

implementeren van een digitale overdracht van leerlingeninformatie vanuit de 

toeleverende scholen en naar het vervolgonderwijs. 

 

De zorg is opgebouwd uit een structuur in 3 lijnen: 

- De eerstelijnszorg wordt gegeven door docenten en mentoren. 

- De tweedelijnszorg door de interne “specialisten”, denk hierbij aan decanen, 

zorgcoördinatoren, dyslexiecoaches, LGF-begeleiders enzovoort. 

- De derdelijnszorg door de externe instanties zoals GGD, Leerplicht, Schoolmaat-

schappelijk werk en politie. 

De invoering van passend onderwijs brengt met zich mee dat de rol van externe instanties 

en begeleiding (zoals de REC’s en de RVC’s) is uitgespeeld. 

Alle financiële middelen voor zorg en ondersteuning lopen dan via het SWV. 

 

De Stichting wil er o.m. door de invoering van passend onderwijs voor zorgen dat aan alle 

leerlingen binnen het voedingsgebied van de scholen goed onderwijs met adequate zorg 

wordt aangeboden. Wij willen een veilige en gezonde omgeving, goed onderwijs en passende 

zorg en ondersteuning. Zo dragen we bij aan een succesvolle schoolloopbaan. Ieder kind 

moet de gelegenheid krijgen zich binnen zijn/haar mogelijkheden ten volle te ontplooien in 

een schoolklimaat van hoge verwachtingen. 

 

Het ondersteuningsprofiel geeft nu een goed beeld van wat een school biedt en kan. Ouders 

weten dan wat zij van iedere school in de regio mogen verwachten. Binnen het 

samenwerkingsverband is de basisondersteuning eenduidig geformuleerd. Verdere 

verbreding en verdieping van de ondersteuning is per school verschillend. 
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3.Bedrijfsvoering 
 

3.1 BEDRIJFSVOERING 

Een belangrijke taak van de bedrijfsvoering is het ondersteunen van de scholen bij het 

uitvoeren van het beleid op de terreinen van financiën, personeel, automatisering en inkoop. 

Tweejaarlijks worden de ontwikkelingen en verbeteringen in een jaarplan weergegeven. De 

komende jaren willen we de mandateringsstructuur verder uitbouwen in vervolg op de keuze 

voor het model Raad van Toezicht – Bestuur. De bedrijfsvoering wil zich verder ontwikkelen 

op strategisch gebied, zodat tijdig op nieuwe ontwikkelingen kan worden ingespeeld. 

 

Algemeen: 

 Het verder uitbouwen van rapportages voor onder andere de directie. 

 Continuïteit in de bezetting optimaliseren in samenhang met de opvang van mogelijke 

 risico’s wanneer personeelsleden van de afdeling voor langere tijd uitvallen. 

 Mogelijkheden onderzoeken van digitalisering van inkomende post. 

 Het verbeteren van de informatie die via de website wordt verstrekt aan ouders, 

 leerlingen en personeel. 

 

Financiën: 

 De jaarlijkse cyclus begroting-formatieplan-jaarrekening in samenhang verder 

 uitbouwen. Tussentijdse rapportages leveren. 

 Onderzoek naar de mogelijke verbetering van de interne werkwijze op het gebied van 

 betalingen en de verdeling van de verschillende werkzaamheden. 

 De invoering van een systematiek om de BTW-aangiften te verzorgen. 

 Verhoging kwaliteit van de verwerking van inkomende facturen met behulp van 

 scansoftware en het gebruik maken van een workflow voor het accorderen van  

 facturen. Dit project wordt eind 2014 en in de loop van 2015 uitgevoerd. 

 

Personeel: 

 Het vervaardigen van analyses en rapportages vanuit de nieuwe verzuim-module. 

 Implementatie van diverse registraties binnen het HRM-systeem voortvloeiend uit de 

 nieuwe cao voor het VO. 

 Onderzoek naar mogelijkheden om processen te vereenvoudigen en te verbeteren door 

 gebruik te maken van het intranet. Hetzelfde geldt voor de informatieverstrekking aan 

 het personeel. 

 Herbeoordeling van de inventarisatie van de werkkostenregeling, zodat deze in 2015 

 kan worden ingevoerd. 

 Opzetten van een nieuw integraal personeelsbeleidsplan (IPB). 

 

Automatisering: 

 Ondersteuning van (aanvullende) nieuwbouwprojecten rond de inrichting van ICT in  

 Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout. 

 De aansluiting van Leeuwenhorst op het telefoniesysteem (VOIP) binnen de Stichting. 
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 Onderzoek naar uniformering van automatisering op het gebied van registraties,  

 betaling van diensten en dergelijke. 

 Onderzoek naar verbetering van Wifi binnen de scholen van de Stichting. 

 Herbeoordeling van de dienstverlening van ondersteunende partijen en het eventueel  

 opnieuw afsluiten van contracten. 

 

Inkoop: 

 Uitvoering en voorbereiding van (Europese) aanbestedingen, o.a. op het gebied van 

 lesmateriaal en de meerjarenplanning van het onderhoud van de scholen. 

 Nazorg van de Europese aanbesteding schoonmaakwerkzaamheden en de kwaliteits- 

 controle op de verrichte werkzaamheden. 

 Het up to date houden van de aanbestedingskalender voor lopende contracten o.a. op 

 het gebied van onderhoud.  

 Onderzoek naar het gebruik van milieubesparende maatregelen, zoals het gebruik van  

 zonnepanelen. 

 Uniformering diverse inkoopterreinen binnen de Stichting, waardoor het aantal  

 leveranciers kan worden gereduceerd en betere kortingen kunnen worden bedongen. 

 Verbetering van de planmatige aanpak van verschillende investeringen, zodat hier  

 mogelijk een extra inkoopvoordeel kan worden behaald. 

 

Daarnaast wil de afdeling bedrijfsvoering projecten en onderzoeken ondersteunen, bij voor-

beeld op het gebied van de ontwikkeling van digitale leermiddelen en de wijze waarop onze 

organisatie deze middelen wil gaan aanschaffen. Hiervoor wordt een werkgroep geformeerd. 

 

3.2 PERSONEELSBELEID 

 

De basis voor het werken bij de Stichting Fioretti Teylingen is een ambitieuze en lerende 

cultuur. Personeelsleden, alle categorieën, moeten zich kunnen ontwikkelen en verder 

bekwamen. “Beter worden” is de uitdaging. “Stilstaan” is – op den duur – achteruitgang. 

De leraar en schoolleider zijn cruciaal voor de kwaliteit van het onderwijs en onmisbaar voor 

de verbetering ervan. De kwaliteit van leraar en schoolleider moet daarom duurzaam 

geborgd worden. De Stichting wil professionele scholen met ruimte voor goed opgeleid 

onderwijspersoneel en een functioneel HRM-beleid (wie zet je waar in, wat zijn ieders 

ontwikkelkansen, op welke wijze professionaliseer je enz.). 

In dit kader volgen wij de ambitie nr. 5 van de Prestatiebox. De kern van het beroep van 

leraar stellen wij vast met een drieluik: 

Vakinhoudelijk bekwaam – Pedagogisch bekwaam – Vakdidactisch bekwaam. 

 

De Stichting werkt nu aan de inrichting van bekwaamheidsdossiers voor de docenten.  

Deze lijn wordt doorgetrokken zodat richting 2020 docenten zich registreren als bekwame 

leraar en activiteiten ondernemen om die registratie te behouden. Daartoe worden zij door 

de Stichting d.m.v. ons scholingsbeleid in staat gesteld. 
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Het beleid is de kwaliteit van de leraar én de schoolleider duurzaam te borgen. Studie, 

scholing en peer review zijn o.m. middelen om dit doel te bereiken. In de kwaliteitsparagraaf 

(2.1) zijn andere mogelijkheden aangegeven, zoals inzet van Kwaliteitscholen.nl. 

Een gewenst resultaat van ons personeelsbeleid is dat werken op onze scholen zeer gewild 

is. 

 

3.3 ARBO-BELEID 

 

Een ander aspect van goed personeelsbeleid is arbobeleid. Het arbobeleid van de Stichting is 

uitgewerkt in de volgende onderdelen: 

- RI&E (Hillegom: 2014 en Lisse: 2015) 

- Het schoolveiligheidsplan (is verschillend per school) 

- Verzuimbeleid, preventieve zorg en deskundige ondersteuning 

- Beleid met betrekking tot omgang, agressie, intimidatie en geweld. 

 

Een arbocommissie, waarin de arbocoördinatoren van de scholen vertegenwoordigd zijn, 

vergadert regelmatig met als doel: versterking expertise, uitwisselen ervaringen en ideeën, 

coördinatie BHV, nieuwe regelingen/onderzoek/registratie. 

 

In onze visie leidt een adequaat arbobeleid tot gezonde en prettige werkomstandig-heden, 

die dan ook het werken met de leerlingen ten goede komt. 

4.Inspectie 

 

De Inspectie beoordeelt de kwaliteit van scholen o.a. op vier onderdelen: 

 Het rendement van de onderbouw (hoe verhoudt plaatsing in het derde leerjaar zich tot  

 het advies van de basisschool) 

 Het rendement van de bovenbouw 

 Het gemiddeld cijfer van het centraal examen 

 Het verschil tussen SE en CSE-cijfer (met 0,5 als grens) 

 

De Inspectie beoordeelt het bovenstaande alleen op cijfermateriaal. Daarbij merken we op 

dat er met “Vensters voor Verantwoording” en “Cum Laude” voor ons meer mogelijkheden 

zijn om achtergronden te schetsen. 

 

In de komende jaren zal de Inspectie haar toezicht uitbreiden. De volgende onderwerpen 

krijgen aandacht en toezicht: 

 Passend Onderwijs 

 Financieel beheer 

 Bestuurlijke kracht 

 

De Inspectie richt zich ook op andere terreinen, zoals burgerschap, veiligheid en 

pedagogisch-didactisch klimaat. 
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Ons beleid is dat we iets meer willen dan een goede basis (basisarrangement), standaard-

voorzieningen en –begeleiding. De scholen willen presteren boven het landelijk gemiddelde 

en zien dat als een kans, een uitdaging.  

Scherp inzetten op de onderdelen van de Prestatiebox maakt dat mogelijk, maar ook zijn er 

extra faciliteiten zoals nieuwbouw en het niveau van de ICT-voorzieningen. De komende 

jaren zullen de scholen van de Stichting verder professionaliseren en zich profileren als 

goed, betrouwbaar met prima prestaties op verschillend gebied. 

5.ICT beleid 

 

De koers  

Onze leerlingen zullen in toenemende mate in een technologische en door media gedreven 

omgeving leven, waarin een overvloed aan informatie beschikbaar is en waarin snelle 

veranderingen in de beschikbare technologische hulpmiddelen plaatsvinden. Het vermogen 

om door het ingewikkelde informatielandschap te navigeren, zowel in een persoonlijk als in 

een professioneel verband, vraagt een scala aan elementaire ict-, en mediavaardigheden. 

Wij willen dat ICT vooral wordt ingezet ter verbetering van de efficiëntie en effectiviteit van 

de lessen, daar waar onze docenten dat mogelijk achten. Nieuwe didactische werkvormen 

doen hun intrede waarbij gebruik gemaakt wordt van internet, elektronische leeromgevingen 

en digitaal leermateriaal. Leerlingen kunnen door het gebruik van ICT een meer actieve en 

participerende rol toebedeeld krijgen in het leerproces. Ze werken vaker samen aan 

opdrachten en gebruiken daarbij digitale hulpmiddelen voor het zoeken, delen en bewerken 

van informatie. Ons onderwijs kan dan aansluiten op een veranderende maatschappelijke en 

economische context. Zo geven wij vorm aan de missie van onze scholen: het geven van 

uitdagend, aantrekkelijk en effectief onderwijs. 

Leerlingen hebben verschillende leerstijlen en verschillen qua tempo en leerstrategie. Met 

behulp van ICT kunnen leerlingen, binnen door de docent aangegeven kaders, hun eigen 

leertraject uitstippelen. Voor leerlingen met bepaalde leerproblemen (dyslexie, dyscalculie) 

biedt ICT een groot scala aan remediërende programma’s, waardoor het voor docenten 

mogelijk wordt om maatwerk te bieden. 

 

De rol van de docent 

Onze docenten vervullen als professional een sleutelrol bij het realiseren van het rendement 

van het onderwijs. Binnen het gehele pakket aan leermiddelen, dat de docent ten dienste 

staat, speelt digitalisering een steeds belangrijkere rol. Een docent die in staat is ICT op een 

juiste manier in te zetten bij het lesgeven, kan er voor zorgen dat de kwaliteit en de 

opbrengsten van het onderwijs verbeteren.  

 

Met de integratie van computers en laptops in het onderwijs wordt de docent uitgedaagd de 

wijze van instructie aan te passen aan deze verandering. Per vakgebied heeft de docent een 

belangrijke stem in welke mate digitalisering en het gebruik van ICT bijdragen aan het 

rendement van het onderwijs. 

 

 



 

Schoolplan 2014-2017                                                                                      Pagina 22 van 66 

 

De rol van de directie 

De directie dient op het gebied van ICT-toepassingen de randvoorwaarden te creëren binnen 

de financiële mogelijkheden en te onderhouden zodat het de docenten mogelijk wordt 

gemaakt de talenten van elke leerling maximaal te laten renderen. De ambitie is om met 

inzet van ICT-hulpmiddelen onderwijs te  verzorgen dat aansluit bij de leer- en 

ontwikkelingsbehoeften van de individuele leerling met daarbij grote aandacht voor het 

ontwikkelen van de eigen talenten. Daarnaast bevordert de directie de deskundigheid van 

docenten. 

 

Ervaringsgegevens 

Afwisseling is de belangrijkste randvoorwaarde voor interessante lessen, want monotone 

lessen die in hoge mate voorspelbaar zijn, leiden gegarandeerd tot aandachtsverlies. De 

inzet van ICT kan ook bijdragen aan deze afwisseling. Het is én-én, niet het één of het 

ander: de rol van docent als inspirator en motivator blijft centraal staan. 

 

Waar staan we nu? 

De directie heeft zich het afgelopen half jaar – maar in feite al langer – georiënteerd op ICT-

ontwikkelingen in den lande, maar vooral ook op de eigen school: wat kunnen en willen onze 

docenten, welke mogelijkheden en lesmateriaal zijn er, welke koers kunnen we varen. Aan 

de hand van artikelen, VO-content, Expanding Visions, Kennisnet (de vier bouwstenen), 

Businesscase vervanging folio  lesmateriaal  door Stercollecties VO-content, receptenboek 

implementatie stercollecties en de notitie ‘toekomst ICT op SFT’ zijn gedachten en ideeën 

bepaald. De gesprekken hierover zijn in verslagen vastgelegd.  Pilots en projecten bij ons en 

op andere scholen moeten ons van meer informatie voorzien. De notitie “Tabletklassen, gaan 

we digitaal?” geeft daar ook een beeld van (zie bijlage). We zijn er sowieso van overtuigd dat 

digitalisering van het onderwijs, hoe je er ook naar kijkt, het toekomstbeeld is.  Op 28 mei 

en 25 juni 2014 heeft de directie zich tijdens het directie-overleg uitgesproken over de 

gewenste ontwikkeling de komende jaren. 

 

Voor het schoolplan geldt: 

- De directie kiest voor de route van bol tot bol (iteratieve planning, variabel bestemmings- 

 plan). Aanduiding: Innovatietraject “digitaal onderwijs”. 

 

Dit betekent: 

- In september 2014 start een onderzoek naar de implementatie van een hoogwaardig  

 WiFi-netwerk op de scholen van de Stichting: realisatiemogelijkheden, kosten en tijdpad.  

 Bedrijfsvoering bezoekt scholen waar dit reeds gerealiseerd is; 

- Op de scholen wordt tijd en geld/materiaal beschikbaar gesteld om te ontwikkelen  

 (begroting 2015). Docenten/vaksecties kunnen een voortrekkersrol spelen; 

- Docenten worden geschoold op ict-gebruik. Het gaat niet alleen om het gebruik van  

digibord en i-pad maar ook om het uitwerken van digitaal beschikbare gegevens tot 

lesmateriaal (begroting 2015); 

- We scheppen voorwaarden om te starten met een pilot i-pad/laptop klas (begroting 

 2015). 
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6.ROSRijnland en Regionaal Platform Rijnstreek 
 

Stichting Fioretti Teylingen bekleedt een vooraanstaande positie binnen bovengenoemde 

regionale organisaties die zich bewegen op het gebied van de onderwijsarbeidsmarkt. De 

Stichting voorziet in de dagelijkse leiding en is penvoerder van beide organisaties. 

 

ROSRijnland 

De Regionale Opleidingsschool Rijnland is een academische opleidingsschool. Als 

samenwerkingsverband van zes  regionale scholen en vier lerarenopleidingen verzorgt  

ROSRijnland de opleiding en begeleiding van studenten van de lerarenopleidingen en biedt 

ruimte aan praktijkonderzoek van studenten en eigen docent-onderzoekers ten behoeve van 

de schoolontwikkeling. Als erkende academische opleidingsschool ontvangt ROSRijnland 

zelfstandig bekostiging van de overheid. Die bekostiging is afhankelijk van het aantal 

studenten. In het schooljaar 2014-2015 bedraagt de bekostiging € 350.000 op basis van 

230 studenten gedurende het voorgaande schooljaar (t-1). De 230 studenten, eerstegraads 

en tweedegraads, vinden hun weg op de 15 locaties van de 6 “ROS-scholen”. Van dat aantal 

neemt de Stichting Fioretti Teylingen 75 studenten (van 1e tot en met 4e jaars) voor zijn 

rekening. Het moge duidelijk zijn dat de Opleidingsschool een belangrijke bron vormt voor 

de werving van nieuw personeel. Het beleid is om de toekomst (de subsidie door OCW) veilig 

te stellen. 

 

Regionaal Platform Rijnstreek 

Sinds de oprichting van het Platform in 2003 is de Stichting nauw betrokken bij de 

organisatie. Het Platform, waarbij alle scholen uit de regio Rijnstreek (van Hillegom tot 

Schoonhoven) zijn aangesloten, is opgericht om d.m.v. arbeidsmarktprojecten de dreigende 

tekorten aan onderwijspersoneel het hoofd te bieden. De overheid gebruikt het Platform om 

subsidies ter stimulering van de arbeidsmarkt regionaal in te zetten. Het gaat daarbij om 

aanzienlijke bedragen: 

 Projectperiode 2003 – 2005: € 1 miljoen 

 Projectperiode 2007 – 2011: € 2,4 miljoen 

 Projectperiode 2013 – 2016: € 1,5 miljoen 

In de eerste twee projectperiodes heeft de Stichting geparticipeerd in diverse projecten en 

huisvestte tevens het Regionaal Servicepunt Onderwijs en het secretariaat van het Platform. 

 

In de huidige projectperiode participeert de Stichting in de volgende projecten: 

 Halverwege: een project dat zich bezighoudt met levensfasebewust beleid 

 De startende leraar: gericht op begeleiding van startende docenten gedurende de 

zogenaamde inductiefase, de eerste vier jaren van de beroepspraktijk, met als doel: 

behoud van onderwijspersoneel. 

 Digitale didactiek: opleiding van e-coaches en e-innovators om de didactiek meer en 

verantwoord te koppelen aan de huidige digitale mogelijkheden. 
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7.Algemene schoolgegevens 

 

De Stichting Fioretti Teylingen, de denominaties en schooltypen, locaties en adressen 

Dit schoolplan handelt over het Fioretti College en het Teylingen College, brede katholieke 

scholengemeenschappen in de Duin- en Bollenstreek voor gymnasium, atheneum, havo, 

mavo en vmbo waarin opgenomen de basisberoepsgerichte leerweg, de kaderberoeps-

gerichte leerweg en het leerweg ondersteunend onderwijs. 

Het onderwijs is voor de diverse onderwijstypen gehuisvest in de volgende locaties: 

 

Fioretti College Lisse: 

 

Fioretti College   Schooltype: gymnasium, atheneum, havo en mavo-brugklas 

Sportlaan 3 

2161 VA  LISSE 

Tel:  0252-433466 

Fax:  0252-414825 

 

Uitermeer   Schooltype:  mavo 

Fazantstraat 66    

2162 GM  LISSE 

Tel: 0252-431030 

Fax: 0252-414341 

 

Fioretti College Hillegom: 

 

Fioretti College Hillegom  Schooltype:  vmbo beroepsgerichte leerwegen met leerweg- 

Van den Endelaan 5a    ondersteunend onderwijs en leerwerktraject, mavo, 

2182 ES Hillegom    onderbouw havo (leerjaar 1, 2 en 3). Sectoren: zorg en 

Tel. 0252 – 461900  welzijn, economie en techniek. 

Afdelingen: zorg & welzijn breed, verzorging, uiterlijke 

verzorging, handel & verkoop, bouwtechniek, 

techniekbreed en voertuigentechniek. 

 

Teylingen College KTS: 

 

Leidsevaart 4   Schooltype:  Vakcollege voor techniek (bouw, metaal, elektro), 

2215 RE  VOORHOUT    consumptief en Technomavo (vmbo basisberoeps- 

Tel.: 0252 – 461800   gerichte en kaderberoepsgerichte leerweg, 

Fax: 0252-217095   leerweg ondersteunend onderwijs) 
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Teylingen College Duinzigt: 

 

Wijttenbachweg 23  Schooltype:  mavo en havo (leerjaar 1 en 2) volgens de 

2341 VX  OEGSTGEEST    ivo-werkwijze 

Tel.: 071 – 5171131 

Fax: 071 – 5170416 

 

Teylingen College Leeuwenhorst 

   

Langelaan 1   Schooltype: mavo, havo, atheneum en gymnasium 

2211 XT  NOORDWIJKERHOUT    

Tel.: 0252 – 373216 

Fax: 0252 - 372210 

 

Postadres voor alle scholen:  Postbus 200, 2215 ZL  VOORHOUT 

Grondslag: Rooms-katholiek 

Bestuursnummer: 53990 

Brinnummer 

OOUZ (Fioretti College) 

02KB (Teylingen College) 

Inschrijfnummer K.v.K.: 41198151. 

 

Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden: 

 

De heer M. Bogerd 

De heer P. Bronstring 

Mevrouw L. van Dijk 

Mevrouw T. Kwik 

De heer H. Westerhof (voorzitter) 

 

Bestuurssecretariaat: 

Bestuurssecretariaat Stichting Fioretti Teylingen 

Mevrouw M. Seerden 

Van den Endelaan 5a   Postbus 200 

182 ES Hillegom   2215 ZL  VOORHOUT 

Tel: 0252-433491 

Email: secretariaat@stichtingfiorettiteylingen.nl 

 

  

mailto:secretariaat@stichtingfiorettiteylingen.nl
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Directie- en bestuursgegevens 

 

De directie/bestuur van de Stichting Fioretti Teylingen wordt gevormd door: 

 

Algemeen directeur / bestuurder 

De heer C. Kool 

 

Directeuren 

Mevrouw M.C.J.C. Clignett-van Beijsterveldt, directeur Fioretti College Hillegom 

De heer drs. J.H. Copier, directeur Fioretti College Lisse 

De heer A.C.M. de Groot, directeur Teylingen College, KTS 

De heer drs. J.P.M. van de Meerendonk, directeur Teylingen College, Duinzigt 

De heer drs. C.T. Slats, directeur Teylingen College, Leeuwenhorst 

De heer drs. H. Wilmink, directeur kwaliteit en professionalisering 

 

Adjunct-directeuren Fioretti College 

Mevrouw D. Frèrejean, adjunct-directeur Fioretti College Lisse, locatie Sportlaan 

De heer M. de Kievit, adjunct-directeur a/i Fioretti College Lisse, locatie Sportlaan 

De heer R.G.P. de Kleijn, adjunct-directeur Fioretti College Lisse, locatie Uitermeer 

De heer B.J.H.T.O. Kersten, adjunct-directeur Fioretti College Hillegom 

De heer F.J.W. Out, adjunct-directeur Fioretti College Hillegom 

 

Adjunct-directeuren Teylingen College 

De heer W. Perquin, adjunct-directeur KTS 

De heer J. van Leeuwen, adjunct-directeur Leeuwenhorst 

Mevrouw J. Wels, adjunct-directeur Leeuwenhorst 

De heer drs. F. de Haan, adjunct-directeur Duinzigt 
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8.JAARPLANNEN 2014-2015 en EVALUATIE JAARPLANNEN 2013-2014 

 

BIJLAGE 1 EVALUATIE JAARPLAN 2013-2014 TEYLINGEN COLLEGE, SECTOR DUINZIGT 

 

JAARPLAN      RESULTAAT 

Opnieuw formuleren missie en 

visie op decentraal niveau. 

Missie en visie zijn opnieuw geformuleerd (vooral op MT niveau) 

vervolgens met het hele team besproken en algemeen 

geaccepteerd. 

   

POP-gesprek teamleiders met 

teamleden i.h.b. over de 

resultaten van leerlingen 

POP gesprekken zijn breed gevoerd met vrijwel iedereen (MT heeft 

scholing gehad in de 5 rollen van de docent om deze te 

gebruiken). De kwaliteit is nog niet overal naar wens geweest maar 

blijft speerpunt. 

Teamontwikkelingsplan met 

concrete doelstellingen o.m.  

gericht op verhogen rendement 

De teams hebben zich zeker verder ontwikkeld en de leerling-

begeleiding is voortdurend geëvalueerd en verbeterd. Echter het 

werken met elkaar in een team heeft nog veel focus nodig gehad. 

De doelstelling om door intensievere begeleiding en ook meer 

contact met ouders het rendement qua uitstroom en ook examen-

resultaten te verbeteren heeft effect gehad. 

Overleg schoolleiders met 

secties gericht op resultaat, 

verantwoording en verbetering 

Is met elke sectie geweest n.a.v. gegevens uit Cum Laude en er is 

een begin gemaakt met afspraken over doelen voor de toekomst. 

Rol in nieuw 

Samenwerkingsverband 

We zijn per 1 augustus (een jaar eerder dan moest) overgestapt 

naar het nieuwe SWV. Op directie- en zorgcoördinatorniveau zijn 

de contacten goed en veelvuldig. Ook hebben we goed gebruik 

kunnen maken van het zorgloket. Het “SOP” is verder ook klaar. 

Kortom we zijn tevreden over de overstap. 

Nieuwe structuur mentoraat Er is een evaluatie geweest onder alle teams over het mentoraat in 

de nieuwe vorm. Conclusie is dat het voordelen heeft maar dat een 

aantal praktische bezwaren opgelost moet worden. Bij een aantal 

collega’s is er zorg over de band mentor en zijn groep. Voor het 

nieuwe schooljaar is b.v. veel meer geprobeerd om 2 mentoren een 

klas te laten delen. 

Start Kurzweil in brugklas, 

planning volgende jaren 

De start met Kurzweil in de brugklas is geslaagd. In de beginfase 

kostte het wel moeite om alle collega’s hun materiaal voor 

digitalisering aan te laten leveren en is er extra OOP ruimte 

vrijgemaakt om te digitaliseren. Van de 18 leerlingen, die in de 

brugklas met Kurzweil gestart zijn, werken er nu in de tweede nog 

15 mee. Respons van leerlingen en ouders is positief. 

Evaluatie Zorgplan en 

Zorgstructuur 

Ook met het opstellen van het school-ontwikkelingsplan (SOP) voor 

het samenwerkingsverband is ons zorgplan nog eens tegen het 

licht gehouden. De zorgstructuur is veranderd doordat we ervoor 

gekozen hebben de ambulante begeleider via detachering twee 

dagen per week vast in de school te hebben. 

Herprofilering Duinzigt XL Met de brugklas enquête onder leerlingen en ouders zijn ook 

vragen meegenomen over DZ XL. We kunnen de reacties als 

algemeen positief ervaren, waarbij met name het bijzondere 
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karakter (anders dan andere lessen) verder uitgebouwd moet 

worden omdat dat het meest gewaardeerd wordt. In groepjes is 

gewerkt aan de voorbereiding van DZ XL in klas 2.  In de MR zijn er 

zorgen voor klas 2 en 3 als XL ruimte van andere vakken kost. Er is 

wel de bereidheid om er mee verder te gaan (en een en ander goed 

te volgen), ook de bereidheid om middelen vrij te maken om het 

als extra op de tabel te geven. 

XL in klas 3, dat in 2015 ingevoerd zal worden is nog in 

ontwikkeling, daarom is er een brede denkgroep hierover bij elkaar 

geweest, die nog verder gaat. Daarnaast zijn er voor het jaar 2014-

2015 project-uren naar collega’s gegaan om een voorstel te 

ontwikkelen voor een plus aanbod voor de goede leerling op DZ. 

Financieel gezond en een 

sluitende begroting 

Met scherp op de uitgaven letten en de ruimte, die de Stichting aan 

DZ geeft, zijn we formatief en financieel goed rondgekomen. 

 

PRESTATIEBOX 

Goede prestaties op de 

kernvakken, brede ontwikkeling 

Door extra inzet op taal- en rekenonderwijs, zowel in leerling-

lesuren als tijd voor collega’s om een en ander te coördineren 

verwachten we steeds beter resultaat.  Het monitoren via toetsing 

van taal- en rekenniveaus is onderhand standaardprocedure. De 

cijfers voor Nederlands en wiskunde en Engels op het eindexamen 

waren goed. De rekentoets blijft zorg vragen (maar dit is landelijk). 

We wijken niet negatief af van landelijke gegevens. Er is afgelopen 

jaar besloten om het rekenonderwijs door een select aantal 

collega’s te geven en iemand met pabo-achtergrond als 

rekencoördinator aan te stellen. Dat is m.i.v. 2014-2015 gebeurd. 

Maximaliseren prestaties, 

opbrengst gericht werken 

In de Skillz lessen in de brugklas zijn de leerlingen naar gegevens 

basisschool ingedeeld in basis- c.q. verrijkingsgroepen op het 

gebied van taal en rekenen. Hierbij is per trimester nog gewisseld 

naar aanleiding van cito-toetsen. Ook is gericht gewerkt aan 

verbetering van onderdelen op basis van deze toetsen bij de 

individuele leerling. Een en ander is op het eind van het jaar 

geëvalueerd en er zijn een aantal aanpassingen voor volgend jaar 

gemaakt. Onder andere pas indelen in niveaugroepen nadat we 

eigen gegevens hebben. 

Daarnaast groeit  de bewustwording van naast het pedagogische 

aspect meer aandacht voor de resultaten (en we ook verbetering 

b.v. van de examenresultaten afgelopen jaar hebben gehad), is het 

op een systematische wijze opbrengstgericht werken bij rapport en 

examenresultaten nog te weinig van de grond gekomen. 

Aandacht voor verschillen, 

maatwerk 

Naast wat hier direct boven staat over de Skilzz lessen (taal en 

rekenen) is het ivosysteem met haar extra begeleiding nog steeds 

waardevol voor het vooral buiten klassenverband omgaan met 

verschillen. 

Ambitieuze leercultuur, 

excellentie, hoogbegaafdheid 

Waar wij in het kader van de ambitieuze leercultuur binnen het 

kader van XL, leerlingen wilden uitdagen om dieper op onder-

werpen in te gaan, is dit voor het eerste jaar naar tevredenheid 

gelukt. (Zie ook eerdere opmerking over enquête). We gaan voor 

komend jaar weer verbeteren en het uitbreiden naar klas 2. Bewust 

is er ook voor gekozen om bij alle leerlingen, die een extra 



 

Schoolplan 2014-2017                                                                                      Pagina 29 van 66 

 

examenvak in klas 4 wilden, dit mogelijk te maken. 

Lerende cultuur voor docenten 

en schoolleiders. Goed HRM 

beleid 

 

 

ONDERDELEN UIT NOA 

Modernisering Onderwijstijd nvt 

Bevoegdheid, scholingsplan Wat betreft de bevoegdheid is er een veel duidelijkere monitoring 

vanuit de schoolleiding en zijn de kaders duidelijker gesteld.  

Professionele ontwikkeling, de 

docent mag én moet 

ontwikkelen 

Door docenten in POP-gesprekken meer te spiegelen  zijn de 

individuele noden en wensen duidelijker in kaart gebracht. En waar 

dit extra externe scholing betekende, is dit bijna altijd mogelijk 

geweest. Ook is er teamsgewijze scholing geweest (b.v. voor de 

bovenbouw examentaal en de onderbouw groepsdynamica) 

 

 

BIJLAGE 2 JAARPLAN 2014-2015 TEYLINGEN COLLEGE, SECTOR DUINZIGT 

 

Het meerjarenplan 2014-2018 is na vele gesprekken met docenten, teamleiders en directie 

tot stand gekomen. De missie en visie verwoordt de school die we willen zijn. De analyse van 

externe ontwikkelingen maakt duidelijk op welke zaken we zullen moeten anticiperen. De 

tevredenheidsonderzoeken laten zien hoe leerlingen en ouders ons waarderen. Dit alles 

heeft geleid tot een drietal speerpunten, alle wijzend in een zelfde richting, namelijk goed 

onderwijs dat aansluit bij behoeften en talenten van leerlingen. 

Het meerjarenplan 2014-2018 geeft de richting aan waarin we ons zullen ontwikkelen. 

Kernachtig gesteld gaat het de komende vier jaar om een uitdagend onderwijsaanbod, 

aantrekkelijke lessen en bekwame docenten. Jaarlijks zullen deze drie hoofdthema’s in het 

jaarplan vertaald worden naar concrete doelen. 

Uit voorgaande jaarplannen loopt een aantal doelstellingen nog door in schooljaar 2014-

2015. Op het gebied van onderwijs gaat het om de verdere ontwikkeling van Duinzigt XL en 

het taal- en rekenbeleid. Op het gebied van leerlingenbegeleiding gaat het in het bijzonder 

om het uitwerken van Passend onderwijs, het verder ontwikkelen van het mentoraat en de 

begeleidingslessen en het gebruik van Kurzweil. 

 

1. Uitdagend onderwijsaanbod 

Het doel is te komen tot een uitdagend mavo-plusaanbod voor leerlingen, die met weinig 

uitleg de lesstof snappen, goed zijn in één of meer vakken, van een 7 een 8 kunnen maken 

en/of na de mavo door willen naar de havo. 

Een werkgroep gaat in schooljaar 2014-2015 een viertal opties uitwerken. Kort gezegd zijn 

dat: versnellen, verlengen, verbreden en verdiepen. In alle gevallen is het doel goede 

leerlingen uit te dagen en een eventuele overstap van mavo naar havo te versoepelen. 

Bij versnellen halen leerlingen in drie jaar hun mavodiploma. Bij verlengen volgen leerlingen 

na het examen een havo-programma. Verbreden betekent dat leerlingen meer vakken 

volgen en in meer dan 6 vakken examen doen.  
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Een aantal vakken hebben ze dan minder uren per week. Verdiepen tot slot betekent dat de 

lessentabel dezelfde blijft, maar dat de mavoplusleerlingen bij een aantal vakken een extra 

(havo)programma volgen. 

In februari 2015 presenteert de werkgroep een voorstel aan de directie, waarin genoemde 

opties zijn uitgewerkt. De voorstellen zijn intern met betrokken collega’s en secties 

besproken en op draagvlak getoetst en voorzien van aandachtspunten voor de invoering. De 

werkgroep zal in zijn plannen rekening houden met de verdere ontwikkeling van Duinzigt XL 

en Skillz. 

 

2. Aantrekkelijke lessen met ICT 

Het doel is om door een ruimere inzet van ICT-toepassingen te komen tot aantrekkelijke 

lessen. Met aantrekkelijke lessen bedoelen we lessen waarbij leerlingen geboeid zijn en de 

stof zodanig wordt aangeboden dat het aansluit bij hun niveau. Als leerlingen vaker en 

gemakkelijker aanvullend lesmateriaal kunnen bereiken dat tegemoet komt in hun 

behoeften, zullen de resultaten verbeteren. 

Er is een werkgroep gevormd. De focus ligt op het begeleiden/opleiden van individuele 

collega’s en secties en beleidsvoorbereiding op schoolniveau.  

Om het gebruik van ICT in de lessen te stimuleren worden in schooljaar 2014-2015 collega’s 

ondersteund door een lid van deze werkgroep. Minimaal vijf collega’s worden begeleid om 

zelfstandig ICT in hun lessen te kunnen inzetten. De begeleiding is zodanig dat deze 

collega’s hun kennis en enthousiasme gaan uitdragen in hun sectie. 

Daarnaast gaat dit lid van de werkgroep ideeën verzamelen hoe collega’s ICT in hun lessen 

kunnen toepassen. In februari 2015 geeft ze een overzicht van mogelijkheden met 

aandachtspunten voor het gebruik. 

Twee andere leden van de werkgroep gaan in schooljaar 2014-2015 het gebruik van de 

SOM-studiewijzer als hulpmiddel bij het huiswerk stimuleren en begeleiden. Het streven is 

dat in mei 2015 een meerderheid van de leerlingen aangeeft dat zij bij het maken en leren 

van het huiswerk de SOM-studiewijzer als nuttig ervaren. 

Daarnaast zullen de werkgroepleden onderzoeken welke ICT-toepassingen kunnen bijdragen 

aan meer differentiatie in de les. Zij zullen deze mogelijkheden met collega’s bespreken en 

op draagvlak toetsen. In februari 2015 presenteren zij een voorstel aan de directie. In het 

voorstel wordt een duidelijk beeld geschetst van de consequenties (technisch, financieel, 

scholing) en aanbevelingen gedaan over invoering. 

 

3. Bekwame docenten 

In 2018 zijn alle docenten bevoegd of behalen hun bevoegdheid in de daarvoor gestelde 

termijn. Daarnaast zijn docenten structureel bezig om hun bekwaamheid 

te onderhouden. Onder bekwaam verstaan we dat de docent over de 

competenties beschikt om aantrekkelijke lessen te verzorgen aan 

leerlingen met verschillende behoeften. Twee CPS-publicaties vormen de 

basis: “De vijf rollen van de docent” en “Differentiëren is te leren”. 

Er is een werkgroep samengesteld die in de eerste helft van schooljaar 

2014-2015 een aantal zaken organisatorisch gaat regelen om in de 

tweede helft van het jaar schoolbreed met de vijf rollen van start te kunnen 

gaan. 
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Concreet betekent dat alle formulieren in samenhang worden bekeken en aangepast 

(lesobservatie, enquête, gespreksformat, gespreksverslag en pop-formulier). Ook komt er 

een voorstel voor een nieuw bekwaamheidsdossier. Daarnaast zullen de verschillende 

instrumenten worden voorbereid (intervisie, collegiale consultatie, boeken, videobegeleiding, 

coaching). Tot de voorbereidende fase hoort ook het organiseren en begeleiden van een 

studiedag op 5 januari 2015. 

In de tweede helft van het schooljaar worden de formulieren door teamleiders en docenten 

gebruikt en worden de instrumenten ingezet. In deze uitvoerende fase kunnen leden van de 

werkgroep ingezet worden om docenten te coachen. 

In mei 2015 geeft een ruime meerderheid van de docenten en alle teamleiders aan dat ze bij 

het werken aan bekwaamheid de nieuwe formulieren en instrumenten als nuttig ervaren. 

 

4. Duinzigt XL 

Duinzigt XL is nog niet, zoals de ivo-werkwijze, van ons allemaal. De directie en teamleiders 

zullen moeten blijven uitleggen en uitdragen dat Duinzigt XL hoort bij de manier waarop wij 

naar leerlingen en onderwijs kijken (ieder kind is uniek met minnen én plussen).  

XL-klas 1 draait voor het tweede jaar, het programma is op basis van de eerste ervaringen 

verbeterd en zal worden vastgelegd. 

XL-klas 2 draait voor het eerst. Docenten krijgen de ruimte om de modules naar eigen 

inzicht te ontwikkelen. Daarbij houden ze wel rekening met de typische kenmerken van XL 

en het programma in klas 1 en 3. Voor iedere richting is er vanuit het MT één 

teamleider/directielid verantwoordelijk. 

XL-klas 3 krijgt de vorm van twee weken. Eén week met allerlei lessen en activiteiten waarin 

leerlingen een beeld krijgen van wat ze met hun ontdekte en ontwikkelde talenten kunnen in 

vervolgonderwijs en beroep. De andere week krijgt de vorm van een stage waarin leerlingen 

hun talenten bij een bedrijf of instelling inzetten. Er komt een werkgroep die deze kaders 

verder gaat uitwerken. De adjunctdirecteur zal deze werkgroep voorzitten. In februari 2015 

presenteert de werkgroep een voorstel met daarbij de consequenties van de gemaakte 

keuzes. Indien nodig wordt instemming gevraagd aan de MR. 

 

5. Taal en rekenen 

Bij taal en rekenen is in schooljaar 2013-2014 gestart met een meer opbrengstgerichte 

manier van werken. Op basis van metingen (o.a. Cito VAS-

toetsen) krijgen leerlingen taal- en rekenlessen op hun 

niveau. Het is onvoldoende duidelijk of en op welke wijze de 

inhoud van deze lessen is afgestemd op de eisen zoals die in 

de referentieniveaus zijn beschreven. 

Het rekenonderwijs wordt ook beter door met een vaste 

sectie van rekendocenten te werken, hen regelmatig te laten overleggen en te scholen in de 

specifieke rekendidactiek. De rekencoördinator zal in de tweede helft van het schooljaar hier 

voorstellen voor doen. De directie houdt de steeds wijzigende regelgeving rond de 

rekentoets in de gaten en informeert leerlingen, ouders en collega’s op tijd. 

In de begeleidingslessen van klas 3mavo zal de training ‘Examentaal’ worden gegeven. 
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6. Passend onderwijs 

Met Passend onderwijs zijn de rugzakken verdwenen. Het signaleren van problemen bij 

leerlingen en het vertalen daarvan naar ondersteuningsbehoeften en concrete acties is een 

zaak waarbij docenten, teams, teamleiders, zorgcoördinator en begeleider passend 

onderwijs ieder een eigen rol hebben. Die is, net als de samenwerking met het Loket 

passend onderwijs, in het schoolondersteuningsprofiel beschreven. Dat moet dit schooljaar 

in de praktijk gaan werken. 

 

7. Mentoraat 

Sinds schooljaar 2013-2014 is de klassikale en individuele begeleiding 

gescheiden. Doel is dat hiermee zowel de informatie en voorlichting als 

de persoonlijke aandacht kwalitatief beter wordt. Uit tevredenheids-

onderzoeken (maart 2015) moet blijken dat leerlingen en ouders dit 

merken. Ook mentoren geven aan dat de nieuwe opzet goed werkt. 

 

8. Kurzweil 

In de afgelopen twee jaren is het gebruik van Kurzweil zorgvuldig voorbereid en begeleid. In 

2014-2015 werken 18 leerlingen in klas 1 en 15 leerlingen in klas 2 met Kurzweil. In mei 

2015 oordelen deze leerlingen positief over het gebruik van Kurzweil. Ze geven aan dat ze 

met Kurzweil betere resultaten halen en door docenten en begeleiders goed ondersteund 

zijn. 
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BIJLAGE 3 EVALUATIE JAARPLAN 2013- 2014 TEYLINGEN COLLEGE, SECTOR LEEUWENHORST 

 

JAARPLAN      RESULTAAT 

Iedere docent kan de visie op 

onderwijs aan de leerlingen in 

zijn kernteam verwoorden en 

past deze toe in zijn lessen 

Uit de evaluatie (korte enquête onder het lesgevend personeel) blijkt, 

dat dit doel nog niet bereikt is. Wel komt naar voren dat het in de 

kernteams en vakgroepen onderwerp van gesprek is. Slechts een 

kleine meerderheid geeft aan dat dit tot concrete toepassingen heeft 

geleid in de lessen. 77% van de bevraagden geeft wel aan dit een 

belangrijk onderwerp te vinden. Reden te meer om er de komende 

jaren blijvend in te investeren.    

Vorderingen 100% groep Deze onderwijsontwikkelgroep heeft met name in de eerste helft van 

het schooljaar naar tevredenheid geoefend met technieken om het 

rendement van de lessen te verhogen. De opgedane expertise op het 

gebied van intervisie en didactiek zal komend jaar goed gedeeld 

kunnen worden met de rest van het docententeam. 

Wederzijds lessen observeren 

door docenten – bij elkaar in 

de les 

90% van de docenten heeft dit gedaan en is positief. Er is hiermee 

een belangrijke stap gezet naar de cultuurverandering die nood-

zakelijk is om intervisie en ‘samen beter worden’ structureel in de 

school te brengen. 

Verbetering 

doorstroomrendement tot 

boven landelijk gemiddelde 

Dit is gerealiseerd, zowel in onder- als in bovenbouw. 

Verbetering ouder- en 

leerlingtevredenheid 

Met name in het tevredenheidsonderzoek onder ouders en leerlingen 

in leerjaar 3 is de uitslag zonder meer beter dan vorig jaar. In 

leerjaar 1 is het echter minder. Dit onderzoek is lastiger te inter-

preteren omdat het op een ander moment in het schooljaar is 

afgenomen dan het vorige onderzoek en omdat de benchmark 

anders is dan afgelopen jaren.  

Beoordeling talentklassen De programma’s zijn verbeterd. Dit schooljaar hadden we echter de 

compensatieregeling voor talentklas leerlingen laten vervallen. 

Hierdoor hadden deze leerlingen een middag meer les dan andere 

leerlingen, hetgeen een duidelijk demotiverend effect had.  

Verbetering en actualisering 

vakwerkplannen 

Heeft plaatsgevonden. Het blijkt echter dat het nog lang niet voor 

alle collega’s een vanzelfsprekendheid is om planmatig te werken. 

Hier blijft een inspanning van de leiding noodzakelijk om de 

vakgroepen aan te sporen.  

Middels mentoren de 

communicatie met ouders 

verbeteren 

Is verbeterd. Vooral de algemene email per periode die iedere 

mentor verstuurd met nieuws over het reilen en zeilen van de 

stamklas wordt als positief ervaren.  

Werken met gescheiden 

pauzes 

Dit is een noodzakelijke ingreep gebleken. De doelen die we wilden 

bereiken, bleken bij de tussentijdse evaluatie al door docenten en 

leerlingen te worden ervaren: meer rust en veiligheid tijdens 

leswisselingen en pauzes. Punt ter verbetering: de I-uren (extra 

vakinhoudelijke begeleiding) waren voor de bovenbouw moeilijker in 

te plannen.  

Gesprekkencyclus met 

personeel verbeteren 

De cyclus met start- en eindgesprekken is uitgevoerd en goed 

bevallen. Op deze manier heeft al het personeel in ieder geval 2 

officiële gesprekken met een leidinggevende, hetgeen over het 

algemeen als positief wordt ervaren.  
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PRESTATIEBOX 

Goede prestaties op de 

kernvakken, brede 

ontwikkeling 

Het aantal uren op de lessentabel voor Nederlands, Engels en 

wiskunde is uitgebreid. We zien met name voor Engels en wiskunde 

een stijgende lijn in de examenresultaten. Voor Nederlands blijft dit 

op havo niveau nog achter.  

Met ons uitgebreide cultuur- en internationaliseringprogramma 

wordt onze leerlingen een brede vorming geboden. 

Maximaliseren prestaties, 

opbrengst gericht werken 

Leeuwenhorst zet al een aantal jaar in op cyclisch werken: analyse 

van resultaten, actie en evaluatie. We hebben dit jaar gezien dat 

deze manier van werken bij de meeste vakgroepen en alle kernteams 

goed op gang is gekomen.  

Aandacht voor verschillen, 

maatwerk 

Omgaan met verschillen wordt in de literatuur omschreven als een 

vaardigheid voor de meest gevorderde docent. Het is dan ook nog 

niet voor iedereen weggelegd om dit in de les goed toe te passen. 

Met name het aanpassen van de uitleg voor meerdere niveaus 

binnen één klas is nog moeilijk.  

Ambitieuze leercultuur, 

excellentie, hoogbegaafdheid 

Voor excellente leerlingen is de “honours class” ontwikkeld in de 

bovenbouw van het VWO. Daarnaast worden leerlingen gestimuleerd 

om boven de ‘zesjes cultuur’ uit te stijgen door het aanbieden van 

de volgende zaken: 

- Talentklassen in de onderbouw 

- Mogelijkheid tot het behalen van erkende certificaten voor 

Engels, Spaans, Duits, Frans en M & O.  

Lerende cultuur voor docenten 

en schoolleiders. Goed HRM 

beleid 

In de gesprekscyclus is scholing en ontwikkeling een vast 

onderwerp. In overleg met de teamleider tijdens het startgesprek 

bepaalt de docent  op welk gebied hij/zij zich verder ontwikkelt. In 

het eindgesprek wordt hierop teruggekomen. De schoolleiding heeft 

zich ook verder geschoold m.n. op het gebied van gesprekstechniek 

en aansturing van teams.  

 

ONDERDELEN UIT NOA 

Modernisering Onderwijstijd Hier is nog geen actie op ondernomen.  

Bevoegdheid, scholingsplan Mede dankzij de inzet van P & O is duidelijk in kaart gebracht welke 

collega’s achterlopen bij het behalen van hun bevoegdheid en is met 

iedere onbevoegde collega een scholingsplan opgesteld. We zien een 

duidelijke vooruitgang; steeds meer docenten halen hun bevoegd-

heid binnen de daarvoor vastgestelde tijd.  

Professionele ontwikkeling, de 

docent mag én moet 

ontwikkelen 

Zie “lerende cultuur voor docenten en schoolleiders”. 
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BIJLAGE 4 JAARPLAN 2014 – 2015 TEYLINGEN COLLEGE , SECTOR LEEUWENHORST 

 

In dit jaarbeleidsplan voor Leeuwenhorst wordt 

aangegeven welke concrete plannen er voor het 

komend schooljaar zijn om invulling te geven aan 

eerder geformuleerd beleid t.a.v. onderwijs, het 

personeel en de organisatie. De uitgangspunten zijn 

te vinden in het jaarbeleidsplan van Stichting Fioretti 

Teylingen, in het schoolplan en in de schoolgids. 

Daarnaast hebben we ons laten leiden door de 

evaluatie van het Jaarbeleidsplan 2014–2015.  

 

Inleiding 

Leeuwenhorst is ambitieus. Wij willen goed en uitdagend onderwijs bieden. We zijn 

pragmatisch ingesteld: we zoeken naar datgene wat het beste werkt. Dit houdt in dat we 

ontwikkelingsgericht zijn zonder achter trends aan te lopen. Op een goede school leren niet 

alleen de leerlingen. Docenten, schoolleiding en ondersteunend personeel blijven ook leren. 

Een school is dus in beweging. Belangrijk is wel, dat we allemaal dezelfde richting op gaan.  

 

Voor ons is en blijft de kern van goed onderwijs: een goede les door een motiverende en 

vakbekwame docent. Motiveren is: mensen zover krijgen dat ze meer bereiken dan ze vooraf 

dachten of wilden. Een goede les heeft ten minste de volgende kenmerken: 

- Er is een duidelijk leerdoel; 

- Er is een duidelijke structuur: 

o Leerlingen weten wat er van ze verwacht wordt 

o Er is een duidelijke start- en afronding 

o Er is een duidelijke overgang tussen de lesfases 

- Instructie en activerende werkvormen worden afgewisseld; 

- De les is onderdeel van een leerplan; 

- Werkvormen worden bewust ingezet door de docent, afgestemd op leerdoelen en de 

leerlingen; 

- Leerlingen worden benaderd vanuit een positief verwachtingspatroon; 

- Er wordt gemeten of de leerdoelen zijn behaald. 

 

Een goede les komt pas tot zijn recht in een goede school (organisatie). Leeuwenhorst is al 

een aantal jaren aan het ontwikkelen als lerende, data gestuurde organisatie.  Binnen de 

twee belangrijke eenheden: kernteam en vakgroep, willen we op basis van onze data 

systematisch samenwerken aan verbetering. In een optimaal scenario is er een vruchtbare 

uitwisseling tussen kernteam en vakgroep. Het kernteam deelt leerlingen, de vakgroep deelt 

het vak en bewaakt de verticale leerlijn. Het kernteam ontwikkelt samen de pedagogisch-

didactische benadering van de doelgroep en stelt doelen op het gebied van (doorstroom) 

rendement. De vakgroep ontwikkelt – uitgaande van de benadering van de kernteams-  de 

vakdidactische benadering en stoelt doelen op het gebied van voortgangs- en eindcijfers 

voor het vak.  
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Essentieel is hierbij een cyclische benadering van plan –uitvoering – evaluatie/analyse – actie. 

Deze benadering willen we terug zien in de hele organisatie, van individuele leerling en 

docent tot vakgroep, kernteam en schoolleiding. Kwaliteitszorg is zo een integraal onderdeel 

van de lerende school.  

 

In dit jaarbeleidsplan willen we dit laten terugkomen in alle onderdelen: onderwijs, zorg, 

organisatie, huisvesting en facilitaire randvoorwaarden, personeelsbeleid.  

 

 

 

  

Meten

Analyse

Actie

Evaluatie
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Onderwijs 

 

Docentvaardigheden 

Afgelopen schooljaar hebben we gezien dat intervisie en training door collega’s, gekoppeld 

aan persoonlijke doelen in lijn met het schoolbeleid, een krachtig instrument zijn om 

docentvaardigheden te verbeteren. Eenvoudig gezegd: collega’s leren graag van elkaar.  

Dit schooljaar zullen de twee sporen die we vorig jaar hebben ingezet, bij elkaar komen. De 

opgedane expertise binnen de 100% groep wordt binnen de kernteams ingezet voor een 

schoolbreed intervisie traject, gestructureerd rond het oefenen met technieken uit het boek 

“Teach like a Champion”. We ondernemen hiertoe de volgende stappen: 

1. In september verzorgt een aantal leden van 100% groep in ieder kernteam een 

workshop waarin de meest toegankelijke technieken worden gedemonstreerd. 

2. In oktober selecteert ieder kernteam: 

o Een aantal technieken waarmee men wil oefenen 

o Een coördinator (bij voorkeur lid van de 100% groep) die de kar trekt, ook 

organisatorisch 

3. In de periode november tot en met maart oefent ieder teamlid de geselecteerde 

technieken (minstens 3). Ieder teamlid bezoekt minstens 1 les en krijgt ook bij 

minstens 1 les bezoek. Van te voren wordt op een duidelijk format vastgelegd 

waarop men feedback wil bij de nabespreking en hoe men deze feedback wil 

ontvangen. 

4. In de maand april wordt de hele aanpak geëvalueerd tijdens een teamvergadering. 

Belangrijkste vragen: worden we hier beter van? Bevalt de manier van werken? Willen 

we meer leren op dit gebied? Welke technieken sluiten goed aan bij hoe we in ons 

team met de leerlingen willen werken? 

Doel: merkbare verdere ontwikkeling als lerende school (cultuurverandering); alle docenten 

hebben minstens 1 les van een collega bezocht en minstens 1 techniek geoefend.  

 

Vakinhoudelijke ontwikkelingen 

De volgende ontwikkelingen zijn vorig schooljaar niet voldoende tot stand gebracht en 

worden dus verder ontwikkeld: 

- Leesonderwijs in een doorlopende leerlijn met regelmatige toetsing bij de MVT en 

Nederlands. Vakgroepen die dit nog niet voldoende hebben kunnen neerzetten, 

worden begeleid om dit uiterlijk in november 2014 voor elkaar te hebben. De 

schoolleiding zal hiertoe 4 vakgroepsvergaderingen bijwonen om de vakgroepen te 

ondersteunen.  

Doel: hogere resultaten op het CE. Dit is een lange termijndoel; zal pas over enige jaren voor 

alle leerlingen een merkbaar verschil opleveren.  

- Omgaan met verschillen. Dit is een langlopend traject, het hoort tot de vaardigheden 

voor gevorderde docenten. We gaan met een ontwikkelgroep MVT met name aan dit 

onderwerp werken (zie plan hieronder).  

- Rekenonderwijs in een doorlopende leerlijn met regelmatige toetsing. In de 

onderbouw is dit redelijk neergezet en ondergebracht bij wiskunde.  
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- Met name in de bovenbouw van de havo wordt er – net als landelijk – slecht gescoord 

bij de rekentoets. Uit de evaluatie van het beleidsplan 2013–2014 komt naar voren 

dat we hier in de huidige opzet te weinig grip hebben op het leerproces. We gaan 

daarom in 4 havo een uur klassikaal rekenen invoeren. Alle klassen krijgen rekenen 

van dezelfde docent.  

Doel: slechts bij uitzondering gaat een leerling met een onvoldoende voor rekenen het 

centraal examen in.  

 

 

 

Ontwikkelgroep Moderne Vreemde Talen (MVT) en Nederlands 

Vanuit iedere vakgroep wordt een docent afgevaardigd om zitting te nemen in de 

ontwikkelgroep MVT en Nederlands. Het uitgangspunt van deze ontwikkelgroep is 

differentiatie. Iedere leerling die stappen wil maken op het gebied van taalvaardigheden 

(lezen, schrijven, luisteren, spreken) zal dat moeten kunnen doen vanuit zijn/haar eigen 

startpunt (0-metingen). Dit betekent een diversiteit aan materiaal en werkvormen. ICT-

gebruik is een belangrijk onderdeel van het geheel. De leden van de ontwikkelgroep 

voorzien de overige vakgroepleden van input. Alle docenten van de vakgroep werken met het 

ontwikkelde materiaal.   

Op 30 september 2014 volgt de groep een congres van APS. Er komt een stappenplan per 

periode. De 1e week van september ligt er een tijdlijn. De 1e week van oktober is de 

inhoudelijke start en wordt de tijdlijn ingevuld. 

Doel:  

Docenten MVT en Nederlands zijn in staat om onderscheid te maken tussen de verschillende 

niveaus waarop de leerlingen leren. Hier passen zij de lesinhoud op aan. 

Dit doel wordt getoetst aan de hand van tussentijdse evaluaties opgenomen in de tijdlijn. 

 

Talentontwikkeling 

Afgelopen schooljaar hebben we alleen bij wiskunde meegedaan aan een olympiade. We 

zullen de verdere ontwikkeling hiervan even moeten uitstellen om onze andere prioriteiten te 

kunnen realiseren.  

De “honours class” in de bovenbouw wordt wel voortgezet. De opzet daarvoor bevalt in de 

basis goed, we gaan het concept proberen uit te bouwen van exact naar ook het 

economische profiel.   

Doel: leerlingen in de bovenbouw worden uitgedaagd om boven de ‘zesjes cultuur’ uit te 

steken.  
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Talentklassen 

 

Het afgelopen jaar hebben we geconstateerd dat de afschaffing van de 

compensatieregeling een negatief effect had op de deelname aan de 

Talentklassen.  Daarnaast is het aantal leerlingen dat niet doorgaat in 

het volgende schooljaar te groot.  Hiervoor  lijken twee oorzaken te 

zijn.  Ten eerste komen leerlingen met andere verwachtingen binnen 

en ten tweede blijken leerlingen zich niet voldoende uitgedaagd te 

voelen.  

 

Dit schooljaar worden de volgende stappen ondernomen. 

- De compensatieregeling is opnieuw ingevoerd. 

- Iedere Talentklas legt het  programma voor de herfstvakantie vast in een werkplan.  

Uitgangspunt is dat de leerlingen deze lessen als  een duidelijk meerwaarde ervaren en 

zich meer uitgedaagd voelen in vergelijking met de reguliere lessen. Er moeten  daarvoor 

hoge verwachtingen van de leerlingen geformuleerd worden.    

 Doel: een uitdagender programma van een hoog niveau. 

 

- Het voortraject voor aanmelding voor Talentklas 1 wordt verder uitgewerkt.  

Leerlingen weten daardoor beter wat het programma te bieden heeft en wat er van hen 

verwacht wordt. Introductielessen worden bij voorkeur vóór aanmelding aangeboden. 

 Doel: Meer leerlingen die het programma in de daarop volgende leerjaren blijven volgen.   

Meting: aan de hand van enquêtes zal de tevredenheid over het programma gemeten 

worden.  

Meting: Telling van het aantal leerlingen dat doorgaat in het volgende leerjaar. Streven is 

daarbij dat 70% doorgaat.  

- Ieder Talentklas presenteert zich aan het einde van het jaar aan de ouders met een voor  

 dit vak geëigende presentatie.  

 Het toewerken naar een zichtbaar en tastbaar resultaat kan de motivatie enorm vergroten.  

Doel: het vergroten van de zichtbaarheid van de Talentklassen binnen en buiten de  

school. 

- De vakgroep Beeldende Vorming ontwikkelt een programma voor de nieuwe Talentklas  

 Beeldende Vorming.  

Dit programma wordt tijdens de Open Dag 2015 in de markt gezet. Daarvoor moet het 

plan tijdens de eerste vergadering van de Deel-MR op de agenda staan.  

 Doel: Uitbreiding van het aanbod door invoering talentklas Beeldende Vorming in het  

 schooljaar 2015-2016. 

 

Internationalisering 

Voor bestaande en nieuwe uitwisselingsprogramma’s worden de door onze school 

geformuleerde uitgangspunten leidend. Het komende schooljaar staan de volgende acties op 

het programma: 

- Het  uitwisselingsprogramma met Bocholt  wordt op basis van de uitgangspunten  nieuw  

 leven ingeblazen en open gesteld voor zowel havo- als vwo-leerlingen. 
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- Het YET (Youth Europe and Theatre) wordt voortgezet.  

- De uitwisseling met Hirado (Japan) gaat door. Er wordt gezocht naar een 

manier om deze uitwisseling een steviger basis te geven zodat deze 

in de toekomst door kan gaan. Daartoe vindt overleg met beide 

gemeentes plaats. 

- Het komende schooljaar wordt in samenwerking met het  

Europees Platform gezocht naar een Chinese partnerschool. In  

oktober worden de eerste contacten daartoe gelegd  tijdens een 

contact conferentie in China. 

- Als vervolg op het Comenius programma van afgelopen 

schooljaar vindt er het komende schooljaar een uitwisseling plaats met 

Frankrijk met 30 leerlingen uit 4H en 4V. Daarnaast wordt voor het 

schooljaar daarop een nieuwe subsidie-aanvraag gedaan voor een samenwerking met 6 

landen.  

Doel: uitbreiding en consolidering van het internationaliserings/uitwisselingsaanbod. 

 

 

Zorg 

 

Passend onderwijs 

Passend onderwijs betekent dat de zorg voor leerlingen vrijwel geheel binnen school moet 

plaats vinden. De bestaande zorgstructuur wordt dit jaar zodanig aangescherpt dat 

leerlingen vroegtijdig gesignaleerd en geregistreerd worden. Voor 

zorgleerlingen wordt een OPP (onderwijs perspectief plan) gemaakt 

door de IZC en leerlingcoach; hierin worden ook evaluatiemomenten 

opgenomen. In september van dit schooljaar is een vaste 

ondersteuningsroute (van signalering tot ondersteuning) uitgewerkt  

in de vorm van een organigram waarin de rollen van docent, 

mentor, teamleider en IZC zijn aangegeven. Aan het einde van het 

schooljaar 2014-2015 is deze ondersteuningsroute vast onderdeel 

binnen de werkzaamheden geworden. Tijdens de eerste personeels-

bijeenkomst in het nieuwe schooljaar wordt iedereen voorgelicht 

over de veranderingen die passend onderwijs met zich mee brengen.  

Doel: de school heeft een dekkend netwerk om de leerlingen de juiste ondersteuning te 

bieden. 
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Organisatie 

 

Communicatie 

We hebben afgelopen schooljaar gezien dat aandacht voor communicatie naar ouders toe 

door met  name de mentoren, bijzonder gewaardeerd wordt. We blijven dit voortzetten en 

nemen het op in de jaarplanning.  

Met het groeien van de school wordt het steeds belangrijker om alle communicatiestromen 

helder te houden. Het ontwikkelde protocol is hier een goed instrument bij.  

Doel: ondanks de omvang van de school blijft Leeuwenhorst de school waar je ‘gekend’ 

wordt!  

 

Rooster 

Het vorig jaar ingevoerde gescheiden rooster voor onder- en bovenbouw is in veel opzichten 

een verbetering. Er zijn in het eerste jaar ook een aantal verbeterpunten naar voren 

gekomen. Belangrijkste is, dat er weer een vast moment voor de I-uren in de bovenbouw 

dient te komen. Dit gaan we doen door er op de donderdagmiddag 2 uur voor vrij te 

houden. 

Doel: docenten en leerlingen kunnen gemakkelijker afspraken voor extra hulp maken. 

 

Vakgroep voorzitters 

Het is niet alle vakgroepvoorzitters gemakkelijk gebleken om met hun collega’s de slag naar 

opbrengstgericht werken te maken. Komend schooljaar krijgen ze daarvoor ondersteuning 

door het CPS. Ook wordt een aantal evaluatiemomenten in de jaarplanning verankerd.   

Doel: vakgroepen werken opbrengstgericht, te meten aan kwaliteit vakwerkplannen en 

cijferanalyses, gekoppeld aan actie door de leden van de vakgroep. 

 

Kernteams 

De vijf kernteams gaan doelen stellen in hun ‘eigen’ jaarplan. Het gaat hier om praktische, 

meetbare doelen, waaraan planmatig wordt gewerkt.  

 

Huisvesting 

Qua huisvesting staan we wederom voor de uitdaging om genoeg lokalen te realiseren voor 

het nieuwe schooljaar. We gaan ervan uit dat we tijdens de zomervakantie in ieder geval 2 

noodlokalen kunnen plaatsen. Voor de lange termijn zal een tweede permanente uitbreiding 

moeten worden gebouwd. De prognoses wijzen op een langdurige overbevolking van het 

gebouw.  

Daarnaast zullen we extra moeten investeren om het muziekonderwijs, dat eigenlijk een 

eigen 2e lokaal behoeft, goed te blijven neerzetten. Ook lichamelijke opvoeding, waarvoor 

we steeds meer moeten uitwijken naar de Schelft, staat voor uitdagingen wegens 

ruimtegebrek.  
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ICT 

ICT is een middel, geen doel op zich. We streven op termijn naar een situatie waarin 

leerlingen werken met een mix van analoge en digitale leermiddelen volgens het principe 

“Bring your own device” . De volgende stappen worden daartoe de komende jaren genomen: 

1. Aanleg van een draadloos netwerk 

2. Vergroten van de docentenvaardigheden op het gebied van digitale didactiek en als 

administratief ondersteuningsmiddel.   

3. Vergroten van de leerlingvaardigheden. 

 

Het komende schooljaar worden de volgende stappen gezet:  

Vier  docenten worden  opgeleid tot e-innovator of e-coach.  Zij volgen  een cursus waarin 

de specifieke digitale vaardigheden aan bod komen volgens het principe “Train de Trainer”.   

Hun taak is deze expertise te delen  middels cursussen aan collega’s. Naast  het ontwikkelen 

en stimuleren van het gebruik van  digitale didactiek wordt ook het gebruik van SOM als ELO 

verder geïntroduceerd. 

Om de drempel zo laag mogelijk te maken wordt er een team samengesteld waarin de 

verschillende vakken en teams vertegenwoordigd zijn zodat er voor de collega’s altijd 

iemand in de buurt is die kan bijspringen.   

Tenslotte  wordt in kaart gebracht welke vaardigheden bij de leerlingen aandacht behoeven.  

 

Doel:  

- Toename van het gebruik van digitale leermiddelen 

- 80% van de docenten gebruikt  SOM als ELO voor de agendaplanning en voor de 

communicatie met de leerlingen.   

 

Personeel 

 

Gesprekscyclus 

Het gesprek vinden we het belangrijkste instrument in de schoolontwikkeling. Daarom gaan 

teamleiders en directie aan het begin van het schooljaar nog eens trainen op dit gebied. In 

de cyclus van de opbrengstgerichte, lerende school is dit essentieel om optimaal te 

presteren. Het personeel heeft ook recht op goed getrainde gesprekspartners om de 

ontwikkeling te stimuleren en te ondersteunen. In het startgesprek dat we met iedere collega 

houden worden persoonlijke doelen en ontwikkelplannen afgestemd met de teamdoelen en 

gewenste ontwikkelingen op schoolniveau.  

 

Onderwijstijd en taakbeleid 

Naar aanleiding van de nieuwe cao zullen we in een commissie onze invulling van het 

taakbeleid zoals dat  binnen de Stichting is geformuleerd nogmaals onder de loep nemen. 

Voor een aantal zaken, zoals de opname van het ‘persoonlijk budget’, zal op 

stichtingsniveau beleid worden ontwikkeld. 
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Deskundigheidsbevordering 

In de start- en eindgesprekken met de teamleiders maken personeelsleden afspraken over 

hun persoonlijke ontwikkeling en dus ook over de invulling van hun ‘budgetten’ (in tijd en 

geld) voor scholing. Scholing wordt actief aangemoedigd. De volgende criteria zijn van 

belang bij toekenning van aanvragen: 

- Lesuitval 

- Kosten 

- Verwachte toegevoegde waarde van de scholing voor de school, de docent en de  

 leerlingen 

- Relevantie van de scholing voor de school en de docent.  
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BIJLAGE 5 EVALUATIE  JAARPLAN 2013-2014 TEYLINGEN COLLEGE , SECTOR KTS 
 

JAARPLAN      RESULTAAT 

Pilotschool voor nieuwe 

beroepsgerichte programma’s 

Inhoud en organisatie programma’s PIE, BWI en HBR voor leerjaar 

drie zijn gerealiseerd. 

Noodzakelijke aanpassingen aan leslokalen en inventaris is voor 

70% gerealiseerd. 

Scholing Installatietechniek docenten is gerealiseerd via 

opleidingsbedrijf Installatiewerk bij ROC-Leiden. 

Kennis is gedeeld en uitgewisseld met andere pilotscholen en met 

scholen in de regio. 

De keuzeprogramma’s en uitstroommogelijkheden die de KTS 

aanbiedt, zijn vastgesteld. 

 

Het komend jaar wordt de leerstof van het vierde leerjaar 

ontwikkeld. Hierbij wordt veel eigen materiaal gebruikt.  

 

Het uiteindelijke doel is om eind derde jaar het profiel af te sluiten 

via een landelijk cspe. 

Daarna bieden wij aan de basisleerlingen een smal programma aan 

dat goed aansluit met de BBL-2 route. De Kader- en Technomavo 

leerlingen krijgen een breder programma dat goed aansluit met de 

Bol-4 opleiding. 

 

Het komend jaar zal een begin worden gemaakt met het aanbieden 

van de BBL-2 route op de KTS. 

   

1e Examenjaar techno mavo De eerste lichting heeft examen gedaan. De resultaten worden nog 

op onderdelen geanalyseerd en waar mogelijk worden maatregelen 

ter verbetering genomen. De inhoud van de beroepsgerichte 

programma’s wordt beter geborgd en afgestemd met de 

vervolgopleidingen. 

 

Project Toptechniek De KTS heeft hier het afgelopen jaar veel energie in gestopt. Het 

resultaat blijft achter bij de verwachtingen. Het is moeilijk om de 

AVO-scholen actief deel te laten nemen aan techniek-

programma’s. Deze scholen zullen zich dit jaar aansluiten bij het 

landelijke M-Tech project.  

Het is ook moeilijk om de overige beroepsgerichte scholen op één 

lijn te krijgen voor het Techniek-onderwijs. Deze zijn veel meer 

oriënterend ingesteld, de KTS profileert zich echter heel sterk als 

Vakschool. De KTS beperkt zich hierbij het komend jaar tot die 

onderdelen die direct te maken hebben met de opleiding op de 

KTS.  

 

Er wordt een aansluitmatrix samengesteld door de KTS en ROC-

Leiden waarin de leerstofonderdelen per opleiding nauwkeurig 

wordt beschreven. Deze matrix kan dienen als basis voor de 

doorlopende leerlijn.  
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Bovendien probeert de KTS dit jaar voor een beperkte groep 

leerlingen het BBL-2 onderwijs van de Vakroute te verzorgen.  

 

Scholingstraject DBK 

(differentiëren binnen 

klassenverband) i.s.m. CPS 

Het tweejarig DBK-scholingstraject is succesvol afgerond. Dit 

project wordt nu op eigen kracht vervolgd. Alle vakgroepen worden 

gekoppeld aan een teamleider, waarbij gezamenlijk DBK-materiaal 

wordt ontwikkeld en van elkaar wordt geleerd via intervisie. 

 

Nieuwe lessen BRT (basis 

rekenen en taal) 

De BRT-lessen worden verder verbeterd en geborgd. Deze lessen 

zijn zeer succesvol. Bijna alle leerlingen voldoen aan de eisen die 

de overheid stelt m.b.t. de rekentoets. 

 

Symbiose met VSO/Leo Kanner 

School 

De symbiose met de Leo Kannerschool is gestrand door o.a. de 

ingewikkelde wet- en regelgeving en bekostigingsproblemen. Het 

symbiose-principe wordt echter, in samenwerking met het Samen-

werkingsverband, onder verantwoordelijkheid van de KTS, verder 

uitgewerkt. Vanaf leerjaar 3 kunnen leerlingen van de LKO 

ingeschreven worden op de KTS om daar een beroepsopleiding te 

volgen. De KTS voert ook de Loketfunctie en het OOC uit voor het 

Samenwerkingsverband. 

 

Speerpunt dyslexiebeleid Onderzocht zal worden in hoeverre Kurzweil een rol blijft spelen 

binnen het dyslexiebeleid. Het uiteindelijke doel moet hierbij zijn, 

dat de leerlingen zich, ondanks hun handicap, uiteindelijk goed 

kunnen redden in de maatschappij. 

 

Verbetering Toetsing en 

Determinatie 

De Toetsing en Determinatie van leerlingen wordt verbeterd door 

over te stappen naar Diataal. Het niveau van de basisvaardigheden 

van de leerlingen wordt hierbij niet alleen getoetst, ook wordt 

bepaald welke remediërende oefenstof nodig is. 

 

Verbetering huisvesting Het grote aantal leerlingen maakt het noodzakelijk dat de hal wordt 

uitgebreid. De ruimte onder de luifel wordt bij de hal getrokken. 

 

Verder wordt geprobeerd om het bijgebouw te vervangen door 

permanente bouw. Hierbij wordt een extra verdieping gerealiseerd, 

die gebruikt zal worden voor het symbiose-onderwijs. 

 

Invoering passend onderwijs, 

breed karakter basiszorg 

 

De school is klaar voor het Passend Onderwijs. Als basis hiertoe 

dient het beleidsstuk  Ondersteuningsarrangementen KTS 2014-

2015 waarin de basisondersteuning, de basis+ ondersteuning en 

de symbioseklas staat beschreven. 
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ICT De KTS onderzoekt via een werkgroep op welke wijze ICT meer 

gebruikt kan worden in de les. Daartoe worden andere scholen 

bezocht en samengewerkt met het Consortium Beroepsonderwijs en 

het VSHO. Onderzocht wordt welke content in de lessen gebruikt kan 

worden en welke hardware hierbij bruikbaar is (Google Chrome 

Books en tablets). Alle lokalen zijn inmiddels voorzien van een 

digitaal schoolbord. Ook hierbij is een groep docenten actief op 

zoek naar nuttige toepassingen en worden collega’s geschoold in 

het gebruik. 

Inventaris vaklokalen 

 

In het kader van de nieuwe beroepsgerichte examenprogramma’s 

worden alle vaklokalen m.b.t. de inventaris en inrichting aangepast. 

 

Doorlopende leerlijn De KTS streeft ernaar om vanaf het volgend schooljaar de BBL-2 

route aan te bieden. Dit jaar zullen daartoe de eerste proeven van 

start gaan. Dit zal gebeuren in samenwerking met Het Vakcollege en 

enkele andere scholen voor VMBO en ROC’s. 

 

 

PRESTATIEBOX 

Goede prestaties op de 

kernvakken, brede ontwikkeling 

De AVO-examenvakken scoren allen heel goed, alleen Nederlands 

blijft achter. Onderzocht wordt wat hiervan de oorzaak is en welke 

verbeteringen noodzakelijk zijn. 

Verder worden de beroepsgerichte vakken op een zo hoog 

mogelijk niveau aangeboden, waardoor een sterke bekorting van 

de studietijd in het ROC-traject gerealiseerd wordt. Het 

uiteindelijke doel is dat de leerlingen zoveel mogelijk door-

stromen naar niveau 3. 

 

Maximaliseren prestaties, 

opbrengst gericht werken 

Alle prestaties worden cyclisch beoordeeld op resultaat. Waar 

nodig wordt bijgestuurd en verbeterd. Dit geldt ook voor het 

sociaal welbevinden en de ondersteuning op de KTS. 

 

Aandacht voor verschillen, 

maatwerk 

Per definitie wordt zoveel mogelijk ingespeeld op verschillen. Basis 

hierbij is het DBK traject. Uitgangspunt hierbij is de theorie zoals 

beschreven in ‘Naar een nieuwe kijk op Intelligentie’ (Theo de 

Keulenaar). 

 

Ambitieuze leercultuur, 

excellentie, hoogbegaafdheid 

De KTS richt de ambitieuze leercultuur met name op het 

ontwikkelen van het vakmanschap. Vanaf leerjaar 1 worden 

leerlingen hiertoe uitgedaagd. Dit geldt voor zowel de zwakkere als 

de betere leerlingen. Alle leerlingen worden uitgedaagd om, in 

samenwerking met regionale bedrijven, mee te doen aan 

(landelijke) vakwedstrijden en uitdagende projecten.  

Door betere doorstroomafspraken met de vervolgopleidingen 

wordt geprobeerd om zoveel mogelijk leerlingen al in het vierde 

leerjaar een gedeelte van de niveau-2 leerstof te laten doen. Het 

doel daarvan is niet om te komen tot een studietijdverkorting, 

maar om zoveel mogelijk leerlingen minstens een eindniveau-3 te 

laten halen in het MBO. 
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Lerende cultuur voor docenten 

en schoolleiders. Goed HRM 

beleid 

Al enkele jaren hanteert de KTS de uitgangspunten van het LIV-

project. Hierbij inventariseert een groep van docenten aan welke 

scholing het team behoefte heeft en coördineert de uitvoering 

hiervan. De laatste jaren is hierbij veel aandacht besteed aan 

structuur in de klas en DBK (omgaan met verschillen). Via intervisie 

tussen vakgroepgenoten worden elkaars lessen beoordeeld. Elke 

vakgroep wordt gevolgd door een teamleider, die dit proces 

monitort en de resultaten evalueert. 

Elke docent heeft twee keer per jaar een zgn. TOR-gesprek 

(taakbelasting, ontwikkeling en reflectie). In het begin van het 

schooljaar worden zo de taken toebedeeld en de individuele 

scholings-behoefte geïnventariseerd. Op het eind van het 

schooljaar worden de resultaten geëvalueerd en afspraken 

gemaakt voor het komend schooljaar. 

 

 

 

ONDERDELEN UIT NOA 

Modernisering Onderwijstijd Op dit moment geeft de KTS per leerjaar, passend binnen de 

formatie, iets te veel les. Hoewel er inhoudelijk gezien geen 

behoefte is om dit te herzien, zal er het komend jaar onderzocht 

worden of dit ook op langere termijn in financiële zin haalbaar 

blijft. 

 

Bevoegdheid, scholingsplan De KTS maakt jaarlijks een scholingsplan. Met alle nog niet 

bevoegde docenten zijn afspraken gemaakt over het halen van de 

vereiste bevoegdheid. Uitgangspunt hierbij is dat alle docenten een 

juiste bevoegdheid dienen te hebben. 

 

Professionele ontwikkeling, de 

docent mag én moet 

ontwikkelen 

Naast de scholingsbehoefte die jaarlijks wordt geïnventariseerd en 

aangeboden via de TOR-gesprekken zijn er ook scholings-

activiteiten om het vakmanschap op peil te houden. Via bijvoor-

beeld de Platforms volgen de docenten jaarlijks cursussen. 

Bovendien gaan de vakdocenten jaarlijks op bedrijfsbezoek en 

volgen stages bij bedrijven. 
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BIJLAGE 6 JAARPLAN 2013-2014TEYLINGEN COLLEGE , SECTOR KTS 
 

Algemeen: 

Met het beroepsgerichte vmbo gaat het in Nederland niet goed. Het leerlingaantal in de basis- en 

kaderberoepsgerichte leerweg is in de afgelopen vijf jaar met 20% afgenomen. Vooral in de techniek is 

het effect hiervan het grootst. In allerlei regio’s ontstaan witte plekken waar geen vmbo-techniek 

onderwijs meer kan worden aangeboden. De overheid anticipeert hierop door het ontwerpen van 

nieuwe kern- en keuzeprogramma’s. De KTS is bij dit proces nauw betrokken en fungeert de komende 

twee schooljaren als pilotschool voor de nieuwe beroepsgerichte programma’s voor de technische- en 

consumptieve afdelingen. De KTS biedt hierbij de profielen HBR (Horeca, Bakken en Recreatie), BWI 

(Bouwen, Wonen en Interieur) en PIE (Produceren, Installeren en Energie) aan. Het komend jaar zal nog 

definitief moeten worden besloten welke keuzeprogramma’s de KTS het volgend schooljaar in leerjaar 

4 gaat aanbieden. Zowel bij de bouw als bij de afdeling PIE wordt flink geïnvesteerd in nieuwe 

apparatuur en verbouwing van de werkplaatsen. 

 

In tegenstelling tot bovengenoemde 

ontwikkeling in het beroepsgericht vmbo 

is het leerlingaantal de afgelopen jaren 

fors toegenomen tot ruim 740 leerlingen. 

De oorzaak hiervan is een combinatie van 

een goed ontwikkeld systeem van Zorg 

en Ondersteuning en de start vier jaar 

geleden van de Technomavo. Jaarlijks melden zich voor deze door de KTS ontwikkelde nieuwe 

onderwijsvorm zo’n dertig extra leerlingen aan.  

 

Onderwijs: 

De KTS is een school met een sterk beroepsgericht karakter waarbij gewerkt wordt met duidelijke 

beroepsbeelden vanuit een zo levensecht mogelijke invulling (schoolbedrijf). Natuurlijk hebben onze 

leerlingen, na het behalen van het diploma, nog alle keuzemogelijkheden in het vervolgonderwijs. Wel 

hebben zij, via hun participatie in de schoolbedrijven, gewerkt aan hun competenties en een goed 

beeld gekregen van het regionale bedrijfsleven en mogelijkheden in het vervolgonderwijs. 

Bovenstaande is o.a. gerealiseerd door deel te nemen aan de landelijke organisatie Het Vakcollege en 

door een intensieve samenwerking met het regionale bedrijfsleven. 

 

Naast Het Vakcollege heeft de KTS vier jaar geleden het concept Technomavo bedacht (een combinatie 

van een volledig mavo-diploma met een beroepsgerichte opleiding). Deze opleiding is bedoeld voor de 

‘betere’ mavo-leerling met een duidelijk ‘doe-gericht’ karakter en is erg succesvol. Het komend jaar 

zullen de resultaten van het vierde jaar geëvalueerd en geborgd worden. Voor het vierde leerjaar wordt 

de nieuwe programma-inhoud vastgesteld. Tevens wordt deze inhoud afgestemd met ROC-Leiden en 

de Leidse Instrumentmakers School. Het concept Technomavo wordt ook landelijk gezien als een 

kansrijke mogelijkheid om meer leerlingen van een hoger niveau te binden aan de techniek. Zowel 

vanuit het ministerie, Platform Bėtatechniek, Het Vakcollege als vele andere organisaties komen 

verzoeken tot samenwerking. De Technomavo is tevens een rode draad in het project Toptechniek in 

Bedrijf dat door het Platform Bėtatechniek is toegekend aan onze regio. Hierbij worden technische 

programma’s ontwikkeld die bruikbaar zijn voor alle TL-leerlingen in onze regio om hiermee de 

instroom in de Topsector Life Sciences & Health te vergroten. 
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Het is noodzakelijk om binnen de klassen op meerdere niveaus te werken en te beoordelen (DBK, 

Differentiatie Binnen Klassenverband). Hiertoe heeft het team, in samenwerking met het CPS, een 

intensief scholingstraject gevolgd. DBK blijft een belangrijk thema bij de gesprekken tussen de 

teamleiders en de vakgroepen.  

 

Wij zullen ons herbezinnen op de inhoud van AVO-vakken, om daarmee zoveel mogelijk ruimte te 

creëren voor de beroepsgerichte vakken. Via de nieuwe lessen BRT (basis rekenen en taal) wordt 

voorzien in extra ondersteuning op het gebied van rekenen en taal, vanwege de door de overheid 

verplicht gestelde toetsen. Dit heeft geresulteerd in nieuwe lessentabellen, waarbij enerzijds zoveel 

mogelijk ruimte is gegeven aan de beroepsgerichte vakken terwijl anderzijds aan het AVO-

doorstroomniveau een maximale invulling wordt gegeven. Aan het eind van dit schooljaar zullen deze 

nieuwe lessentabellen opnieuw worden geëvalueerd.  

 

Veel aandacht zal worden besteed aan de didactiek van het rekenonderwijs. Alle docenten, die in hun 

lessen te maken hebben met rekenen, worden hiertoe extra geschoold. 

 

Veel aandacht wordt gegeven aan het ontwikkelen van een bredere 

toepassing van ICT in het onderwijs. Hiertoe zijn verschillende werkgroepen 

geformeerd die onderzoek doen naar mogelijkheden als Google 

Chromebooks, Google classroom, Flipping the Classroom, gebruik van 

internet in het onderwijs en digitale leermiddelen ter versterking van de 

vakdidaktische inhoud van de les. Het streven is om in de loop van het 

komend schooljaar hiertoe de hele school te voorzien van een goed 

werkend WiFi-netwerk waarbij leerlingen gebruik kunnen maken van eigen 

devices. 

 

Uitgangspunt van de KTS is dat leerlingen worden bekeken als jongeren met verschillende kwaliteiten 

die nog volop in ontwikkeling zijn. Er zijn meer kwaliteiten dan alleen de cognitieve. Kinderen moeten 

gestimuleerd worden op al die eigenschappen die kunnen leiden tot een succes later in de 

samenleving. De school speelt hierbij een grote rol. Deze brede wijze van ontwikkeling is herkenbaar in 

ons onderwijs. Thema daarbij zal de komende jaren de theorie zijn van Theo de Keulenaar: Naar een 

nieuwe kijk op intelligentie.  

 

Zorg: 

Naast het vakonderwijs is het zorgbeleid kenmerkend voor de KTS. Wij proberen op elk niveau net iets 

meer te geven, dan van een doorsnee school wordt verwacht. Motto hierbij is: ‘Doen wat we beloven!’. 

Vanwege de aard van het onderwijs krijgen wij leerlingen op school die enorm van elkaar verschillen. 

De zorgverlening van de KTS is er vooral op gericht om kinderen redzaam te laten zijn in de 

maatschappij. Wij vinden het de maatschappelijke taak van de KTS om kinderen hierbij te ondersteunen 

en willen voorkomen dat kinderen ‘thuis zitten’. 

Vanwege de invoering van Passend Onderwijs is er een formulering gemaakt van de zorg en 

ondersteuning die de KTS kan bieden. Wij onderscheiden hierbij drie niveaus, waarbij het accent vooral 

ligt op ondersteuning in de klas (niveau 1), structuurklassen (niveau 2), symbioseklassen (niveau 3). 

Alle zorg en ondersteuning wordt geborgd en geëvalueerd in OPP’s (ontwikkelingsperspectief). 

Vanwege het verdwijnen van de ambulant begeleiders zal er de komende jaren een specialistenteam 

worden opgeleid, zodat deze taken door eigen collega’s kunnen worden overgenomen. Deze 

specialisten vervullen daarbij een coachende rol in de leerlingenzorg en organiseren voor de specifieke 

opvang van leerlingen met sterk externaliserend gedrag arrangementsklassen. 
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In samenwerking met het Regionaal Samenwerkingsverband zal onderzocht worden of het VSO 

(Voortgezet Speciaal Onderwijs) nauwer betrokken kan worden bij de KTS. Een verwijzing vanuit de KTS 

naar het VSO duurt op dit moment veel te lang.  

Bovendien sluit het onderwijs op het VSO niet voldoende aan bij het beroepsgerichte karakter van het 

onderwijs op de KTS. Ook vanuit het VSO is er veel belangstelling voor een intensieve samenwerking 

met de KTS, omdat hiermee de maatschappelijke kansen voor hun leerlingen worden 

vergroot. Dit jaar starten wij voor de tweede keer met een experimenteerklas die gevuld 

is met leerlingen vanuit het VSO, die op de KTS een diploma gaan halen. Het komend 

jaar zal onderzocht worden of op de KTS een symbiosegroep levensvatbaar is, waarbij 

kinderen uit de onderbouw van het speciaal onderwijs een beroepsopleiding kunnen 

volgen op de KTS. Ook komen hier leerlingen in van andere VO-scholen die anders 

verwezen zouden worden naar het speciaal onderwijs. Het OOC (voorheen Rebound) zal 

de komende jaren hierbij veel meer het karakter krijgen van een onderzoeks- en 

expertise centrum en onderdeel gaan uitmaken van de nieuwe symbiosevoorziening. Naast de Leo 

Kannerschool wordt hierbij intensief samengewerkt met het Regionaal Samenwerkingsverband en de 

gemeente Teylingen. 

 

Een duidelijke speerpunt binnen de KTS is het dyslexiebeleid. Bijna de helft van de leerlingen op de KTS 

heeft een officiële dyslexieverklaring. Dit maakt het noodzakelijk dat elke leerlinggerichte activiteit 

gespiegeld wordt aan de uitgangspunten die geformuleerd zijn in het kader van het dyslexiebeleid. 

Hiertoe zullen de dyslexiecoaches veel meer een coachende rol krijgen naar de docenten toe. Binnen 

de school is een functionaris aangewezen om op het gebied van de BRT-lessen en de dyslexieaanpak 

de expertise te vergroten. 

 

Enkele jaren geleden is er op de KTS een nieuw rookbeleid geformuleerd. Leerlingen in de bovenbouw 

mogen alleen roken op de rookplek, als zij in het bezit zijn van een rookpas. Hierdoor wordt de 

verantwoordelijkheid voor het wel of niet roken nadrukkelijker bij de ouders 

gelegd. 

Ook is er een nieuw medicijnbeleid geformuleerd. Beide regelingen worden 

in de loop van dit schooljaar geëvalueerd. Ook dit jaar zullen voor de ouders 

weer verschillende voorlichtingsavonden worden georganiseerd op het 

gebied van ‘De Gezonde School’. 

 

Veel aandacht zal er verder gegeven worden aan betere methodes van registratie en borging op het 

gebied van de leerlingbegeleiding. 

 

Kwaliteitsbeleid: 

Vier jaar geleden was de Inspectie erg kritisch over de resultaten van onze theoretische leerweg. Deze 

theoretische leerweg had toen zeer weinig leerlingen, elk ook met vaak hele specifieke hulpvragen. De 

afgelopen jaren is een verbetertraject uitgevoerd bij onze Theoretische Leerweg. Het aantal leerlingen 

is, door de nieuwe profilering van de Technomavo, enorm toegenomen. Bij het laatste 

Inspectieonderzoek kreeg de KTS voor het onderwijs een voldoende en voor het onderdeel Zorg de 

beoordeling Goed (het cijfer 4 op een schaal van 1 tot 4). Op dit moment voldoet de KTS dus in ruime 

mate aan alle inspectie-eisen. Het Plan van Aanpak, dat in dit kader is uitgevoerd, heeft geleid tot een 

flinke kwaliteitsverbetering op het gebied van toetsing en determinatie, welk tot een verbetering heeft 

geleid in de resultaten bij alle leerwegen. Uiteraard continueren wij deze maatregelen en hebben wij 

hiermee al een stevige basis gelegd voor de afspraken zoals die gemaakt zijn in het kader van de 

Prestatiebox. 

In het kader van de horizontale verantwoordingsplicht, zal de input in Vensters voor Verantwoording 

worden verbeterd.  
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BIJLAGE 7 EVALUATIE JAARPLAN 2013-2014 FIORETTI COLLEGE  LISSE 
 

JAARPLAN      RESULTAAT 

Maximaal inzetten op 

voortdurend verbeteren van 

opbrengsten 

Dit is onze bestaansreden. Het is onze missie om de talenten van 

onze leerlingen maximaal te ontplooien. Wij gebruiken daarom een 

aantal instrumenten om de resultaten helder in zicht te brengen en 

te delen met elkaar. De belangrijkste instrumenten zijn: 1. Een 

schoolbrede enquête waarin de leerlingen zich uitspreken over de 

kwaliteiten van hun docenten, 2. De examenresultaten, 3.  De 

evaluatie van de opdrachten van de verschillende jaarlaagteams. 

De resultaten worden geëvalueerd en beoordeeld in individuele 

personeelsgesprekken, functioneringsgesprekken met secties en 

functioneringsgesprekken met de jaarlaagteams.  

   

Didactisch handelen van leraren 

stelt leerlingen in staat tot leren 

en ontwikkelen 

Grosso modo is de kwaliteit van het docentencorps op orde. Wij 

monitoren resultaten van en leerlingtevredenheid bij de leerlingen. 

Indien noodzakelijk worden medewerkers in staat gesteld om hun 

competenties verder te ontwikkelen. Wij hebben ervoor gekozen 

om structureel te blijven investeren in de deskundigheid van 

docenten. Alle docenten hebben de ruimte om minimaal 10% van 

hun jaartaak te besteden aan verdere professionalisering. Inzet en 

resultaten worden besproken met de leidinggevende. 

De leraren stemmen hun 

didactisch handelen af op 

verschillen tussen leerlingen 

Wij hebben tot nu toe vooral ingezet op de didactische aanpassing 

van het onderwijs aan het type leerling. Waar we nog een slag in 

moeten slaan is het effectief inspringen op verschillen tussen 

leerlingen in één klas. Hoe geef je ruimte aan een leerling die bij 

jouw vak excelleert. Voor 2014/2015 willen we een aantal pilots 

starten. 

De leraren reflecteren op hun 

prestaties 

Met elke sectie voeren we minimaal 1x per jaar een 

functioneringsgesprek. Een onderwerp is het bespreken van de 

reflectie en het bepalen van de te nemen acties.  

De resultaten van de opdrachten 

van de jaarlaagteams 

De resultaten van de jaarlaagteams worden minimaal 1x per jaar 

besproken in een functioneringsgesprek tussen de leiding van het 

jaarlaagteam en directie. 

De resultaten van de teams 

bovenbouw mavo/havo/vwo 

De resultaten worden jaarlijks besproken. We zijn niet tevreden 

met onze resultaten. Onze norm is percentiel 70, deze norm halen 

we nog niet. Bij de vakken zien we grote verschillen: sommige 

docenten scoren duurzaam bijzonder goed (hierbij worden de 

prestaties gerelateerd aan de prestaties van andere scholen), 

andere vakken zitten soms niet eens op het landelijk gemiddelde. 

Speerpunt voor 2014/2015 is dan ook om de succesvolle docenten 

als rolmodel op te laten treden. 

De resultaten van 

opbrengstgericht werken 

volgens plan-do-check-act 

Standaard wordt als norm gehanteerd dat een project wordt 

beschreven conform dit model. 

De resultaten van de pilot RTTI In 2012/2013 zijn we gestart met RTTI. Het resultaat was dat vier 

collega’s een master-diploma hebben behaald. Vervolgens hebben 

we dit opleidingsplan in 2013/2014 en 2014/2015 herhaald. Op 

deze manier hebben we een flinke expertise binnen het team 
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opgebouwd. In 2014/2015 wordt RTTI daadwerkelijk toegepast in 

de brugklas. 

De resultaten van het project 

Halverwege 

In 2012/2013 hebben ca. 10 collega’s deelgenomen aan 

Halverwege. Deze collega’s zijn in de gelegenheid gesteld om 

onder leiding van ervaren trainers te reflecteren op de eerste helft 

van hun loopbaan  om vervolgens in kaart te brengen welke 

ambities zij in hun tweede helft willen realiseren. Tevens zijn twee 

deelnemers opgeleid tot trainer, deze collega’s gaan de cursus in 

2014/2015 in SFT-verband geven. 

De resultaten van de pilot met 

de I-pad klas, i.h.b. omgaan 

met verschillen tussen 

leerlingen 

De eerste resultaten waren niet positief. Er waren veel technische 

problemen om in klassenverband te werken met I-pads. Daarnaast 

hebben we de conclusie getrokken dat een dergelijke pilot een veel 

strakkere aansturing behoeft. We werken momenteel langs twee 

lijnen: een aantal docenten oefenen in het werken met I-pads en 

daarnaast bereiden we een pilot voor waarbij de kunstvakken de I-

pads in de les zullen gaan gebruiken. De pilot wordt in het vervolg 

geleid door twee collega’s die opgeleid zijn tot ICT-innovatoren. 

 

PRESTATIEBOX 

Goede prestaties op de 

kernvakken, brede ontwikkeling 

In het afgelopen jaar hebben we de overgangsnormen aange-

scherpt conform de strengere exameneisen. Daarnaast hebben we 

besloten om in te zetten op de versterking van de leescultuur. Er 

zijn twee redenen die hiertoe aanleiding geven: jongeren lezen 

steeds minder en tegelijkertijd worden (examen-)opgaven steeds 

taliger. Dit noodzaakt ons om een beleid te voeren dat leerlingen 

meer lezen. 

Maximaliseren prestaties, 

opbrengst gericht werken 

In 2013/2014 hebben we prestaties in beeld gebracht en met 

docenten en secties omgezet in actieplannen. Wat ons voor 

2014/2015 te doen staat, is om een andere vergelijkingsbasis te 

hanteren: het onderzoeken wat de verschillen zijn van een 

homogene groep leerlingen bij verschillende docenten.  

Aandacht voor verschillen, 

maatwerk 

Bij de integratie van de Mavo hebben we onze types brugklassen 

opnieuw vastgesteld en inhoud gegeven. Kernpunt daarbij is dat 

we naast aan de ene kant de Mavo-klassen en de aan de andere 

kant de Gymnasiumklassen, dakpanklassen hebben ontwikkeld. In 

dit type klas zitten leerlingen waarvan de determinatie nog niet 

voltooid is. Het team van deze klassen heeft de opdracht om dit 

onderwijs meer handen en voeten te geven. In 2014/2015 wordt 

dit project voortgezet. 

Ambitieuze leercultuur, 

excellentie, hoogbegaafdheid 

In 2013/2014 hebben we met name op het Vwo onderzoek gedaan 

naar een aantal opties: 1. Onderzoek naar de manier waarop je in 

lessen jongens kunt stimuleren tot hogere prestaties, 2. 

Onderzoek naar een bonus/malussysteem voor leerlingen om af te 

komen van de zesjescultuur en 3. Onderzoek naar de 

mogelijkheden om excellentie in de schoolpraktijk te integreren. 

Op basis van de verschillende onderzoeken zullen we in 

2014/2015 enkele pilots uitvoeren. 

Lerende cultuur voor docenten 

en schoolleiders. Goed HRM 

beleid 

De lerende cultuur krijgt gestalte met het voeren van individuele 

personele gesprekken, functioneringsgesprekken met 

secties/jaarteams en leergesprekken met individuen en groepen 
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die de opdracht hebben om een verdere stap in hun ontwikkeling 

te zetten. 

 

ONDERDELEN UIT NOA 

Modernisering Onderwijstijd Wij rapporteren jaarlijks over de onderwijstijd aan de Medezeggen-

schapsraad. Daarnaast vindt er periodiek overleg plaats met de 

Ouderraad over omvang en invulling van de onderwijstijd. 

Bevoegdheid, scholingsplan Het streven is dat alle docenten bevoegd en bekwaam zijn. Op het 

punt van bevoegdheid is er slechts een zeer klein aantal docenten 

nog niet bevoegd. In beginsel is het doel dat deze docenten een 

opleiding starten, dan wel afmaken.  

Professionele ontwikkeling, de 

docent mag én moet 

ontwikkelen 

Professionele ontwikkeling is een centraal punt. In 2013/2014 

hebben we afgesproken dat iedereen afspraken maakt over zijn 

verdere professionalisering en dat bespreekt met zijn 

leidinggevende. 
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BIJLAGE 8 JAARPLAN 2014-2015 FIORETTI COLLEGE  LISSE 
 

Onze school wil een bijdrage leveren aan de succesvolle 

ontwikkeling van de leerlingen. Het gaat dan zowel over 

cijfers als over gedrag, zowel over cognitieve als over 

sociaal-emotionele ontwikkeling.  

We werken opbrengstgericht, dat wil zeggen dat we 

systematisch gegevens verzamelen en die gebruiken om 

ons onderwijs te verbeteren. Het is dus bij uitstek een 

methode van een lerende organisatie: het formuleren 

van ambitieuze doelen, het uitvoeren van metingen om te bepalen of we die doelen halen en 

het op basis van evaluaties bijsturen van beleid. De kern is: doelen vaststellen (Plan), het 

realiseren van deze doelen (Do), het evalueren (Check) en het aanpassen van het beleid (Act).  

 

In dit jaarplan 2014/2015 formuleren wij de verschillende doelen alsmede hoe we deze 

doelen denken te realiseren. Leidend daarvoor zijn de eisen die de samenleving aan ons 

stelt, vertaald in de normen die de inspectie heeft geformuleerd. Deze normen zijn vertaald 

in de hieronder geformuleerde ambities voor docenten, onderwijsondersteuners, vaksecties 

en jaarlaagteams. 

 

Docenten 

Het didactisch handelen van docenten stelt leerlingen in staat tot leren en ontwikkeling: 

 De onderwijsactiviteit heeft een doelgerichte opbouw. 

 De leerlingen krijgen een begrijpelijke uitleg. 

 De leerlingen zijn actief betrokken. 

 De docent hanteert adequate vakdidactische principes. 

 De docent stimuleert de leerlingen tot het leveren van hoge prestaties. 

 De docent stimuleert leerlingen tot denk- en leerstrategieën. 

Deze ambities worden gemeten in het belevingsonderzoek, kijken & leren van elkaars 

onderwijs en lesbezoeken. 

 

De docenten stemmen hun didactisch handelen af op verschillen tussen leerlingen: 

 De docenten gebruiken bij de vormgeving van hun lessen de analyse van de  

 prestaties van de leerlingen. 

 De leerlingen krijgen effectieve feedback op hun leerproces. 

 De docent stemt de instructie af op verschillen tussen leerlingen. 

 De docent stemt de lesopdrachten af op verschillen tussen leerlingen.  

Deze ambities worden gemeten in het belevingsonderzoek, kijken & leren van elkaars 

onderwijs en lesbezoeken. 

 

De docenten reflecteren op hun prestaties: 

 Docenten analyseren aan het einde van elke periode de resultaten van de leerlingen 

bij hun vak: wat is goed gegaan, wat is minder gegaan; wat kun je op basis van jouw 

analyse veranderen en hoe pak je dat aan.  
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Deze reflectie wordt besproken zowel in jaarlaagteams als in de gesprekken tussen secties 

en directie. 

 

De docenten bevorderen hun deskundigheid: 

Docenten hebben in hun jaartaak ruimte (10% van de aanstelling) voor deskundigheids-

bevordering. Voor de helft van de uren (5%) legt de docent in ieder geval verantwoording af 

over de besteding van deze uren. Voor de andere helft (of meer) maakt de docent in overleg 

met zijn leidinggevende een ontwikkelplan waarin hij kort doel en methode van ontwikkeling 

schetst. Het gaat vooral om de richting van de deskundigheidsbevordering te bespreken 

alsmede de gekozen middelen (met name de keuze voor formeel of informeel leren). Het 

ontwikkelplan wordt besproken met de leidinggevende. 

 

Onderwijsondersteunend personeel (OOP) 

Focus 

De focus van de onderwijsondersteuners ligt bij een optimale ondersteuning van onderwijs 

en begeleiding. In dit kader overleggen zij periodiek met de leidinggevende in hoeverre de 

doelen bereikt worden en of en hoe bijsturing noodzakelijk is.  

 

Deskundigheidsbevordering 

Het bevorderen van de deskundigheid is een vast onderdeel van het functioneringsgesprek. 

De medewerker heeft de verantwoordelijkheid om periodiek te reflecteren over zijn 

ontwikkeling. In overleg met zijn leidinggevende maakt hij in voorkomende gevallen een 

ontwikkelplan. Het is ook mogelijk om een dergelijk plan te maken met de collega’s van de 

betrokken afdeling.  

 

Secties 

 CE-cijfer: doel is dat de sectie 0,2 boven het landelijk gemiddelde CE scoort.  

De sectie formuleert een actieplan om dit doel (0,2 boven landelijk gemiddelde CE) te 

bereiken. 

 Het verschil tussen SE en CE ligt rond de 0,25. 

In het vakwerkplan formuleert de sectie de doelen per vakgebied, geeft de sectie aan hoe zij 

de realisering van deze doelen in de gaten houdt en wat de sectie onderneemt wanneer de 

realisatie achter blijft bij de ambities. Het aanbod voor het vak vertoont een samenhangende 

opbouw, het aanbod sluit aan op de doelen van de school. De sectie formuleert op welke 

wijze zij het onderwijs in de dakpanklassen inricht.     

 Inwijding docentschap 

De school heeft als ambitie om docenten in opleiding zo goed mogelijk in te wijden in het 

docentschap. De school maakt deel uit van het samenwerkingsverband van ROS Rijnland; 

vanuit deze rol hebben de secties de taak om jaarlijks studerenden te coachen in het 

docentschap. 
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Jaarlaagteams  

 

Team klas 1 

 Doel is een maximale leerwinst bij de leerlingen van klas 1 te realiseren. Het is de 

 opdracht van het team om per klas deze leerwinst systematisch en betrouwbaar te 

 meten. 

 De leerlingen behalen in de onderbouw het opleidingsniveau dat mag worden verwacht  

 (rendement).  

 Onderwijskundig leiderschap: het realiseren van effectief onderwijs in de verschillende 

 brugklastypen. 

 Onderwijskundig leiderschap: het realiseren van gedifferentieerd onderwijs in de dakpan- 

klassen zodat leerlingen die het vermogen hebben een hoger ambitieniveau te bereiken, 

dit niveau daadwerkelijk halen. 

 Functioneringsgesprekken teamleden. Doel is dat iedereen (norm: 80%) jaarlijks een 

formeel gesprek heeft met de leidinggevende. Gesprekspunten onder andere: 

ontwikkelplan, bijdrage aan beleidsplan, reflectie en actie naar aanleiding van de leerling-

enquête en verslag van kijk in de klas.  

 Het team zet zich in voor een optimaal schoolklimaat dat wordt gekenmerkt door veilig- 

 heid en respectvolle omgangsvormen. 

 

Team klas 2  

 Doel is een maximale leerwinst bij de leerlingen van klas 2 te realiseren. Het is de  

 opdracht van het team om per klas deze leerwinst systematisch en betrouwbaar te 

 meten. 

 De leerlingen behalen in de onderbouw het opleidingsniveau dat mag worden  

 verwacht (rendement).  

 Determinatie: de leerling zit uiterlijk in de 2e klas in de afdeling waar hij/zij zonder 

 vertraging een diploma kan behalen (uiteraard verstoring door externe factoren  

 buiten beschouwing latend). 

 Onderwijskundig leiderschap: het realiseren van effectief onderwijs in de verschillende  

 afdelingen. 

 Functioneringsgesprekken teamleden. Doel is dat iedereen (norm: 80%) jaarlijks een  

 formeel gesprek heeft met de leidinggevende. Gesprekspunten onder andere:  

 ontwikkelplan, bijdrage aan beleidsplan, reflectie en actie naar aanleiding van de  

 leerling-enquête en verslag van kijk in de klas.  

 Het team zet zich in voor een optimaal schoolklimaat dat wordt gekenmerkt door  

 veiligheid en respectvolle omgangsvormen. 

 

Team klas 3 

 Doel is een maximale leerwinst bij de leerlingen van klas 3 te realiseren. Het is de  

 opdracht van het team om per klas deze leerwinst systematisch en betrouwbaar te  

 meten. 

 De leerlingen behalen in de onderbouw het opleidingsniveau dat mag worden  

 verwacht (rendement). 
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 3 Mavo/Havo/Vwo: de leerlingen volgen een effectief programma zodat zij in staat  

 zijn tijdig een vakkenpakket te kiezen dat past bij hun talenten en hun ambitie. 

 Onderwijskundig leiderschap: het realiseren van effectief onderwijs in de  

 verschillende afdelingen.  

 Functioneringsgesprekken teamleden. Doel is dat iedereen (norm: 80%) jaarlijks een  

 formeel gesprek heeft met de leidinggevende. Gesprekspunten onder andere:  

 ontwikkelplan, bijdrage aan beleidsplan, reflectie en actie naar aanleiding van de  

 leerling-enquête en verslag van kijk in de klas. 

 Het team zet zich in voor een optimaal schoolklimaat dat wordt gekenmerkt door  

 veiligheid en respectvolle omgangsvormen. 

 

Teams bovenbouw Mavo/Havo/Vwo 

 Slagingspercentage >90%.  

 De leerlingen lopen weinig vertraging op in de bovenbouw.  

 Het realiseren van onderwijskundig leiderschap: de lessen zijn gebaseerd op het  

 profiel van de leerling op Mavo/Havo/Atheneum/Gymnasium. Jaarlijks vindt  

 monitoring en bijsturing plaats. 

 Functioneringsgesprekken teamleden. Doel is dat iedereen (norm: 80%) jaarlijks een  

 formeel gesprek heeft met de leidinggevende. Gesprekspunten onder andere:  

 ontwikkelplan, bijdrage aan beleidsplan, reflectie en actie naar aanleiding van de leerling- 

 enquête en verslag van kijk in de klas.  

 Het team zet zich in voor een optimaal schoolklimaat dat wordt gekenmerkt door  

 veiligheid en respectvolle omgangsvormen. 

 

Projecten 2014-2015 

 

Project LeerKRACHT 

In 2014/2015 starten we met het project LeerKracht. Het centrale idee van dit project is dat 

docenten in overzichtelijke teams (8 – 10 leden) aan de slag gaan om elkaars 

onderwijs stapje voor stapje te verbeteren. Het project draait om drie 

activiteiten: 1. Lessen bezoeken bij elkaar: inspiratie opdoen, ontwikkelpunten 

signaleren en feedback geven; 2. Samen lessen voorbereiden: ervaringen 

delen, samen uitdagende problemen oplossen en 3. Bordsessies: gezamenlijk 

doelen bepalen, resultaten te volgen en verbeterideeën delen. De teams 

worden gecoacht door een collega die door LeerKRACHT opgeleid wordt tot schoolcoach. 

 

Project RTTI 

Om een beter inzicht te krijgen in de verschillende soorten prestaties van leerlingen zullen 

we een pilot uitvoeren met het instrument RTTI. Met behulp van dit instrument wordt inzicht 

gegeven of leerlingen goed scoren op reproductie (R), eenvoudige toepassing (T1), complexe 

toepassing (T2) en inzicht (I).   

Om alles uit de leerling te halen is het wezenlijk om de prestaties van de leerling goed te 

interpreteren.  
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Scoort hij juist goed op reproductie of is hij juist goed op het terrein van inzicht of 

combineert hij dat? Het instrument RTTI verschaft leerling, docent en ouder een scherp 

inzicht.  

Vanaf 2012/2013 worden op het Fioretti collega’s opgeleid tot RTTI-master. In 2014/2015 

vindt  een pilot plaats in de 3e klas (M/H/V), leerlingen krijgen dan bij enkele centrale 

toetsen een beeld hoe zij scoren op reproductie, toepassing en inzicht.  

 

Project “De dakpan”: van tekentafel naar schoolbank 

In de voorbereiding van het schooljaar 2013/2014 hebben we de niveaus van de 

verschillende brugklastypes bepaald. Voor de zogenoemde dakpanklassen hebben we als 

streven genoteerd dat de leerlingen die wellicht het vermogen hebben om op een hoger 

niveau te presteren, effectief uitgedaagd worden om dergelijke prestaties te leveren zonder 

dat dat tot frustraties leidt bij andere leerlingen. Het project heeft tot doel om dit dakpan-

onderwijs te realiseren. In 2014/2015 is de opdracht om het onderwijs in de dakpanklassen 

handen en voeten te geven. 

 

Project Halverwege 

Het project Halverwege is erop gericht om de bevlogenheid en de inspiratie van mede-

werkers die pakweg halverwege hun loopbaan zijn te onderzoeken en te herstellen. Dit 

project wordt mede mogelijk gemaakt door steun van het Platform Rijnstreek.  

 

Project Digitale didaktiek 

Het doel van dit project (uitvoering mede dankzij de ondersteuning van het Platform) is het 

vergroten van ICT-vaardigheden van zittende en nieuwe medewerkers en het uitwerken van 

ideeën om onderwijs slimmer te organiseren. In samenwerking met een Lerarenopleiding 

zijn er twee collega’s opgeleid tot onderwijskundige ict-innovatoren. Deze ict-innovatoren 

begeleiden de e-coaches. Zij hebben de beschikking over digitale instructiemiddelen.  

In de praktijk staan zij groepen 

vakdocenten terzijde bij de vergroting 

van de vaardigheden van de vakdocenten 

en de ontwikkeling van ict-gebruik.  

 

Project Versterking Vwo 

We willen een bruisend Vwo waar leerlingen geprikkeld worden om hun grenzen te 

verleggen. Onder de noemer ‘Versterking Vwo’ vallen verschillende initiatieven die tot doel 

hebben de leerlingen beter te bedienen door meer onderwijs op maat. Leerlingen die meer 

aan kunnen en meer willen, dienen in de gelegenheid te zijn om hun talenten verder te 

ontwikkelen. Atheneumleerlingen en gymnasiasten ervaren in het onderwijs en de daarom-

heen liggende activiteiten de identiteit van de beide afdelingen: oriëntatie en voorbereiding 

op het wetenschappelijk onderwijs en de uitgebreide mogelijkheid tot verdere verdieping en 

verbreding. In 2013/2014 zijn er gedachtes verzameld en heeft er een uitwisseling van 

ideeën plaatsgevonden. In 2014/2015 zullen enkele pilots georganiseerd worden. 
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Project Bevlogenheid 

In 2014/2015 wordt de pilot om in gesprekken met teamleden bevlogenheid centraal 

te stellen voortgezet. Doel is het vergroten en behouden van bevlogenheid. 
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BIJLAGE 9 EVALUATIE JAARPLAN 2013-2014 FIORETTI COLLEGE  HILLEGOM 

 

CPS training gericht op o.m. 

differentiëren binnen klassen-

verband en in-company 

scholing 

Er zijn twee groepen docenten gestart met een training gericht op resul-

taatgericht werken of een training differentiëren binnen klassenverband 

van het CPS (zie ook personeel/HRM). De docenten hebben het geleerde in 

de praktijk gebracht. Tijdens een les zijn ze geobserveerd door de trainers. 

De geobserveerde lessen zijn nabesproken en met de feedback kunnen de 

collega’s verbeterstappen zetten. Deze training loopt door in schooljaar 

2014-2015.  Mede door de training van het CPS zijn er i.o.m. de teams en 

de vakgroepen 5 criteria vastgesteld, waaraan een les/lessenserie moet 

voldoen binnen de school.   

Inzet remediërende programma 

Muiswerk 

Met ingang van schooljaar 2011-2012 zijn we gestart met de afname van 

CITO VAS en vanaf dat moment hebben we beter in beeld wat de 

“objectieve” prestaties zijn van onze leerlingen op het gebied van NE, 

WI/rekenen en EN. De resultaten van deze toetsen zijn het meest gebruikt 

in de les BRT (basisvaardigheden taal- en rekenen). Het accent tijdens deze 

lessen lag op rekenen via het remediërende programma Muiswerk. Naast 

het uur BRT konden alle leerlingen in aanmerking komen voor extra steun-

lessen en huiswerkbegeleiding en ook daar werd Muiswerk gebruikt.  

De resultaten van Cito Vas en de resultaten van de pilot rekentoets hebben 

ook dit schooljaar duidelijk gemaakt dat de prestaties van onze leerlingen, 

zeker op het gebied van rekenen, blijvend en gestructureerd onze aan-

dacht behoeven. Een apart uur basisvaardigheden taal –en rekenen met 

behulp van het programma Muiswerk en gegeven door vele verschillende 

docenten, is daarvoor niet de meest effectieve manier gebleken. Evaluatie 

heeft opgeleverd dat we extra aandacht op het gebied van rekenen en taal 

beter kunnen koppelen aan de vakken NE, WI en EN. M.i.v. 2014-2015 gaat 

dit ook gebeuren.  Ook heeft evaluatie van het werken met Muiswerk 

geresulteerd in een overstap naar het werken met rekenblokken van 

Malmberg voor het onderdeel rekenen.    

Gebruik Magnaview/ Cum 

Laude, terugkoppeling 

bevindingen 

Het voornemen was dat de schoolleiding frequent gebruik zou maken van  

Magnaview/ Cum Laude en de bevindingen op het gebied van o.a. resulta-

ten zou terugkoppelen naar teamleiders en de vakleiders. Dit is voor de 

schoolleiding een te omvangrijke klus gebleken, mede door onvoldoende 

kennis van het programma. In 2014-2015 moet dit via een aangepaste 

taakverdeling wel worden opgepakt. 

Periodiek ingepland vakgroep-

overleg 

Zes maal is er in 2013-2014 een centraal ingepland vakgroepoverleg 

geweest en daarnaast was er op 2 studiedagen en in de laatste schoolweek 

ruimte voor vakgroepoverleg ingepland. De aansturing vanuit de school-

leiding heeft plaatsgevonden door het agenderen van overlegpunten, door 

een terugkoppeling van het vakgroepoverleg via een verslag naar de 

schoolleiding en door bilateraal overleg van een vakleider met de 

schoolleiding. We continueren en daar waar wenselijk intensiveren we deze 

manier van werken. 

Scholing mentoren/mentoraat Het mentoraat is in de laatste schoolweek geëvalueerd op basis van 

ervaringen van mentoren. Duidelijk is geworden dat er een aantal 

uitvoeringswijzigingen in het mentoraat moeten worden aangebracht o.a. 

i.v.m. de rol van de gedragsspecialisten. Het vraagt nog even tijd voordat 
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de mentortaak volledig is geactualiseerd en hierover wordt gecommuni-

ceerd. Ook dit jaar heeft er weer scholing plaatsgevonden voor een groep 

collega’s, die hieraan nog niet had deel genomen. Het streven blijft om 

nieuwe mentoren deel te laten nemen aan de mentortraining van Ortho-

consult. 

Inzet gedragsspecialisten op 

begeleiding LGF leerlingen 

Het stappenplan leerlingbegeleiding wordt nog aangepast (zie hierboven). 

In het schooljaar hebben de gedragsspecialisten steeds beter en meer hun 

rol gepakt tijdens het teamoverleg en bij de begeleiding van o.a. de LGF 

leerlingen. De ouders en de desbetreffende leerlingen hebben dit als 

positief ervaren. De inzet van ambulante begeleiders is verminderd en 

steeds meer gericht op zeer specifieke 2de lijn ondersteuning. 

Video Interactie Begeleiding 

(VIB)   

VIB is ingezet ter begeleiding van leerlingen en om collega’s te coachen. 

Vijf collega’s zijn inmiddels gecertificeerd als beeldcoach. Drie beeld-

coaches zijn gedragsspecialisten, gericht op de leerlingen en 2 beeld-

coaches zijn docentbegeleiders.  VIB is effectief (beelden zeggen vaak meer 

dan woorden), maar wel arbeidsintensief .  

Duidelijk omschreven taken 

binnen taakbeleid i.v.m. 

verantwoording inzet 

docenten 

Duidelijkheid over de verwachtingen t.a.v. van taken is gerealiseerd voor 

vakleiders, gedragsspecialisten en dyslexiecoaches. Met collega’s, die deze 

taken uitvoeren zijn gesprekken gevoerd. Dit is echter nog niet structureel 

gebeurd en zeker ook niet met iedereen. De rol van de teamleiders is 

daarin nog onvoldoende uit de verf gekomen.  

Verbeteren communicatie Het verbeteren van de communicatie heeft aandacht gekregen door: 

 Wekelijks overleg van de adjuncten met hun teamleiders en bilateraal 

overleg van de adjuncten en hun teamleiders. Het voornemen was om 

ook 3 tot 4 maal per jaar met de voltallige schoolleiding en alle 

teamleiders te overleggen. Dit is op één intervisie bijeenkomst na, niet 

gerealiseerd.  

 Centrale agendapunten zijn via het wekelijks overleg van de adjuncten 

met de teamleiders gecommuniceerd met de bedoeling om ze in de 

meeste gevallen ook op het teamoverleg te plaatsen. De mate en de 

manier waarop dit is gebeurd, is wellicht erg afhankelijk geweest van 

de teamagenda. 

 In het forum zijn centrale bijeenkomsten geweest bij de opening en 

afsluiting van zowel het schooljaar als het kalenderjaar. Ook is er een 

briefing gehouden over het “open huis”, de nieuwe cao VO en bijeen-

komsten over toetsbeleid, dyslexie en SomToday.  

 De adjuncten hebben op uitnodiging van het team of de teamleider 

deelgenomen aan het teamoverleg.  

 Wekelijks is op woensdag de Inforetti uitgebracht met de nodige 

informatie.  

Examenresultaten als vervolg op 

kanttekening inspectie 

De examenresultaten in 2014 zijn t.o.v. 2013 sterk verbeterd. Met een 

score van 95% voor BB zitten we echter nog onder het landelijk gemiddelde 

van 97%. BK scoorde 95,5% en dat is 0.5% hoger dan het landelijk gemid-

delde. De score van de mavo zat met 98,6% ruim boven het landelijk 

gemiddelde van 93,7%. Met name de resultaten van TN in zowel de BB als 

de KB moeten omhoog. De meerjarenopbrengstenkaart VO 2014 laat over 

de jaren 2011, 2012 en 2013 een voldoende 3-jaarsgemiddelde zien op 

één uitzondering na en dat is dat het 3-jaarsgemiddelde SE cijfer t.o.v. het 

3-jaars CE cijfer in de BK een te groot verschil laat zien van 0,04. Daar 

staat tegenover dat ons gemiddelde cijfer over 3 jaar behaald voor het CE 
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voor zowel BB, BK als voor onze mavo boven de norm zit.  

Profilering met o.a. aandacht 

voor CT en de nieuwe 

examenprogramma’s. 

Fioretti College Hillegom profileert zich vooral door het werken in een 

huizenstructuur. Dit is een organisatorisch model als voorwaarde voor een 

krachtige pedagogische en didactische begeleiding van onze leerlingen. In 

het afgelopen schooljaar hebben we ons ook gebogen over een meer 

onderwijsinhoudelijke profilering. Onder leiding van bureau Leeuwendaal 

hebben we ons gebogen over het aanbod in de bovenbouw van de 

beroepsgerichte leerwegen in relatie tot de nieuwe examenprogramma’s 

beroepsgericht m.i.v. 2016-2017. Op het moment van dit schrijven is dit 

profileringstraject nog niet afgerond. Wel is duidelijk geworden dat de 6 

beroepsgerichte programma’s, die we hadden, herkenbaar terug zullen 

komen in de nieuwe profielen. Voor onze Mavo leerlingen is er een 

programma commerciële technologie (CT) ontwikkeld, startend in leerjaar 

2 m.i.v. 2014-2015. Leerlingen maken vervolgens m.i.v. volgend 

schooljaar een keuze in de bovenbouw van de mavo voor CT of voor Z&W. 

Het doel is vooral op een aantrekkelijke manier de loopbaan oriëntatie 

(LOB) voor deze groep leerlingen te versterken. Ook is de opzet voor een 

sportklas B/K in leerjaar 3 en 4 voorbereid. Leerlingen met belangstelling 

voor extra sport en wellicht een vervolgopleiding in die richting kunnen 

m.i.v. 2014-2015 deelnemen aan 2 lesuren sport in leerjaar 3 en 4 van de 

beroepsgerichte leerwegen. 

 

PRESTATIEBOX 

Goede prestaties op de 

kernvakken, brede ontwikkeling 

Door het werken met Cito Vas, extra lesuur basisvaardigheden taal en 

rekenen (BRT) en door gestructureerd vakgroep overleg is er gewerkt aan 

betere prestaties van onze leerlingen. De resultaten van het CE voor de  

kernvakken laten zien dat dit nog meer aandacht behoeft met name binnen 

de BB. Daar scoren EN en NE onder het landelijk gemiddelde (lg). Binnen BK 

scoort NE onder het landelijk gemiddelde. Binnen de mavo scoren de 

kernvakken goed. EN en NE scoren zelfs boven het landelijk gemiddelde. 

Maximaliseren prestaties, 

opbrengst gericht werken 

Hierin zijn stappen gezet door gestructureerd vakgroepoverleg. Vijf criteria 

voor een goede les zijn vastgesteld. Er wordt naast een PTA ook gewerkt 

met een PTO, waardoor ook voor de onderbouw afspraken zijn vastgelegd 

over het aantal toetsen, weging en normering. Scholing CPS heeft als doel 

de lessen effectiever en aantrekkelijker te maken.  

Aandacht voor verschillen, 

maatwerk 

Via training CPS is hieraan gewerkt. Daarnaast werd er in leerjaar 1 en 2 

van de BB/KB-klassen op twee niveaus gewerkt en was het nog steeds 

mogelijk  om voor een aantal vakken op een hoger niveau examen te doen 

(binnen de beroepsgerichte leerwegen) of om deel te nemen aan een extra 

examenvak (binnen de mavo). De extra ondersteuningslessen, die buiten 

het lesrooster om werden aangeboden, doen ook recht aan verschillen, die 

er tussen leerlingen zijn.  

Ambitieuze leercultuur, 

excellentie, hoogbegaafdheid 

Recht doen aan talenten via FIO plus en daarnaast worden leerlingen 

uitgedaagd te werken op een hoger niveau en daarin ook examen te doen. 

Ook is een extra examenvak mogelijk. Om de oriëntatie op hun vervolg 

voor onze mavo leerlingen  te verbeteren is er een programma 

commerciële technologie ontwikkeld en wordt er gewerkt aan een 

plusprogramma Z&W. 

Lerende cultuur voor docenten 

en schoolleiders. Goed HRM 

De gesprekscyclus met feedback van leerlingen en van collega’s wordt 

nauwgezet uitgevoerd. Alle docenten, die onbevoegd starten moeten  hun 



 

Schoolplan 2014-2017                                                                                      Pagina 63 van 66 

 

beleid bevoegdheid gaan halen en er zijn afgelopen jaar de nodige gesprekken 

geweest met onbevoegde docenten, die reeds lange tijd in dienst zijn. Drie 

daarvan zijn gestart met een opleiding.  Via het ingeplande wekelijks 

teamoverleg en periodiek vakgroepoverleg wordt het van en met elkaar 

leren gestimuleerd. Daarnaast heeft er scholing plaatsgevonden op het 

gebied van pedagogisch didactisch handelen, het mentoraat en VIB 

hetgeen ook direct is toegepast. Beide adjuncten hebben zich ook 

geschoold. 

 

ONDERDELEN UIT NOA 

Modernisering Onderwijstijd Met de modernisering van onze onderwijstijd zijn we niet actief bezig 

geweest. Wel hebben we de lessentabel in de onderbouw iets gewijzigd en 

de geprogrammeerde onderwijstijd voor de onderbouw iets opgehoogd 

o.a. ter versterking van de kernvakken. 

Bevoegdheid, scholingsplan Zie hierboven 

Professionele ontwikkeling, de 

docent mag én moet 

ontwikkelen 

Zie hierboven 
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BIJLAGE 10 JAARPLAN 2014-2015 FIORETTI COLLEGE  HILLEGOM 

 
Elke dag een beetje beter; met elkaar maken we dat waar. 

 

Inleiding 

De evaluatie van het jaarplan 2013-2014, de prestatiebox en het bestuursakkoord met het 

ontwikkelmodel van de lerende organisatie van Scholen aan Zet (SAZ) zijn een belangrijke basis voor 

het jaarplan 2014-2015. 

Bij aanvang van het schooljaar is de school gegroeid met ongeveer 63 leerlingen en daarmee telt het 

aantal leerlingen ongeveer 1090 leerlingen, die als volgt zijn verdeeld: 1ste leerjaar: 323, 2de leerjaar: 

271, 3de leerjaar: 279, 4de leerjaar: 217. Het aantal klassen en het aantal mentoren komt daarmee op 

52. Wekelijks geven we ongeveer 1750 lessen. Om dat mogelijk te maken moesten er extra lokalen 

worden geplaatst. In de laatste week van de zomervakantie zijn er 3 noodlokalen (2 theorie en een N&Z 

lokaal) geplaatst en gebruiksklaar gemaakt. Ook zijn er voor aanvang van het schooljaar interne 

verhuizingen geweest, lokalen aangepast, extra fietsenrekken geplaatst en is er zowel binnen als 

buiten flink schoongemaakt.  

Ruim 20 nieuwe collega’s en duale stagiaires hebben we verwelkomd om het team te versterken. Totaal 

komen we daarmee op ruim 140 collega’s + vrijwilligers, ambulant begeleiders en onbetaalde 

stagiaires. 

 

Goed onderwijs is in Nederland de norm; onze lat ligt hoger. De doelen en activiteiten in dit jaarplan 

zijn erop gericht om onze ambitie waar te maken. We willen met elkaar elke dag een beetje beter 

worden.  

 

Onderwijs en leerlingenzorg 

1) Ontwikkeling en scholing gericht op didactiek (waaraan voldoet een goede les minimaal binnen 

onze school?) met daarbinnen aandacht voor differentiatie en voor verschillende werkvormen is en 

blijft een speerpunt. De eerste 2 groepen ronden het CPS-traject af in de eerste helft van het 

schooljaar. De deelnemers van de 2 CPS-trajecten presenteren in dit schooljaar tijdens het 

teamoverleg en/of het vakgroepoverleg wat zij hebben geleerd in het traject en op welke manier zij 

dit succesvol toepassen. Ook collega’s, die niet hebben deelgenomen aan het traject worden 

uitgenodigd goede praktijkvoorbeelden te presenteren op het gebied van differentiëren en 

activerende werkvormen. Indien blijkt dat er ook dit jaar behoefte is aan (in-company) scholing op 

dit gebied, dan wordt dit mogelijk gemaakt. Voor elke docent is het didactisch handelen, gericht 

op maatwerk en verschillende werkvormen een speerpunt. In de jaarlijkse gesprekken met 

docenten komen het didactisch handelen en de scholing op dit gebied zeker aan de orde.  

2) In de snel veranderende wereld moeten we onze leerlingen vaardigheden van de 21ste eeuw 

bijbrengen. Het gebruik van ICT is een belangrijke vaardigheid en met name hoe de leerlingen ICT 

(kunnen) gebruiken in het leerproces. Om hierin 

concrete stappen te zetten beantwoorden we dit 

schooljaar de volgende vragen met elkaar:  

a) op welke manieren willen we met meerwaarde 

(maatwerk, differentiëren, afwisselende en 

activerende en aansprekende werkvormen) digitaal 

werken binnen de klas?  

b) wat betekent intensiever gebruik van digitaal materiaal voor de noodzakelijke kennis en 

vaardigheden van de docenten en op welke manier kunnen ze goed toegerust worden?  
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c) wat betekent intensiever gebruik van digitaal materiaal voor methodes, voor de 

beschikbaarheid van de computer; elke leerling zijn eigen laptop of tablet?; wat betekent het 

voor Wifi, voor ons netwerk? 

Behalve het beantwoorden van deze vragen kunnen collega’s ook een workshop volgen “Werken 

met het digitale schoolbord” en/of een workshop m.b.t. het gebruik van Som in de klas.  

Ook start een aantal collega’s dit schooljaar met een opleiding als e-coach en een opleiding als e-

innovator. Zij nemen een voortrekkersrol en al lerende bepalen we de stappen, die we op het 

gebied van digitale didactiek willen en kunnen zetten. 

3) In brede zin heeft de aansluiting Havo 3 naar Havo 4 in de afgelopen jaren al de nodige aandacht 

gehad. Toch blijkt de aansluiting (nog) niet goed te verlopen. Een onderzoeksgroep, bestaande uit 

collega’s van Fioretti Lisse en Fioretti Hillegom, maakt op basis van beschikbare data een analyse 

van knelpunten en wellicht oorzaken. Met de aanbevelingen en actiepunten, die daaruit voort-

vloeien gaan de verantwoordelijke Havo-teams uit Lisse en Hillegom aan de slag om de aansluiting 

te verbeteren en het slagingspercentage te vergroten. Wellicht kan het inzetten van RTTI 

(Reproductie, Toepassing, Toepassing en Inzicht) binnen de Havo van Fioretti Hillegom het komend 

schooljaar ons ondersteunen bij het inzichtelijk maken van de definitieve determinatie voor HAVO.  

4) Aanpassen mavo-lessentabel van leerjaar 3 en 4 m.i.v. schooljaar 2015-2016 met daarin 

opgenomen een programma commerciële technologie en een programma Zorg en welzijn 

waardoor een leerling zich kan voorbereiden op een keuze binnen het MBO. De Mavo in Hillegom 

profileert zich o.a. door dit aanbod t.o.v. de verschillende mavo’s in Lisse en omstreken.  

5) Inhoudelijke profilering van en aanbod binnen de beroepsgerichte leerwegen bovenbouw wordt dit 

schooljaar vastgesteld en deels nader uitgewerkt ter voorbereiding op de nieuwe examen-

programma’s, die in 2016 van start gaan in leerjaar 3. Het maken van keuzes gebeurt in overleg 

met de verschillende afdelingen en met ondersteuning van bureau Leeuwendaal. Ook wordt er, 

gericht op de nieuwe examenprogramma’s een nieuw PSO-programma ontwikkeld voor leerjaar 2 

en wordt er dit jaar een besluit genomen of we PSO in leerjaar 1 handhaven.  

6) In zowel onderbouw als bovenbouw zijn afspraken vastgelegd in PTO en PTA over de leerdoelen en 

hoe ze worden getoetst. Resultaten worden m.i.v. dit jaar zowel in de onderbouw als in de 

bovenbouw besproken en geanalyseerd. Op basis daarvan worden daar waar nodig doelen of 

werkwijzen bijgesteld. In het bijzonder is hierbij aandacht voor de kernvakken NE, EN, WI. Op basis 

van de resultaten van de CITO nulmeting en de andere beschikbare data wordt elke klas voor in elk 

geval de kernvakken in twee of drie niveau groepen verdeeld om recht te doen aan de verschillen 

binnen de klas en om vanaf de brugklas gericht te kunnen werken aan achterstanden of juist 

tegemoet te komen aan extra uitdagingen.  

 

Organisatie en HRM 

1) Aannamebeleid om het leerlingenaantal in 4 jaar tijd te reduceren tot maximaal 1040 leerlingen 

wordt in de eerste 2 maanden van het schooljaar vastgesteld. Het vastgestelde beleid wordt 

opgenomen in het school ondersteuningsplan (SOP), gecommuniceerd met belanghebbende 

basisscholen en gepubliceerd op de website.  

2) Het werven van een nieuwe directeur wordt dit schooljaar opgestart omdat de huidige directeur 

heeft aangekondigd m.i.v. het nieuwe schooljaar gebruik te willen maken van de levensloop-

regeling.  

3) Er wordt een afgewogen besluit genomen over een scholingstraject voor de 

schoolleiding en teamleiders. Vanuit een gemeenschappelijke visie de koers 

bepalen en daar duidelijk en op dezelfde manier over communiceren vinden 

we belangrijk. De kleinschalige structuur in een groter geheel maakt het 
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wenselijk om van gedeeld leiderschap binnen een lerende organisatie uit te gaan.  

4) Communicatie binnen de school is en blijft een speerpunt. Collega’s geven in het tevredenheids-

onderzoek, gehouden in het voorjaar van 2014 wederom aan, dat er (nog steeds) onvoldoende of 

niet goed wordt gecommuniceerd door de schoolleiding.  

5) Om meer duidelijkheid te krijgen over de ervaringen en mogelijke oplossingen worden collega’s 

uitgenodigd deel te nemen aan zgn. ronde tafelgesprekken waar dit thema, gericht op concrete 

verbeterafspraken centraal staat.  

6) De vorm en inhoud van de gesprekscyclus krijgt dit jaar aandacht. Met elke collega wordt in elk 

geval door een teamleider een gesprek gevoerd over zijn welbevinden, de jaartaak, taakverdeling, 

de verwachtingen over en weer, de behaalde resultaten en de te behalen resultaten, de ontwikkel-

mogelijkheden en het op peil houden van de deskundigheid. Hiervoor wordt een format opgesteld 

en voorgelegd aan de teams. Het doel van het aanpassen van de gesprekscyclus is meerledig: 

duidelijkheid scheppen over verwachtingen en taken (uit tevredenheidsonderzoek blijkt, dat 

hieraan behoefte is), aandacht voor resultaten en elkaar aanspreken op het nemen van verantwoor-

delijkheid. Tot nu toe worden de beoordelingen gedaan door de directieleden. Op basis van 

vrijwilligheid kunnen collega’s ervoor kiezen beoordeeld te worden door hun teamleider. Het is 

immers de teamleider, die ook de functionerings- en voortgangsgesprekken voert met de 

collega’s. Daarnaast nemen we dit jaar een besluit over het wel of niet inzetten van CW docent (= 

competentiewaardering docent) door leerlingen ter vervanging van de feedback die leerlingen 

momenteel geven via het programma Cirkel Analyse.  

7) Met ingang van dit schooljaar werken we met 5 begeleiders op school (BOS). Nog blijkt dit aantal, 

mede door o.a. de vele nieuwe collega’s, waarmee we dit jaar gestart zijn, (te) gering te zijn. We 

nemen dit schooljaar een besluit over het uitbreiden van het aantal begeleiders m.i.v. het 

schooljaar 2015-2016 en we bekijken daarbij of het verstandig is om per onderwijshuis een 

begeleider aan te stellen.  

8) Realiseren van drie nieuwe permanente lokalen naast de sporthal ter vervanging van de huidige 2 

geïmproviseerde lokalen. De voorbereiding start in het begin van het schooljaar; de uitvoering 

staat gepland vanaf mei 2015 met als doel dat de lokalen m.i.v. 2015-2016 operationeel zijn. 

 

Tot slot 

Voor het nieuwe schooljaar hebben we op schoolniveau weer de nodige plannen geformuleerd. Om 

deze plannen nader te concretiseren en daarmee ook een ontwikkelstap te zetten binnen het model 

van de lerende organisatie (School aan Zet) op het niveau van de onderbouw en bovenbouw en 

vanzelfsprekend op het niveau van de teams en vakgroepen gaan we dit schooljaar weer werken met 

teamjaarplannen en worden ook de vakwerkplannen weer geactualiseerd.  

Wederom ambitieuze plannen. Uit het tevredenheidsonderzoek, gehouden onder collega’s is gebleken 

dat ruim 89,2% van de collega’s bereid is een extra bijdrage te leveren aan een succesvolle school. Ook 

geeft 91,2% van de collega’s aan open te staan voor andere, voor nieuwe taken. Met een dergelijke 

motivatie en ambitie lukt het ons zeker om het komend schooljaar het Fioretti College Hillegom elke 

dag weer een beetje beter te maken.  

 


