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1. Inleiding

Schooljaarplan 2021-2022

Elk jaar stelt Rotterdams Vakcollege De Hef een schooljaarplan op met doelen voor het schooljaar.
Om de schoolkwaliteit te versterken en te borgen, vertalen wij de doelen van het schoolplan 20202024 naar concrete stappen in dit jaarplan. In het schoolplan hebben wij onze eigen ambities en
doelen geformuleerd passend bij de specifieke situatie van onze school, de scholengroep en de koers
en kernwaarden van Stichting BOOR. Naast de doelen vanuit het schoolplan sluit dit jaarplan ook aan
bij de opbrengsten van de laatste interne audit (30 september 2020), het laatste inspectiebezoek (28
oktober 2020) en resultaten van onder andere de tevredenheidsonderzoeken. Het meest recente
tevredenheidsonderzoek onder leerlingen is uitgevoerd in het voorjaar van 2021, zie bijlage 2. De
actiepunten die hieruit zijn voortgekomen, zijn in de doelen van dit jaarplan verwerkt.
Dit schooljaarplan bepaalt samen met de vakwerkplannen van secties en de kwaliteitszorgkalender
van de school en de scholengroep de manier waarop wij ons voortdurend verbeteren, evalueren en
de plannen indien nodig bijstellen. Het gesprek hierover maakt deel uit van de P&C-gesprekken van
de schoolleiding met de rector van Nieuw Zuid en de P&C-gesprekken van de schoolleiding met
sectievoorzitters.
Voordat wij verder ingaan op het schooljaarplan 2021-2022 staan wij eerst stil bij de ontwikkelingen
vanuit het schooljaarplan van 2020-2021, als startpunt voor de stappen die wij zullen nemen.
Evaluatie schooljaarplan 2020-2021
Schooljaar 2020 – 2021 was in vele opzichten een intensief jaar. Vrij snel na de start werd duidelijk
dat de Inspectie van het Onderwijs in oktober de school zou bezoeken voor een KO op de afdeling
vmbo-b. In de jaarlijkse prestatieanalyse had de inspectie geconstateerd dat er sprake was van
risico’s in de onderwijsresultaten. In de voorbereiding naar dat bezoek heeft er interne audit
plaatsgevonden. Dat zette de boel meteen al onder druk. Gelukkig zijn de risico’s in de
onderwijsresultaten niet aangetroffen in de school. Men constateerde dat de kwaliteit van het
onderwijs Voldoende is.
Dat was een enorme opsteker voor het team en de afdelingsleiders. Zij hebben immers de afgelopen
jaren heel hard gewerkt aan het leggen van een stevig fundament waarop de school haar ambities
voor de toekomst kan bouwen. Dit werd gezien door de inspecteurs en gewaardeerd. Alle seinen
stonden dus op groen om verder te ontwikkelen.
Toen greep de COVID-pandemie weer om zich heen en werd De Hef gedwongen van een normaal
rooster, naar een ingedikt fysiek rooster over te stappen, om in januari over te gaan tot een volledig
online rooster. Dit vroeg veel van de leerlingen en medewerkers. Pas in maart kon de school weer
deels open. In juni hebben we de schooldeuren nog verder geopend. Ondanks de verre van ideale
omstandigheden is het De Hef wel gelukt om op heel veel onderdelen door te blijven ontwikkelen
conform het jaarplan. Dat neemt niet weg dat er bepaalde onderdelen zijn blijven liggen, bepaalde
onderwerpen niet geheel doorontwikkeld zijn conform planning en dat andere voornemens sowieso
door zouden lopen in het komende jaarplan.
Een aantal ontwikkelingen op een rij:
- Het handelingsgericht werken is verstevigd. Het doelenboekje is niet meer weg te denken en
de MOL gesprekken en de persoonlijke coaching zijn nog meer ingebed in ons handelen.
- De training van de vaksecties is met succes afgerond, de kaders zijn duidelijk en nu is het
zaak dat de vaksecties nog meer de rol gaan pakken.
- De ondersteuningsstructuur staat en daar zijn we trots op. Het afgelopen jaar heeft
wederom aangetoond wat de meerwaarde is van deze opzet.
- De ontwikkeling van T&T en de MAVO loopt en men ligt op schema.
- De ontwikkelingen van het Sterk Techniek Onderwijs zijn dit jaar zeer voortvarend opgepakt.
De Hef is de drijvende kracht geworden binnen STO Zuid in het ontwikkelen van nieuwe
profieldelen. Daarnaast zijn de praktijklokalen uitstekend geoutilleerd en staat een verdere
doorontwikkeling wat dat betreft niets in de weg.
31 mei 2021
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Met de komst van een vaste directeur is er stabiliteit in aansturing gekomen. Ook is het
ontwikkeltraject van de teamleiders gestart, om als schoolleiding nog verder door te kunnen
ontwikkelen
Het format voor de Hef-les is ontwikkeld conform planning, maar het activerend en
betekenisvol lesgeven verdient nog wel veel aandacht. Dat blijkt ook uit de diverse
onderzoeken die uitgevoerd zijn. Daarnaast is er ook gestart met het betekenisvol inrichten
van de leslokalen. Daar moeten ook nog stappen in gezet worden.
Het LOB-programma is verder ontwikkeld.
De interne en externe communicatie is succesvol opgepakt. Bij de werving is, ondanks de
moeilijke tijden, een mooi resultaat in aanmeldingen gerealiseerd, de huisstijl van De Hef is
aangepakt, de positionering van De Hef is opgepakt en de positieve naamsbekendheid van
De Hef is vergroot: men spreekt steeds positiever over De Hef.
Het implenteren en borgen van de kwaliteitscyclus is voltooid en wordt herkend door
bijvoorbeeld de Inspectie van het Onderwijs.

Schooljaarplan 2021-2022
Dit schooljaarplan is opgebouwd met behulp van het 4D-model (data, duiden, doelen, doen). Het 4Dmodel houdt in dat data worden verzameld, ontsloten en geduid. Op basis daarvan worden doelen
en acties bepaald, die wij als school uitvoeren (doen). Evaluatie vindt plaats op basis van data,
waardoor een cyclisch proces ontstaat. Dit doen we zowel op school-, scholengroep- als op
sectorniveau. Deze cyclus zorgt ervoor dat vernieuwingen en verbeteringen op een systematische
wijze worden ontwikkeld, uitgevoerd, geëvalueerd en geborgd. De doelen, resultaten en
verantwoordelijkheden zijn duidelijk en meetbaar beschreven, zodat wij met elkaar kunnen nagaan
of wij doelen behaald hebben en wij successen met elkaar kunnen vieren.
Na het succesvol verlopen inspectiebezoek van oktober 2020 heeft de schoolleiding de ambitie
geformuleerd om door te ontwikkelen naar uiteindelijk een excellente school. Dat ben je echter niet
zomaar. Het volgende doel is dus om van ‘voldoende’ naar ‘goed’ te gaan.
Om dat te realiseren wordt er met de onderwijskundig beleidsadviseur een plan van aanpak
opgesteld aansluitend op het inspectiekader.
Daarnaast hebben we natuurlijk de opbrengsten uit de audit, het inspectiebezoek, de P&Cgesprekken en natuurlijk het jaarplan 2020 en het schoolplan 2020-2024.
Op basis van al die informatie en gegevens zijn we tot de volgende nieuwe werkgroepen gekomen:
- Werkgroep Activerend en Betekenisvol lesgeven met name gericht op differentiatie binnen
de lessen.
- Werkgroep Iedere docent is een taaldocent.
- Werkgroep Burgerschap samen met het weer oppakken van het gedachtegoed van de
Transformatieve School.
- De werkgroep ontwikkeling MAVO bestond al en wordt gecontinueerd.
Deze werkgroepen en de urentoekenning zijn na afstemming met de Deelraad MR opgenomen in het
taakbeleid van de Hef.
Zaken die zijn blijven liggen uit het jaarplan 2020 en recente ontwikkelingen maken dat er (verder)
gewerkt worden aan:
Onderwijskwaliteit
- Ons onderwijs is passend en op niveau
- Het onderwijs is activerend en betekenisvol (werkgroep in 21-22)
- Versterken van het burgerschapsonderwijs (werkgroep in 21-22)
- Iedere docent is taaldocent (werkgroep in 21-22)
- Ontwikkeling MAVO (bestaande werkgroep)
- Van oordeel Voldoende naar Goed
Personeel
- De professionele schoolcultuur met daarbij vooral aandacht voor groepsvorming, het goede
voorbeeld geven, intervisie en scholing.
Bedrijfsvoering
31 mei 2021
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Het verder oppakken van de ouderbetrokkenheid en leerlingbetrokkenheid.
Op naar een aantrekkelijk en functioneel gebouw.

Per saldo gaan we dus niet heel veel spannende nieuwe dingen doen. Dat hoeft ook niet. De focus zal
liggen op het door ontwikkelen van de bestaande, eerder geformuleerde doelen en het bestendigen
en verstevigen van hetgeen al goed gaat.
Tot slot komen er NPO-gelden beschikbaar voor de komende twee jaar. In bijlage 3 van dit jaarplan
vindt u de uitgevoerde schoolscan en het plan om deze gelden in te zetten tot op het moment van dit
schrijven. De grote lijnen zijn zichtbaar, de exacte uitvoering is momenteel nog onderwerp van
gesprek. Vaststaat dat RVC de Hef in wil zetten op een duurzame inzet van deze gelden. Met andere
woorden: we hopen de Hef dermate te ontwikkelen, dat wanneer de gelden wegvallen er een
duurzame ontwikkeling heeft plaatsgevonden die niet afhankelijk is van deze gelden.

2. Onderwijs(kwaliteit)
Op het gebied van onderwijs(kwaliteit) richten we ons op:
2a. Ons onderwijs is passend en op niveau
2b. Het onderwijs is activerend en betekenisvol (werkgroep in 21-22)
2c. Versterken van het burgerschapsonderwijs (werkgroep in 21-22)
2d. Iedere docent is taaldocent (werkgroep in 21-22)
2e. Ontwikkeling MAVO (bestaande werkgroep)
2f. Van oordeel Voldoende naar oordeel Goed

2a. Ons onderwijs is passend en op niveau

Er komt een afgestemde doorlopende leerlijn vmbo en ISK en een vakoverstijgende leerlijn van alle
vakken. Hierdoor is de onderbouwsnelheid en het bovenbouwsucces van leerlingen over vier jaar in
ieder geval op de norm en ten minste 93% van de leerlingen behaalt een diploma op het niveau
waarmee zij de school zijn binnengekomen.
Data &
duiden

Doelen

Data
Duiden

Schoolplan, cijferanalyse (zie kwaliteitszorgkalender)
De jaarlijkse prestatieanalyse laat mogelijke risico’s in de onderwijsresultaten zien

Doel 1

Beschrijving doel
Afstemming van het onderwijs door de
vaksecties

Doel 2

Doen

31 mei 2021

Afstemming doorlopende leerlijn ISK –
VMBO

Activiteiten
1. Op- en bijstellen
vakwerkplannen
en vakspecifieke groepsplannen

Tijdpad
Juni –
September

2. Presentatie en afstemming
van de plannen
3. Structurele analyse en
evaluatie door vaksecties en
afdelingen (vakwerkplannen,
PTA + PTD)
3. Opstellen/ evalueren en
bijstellen doorlopende
leerlijnen (isk-vmbo)

Gewenst resultaat
Alle leerlingen hebben aantrekkelijk en
betekenisvol onderwijs op hun eigen
niveau.
Geen vertraging in onderwijsresultaten bij
doorgestroomde ISK leerlingen

Initiator
Sectieleiders

Betrokkenen
Sectieleden

Kosten
Evt. CED
ondersteuning

September

Schoolleiding

Sectieleiders

-

September
Februari

Sectieleiders
Examen
secretaris

Sectieleden

-

Januari en juli

Sectieleiders

Sectieleden

-

Continue
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4. Opstarten en scholing data
analyse groep

Evaluatie
(data &
duiden)

Op deze momenten wordt het
effect gemeten:
Op basis van:
Betrokkene(n) bij
(tussen)evaluatie:
Vastlegging gegevens door
middel van:
Rapportage vindt plaats aan:

December
Maart
Juni en Juli

Schoolleiding

Leden DAgroep

MMP-scholing

Plannen worden geëvalueerd met schoolleiding volgens
kwaliteitscyclus (start en einde schooljaar) en binnen de sectie
tijdens sectie-overleggen.
Geactualiseerde plannen, analyse van de resultaten + evaluatie
(P&C-gesprekken schoolniveau), gesprekkencyclus.
Leerlijnen opgenomen in vakwerkplan
Sectievoorzitters, DA-groep en schoolleiding
Zelfevaluatie P&C gesprekken op schoolniveau
Initiator aan schoolleiding, schoolleiding aan rector.

2b. Het onderwijs is activerend en betekenisvol

Differentiatie in de lessen is altijd aandachtspunt. De school heeft heel goed in beeld wat leerlingen
nodig hebben en alle randvoorwaarden zijn er (begeleidingsstructuur, overlegstructuur, persoonlijke
plannen voor leerlingen, leerdoelen, groepsoverzichten), maar de lessen worden hier nog niet altijd
op afgestemd. Om het beste uit onze leerlingen te halen, willen wij onze lessen nog beter afstemmen
op de onderwijsbehoeften van de leerlingen door de lessen activerend en betekenisvol in te richten.
Data &
duiden

Data

Duiden

Doelen

Doel 1
Doel 2

Doen

Evaluatie
31 mei 2021

Lesobservaties (DOT)
Interne audit dd 30 september 2020
Inspectiebezoek dd 28 oktober 2020
Leerlingtevredenheidonderzoek 2021
Uit diverse onderzoeken en observaties blijkt dat de leerlingen de variatie die zij in
de lessen ervaren, het gebruik van digitale middelen in de lessen, de hulp bij het
kiezen van een vervolgopleiding of werk, maar ook in hoeverre dat wat leerlingen
leren zij als relevant zien maar met een kleine voldoende waarderen. Dat moet dus
meer activerend en betekenisvoller.
Beschrijving doel
Docenten op de Hef hebben eenzelfde
definitie van activerend en
betekenisvol onderwijs.
Leerlingen ervaren de lessen als
activerend en betekenisvol.

Activiteiten
1. Format Hef-les opstellen obv
geconstateerde
onderwijsbehoeften leerlingen
2. Scholing differentiatie
aanbieden
3. Format Hef-les bijstellen en
vaststellen in vaksecties en
team
4. Format Hef-les verwerken in
de Digitale Observatie Tool
(DOT)
Op deze momenten wordt het
effect gemeten:

Tijdpad
November –
December
December februari
Februari
Maart

Gewenst resultaat
De Hefles: een activerende en
betekenisvolle les
Score boven de benchmark bij het
leerlingtevredenheidsonderzoek

Initiator
De
werkgroep?
Schoolleiding
Schoolleiding
en werkgroep
De
werkgroep?
Schoolleiding
Schoolleiding

Betrokkenen
Team

Kosten

Team

Nader te
bepalen

Team
Schoolleiding

Format Hef-les af en wordt besproken in team.
Definitieve format wordt verwerkt in DOT.
Mei 2022: schoolanalyse op basis van scores DOT.
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(data &
duiden)

Op basis van:
Betrokkene(n) bij
(tussen)evaluatie:
Vastlegging gegevens door
middel van:
Rapportage vindt plaats aan:

Eindproducten
Sectieleden, schoolleiding, werkgroep onderwijs.
Format Hef-les en sectieplannen op Sharepoint.
Schoolleiding

2c. Versterken van het burgerschapsonderwijs
Burgerschapsonderwijs is zeer belangrijk voor onze leerlingen en moet op de Hef versterkt worden.
Afgelopen jaar heeft de werkgroep hier een eerste begin mee gemaakt. Komend jaar zal dit
meegenomen worden in het traject rondom de Transformatieve School dat opgestart zal gaan
worden.
Data &
duiden

Doelen

Data
Duiden

Doel 1
Doel 2

Doen

Evaluatie
(data &
duiden)

Schoolplan ‘20-’24, Lesobservaties
Ontwikkelgesprekken, burgerschapsscan VO-raad
In het schoolplan wordt het voornemen uitgesproken het Burgerschapsonderwijs
aan te pakken. In het schoolplan staat ook het herintroduceren van de
Transformatieve School. Tijdens de lesobservaties, de resultaten van de
burgerschapsscan en ontwikkelgesprekken is duidelijk geworden dat hier een
behoefte en noodzaak ligt.

Beschrijving doel
Burgerschapsonderwijs krijgt een
prominente plek in het onderwijs.
Wij vergoten de kansengelijkheid voor
onze leerlingen.

Activiteiten
Introductie Transformatieve
school
Planning opstellen en
implementatieplan voor
schooljaar 21-22 in relatie tot
de andere te ontwikkelen zaken
Op deze momenten wordt het
effect gemeten:
Op basis van:
Betrokkene(n) bij
(tussen)evaluatie:
Vastlegging gegevens door
middel van:
Rapportage vindt plaats aan:

Gewenst resultaat
Er is een schoolbreed gedragen visie op
burgerschapsonderwijs geformuleerd.
Er ligt een beleidsnotitie waarin de visie
en het versterken van het
burgerschapsonderwijs beschreven staat.

Tijdpad
Juni 21

Initiator
Schoolleiding

Betrokkenen
Team

Kosten
-

Vanaf
september

Schoolleiding

Team en MR

-

Halfjaarlijkse evaluatie
- Beleidsnotitie burgerschap.
- Lesbezoeken en gesprekscyclus.
- Werkgroep onderwijs, schoolleiding, schoolteam.
- Personeel, schoolbegeleider, schoolleiding.
- Beleidsnotitie burgerschap.
- Lesbezoeken en gesprekscyclus.
Schoolleiding

2d. Iedere docent is taaldocent

Het begrijpen van de Nederlandse taal door de leerlingen op De Hef vraagt grote aandacht. Deze
aandacht voor onze taal mag zich niet beperken tot de lessen Nederlands, maar moet vak
doorbroken aandacht hebben. Het vergroten van de woordenschat en het taalbegrip van onze
leerling beperkt zich niet alleen tot de ISK, maar moet Hef-breed volle aandacht krijgen en hebben.
Data &
duiden
31 mei 2021

Data
Duiden

Schoolplan, referentieniveaus CITO
Taal is niet alleen binnen het ISK een aandachtspunt, maar ook binnen het VMBO.
Een groot deel van onze leerlingen heeft moeite met taalbegrip en heeft een kleine
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woordenschat. Dit belemmert het leren en heeft grote invloed op de
onderwijsresultaten.

Doelen

Doel 1

Doel 2

Doen

Beschrijving doel
Docenten zijn in iedere les taalbewust

Groter aantal leerlingen behaalt
diploma op niveau.

Activiteiten
1.Het taalbeleid
verweven in de lessen
2.Indicatoren voor
taalbewust lesgeven
conform taalbeleid
opnemen in de DOT

Evaluatie
(data &
duiden)

Tijdpad
September
– Juli
December
- Januari

Op deze momenten wordt het
effect gemeten:
Op basis van:
Betrokkene(n) bij
(tussen)evaluatie:
Vastlegging gegevens door
middel van:
Rapportage vindt plaats aan:

Gewenst resultaat
Het taalbeleid is helder en breed
gedragen.
Vakdocenten richten zich op het kennen
en kunnen hanteren van vaktaalwoorden.
Leerlingen ervaren voldoende
taalondersteuning in het vmbo

Initiator
Vaksectievoorzitters

Betrokkenen
Vakdocenten

Werkgroep?
Vaksectievoorzitters

Team

Kosten

1: In jan, wanneer de indicatoren zijn opgenomen in de DOT en
tijdens lesbezoeken.
2: jan
Toetsresultaten
DOT
Schoolleiding, onderwijsteam, taalcoördinator,
ondersteuningscoördinatoren.
In de notitie taalbeleid en de zelfevaluatie ten behoeve van
P&C.
Schoolleiding, ondersteuningscoördinatoren en
leerlingcoordinatoren

2e. Ontwikkeling MAVO

Continuering van de werkgroep MAVO, waarbij de MAVO-route van de Hef doorontwikkeld moet
worden in samenwerking met de Hugo de Groot
Data &
duiden

Doelen

Doen

31 mei 2021

Data
Duiden

Doel 1

Herontwerp Scholen op Zuid
Beleidsvoornemen om met de overgang van de Hugo de Groot naar Plot Z de MAVO
volledig overgeheveld te hebben naar de Hef.
Daarnaast is de MAVO afdeling op de Hef nog erg klein en moet daar nog veel
ontwikkeld worden om als volwaardige MAVO te kunnen draaien.
Beschrijving doel
Wij willen bekendstaan als de
kwalitatief sterke vmbo-school, waar
leerlingen op alle leerwegen een
diploma kunnen halen. Alle
opleidingen hebben een sterk
beroepsgericht karakter, waardoor de
leerlingen nog beter voorbereid zijn op
de vervolgopleiding in het mbo.
Daarom ontwikkelen wij de nieuwe
leerweg.

Activiteiten
Uitvoering projectplan

Tijdpad
Schooljaar
21-22

Gewenst resultaat
Door de uitbreiding van ons vmbo met
een mavo-afdeling groeien wij in
leerlingenaantal en kunnen wij een nog
vollediger vmbo-aanbod aanbieden.

Initiator
Stuurgroep
Herontwerp
op Zuid

Betrokkenen
Werkgroep mavo

Kosten
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PR/communicatieplan
(Hugo/Hef).

Schooljaar
21-22

Op deze momenten wordt het
effect gemeten:
Op basis van:
Betrokkene(n) bij
(tussen)evaluatie:
Vastlegging gegevens door
middel van:
Rapportage vindt plaats aan:

Evaluatie
(data &
duiden)

Stuurgroep
Herontwerp
op Zuid

Communicatieadviseur

Stuurgroep Herontwerp overleggen
Plannen af in gestelde periode en leerling instroom.
Werkgroep mavo, stuurgroep Herontwerp op Zuid,
schoolleiding.
Evaluatie projectplan, leerrouteplan, PR/communicatieplan,
zelfevaluatie P&C-gesprek.
Stuurgroep Herontwerp op Zuid, schoolleiding, kerndirectie

2f. Van oordeel Voldoende naar oordeel Goed

In oktober 2020 heeft de Hef een mooie voldoende beoordeling gekregen van de Inspectie van het
Onderwijs. Maar we willen beter, we willen naar Goed.
Data &
duiden

Doelen

Doen

Data

Uitkomsten KO 28 oktober 2020

Duiden

Op dit moment scoort de Hef een Voldoende, maar er is zeker zicht op een betere
beoordeling wanneer er uitvoering wordt gegeven aan de verbeteradviezen.

Doel 1

Beschrijving doel
Bepalen wat er nodig is om die
indicatoren naar Goed te krijgen

Gewenst resultaat
Middels een uitgewerkt plan komen tot de
beoordeling Goed

Activiteiten
Inventariseren welke
indicatoren
aangepakt moeten
worden
Plan van Aanpak
schrijven

Tijdpad
April ‘21

Initiator
Medewerker
onderwijskwaliteit
en schoolleiding

Betrokkenen
Medewerker
onderwijskwaliteit en
schoolleiding

Kosten
-

Mei oktober
Januari

Schoolleiding
Ondersteuningscoordinatoren
Leerlingcoordinatoren
Team

-

Plan van Aanpak
uitvoeren

Medewerker
onderwijskwaliteit
en schoolleiding
Schoolleiding

Evaluatie
(data &
duiden)

Op deze momenten wordt het
effect gemeten:
Op basis van:
Betrokkene(n) bij
(tussen)evaluatie:
Vastlegging gegevens door
middel van:
Rapportage vindt plaats aan:

-

Nader te bepalen in het PvA
Tussentijdse evaluaties
Schoolleiding
Medewerker kwaliteitszorg
Plan van Aanpak en tussentijdse evaluaties
Schoolleiding

3. Personeel
Op het gebied van personeel richten we ons het komende schooljaar op de volgende ontwikkelingen:
3a. De professionele schoolcultuur met daarbij vooral aandacht voor scholing.

3a. Professionele schoolcultuur

Het verder ontwikkelen van de professionele schoolcultuur zal dit jaar een volgende impuls moeten
krijgen. Hierbij staat het aanbieden een gedegen scholingsaanbod en intervisie centraal.
Data
31 mei 2021

Schoolplan 20-24
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Data &
duiden

Doelen

Doen

Evaluatie
(data &
duiden)

Duiden

Doel 1

Uit gesprekken met het personeel bij de totstandkoming van dit schoolplan, bleek
overduidelijk de wens om hier aandacht aan te besteden.
Beschrijving doel
Een professionele schoolcultuur
gericht op het samenwerken van
medewerkers en met de omgeving
van de school, met als doel een
professionele bijdrage te leveren aan
de ontwikkelingskansen van
leerlingen.

Gewenst resultaat
Een doeltreffend personeelsbeleid en
professionele schoolcultuur.

Activiteiten
1. Aanpassen professioneel
statuut en bespreken met
het team
2. Scholingplan opstellen

Tijdpad
September

Initiator
Werkgroep
personeel

Betrokkenen
Schoolleiding,
schoolteam

Kosten
-

September

HR-adviseur en
schoolleiding

-

3. Gespreid aanbieden van
intervisie

September –
Juli

Leerling coördinatie,
ondersteuningsteam

HR, Nieuw
Zuid
Academie,
medewerkers
Medewerkers

Op deze momenten wordt het
effect gemeten:
Op basis van:
Betrokkene(n) bij
(tussen)evaluatie:
Vastlegging gegevens door
middel van:
Rapportage vindt plaats aan:

-

Juli
Tevredenheidspeilingen management/OP/OOP.
HR, schoolleiding, leerlingcoördinatoren,
ondersteuningscoördinatoren.
Professioneel Statuut, zelfevaluatie.
Scholingsplan.
Methodiek intervisie, deelnemerslijst intervisie, themaoverzicht.
Schoolteam, rector.

4. Bedrijfsvoering
Op het gebied van bedrijfsvoering richten we ons het komende schooljaar op de volgende
ontwikkeling:
4a. Het versterken van ouderbetrokkenheid en leerlingbetrokkenheid.
4b. Op naar een aantrekkelijk en functioneel gebouw.
4c. Re-audit Veilige School

4a. Het versterken van de ouderbetrokkenheid en leerlingbetrokkenheid
Als school werken we vanuit de pedagogische driehoek. Daarom willen we de betrokkenheid van
ouders en leerlingen bij school vergroten. Tevens willen we de communicatielijnen richting de ouders
zo kort mogelijk houden.
Data &
duiden

Doelen
31 mei 2021

Data
Duiden

Doel 1

Leerlingtevredenheid afname
Schoolplan 20-24
Ouders en leerlingen zijn nog onvoldoende betrokken bij de Hef. Er is een
leerlingraad, maar leerlingen hebben nog geen zitting in de deelraad MR, ook
ouders ontbreken daar nog in. Verder is het ook nog niet gelukt een
ouderraad/klankbordgroep op te richten.
Beschrijving doel
Als school werken we vanuit de
pedagogische driehoek. Daarom willen

Gewenst resultaat
Er is op schoolniveau een deelraad met
daarin vertegenwoordigers van de
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we de betrokkenheid van ouders en
leerlingen bij school vergroten. Tevens
willen we de communicatielijnen
richting de ouders zo kort mogelijk
houden.

Doen

Activiteiten
1. Werving ouderraad
2. Ouderraad stelt plan op ten
behoeve van
ouderparticipatie.
3. We organiseren
verkiezingen voor de
leerlingraad en investeren op
begeleiding en
communicatie/beeldmateriaal

Evaluatie
(data &
duiden)

Op deze momenten wordt het
effect gemeten:
Op basis van:
Betrokkene(n) bij
(tussen)evaluatie:
Vastlegging gegevens door
middel van:
Rapportage vindt plaats aan:

Tijdpad
September
– Oktober
November
–
December
September
- Juli

Initiator
Schoolleiding
Ouderraad
Schoolleiding

verschillende raden en worden op deze
wijze nog meer bij de school betrokken.
De ouderraad is een actieve raad die
investeert in het versterken van de
ouderbetrokkenheid en het vervullen
van vrijwilligerstaken in de school.
We hebben een actieve en zichtbare
leerlingraad.
Betrokkenen
MR en
leerlingraad
MR en
schoolleiding

Kosten
-

Leerlingraad
en
begeleiders
van school

-

-

1: november
2: januari
1: tevredenheidspeilingen ouders en leerlingen
2: evaluatie ouderparticipatie met ouderraad
1-2: MR, ouderraad en schoolleiding.
1: zelfevaluatie
2: ouderparticipatieplan en zelfevaluatie.
Rector, schoolleiding.

4b. Op naar een aantrekkelijk en functioneel gebouw
De school moet een veilige omgeving bieden aan alle gebruikers, zo ook aan de wijk. Naast de
onderwijsdoelen willen we binnen deze veilige setting ook een multifunctioneel gebouw zijn qua
openingstijden en voorzieningen voor personeel, leerlingen, ouders en externen. Elke aanpassing die
ter verbetering wordt gedaan aan het gebouw, wordt goed overwogen waarbij rekening wordt
gehouden met de onderwijsdoelen.
Data &
duiden

Data
Duiden

Doelen

31 mei 2021

Doel 1

Leerlingtevredenheidonderzoek
Gesprekken leerlingraad
Gesprekken met personeel
De leerlingen missen een plek waar ze zich prettig voelen en graag verblijven. De
huidige aula is erg kil. Daarnaast zullen we een plek creëren waar leerlingen in de
pauze rustig kunnen zitten lezen, na schooltijd hun huiswerk kunnen maken, et
cetera. Er moet dus een mediatheek/bibliotheek/open leercentrum (OLC) komen
(zie ook Schoolscan NPO).
Het personeel heeft behoefte aan een personeelskamer waar men makkelijker
verschillende ontmoetingen kan hebben.
Beschrijving doel
De ‘werkgroep Schoolgebouw’ weet wat
nodig is om het gebouw zo functioneel
en prettig mogelijk in te richten, waarbij
het OLC, de aula en de personeelskamer
als eerste de aandacht verdienen.

Gewenst resultaat
Een OLC, personeelskamer en aula waar
de gebruikers zich prettig voelen,
eigenaarschap voor tonen en graag
verblijven.
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Doel 2

Doen

Evaluatie
(data &
duiden)

Bij de vaksecties is opgehaald wat nodig
is om te komen tot een goed ingericht
vaklokaal waarin betekenisvol onderwijs
geboden kan worden.

Goed ingerichte vaklokalen waarin
betekenisvol onderwijs geboden kan
worden.

Activiteiten
Oriënteren op de gewenste
indeling middels
proefopstellingen aula en
personeelskamer
Plannen maken voor het OLC:
hoe moet dat er uitzien, hoe
wordt deze bemenst, wat is er
voor nodig?
Ingebruik name van OLC

Tijdpad
Schooljaar 2021

Initiator
Werkgroep

Betrokkenen
Werkgroep,
schoolleiding
en team

Kosten
-

Schooljaar 2021

Schoolleiding

Schoolleiding

NTB

September

Schoolleiding

Schoolleiding

-

Vaststelling van de gewenste
indelingen aula en
personeelskamer
Vaststellen van het benodigde
budget
Uitvoering realisatie
aantrekkelijk en functioneel
gebouw

November

Werkgroep

-

December

Werkgroep

Februari – juli

Werkgroep

Werkgroep,
schoolleiding
en team
Werkgroep en
schoolleiding
Werkgroep,
schoolleiding
en team

Op deze momenten wordt het
effect gemeten:
Op basis van:
Betrokkene(n) bij
(tussen)evaluatie:
Vastlegging gegevens door
middel van:
Rapportage vindt plaats aan:

Onbekend
-

Mei: Tussenevaluatie van de realisatie
De uitgevoerde orientatie
Werkgroep en schoolleiding en desgewenst het team
Evaluatie van het stappenplan
Schoolleiding en team

4c. Audit Veilig op School
Zoals eerder geschreven, is veiligheid en je veilig voelen op De Hef, zeer belangrijk. Er is eerder een
audit Veilig op School uitgevoerd, namelijk op 7 maart 2016 en na 3 jaar (geldigheidsperiode van het
certificaat) heeft er, als gevolg van diverse ontwikkelingen geen re-audit plaatsgevonden waardoor
het certificaat niet verlengd is. Dat gaan we nu weer oppakken.
Data &
duiden

Data
Duiden

Verlopen certificering
Het is belangrijk om weer gecertificeerd te worden als Veiluge School. Dat betekent
dat we voldoen aan alle regels en dat alle procedures rondom het thema Veiligheid
op orde zijn.
Beschrijving doel
RVC De Hef heeft een actief
veiligheidsbeleid.

Doelen

Doel 1

Doen

Activiteiten
Uitvoeren pre-audit
Bijstellingen naar aanleiding
van de pre-audit

31 mei 2021

Tijdpad
Schooljaar 2021
Schooljaar 2021

Gewenst resultaat
Iedere medewerker begrijpt het belang
van een actief veiligheidsbeleid en
handelt hier ook naar.
Initiator
Werkgroep
Werkgroep

Betrokkenen
Werkgroep,
schoolleiding
Werkgroep,
schoolleiding

Kosten
-
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Uitvoeren audit

Evaluatie
(data &
duiden)

31 mei 2021

Op deze momenten wordt het
effect gemeten:
Op basis van:
Betrokkene(n) bij
(tussen)evaluatie:
Vastlegging gegevens door
middel van:
Rapportage vindt plaats aan:

Oktober

Werkgroep

Schoolleiding

€1700,-

Oktober
De uitgevoerde audit
Werkgroep en schoolleiding en het team
Audit rapportage
Schoolleiding en team
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Bijlage 1: verzamelplanning 2021-2022
Maand

Doel

Activiteiten

Initiator

SEP
2021

2a. Afstemming van het
onderwijs door de
vaksecties

Op- en bijstellen vakwerkplannen
en vakspecifieke groeps-plannen
Presentatie en afstemming van de
plannen
Structurele analyse en evaluatie door
vaksecties en afdelingen
(vakwerkplannen, PTA + PTD)
Planning voor schooljaar 21-22 en verder
maken in relatie tot de andere te
ontwikkelen zaken
Het taalbeleid verweven in de lessen
(start, loopt hele jaar door)
Uitvoering projectplan (start, loopt het
hele jaar door)
Uitvoering projectplan (start, loopt het
hele jaar door)
Aanpassen professioneel statuut en
bespreken met het team
Scholingsplan opstellen

Sectieleiders

2c. Versterken van het
burgerschapsonderwijs
2d. iedere docent is
taaldocent
2e. Ontwikkeling MAVO

3. Professionele
schoolcultuur

4a. Het verder oppakken
van de ouder
betrokkenheid en
leerling betrokkenheid

OKT
2021

NOV
2021

DEC
2021

31 mei 2021

4b. Op naar een
aantrekkelijk en
functioneel gebouw
2f. Van oordeel
Voldoende naar oordeel
Goed
4c. Audit Veilig op School
2b. Het onderwijs is
activerend en
betekenisvol
4a. Het verder oppakken
van de ouder
betrokkenheid en
leerling betrokkenheid
4b. Op naar een
aantrekkelijk en
functioneel gebouw
2a. Afstemming van het
onderwijs door de
vaksecties
2d. iedere docent is
taaldocent
4b. Op naar een
aantrekkelijk en
functioneel gebouw

Gespreid aanbieden van intervisie (start,
loopt het hele jaar door)
Werving ouderraad
We organiseren verkiezingen voor de
leerlingraad en investeren op begeleiding
en communicatie/beeldmateriaal (start,
loopt het hele jaar door)
In gebruik nemen OLC
Plan van Aanpak schrijven
Uitvoeren audit
Format Hef-les opstellen

Schoolleiding
Sectieleiders
Schoolleiding
Vakdocenten
Werkgroep
Communicatieadviseur
Werkgroep
HR-adviseur en
schoolleiding
Schoolleiding
Schoolleiding
Leerlingraad en
begeleiders van school
Schoolleiding
Medewerker
onderwijskwaliteit en
schoolleiding
Werkgroep en
schoolleiding
Schoolleiding

Ouderraad stelt plan op ten behoeve van
ouderparticipatie.

Ouderraad

Vaststelling van de gewenste indelingen

Werkgroep

Data analyse groep opstarten

Schoolleiding

Indicatoren voor taalbewust lesgeven
conform taalbeleid opnemen in de DOT
Vaststelling van het benodigde budget

Vaksectievooritters
Werkgroep
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JAN
2022

FEB
2022

MAART
2022

2a. Afstemming
doorlopende leerlijn ISK–
VMBO
2f. Van oordeel
Voldoende naar oordeel
Goed
4b. Op naar een
aantrekkelijk en
functioneel gebouw
2a. Afstemming van het
onderwijs door de
vaksecties
2b. Het onderwijs is
activerend en
betekenisvol
4b. Op naar een
aantrekkelijk en
functioneel gebouw
2a. Afstemming van het
onderwijs door de
vaksecties
2b. Het onderwijs is
activerend en
betekenisvol

Opstellen/ evalueren en bijstellen
doorlopende leerlijnen (isk-vmbo)

Sectieleiders

Plan van Aanpak uitvoeren

Medewerker
onderwijskwaliteit en
schoolleiding
Werkgroep

2a. Afstemming
doorlopende leerlijn ISK
– VMBO

Schrijven van een stappenplan
Structurele analyse en evaluatie door
vaksecties en afdelingen
(vakwerkplannen, PTA + PTD)
Format Hef-les bijstellen en vaststellen in
vaksecties en team

Sectieleiders

Uitvoering stappenplan (start, loopt de
rest van het jaar door)

Werkgroep

Data analyse

Schoolleiding

Format Hef-les verwerken in de Digitale
Observatie Tool (DOT)

Schoolleiding

Opstellen/ evalueren en bijstellen
doorlopende leerlijnen (isk-vmbo)
Data analyse

Sectieleiders

Schoolleiding

APRIL
2022

MEI
2022
JUNI/JULI
2022

31 mei 2021

Schoolleiding
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Bijlage 2: Resultaten tevredenheidspeiling 2020-2021
Monitor sociale veiligheid
Niveau
Isk
Vmbo
Basis
Kader
1 mavo
2 mavo

Aantal respondenten
83 (71%)
88 (88%)
91 (69%)
89 (90%)
5 (71%)
20 (87%)

Cijfer
8,2
8,0
7,5
7,5
7,3
8,1

Resultaten per categorie
Gemiddelde alle vragen
Tevredenheid
Sfeer en veiligheid

Cijfer alle niveaus (-2F)
7,7 (benchmark: 7,3)
7,3
8,4

Cijfer 2F
8,1 (benchmark: 7,3)
7,5
8,9

Ranking vragen alle niveaus (-2F)
3 hoogst
gescoorde
vragen

3 laagst
gescoorde
vragen

31 mei 2021

Vraag

Cijfer

Spreiding cijfer

Hebben leerlingen van je school jou de
afgelopen 3 maanden expres lichamelijk pijn
gedaan?

9,7

zeker wel: 3 (1%)
meestal wel: 3 (1%)
soms wel, soms niet: 10 (3%)
meestal niet: 12 (3%)
zeker niet: 326 (92%)

2F
Ben je de afgelopen 3 maanden online
gepest?

10,0
9,6

2F
Ben je de afgelopen 3 maanden gepest op
school?

10,0
9,4

2F
Ben je tevreden over de extra activiteiten
buiten de les?

9,9
6,6

2F
Doet de school iets met de mening of ideeën
van leerlingen?

7,4
6,5

2F

7,9

zeker wel: 6 (2%)
meestal wel: 2 (1%)
soms wel, soms niet: 8 (2%)
meestal niet: 12 (3%)
zeker niet: 326 (92%)

zeker wel: 7 (2%)
meestal wel: 5 (1%)
soms wel, soms niet: 16 (5%)
meestal niet: 16 (5%)
zeker niet: 310 (88%)
zeker niet: 47 (13%)
meestal niet: 28 (8%)
soms wel / soms niet: 67 (19%)
meestal wel: 64 (18%)
zeker wel: 104 (29%)
nvt: 44 (12%)

zeker niet: 27 (8%)
meestal niet: 32 (9%)
soms wel / soms niet: 116 (33%)
meestal wel: 115 (32%)
zeker wel: 64 (18%)
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Doe je verschillende dingen in een les?

6,3

2F

6,4

zeker niet: 17 (5%)
meestal niet: 40 (11%)
soms wel / soms niet: 146 (41%)
meestal wel: 110 (31%)
zeker wel: 41 (12%)

Opvallende resultaten

Hoewel de leerlingen over het algemeen genomen tevreden zijn, zij de sfeer als goed ervaren en zij
zich veilig voelen op school, zijn er toch een aantal vragen waarbij de resultaten onder de benchmark
van 7,3 liggen. Dit heeft voornamelijk betrekking op de tevredenheid over het onderwijs zelf; de
variatie die de leerlingen in de lessen ervaren, het gebruik van digitale middelen in de lessen, hulp bij
het kiezen van een vervolgopleiding of werk, maar ook in hoeverre dat wat leerlingen leren zij als
relevant zien. Leerlingen geven daarnaast aan dat zij nog niet altijd zien dat er iets met hun ideeën en
mening wordt gedaan. Hier liggen dus nog verbeterpunten.
Op het gebied van (fysieke en sociale) veiligheid en pesten zijn de meeste leerlingen (zeer) positief:
de resultaten liggen hier boven de benchmark. Ook vinden leerlingen het leuk om met andere
leerlingen naar school te gaan, hebben zij het gevoel dat zij goed worden geholpen bij het leren en
zijn zij zeer positief over de mentor.
Nadere analyse (op itemniveau) zal bijdragen in het nog beter kunnen duiden van de resultaten.
Daarnaast wordt geadviseerd om met de leerlingen in gesprek te gaan over wat er kan worden
ingezet om het onderwijs beter aan te laten sluiten bij hun (onderwijs)behoeften en welke
verbeteracties de school zou kunnen inzetten met oog op schooljaar 2021-2022.

31 mei 2021
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Schoolscan
NPO

Mei 2021

31 mei 2021
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1. Cognitieve ontwikkeling
1.1. Leerlingniveau
1.1.1.
Positief opvallende leerlingen, vergeleken met leerjaar- of
leeftijdsgenoten
MMP
In maart 2021 vallen er in totaal 25 leerlingen positief op in vergelijking met leerjaargenoten
(gemiddeld cijfer hoger of gelijk aan een 7,4):

-

In leerjaar 1: 8 leerlingen (14%).
In leerjaar 2: 6 leerlingen (7%).
In leerjaar 3: 6 leerlingen (6%).
In leerjaar 4: 5 leerlingen (4%).

Diataal
Eind schooljaar 2019-2020 zijn er geen Diataaltoetsen afgenomen i.v.m. de Coronamaatregelen. In
september 2020 is de laatste Diataaltoets afgenomen. De groei van de leerlingen is lastig in kaart te
brengen, omdat een deel van de leerlingen eerder op een andere school zat of omdat leerlingen
tijdens de toetsafnames afwezig waren. Voor deze scan gebruiken wij alleen de resultaten van de
Diataaltoets Diatekst.
Diatekst, leerjaar 1:

-

7 van de 26 basisleerlingen scoren boven het streefniveau.
3 van de 18 kaderleerlingen scoren boven het streefniveau.
2 van de 6 GT leerlingen scoren op het streefniveau.

Diatekst leerjaar 2:

-

15 van de 58 basisleerlingen scoren boven het streefniveau.
6 van de 30 kaderleerlingen scoren boven het streefniveau.
7 van de 22 GT leerlingen scoren boven het streefniveau.

Diatekst, leerjaar 3:

-

3 van de 65 basisleerlingen scoren boven het streefniveau.
9 van de 38 kaderleerlingen hebben het streefniveau behaald.

Aantallen leerlingen onder, op en boven het streefniveau

Leerjaar 1
Leerjaar 2
Leerjaar 3
Totaal

Onder
streefniveau
26
55
57
138

Streefniveau
14
49
43
106

Boven
streefniveau
10
28
3
41

Totaal
50
132
103
285

In totaal scoort 51% op of boven het streefniveau.
CITO
Toetsafname in mei, aanvullen in juni.

31 mei 2021
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TOA
In november zijn er TOA toetsen afgenomen bij de uitstroomgroepen ISK. De norm is gesteld op A2,
maar deze hoeven zij pas te beheersen bij uitstroom. In november heeft wat betreft lezen 25% van
de norm gehaald. Wat betreft luisteren heeft 68% de norm behaald.

1.1.2.
Negatief opvallende leerlingen, vergeleken met klas- of
leeftijdsgenoten
Instroom
We zien in schooljaar 2021-2022 een hoger percentage leerlingen instromen met grotere
leerachterstanden op begrijpend lezen en inzichtelijk rekenen dan vorig jaar.
Totaaloverzicht leerachterstanden begrijpend lezen bij intake voor leerjaar 1
LA begrijpend lezen
0 – 0.24
0.25 – 0.49 (lwoo)
0.5 en meer (pro)
Onbekend
Totaal aantal leerlingen

2020-2021
Aantal
%
10
23
24
56
8
19
1
2
43
100

2021-2022
Aantal
%
8
13
31
50
21
34
2
3
62
100

Verschil
%
-10
-6
15
1

Totaaloverzicht leerachterstanden inzichtelijk rekenen bij intake voor leerjaar 1
LA Inzichtelijk rekenen
0 – 0.24
0.25 – 0.49 (lwoo)
0.5 en meer
Onbekend
Totaal aantal leerlingen

2020-2021
Aantal
%
13
30
28
65
2
5
43
100

2021-2022
Aantal
%
13
21
34
55
14
23
1
1
62
100

Verschil
%
-9
-10
18
1

MMP
In maart 2021 vallen er in totaal 78 leerlingen negatief op in vergelijking met leerjaargenoten
(gemiddeld cijfer lager dan 5,8):

-

In leerjaar 1: 13 leerlingen (23%).
In leerjaar 2: 31 leerlingen (26%).
In leerjaar 3: 28 leerlingen (27%).
In leerjaar 4: 6 leerlingen (5%).

Diatoetsen
In totaal presteren 138 leerlingen qua begrijpend lezen nog niet op het streefniveau.
Leerjaar 1:

-

14 van de 26 basisleerlingen scoren onder het streefniveau.
8 van de 18 kaderleerlingen scoren onder het streefniveau.
4 van de 6 TL leerlingen scoren onder het streefniveau.
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Leerjaar 2:

-

28 van de 58 basisleerlingen scoren onder het streefniveau.
19 van de 30 kaderleerlingen scoren onder het streefniveau (waarvan 6 nog op weg
naar 1F).
8 van de 22 GT leerlingen scoren onder streefniveau.

Leerjaar 3:

-

28 van de 65 basisleerlingen scoren onder het streefniveau.
29 van de 38 kaderleerlingen scoren onder het streefniveau.

Aantallen leerlingen onder, op en boven het streefniveau

Leerjaar 1
Leerjaar 2
Leerjaar 3
Totaal

Onder
streefniveau
26
55
57
138

Streefniveau
14
49
43
106

Boven
streefniveau
10
28
3
41

Totaal
50
132
103
285

In totaal scoort 49% onder het streefniveau.
Cito
Toetsafname in mei, aanvullen in juni.
TOA
In november zijn er TOA toetsen afgenomen bij de uitstroomgroepen. De norm is gesteld op A2,
maar deze hoeven zij pas te beheersen bij daadwerkelijke uitstroom. In november heeft wat betreft
lezen 75% van de norm nog niet gehaald. Wat betreft luisteren heeft 23% de norm nog niet behaald.
1.1.3.

Verschil in onderwijsresultaten voor en tijdens Covid-19

In de gegevens van MMP is te zien dat 3 leerlingen zowel voor als tijdens Covid-19 negatief opvielen.
Wat betreft de positief opvallende leerlingen tijdens Covid-19, valt op dat zij voor Covid -19 ook al
opvielen.
Verschil in PO-advies en resultaten in leerjaar 1 en 2
Leerjaar 1:

-

1 leerling van basis naar kader.
5 leerlingen van kader naar gt.
1 leerling van basis naar pro.
5 leerlingen van gt naar kader.

Leerjaar 2:

-

4 leerlingen van basis naar kader.
1 leerling van kader naar gt.
3 leerlingen doubleren.
5 leerlingen van gt naar kader.

Als we kijken naar de onderwijspositie ten opzichte van het basisschooladvies van afgelopen 3 jaar
zien we een daling, maar nog wel jaarlijks rond de 25%.
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Resultaten methodeafhankelijke toetsen afgelopen 3 jaar

Nederlands

Engels
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Wiskunde
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Biologie
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Economie
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Mens en Maatschappij
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Mens en Natuur

Nask

1.2.2.

Vertragingen of afwijkingen per vak

Voor leerjaar 4 (2020, leerlingen die nu op het MBO zitten):

-

Engels: DS14.4 en S11 vervallen, worden elders in het PTA door de eindtermen
gedekt.
PIE Keuzedeel: S1.1 vervalt, deze wordt gedekt door S1.2 en S1.3.
Sport & Bewegen: s11, s12 en s17 vervallen, deze worden elders gedekt in het PTA.

Voor leerjaar 3 (2020, dus nu leerjaar 4 in 2021):

-

-

Wiskunde: S8 vervalt, eindtermen worden gedekt in jaar 4. S6 wordt naar periode 3
verplaatst.
Maatschappijleer heeft de toetsvorm moeten wijzigen (bezoek aan rechtbank niet
mogelijk tijdens corona) dus een schriftelijke opdracht in plaats van een praktische
opdracht.
Economie: S5 en S6 vervallen, eindtermen worden gedekt in jaar 4.

31 mei 2021

27

Schooljaarplan 2021-2022

-

Economie Kader: S6, S7 en S8 vervallen, eindtermen worden gedekt in jaar 4.
Nederlands: S7 vervalt en wordt gedekt door S1 (functionele schrijfvaardigheid). S8
vervalt en wordt gedekt door S2 en S5.
Nederlands: S13 vervalt en wordt gedekt door S9, S12 en S14.
Nask: PO4 en PO vervallen, eindtermen elders gedekt.

Voor huidige leerjaar 3 is het volgende bekend (er kunnen nog wijzigingen bijkomen):

-

Wiskunde: S7 en S8 vervallen.
Nederlands: luistervaardigheid vervallen, wordt afgedekt in periode 1.

Leerjaar 1

-

Nederlands: Ne202, Ne204 periode 2 (verwachting is dat de kern nog wel wordt
afgerond).
M&M: Toetsen en inhoud geschrapt. Kern wordt aangeboden.
Engels: niet alle klassen lopen gelijk i.v.m. uitval docenten: in periode 2 1-3 toetsen
open (verwachting is dat de kern nog wel wordt afgerond).
Wiskunde: niet alle klassen lopen gelijk vanwege uitval docenten en leerlingen. De
verwachting is dat de kern nog wel wordt afgerond.
M&N: afgeslankt programma aangeboden, PTD is niet volledig afgetoetst.
Frans: PTD periode 2 en periode 3 komen dit schooljaar niet meer aan bod.
Aangepast PTD voor jaar 2021-2022.
S&B: Weinig tot geen S&B gehad.
PSO: PSO lessen grootste deel van het jaar vervallen of online aangeboden. Weinig
praktisch. Dit is een ander programma geworden.

Leerjaar 2

-

Nederlands: Niet alle klassen lopen gelijk i.v.m. uitval docent (verwachting is dat de
kern nog wel afgerond wordt.
M&M: Toetsen en inhoud geschrapt. Kern wordt aangeboden.
Engels: Niet alle klassen lopen gelijk i.v.m. uitval docenten. In periode 2 1-3 toetsen
open (verwachting is dat de kern nog wel wordt afgerond).
M&N: afgeslankt programma aangeboden, PTD is niet volledig afgetoetst.
Frans: PTD periode 2 en periode 3 komt dit schooljaar niet meer aan bod. Wordt
meegenomen naar leerjaar 2.
S&B: Weinig tot geen S&B gehad.
PSO: lessen grootste deel van het jaar vervallen of online aangeboden. Weinig
praktisch. Ander programma geworden.

In de onderbouw valt op dat er veel individuele leerlingen achterstand hebben opgelopen op
verschillende onderdelen:

-

In leerjaar 1 moeten 31 van de 59 leerlingen nog een divers aantal toetsen inhalen.
In leerjaar 2 moeten 43 van de 120 leerlingen nog een divers aantal toetsen inhalen.
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ISK
In het ISK heeft het vak Nederlands op alle vlakken vertraging opgelopen. De interactie tussen
leerlingen was lastiger te bewerkstelligen op afstand.
1.3. Schoolniveau
1.3.1.

Resultaten per leerjaar

Leerjaar 1

Leerjaar 2

31 mei 2021

29

Schooljaarplan 2021-2022

Leerjaar 3

Leerjaar 4

1.3.2.

Verklaringen afwijkingen voor en tijdens Covid-19

We zien niet echt afwijkingen in bovenstaande gegevens, maar wij weten dat er meerdere
herkansingen zijn afgenomen, dat er is gesneden is in de leerstof, dat de norm in sommige gevallen is
aangepast om de leerlingen niet te demotiveren en dat niet het volledige programma is afgetoetst.
Docenten geven aan dat zij de lessen minder effectief vinden om diverse redenen:

-

Niet alle leerlingen hebben een goed werkende computer/ internetverbinding.
Groot deel van de leerlingen heeft/ of loopt nog tegen beperkte digitale
vaardigheden aan voor de online lessen.
Groot deel van de leerlingen heeft moeite om hulp te vragen tijdens de online lessen
(komt ook naar voren uit enquête onder leerlingen over de online lessen).
Voor docenten lastig om op afstand te zien hoe betrokken leerlingen zijn. De check
kost meer tijd dan fysiek waardoor dit weer ten koste gaat van effectieve lestijd.
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-

Grote groep leerlingen haakt tijdens online lessen af (uit enquête over online lessen
komt naar voren dat leerlingen het saai vinden, sneller afgeleid zijn thuis en daardoor
afhaken).

2. Sociaal- emotioneel
2.1. Op leerlingniveau
Zorgsignalen op het gebied van sociale en emotionele ontwikkeling
Mentoren hebben op het gebied van motivatie, concentratie, taakgerichtheid, zelfvertrouwen,
welbevinden en emotieregulatie zorgsignalen geïnventariseerd.
Over het geheel genomen valt 46-50% van de leerlingen op in verband met zorgen over motivatie,
concentratie en taakgerichtheid. Daarnaast zijn er zorgen over zelfvertrouwen, welbevinden en
emotieregulatie bij een deel van de leerlingen. In onderstaand tabel staan de specifieke aantallen en
percentages. Vanwege de hoeveelheid zorgsignalen die gemeld zijn, staan deze in een apart
Exceldocument per klas vermeld.
Zorgsignalen sociale en emotionele welbevinden
Aantal
leerlingen

% gemiddeld

Motivatie

224

50

Concentratie
Taakgerichtheid
Zelfvertrouwen
Welbevinden
Emotieregulatie

225
205
136
145
91

49
46
30
33
22

Bij 75% van onze leerlingen zijn er zorgen op een of meerdere gebieden van de sociaal-emotionele
ontwikkeling. Bij 50% van de leerlingen zijn deze zorgen toegenomen en bij 38 % van de leerlingen
zijn deze zorgen ontstaan sinds het Coronabeleid. Gezinssituatie, sociaal isolement en moeite
hebben met volgen van online lessen worden door mentoren genoemd als grootste oorzaak voor het
uitvergroten of starten van de problemen. In onderstaand tabel staan de absolute getallen en
percentages per deelgebied.
Toename en start zorgsignalen sinds Covid-19
Start (%)
Gemiddeld

Motivatie

Start
Aantal
leerlingen
94

Toename (%)
Gemiddeld

34

Toename
Aantal
leerlingen
143

Concentratie
Taakgerichtheid
Zelfvertrouwen
Welbevinden
Emotieregulatie

89
87
43
74
36

31
35
21
40
22

152
133
84
95
60

57
57
47
51
50

57

Noot. Sommige leerlingen zijn dubbel geteld, omdat signalen bijvoorbeeld in de eerste lockdown
zichtbaar zijn geworden en gedurende de tweede lockdown zijn toegenomen.
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2.2. Zorgsignalen per leerjaar
In alle leerjaren zijn er leerlingen waar zorgen over zijn met betrekking tot de sociaal- emotionele
ontwikkeling. Over het algemeen wordt dit het meest waargenomen in leerjaar 2, 3 en 4. In de
leerjaren 2 en 4 valt op dat ruim meer dan de helft van de leerlingen motivatieproblemen heeft.
Zorgsignalen sociale-emotionele ontwikkeling per leerjaar

Motivatie
Concentratie
Taakgerichtheid
Zelfvertrouwen
Welbevinden
Emotieregulatie

Ljr 1

Ljr 2

Ljr 3

Ljr 4

ISK

Ljr 1
%

Ljr 2
%

Lj 3
%

Ljr 4
%

ISK
%

18
21
23
13
16
10

72
80
63
36
43
30

52
56
51
30
27
21

60
44
46
32
33
17

22
24
22
25
26
13

32
36
43
24
32
18

60
66
52
30
36
25

54
58
55
28
23
23

65
50
51
35
39
19

29
31
28
31
34
25

Noot. %=gemiddeld over het betreffende leerjaar

2.3. Verschil tussen leerjaren voor en tijdens Covid-19
Het percentage leerlingen waarbij de zorgen sinds de eerste lockdown zijn gestart of toegenomen
zijn, wordt in onderstaande tabel weergegeven. Mentoren hebben om de week een persoonlijk
coachgesprek waarin zij verschillende redenen horen over het ontstaan of versterken van de
problemen.
Oorzaken die naar voren komen:

-

Gebrek aan digitale vaardigheden (wat is ook alweer mijn wachtwoord, waar vind ik
wat, hoe sla ik goed op?).
Moeite ervaren om online lessen te volgen.
Gebrek aan goed werkend internet/ device
Moeite om hulp te vragen tijdens de online lessen.
Afgeleid zijn door omgeving thuis
Lessen online niet leuk vinden.
Gezelligheid missen (komt heel veel naar voren).
Constant de gezinsproblematiek om zich heen ervaren.
Onvoldoende ondersteuning van ouders thuis.

Een gebrek aan geschikte leermiddelen thuis kwam al bij de eerste lockdown duidelijk naar
voren. Bij een enkeling was een gebrek aan papier thuis, bij een groot deel een gebrek aan een
device en een goede internetverbinding. In de tweede lockdown hebben totaal 148 van onze
leerlingen een device van of via school in bruikleen.
Start en toename zorgsignalen sociale -emotionele ontwikkeling per leerjaar

Motivatie
Concentratie
Taakgerichtheid
Zelfvertrouwen
31 mei 2021

Start zorgsignalen (%)
Ljr 1 Ljr 2 Ljr 3 Ljr 4

ISK

Toename zorgsignalen (%)
Ljr 1 Ljr 2 Lj 3 Ljr 4 ISK

8
33
0
7

11
15
23
6

83
83
78
67

58
61
71
52

48
33
31
23

32
12
41
13

60
55
59
53

83
89
90
56

51
46
49
51

26
42
22
22
32

Welbevinden
Emotieregulatie

33
0

67
67
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27
47
18
33
21
9
4
83

61
47

53
56

65
49

34
29

Noot: % = gemiddeld over het betreffende leerjaar.
In alle leerjaren is de hoeveelheid signalen toegenomen. In leerjaar 2, 3 en 4 zijn de hoogste
aantallen zorgsignalen te zien, maar als je kijkt naar de toename van signalen bij leerlingen waar al
zorgen over waren, vallen leerjaar 1 en 3 op. We denken dat de toename in leerjaar 4 iets minder is,
omdat deze leerlingen wel naar school mochten gedurende de tweede lockdown.
De lage scores bij de GT leerlingen in leerjaar 1 drukken de totaalscores van leerjaar 1.
Een verklaring zou kunnen zijn dat deze leerlingen een zelfstandigere werkhouding hebben dan de
basis en kaderleerlingen. De mentoren van basis en kader leerjaar 1 (waarvan ruim 50% lwoo) zien
bij alle leerlingen waar al signalen over waren, een toename van zorgen over motivatie, concentratie,
taakgerichtheid, zelfvertrouwen, welbevinden en emotieregulatie. Mogelijk is deze score ook
beïnvloed door de schoolwissel waar de leerlingen afgelopen jaar mee te maken hebben gehad.
Leerlingenraad en leerlingtevredenheidsonderzoek
Leerlingen geven aan dat zij zich erg veilig voelen op school, maar hier online meer onzeker over zijn.
Daarnaast vonden zij de lessen redelijk saai, er wordt veel uit het boek gewerkt en de lessen zijn
weinig gevarieerd. Dit gevoel is versterkt omdat er online nog minder variatie in de lessen is.
Daarnaast geven de leerlingen aan meer invloed te willen hebben en meer activiteiten voor de
leerlingen te willen zien. Leerlingen zien wel dat school de intentie heeft meer invloed te geven,
maar dat door COVID-19 veel minder mogelijk is.
In de resultaten van de ISK is terug te zien dat 1 groep van de leerlingen gedurende de coronaperiode
naar school is blijven komen. In deze groep is duidelijk minder gescoord op het toenemen van de
zorgen. Het Coronabeleid lijkt ook minder invloed te hebben gehad op de sociale en emotionele
ontwikkeling van de leerlingen in de uitstroom klassen. Deze leerlingen zijn over het algemeen hoog
gemotiveerd omdat zij de overstap willen maken naar het vmbo.
2.4. Op schoolniveau
Op schoolniveau is te zien dat op alle in kaart gebrachte leer- en ontwikkelgebieden de zorgen zijn
toegenomen. Zie de tabel in paragraaf 2.2.3.
3. Praktijkvorming
In de onderbouw is er geen of nauwelijks praktische sector oriëntatie (PSO) aangeboden. Hierdoor
hebben de leerlingen minder praktische vaardigheden en ervaringen opgedaan op alle gebieden. In
leerjaar twee hebben we de leerlingen in het kader van een project in kleine groepen naar school
gehaald om vier vrijdagen ervaring op te doen met de praktijkvakken van de bovenbouw. De
leerlingen hebben hierdoor iets meer bagage meegekregen om een gedegen keuze te kunnen
maken.
In de bovenbouw zijn de praktijkleerlingen in kleine groepjes naar school gehaald. Docenten ervaren
dat leerlingen de leerstof sneller oppikken in de kleine groepjes, maar dat zij door de beperkte uren
dat zij op school zijn te weinig kunnen herhalen en de leerlingen veel vergeten. De vraag is dus in
hoeverre het nog beklijft.
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4. Eerste aanzet keuze interventies
Voorlopige korte conclusie:

-

Achterstanden op didactisch niveau zijn per leerling verschillend.
Taalontwikkeling verloopt voor een grote groep leerlingen niet volgens de norm.
Sociale en emotionele ontwikkeling heeft een extra klap gekregen, aanpak
noodzakelijk.
Weinig tot geen S&B in leerjaar 1 t/m 3.
Weinig tot geen praktijkvorming in de onderbouw.
Minder uur praktijkvorming in de bovenbouw.

Beoogde interventies voor publicatie van definitieve menukaart (verspreid over 2 jaar):

-

Didactische interventies/ didactische professionaliseringsslag:
o Leskwaliteit versterken: gericht op betekenisvol, variatie in werkvormen,
differentiatie en taal (zie ook schoolplan).
o Stimuleren leesvaardigheid (huisbieb, projecten et cetera?).
o Huiswerkbegeleiding.
o Extra inzet in de klas (praktijkvakken en remedial teaching).
o Inzet digitaal adaptief lesmateriaal (bijvoorbeeld Muiswerk).
o Groepsverkleining (al gerealiseerd, circa 20 leerlingen per groep).
o KWT op achterstanden in het ochtendprogramma.
o In de onderbouw inzet methodiek studievaardigheden.
o In de onderbouw aanleren digitale vaardigheden meenemen in dagstart en
LOB.
o Gebruik van coachingsdashboard Magister tijdens PCO gesprekken.

-

Sociaal/emotioneel
o In de onderbouw inzet methodiek sociale-emotionele vaardigheden.
o Inzet meetistrument voor volgen en gerichte interventies.
o Versterken groepsvorming en welbevinden door extra activiteiten (waaronder
bijvoorbeeld kamp leerjaar 1, culturele- en sportactiviteiten).
o Voor een specifieke groep gedragsinterventies: training ART en meidenvenijn
op locatie door ‘eigen’ collega.
o Naschools programma: huiswerkbegeleiding, culturele en sportieve
activiteiten en een ruimte om te chillen.
o Uitbreiding SMW?

-

Voorwaarden
o Voortzetten begeleiding CED van vaksectievoorzitters.
o Devices voor leerlingen.
o Inzet personeel naschoolsprogramma (verbinding leerlingen onderling, JOZ).
o Professionalisering op:
§ Gebruik methodiek Tumult in de onderbouw (sociaal-emotioneel en
studievaardigheden).
§ Goed gebruik volgsysteem.
§ Transformatieve school.
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Inzet digitale technologie (muiswerk, coachingsdashboard en aanleren
digitale vaardigheden).
§ Zicht op kwaliteit coachgesprekken/ versterken rol leerling
coördinator.
§ Scholing “het moeilijke gesprek” (dagstart, controversiële
onderwerpen).
o Ouderbetrokkenheid vergroten:
§ Ouderklankbord.
§ Themabijeenkomsten voor ouders.
o Verbinding wijk:
§ Themabijeenkomsten voor de wijk.
§

Menukaart per 10 mei :
A. Meer onderwijs (binnen of buiten reguliere schooltijden) om bij groepen leerlingen
kennis en vaardigheden bij te spijkeren
•
•
•

Voor- en vroegschoolse interventies
Uitbreiding onderwijs
Zomer- of lentescholen

B. Effectievere inzet van onderwijs om kennis en vaardigheden bij te spijkeren
Toe te passen bij algemeen vormende vakken, maar vaak ook bij beroepsgerichte vakken
•
•
•
•
•
•

Een-op-een-begeleiding (intensieve individuele begeleiding door leerkracht,
onderwijsassistent of andere volwassene)
Individuele instructie (individuele opdrachten en begeleiding per leerling)
Instructie in kleine groepen
Leren van en met medeleerlingen
Feedback
Beheersingsgericht leren

C. Sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling van leerlingen
•
•
•

Interventies gericht op het welbevinden van leerlingen
Sportieve activiteiten
Cultuureducatie

D. Ontwikkeling van de executieve functies van leerlingen
•
•

Metacognitie en zelfregulerend leren
Samenwerkend leren

E. (Extra) inzet van personeel en ondersteuning
•
•

Klassenverkleining
Onderwijsassistenten/instructeurs

F. Faciliteiten en randvoorwaarden
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Alleen randvoorwaardelijk/ondersteunend in te zetten samen met interventies onder A-E
•
•
•

Interventies gericht op faciliteiten en randvoorwaarden
Ouderbetrokkenheid
Digitale technologie (voor afstandsonderwijs, vo, feedback enzovoorts)

31 mei 2021

36

