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1. Inleiding 

Om de kwaliteit van doeltreffend onderwijs te versterken en te borgen, vertalen wij de doelen van het 
schoolplan 2020-2024 ‘Samen bruggen bouwen’ naar concrete stappen in de schooljaarplannen. Dit 
schooljaarplan bepaalt samen met de vakwerkplannen en de kwaliteitscyclus van 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. 

Dit schooljaarplan is opgebouwd met behulp van de zogenaamde PDCA-cyclus (plan-do-check-act), deze cyclus 
zorgt ervoor dat vernieuwingen en verbeteringen op een systematische wijze worden ontwikkeld, uitgevoerd, 
geëvalueerd en geborgd. De verzamelplanning die opgenomen is als bijlage 1 is voor het komende schooljaar 
de leidraad voor de ontwikkelingen.’ 
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2. Onderwijs(kwaliteit)  
Op het gebied van onderwijsinhoud richten we ons op:  

2a. Ons onderwijs is passend en op niveau 
2b. Het onderwijs is activerend en betekenisvol 
2c. Sterk LOB-programma 
2d. Versterken van burgerschapsonderwijs 
2e. Iedere docent is taaldocent 
2f. Ontwikkeling mavo 

 

2a. Ons onderwijs is passend en op niveau 
 

 
PLAN 

Beleidsvoornemen Ons onderwijs is passend en op niveau.  

Doel  - In beeld brengen van onderwijsbehoeften en 
ontwikkeling van alle leerlingen.  

- Afstemming van het onderwijs door vaksecties.  

Resultaat  - De onderwijsbehoefte en ontwikkeling van alle 
leerlingen is bij docenten in beeld door de 
startdocumenten en groepsoverzichten.  

- Leerlingcoördinatoren zijn geschoold in het formuleren 
van onderwijsbehoeften. 

- Leerlingcoördinatoren zijn geschoold in het coachen van 
mentoren op formuleren van onderwijsbehoeften voor 
het groepsoverzicht.   

- Leerlingen leren doelgericht met behulp van 
doelenboek en PCO-gesprekken. 

- Structurele analyse en evaluatie door vaksecties en 

afdelingen (vakwerkplannen, PTA + PTD).   

 
 

 
DO 

Activiteiten Tijdpad Initiator Betrokkenen Kosten 
(tlv) 

1. Opstellen 
startdocumenten 
nieuwe leerlingen 

Juni - Sep Ondersteuningscoördinator + 
intakecoördinator 

Mentoren  - 

2. Op- en 
bijstellen van 
groepsoverzichten 

Sep - Jul Leerling coördinator Mentoren  - 

3. Scholing leerling 

coördinatoren  

(coaching on the 

job) 

Sep - Jul  Orthopedagoog 
Ondersteunings-
coördinatoren 

Leerling 
coördinatoren 

- 

4. PCO-
gesprekken 
voeren a.d.h.v. 
doelenboek 

Sep - Jul  Mentoren Ouders, leerlingen - 

5. Scholing 
sectieleiders  

Jul- Jul Schoolleiding Sectieleiders, CED EUR: 
15.931,92 
 

 6. Opstellen 
vakwerkplannen  
 en vakspecifieke 
groepsplannen 

Okt- Jun Sectieleiders Sectieleden - 

 7. Opstellen/ 

evalueren en 

bijstellen 

doorlopende 

Okt- Jul Sectieleiders  Sectieleden  
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leerlijnen (isk-

vmbo) 

 
 
CHECK 
 
 

Wanneer ga je effect meten? 1 – 4: periodieke metingen tijdens leerlingbespreking en MOL-

gesprekken.  

5: februari: Na scholingstraject sectieleiders. Plannen worden 

geëvalueerd met schoolleiding volgens kwaliteitscyclus (start en 

einde schooljaar) en binnen de sectie tijdens sectie-overleggen.  

6: juli. 

Hoe ga je het effect meten? 1-4: toets resultaten leerlingen (rapport, DIA + cito), 
doelenboek/startdocument leerlingen, groepsoverzichten klassen.  
5: geactualiseerde plannen, analyse resultaten + evaluatie (P&C-
gesprekken schoolniveau), enquête na afloop scholing + 
gesprekkencyclus.  
6: leerlijnen opgenomen in vakwerkplan 

Aan wie ga je rapporteren? Initiator aan schoolleiding, schoolleiding aan rector. 

 
 
ACT 
 
 

Hoe stel je de 
(tussen)evaluatie vast? 

1-4: startdocumenten, doelenboekjes en groepsoverzichten worden 
bijgesteld na leerling besprekingen en MOL-gesprekken. 
5-6: aan het einde van het schooljaar worden plannen geëvalueerd 
en indien nodig bijgesteld.  

Wie betrekken bij 
(tussen)evaluatie? 

1-4: ondersteuningscoördinatoren, leerling coördinatoren, 
orthopedagoog, schoolleiding. 
5-6: sectievoorzitters en schoolleiding. 

Hoe worden gegevens 
vastgelegd? 

1-4: startdocumenten, doelenboekjes en groepsoverzichten. 
5-6: zelfevaluatie P&C gesprekken op schoolniveau (start schooljaar 
2021 en/of 2022). 

 

2b. Het onderwijs is activerend en betekenisvol  
 

 
PLAN 

Beleidsvoornemen Het onderwijs is activerend en betekenisvol. 

Doel  - Docenten op de Hef hebben eenzelfde definitie van 
activerend en betekenisvol onderwijs. 

- Leerlingen ervaren de lessen als activerend en 
betekenisvol. 

Resultaat  De Hefles   

 
 
DO 

Activiteiten Tijdpad Initiator Betrokkenen Kosten (tlv) 

1. Format Hef-les 
opstellen 

Okt – Nov  Schoolleiding  Team  - 

 2. Format Hef-les 
bijstellen en 
vaststellen in 
vaksecties en team 

Nov – Dec Schoolleiding  Team  - 

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

Dec – Jan Schoolleiding  Schoolleiding  - 

 
 
CHECK 
 
 

Wanneer ga je effect meten? 1-2: mei 2021: format Hef-les af en wordt besproken in team.  

3: juni 2021: definitieve format wordt verwerkt in DOT. Mei 

2022: schoolanalyse op basis van scores DOT. 

4: mei: visiebeschrijving vakoverstijgend werken, thematisch 

onderwijs en buitenschools leren af. 

Hoe ga je het effect meten? 1-4: eindproducten af in mei-juni 2021. 
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Aan wie ga je rapporteren? 1-4: schoolleiding. 

 
 
ACT 
 
 

Hoe stel je de (tussen)evaluatie 
vast? 

1-4: jaarlijkse evaluatie en bijstelling van Hef-les en via 
sectieoverleg. 

Wie betrekken bij 
(tussen)evaluatie? 

1-4: sectieleden, schoolleiding, werkgroep onderwijs. 

Hoe worden gegevens 
vastgelegd? 

1-4: format Hef-les en sectieplannen op Sharepoint. 

 

 

2c. Sterk LOB-programma 
 

 
PLAN 

Beleidsvoornemen Sterk LOB-programma. 

Doel  Een LOB-programma gericht op het ontwikkelen van 
loopbaancompetenties. 
 

Resultaat  - Leerlingen kunnen zelfstanding en geïnformeerd 

keuzes maken in hun (school-)loopbaan. 

- Leerlijn PSO sluit aan bij beroepsrichtingen in de 

bovenbouw. 

 
 
DO 

Activiteiten Tijdpad Initiator Betrokkenen Kosten 
(tlv) 

1. Afstemming LOB-
programma door 
LOB-coördinatoren 
ISK en vmbo met 
input van tweetal 
teambijeenkomsten 

Sep – Jul LOB-coördinatoren Schoolleiding, 
team  

- 

2. Experimenteren 
met een nieuw 
digitaal 
loopbaandossier 

Sep – Jul LOB-coördinator vmbo Mentoren 
leerjaar 3 

- 

 3. Ontwikkelen 
leerlijn voor lessen 
PSO  

Sep - Jul  Sectievoorzitterspraktijkvakken   Docenten 
praktijkvakken  

 

 
 
CHECK 
 
 

Wanneer ga je effect meten? 1: gedurende dit jaar worden een tweetal teambijeenkomsten 

georganiseerd waarin wordt nagedacht over het versterken 

van de kracht van het loopbaandossier, hoe ouders meer 

betrokken kunnen worden bij het LOB-programma en waarin 

samen wordt nagedacht over de LOB-ontwikkeling en de 

invulling van de loopbaan/coachgesprekken.  

2: er wordt in ’20-’21 geëxperimenteerd met een nieuw 

digitaal loopbaandossier in de derde klas. Op basis van de 

evaluatie in juli wordt bepaald of dit nieuwe format voor een 

loopbaandossier schoolbreed wordt ingevoerd.  

Hoe ga je het effect meten? 1: afgestemd LOB-programma. Deze is ook terug te zien in 
aansluitende leerlijn PSO-onderbouw en de sectieplannen.  
2: evaluatie bij mentoren leerjaar 3 en leerlingen leerjaar 3. 

Aan wie ga je rapporteren? 1-2: schoolleiding. 

. 
 
ACT 
 

Hoe stel je de (tussen)evaluatie 
vast? 

1: evaluatie tijdens MOL-gesprekken en PCO-gesprekken 
2: advies over invoering nieuw format loopbaandossier naar 
aanleiding van evaluatie met mentoren en leerlingen klas 3. 
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 Wie betrekken bij 
(tussen)evaluatie? 

1: leerlingen, ouders, mentoren, LOB-coördinatoren 
2: leerlingen leerjaar 3, mentoren leerjaar 3, LOB-coördinator 
vmbo. 

Hoe worden gegevens 
vastgelegd? 

1: LOB-programma. 
2: Advies invoering digitaal loopbaandossier. 

 

2d. Versterken van burgerschapsonderwijs 
 

 
PLAN 

Beleidsvoornemen Versterken van burgerschapsonderwijs 

Doel  - Burgerschapsonderwijs krijgt een prominente plek in 
het onderwijs.  

- Wij vergoten de kansengelijkheid voor onze 
leerlingen.  

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.    

 
 
DO 

Activiteiten Tijdpad Initiator Betrokkenen Kosten (tlv) 

1. Formuleren visie op 
burgerschapsonder-
wijs, inventariseren 
wat er al gedaan 
wordt aan 
burgerschaps-
onderwijs, 
inventariseren 
versterkingspunten.  

Nov – April  Schoolleiding/ 
Werkgroep 
burgerschap  

Team  - 

2. Beleidsnotitie 
burgerschap opstellen 
waarin visie en 
versterken 
burgerschap 
beschreven staan.   

Apr - Jun Schoolleiding/ 
Werkgroep 
burgerschap  

Team   

 3. Introductie 
Transformatieve 
school  

Juni Schoolleiding  Team   

 
 
CHECK 
 
 

Wanneer ga je effect meten? 1-2: juli: jaarlijkse evaluatie. 

Hoe ga je het effect meten? 1: beleidsnotitie burgerschap. 

2: lesbezoeken en gesprekscyclus. 

Aan wie ga je rapporteren? 1-2: schoolleiding. 

 
 
ACT 
 
 

Hoe stel je de (tussen)evaluatie 
vast? 

1: er wordt geregeld teruggekoppeld aan schoolleiding en 
schoolteam. 
2: via gesprekscyclus. 

Wie betrekken bij 
(tussen)evaluatie? 

1: werkgroep onderwijs, schoolleiding, schoolteam. 

2: personeel, schoolbegeleider, schoolleiding. 

Hoe worden gegevens 
vastgelegd? 

1: beleidsnotitie burgerschap. 

2: verslagen lesbezoeken en gespreksverslagen. 

 

2e. Iedere docent is taaldocent 
 

 Beleidsvoornemen Iedere docent is taaldocent 
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PLAN Doel  - Docenten zijn in iedere les taalbewust 
- Groter aantal (ISK) leerlingen behaalt diploma op 

niveau.  

Resultaat  - Het taalbeleid is helder en breed gedragen.  

- Vakdocenten richten zich op het kennen en kunnen 

hanteren van vaktaalwoorden.  

- ISK leerlingen ervaren voldoende taalondersteuning 

in het vmbo.  

 

 
 
DO 

Activiteiten Tijdpad Initiator Betrokkenen Kosten (ttlv) 

1. Herzien, uitvoeren 
en evalueren van 
taalbeleid (ISK en 
VMBO) 

Okt – Dec Coördinator 
taalbeleid, 
sectie 
Nederlands 

Team   

2. Het taalbeleid 
verweven in de lessen  

Dec – Jul Vaksectievoorzit
ters  

Vakdocenten   

3. De resultaten van 
onafhankelijke 
methodetoetsen 
Nederlands worden in 
het groepsplan 
opgenomen. 

Okt – Jul Coördinator 
taalbeleid 

Sectie 
Nederlands, 
mentoren 

- 

4. Indicatoren voor 
taalbewust lesgeven 
conform taalbeleid 
opnemen in de DOT  

Dec - Jan     

5. ISK leerlingen die 
overstappen naar het 
VMBO krijgen, indien 
nodig, 4 uur extra 
taalondersteuning van 
NT2docent  

Sep – Jul Schoolleiding Afdelingsleider, 
mentoren ISK, 
ondersteunings
coördinator 

- 

 
 
CHECK 
 
 

Wanneer ga je effect meten? 1: jaarlijks met schoolteam (in tweetal teambijeenkomsten) en 

afdelingsleiders. DOT en Hef-les via jaarlijks 

functioneringsgesprek. 

2: begin en eind van leerjaar 1 en eind periode 2 leerjaar 2. 

3: jaarlijks na laatste MOL-gesprek. 

Hoe ga je het effect meten? 1: op basis van resultaten leerlingen en analyse sectie 
Nederlands en coördinator taalbeleid. Via 
DOT/gesprekscyclus. 
2: Diataal en Cito VAS. Evaluatie groepsplannen per periode. 
3: door middel van onafhankelijke toetsen, resultaten 
Nederlands, rendement op inspectie-indicatoren voor ISK-
leerlingen in het vmbo (in het bijzonder het bovenbouwsucces 
en het behalen van het vmbo-diploma). 

Aan wie ga je rapporteren? 1: schoolleiding. 
2: leerlingen, ouders en schoolleiding. 
3: schoolleiding, ondersteuningscoördinatoren. 

 
 
ACT 
 
 

Hoe stel je de (tussen)evaluatie 
vast? 

1-3: update taalbeleid en zelfevaluatie kwaliteitscyclus 

Wie betrekken bij 
(tussen)evaluatie? 

1-3: schoolleiding, onderwijsteam, taalcoördinator, 
ondersteuningscoördinatoren. 

Hoe worden gegevens 
vastgelegd? 

1-3: in de notitie taalbeleid en de zelfevaluatie ten behoeve 
van P&C. 
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2f. Ontwikkeling mavo 
 

 
PLAN 

Beleidsvoornemen Ontwikkeling mavo 

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. 

Resultaat  Door de uitbreiding van ons vmbo met een mavo-afdeling 

groeien wij in leerlingenaantal en kunnen wij een nog 

vollediger vmbo-aanbod aanbieden. 

 
 
DO 

Activiteiten Tijdpad Initiator Betrokkenen Kosten (tlv) 

1. Aanvraag subsidie 
nieuwe leerweg 

Sep Stuurgroep 
Herontwerp op 
Zuid 

Schoolleiding - 

2. Werkgroep mavo 
stelt projectplan op 
ten behoeve van 
ontwikkeling 
leerroute en 
doorstroom naar 
havo/mbo. 

Sep – Jul Stuurgroep 
Herontwerp op 
Zuid 

Werkgroep mavo - 

 3. 
PR/communicatieplan 
(Hugo/Hef). 

Nov – Dec Stuurgroep 
Herontwerp op 
Zuid 

Communicatieadviseur - 

 
 
CHECK 
 
 

Wanneer ga je effect meten? 
 

1: nov: beschikking subsidie nieuw leerweg 

2: sep - okt: projectplan, nov - mar: leerrouteplan 

3 : nov - dec : PR/communicatieplan 

Hoe ga je het effect meten? 1-3: beschikking toegekend. Plannen af in gestelde periode. 
Leerlinginstroom. 

Aan wie ga je rapporteren? Stuurgroep Herontwerp op Zuid, schoolleiding, kerndirectie. 

 
 
ACT 
 
 

Hoe stel je de (tussen)evaluatie 
vast? 

Afronding plannen. Instroomcijfers. 

Wie betrekken bij 
(tussen)evaluatie? 

Werkgroep mavo, stuurgroep Herontwerp op Zuid, 
schoolleiding. 

Hoe worden gegevens 
vastgelegd? 

Evaluatie projectplan, leerrouteplan, PR/communicatieplan, 
zelfevaluatie P&C-gesprek. 

 

3. Personeel 
Op het gebied van personeel richten we ons het komende schooljaar op de volgende ontwikkelingen:  
3a. Professionele schoolcultuur  
3b. Vakgericht werken  
3c. Planmatig werken  
 

3a. Professionele schoolcultuur 
 

 
PLAN 

Beleidsvoornemen Professionele schoolcultuur 

Doel Een professionele schoolcultuur gericht op het samenwerken van 
medewerkers en met de omgeving van de school, met als doel 
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een professionele bijdrage te leveren aan de 
ontwikkelingskansen van leerlingen.  

Resultaat  Een doeltreffend personeelsbeleid en professionele 
schoolcultuur. 

 
 
DO 

Activiteiten Tijdpad Initiator Betrokkenen Kosten (tlv) 

1. Opstellen van 
algemeen 
geldende 
uitgangspunten 
tav een 
professionele 
schoolcultuur 

Sep - Jul Schoolleiding Werkgroep 
personeel, 
schoolteam 

- 

2. Invoeren en 
uitwerken 
werkplannen 
voor 
samenwerkings-
opdrachten. 
Nadenken hoe 
positieve 
groepsvorming 
te versterken 
(vanaf ‘21 hier 
uitvoering aan 
geven) 

Sep - Jul Werkgroep 
personeel 

Schoolleiding, 
schoolteam 

- 

3. Aanpassen 
professioneel 
statuut en 
bespreken met 
het team 

Sep – Jul Werkgroep 
personeel 

Schoolleiding, 
schoolteam 

- 

4. Scholingplan 
opstellen 

Sep – Jul HR-adviseur HR, Nieuw Zuid 
Academie, 
medewerkers 

- 

5. Gespreid 
aanbieden van 
intervisie 

Sep - Jul Leerling coördinatie, 
ondersteuningsteam 

Medewerkers - 

 
 
CHECK 
 
 

Wanneer ga je effect meten? 1-5: jan-feb. 

Hoe ga je het effect meten? 1-5: tevredenheidspeilingen management/OP/OOP. 

Aan wie ga je rapporteren? 1-5: schoolteam, rector. 

 
 
ACT 
 
 

Hoe stel je de (tussen)evaluatie 
vast? 

1-3: jaarlijks met schoolteam en werkgroep personeel en 
schoolleiding. 
4: jaarlijks wordt op basis van HR-review een scholingsplan 
opgesteld. 
5: jaarlijks in ALO-overleg 

Wie betrekken bij 
(tussen)evaluatie? 

1-3: schoolteam, werkgroep personeel en schoolleiding. 
4: HR, schoolleiding, kerndirectie 
5: schoolleiding, leerlingcoördinatoren, 
ondersteuningscoördinatoren. 

Hoe worden gegevens 
vastgelegd? 

1-3: Professioneel Statuut, zelfevaluatie. 
4: scholingsplan. 
5: methodiek intervisie, deelnemerslijst intervisie, thema-
overzicht. 
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3b. Vakgericht werken  
 

 
PLAN 

Beleidsvoornemen Vakgericht werken 

Doel De vaksecties versterken het werken en leren binnen de eigen 
sectie, zodat de doorlopende leerlijn voor de leerlingen in elk 
leerjaar eenzelfde rijke, inspirerende (leer-)context krijgt die 
hen motiveert/activeert en goede resultaten laat behalen. 

Resultaat  Op RVC de Hef wordt door de secties samengewerkt aan 
betekenisvol onderwijs voor de leerlingen. De samenwerking 
wordt ondersteund vakoverstijgende lesbezoeken, door een 
rolbeschrijving van en door de sectievoorzitters en de 
vakoverstijgende doorlopende leerlijnen in de 
vakwerkplannen vanaf ’21-‘22.  

 
 
DO 

Activiteiten Tijdpad Initiator Betrokkenen Kosten (tlv) 

1. Structureel 
sectieoverleg 

Sep – Jul Sectieleiders Sectieleden - 

2. Scholing 
sectieleiders  

Sep - Jul Schoolleiding Sectieleiders EUR: 15.913,92 

3. Actualisering 
sectieplan, met 
hierin aandacht 
voor doorlopende 
leerlijn (binnen 
het vak en 
vakoverstijgend) 

Sep – Dec (binnen 
het vak) 
Jan - Jul 
(vakoverstijgend)   

Sectieleider Sectieleden - 

 
 
CHECK 
 
 

Wanneer ga je effect meten? 1-3: tijdens de sectieoverleggen en teamoverleggen. 

Hoe ga je het effect meten? 1-3: via de tevredenheidspeilingen en de gesprekscyclus met 
DOT. 

Aan wie ga je rapporteren? 1-3: schoolleiding. 

 
 
ACT 
 
 

Hoe stel je de (tussen)evaluatie 
vast? 

1-3: interne P&C-cyclus, gesprekscyclus 

Wie betrekken bij 
(tussen)evaluatie? 

1-3: secties en schoolleiding. 

Hoe worden gegevens 
vastgelegd? 

1-3: sectieplannen en gespreksverslagen/DOT. 

 

3c. Planmatig werken 
 

 
PLAN 

Beleidsvoornemen Planmatig werken 

Doel Er is op de Hef een cultuur waarin leren, vernieuwen en 
ontwikkelen cyclisch verbonden is. 

Resultaat  Kwaliteitscyclus De Hef en Nieuw Zuid. 

 
 
DO 

Activiteiten Tijdpad Initiator Betrokkenen Kosten (tlv) 

PDCA cyclus in de 
schooljaarplannen 
en vakwerkplannen 
verwerken. Het 
behalen van de 
resultaten wordt 
met het team 
gevierd. 

Sep - Jul Schoolleiding Schoolleiding, 
secties, 
schoolteam 

- 
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CHECK 
 
 

Wanneer ga je effect meten? Jaarlijks in september. 

Hoe ga je het effect meten? Evaluatie schooljaarplannen en vakwerkplannen. 

Aan wie ga je rapporteren? Schoolteam, secties, schoolleiding, rector. 

 
 
ACT 
 
 

Hoe stel je de (tussen)evaluatie 
vast? 

In januari/februari is er een tussenevaluatie door middel van 
P&C gesprek met de rector. 

Wie betrekken bij 
(tussen)evaluatie? 

Schoolteam, secties, schoolleiding, rector. 

Hoe worden gegevens 
vastgelegd? 

(Sectie-)plannen, schooljaarplannen, zelfevaluatie ten 
behoeve van de P&C. 
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4. Bedrijfsvoering 
Op het gebied van organisatie en management richten we ons het komende schooljaar op de volgende 
ontwikkeling:  
4a. Doeltreffende lessentabel en dagstructuur 
4b. Adequate interne en externe communicatie 
4c. Organisatie medezeggenschap 
 

4a. Doeltreffende lessentabel en dagstructuur 
 

 
PLAN 

Beleidsvoornemen Doeltreffende lessentabel en schoolcultuur 

Doel  Leerlingen hebben keuzevrijheid in ondersteunings-, verdiepings- 
en talenturen. Leerlingen krijgen gericht extra ondersteuning op 
basis van onderwijsbehoeften. 

Resultaat  Het Hef-uur zorgt ervoor dat er voldoende afwisseling is in 
praktijk- en theorielessen en geeft de leerlingen meer eigen 
verantwoordelijkheid. Daarnaast voorziet het in extra 
ondersteuning op basis van de onderwijsbehoeften van de 
leerling. 

 
 
DO 

Activiteiten Tijdpad Initiator Betrokkenen Kosten (tlv) 

Introductie 
Hef-uur en 
periodieke 
tussen-
evaluaties 
waarna 
bijstelling 
(indien nodig) 

Sep (introductie) 
Dec - Jul (tussenevaluaties/ 
bijstellingen) 

Schoolleiding Docenten met 
Hef-uren 

- 

 
 
CHECK 
 

Wanneer ga je effect meten? Na elke periode. 

Hoe ga je het effect meten? Via rapporten, onafhankelijke toetsen en 
tevredenheidspeilingen. 

Aan wie ga je rapporteren? Rector. 

 
 
ACT 
 
 

Hoe stel je de (tussen)evaluatie 
vast? 

Rapportvergaderingen en ondersteuningsoverleggen. 

Wie betrekken bij 
(tussen)evaluatie? 

Docententeam, schoolleiding, en ondersteuningscoördinatoren. 

Hoe worden gegevens 
vastgelegd? 

Zelfevaluatie en schooljaarplan. 

 

4b. Adequate interne en externe communicatie 
 

 
PLAN 

Beleidsvoornemen Adequate interne en externe communicatie 

Doel  Duidelijke, transparante communicatie en imagoverbetering. 

Resultaat  Doeltreffend PR- en communicatieplan met 
communicatiematrix, structurele informatiemomenten en 
passende communicatiemiddelen.  

 
 
DO 

Activiteiten Tijdpad Initiator Betrokkenen Kosten 
(tlv) 

1. Uitwerken PR- en 
communicatieplan met 
communicatie-matrix 

Sep - 
Jul 

Schoolleiding en 
basisschoolcontactpersonen 

Beleidsmedewerker 
Nieuw Zuid 

- 
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2. Introductie HEF-app Okt Schoolleiding ICT - 

3.Digitaal handboek 
samenwerkingsverbanden 

Sep - 
Jul 

Schoolleiding Externe partners - 

 
 
CHECK 
 

Wanneer ga je effect meten? 1: februari en maart  
2: februari 
3: februari en juli 

Hoe ga je het effect meten? 1: inschrijvingen 
1-3: tevredenheidspeilingen 
3: relatiemiddag 

Aan wie ga je rapporteren? Rector en externe relaties. 

 
 
ACT 
 
 

Hoe stel je de 
(tussen)evaluatie vast? 

1-3: Uitgewerkt PR- en communicatieplan met 
communicatiematrix en handboek samenwerkingsverbanden. 

Wie betrekken bij 
(tussen)evaluatie? 

1-2: schoolteam, leerlingenraad en ouderraad. 
3: externe relaties. 

Hoe worden gegevens 
vastgelegd? 

Zelfevaluatie, PR- en communicatieplan en handboek 
samenwerkingsverbanden. 

 

4c. Organisatie medezeggenschap 
 

 
PLAN 

Beleidsvoornemen Organisatie medezeggenschap 

Doel  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.  

Resultaat  Er is op schoolniveau een deelraad met daarin 
vertegenwoordigers van de 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. 

 
 
DO 

Activiteiten Tijdpad Initiator Betrokkenen Kosten (tlv) 

1. Werving 
ouderraad en ouder- 
en leerlinggeleding 
medezeggenschaps-
raad.  
 

Sep – Okt Schoolleiding MR en 
leerlingenraad 

- 

2. Ouderraad stelt 
plan op ten behoeve 
van 
ouderparticipatie. 

Nov – Dec Ouderraad MR en 
schoolleiding 

- eventueel 
vrijwilligersvergoeding 

 
 
CHECK 
 

Wanneer ga je effect meten? 1: februari 
2: juli 

Hoe ga je het effect meten? 1: tevredenheidspeilingen ouders en leerlingen 
2: evaluatie ouderparticipatie met ouderraad 

Aan wie ga je rapporteren? Rector, schoolleiding. 

 
 
ACT 
 
 

Hoe stel je de 
(tussen)evaluatie vast? 

1: installering ouderraad in november. 
2: ouderparticipatieplan is gereed in december. 

Wie betrekken bij 
(tussen)evaluatie? 

1-2: MR, ouderraad en schoolleiding. 
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Hoe worden gegevens 
vastgelegd? 

1: zelfevaluatie 
2: ouderparticipatieplan en zelfevaluatie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage 1: verzamelplanning 2020-2021 
 

Mnd Plan  
Beleidsvoornemen 

Do 
Activiteiten 
 

Check 
Meten effect (hoe) 

Act 
Vastleggen 

 
SEP 
2020 

2a. Ons onderwijs is 
passen en op niveau 

-Opstellen 
startdocumenten 
nieuwe leerlingen 

Tijdens MOL-geprekken Startdocumenten, 
doelenboekjes en 
groepsoverzichten 



Schooljaarplan 2020-2021 

Versie: 1 september 2020 

 

16  

-MOL-gesprekken 
a.d.h.v. doelenboek 

2e. Iedere docent is een 
taaldocent 

Bij de warme overdracht 
ISK-vmbo wordt bepaald 
of er extra uren 
Nederlands door een 
ISK-docent worden 
verzorgd voor maximaal 
4 lesuren 

Door middel van 
onafhankelijke toetsen, 
resultaten Nederlands, 
rendement op inspectie-
indicatoren voor ISK-
leerlingen in het vmbo ( 
in het bijzonder het 
bovenbouwsucces en 
het behalen van het 
vmbo-diploma) 

Notitie taalbeleid en de 
zelfevaluatie ten 
behoeve van P&C 

2f. Ontwikkeling mavo Aanvraag subsidie 
nieuwe leerweg 

Wanneer beschikking is 
toegekend. 

 

3b. Vakgericht werken Structureel sectieoverleg   

3c. Planmatig werken PDCA (Plan-Do-Check-
Act) cyclus in de 
schooljaarplannen en 
vakwerkplannen wordt 
ingevoerd. Het behalen 
van de resultaten via 
deze kwaliteitscyclus 
met Planning & Control 
wordt met het team 
gevierd. 

  

4a. Doeltreffende 
lessentabel en 
dagstructuur 

Introductie Hef-uur  Zelfevaluatie en 
schooljaarplan 

4b. Adequate interne en 
externe communicatie 

-Uitwerken PR- en 
communicatieplan met 
communicatiematrix 
-Doorontwikkeling 
wekelijkse briefing met 
aandacht voor successen 
vieren 

  

 
OKT  
2020 

2a. Ons onderwijs is 
passen en op niveau 

-Opstellen 
groepsoverzichten 
-Scholing 
leerlingcoördinatoren 
voor opstellen 
groepsoverzichten 

  

2d. Versterken van 
burgerschapsonderwijs 

-Professionaliserings-
traject Transformatieve 
School wordt 
aangeboden aan 
collega’s die dit traject 
nog niet hebben gevolgd 

  

2f. Ontwikkeling mavo  Vaststelling projectplan  

4b. Adequate interne en 
externe communicatie 

Introductie HEF-app   

4c. Organisatie 
medezeggenschap 

Werving ouderraad en 
en ouder- en 
leerlinggeleding 
medezeggenschapsraad 

  

 
NOV 
2020 

2f. Ontwikkeling mavo Werkgroep mavo stelt 
projectplan op ten 
behoeve van 
ontwikkeling leerroute 

Beschikking toegekend 
subsidie nieuwe leerweg 
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en doorstroom naar 
havo/mbo 

 
DEC  
2020 

2f. Ontwikkeling mavo PR/communicatieplan 
(Hugo/Hef) 

Vasstelling 
PR/communicatieplan 

 

3b. Vakgericht werken Actualisering sectieplan, 
met hierin aandacht 
voor doorlopende 
leerlijn binnen het vak 

  

4a. Doeltreffende 
lessentabel en 
dagstructuur 

Periodieke 
tussenevaluaties waarna 
bijstelling (indien nodig) 

  

4c. Organisatie 
medezeggenschap 

Ouderraad stelt plan op 
ten behoeve van 
ouderparticipatie 

Evaluatie 
ouderparticipatie met 
ouderraad 

Ouderparticipatieplan en 
zelfevaluatie 

 
JAN 
2021 

    

 
FEB  
2021 

2a. Ons onderwijs is 
passend en op niveau 

Scholing sectieleiders Evaluatie na afronding Zelfevaluatie P&C 
gesprekken op 
schoolniveau 

3a. Professionele cultuur  Tussenevaluatie n.a.v. 
tevredenheidspeilingen 

Zelfevaluatie P&C 

3c. Planmatig werken  Tussenevaluatie met 
rector i.h.k.v. P&C 

Zelfevaluatie P&C 

4b. Adequate interne en 
externe communicatie 

Hef-app Tevredenheidspeilingen Zelfevaluatie P&C 

4c. Organisatie 
medezeggenschap 

 Evaluatie ouderraad en 
ouder- en 
leerlinggeleding MR met 
tevredenheidspeilingen 

 

 
MRT 
2021 

2f. Ontwikkeling mavo Werkgroep mavo stelt 
projectplan op ten 
behoeve van 
ontwikkeling leerroute 
en doorstroom naar 
havo/mbo 

Vasstelling leerrouteplan  

4b. Adequate interne en 
externe communicatie 

 Inschrijvingen Aanpassen 
PR/communicatieplan 

 
APR  
2021 

2b. Het onderwijs is 
activerend en 
betekenisvol 

Beschrijving 
vakoverstijgend werken, 
thematisch onderwijs en 
buitenschools leren 

  

2e. Iedere docent is een 
taaldocent 

Het taalbeleid wordt 
aangepast zodanig dat 
het taalbeleid in de 
lessen verweven is. Dit 
wordt in de DOT en in de 
Hef-les opgenomen 
waardoor de 
lesbezoeken zich ook 
richten op het 
taalbewust lesgeven 

Op basis van resultaten 
leerlingen en analyse 
sectie Nederlands en 
coördinator taalbeleid. 
Via DOT/gesprekscyclus 

Notitie taalbeleid en de 
zelfevaluatie ten 
behoeve van P&C 

 
MEI 
2021 

2b. Het onderwijs is 
activerend en 
betekenisvol 

-Format Hef-les 
opstellen 
-Format Hef-les 
bespreken in het team 

Bespreking format Hef-
les 

Format Hef-les en 
sectieplannen op 
Sharepoint 

 2a. Ons onderwijs is 
passen en op niveau 

-Vakoverstijgende 
leerlijnen uitwerken 
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JUN/ 
JUL  
2021 

-Actualisering 
sectieplannen 

2b. Het onderwijs is 
activerend en 
betekenisvol 

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

Definitieve format wordt 
verwerkt in DOT 

 

2c. Sterk LOB-
programma 

-Afstemming LOB-
programma door LOB-
coördinatoren ISK en 
vmbo met input van 
tweetal 
teambijeenkomsten 
-Experimenteren met 
een nieuw digitaal 
loopbaandossier 

-Afgestemd LOB-
programma met leerlijn 
PSO-onderbouw en de 
sectieplannen 
-Evaluatie bij mentoren 
leerjaar 3 en leerlingen 
leerjaar 3 

LOB-programma en 
advies invoering digitaal 
loopbaandossier 

2d. Versterken 
burgerschapsonderwijs 

-Deelwerkgroep 
burgerschapsonderwijs 
maakt beleidsnotitie 
burgerschap over hoe zij 
het 
burgerschapsonderwijs 
kunnen versterken en 
waarin de visie op 
burgerschapsonderwijs 
wordt beschreven 

Beleidsnotitie 
burgerschap en 
lesbezoeken 
gesprekscyclus 

Verslagen lesbezoeken 
en gespreksverslagen. 

2e. Iedere docent is een 
taaldocent 

De resultaten van 
onafhankelijke 
methodetoetsen 
Nederlands worden in 
het groepsplan 
opgenomen 

Diataal en Cito VAS. 
Evaluatie groepsplannen 
per periode 

Notitie taalbeleid en de 
zelfevaluatie ten 
behoeve van P&C 

2f. Ontwikkeling mavo Werkgroep mavo stelt 
projectplan op ten 
behoeve van 
ontwikkeling leerroute 
en doorstroom naar 
havo/mbo 

Evaluatie projectplan en 
leerrouteplan 

Zelfevaluatie P&C-
gesprek 

3a. Professionele 
schoolcultuur 

-Opstellen profiel voor 
iedere medewerker 
(n.a.v. 
ontwikkelgesprek): 
schoolleiding en 
medewerkers 
-Invoeren en uitwerken 
werkplannen voor 
samenwerkingsopdracht
en. Nadenken hoe 
positieve groepsvorming 
te versterken (vanaf 21 
hier uitvoering aan 
geven) 
-Aanpassen 
professioneel statuut en 
bespreken met het team 
-Scholingsplan opstellen 
-Gespreid aanbieden van 
intervisie 

 Professioneel statuut, 
zelfevaluatie, 
scholingsplan, 
methodiek intervisie, 
deelnemerslijst 
intervisie, thema-
overzicht 

3b. Vakgericht werken  -Scholing sectieleiders 
-Actualisering sectieplan, 
met hierin aandacht 

Via 
tevredenheidspeilingen 
en de gesprekscyclus 

Sectieplannen en 
gespreksverslagen DOT 



Schooljaarplan 2020-2021 

Versie: 1 september 2020 

 

19  

voor doorlopende 
leerlijn vakoverstijgend 

 4b. Adequate interne en 
externe communicatie 

Digitaal handboek 
samenwerkings-
verbanden 

  

 
 


