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Woord vooraf
‘Goed onderwijs maak je samen’
OMO Scholengroep De Langstraat bundelt vier scholen met een open katholieke identiteit in
Waalwijk, Drunen en Kaatsheuvel tot een krachtig samenwerkingsverband. Dit groter verband
maakt kleinschaligheid in onze scholen mogelijk. Ons verband zorgt er tevens voor dat de
individuele scholen op een hoger niveau kunnen presteren.
Dit zijn onze scholen:
d’Oultremontcollege (Drunen – Gemeente Heusden);
Dr. Mollercollege (Waalwijk);
Walewyc-mavo (Waalwijk);
Van Haestrechtcollege (Kaatsheuvel – Gemeente Loon op Zand).
Het schoolplan geeft richting aan het handelen in onze scholen en de keuzes die we maken.
Dit schoolplan wil duidelijke kaders, verbinding en inspiratie bieden en doet een appél
op de eigen kwaliteiten en het ontwikkelvermogen van de verschillende scholen en de
professionals die daar werken. We gaan de komende jaren verder met het sterker maken
van onze scholengroeporganisatie en onze inkleuring op het niveau van de scholen en hun
omgeving: couleur locale voor elke school van onze Scholengroep. Elk van onze scholen kan
bij het operationaliseren van het schoolplan verschillende accenten leggen die passen bij
de leerlingen en de omgeving. Met daarbij ook aandacht voor de verbinding en het groter
verband, wat onze onderwijsorganisatie sterker maakt en ruimte biedt voor innovatie.

Onze scholen doen veel meer dan in het bestek van een schoolplan te beschrijven is zonder
dat dit een onwerkbaar omvangrijk document wordt. We zijn echter altijd graag bereid om extra
uitleg te geven over ons onderwijs en onze ambities. Ook delen wij veel van wat wij doen via
onze websites, Scholen op de Kaart, onze voorlichtingsavonden, de schoolgids, (nieuws)brieven,
beleidsstukken en notities. Intern voor onze medewerkers plaatsen we veel informatie op
SharePoint dat daarvoor speciaal is ingericht.
Om het schoolplan en de daarin opgenomen ambities en doelstellingen actueel te houden,
zullen we deze jaarlijks evalueren en waar nodig bijstellen. Zo houden we de vinger aan de pols
van de tijd en blijft het schoolplan een levend document.
Iedereen die meer wil weten is van harte welkom om bij ons’ in de keuken’ te kijken.
Wij laten graag zien hoe wij werken.
Met vriendelijke groet,
mede namens de leden van de kerndirectie van onze Scholengroep,
mr. J. (Jan) van Pelt
rector OMO Scholengroep De Langstraat
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1.

Inleiding

Iedere leerling verdient goed onderwijs. Onderwijs dat uitdaagt het beste uit ieder kind
te halen en onderwijs dat zowel bij de tijd is als voorbereidt op de toekomst. Onze
inspanningen zijn er daarbij op gericht onze scholen aantrekkelijk en uitdagend houden voor
onze doelgroep: de leerlingen van 12-18 jaar uit onze regio en deze groep daarmee een
succesvolle en ook plezierige schoolcarrière te bieden.
Vanuit onze visie, missie en identiteit maakt OMO Scholengroep De Langstraat er met zijn
scholen gemotiveerd werk van om dat onderwijs te bieden aan de leerlingen die ons zijn
toevertrouwd.
In dit schoolplan geven wij aan hoe wij daarvoor onze medewerkers en onze organisatie in
stelling brengen, welke doelstellingen we ons daarbij de komende jaren stellen en hoe we
die willen bereiken. Daarmee maken we duidelijk wie we zijn, waar we voor staan en waar
we voor gaan. Het schoolplan is zowel kaderstellend als ruimtebiedend aan alle medewerkers
op onze scholen. Afspraken met betrekking tot onderwijs, personeel, organisatie en kwaliteit
worden bestuurlijk en op scholengroepniveau gemaakt, met ruimte voor schoolspecifiek
beleid.

1.1

Het schoolplan van OMO Scholengroep De Langstraat

Het schoolplan voor de periode 2016-2019 van OMO Scholengroep De Langstraat en zijn
scholen is zo bondig en krachtig mogelijk geformuleerd. Ook wilden we een vorm kiezen die
het mogelijk maakt de essentie van het schoolplan makkelijk te communiceren.
Daarom hebben we besloten naast deze onderlegger die o.a. de wettelijke kaders en de
beleidslijn van onze Vereniging OMO bevat, ook gebruik te maken van twee andere vormen:
een poster en een jaarplan. Samen vormen deze drie onderdelen het complete schoolplan.
Poster
In onze schoolplansessies hebben we elkaar uitgedaagd om de kern van onze ambities
en plannen weer te geven op een manier die tot de verbeelding spreekt en compact en
overzichtelijk is en tevens makkelijk op meerdere plaatsen te communiceren is. We hebben
ons best gedaan alle hoofdzaken een plek te geven op een poster. En dat is gelukt. Op de
poster treft u aan: een aantal facts & figures over onze scholen, zoals aantal en herkomst
van onze leerlingen; de basiskwaliteit die wij als groep uniform nastreven in de komende
beleidsperiode; de wijze waarop wij ons als scholengroep in de komende periode gezamenlijk
profileren; het profiel per school dat wij de komende beleidsperiode trachten te realiseren
en de speerpunten die daar bij horen. De poster is bedoeld voor onze medewerkers, ouders,
leerlingen en onze partners. Doordat wij zowel voor de scholengroep als voor de locaties

ambities en speerpunten hebben geformuleerd, hebben wij vijf posters gemaakt. Voor het
stafbureau is ook een poster in ontwikkeling. Op deze wijze werkt de communicatie van ons
schoolplan het best en wordt in één blik voor bijvoorbeeld een medewerker duidelijk wat de
ambities en speerpunten voor de eigen locatie zijn. Tegelijkertijd ziet elke medewerker wat de
inzet voor het geheel is. Zo willen wij de kennis, het draagvlak en de betrokkenheid, zowel op
school- als op scholengroepniveau, zo optimaal mogelijk maken.
Onderlegger
Er zijn ook partijen die behoefte hebben aan een meer gedetailleerde uitwerking van ons
schoolplan. Deze uitwerking treft u aan in de onderlegger, die mede tot stand is gekomen op
basis van de eisen die onze Vereniging OMO stelt aan de schoolplannen van haar scholen.
Binnen deze eisen wordt ook voldaan aan de wettelijke eisen aan het schoolplan VO.
Jaarplan
Als derde onderdeel van ons schoolplan moet ons jaarplan beschouwd worden. In dit jaarplan
worden de ambities en doelstellingen uit de poster en de onderlegger uitgewerkt in een
kalenderactieschema. Dit jaarplan laat overzichtelijk zien onder welk domein van het schoolplan
de actie valt, wie daarvan de eigenaar is, wat de doelstelling is en er kan gaandeweg in worden
bijgehouden in welke mate de betreffende actie is gerealiseerd. Dit vergemakkelijkt het jaarlijks
evalueren van ons schoolplan met bijvoorbeeld onze medezeggenschapsraden en we realiseren
hiermee tevens een pdca-cyclus. Naar analogie van de opzet van poster en onderlegger zijn er
ook vijf jaarplannen voor de gehele scholengroep.
Kwaliteitskalender
Voor het borgen van de noodzakelijke acties in het kader van ons kwaliteitszorgsysteem
beschikken de scholengroep en alle locaties hiernaast ook over een kwaliteitskalender, die
voortdurend wordt geactualiseerd.

1.2

Leeswijzer

De inhoudsopgave laat zien dat ons schoolplan een algemeen en specifiek deel heeft. In het
algemeen deel staan de kaders voor ons allemaal, als scholengroep en als school. In het
schoolspecifieke deel is de operationalisering op het niveau van de school beschreven.
Het algemeen deel begint in hoofdstuk 1 met een inleiding en in hoofdstuk 2 staan de missie,
de visie en de uitgangspunten, alsmede de algemene gegevens van de scholengroep en de
scholen.
In de volgende hoofdstukken is gekozen voor een indeling in de domeinen Ons onderwijs, Onze
professionals en Onze organisatie. Deze indeling is gebaseerd op het uitgangspunt dat onze
school draait om de leerlingen en het onderwijs dat zij krijgen, verzorgd door onze docenten en
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ondersteunende medewerkers. Om dit mogelijk te maken, moet dit proces ondersteund worden
door een efficiënte en effectieve organisatie waar ook een goed kwaliteitszorgsysteem deel van
uitmaakt. Dit alles staat in de hoofdstukken 3, 4 en 5.
In de hoofdstukken 6, 7, 8 en 9 staat de uitwerking door onze scholen. Bij iedere school
is de indeling: Wie we zijn; Goed Onderwijs; Leerlingondersteuning; Leerlingenbeleid en
Professionalisering.

1.3

Artikel 24 Schoolplan (Wet op het voortgezet onderwijs)

Een aantal van de verplichte onderdelen van het schoolplan, zoals de regelingen voor toelating
van leerlingen, de bevordering en verwijdering van leerlingen, is opgenomen in de schoolgids.
Onze schoolgids wordt jaarlijks geactualiseerd en staat op onze website en is daar voor alle
ouders te raadplegen. Tevens wordt een digitale versie van de schoolgids verstuurd aan zowel
de Inspectie VO als de Raad van Bestuur van OMO. De exameneisen en -regelingen staan in
ons Examenreglement en onze Programma’s van toetsing en afsluiting (PTA). Deze worden
jaarlijks vóór 1 oktober aan de ouders en leerlingen beschikbaar gesteld.
Voor taal- en rekenonderwijs hebben we aparte beleidsnotities en datzelfde geldt voor het
beleid met betrekking tot doorstroom, aansluiting op het vervolgonderwijs en voortijdig
schoolverlaten. Onze zorgplicht wordt verantwoord in onze Schoolondersteuningsprofielen (SOP)
en in het Ondersteuningsplan van ons Samenwerkingsverband 30-09 (www.swvdelangstraat.
nl). Deze documenten en nog vele andere staan ook op onze website. De rapportage van de
vorderingen van de leerlingen vindt continue plaats via het leerlingenadministratiesysteem
Magister. Over alle bovenstaande onderwerpen is ook informatie in de schoolgids opgenomen.
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2.		

Gegevens en uitgangspunten

2.1		

Bevoegd gezag

		OMO Scholengroep De Langstraat bestaat uit het d’Oultremontcollege, het
		
Dr. Mollercollege, de Walewyc-mavo en het Van Haestrechtcollege en valt onder
		
het bevoegd gezag van de Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs.
		
Voorzitter Raad van Bestuur: drs. E.G.H. (Eugène) Bernard MPM
		Spoorlaan 171,
		
5038 CB Tilburg.
		
T 013 - 595 55 00
		
E omo@omo.nl.

2.2		

Schoolgegevens

2.2.1		

OMO Scholengroep De Langstraat

		
		

Het stafbureau is gehuisvest aan de Olympiaweg 8b, 5143 NA Waalwijk.
T 0416 - 67 39 30
E secr@sgdelangstraat.nl
W www.sgdelangstraat.nl
Rector: mr. J. (Jan) van Pelt
Aantal medewerkers: 15 (12,3 fte) en daarvan is 6 vrouw en 9 man.

2.2.2 		

d’Oultremontcollege

		
		

Brin reg nr
Directeur		
Adres		
Plaats		
T		
E		
W		

Schoolgrootte
Aantal leerlingen per 1-10-2015: 1.187
Aantal personeelsleden: 108 (88,03 fte) en daarvan is 48 vrouw en 60 man.

2.2.3		

Brin reg.nr.
Directeur
Adres		
Plaats		
T		
E		
W		

Dr. Mollercollege

16VK00
C.J.M. (Kees) Maas MSc
Olympiaweg 8b
5143 NA Waalwijk
0416 – 33 28 63
info@drmollercollege.nl
www.drmollercollege.nl

Schoolsoorten

De school omvat: vwo (gymnasium, atheneum) en havo.
Extra aanbod: TTO (Engels) voor havo en vwo

Schoolgrootte

Aantal leerlingen per 1-10-2015: 1.144
Aantal personeelsleden: 99 (77,98 fte) en daarvan is 46 vrouw en 53 man.

16VK03
drs. A.C.P.M. (Ard) van Aken (m.i.v. 1-2-2016)
Dillenburgstraat 46
5151 GG Drunen
0416 – 37 44 48			
info@doultremontcollege.nl
www.doultremontcollege.nl

Schoolsoorten
De school omvat: vwo (gymnasium, atheneum), havo, mavo (vmbo-gt) en vmbo-b/k (uitlopend: vanaf
augustus 2016 alleen nog een examenklas).
Extra aanbod: Onderzoek & ontwerpen voor mavo, Technasium voor havo en vwo en Cambridge Engels
voor alle niveaus.
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2.2.4

Brin reg.nr.
Directeur
Adres
Plaats
T
E
W

Walewyc-mavo

16VK02
N.C.M.T. (Nicolle) Sommer MME
Olympiaweg 8a
5143 NA Waalwijk
0416 – 33 32 20
info@walewyc.nl
www.walewyc.nl

Schoolsoorten
De school omvat: mavo (vmbo-gt)
Sector/afdeling:
Beroepsgerichte leerweg gl: zorg & welzijn breed, handel & administratie,
technologie
Extra aanbod: mavo/havo brugklas

Schoolgrootte
Aantal leerlingen per 1-10-2015: 639
Aantal personeelsleden: 64 (44,48 fte) en daarvan zijn 44 vrouw en 20 man.

2.2.5

Brin reg.nr.
Locatieleider
Adres
Plaats
T
E
W

Van Haestrechtcollege
16VK01
J.G.C.M. (Jean) Willems
Vossenbergselaan 8
5171 CC Kaatsheuvel
0416 – 27 26 83
info@vanhaestrechtcollege.nl
www.vanhaestrechtcollege.nl

Schoolsoorten
De school omvat: vmbo (theoretische gemengde, basis- en kaderberoepsgerichte leerweg.
Sector/afdeling:
Beroepsgerichte leerweg b/k: economie (handel & verkoop), technologie &
commercie (logistiek)
Gemengde leerweg: zorg & welzijn breed
Extra aanbod: 2 jarige brugklas t/havo en 2 jarige brugklas kgt

Schoolgrootte
Aantal leerlingen per 1-10-2015: 323
Aantal personeelsleden: 35 (24,08 fte) en daarvan zijn 18 vrouw en 17 man.

2.3

Identiteit, missie en visie

Op onze schoolplanposter zijn de kernelementen van onze missie, visie en identiteit
opgenomen. Deze elementen geven aan wie wij zijn, waar wij voor staan, waar wij voor
gaan en wat we willen bereiken. Kortom: wat de koers is van ons handelen Ons gedrag
en onze uitingen in de dagelijkse (onderwijs)praktijk moeten daarmee congruentie en
samenhang vertonen.
Als wij naast en in lijn met onze levensbeschouwelijke identiteit over de identiteit van
de organisatie spreken, dan spreken we over de persoonlijkheid van de organisatie: dat
wat een organisatie is en wat zij uitstraalt. Als we het dus over onze identiteit hebben,
dan hebben we het over ons hart en onze ziel: wat is ten diepste datgene wat ons
karakteriseert en ons onderscheidend maakt van anderen. Deze kern beïnvloedt alles in
de organisatie en heeft een grote invloed op relaties binnen en buiten de organisatie. De
identiteit komt in verschillende uitingen van de organisatie aan de oppervlakte. Bij ons
spitst dat zich met name toe op alles wat bepalend is voor “goed onderwijs’ voor onze
leerlingen.

2.3.1 OMO Koers 2016
In ons schoolplan zijn de uitgangspunten en doelstellingen verwerkt van het OMO
visiedocument: ‘Koers 2016; Ons middelbaar Onderwijs, sinds 1916’ en het OMO
identiteitsdocument ‘Zingeving en goed onderwijs; Samen goed op weg’.
Basisbegrippen uit het Koers document als o.a.: ‘Wat ons beweegt’, De docent maakt het
verschil’, ‘Samen zijn we sterker’, ‘Zo zijn onze manieren’ en ‘Steeds beter worden’ en uit
het identiteitsdocument: ‘Goed onderwijs’, ‘een goed mens’ en ‘goed leven’ zijn leidraad
voor de invulling en uitvoering van ons beleid en ons handelen en voor de invulling van
ons schoolplan.
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2.3.2 Identiteit en burgerschap

Missie, visie en identiteit

Goed en uitdagend onderwijs is meer dan een technisch didactische uitwerking van een
onderwijskundige opvatting. Het is een ethisch begrip en stoelt op een mensvisie en een kijk op
de samenleving. Het OMO-document ‘Zingeving en goed onderwijs; Samen goed op weg’ gaan
we in de scholen gebruiken om met elkaar betekenisvol in gesprek te komen en te blijven over
onze dieperliggende opvattingen over ‘goed onderwijs’. Met als hoofdvraag: wat verbindt de
schoolgemeenschap als het in diepere zin gaat om levensbeschouwelijke, katholieke waarden?
Hoe betekenisvol zijn dergelijke waarden voor de kwaliteit van ‘goed onderwijs’ en voor ons
gedrag naar elkaar? Een belangrijk uitgangspunt voor ons is dat katholiek onderwijs open
moet staan voor de hele wereld en daarmee een dienst wil bewijzen aan de hele samenleving.
Dat vraagt van ons dat wij passie voor ons vak en dus voor het uitleggen moeten hebben en
betrokkenheid bij onze leerlingen zichtbaar moeten maken. Die opdracht en uitdaging moeten
wij handen en voeten zien te geven. Daarover zal het gesprek in onze school gaan.

Basiskwaliteit van onze scholengroep

Naast het werken vanuit de waarden integriteit, vertrouwen, ontwikkeling, samenwerken en
barmhartigheid vinden we dat we onze leerlingen moeten helpen zich voor te bereiden op hun
functioneren in de maatschappij. De school is een belangrijke oefenplaats voor de ontwikkeling
van burgerschap. In het kader van het beschrijven van onze visie op de school als leer- en
leefgemeenschap bevorderen wij actief burgerschap en sociale integratie. Hierbji betrekken
wij ook de samenwerking tussen ouders, jongeren en school. We streven hierbij naar een
verbindende schoolcultuur en zullen hiervoor de benodigde activiteiten ontplooien. We willen
de leerlingen leren op een kritische wijze zelf normen en waarden te ontwikkelen, respect
te hebben voor andere opvattingen en persoonlijk verantwoordelijkheid te nemen. We zetten
in op optimale interactie tussen onze leerlingen, hun ouders en de personeelsleden van de
school, waardoor iedereen zich gekend en erkend weet. De uitgangspunten van de workshop
‘Ouderbetrokkenheid 3.0’ die in 2015 op onze scholengroep is gegeven, levert hier een aantal
bouwstenen voor. Op alle locaties worden elementen hiervan uitgewerkt in 2016 e.v.

2.3.3 Missie, visie en ambities
OMO Scholengroep De Langstraat baseert zich in zijn beleid op Koers 2016, op het
Sectorakkoord en op de eigen doelstellingen. Leerlingen ‘goed ‘onderwijs’ bieden vanuit
onze katholieke identiteit is ons kerndoel. Dat leidt voor de periode van het schoolplan tot de
volgende kernelementen en vervolgdoelen:

Kernelementen van OMO SG De Langstraat
Goed, aantrekkelijk, uitdagend en toekomstgericht onderwijs
Ondersteuning in dienst van de onderwijsdoelen
Respectvol samenleven en samenwerken
Méér dan onderwijs: ontwikkeling van hoofd, hart en hand
Werken en leren vanuit een open katholieke identiteit
Als scholengroep hebben wij een aantal speerpunten (zie poster) dat er voor zorgdraagt dat
onze basis in 2019 scholengroepbreed op orde is.
Kwaliteit van onderwijs
Onze scholen zijn gericht op duurzame kwaliteit met een werkende pdca-cyclus en
hebben een basisarrangement van de inspectie;
Onze scholen participeren actief in de Academische opleidingsschool (AOS) en
bieden studenten en medewerkers een breed programma van opleiden en
onderzoek;
Wij hebben een voorbeeldfunctie in de inzet van ict in het onderwijs, verbonden
aan onderwijsinhoudelijke visie.
Personeel
Elke medewerker heeft elk jaar minimaal één gesprek in het kader van de
gesprekscyclus en daarmee minimaal eens in de drie jaar een beoordeling;
De scholing is uitgevoerd passend bij het goedgekeurde POP dat elke medewerker
heeft. Dit wordt jaarlijks geactualiseerd;
Het ziekteverzuim is teruggebracht naar maximaal het landelijk gemiddelde
Bedrijfsvoering (organisatie);
De efficiency van de bedrijfsvoering is vergroot door waar mogelijk activiteiten te
centraliseren met behoud of verbetering van de kwaliteit;
De overhead is teruggebracht tot 17%;
De scholen hebben een gezamenlijk weerstandsvermogen van 8%.
Communicatie (organisatie)
De organisatie is open in communicatie en functioneert transparant voor de
omgeving;
Intern: de tevredenheid van medewerkers is toegenomen tot minimaal het niveau
van de OMO-benchmark, ook over de aansturing, de samenwerking in de groep en
de uitvoering van de gezamenlijke profilering;
Extern: de tevredenheid van ouders en leerlingen is toegenomen en minimaal
gelijk aan het landelijk gemiddelde.
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2.4

Profilering scholengroep

De scholen binnen onze scholengroep hebben ieder een eigen gezicht. Wij profileren ons echter
ook als groep, teneinde het profiel van de afzonderlijke scholen te verbreden en te versterken.
De genoemde speerpunten worden door scholengroepbrede taskforces uitgewerkt.

Speerpunten 2015-2016
1.
2.
3.

Gezamenlijke zomerschool
Huiswerkbegeleiding / examentraining
Gezamenlijke studiedag voor en door medewerkers; oprichting Langstraat Academie

Speerpunten 2016-2019
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Activiteiten buiten de les
Topsportvriendelijk
Gezamenlijke vakken en cursussen
Opstroomkansen vergroten
Bij afstroom een plek garanderen
Gezamenlijke inzet op lesopvang

2.4.1 Toelichting speerpunten 2015-2016
ad 1
Gezamenlijke zomerschool
Uit onderzoek blijkt dat het percentage zittenblijvers in Nederland relatief hoog is: jaarlijks
doet zo’n 5% van de vo-leerlingen het jaar over. Dit percentage neemt de laatste jaren verder
toe. Vooral in het 4e leerjaar van het havo blijven veel leerlingen zitten. Zittenblijven is voor
veel leerlingen demotiverend en draagt lang niet altijd bij aan een succesvol vervolg van de
schoolloopbaan. Het concept zomerscholen wordt door de Scholengroep gezien als één van
de mogelijke maatregelen om het aantal zittenblijvers terug te dringen. Op een zomerschool
krijgen leerlingen in de zomervakantie twee weken intensieve en persoonlijke begeleiding
gericht op één of enkele vakken. Tussen 9.30 en 15.30 uur gaan leerlingen naar school, waar
zij in kleine groepen een intensief programma volgen.
De school bepaalt of een leerling deelneemt aan het zomerprogramma, stelt de overgangstoets
samen en beslist uiteindelijk ook of de leerling doorgaat naar het volgende leerjaar. De gedachte
hierachter is dat leerlingen die op slechts een beperkt aantal vakken onderpresteerden, zo
alsnog over kunnen gaan naar het volgende leerjaar en geen volledig schooljaar hoeven over te
doen. Het programma wordt in principe door een extern instituut verzorgd. Wij gaan na een pilot

met 2 van onze scholen in 2014-2015 nu in 2015-2016 met alle scholen deelnemen. Een
scholengroepbrede taskforce bereidt dit voor.
ad 2
Huiswerkbegeleiding
Op al onze locaties is huiswerkbegeleiding. Veel vormen daarvan komen voor, zoals:
intern-extern, intensief-extensief, vrijwillig-verplicht, betaald-onbetaald. De intensiteit en
kwaliteit verschillen dan ook. We willen lijn in de aanpak gaan brengen en het aanbod
professionaliseren. Uitgangspunten zijn: wat hebben onze leerlingen nodig, hoe maken
we het zo laagdrempelig mogelijk en hoe houden we het betaalbaar, indien het niet gratis
kan. Natuurlijk blijft ons doel dat het onderwijs door de leerling zonder huiswerkbegeleiding
succesvol gevolgd zou moeten kunnen worden. We kunnen echter onze ogen niet
sluiten voor de praktijk die nu vaak liet zien dat veel leerlingen – al is het tijdelijk – extra
ondersteuning nodig hebben, naast wat de school al biedt. Een scholengroepbrede taskforce
gaat dit onderzoeken en uitwerken en komt met een product voor 2016-2017.
ad 3

Gezamenlijke studiedag voor en door medewerkers;
oprichting Langstraat Academie
De ambities van onze school blijven onverminderd groot. In dit schoolplan verwoorden we
de doelstellingen voor de komende jaren. We zetten in op kwalitatief goed onderwijs, met
nog meer oog voor de verschillen tussen leerlingen. Daarnaast is de optimale begeleiding
van onze leerlingen van groot belang. We ontwikkelen onderwijs dat de leerlingen goed
voorbereidt op de 21ste eeuw. We behouden het goede van het huidige systeem, maar
doorbreken de beperkingen. De inzet van digitale hulpmiddelen speelt daarbij een grote
rol. Het zijn ambities die we alleen samen kunnen realiseren. Dat vraagt om betrokken en
gedreven medewerkers (zowel OOP als OP en schoolleiding) die zich continu scholen en
ontwikkelen.
Uit het credo ‘Goed onderwijs maak je samen’ en onze voortdurende oproep tot ontwikkelen
en kennisdelen volgt dat we ook naar een gezamenlijke aanpak van opleiden en scholing
kijken. We baseren dat ook op de vraag om gezamenlijke activiteiten die we steeds vaker
uit de organisatie horen. Ook de AOS West-Brabant waarvan wij deel uitmaken, stimuleert
de aspecten opleiden en onderzoek. We willen daarom nu ook in onze Scholengroep de
stap zetten naar een gezamenlijke scholingsopzet voor en door medewerkers. Er komt een
scholengroepbrede taskforce die zowel een gezamenlijke studiedag gaat opzetten, mogelijk
nog in 2016, als een opzet maakt voor een ‘Langstraat Academie’ waarin scholingswensen
die voortkomen uit de persoonlijke ontwikkelingsplannen, uit lesbezoeken en uit het
schoolplan kunnen worden ondergebracht. Zowel de studiedag die een traditie mag gaan
worden, als het gezamenlijke scholingsaanbod kunnen ook bijdragen aan het gevoel dat wij
allen bij de scholengroep horen en elkaar kunnen stimuleren en verbeteren.
De overige speerpunten worden in de volgende jaren beschreven en uitgewerkt.
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3.

Ons onderwijs

Op onze schoolplanposter treft u aan welk onderwijskundig profiel elk van onze scholen
nastreeft. Daarnaast zijn speerpunten opgenomen die tot realisatie van dit profiel dienen te
leiden. Ook geven we gezamenlijk binnen de scholengroep vorm aan verschillende onderwijskundige ontwikkelingen. Naast het ontwikkelen van dit profiel geldt een aantal algemene
uitgangspunten en afspraken die beschreven worden in dit hoofdstuk.

3.1

Visie op leren en doelen

In onze onderwijsvisie staat het onderwijsproces van de leerlingen en hun vermogen om te
leren leren centraal. Samen met onze leerlingen streven wij ernaar dat zij van school gaan
met een diploma passend bij hun niveau. Daar hoort voor ons ook bij:
dat zij leren zelf verantwoordelijk te worden voor en sturing te geven aan het eigen
leerproces
dat zij leren keuzes te maken (zie ook 2.3.2 over burgerschap).
De scholengroep stelt zich daarbij de volgende doelen:
Verzorgen van kwalitatief hoogstaand onderwijs
Optimaliseren van de kansen op een geslaagde schoolcarrière
Ontplooien van de talenten van de leerlingen
Bevorderen van het welzijn van de leerlingen
Minimaliseren van de kans op tussentijdse uitval
Kansen bieden voor opstromen naar een hoger niveau.
Om de ontwikkelingen van onze leerlingen goed te kunnen monitoren is binnen onze
Scholengroep het gebruik van gestandaardiseerde toetsen in ieder geval binnen de
kernvakken verplicht. Voor de juiste begeleiding, stimulering en plaatsing van onze leerlingen
wordt het gebruik van RTTI ingevoerd. Hiervoor wordt scholing aangeboden.

3.2

Procedures en reglementen

Om onze doelen te bereiken hebben de scholen van de Scholengroep het
onderwijsprogramma dat voldoet aan de wettelijke kerndoelen en eindtermen vastgelegd in
vaksectiewerkplannen. Voor de bovenbouw zijn er ook PTA’s die gepubliceerd worden op de
site. Met de vaksecties wordt door de schoolleiding regelmatig gesproken over de actualiteit
en de effectiviteit van hun werkplannen.
Het toelatings- en verwijderingsbeleid is opgenomen in onze schoolgids. Voor bezwaar en

beroep tegen beslissingen in leerlingzaken en ook voor algemene klachten hebben we OMO
breed procedures. Deze staan allemaal op onze website.
In de schoolgids zijn zowel de bevorderingsnomen als de manier waarop de cijfers en de
voortgang worden berekend en gerapporteerd opgenomen.
We streven ernaar binnen de eerste helft van de planperiode van dit schoolplan te komen tot
een eenduidig systeem van bevorderingsnormen voor de gehele Scholengroep. Daarbij hoort
ook het cijfervolgsysteem van het voortschrijdend gemiddelde.
Alle procedures en reglementen zijn voor al onze medewerkers opgeslagen en vindbaar in
SharePoint.

3.3

ICT

Informatietechnologie zien we als belangrijk middel om maximaal te differentiëren en het
onderwijs aantrekkelijk te maken. En bovenal om onze leerlingen de beoogde mogelijkheid te
bieden om actief te participeren in de samenleving. We zien ICT in onze scholen als verbindend
middel om de pijlers en uitgangspunten van ons onderwijs in de praktijk vorm te geven. ICT
verbindt hedendaags onderwijs met de maatschappij van de 21e eeuw: een informatie-en
communicatiemaatschappij en een kenniseconomie waarin onze leerlingen vanuit een stevige
basis een plek hebben en moeten innemen. Leidende vragen daarbij zijn: hoe kan ICT onze
onderwijsvisie ondersteunen, de effectiviteit en efficiëntie van ons onderwijs verbeteren en het
leerrendement van leerlingen vergroten?
We mogen hierin de komende jaren ambitieuzer zijn. Wij gaan ernaar streven om meer
leermateriaal digitaal aan te bieden, waardoor in veel gevallen het werkboek en soms ook
het lesboek kan komen te vervallen. De beschikbaarheid van kwalitatief hoogwaardig digitaal
materiaal is daarbij een voorwaarde: leerzaam materiaal dat leerlingen doelgericht laat leren.
Onze ambitie is dat leraren in vakgroepen doorgaande leerlijnen voor hun vak ontwikkelen
en daarbij digitaal leermateriaal arrangeren. Dat digitaal materiaal kan zelf worden ontwikkeld,
maar ook via (open) sources worden verkregen, zoals de Stercollecties. Stercollecties
zijn complete leerlijnen met inhoudelijke en didactische samenhang die gratis beschikbaar
zijn voor iedereen die het materiaal wil gebruiken.
Ontwikkelingen om leermateriaal te verrijken, met bijvoorbeeld elementen uit Serious Gaming,
volgen we nauwlettend.
Het tempo van ontwikkeling en gebruik van digitaal leermateriaal gaat geïmplementeerd worden
in overleg met de vakgroepen. De scholengroepbrede werkgroep ICT zal hierin het voortouw
nemen.
Onze ambitie is verder het gebruik van onze digitale leeromgeving (ELO) verder te ontwikkelen,
zodat deze de mogelijkheden biedt om het onderwijs meer te flexibiliseren en te personaliseren.
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De ELO zou een instrument moeten zijn bij het bieden van onderwijs op maat. Magister fungeert
daarin als administratie- en registratiesysteem.

3.4

Opleidingsschool

Onze Scholengroep is aangesloten bij de Academische Opleidingsschool (AOS) West-Brabant
van OMO. We werken daarin o.a. samen met de HR, Fontys en de UvT. De AOS richt zich op het
opleiden van studenten, het doen van onderzoek en ook de professionalisering van de zittende
docenten.
De training die onze werkplekbegeleiders (voorheen SPD-ers) en schoolopleiders (voorheen
OD-ers) volgen, zorgt voor professionalisering van de docenten en verbetering van de kwaliteit
van de leeromgeving van de leerlingen. Door de samenwerking met andere opleidingsscholen,
de hogere scholen en de studenten zal uitwisseling van expertise plaatsvinden, wat stimulerend
is voor het ontwikkelingsgericht pedagogisch-didactische leeromgeving.
De komende jaren willen we onze deelname intensiveren door meer studenten op te nemen en
het doen van onderzoek door onze docenten te stimuleren. Het oprichten van een bovenschools
team van onderzoekers wordt onderzocht voor 2016-2017. Ook zal er een link worden gemaakt
met de op te richten Langstraat Academie. Ook het (bovenschools) coachen in onze school
willen we hieraan verbinden. Vanuit de kerndirectie geven we hier sturing aan.

3.5

Passend onderwijs en leerlingondersteuning

Met de Wet Passend onderwijs is met ingang van 1 augustus 2014 de zorgplicht ingevoerd. De
zorgplicht houdt in dat wij als scholen binnen Samenwerkingsverband (SWV) 30-09 de
verantwoordelijkheid hebben en nemen om elk kind een zo goed mogelijke onderwijsplek te
bieden.
De aangesloten schoolbesturen vormen tezamen het toezichthoudend bestuur dat de stichting
bestuurt en er is een directeur aangesteld die belast is met door het bestuur gemandateerde
bevoegdheden. De dagelijkse leiding ligt in handen van de directeur, die voorzitter is van het
schoolondersteuningsoverleg (SOO) en zorgcoördinatorenoverleg (ZOO) van de scholen.
De rector van de scholengroep heeft een plaats in het (toezichthoudend) bestuur en
de portefeuillehouders zorg van de vier locaties hebben een plek in het SOO en de vier
zorgcoördinatoren in het ZOO. Onze medezeggenschapsraad is door een ouder en een
personeelslid vertegenwoordigd in de ondersteuningsplanraad (OPR) van het SWV.

De scholen binnen ons SWV hebben allereerst een gezamenlijk ondersteuningsprofiel
opgesteld. In aanvulling daarop hebben al onze scholen een schoolondersteuningsprofiel
opgesteld. In ons schoolondersteuningsprofiel staat beschreven welke basiszorg en welke
gespecialiseerde zorg wij als school bieden. Dit profiel is recent geactualiseerd nu LWOO en
PRO onder Passend onderwijs gaan vallen. De scholen van de scholengroep hebben overigens
geen LWOO- of PRO-licentie. Onze ambitie is erop gericht voor onze vmbo-leerlingen te
proberen de komende jaren de LWOO-licentie te verwerven, via een reguliere aanvraag of via
opting out. In alle gevallen is echter instemming van het bestuur van het SWV noodzakelijk.
Onze scholen ontvangen gelden van het SWV om de basisondersteuning te kunnen bieden.
Deze gelden staan echter onder druk door uitputting van het budget lichte ondersteuning van
het SWV door een toename van het aantal LWOO-leerlingen en de uitstroom naar VSO. Een
belangrijk nadeel is dat binnen ons SWV geen VSO is.
Niettemin plegen wij extra financiële inspanningen om ook onze leerlingen de noodzakelijke
extra ondersteuning te kunnen bieden. We zullen de huidige magere jaren het hoofd moeten
bieden door in onze ondersteuning en begeleiding goed samen te werken en zo veel mogelijk af
te stemmen. Via vroegtijdige signalering en preventie willen we eerder ontdekken of leerlingen
extra steun nodig hebben en kan ontsporen worden voorkomen. Hierdoor kan de ondersteuning
die leerlingen nodig hebben zoveel mogelijk in het primaire proces worden geboden.
Aangezien de indicatiestelling van de zogenaamde rugzakleerlingen is vervallen, betekent dit
dat een groter deel van deze ondersteuning ook tijdens de les en in de klas moet gebeuren.
Hierdoor wordt een groter beroep gedaan op het gedifferentieerd lesgeven, zowel handelingsals prestatiegericht. De Wet Passend onderwijs vraagt daardoor ook aanpassing van de manier
waarop onze docenten in de les met leerlingen kunnen omgaan die een ondersteuningsvraag
hebben. We zullen hieraan de komende jaren in ons scholingsplan extra aandacht besteden en
scholing voor signalering en eerstelijnshulp aanbieden. Adequate scholing van de docenten zal
ook differentiatie in de klas mogelijk moeten maken.
Wat betreft ons beleid voortijdig schoolverlaten (VSV) maken wij met onze scholen deel uit van
de RMC’s 35 en 36 en passen wij het door ons onderschreven VSV-convenant toe.
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3.6

Ons aanbod

Onze licenties en ons extra aanbod zijn opgenomen onder 2.2.

4.

Onze professionals

Ten aanzien van de ontwikkeling van onze professionals zijn verschillende speerpunten
opgenomen op onze schoolplanposter. In dit hoofdstuk geven wij weer hoeveel docenten
bevoegd zijn, welke eisen gesteld worden aan onze docenten en hoe wij werken aan evenredige
vertegenwoordiging van vrouwen in de schoolleiding.

4.1

4.3

Bevoegd

De Scholengroep streeft ernaar dat iedere docent bevoegd is voor het geven van onderwijs
in zijn vak. In het benoemingsbeleid wordt daarmee zo veel mogelijk rekening gehouden.
Docenten die nog niet bevoegd zijn, stimuleren we om de bevoegdheid z.s.m. te halen. Indien
de periode van onbevoegdheid de wettelijke norm overschrijdt, volgt in principe ontslag.
We stimuleren onze medewerkers in hun ambities om een andere of hogere bevoegdheid
te behalen en daarbij gebruik te maken van de Lerarenbeurs. Ook het volgen van een
academische (master) opleiding of een promotieonderzoek moedigen we aan.
De verhouding bevoegd - onbevoegd op onze Scholengroep is onderstaand weergegeven.

Eisen aan de docenten
Aantal

In ‘Koers 2016’ staat dat de docent het verschil maakt. Voor het succesvol realiseren van ‘goed
onderwijs’ voor iedere leerling is de kwaliteit van de docent cruciaal. Zijn of haar functioneren
straalt af op de leerling. Hij of zij beïnvloedt immers voor een groot gedeelte de individuele
leerprestaties. Een docent(e) werkt in een beroepsgemeenschap. Collega’s, leidinggevenden
en ondersteuners: ieder heeft een onmiskenbaar belangrijke rol, omdat het realiseren van
goed onderwijs een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid is. Daarom vormen gedeelde
beroepswaarden voor alle medewerkers het fundament.
Voor de eisen die wij aan onze docenten stellen sluiten wij aan bij deze beroepswaarden
en bij wat is beschreven in ‘Wat ons beweegt’ in hetzelfde document. Hiernaast vragen
wij van onze docenten en van al onze medewerkers dat zij de werkzaamheden, taken en
verantwoordelijkheden van hun functie zoals beschreven in het OMO functieboek op zich nemen.
Het personeelsbeleid is erop gericht dat medewerkers functioneren in overeenstemming met
de missie, de visie en de identiteit van de school. Kernbegrip in het personeelsbeleid is de
ontwikkeling van professionaliteit in een stimulerende en veilige werkomgeving.

4.2

Gesprekscyclus

In de jaren van dit schoolplan zal de gesprekscyclus volledig worden uitgevoerd. Dat betekent
kort gezegd dat iedere medewerker minimaal een keer per jaar een gesprek heeft. Daarnaast
worden lesbezoeken afgelegd aan de hand van een kijkwijzer die mede is gebaseerd op de
kwaliteitseisen uit het toezichtkader van de inspectie. Ook worden de leerlingen bevraagd door
middels van LED’s. De formele cyclus houdt in dat een medewerker het eerste en tweede jaar
een functioneringsgesprek krijgt en in het derde jaar een beoordelingsgesprek. Dan wordt tevens
het persoonlijk ontwikkelingsplan beoordeeld. We volgen voor deze cyclus de leidraad van OMO.

1ste graad
2de graad
3de graad
onbevoegd
N=

4.4

64
128
23
15
230

%
27,8
55,7
10,0
6,5
100,0

Evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in de
schoolleiding (art. 32d WVO)

Wij onderschrijven in onze Scholengroep het streven naar een evenredige vertegenwoordiging
van vrouwen in de schoolleiding. De vereniging OMO heeft het Charter ‘Talent naar de
Top’ ondertekend. Ook wij als Scholengroep passen de adviezen hiervan toe op ons
diversiteitsbeleid. Dat betekent dat wij er bewust naar streven om een school te zijn met de
juiste mix van talenten in de schoolleiding.
In het schema hieronder geven we de relatie tussen de verhouding mannen en vrouwen in het
OP weer en de verhouding daarvan met het aantal vrouwen in de schoolleiding. We geven de
situatie weer per 1-10-2015 en de streefcijfers per 1-10-2019.
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Vrouw
Totaal

155

N=

man
vrouw

4.5

%
64
36

aantal
8
6

Streefwaarde
per 1-10-2019
%
man
50%
vrouw
50%

kw2

kw3

kw4

2012
2013
2014
2015

9,0
5,9
6,8
6,7

6,5
5,1
5,5
5,0

4,8
4,3
5,3
3,4

5,0
6,9
6,7

152

kw1
1,8
2,4
1,5
2,2

kw2
1,2
1
1,1
0,9

kw3
0,8
0,8
0,6
0,4

kw4
2,3
1,8
1,6

307

Onderwijzend personeel

Schoolleiding
Waarde per 1-10-2015

kw1
Man

Waarde per 1-10-2015
man
vrouw

% aantal
50 112
50 114

Streefwaarde
per 1-10-2019
%
man
50
vrouw
50

2012
2013
2014
2015

Verzuimcijfers

De verzuimcijfers van ons personeel bevonden zich helaas in de schooljaren 2013-2014 en
2014-2015 boven het landelijk gemiddelde VO. De activiteiten om deze tendens te keren
zijn nog niet voldoende succesvol gebleken. Ondanks professionalisering van de processen
rond het ziekmelden (bij de leidinggevende, met terugkoppeling) en frequente gesprekken
met betrokkenen en de inzet van een arbeidsdeskundige naast de bedrijfsarts en eveneens
veel aandacht voor de re-integratie, zijn de verzuimcijfers niet gedaald. Opvallend is dat de
meldingsfrequentie zich tot voor kort wel aanzienlijk beneden het landelijk gemiddelde bevond.
Ook daar echter zien we een verslechtering, met name op de locatie waar de krimp en dus de
bezuinigingen zich het hardst doen voelen. Eerdere analyses lieten zien dat de scholengroep
wel meer dan gemiddeld te maken heeft met ziektegevallen die enerzijds ernstig en langdurig
zijn en anderzijds merendeels niet werkgerelateerd zijn. Niettemin gaan wij verder zoeken naar
oplossingen om het verzuim te reduceren. Hoopvol is dat het aantal nul-melders dat we sinds
2015 ook meten bij ons hoog ligt (87%).
We streven naar een ziekteverzuim dat onder het landelijk gemiddelde ligt. Om hierbij de
handen vrij te hebben, is het contract met de huidige arbodienst per 31-7-2016 opgezegd.
Aanvang 2016 kunnen wij dan kiezen voor een andere, effectievere aanpak en eventueel
partner.

4.6

Personeelsbestand

Het personeelsbestand van onze Scholengroep en de scholen wordt hierna in beeld gebracht
(peildatum 1-10-2015).
Aantal
pers.

%

Directie
OP
OOP
OOP-o

8
230
16
53

Totaal

307 100,0

Aantal
fte

2,8
7,2
74,9 186,8
5,2 12,2
17,3 40,7

%
2,9
75,7
4,9
16,5

246,9 100,0
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dir
op-lb
op-lc
op-ld
oop-p
oop-o

aantal

%

fte

%

8
116
43
71
16
53

2,8
37,8
14,0
23,1
5,2
17,3

7,2
81,8
41,2
63,7
12,2
40,7

2,9
33,1
16,7
25,8
4,9
16,5

N = 307 100,0 246,8 100,0

20-25
25-30
30-35
35-45
40-45
45-50
50-55
55-60
60-65
>65
N=

5.

Vrouw
8
14
17
21
17
13
23
22
20
0
155

%
5,2
9,0
11,0
13,5
11,0
8,4
14,8
14,2
12,9
0,0
100,0

Man
%
3
2,0
9
5,9
7
4,6
12
7,9
12
7,9
14
9,2
22
14,5
31 20,4
38 25,0
4
2,6
152 100,0

Onze organisatie

Op de schoolplanposter is een aantal speerpunten opgenomen ten aanzien van onze organisatie.
Dit betreft bijvoorbeeld financiën en onze overhead. In dit hoofdstuk is beschreven hoe ons
kwaliteitsmanagement is ingericht. Tevens wordt aangegeven hoe wordt omgegaan met
aanvaarding van geldelijke bijdragen.

5.1

Kwaliteitsmanagement

Kwaliteit mag geen toeval zijn. Daarom gaan we planmatig te werk bij het meten en verbeteren
ervan (plan-do-check-act cyclus).
Zo borgen wij de kwaliteit met betrekking tot onze ambities: kwaliteitszorg op onze school is
ingebed in de organisatie en de basis voor ons werk. Bovendien is onze kwaliteitszorg proactief
en gericht. Kwaliteitszorg betekent o.a. dat we:
tevredenheidsonderzoeken houden onder medewerkers, leerlingen en ouders;
zelfevaluaties uitvoeren en nabespreken;
lesvisitaties uitvoeren en nabespreken;

lesevaluaties door leerlingen laten uitvoeren en nabespreken;
collegiale visitaties organiseren in het kader van TriaX.
We gaan intensief in gesprek met leerlingen, ouders en docenten over de vorm en inhoud
van het geboden onderwijs en op grond van de uitkomsten zijn we in staat bij te sturen op
onderdelen van het gevoerde beleid. We leggen verantwoording af over de kwaliteit aan alle
interne en externe belanghebbenden. Dat betekent ook dat we de decentrale indicatoren in
Scholen op de Kaart (Vensters VO) actueel en volledig ingevuld willen hebben. Onze scholen
krijgen zo zelf (in het ManagementVenster) eenduidige, betrouwbare informatie over hun
resultaten, die ze gericht kunnen inzetten om hun kwaliteit te verbeteren. Daarnaast kunnen
ze deze resultaten in een ‘SchoolVenster’ inzichtelijk maken voor een algemeen publiek op
de website Scholen op de Kaart en op de eigen website. Hier kunnen we de resultaten ook
toelichten, zodat een genuanceerd beeld ontstaat van de school.
Onze kwaliteitskalender zorgt ervoor dat we op de juiste momenten in het jaar door de daartoe
aangewezen mensen acties laten ondernemen. Wat de onderwijskundige ambities betreft
(opbrengsten) gaat uit Magister en MMP minstens drie keer per jaar een rendementsposter
voor alle locaties opgesteld worden. Deze wordt op een aantal plaatsen opgehangen en toont
de mate waarin de streefcijfers tot dat moment worden gehaald, zoals voor bevorderen naar
een hoger leerjaar en slagen voor het examen. Dit leidt tot een groter bewustzijn van deze
ontwikkelingen bij betrokkenen die daarop actie kunnen nemen.
De posters worden in de afdelingsteams en vaksecties besproken. Er zijn ook
rendementsoverzichten beschikbaar op vak en individueel niveau. Indien noodzakelijk, moeten
vaksecties, teams en individuele docenten komen met een verbeterplan. De leidinggevenden
sturen hierop en zij bewaken de kwaliteitsvoortgang ervan.
Verder heeft het gesprek over opbrengsten en verbeterplannen (gerelateerd aan landelijke
opbrengsten en aan alle indicatoren) een centrale plaats in de formele gesprekscyclus met de
personeelsleden.
In de jaarlijkse functioneringsgesprekken moet blijken dat het kwaliteitsbewustzijn van de
organisatie toeneemt.
De schoolleiding doet verder jaarljiks o.a. de volgende analyses:
Jaarlijks wordt kritisch gekeken naar de bevorderingsnormen om ervoor te zorgen
dat deze niet te streng of te soepel zijn i.v.m. het onderbouwrendement en om
ervoor te zorgen dat kansen van leerlingen om op te stromen optimaal benut
kunnen worden
Op basisschoolniveau (kwaliteit van de gegeven adviezen), op opleidingsniveau en
leerling niveau worden jaarlijks analyses gemaakt in het najaar voor leerjaar 2 en
leerjaar 3, waarna bepaald wordt welke acties ingezet kunnen worden.
Per afdeling worden risico’s benoemd en worden plannen van aanpak gemaakt,
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waarbij korte en lange termijn acties worden benoemd. Deze acties kunnen
betrekking hebben op klasniveau en leerlingniveau.
De examenresultaten worden ook jaarlijks geanalyseerd waarna een plan van aanpak
wordt opgesteld.
Onze scholen die op de Opbrengstenkaart in bepaalde afdelingen en/of op bepaalde indicatoren
risico’s vertonen, verrichten aanvullende analyses en stellen tijdig een plan van aanpak op dat
besproken wordt met de rector.

5.3

Positionering Scholengroep

Leerlingenaantallen 2016-2019

Leerlingprognoses

In het nieuw onderwijsresultatenmodel 2016 verandert een aantal zaken. De Scholengroep
onderzoekt tijdig wat deze veranderingen voor de opbrengsten en resultaten zullen betekenen
en maakt een plan van aanpak.

5.2

Beleid aanvaarding materiële of geldelijke bijdragen
(sponsoring)

De scholengroep onderschrijft het convenant "Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en
sponsoring". Onze scholen voeren geen actief beleid om sponsors aan te trekken.
Er is momenteel (1-10-2015) geen sprake van bijdragen vanuit sponsoring.
De belangrijkste uitgangspunten van het convenant zijn:
Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige
doelstellingen van de school
Er mag geen schade worden berokkend aan de geestelijke en/of lichamelijke
gesteldheid van leerlingen
Sponsoring moet in overeenstemming zijn met de goede smaak en het fatsoen.
Sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en
de onafhankelijkheid van het onderwijs en de daarbij betrokkenen in gevaar brengen.
Sponsoring mag niet de onderwijsinhoud en/of de continuïteit van het onderwijs
beïnvloeden, dan wel in strijd zijn met het onderwijsaanbod en de kwaliteitseisen die
de school aan het onderwijs stelt.
Het primair onderwijsproces mag niet afhankelijk zijn van sponsormiddelen.
De medezeggenschapsraad heeft ingestemd met ons ‘sponsorbeleid’. Het document staat op
onze website.

Het is duidelijk dat de krimp in de komende jaren en decennia de onderlinge concurrentie
bij de scholen in de regio De Langstraat zal versterken. Het is voor de toekomst van onze
scholen belangrijk dat zij een goed en betaalbaar onderwijsaanbod hebben. In dat kader
heeft het d’Oultremontcollege al moeten beslissen dat de zeer kleine leerwegen basis- en
kaderberoepsgericht moesten worden afgebouwd. Dat zal na 2016-217 zijn voltooid. Zaak is
dat er dan een school staat die de concurrentie aankan.
In dit licht bezien is de huisvesting belangrijk. De scholen in Waalwijk, het Dr. Mollercollege
en de Walewyc-mavo hebben in 2014 nieuwbouw betrokken en staan er qua huisvesting
goed voor. Het gebouw van het d’Oultremontcollege in Drunen heeft in 2014 (ver)nieuwbouw
ondergaan en is daardoor aantrekkelijker geworden. De inrichting blijft nu nog wat daarbij
achter, zodat we in 2016 daarvoor nog enkele aanpassingen willen doen.
Het Van Haestrechtcollege heeft een gedateerd gebouw en verdient een betere uitstraling en
leefomgeving voor de leerlingen en de medewerkers. De school is klein en daardoor kwetsbaar,
dus moeten we zien hoe we de school naast het nieuwe onderwijsconcept ook gebouwelijk
aantrekkelijk kunnen houden. Daarover gaan we in 2016 in gesprek.
We boeken dus ook vooruitgang op het gebied van de fysieke leeromgeving. We streven
met elkaar naar scholen waarop geleerd, geleefd, gewerkt en ontspannen kan worden en
waar ontmoetingen kunnen plaatsvinden. Goede adequate huisvesting is dus een belangrijke
randvoorwaarde voor ouders, leerlingen en medewerkers. Maar het zal in een krimpende markt
vooral gaan om de kwaliteit van het onderwijs en het profiel en het aanbod van de school, onze
identiteit en de mate waarin we deze waarmaken.
Ons strategisch uitgangspunt is dat de scholen van de scholengroep zich dienen te ontwikkelen
ten aanzien van aanbod en resultaten als een hoogwaardig alternatief voor het VO binnen en
liefst ook buiten de regio De Langstraat.
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5.4

Financiën, beheer en overhead (bedrijfsvoering)

De Scholengroep wil met haar financieel beleid een financieel gezonde en gestroomlijnde
organisatie zijn. Continuïteit is bij de invulling van ons financieel beleid het leidende principe.
Met behulp van tussentijdse rapportages, bezuinigingsmaatregelen en het creëren van
kostenbewustzijn worden flinke stappen gezet op weg naar een sluitende begroting. In de
meerjarenbegroting 2016-2019 is het beleid daartoe opgenomen.
De komende jaren zullen de financiën van de Scholengroep daarom in het teken staan van
het bereiken van ‘normalisatie’: een sluitende exploitatie. Dat vraagt om een strakke regie en
uitvoering.
Dat vraagt ook continu om een scherpe blik op de baten, maar vooral beheersing van de
lasten.Met name de scholen die geconfronteerd worden met krimp van het aantal leerlingen
moeten op hun tellen passen en snel personeelsleden die bovenformatief dreigen te worden
daarvan op de hoogte stellen en helpen met mobiliteitsbeleid.
Om in te spelen op de vele in- en externe ontwikkelingen spelen ondersteunende
werkprocessen zoals formatiezaken en roosterzaken en de digitale omgeving een cruciale
rol. Een goede interne dienstverlening draagt bij aan een stabiele onderwijsorganisatie. Ook
het op orde hebben van de interne processen is voorwaarde om de hierboven genoemde
uitdaging het hoofd te bieden. Dit vraagt om continue verbetering van processen, verdere
professionalisering en innovatie op alle terreinen. De ondersteuning wordt effectiever en
efficiënter georganiseerd. Een aantal ondersteunende functies wordt al centraal aangestuurd
en de overige (lokale) bedrijfsvoeringsfuncties kunnen in ieder geval operationeel gemakkelijk
onder centrale sturing worden gebracht. Bij deze centralisatie zal ook een directielid
bedrijfsvoering moeten worden aangesteld.
De efficiency en effectiviteit zal hierdoor verder toenemen. De meerwaarde van de
scholengroep moet daardoor feitelijk merkbaar worden. Het beleefde verschil tussen centraal
en lokaal verdwijnt, niet alleen fysiek maar ook in de organisatie van de werkprocessen.
‘Centraal = lokaal’.
Ook op onderwijskundig niveau zullen de contacten tussen de scholen worden aangehaald.
De vaste verwachting is dat er nog een meerwaarde te behalen is door meer onderlinge
uitwisseling, collegiale consultatie en intensievere samenwerking.
In deze ontwikkeling past ons voornemen om de overhead in deze schoolplanperiode terug te
brengen tot het gemiddelde van het type scholen waartoe onze scholengroep behoort (17,5%).
Dit past in onze visie dat de aanwending van middelen voor het primaire onderwijsproces zo
maximaal mogelijk moet zijn.

De Planning & Controlcyclus moet qua planning (tijdigheid), instrumenten (robuustheid) en
inhoud (betrouwbaarheid en volledigheid) voldoende toegerust zijn voor het beheer van onze
scholengroep.
De medewerkers in de organisatie tonen samenwerkingsgerichtheid, die tot uitdrukking komt
in verbeterde producten van de afzonderlijke scholen.
We streven op deze manier naar een duurzame en efficiënte schoolorganisatie die het
primair proces adequaat ondersteunt en schommelingen in leerlingaantallen en fluctuaties in
personeel kan opvangen.

5.5

Schoolveiligheid

Schoolveiligheid is een breed begrip. Belangrijk is dat leerlingen, medewerkers en bezoekers
met een goed gevoel van veiligheid op school verblijven.
De Scholengroep streeft naar goede arbeidsomstandigheden voor het personeel en leerlingen.
Het ARBO-beleid is gericht op waarborging van de veiligheid en gezondheid van medewerkers
en leerlingen en op het voorkomen of beheersen van ongewenste arbeidsbelasting (seksuele
intimidatie, agressie en geweld, pesten en overmatige werkdruk). De schoolleiding organiseert
het werk op zo’n manier dat onaanvaardbare risico’s in principe zijn uitgesloten. Vermijdbaar
verzuim en arbeidsongeschiktheid worden zo veel als mogelijk tegengegaan. Seksuele
intimidatie, agressie, geweld, pesten en discriminatie worden actief bestreden. Behalve op
genoemde uitgangspunten is het arbobeleid uiteraard conform de CAO, de ARBO-wet en het
-besluit en andere relevante wet- en regelgeving.
In het najaar van 2015 zijn nieuwe risico-inventarisatie en -evaluaties (RI&E) opgesteld voor
alle locaties. De RI&E is pas compleet als voor elk van de gevonden risico’s is opgeschreven
hoe dat risico kan worden weggenomen of beheersbaar gemaakt. Dat wordt gedaan in
een plan van aanpak dat wordt besproken in het schoolveiligheidsteam en in de MR. Ook
bedrijfshulpverlening en een jaarlijks ontruimingsplan worden in dit plan meegenomen.
In de jaren van dit schoolplan zullen de deelraden en de MR de plannen van aanpak monitoren
om te bezien of alle aandachtspunten en risico’s worden weggenomen.

5.6

Medezeggenschap

Met ingang van het schooljaar 2014-2015 werken we binnen onze Scholengroep met (4)
deelraden naast onze MR. Op deze manier willen wij de betrokkenheid en het draagvlak
vergroten en zorgen voor kortere lijnen tussen alle geledingen. Er is afgesproken dat scholing
op dit vlak zo veel mogelijk gezamenlijk plaatsvindt: (D)MR-leden samen met de schoolleiding.
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In deze schoolplanperiode werken we aan een betere informatie-uitwisseling en afstemming
tussen de deelraden (ook onderling) en de medezeggenschapsraad.

5.7

PR en communicatie

Nawoord
Uit de in dit schoolplan verwoorde beleidsvoornemens blijkt het ambitieniveau van onze school.
Veel ontwikkelingen zullen meerdere jaren in beslag nemen, andere zaken kunnen eerder
tot uitvoer worden gebracht. Het schoolplan zal hieraan richting geven en voor die richting
koersbepalend zijn.

Corporate communicatie heeft tot doel een positief beeld van onze Scholengroep uit te
dragen als onderwijsaanbieder, maatschappelijke partner en werkgever. Daarmee maken
we de kwaliteit van ons onderwijsaanbod inzichtelijk, versterken en verbeteren we onze
concurrentiepositie en stabiliseren we het marktaandeel. Dat laatste is enorm belangrijk
vanwege de krimp. Profilering en externe gerichtheid spelen in veel activiteiten een rol. Het
streven is dat iedere medewerker een goede ambassadeur is van de school.
In 2016 stellen we een communicatieplan op waarmee we bovenstaande zaken kunnen
bevorderen en borgen. Het is daarbij nodig de communicatiemix opnieuw vast te stellen om
ervoor te zorgen dat we niet op teveel plaatsen dezelfde informatie aanbieden. De rol van
sociale media wordt hierin meegenomen. Alle betrokkenen en geïnteresseerden horen op
de hoogte te zijn van wat wij doen. In onze communicatie hechten we grote waarde aan het
directe gesprek, maar we gebruiken nadrukkelijk ook de digitale communicatielijnen die tot
onze beschikking staan.
De Scholengroep zal in de komende jaren krachtiger gaan inzetten op de werving. Het
leerlingenaantal is van cruciaal belang om het onderwijs op peil te houden en de continuïteit te
waarborgen. Van essentieel belang daarbij zijn de speerpunten uit dit schoolplan, het benutten
van de AOS, het verduurzamen van de persoonlijke contacten met de basisscholen en het
bewerkstelligen van natuurlijke binding van de leerlingen aan de school. Daarnaast gaan we
ons richten op het intensiveren van het contact met groep-8 ouders/verzorgers. Daarin zijn de
regionale informatie-avonden, de introductielessen en –middagen en de Open dag belangrijke
evenementen in de werving.
Voor de werving zijn de communicatie-uitingen van essentieel. De school kiest ervoor om
de nieuwe ontwikkelingen in de verschillende afdelingen steeds krachtiger naar buiten
te profileren, met bijvoorbeeld aparte advertenties en brochures Verder is de website een
belangrijke informatiebron voor potentiële nieuwe leerlingen. De website zal daarom stevig
onder handen worden genomen in 2016 en daarmee de profilering van de scholen sterker
gaan ondersteunen.
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Missie, visie en identiteit

Basiskwaliteit van onze scholengroep

Kernelementen van OMO SG De Langstraat

Als scholengroep hebben wij een aantal speerpunten dat er zorg voor draagt dat onze basis in 2019
scholengroepbreed op orde is.

Goed, aantrekkelijk, uitdagend en toekomstgericht onderwijs
Ondersteuning in dienst van de onderwijsdoelen
Respectvol samenleven en samenwerken
Méér dan onderwijs: ontwikkeling van hoofd, hart en hand
Werken en leren vanuit een open katholieke identiteit

Kwaliteit van onderwijs
Onze scholen zijn gericht op duurzame kwaliteit met een werkende pdca-cyclus en hebben een
basisarrangement van de inspectie
Onze scholen participeren actief in de Academische opleidingsschool (AOS) en bieden studenten en
medewerkers een breed programma van opleiden en onderzoek
Wij hebben een voorbeeldfunctie in de inzet van ict in het onderwijs, verbonden aan onderwijsinhoudelijke visie

Basiskwaliteit van onze scholengroep
De scholen binnen onze scholengroep hebben ieder een eigen gezicht. Wij profileren ons echter ook als
groep, teneinde het profiel van de afzonderlijke scholen te verbreden en te versterken.

Speerpunten 2015-2016
1. Gezamenlijke zomerschool
2. Huiswerkbegeleiding / examentraining
3. Gezamenlijke studiedag voor en door
medewerkers en opzetten Langstraat Academie

Elke medewerker heeft elk jaar minimaal één gesprek in het kader van de gesprekscyclus en daarmee
minimaal eens in de drie jaar een beoordeling
De scholing is uitgevoerd passend bij het goedgekeurde POP dat elke medewerker heeft. Dit wordt jaarlijks
geactualiseerd
Het ziekteverzuim is teruggebracht naar maximaal het landelijk gemiddelde

Communicatie
De organisatie is open in communicatie en functioneert transparant voor de omgeving
Intern: de tevredenheid van medewerkers is toegenomen tot minimaal het niveau van de OMO-benchmark,
ook over de samenwerking in de groep en uitvoering van de gezamenlijke profilering
Extern: de tevredenheid van ouders en leerlingen is toegenomen en minimaal gelijk aan het landelijk gemiddelde

Speerpunten 2016-2019
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Personeel

Activiteiten buiten de les
Topsportvriendelijk
Gezamenlijke vakken en cursussen
Opstroomkansen vergroten
Bij afstroom een plek garanderen
Gezamenlijke inzet op lesopvang

OMO Scholengroep De Langstraat

d’Oultremontcollege

Dr. Mollercollege

Walewyc-mavo

Van Haestrechtcollege
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De docent verzorgt onderwijs dat aansluit bij de individuele behoefte van de leerling, hij staat
boven de stof en kan in zijn lessen op niveau differentiëren, zodat het optimale resultaat/
rendement uit de leerling kan worden gehaald. Zijn klassenmanagement helpt hem dit te
kunnen organiseren. Zo kan hij niet alleen maatwerk bieden aan risicoleerlingen, maar ook
aan meer- en hoogbegaafde leerlingen.

Schoolplan 2016-2019

De schoolleiding faciliteert de begeleiding van en het onderwijs aan leerlingen door
voor docenten de juiste voorwaarden in tijd / geld / ruimte te creëren. Tevens daagt de
schoolleiding docenten uit hun talenten te ontwikkelen onder andere door collectieve
en individuele scholing. De schoolleiding heeft een rol in het naar binnen halen van de
buitenwereld en onderhoudt daartoe voor de school relevante contacten.

6.2 Goed onderwijs

6.1 Wie we zijn
Het d’Oultremontcollege verzorgt voor de mavo-, havo- en vwo-leerlingen van de gemeente
Heusden en omgeving toekomstgericht onderwijs. Met toekomstgericht onderwijs bedoelen
we dat leerlingen naast het traditionele curriculum competenties krijgen aangeleerd waarmee
zij goed voorbereid zijn op een steeds veranderende samenleving. Ons onderwijs leidt op tot
zelfstandigheid en creativiteit.
Het d’Oultremontcollege haalt de buitenwereld in de school en laat leerlingen kennis maken met
het economisch leven, innovatieve en creatieve uitdagingen en maatschappelijke verhoudingen.
Leerlingen zijn verbonden met de school en de omgeving. Op het d’Oultremontcollege krijgen
leerlingen de mogelijkheid hun talenten te ontdekken en te versterken. Leerlingen krijgen ook
kansen. Dit kan zijn door in de onderbouw op te stromen naar een hoger niveau of door na het
mavodiploma door te stromen naar de havo. Leerlingen kunnen tevens deelnemen aan extra
programmaonderdelen binnen het curriculum, bijvoorbeeld onderzoeken & ontwerpen,
Cambridge Engels, Latijn en Grieks, een extra examenvak. Buiten het curriculum kunnen
leerlingen deelnemen aan sport of kunst na school.
De begeleiding van de leerlingen is gericht op leerresultaten, het ontdekken van talenten
en individuele groei (op weg naar zelfstandigheid). Leraren begeleiden leerlingen door hen
systematisch feedback te geven op het leerproces en door de leerstof zo veel mogelijk
gedifferentieerd aan te bieden. Er worden hoge eisen aan de leerlingen gesteld en
leerlingen krijgen hierbij begeleiding naar behoefte. Risicoleerlingen krijgen planmatige
ondersteuning in hun cognitieve en sociale ontwikkeling om zodoende hun slagingskans
te vergroten. Hoogbegaafde leerlingen kunnen via ’compacten en verrijken’ werken aan
verdiepingsprogramma’s.

Het d’Oultremontcollege verzorgt goed onderwijs in alle vakken en zorgt ervoor dat
de basisvaardigheden van leerlingen op orde zijn. Speerpunten daarbij zijn de taalen rekenvaardigheden. In de onderbouw wordende vaardigheden van leerlingen via
gestandaardiseerde toetsen in beeld gebracht. Zwakkere leerlingen krijgen een programma
op maat om achterstanden weg te werken. Docenten kennen de leerbehoeften van de
verschillende leerlingen en weten via differentiatie hiermee om te gaan.
Iedere docent op het d’Oultremontcollege is taaldocent. Dit is nodig omdat taalvaardigheid
geen struikelblok mag zijn voor het volgen van de verschillende vakken op het juiste
cognitieve niveau. In alle vakken wordt daarom aandacht besteed aan het vergroten van de
woordenschat en de leesvaardigheid van leerlingen. Pre-teaching is daarbij een belangrijk
didactisch instrument. Taal wordt gezien als precisie-instrument. Dit alles om de leerlingen
voor te bereiden op de eindexamens die de afgelopen jaren veel ‘taliger’ zijn geworden.
Rekenen is eveneens een onderdeel dat belangrijk is voor het behalen van een diploma.
Rekenvaardigheden worden structureel ingeoefend, zowel in de wiskundelessen als in
aparte rekenlessen. Via gestandaardiseerde en diagnostische toetsen weten docenten welke
leerlingen zwak zijn in welke onderdelen. Als voorbereiding op de landelijke rekentoets zijn er
rekenprogramma’s om specifieke achterstanden weg te werken.
Vaktoetsen worden gemaakt op basis van de RTTi-classificatie en zijn afgestemd op het
betreffende onderwijsniveau (mavo, havo, vwo). Met behulp van RTTI wordt de leerling geleerd
zijn resultaten te analyseren en eigen leerdoelen te formuleren. Hierbij kunnen ICT-faciliteiten
worden ingezet. Overigens wordt RTTI niet gezien als doel op zich maar als middel om
maatwerk te kunnen leveren.
Het d’Oultremontcollege heeft een heldere LOB-structuur (loopbaan oriëntatie) die wordt
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gedragen door schoolleiding en mentoren. LOB is een krachtige manier om de leerling meer
zicht op zichzelf te laten krijgen zodat hij voor profielkeuze en vervolgstudie verantwoorde
keuzes kan maken. De leerling ontwikkelt loopbaancompetenties en wordt zich bewust van
zijn talenten. LOB is een integraal onderdeel van de begeleiding van leerlingen van klas 1
t/m 6. Decanen en mentoren hebben in dit proces een ondersteunende rol.

6.3 Leerlingondersteuning
In de begeleiding van leerlingen is de mentor de spil. De vakdocent is verantwoordelijk voor
het aanbieden van onderwijs op maat en geeft de leerlingen feedback op de individuele
leerresultaten en (vak)competenties. De mentor begeleidt de leerling in de verwerking van
deze feedback en heeft oog voor wat de leerling op cognitief en sociaal-emotioneel gebied
nodig heeft. Ook begeleidt de mentor een aantal activiteiten in het kader van LOB. De
leerling ervaart bij al deze contacten aandacht, veiligheid en ondersteuning.
Het d’Oultremontcollege voelt zich verantwoordelijk voor leerlingen die langdurig ziek zijn.
Daarbij houden wij ons aan het protocol dat geldt voor onderwijsondersteuning aan zieke
leerlingen. Het wettelijk kader staat op onze website.

6.5 Professionalisering
Van docenten wordt verwacht dat zij vakinhoudelijk deskundig zijn en blijven. De docent heeft
op dat terrein een eigen verantwoordelijkheid en inbreng om vakinhoudelijke scholing te
volgen. Daarnaast volgen groepen docenten scholing op het terrein van de speerpunten
van de school (Cambridge Engels, technasium, toetsing, differentiatie in de les, feedback
geven). De school heeft te maken met externe kwaliteitsstandaarden (bijvoorbeeld
Inspectie van het Onderwijs, Stichting Technasium, Cambridge). Om de kwaliteit van de
indicatoren te blijven borgen, is verplichte scholing soms noodzakelijk.
Het mentoraat is de spil in de begeleiding en verdient daarom voortdurend aandacht
binnen de scholing. LOB is een wezenlijk onderdeel van de begeleiding door de mentor. Van
mentoren wordt dan ook verwacht dat zij daarin bekwaam en geschoold zijn.
Tot slot wordt docenten de mogelijkheid geboden zich te scholen op individuele ambities in
lijn met het schoolplan en de academische opleidingsschool (AOS).

Het d’Oultremontcollege wil iedere leerling de mogelijkheid bieden om het maximale uit
zichzelf te halen door zijn talenten te benutten en verder te ontwikkelen en door hem te
leren omgaan met zijn eventuele beperkingen. Om dit te realiseren heeft de school een
ondersteuningsstructuur waarin de voorzieningen die zijn getroffen voor leerlingen met
specifieke onderwijsbehoeften zijn vastgelegd. (Zie Schoolondersteuningsplan 2014-2018
met name hoofdstuk 3)

6.4 Leerlingenbeleid
Het doel is leerlingen een diploma te laten halen conform het basisschooladvies of hoger.
Achterstanden kunnen via een programma op maat worden weggewerkt. Een voorbeeld
hiervan is de zomer/lenteschool. In klas 1 (brugklas) worden leerlingen gericht bevorderd.
In principe wordt er in leerjaar 1 niet gedoubleerd, tenzij er sprake is van bijzondere
omstandigheden, bijvoorbeeld bij langdurige ziekte. Doubleren in de leerjaren 2 en 3 gebeurt
alleen in het uiterste geval en wordt tijdig met ouders en leerlingen besproken.

Schoolplan pag. 20

Profilering scholengroep

Missie, visie en identiteit
Kernelementen van OMO SG De Langstraat
Goed, aantrekkelijk, uitdagend en toekomstgericht onderwijs
Ondersteuning in dienst van de onderwijsdoelen
Respectvol samenleven en samenwerken
Méér dan onderwijs: ontwikkeling van hoofd, hart en hand
Werken en leren vanuit een open katholieke identiteit

Basiskwaliteit van onze scholengroep
Als scholengroep hebben wij een aantal speerpunten dat er zorg voor draagt dat onze basis in 2019
scholengroepbreed op orde is.

Kwaliteit van onderwijs
Onze scholen zijn gericht op duurzame kwaliteit met een werkende pdca-cyclus en hebben een
basisarrangement van de inspectie
Onze scholen participeren actief in de Academische opleidingsschool (AOS) en bieden studenten en
medewerkers een breed programma van opleiden en onderzoek
Wij hebben een voorbeeldfunctie in de inzet van ict in het onderwijs, verbonden aan onderwijsinhoudelijke visie

Personeel
Elke medewerker heeft elk jaar minimaal één gesprek in het kader van de gesprekscyclus en daarmee
minimaal eens in de drie jaar een beoordeling
De scholing is uitgevoerd passend bij het goedgekeurde POP dat elke medewerker heeft. Dit wordt jaarlijks
geactualiseerd
Het ziekteverzuim is teruggebracht naar maximaal het landelijk gemiddelde

Communicatie
De organisatie is open in communicatie en functioneert transparant voor de omgeving
Intern: de tevredenheid van medewerkers heeft minimaal het niveau van de OMO-benchmark, ook over de
samenwerking in de groep en uitvoering van de gezamenlijke profilering
Extern: de tevredenheid van ouders en leerlingen is minimaal gelijk aan het landelijk gemiddelde

Speerpunten 2015-2016

Speerpunten 2016-2019

1. Gezamenlijke zomerschool
2. Huiswerkbegeleiding / examentraining
3. Gezamenlijke studiedag voor en door
medewerkers en opzetten Langstraat
Academie

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Activiteiten buiten de les
Topsportvriendelijk
Gezamenlijke vakken en cursussen
Opstroomkansen vergroten
Bij afstroom een plek garanderen
Gezamenlijke inzet op lesopvang

Profilering d’Oultremontcollege
Maatwerk voor talent
Onderzoek & ontwerpen mavo
Onderzoek & ontwerpen havo/vwo (technasium)
Gymnasium

Cambridge Engels mavo/havo/vwo
Sport en school
Kunst en school

Ambitie en speerpunten d’Oultremontcollege
Het d’Oultremontcollege heeft de ambitie nog meer maatwerk en kansen te bieden aan leerlingen. Leerlingen
krijgen de mogelijkheid zich in een modern curriculum voor te bereiden op de toekomst en krijgen les van
docenten die de talenten van hun leerlingen herkennen en stimuleren. Het d’Oultremontcollege heeft een prettige
open sfeer en biedt haar leerlingen aandacht, veiligheid en ondersteuning. Het d’Oultremontcollege is dé school
voor mavo-, havo- en vwo-leerlingen in de gemeente Heusden en omliggende regio!
Onze speerpunten:
Cambridge Engels op alle afdelingen
Onderzoek en Ontwerpen op alle afdelingen (Technasium havo en vwo)
Mavo als hofleverancier voor de havo (mavo plus)
Optimale uitdaging van leerlingen tot het inzetten van hun talenten
Maatwerk voor hoogbegaafden (vwo plus)

Leerlingenaantal 2015-2016: 1.187
Verdeling leerlingen 2015-2016
Vwo
Havo
Vmbo

31%
44%
25%

vmbo

vwo

Herkomst leerlingen
Herkomst leerlingen
Waalwijk
Aalburg
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Heusden
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en kansrijke maatschappij. We voelen ons daarbij geïnspireerd door de normen en waarden
vanuit onze katholieke traditie.

Schoolplan 2016-2019
6.1 Wie we zijn
Het Dr. Mollercollege wil haar leerlingen begeleiden in de groei naar volwassenheid en hen
bewust maken van hun plaats in de samenleving. Dit gebeurt vanuit een christelijke, katholieke
levensovertuiging met de daarbij behorende christelijke waarden. Onze levensovertuiging uit
zich in een aantal activiteiten die gekoppeld zijn aan belangrijke momenten in het schooljaar,
zoals de periode rond Kerstmis of de start en afsluiting van het schooljaar. Maar onze
levensovertuiging uit zich vooral in de manier waarop wij dagelijks met elkaar omgaan.
De schoolcultuur is er een waarin duidelijke regels zijn, maar waar ook ruimte is voor de
individuele situaties waarin leerlingen soms verkeren en die maatwerk vereisen. Respect voor
elkaar en elkaars opvattingen staat daarbij centraal.
De communicatie over wat we waardevol vinden, is uitermate belangrijk in de verdere
ontwikkeling van de identiteit die we als school voorstaan. Deze communicatie vindt niet alleen
plaats in de lessen levensbeschouwing, maar ook bij alle andere vakken.
We willen kennis en vaardigheden bijbrengen op een bij de leerling passend niveau. Daarbij
streven we naar voor die leerling optimale leerprestaties en dagen we de leerling uit om
kwaliteit te leveren. We willen de leerling het onderwijs aanbieden dat het beste past bij zijn of
haar intellectuele capaciteiten én het persoonlijk karakter. Daarbij is er ruimte om rekening te
houden met de verschillen die er tussen leerlingen bestaan.
In het verlengde van de opvoeding door de ouders/verzorgers willen we een set van waarden
overdragen. Een kernwaarde daarbij is respect voor elkaar en voor elkaars mening. We willen
de leerlingen voorleven en meegeven dat een respectvolle samenleving leidt tot een veilige

Het vormende aspect van ons onderwijs komt niet alleen in lessituaties naar voren. Ook bij
activiteiten die buiten het door de overheid vastgestelde curriculum liggen, vindt vorming
op maatschappelijk, cultureel, sportief en levensbeschouwelijk gebied plaats. We willen
planmatig en gericht werken aan de vorming van jonge mensen tot verantwoordelijke en
volwaardige wereldburgers die goed toegerust zijn voor hun leven in de maatschappij en de
wereld van morgen.
Het Dr. Mollercollege heeft de ambitie zich te ontwikkelen tot een excellente school, waar
leerlingen en medewerkers maximaal presteren en met trots een bijdrage leveren aan de
omgeving van de school. De school bestaat bijna 100 jaar en heeft in de loop van de tijd
een uitstekende reputatie opgebouwd in Waalwijk en omgeving en koestert deze. Naast een
groot aantal tradities, laat de school zich vanuit een katholieke identiteit kenmerken door
geborgenheid en verdraagzaamheid.

6.2 Goed onderwijs
Onderwijsbeleid
De school zet in op differentiatie. Daartoe worden de komende jaren drie stappen gezet.
Toetsen worden RTTI-proof.
Aan het eind van elke cijferperiode worden leerlingen geijkt en herijkt. Dat
betekent dat de mentor, leerling en vakdocenten onderzoeken waar extra
aanbod voor een vak nodig is. Daarmee wordt een periode van lessen
afgesloten (differentiatie). Aansluitend volgt een hertoetsing (herijken).
Op basis van proeven hiermee worden stappen gezet in periodisering. Het
schooljaar wordt gelijkmatig opgedeeld, er komen vaste periodes met lessen,
ijkweken en herijkweken.
Taal- en rekenbeleid
Iedere docent op het Dr. Mollercollege is taaldocent. Leerlingen zijn voor het op het juiste
niveau kunnen volgen van de vakken erg afhankelijk van het niveau waarop ze met taal
om kunnen gaan. In alle vakken wordt daarom aandacht besteed aan het vergroten van de
woordenschat en de leesvaardigheid van leerlingen. Leerlingen worden zo beter voorbereid
op de eindexamens die de afgelopen jaren veel ‘taliger’ zijn geworden.
Middels gestandaardiseerde toetsen wordt het niveau van elke leerling bepaald en wordt er,
indien nodig een ondersteuningsaanbod gedaan.
De verwachting is dat het vak rekenen tot de kernvakken gaat behoren en daarmee van
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grote invloed is op de einduitslag. Rekenvaardigheden worden structureel geoefend in
aparte rekenlessen. Tevens is voor alle vakken waarin gerekend wordt bepaald hoe rekenen
daar plaatsvindt. Eenduidigheid in rekendidactiek is het gevolg. Via gestandaardiseerde en
diagnostische toetsen weten docenten welke leerlingen zwak zijn in welke onderdelen. In het
afgelopen jaar waren de uitslagen voor zowel havo als vwo ruim boven het landelijk gemiddelde
(gemiddelde vaardigheidsscore 3F 55,4; landelijk 51,4).

hierbij de expertise inschakelen van de instantie Consulenten Onderwijsondersteuning Zieke
Leerlingen (COZL).
Op onze school constateren we dat de behoefte aan deze vorm van ondersteuning
groeiende is. Dit schooljaar zijn al 13 leerlingen doorverwezen naar onze AB-er. Zij heeft
bij de Mytylschool Tilburg om extra begeleidingstijd gevraagd. Deze aanvraag is positief
gehonoreerd. Hier zijn we als school heel blij mee.

Taal- en rekenbeleid staan beschreven in twee aparte notities.
LOB en decanaat
De decaan heeft de regie voor wat betreft de uitvoering van de LOB. Een belangrijk deel van
de LOB-activiteiten wordt uitgevoerd door de mentoren. In de periode van het schoolplan
zullen beide decanen met leeftijdsontslag gaan. De school onderzoekt een herpositionering
en inhoudelijke aansluiting bij de landelijke LOB-standaard (VO-Raad) van het decanaat en
onderzoekt de personele gevolgen hiervan.

6.3. Leerlingondersteuning
Mentoraat
Het mentoraat vormt de spil in de leerlingbegeleiding. De mentor is het eerste aanspreekpunt
voor leerlingen en ouders voor alle schoolse zaken, behalve daar waar het om sancties gaat. We
streven naar een spreiding van het mentoraat over meer docenten. Dat leidt tot meer mentoren
en dus kleinere groepen leerlingen die door een mentor begeleid worden. Teamcoaches krijgen
veel meer een rol in het coachen van de mentoren en overige collega’s. De adjunct-directeuren
coachen de teamcoaches, voeren op termijn alleen nog de beoordelingsgesprekken en hebben
een sanctionerende rol richting de leerlingen.
Langdurig zieke leerlingen
Het doel van het Dr. Mollercollege is om voor onze leerlingen die geen (volledig)
schoolprogramma kunnen volgen ten gevolge van een ziekte een passend onderwijsaanbod
samen te stellen. Dit doen we met behulp van de ambulante begeleiding die vanuit de
Mytylschool in Tilburg wordt aangeboden.
Zoals in het Schoolondersteuningsplan (SOP) vermeld, worden alle leerlingen waarbij
een extra ondersteunigsvraag leeft, eerst in het IOT besproken. Vervolgens wordt, indien
nodig, een leerling doorverwezen naar de AB-er vanuit REC-3. Deze ondersteuning is
vraaggestuurd en oplossingsgericht. Indien nodig wordt voor deze leerlingen een OPP
opgesteld. De ondersteuningsbehoefte wordt beschreven met de IVO-velden (Indicatie Volgens
Onderwijsbehoeften).
We zijn op dit moment aan het onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor de leerlingen
die nog niet naar school kunnen, maar toch wel al iets voor school kunnen doen. We willen

Passend onderwijs
In augustus 2014 is de wet op zorgplicht van start gegaan. De aanmelding vertoont
geen verschillen qua problematiek met de voorgaande jaren. De school heeft een
schoolondersteuningsplan (SOP, zie website) opgesteld, waarin aangegeven staat op welke
vlakken wij ondersteuning bieden aan leerlingen met een bepaalde zorgvraag. Een speerpunt
is onze medewerkers steeds meer toe te rusten opdat ze de leerlingen vroegtijdig kunnen
signaleren en begeleiden (“georganiseerde zorg”). De ondersteuning komt van het zorgteam
en is zowel vraag als aanbod gestuurd. Intensief wordt binnen het SWV overleg gevoerd over
de aanpak van de ondersteuning.

6.4 Leerlingenbeleid
Toeleverend onderwijs
Gedurende het 1e leerjaar vindt er van iedere leerling een terugkoppeling plaats naar de
basisschool. De basisschool wordt ieder jaar geïnformeerd over de kwaliteit van de adviezen
die zij uitbrengen t.a.v. hun leerlingen.
Toelatings-, bevorderingsbeleid en verwijderingsbeleid
Het toelatingsbeleid staat beschreven in het SOP. Het bevorderingsbeleid en
verwijderingsbeleid staan beschreven in twee aparte notities die beschikbaar zijn via de
website.
Doorstroom van leerlingen
De school werkt voor ieder vak met een voortschrijdend gemiddelde. Leerlingen en ouders
worden via Magister gedurende het gehele schooljaar geïnformeerd over de vorderingen.
Daarnaast ontvangt de leerling na afloop van een periode een rapport.
De doorstroom wordt elke cijferperiode gemonitord middels een zogenaamde
rendementsposter.
Vroegtijdig schoolverlaten
Het beleid t.a.v. vroegtijdig schoolverlaters staat beschreven in het VSV-convenant, dat te
vinden is op onze website.
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6.5 Professionalisering
Naast het opstellen en uitvoeren van de POP’s die voortkomen uit de gesprekken in het kader
van de gesprekscyclus, is er een traject gestart voor wat betreft het verbreden en verdiepen
van het pedagogisch en didactisch handelen van docenten (CPS-traject) en daarnaast vindt er
scholing plaats op het gebied van RTTI (DocentPLus).
Vanaf het schooljaar 2016 – 2017 gaan (duo’s) docenten onderzoek doen in samenwerking
met de AOS West-Brabant. Tevens wordt ingezet op tenminste twee dagen individuele of sectie
brede vakinhoudelijke en didactische scholing.
Competenties zijn OMO-breed opgesteld en vastgelegd in de BioMonitor. Overigens gaat de
BioMonitor vervangen worden door AFAS. Aan het begin van het schooljaar wordt een overzicht
opgesteld met bevoegde en onbevoegde docenten. Onbevoegde docenten worden geacht
binnen twee jaar hun onderwijsbevoegdheid te behalen.
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Profilering scholengroep

Missie, visie en identiteit
Kernelementen van OMO SG De Langstraat
Goed, aantrekkelijk, uitdagend en toekomstgericht onderwijs
Ondersteuning in dienst van de onderwijsdoelen
Respectvol samenleven en samenwerken
Méér dan onderwijs: ontwikkeling van hoofd, hart en hand
Werken en leren vanuit een open katholieke identiteit

Basiskwaliteit van onze scholengroep
Als scholengroep hebben wij een aantal speerpunten dat er zorg voor draagt dat onze basis in 2019
scholengroepbreed op orde is.

Kwaliteit van onderwijs
Onze scholen zijn gericht op duurzame kwaliteit met een werkende pdca-cyclus en hebben een
basisarrangement van de inspectie
Onze scholen participeren actief in de Academische opleidingsschool (AOS) en bieden studenten en
medewerkers een breed programma van opleiden en onderzoek
Wij hebben een voorbeeldfunctie in de inzet van ict in het onderwijs, verbonden aan onderwijsinhoudelijke visie

Personeel
Elke medewerker heeft elk jaar minimaal één gesprek in het kader van de gesprekscyclus en daarmee
minimaal eens in de drie jaar een beoordeling
De scholing is uitgevoerd passend bij het goedgekeurde POP dat elke medewerker heeft. Dit wordt jaarlijks
geactualiseerd
Het ziekteverzuim is teruggebracht naar maximaal het landelijk gemiddelde

Speerpunten 2015-2016

Speerpunten 2016-2019

1. Gezamenlijke zomerschool
2. Huiswerkbegeleiding / examentraining
3. Gezamenlijke studiedag voor en door
medewerkers en opzetten Langstraat
Academie

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Profilering Dr. Mollercollege
Sport
Kunst & Cultuur
Grensverleggend - innovatief - uitdagend
ICT in de lespraktijk

Differentiatie
TTO
Hoogbegaafden
Havisten competent (Haco)

Ambitie en speerpunten Dr. Mollercollege
Het Dr. Mollercollege heeft de ambitie zich verder te ontwikkelen tot een excellente school, waar leerlingen en
medewerkers maximaal presteren en met trots een bijdrage leveren aan de omgeving van de school. De school
bestaat bijna 100 jaar en heeft in de loop van de tijd een uitstekende reputatie opgebouwd in Waalwijk en
omgeving en koestert deze. Naast een groot aantal tradities, laat de school zich kenmerken door geborgenheid en
verdraagzaamheid.
Onze speerpunten 2015-2016:
Focus gericht op opbrengsten, indicatoren boven landelijk gemiddelde
Verstevigen profiel gymnasium
Inrichten passend aanbod voor hoogbegaafden
Uitbouwen TTO in de opleiding havo
Invoeren Haco in opleiding havo
Versterken activiteiten op het gebied van sport, taal en kunst, buiten curriculum
Grensverleggend, innovatief en uitdagend onderwijs o.a. door het uitbouwen van een combinatie van
buitenlandse reizen en internationalisering.

Verdeling leerlingen
2014-2015

Communicatie
De organisatie is open in communicatie en functioneert transparant voor de omgeving
Intern: de tevredenheid van medewerkers heeft minimaal het niveau van de OMO-benchmark, ook over de
samenwerking in de groep en uitvoering van de gezamenlijke profilering
Extern: de tevredenheid van ouders en leerlingen is minimaal gelijk aan het landelijk gemiddelde

Activiteiten buiten de les
Topsportvriendelijk
Gezamenlijke vakken en cursussen
Opstroomkansen vergroten
Bij afstroom een plek garanderen
Gezamenlijke inzet op lesopvang
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Mavo-afdeling is overgedragen aan de Walewyc-mavo in 2014-2015.
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Schoolplan 2016-2019
6.1 Wie we zijn
Kleinschalig, structuur, duidelijkheid en extra begeleiding
De Walewyc-mavo is een kleinschalige, regionale vmbo-GT school. Wij bieden al jaren onze
leerlingen een duidelijke en veilige structuur, waardoor zij alle kansen kunnen benutten om
hun talenten te ontplooien. De Walewyc-mavo biedt elke leerling een aaneengesloten rooster,
waardoor leerlingen hun lesdagen ten volle benutten.
Gezamenlijke betrokkenheid bij de totale leerling totaal: hoofd, hart en lijf
Op de Walewyc-mavo kennen we elkaar door de intensieve contacten met de mentor, de
vakdocent of overige medewerkers van de school. De Walewyc-mavo kenmerkt zich ook door
een grote betrokkenheid van de ouders. Door een goede samenwerking tussen ouders, leerling
en de school proberen we de leerling een onbezorgde schooltijd te bieden en met succes te
begeleiden naar het diploma. We zien het diploma als startkwalificatie voor een verder succes
in hun schoolloopbaan. Het hele team is betrokken bij de ontwikkeling van de totale leerling:
hoofd, hart en lijf.
Het hoofd staat voor kennis vergaren, hard werken, goede resultaten behalen en je talenten
ontwikkelen. De leerlingen behoren daartoe uitgedaagd te worden in een stimulerende
leeromgeving. Zaken als differentiatie in de lessen, gebruik van ICT en het gebruik van
activerende werkvormen zijn naast de vertrouwde klassikale lesmomenten onderdeel van het
lesprogramma. Heeft een leerling extra hulp nodig bij het leerproces, dan bieden wij begeleiding
aan door o.a. een huiswerkklas, vakondersteuning en examentrainingen.
Het hart staat voor het omgaan met elkaar. Waarden als “respect voor elkaar, compassie voor

de medemens en je steentje bijdragen aan de maatschappij” zijn geworteld in de binnen- en
buitenschoolse activiteiten van de Walewyc-mavo. Vaardigheden die leerlingen nodig hebben
om in de 21ste eeuw goed te kunnen functioneren, worden in een veilige leeromgeving
geoefend.
Het lijf vertegenwoordigt tenslotte het actief bezig zijn in en buiten de lessen.
Sportiviteit, creativiteit, gezond leven zijn de thema’s die belangrijk zijn de komende jaren.
De leerling kan kiezen uit een breed pakket van examenvakken en kan daarnaast ook buiten
schooltijd kiezen voor sport- en kunstklassen. Projecten, stages, excursies maken deel uit
van het curriculum van de leerling.
Zo zijn onze manieren: de gedragscode van de Walewyc-mavo
Om de schooltijd voor iedereen op de Walewyc-mavo zo aangenaam mogelijk te maken,
hebben we met elkaar een gedragscode vastgesteld. De vier aspecten hiervan zijn: veilig,
vriendelijk, vertrouwd en verstandig. In elk lokaal bevindt zich een poster met de vier V’s,
zodat elke medewerker en leerling hieraan herinnerd wordt.

6.2 Goed onderwijs
Taal-en rekenbeleid
De komende jaren zal blijvend beleid worden gevoerd om taal-en rekenachterstanden te
bestrijden. De Walewyc-mavo heeft een taalbeleidsplan ontwikkeld waarin het beleid m.b.t.
leesbevordering, studerend lezen en extra vakondersteuning zijn vastgelegd.
Daarnaast worden in klas 1-2-3 voor de vakken Nederlands en Engels gestandaardiseerde
toetsen afgenomen die de taalvaardigheid in beeld brengen van de leerlingen. Op basis
van de metingen zal gericht ondersteuning worden aangeboden. Ons streven is dat alle
leerlingen in klas 4 voor het vak Nederlands minimaal niveau 2F behalen.
Het rekenbeleidsplan op de Walewyc-mavo beschrijft ons beleid ten aanzien van de
bevordering van rekenen en gecijferdheid voor de leerlingen. De meeste leerlingen komen
de school binnen met een achterstand op het gebied van rekenen. Door rekenen op de
lessentabel te plaatsen in klas 1-2 en 3, extra vakondersteuning wiskunde en rekenen
aan te bieden, hopen wij ons doel te behalen dat de leerlingen op het eind van klas 3 de
verplichte rekentoets met een voldoende afsluiten. Ons streven is dat de leerlingen boven
het landelijk gemiddelde van het vmbo-GT voor de rekentoets.
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Voorbereiding op het vervolgonderwijs
Vanuit elk leerjaar en elk vak worden de leerlingen in kleine stappen voorbereid naar het
vervolg van hun schoolloopbaan. In klas 1 biedt de school door het aanbod van een mavo/
havo-brugklas de mogelijkheid aan leerlingen om over te stappen naar klas 2 van de havo, mits
deze stap ook haalbaar is. In mentorlessen, gesprekken met leerlingen en hun ouders wordt
overwogen welk schoolloopbaantraject het beste bij de leerling past.
In de overige leerjaren richt het LOB-traject zich op de oriëntatie op het MBO, en het leren en
werken in het beroepenveld. In speciale LOB-lessen, gegeven door de mentoren en ondersteund
door een decaan, bereiden de leerlingen zich voor door diverse activiteiten binnen en buiten de
school. Activiteiten, zoals stages, MBO-bezoek, maken onderdeel uit dit programma.
Daarnaast blijft de doorstroom van havo geborgd door de informatie van de decaan over
profielen, criteria e.d. De decaan is bij het hele LOB-traject de initiator van diverse onderwijsen buitenlesactiviteiten. De mentoren en vakdocenten zijn in eerste instantie degenen die het
traject samen met de leerlingen uitvoeren. De decaan biedt op diverse terreinen ondersteuning
aan docenten, leerlingen en hun ouders.

6.3 Leerlingondersteuning
Mentoraat
Op de Walewyc-mavo staan we met veel mensen klaar om leerlingen zo goed mogelijk te
begeleiden. De bedoeling van elke vorm van begeleiding is dat een leerling zich prettig voelt
en zo optimaal mogelijk kan presteren. De mentor is de spil van de begeleiding en kent de
hem toevertrouwde leerlingen persoonlijk. Met enige regelmaat hebben mentor en leerling een
gesprek en de mentor heeft daarnaast contact met collega’s over de individuele prestaties.
Zo ontstaat er een goed beeld van het presteren van zijn pupil. Mochten er problemen zijn
op welk gebied dan ook, dan is de eigen mentor het eerste aanspreekpunt. Ieder leerjaar
beschikt tevens over een leerjaarcoördinator. De begeleiding bij studie- en beroepskeuze is een
samenspel van mentor, decaan en vakdocenten, maar ook hierin blijft de eigen mentor het
centrale persoon.
Gezondheid
De Jeugdgezondheidszorg GGD komt jaarlijks op school om leerlingen uit het tweede leerjaar te
onderzoeken; deze check is de laatste van de serie controles die ooit op het consultatiebureau
begon. Een arts en een verpleegkundige onderzoeken de leerlingen en zij worden bijgestaan
door een logopedist en een jeugdpsycholoog. De betrokkenen (leerlingen, ouders en docenten)
kunnen ook op eigen initiatief contact opnemen met een arts of verpleegkundige van de GGD,
zowel bij vragen over fysieke als geestelijke gezondheid. Als er aanleiding toe is, kunnen arts en
verpleegkundige doorverwijzen naar de eigen huisarts, de GGZ of een consult aanvragen bij de
psycholoog van de GGD.

In het leerlingvolgsysteem van de school wordt geregistreerd welke leerlingen afwezig zijn
vanwege ziekte. Na enkele dagen neemt de mentor contact op met de ouders. Indien er
sprake is van een langdurige of frequente afwezigheid vanwege ziekte, schakelt de school
de schoolarts in om te onderzoeken op welke gebieden de leerling en/of ouders ondersteund
kunne worden.
Extra hulp of ondersteuning
Indien er zich leerlingen aanmelden met een specifieke extra hulpvraag, wordt in overleg
met de zorgcoördinator en een extra coach (intern en/of ambulant) een handelingsplan
opgesteld waaraan de school en de ouders zich confirmeren. Het doel blijft bij elke leerling
om de leerling de school te laten verlaten met een vmbo(G)T-diploma. Daarbij wordt telkens
geëvalueerd of dit hoofddoel nog behaald kan worden.

6.4 Leerlingenbeleid
Bevorderingsbeleid
In alle klassen, behalve in de vierde, krijgen leerlingen van de Walewyc-mavo drie keer per
jaar een rapport. Er wordt gewerkt met een voortschrijdend gemiddelde. Dit cijfer wordt op
één cijfer achter de komma weergegeven. Alle vakken krijgen hetzelfde gewicht. Op het
eindrapport worden de cijfers afgerond. Op alle drie de rapporten staan ook de afgeronde
eindcijfers weergegeven. Deze eindcijfers worden gebruikt tijdens de bespreking in de
rapportvergadering en om te bepalen hoeveel verliespunten een leerling heeft. Ook is het
gemiddelde van de eindcijfers bepalend voor een eventuele bevordering naar havo-2.
Om tussentijds ook op de hoogte te blijven van de prestaties van hun kind, kunnen ouders
via de site van school inloggen op Magister. In Magister zijn de resultaten op elk gewenst
moment in te zien, zodat rapporten nooit meer voor verrassingen hoeven te zorgen. Inloggen
in Magister gebeurt met een persoonlijke gebruikersnaam en een wachtwoord, zodat alleen
de gegevens zichtbaar zijn van eigen kind(eren). Magister is uitgebreid met de aan- en
afwezigheidsregistratie en huiswerkvermelding.
Om te bepalen of iemand over kan gaan naar een hogere klas, hanteren we een overzichtelijk
systeem; zie hiervoor het schema in de schoolgids en/of de website van de school.
Afhankelijk van het aantal verliespunten wordt besloten welke leerlingen over kunnen naar
een volgend schooljaar.
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Doorstroommogelijkheden
Alle leerlingen worden geplaatst in de brugklas mavo-havo en kunnen aan het einde van het
eerste leerjaar doorstromen naar het tweede jaar van de havo, mits voldaan wordt aan de
doorstroomcriteria.

om kunnen ouders een gesprek met de mentor aanvragen. Naast de ouderavond zijn
er informatieavonden. Dat zijn bijeenkomsten met een specifiek thema, bijvoorbeeld:
kennismaking met de school, pakketkeuze, voorlichting over vervolgopleidingen. De
uitnodigingen voor ouder- en informatieavonden worden altijd schriftelijk verzonden.

Verder zijn de eerste twee leerjaren voor alle leerlingen hetzelfde, om de overgang vanuit het
basisonderwijs zo soepel mogelijk te laten verlopen. In de tweede klas wordt het vakkenpakket
van de brugklas uitgebreid met natuurkunde, Duits en economie. In de derde klas volgt iedere
leerling een beroepsgericht vak, ongeacht of de leerling nu voor de theoretische of gemengde
leerweg gaat kiezen. Aan het eind van de derde klas wordt de definitieve keus gemaakt:
theoretische of gemengde leerweg. Het verschil tussen ‘theoretisch’ en ‘gemengd’ is maar
klein en de naam zegt het al: bij de theoretische leerweg hoort meer theorie (6 AVO-vakken)
en bij de gemengde leerweg worden theorie en praktijk gecombineerd (5 AVO-vakken plus één
beroepsgericht vak).

6.5 Professionalisering

Resultaten
De Walewyc-mavo behaalt goede resultaten met haar leerlingen door gedegen onderwijs te
verzorgen. Naast de klassikale instructies, biedt de docent maatwerk waar mogelijk in de lessen,
o.a. door het gebruik van ICT. Binnen de school is men gewend om opbrengstgericht te werken,
waardoor de resultaten van de leerlingen met regelmaat worden gemeten en zonodig actie
wordt ondernomen.
We streven ernaar om jaarlijks boven het landelijk gemiddelde te scoren op het gebied van de
examenresultaten. Door de extra ondersteuning van leerlingen, willen bereiken om een aantal
rendementsgegevens te realiseren: weinig doublures in klas 1,2 en 3 (streven is 5%) en een
laag gemiddelde van afstroom naar lagere niveaus (streven is 3%).

Actief: sportief, creatief en ondernemend
De school wil een actieve, lerende organisatie zijn. Van zowel leerlingen als medewerkers
verwachten we een actieve werkhouding om de school een uitdagende werkplek te laten zijn
nu en in de toekomst. Voor leerlingen en medewerkers moet de school een vindplaats zijn om
in een veilige omgeving te kunnen leren op diverse terreinen.
Kennisdelen en samenwerken met externe partners, zoals PO, MBO, havo, bedrijfsleven,
culturele en maatschappelijke instanties, zijn daarbij een vanzelfsprekendheid.
Jaarlijks vinden er met medewerkers gesprekken plaats waarin gesproken wordt over onder
meer competenties en scholingsbehoeften. Vervolgens maakt elke medewerker een POP
(persoonlijk ontwikkelingsplan). Naast individuele input voor deskundigheidsbevordering, wordt
er ook op basis van kijkwijzers door de schoolleiding besloten voor collectieve scholing. Zaken
als de goede les, differentiatie en toetsing worden de komende jaren de speerpunten van elke
docent op de school.

Daarnaast is ons streven om leerlingen veel kennis en vaardigheden mee te geven zodat ze
met goed resultaat hun onderwijsloopbaan kunnen vervolgen. Ons streven is dat 75% van onze
leerlingen doorstroomt naar het hoogste niveau van het MBO en 25% doorstroomt naar de
havo (na klas 1 of na klas 4). In 2019 willen we dat de leerlingen de school verlaten met een
plus-document waarin zich verschillende bewijsstukken of certificaten bevinden van behaalde
ambities. Dat kan variëren van: bijdragen aan maatschappelijk betrokken evenementen, stages,
extra activiteiten tot en met wellicht certificaten m.b.t. examinering voor een vak op een hoger
niveau (havo).
Informatie naar ouders
Verspreid over het schooljaar zijn er drie ouderavonden: twee waarbij de ouder samen met zijn
kind het rapport ophaalt bij de mentor en één waarbij de ouder een of meerdere vakdocenten
kan spreken. Tijdens de gesprekken bespreken ouders de schoolresultaten en het welzijn
van hun kind met de mentor. Er kunnen ook vragen gesteld worden. Ook buiten deze avond
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Profilering scholengroep

Missie, visie en identiteit
Kernelementen van OMO SG De Langstraat
Goed, aantrekkelijk, uitdagend en toekomstgericht onderwijs
Ondersteuning in dienst van de onderwijsdoelen
Respectvol samenleven en samenwerken
Méér dan onderwijs: ontwikkeling van hoofd, hart en hand
Werken en leren vanuit een open katholieke identiteit

Speerpunten 2015-2016

Speerpunten 2016-2019

1. Gezamenlijke zomerschool
2. Huiswerkbegeleiding / examentraining
3. Gezamenlijke studiedag voor en door
medewerkers en opzetten Langstraat
Academie

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Activiteiten buiten de les
Topsportvriendelijk
Gezamenlijke vakken en cursussen
Opstroomkansen vergroten
Bij afstroom een plek garanderen
Gezamenlijke inzet op lesopvang

Profilering Walewyc-mavo
Actief, sportief, creatief en ondernemend
Betrokkenheid bij de leerling totaal: hoofd,
hart en lijf
Differentiatie

Structuur, duidelijke regelgeving en extra
begeleiding
Goede doorstroom naar hoogste niveau
MBO en havo

Basiskwaliteit van onze scholengroep

Ambitie en speerpunten Walewyc-mavo

Als scholengroep hebben wij een aantal speerpunten dat er zorg voor draagt dat onze basis in 2019
scholengroepbreed op orde is.

De Walewyc-mavo biedt als regionale vmbo-G/T school de leerling een veilig en geborgen klimaat, waarbij
kwaliteit van de lessen, betrokkenheid bij de leerling en extra begeleiding kenmerkend zijn. De school wil de
goede resultaten en de goede doorstroom naar het hoogste niveau van het MBO en havo borgen door een actieve
werkhouding van de leerlingen en medewerkers te stimuleren, waarbij talenten blijvend worden ontwikkeld.

Kwaliteit van onderwijs
Onze scholen zijn gericht op duurzame kwaliteit met een werkende pdca-cyclus en hebben een
basisarrangement van de inspectie
Onze scholen participeren actief in de Academische opleidingsschool (AOS) en bieden studenten en
medewerkers een breed programma van opleiden en onderzoek
Wij hebben een voorbeeldfunctie in de inzet van ict in het onderwijs, verbonden aan onderwijsinhoudelijke visie

Personeel
Elke medewerker heeft elk jaar minimaal één gesprek in het kader van de gesprekscyclus en daarmee
minimaal eens in de drie jaar een beoordeling
De scholing is uitgevoerd passend bij het goedgekeurde POP dat elke medewerker heeft. Dit wordt jaarlijks
geactualiseerd
Het ziekteverzuim is teruggebracht naar maximaal het landelijk gemiddelde

Communicatie
De organisatie is open in communicatie en functioneert transparant voor de omgeving
Intern: de tevredenheid van medewerkers heeft minimaal het niveau van de OMO-benchmark,
ook over de samenwerking in de groep en uitvoering van de gezamenlijke profilering
Extern: de tevredenheid van ouders en leerlingen is minimaal gelijk aan het landelijk gemiddelde

Onze speerpunten:
Kansen bieden aan elke leerling door goede lessen met eigentijdse leermiddelen, extra ondersteuning waar
nodig
Betrokkenheid vanuit elke medewerker bij de totale leerling als burger in een veranderende maatschappij
Versterken van actief leren: projectdagen, samenwerken met de omgeving, extra aandacht voor 21st century
skills
Vasthouden van goede opbrengsten, alle indicatoren van inspectie op groen houden
Ontwikkelen van een plusdocument met behaalde extra resultaten van ambities van leerlingen
Doorstroom naar het hoogste niveau van het MBO (75%) en havo (25%)
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De 3 pijlers voor “onderwijs op maat” op het Van Haestrechtcollege zijn:
persoonlijke keuzemogelijkheden
structuur
kwaliteit

Schoolplan 2016-2019
6.1 Wie we zijn
Ons Van Haestrechtcollege: een kleinschalig alternatief voor vmbo-leerlingen/ 2 jarige
t/havoklas en duidelijke structuur
Het Van Haestrechtcollege is een kleinschalige school voor vmbo met een t/havokansklas in de
leerjaren 1 en 2. Het Van Haestrechtcollege kenmerkt zich verder door het aanbieden van een
2-jarige brugperiode.
De visie van het Van Haestrechtcollege is onder meer gebaseerd op het OMO-document “Koers
2016”.
Goed onderwijs is eigentijds en richt zich op:
1.
Het laten opbloeien van iedere leerling door het ontdekken en het ontwikkelen van
zijn of haar talenten.
2.
Het positief waarderen van de identiteitsontwikkeling van elke leerling met daarbij
volop ruimte voor creativiteit.
3.
Het kwalificeren van iedere leerling voor vervolgonderwijs, of arbeidsloopbaan en
participatie in de –steeds meer kosmopolitische –samenleving.
4.
Het bevorderen van het leren in verschillende leercontexten met gebruikmaking
van onderwijstechnologie.
Vanuit deze visie is gekozen voor ‘Onderwijs op maat’ om het onderwijskundig concept vorm te
geven. Hierbij heeft ICT een ondersteunende rol.

Voor de concrete lespraktijk betekent “Onderwijs op Maat” dat er in de verschillende
lesonderdelen rekening wordt gehouden met verschillen tussen leerlingen in:
tempo
capaciteiten
De school zorgt voor een heldere structuur met instructie in kleine groepen en begeleid
zelfstandig werken op een leerplein. Dit model komt dan voor deze leerlingen in de plaats van
het klassieke model met klassikaal en frontaal onderwijs. De komende jaren zal een verder
door-ontwikkelen van Ons Onderwijs alle prioriteit krijgen
De vernieuwing van het beroepsgericht vmbo heeft tot gevolg dat we het onderdeel Economie
en Ondernemen zullen gaan aanbieden. Handel & Verkoop en Logistiek maken deel uit van
het onderdeel Economie en Ondernemen. De goede samenwerking met bedrijven uit onze
regio zorgt ervoor dat onze leerlingen goede doorstroommogelijkheden hebben naar het
vervolgonderwijs.
We willen kennis en vaardigheden bijbrengen op een bij de leerling passend niveau. Daarbij
streven we naar voor die leerling optimale leerprestaties en dagen we de leerling uit om
kwaliteit te leveren. We willen de leerling het onderwijs aanbieden dat het beste past bij zijn of
haar intellectuele capaciteiten én persoonlijk karakter. Daarbij moet ruimte zijn om rekening te
houden met de verschillen die er tussen leerlingen bestaan.
In het verlengde van de opvoeding van de ouders/verzorgers willen we een set van waarden
overdragen. Een kernwaarde daarbij is respect voor elkaar en voor elkaars mening. We willen
de leerlingen voorleven en meegeven dat een respectvolle samenleving leidt tot een veilige
en kansrijke maatschappij. We voelen ons daarbij geïnspireerd door de normen en waarden
vanuit onze katholieke traditie. Door een goede samenwerking tussen de ouders, leerlingen
en school zorgen we voor een prettige schooltijd voor onze leerlingen.
Zorg en begeleiding in dienst van de onderwijsdoelen
We willen de leerlingen de ondersteuning bieden die nodig is om het onderwijsleerproces
zo goed mogelijk te laten verlopen. De school heeft daarvoor een zorgprofiel geformuleerd
waarin de basiszorg is aangegeven. De grenzen van de zorg worden bepaald door de
mogelijkheden die wij als school hebben. Waar zorg nodig is die niet primair gericht is op
het goed laten verlopen van het onderwijsleerproces, heeft de school een signaalfunctie en
verwijzen we naar andere instanties.
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Het vormende aspect van ons onderwijs komt niet alleen in lessituaties naar voren. Ook bij
activiteiten die buiten het door de overheid vastgestelde curriculum liggen, vindt vorming op
maatschappelijk, cultureel, sportief en levensbeschouwelijk gebied plaats. We willen planmatig
en gericht werken aan de vorming van jonge mensen tot verantwoordelijke en volwaardige
wereldburgers die goed toegerust zijn voor hun leven in de maatschappij en de wereld van
morgen. Het aanbieden van sport- en cultuuractiviteiten op vrijdagmiddag aan onze leerlingen
draagt bij tot een prettig leerklimaat op onze school.

6.3 Leerlingondersteuning

6.2 Goed onderwijs

De meeste leerlingen vervolgen probleemloos hun schoolcarrière.
Sommigen hebben hier wat hulp bij nodig. Vaak kan de mentor de juiste hulp bieden.
Als de problemen te groot zijn of als de mentor er geen raad mee weet, kan de leerling bij
de leerlingbegeleider komen. De kinderen kunnen in alle vertrouwen met praten met de
leerlingbegeleider. Wanneer een van onze leerlingen langdurig afwezig is zal de mentor met
regelmaat contact hebben met zijn leerling en de ouders zodat een terugkeer op school
probleemloos zal plaatsvinden.

De school heeft beleid dat taal-en rekenachterstanden bestrijdt.
Bij het opstellen van het taal- en rekenbeleid is de wet “Referentieniveaus Nederlandse taal
en rekenen” van 1 augustus 2010 richtinggevend. Het referentiekader vormt de basis voor
(aanpassing van) lesmethoden, leermiddelen en toetsen/examens. Door het plaatsen van
rekenen op de lessentabel in klas 1, 2 en 3 hopen we ons doel te behalen dat de leerlingen
op het einde van klas 3 de verplichte rekentoets met een voldoende afsluiten. Naast een
rekencoördinator is er een rekendocent werkzaam op onze school. De rekendocent was
voorheen werkzaam binnen het basisonderwijs.
In de klas 1 en 2 worden voor de vakken Nederlands en Engels gestandaardiseerde toetsen
afgenomen die de taalvaardigheid van de leerlingen in beeld brengt. Naar aanleiding van deze
toetsen zal gerichte ondersteuning worden aangeboden.
Bij LOB (Loopbaanoriëntatie en–begeleiding) staat onze leerling centraal. Dit houdt in dat het
gaat om de loopbaan van de leerling. Door oriëntatie op loopbaanmogelijkheden kan de leerling
zich een beeld vormen van zijn wensen ten aanzien van de toekomst.
Bij de loopbaanbegeleiding spelen de mentor en de decaan een belangrijke rol.
Wij streven ernaar dat de leerlingen onze school verlaten met een stevige basis aan kennis,
vaardigheden en kwalificaties, om een goede kans op het mbo, in het havo of op de banenmarkt
te hebben. Binnen de school zal daarom extra aandacht worden besteed aan competenties
van leerlingen die belangrijk zijn voor een succesvolle doorstroom naar de volgende stap in de
loopbaan van de leerling.
De leerling heeft de mogelijkheid om zelf sturing te geven aan zijn eigen leerproces en heeft
echte keuzemogelijkheden. De leerling reflecteert samen met zijn mentor op de persoonlijke
ervaringen en gemaakte keuzes binnen het loopbaangesprek. De decaan biedt op diverse
terreinen ondersteuning aan docenten, leerlingen en ouders.

Op het Van Haestrechtcollege heeft iedere groep een mentor. Deze mentor is verantwoordelijk
voor het welbevinden en het begeleiden van zijn of haar leerlingen zodat de leerling zich
prettig voelt op onze school en zo optimaal mogelijk kan presteren. De begeleiding wordt
onder andere verwezenlijkt door mentorlessen. De mentorles bestaat uit het aanleren van
sociale vaardigheden, studievaardigheden en begeleiding bij studie of loopbaankeuze.

Vanaf 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs in werking. Scholen binnen een groep
van scholen zijn samen verantwoordelijk voor de opvang van zorgleerlingen. (zorgplicht) Iedere
school beschrijft in een schoolondersteuningsplan de eigen doelstellingen, werkzaamheden en
ambities. Zo ook het Van Haestrechtcollege. Blijkt uiteindelijk dat wij geen passend onderwijs
kunnen bieden, dan wordt er binnen ons samenwerkingsverband een andere school gezocht
die dit wel kan bieden.
De zorgcoördinator van onze school heeft als opdracht om ervoor te zorgen dat zorgleerlingen
die op onze school onderwijs volgen de juiste begeleiding krijgen. Die begeleiding kan
plaatsvinden via een extern begeleider (ab’er), coach of leerlingebegeleider.
De jeugdgezondheidszorg (GGD) onderzoekt jaarlijks onze 2e klasleerlingen. Indien nodig kan
de GGD de leerling doorverwijzen naar de eigen huisarts.
In ons leerlingvolgsysteem registreren we welke leerlingen afwezig zijn vanwege ziekte. Is
er sprake van langdurige of frequente afwezigheid vanwege ziekte, dan schakelt de school
de schoolarts in om te bekijken op welke manier de ouders en leerling kunnen worden
ondersteund.

6.4 Leerlingenbeleid
De leerlingen van klas 1, 2 en 3 krijgen drie keer per jaar een rapport. Er wordt gewerkt met
een voortschrijdend gemiddelde. De ouders van onze leerlingen kunnen tussentijds op de
hoogte blijven van de prestaties van hun kind: ouders hebben de mogelijkheid om via de site
van onze school in te loggen in Magister. Naast cijfers hebben de ouders ook inzicht in de
aan-en afwezigheidsregistratie en huiswerkvermelding.
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Verspreid over het schooljaar worden er een 3-tal ouderavonden georganiseerd waar ouders en
leerlingen met de mentor de voortgang bespreken. Naast deze avonden worden er ook een 2-tal
ouderavonden georganiseerd waarbij de mogelijkheid bestaat om de vakdocenten te spreken.
Natuurlijk kunnen de ouders buiten deze avonden een gesprek met de mentor aanvragen.
Het streven van het Van Haestrechtcollege is dat de leerlingen in de voorgeschreven tijd de school
te verlaten met een diploma. Het wel of niet zittenblijven is een onderdeel van de kwaliteitszorg.
De kwaliteit van de lessen en leerlingbegeleiding worden betrokken bij de uiteindelijke analyse.
Door extra ondersteuning van leerlingen zorgen we ervoor dat de rendementsgegevens
voldoende zijn.
De resultaten van onze leerlingen worden met regelmaat gemeten, gevolgd door eventuele
verbeteracties.
Zie voor de algemene regels van het bevorderingsbeleid van onze school de schoolgids op onze
website.

6.5 Professionalisering
Deskundigheidsbevordering voor de docenten is essentieel voor de kwaliteit van het onderwijs
op het Van Haestrechtcollege. De deskundigheidsbevordering bevat enerzijds het volgen van
vakgerelateerde bijscholing en anderzijds het volgen van scholing gericht op persoonlijke
ontwikkeling. Tijdens de functioneringsgesprekken c.q. beoordelingsgesprekken met de
docenten wordt er onder meer gesproken over de competenties van de docent en het volgen
van scholing. Vervolgens maakt iedere docent een persoonlijk ontwikkelingsplan (= POP).
Verder worden er jaarlijks een 7-tal werkbijeenkomsten in het jaarplan voor het personeel
ingepland. Die werkbijeenkomsten staan in het teken van een verder “door- ontwikkelen” van
ons onderwijs.
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Profilering scholengroep

Missie, visie en identiteit
Kernelementen van OMO SG De Langstraat
Goed, aantrekkelijk, uitdagend en toekomstgericht onderwijs
Ondersteuning in dienst van de onderwijsdoelen
Respectvol samenleven en samenwerken
Méér dan onderwijs: ontwikkeling van hoofd, hart en hand
Werken en leren vanuit een open katholieke identiteit

Basiskwaliteit van onze scholengroep
Als scholengroep hebben wij een aantal speerpunten dat er zorg voor draagt dat onze basis in 2019
scholengroepbreed op orde is.

Kwaliteit van onderwijs
Onze scholen zijn gericht op duurzame kwaliteit met een werkende pdca-cyclus en hebben een
basisarrangement van de inspectie
Onze scholen participeren actief in de Academische opleidingsschool (AOS) en bieden studenten en
medewerkers een breed programma van opleiden en onderzoek
Wij hebben een voorbeeldfunctie in de inzet van ict in het onderwijs, verbonden aan onderwijsinhoudelijke visie

Personeel

Speerpunten 2015-2016

Speerpunten 2016-2019

1. Gezamenlijke zomerschool
2. Huiswerkbegeleiding / examentraining
3. Gezamenlijke studiedag voor en door
medewerkers en opzetten Langstraat
Academie

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Profilering Van Haestrechtcollege
Kleinschalig
2-jarige brugperiode
Eigen onderwijsstructuur (differentiatie centraal)
Kwaliteit

De organisatie is open in communicatie en functioneert transparant voor de omgeving
Intern: de tevredenheid van medewerkers heeft minimaal het niveau van de OMO-benchmark, ook over de
samenwerking in de groep en uitvoering van de gezamenlijke profilering
Extern: de tevredenheid van ouders en leerlingen is minimaal gelijk aan het landelijk gemiddelde

Keuzemogelijkheden
Samenwerking met bedrijfsleven
Sport- en kunstactiviteiten

Ambitie en speerpunten Van Haestrechtcollege
Het Van Haestrechtcollege is een kleinschalige school voor vmbo én heeft een T/Havoklas in de leerjaren 1 en 2.
De leerlingen (k/g/t en t/havoklas) krijgen onderwijs middels een heldere structuur met instructie in kleine groepen en
begeleid zelfstandig werken op het leerplein. Primair staan het behalen van goede resultaten én
goede doorstroom naar het vervolgonderwijs. We bieden onze leerlingen een veilige en geborgen leeromgeving.
Onze leerlingen en medewerkers presteren maximaal en zijn trots op hun school.
Onze speerpunten:
Uitbouwen van Ons Onderwijs (structuur, kwaliteit en keuzemogelijkheden)
Goede opbrengsten
Betrokkenheid van onze medewerkers bij onze leerlingen
Doorstromen van onze leerlingen naar een voor hen hoogste niveau van het vervolgonderwijs
Ontwikkelen van “Vernieuwing beroepsgericht vmbo” middels het programma Economie en Ondernemen
Goed samenwerken met het bedrijfsleven
Aanbieden van sport- en kunstactiviteiten

Elke medewerker heeft elk jaar minimaal één gesprek in het kader van de gesprekscyclus en daarmee
minimaal eens in de drie jaar een beoordeling
De scholing is uitgevoerd passend bij het goedgekeurde POP dat elke medewerker heeft. Dit wordt jaarlijks
geactualiseerd
Het ziekteverzuim is teruggebracht naar maximaal het landelijk gemiddelde

Communicatie

Activiteiten buiten de les
Topsportvriendelijk
Gezamenlijke vakken en cursussen
Opstroomkansen vergroten
Bij afstroom een plek garanderen
Gezamenlijke inzet op lesopvang
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