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1. Inleiding – Leeswijzer – Verantwoording art. 24 Schoolplan (WVO)

Dit is het schoolplan 2020-2023 van OMO Scholengroep De Langstraat (verder:
OSGDL). Het is een document waarin wij voor de komende vier jaar aangeven wat
we willen bereiken en het is daarmee richtinggevend voor ons handelen. Samen
met ouders, leerlingen, medewerkers en onze omgeving zijn daarvoor ambities
geformuleerd en doelen opgesteld. We hebben daarbij dankbaar stil gestaan bij de
successen, maar ook kritisch gekeken naar wat in onze eigen ogen en in de ogen
van onze stakeholders anders moet of beter kan. Daarvoor worden in dit schoolplan
de actielijnen uitgezet, die aansluiten bij onze kwaliteitscultuur, dat onze leerlingen
gestimuleerd worden hun eigen talenten te ontdekken en te ontwikkelen en deze
te delen met anderen. Dit vergroot hun levensvreugde en hun kansen en heeft een
positief effect op de samenleving. De professionalisering van onze medewerkers is
daarop gericht.
OSGDL valt onder het bevoegd gezag van de Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs
(OMO) in Tilburg. Het OMO-bureau ondersteunt naast de raad van bestuur ook de
scholen. De identiteit, visie en missie van OMO zijn het kader voor het handelen van
onze scholen en de organisatie als geheel.
Onze scholengroep bestaat uit vier scholen waarop rond 300 medewerkers zich met
veel energie inzetten voor onze bijna 3.400 leerlingen.
Samen verzorgen wij een breed onderwijsaanbod in de regio De Langstraat:
o
Dr. Mollercollege in Waalwijk;
o
Walewyc-mavo in Waalwijk;
o
d’Oultremontcollege in Drunen (gemeente Heusden);
o
Van Haestrechtcollege in Kaatsheuvel (Gemeente Loon op Zand).
Naast waarneembaar verschillende gebouwen hebben de scholen binnen onze
scholengroep ook ieder een eigen identiteit met zelfgekozen onderwijsconcept
en pedagogisch-didactische werkwijze waarmee ze zich kunnen onderscheiden
en profileren in hun regio. De diversiteit aan identiteit, locaties, onderwijsaanbod
en onderwijsconcepten van de afzonderlijke scholen is de krachtige basis van de
scholengroep. De scholen binnen de scholengroep hebben de ruimte voor eigen beleid,
zolang het binnen de gemeenschappelijke kaders valt. Het schoolplan is één van die
kaders.

Tijdens het proces van het opstellen van dit schoolplan werd de wereld geconfronteerd
met de uitbraak van het Covid-19 virus. Ook het onderwijs ondervond daarvan
ingrijpende gevolgen.
Wij moesten in de eerste maanden van 2020 in hoog tempo het roer omgooien en
vanuit een veelal traditionele setting opeens volledig onderwijs-op-afstand uitrollen. Dit
vroeg en vraagt veel van de schoolorganisatie en van onze medewerkers en natuurlijk
ook van de leerlingen en hun ouders. Ondanks de grote inzet van alle betrokkenen,
blijkt inmiddels uit onderzoek dat het thuisleren niet voor alle leerlingen zo eenvoudig
is gebleken en dat deze periode de kansenongelijkheid heeft vergroot en het
welbevinden van veel leerlingen heeft verkleind.
Dat levert ook voor onze school een nieuwe opdracht en daarmee nieuwe uitdagingen
op. We zetten daarom de komende jaren versneld een toekomstbestendige
ontwikkeling naar hybride onderwijs in gang. We zetten in op flexibeler vormen van
onderwijs en begeleiding, die zo veel mogelijk leerlingen in staat zullen stellen het
onderwijs - op school en/of thuis - succesvol te blijven volgen en uitval te voorkomen.
De grootste uitdaging daarbij is dat het onderwijs voor onze leerlingen doelgericht en
betekenisvol kan blijven. Dat willen wij o.a. bereiken door de leerlingen meer inzicht
te geven in waar zij staan in het leerproces en door hen daarvan mede-eigenaar
te maken. Daarnaast zullen we onderzoeken hoe wij de sociale en pedagogische
aspecten van het onderwijs, onder andere door de interactie tussen docent en leerling,
ook in nieuwe onderwijsvormen goed tot hun recht kunnen laten komen.
Daarbij voelen we ons geïnspireerd door het gedachtengoed van professor dr. R. M.
Stevens en professor dr. G.J. Biesta. Daarover meer in hoofdstuk 3 Missie, visie en
identiteit.
Andere belangrijke uitdagingen zijn het oplopende lerarentekort, de werkdrukbeleving
en de door de demografische krimp op middellange termijn ook in deze regio dalende
leerlingaantallen.
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Dit zijn opgaven die een school niet in zijn eentje kan oppakken. Hoewel we als
scholengroep momenteel een aanzienlijk marktaandeel hebben en als groep wel een
stootje kunnen velen, zoeken we in het belang van duurzame voorzieningen voor VO in
onze regio, de brede samenwerking met de collega-scholen. Dat doen we o.a. in het
project Regionale aanpak personeelstekort (RAL Midden-Brabant) en een project in het
kader van de subsidieregeling Leerlingdaling VO (LVO fase 1) dat mogelijk zal uitmonden
in een nieuw Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen (RPO). De VO-scholen in onze
regio werken goed samen in het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 30-09.

Verder maken wij deel uit van de Academische Opleidingsschool (AOS WestBrabant), waardoor onderwijs, het opleiden van studenten, praktijkonderzoek en
professionalisering (loopbaanleren) van docenten kunnen samenkomen en daarmee
een flinke impuls geven aan de professionalisering en de overige ontwikkelingen op de
scholen.
Deze activiteiten moeten de koersvaste kern vormen van het realiseren van krachtig,
toekomstbestendig onderwijs. Gezamenlijk willen wij met de andere scholen in de regio
zorgen voor een breed onderwijsaanbod, zodat jongeren in De Langstraat kunnen kiezen
voor goed onderwijs op een school die past bij hun achtergrond, talent, ambitie en
ontwikkeling.
Daaraan bouwen zien we als onze opdracht.
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Leeswijzer
Ons schoolplan bouwt voort op de kaders van wet- en regelgeving en op de
Koers-documenten van OMO. In het ontwikkelkader OMO zijn de 7 kwaliteitspijlers uit
Koers 2023 en bouwstenen en centrale vragen opgenomen. De ambities uit Koers 2023
zijn in dit schoolplan, waar mogelijk, vertaalt naar concrete plannen. In het kwaliteitsplan
zal dit verder vorm krijgen.

Dit schoolplan is gepubliceerd op de websites van de scholengroep en zijn scholen en
op de digitale leerling- en ouderportalen. Ook onze andere beleidsdocumenten zijn daar
te vinden, evenals de beleidsnotities die door OMO voor haar scholen zijn opgesteld
en dus voor alle scholen gelden. We profiteren hierbij van een krachtige centrale
bestuursorganisatie met een groot ontwikkelingspotentieel en beleidsvermogen. Voor
de uitvoering en ondersteuning van het beleid binnen onze scholengroep kunnen onze
scholen een beroep doen op het centrale stafbureau.

Onze schoolgidsen die jaarlijks worden bijgesteld bevatten veel onderwerpen die een
uitwerking zijn van onderwerpen uit het schoolplan.
Hiernaast heeft elk van onze scholen op basis van het schoolplan een jaarplan
opgesteld waarin de doelen en de acties uit het schoolplan zijn uitgewerkt in een
jaaragenda, waarin ook de voortgang gemonitord wordt en kan worden besproken
met onder meer de medezeggenschapsraad. Dit leidt tot een aangepast jaarplan voor
ieder schooljaar. Jaarlijks worden de doelen en acties in het kader van het schoolplan
geëvalueerd, zodat de vinger goed aan de pols blijft.
Ook in het jaargesprek van het OMO-bestuur met de rector en kerndirectie van
de scholengroep zijn de vorderingen van het schoolplan een vast punt, evenals
in de werkgesprekken van de bestuursvoorzitter met de rector. Verder wordt het
schoolplan regelmatig geagendeerd in de vergaderingen van raad van Advies,
medezeggenschapsraad en kerndirectie. Daarmee maken we het schoolplan een
levend en dynamisch document.

We zien dit schoolplan als een scharnier naar de toekomst. De scholengroep heeft in
het afgelopen decennium de zaken waar zij tegen aanliep, flink aangepakt onder het
motto ‘de basis op orde’ en kan nu met vertrouwen verder bouwen aan de toekomst.
Belangrijke processen zoals kwaliteit en bedrijfsvoering zijn nu goed geborgd.
Doordat de toekomst ons momenteel voor ongekend veel uitdagingen stelt, is het
schoolplan voor de komende jaren niet al te zeer dichtgetimmerd. Het is de route
die anno 2020 logisch lijkt en te overzien is. Gaandeweg de looptijd van het plan zal
blijken of het bedachte passend blijft. Als dit niet het geval is zal de planning tussentijds
moeten worden bijgesteld. Het moet zeker nu ruimte geven voor nieuwe ontwikkelingen
en voortschrijdend inzicht. We hebben er daarom voor gekozen in het schoolplan de
onderwerpen vooral op hoofdlijnen te beschrijven.
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Hoe is dit schoolplan
opgebouwd?
Na Inleiding en Leeswijzer volgen de
hoofdstukken Missie, Visie en identiteit;
Strategiethema’s en ambities en 3
hoofdstukken met Doelen en acties voor
Onderwijs, onderwijskwaliteit en ICT; HRM
en professionalisering en tot slot voor
Samenwerking, Meerwaarde scholengroep
en Bedrijfsvoering.
We hebben op de 5 beleidsdomeinen
ambities, speerpunten, doelen en acties op
hoofdlijnen geformuleerd. De uitwerkingen
van de acties krijgen hun plek in de
jaarplannen.
Voor elk van de vier jaren worden per actie
één of meer mijlpalen benoemd: helder vast
te stellen, afgeronde activiteiten. Voorbeelden
hiervan zijn een vastgesteld plan, een
afgerond onderzoek of een evaluatie van een
pilot. Ook is per actie aangegeven wie binnen
de scholengroep of de school als ‘trekker’
verantwoordelijk is voor het behalen van de
mijlpalen.
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Verantwoording artikel 24. Schoolplan
(Wet op het voortgezet onderwijs)
Een aantal van de verplichte onderdelen van het schoolplan, zoals de regelingen
voor toelating, bevordering en verwijdering van leerlingen, klachtenregelingen en
het sponsorbeleid, is opgenomen in onze uitgebreide 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 aan de Raad van Bestuur van OMO.
De exameneisen en -regelingen staan in ons Examenreglement en in onze Programma’s
van toetsing en afsluiting (PTA). Deze worden jaarlijks vóór 1 oktober aan de ouders en
leerlingen beschikbaar gesteld en staan op de websites en leerling-/ouderportalen.
Voor taal- en rekenonderwijs hebben we aparte beleidsnotities en datzelfde geldt voor
het beleid met betrekking tot toelating, doorstroom, aansluiting op het vervolgonderwijs
en voortijdig schoolverlaten. Onze zorgplicht wordt ingevuld en verantwoord
in onze Schoolondersteuningsprofielen en in het Ondersteuningsplan van ons
Samenwerkingsverband VO 30-09.
In het kader van ons kwaliteitszorgsysteem doen we frequent onderzoek naar de
tevredenheid en veiligheid van onze leerlingen, de ouders en onze medewerkers. De
resultaten worden gepubliceerd via Vensters / Scholen op de Kaart. Op de scholen
worden naar aanleiding hiervan verbeterplannen opgesteld.
De rapportage van de vorderingen en de resultaten van de leerlingen aan leerlingen en
ouders vindt continue plaats via het digitale leerlingenadministratiesysteem Magister.
Over alle bovenstaande onderwerpen is informatie in de schoolgidsen opgenomen.
Ook delen wij veel van wat wij doen via onze websites, onze informatieavonden, (nieuws)
brieven, beleidsstukken, notities en Vensters / Scholen op de Kaart.
Intern voor onze medewerkers plaatsen we veel informatie op SharePoint en
MS Teams, die daarvoor speciaal ingericht zijn. Voor onze leerlingen en ouders
hebben we speciale leerling- en ouderportalen, bereikbaar via de website. Ons
leerlingenadministratieprogramma Magister biedt heel veel up to date informatie voor
leerlingen en ouders over de resultaten. De ELO’s (elektronische leeromgevingen)
bieden veel materiaal voor de planning en voortgang van het onderwijsleerproces,
zowel voor op school als op afstand.
Iedereen die meer wil weten is van harte welkom om bij ons’ in de keuken’ te kijken.
Wij laten graag zien wie wij zijn en hoe wij werken en we leggen daarover graag
verantwoording af.
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2. Wie zijn wij? Data bevoegd gezag, scholengroep en scholen

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 (OMO).
Voorzitter raad van bestuur: drs. J. (Jos) Kusters.
Spoorlaan 171
5038 CB Tilburg
T 013 – 595 55 00
E omo@omo.nl
OMO heeft een maandelijks centraal schoolleidersoverleg (CSO). Daar
bespreekt het bestuur met alle OMO-rectoren het beleid en vindt afstemming
plaats. Daarnaast zijn er veel OMO-brede bijeenkomsten waar kennis wordt
gedeeld en relevante ontwikkelingen worden besproken. Het bureau van OMO
ondersteunt de OMO-scholen met zijn deskundigheid op een groot aantal
beleidsterreinen.

Schoolgegevens

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: ir. E. (Edwin) A. Verlangen
Medewerkers: 18 (14,1 fte) en daarvan is 8 vrouw en 10 man.

De scholengroep wordt geleid door de rector. Deze geeft leiding aan de 4
locatiedirecteuren, het directielid bedrijfsvoering en aan het stafbureau. Zij
overleggen om de 2 weken gezamenlijk in de kerndirectie. De directeuren
geven leiding aan het middenkader en overige medewerkers op hun school en
zijn binnen vastgestelde kaders integraal verantwoordelijk voor het onderwijs,
de kwaliteit, het personeel en het beheer van hun school.
Binnen de scholengroep stemmen de scholen met elkaar af en werken nauw
samen om van elkaar te leren. Ze voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en
elkaars kwaliteit. Ze verzorgen uitstekend onderwijs en innoveren om het leren
en de ontwikkeling van leerlingen systematisch te bevorderen. Ze streven
een personeelsbeleid na dat de medewerkers inspireert en motiveert en
ondersteunt bij de professionalisering.
Het stafbureau van de scholengroep ondersteunt de scholen op de
beleidsterreinen personeel en opleiding, kwaliteit, ict (onderwijskundig en
technisch) PR en communicatie en alle aspecten van bedrijfsvoering en
huisvesting.
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LOCATIES
d’Oultremontcollege

Brin reg nr. 16VK03
Directeur P.(Paul) M. Jankowski MME MEd
Adres Dillenburgstraat 46
Plaats 5151 GG Drunen
T
0416 – 37 44 48
E
info@doultremontcollege.nl
W
www.doultremontcollege.nl
Schoolsoorten
De school omvat vwo (gymnasium, atheneum), havo en mavo (vmbo-gt).
Extra aanbod: onderzoek & ontwerpen voor mavo, Technasium voor havo en vwo en
Cambridge Engels voor alle niveaus.
Schoolgrootte
Aantal leerlingen per 1-10-2020: 1.185.
Aantal personeelsleden: 107 (83,64 fte) en daarvan is 53 vrouw en 54 man.

Dr. Mollercollege

Brin reg.nr. 16VK00
Directeur C.(Kees) J.M. Maas MSc
Adres Olympiaweg 8b
Plaats 5143 NA Waalwijk
T
0416 – 33 28 63
E
info@drmollercollege.nl
W
www.drmollercollege.nl
Schoolsoorten
De school omvat vwo (gymnasium, atheneum)
en havo.
Extra aanbod: TTO (Engels) voor havo en vwo,
Olympiaklas (kansklas havo samen met de Walewyc-mavo).
Aantal leerlingen per 1-10-2020: 1.238.
Aantal personeelsleden: 101 (81,1 fte) en daarvan is 52
vrouw en 49 man.
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Walewyc-mavo

Brin reg.nr. 16VK02
Directeur N.C.M.T. (Nicolle) Sommer MME
Adres Olympiaweg 8a
Plaats 5143 NA Waalwijk
T
0416 – 33 32 20
E
info@walewyc.nl
W
www.walewyc.nl
Schoolsoorten
De school omvat: mavo (vmbo-gt):
Sector/afdeling: beroepsgerichte leerweg gl: zorg & welzijn, economie & ondernemen,
dienstverlening & producten.
Extra aanbod: mavo/havo brugklas, Olympiaklas (kansklas havo samen met Dr. Mollercollege).
Schoolgrootte
Aantal leerlingen per 1-10-2020: 607
Aantal personeelsleden: 61 (44,71 fte) en daarvan zijn 37 vrouw en 24 man.

Van Haestrechtcollege

Brin reg.nr. 16VK01
Locatieleider Vanja Goossen
Adres Vossenbergselaan 8
Plaats 5171 CC Kaatsheuvel
T
0416 – 27 26 83
E
info@vanhaestrechtcollege.nl
W
www.vanhaestrechtcollege.nl
Schoolsoorten
De school omvat vmbo (theoretische gemengde,
basis- en kaderberoepsgerichte leerweg).
Sector/afdeling: beroepsgerichte leerweg b/k:
dienstverlening & producten.
Gemengde leerweg: dienstverlening & producten
Extra aanbod: 2 jarige brugklas t/havo en 2 jarige brugklas kgt.
Schoolgrootte
Aantal leerlingen per 1-10-2020: 359.
Aantal personeelsleden: 39 (28,13 fte) en daarvan zijn 24 vrouw
en 15 man.
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Medezeggenschap

De medezeggenschap binnen OMO vindt haar basis in de Wet medezeggenschap op
scholen (WMS) en in de medezeggenschapsreglementen van OMO. De scholengroep
heeft een medezeggenschapsraad (MR) waarin alle locaties vertegenwoordigd zijn. De
rector is de gesprekspartner voor de raad. Elke locatie heeft een deelschooladviesraad
(DAR). Deze overlegt met de locatiedirecteur. De deelschooladviesraad bezit geen
formele advies- en instemmingsbevoegdheden, maar adviseert dienaangaande de
medezeggenschapsraad.
OMO heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Naast
vertegenwoordiging door het personeel hebben in elke DAR 2 ouders en 2 leerlingen
zitting. In de DAR van het Van Haestrechtcollege zitten geen leerlingen. Hier wordt
wel naar gestreefd, maar gezien de leeftijd en het niveau (vmbo B/K/GT) is het niet
gemakkelijk hiervoor kandidaten te vinden.
Goed onderwijs kan niet zonder betrokken ouders, leerlingen en personeel. Zij kunnen
via de medezeggenschap invloed uitoefenen op het beleid. De scholengroep streeft naar
een goede samenwerking door transparant te zijn en open te staan voor de dialoog.

Ouder- en leerlingenraad

Op al onze scholen is een ouder- en leerlingenraad actief, die een aantal keren per
jaar bij elkaar komen. Zij kijken kritisch naar de school en denken actief mee over
verbeteringen. De ouderraad stimuleert de betrokkenheid tussen ouders/verzorgers
bij de school en het onderwijs. Eenmaal per jaar organiseert de ouderraad op elke
school een thema-avond waarop een opvoedkundig onderwerp centraal staat. Dit jaar
is het echter vanwege de Covid-19-crisis niet mogelijk om een fysieke bijeenkomst te
organiseren. Op de websites van de scholen staat informatie over de ouderraad.
Naast een ouder- en leerlingenraad beschikt het Dr. Mollercollege over focusgroepen
met leerlingen en klankbordgroepen met ouders en leerlingen. Ook het
d’Oultremontcollege heeft een klankbordgroep met ouders.

Advies

De scholengroep heeft een raad van advies. Deze bestaat uit 8 leden. De leden hebben
een specifieke deskundigheid en zijn representatief voor de samenleving en de regio
waarin de school opereert. De raad vormt een klankbord voor de rector en adviseert
hem over beleidsthema’s. Ook de directeuren kunnen een beroep op de raad doen.
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3. Missie, visie en identiteit

We werken vanuit de missie, visie en de open katholieke identiteit van onze vereniging
OMO. Richtinggevend daarbij zijn de kernwaarden Goed onderwijs; Goed mens; Goed
leven: Goed handelen, gebaseerd op ‘Koers 2023’ en op het identiteitsdocument
‘Zingeving en goed onderwijs; Samen goed op weg’. In de ‘Preambule’ is de inbedding
hiervan in de bestuursfilosofie en waarden van onze vereniging weergegeven. Dit is voor
ons een leidraad.
Onze scholengroep vult deze waarden in in haar onderwijs, de manier waarop wij met
onze leerlingen en met elkaar omgaan en in de rol die wij spelen in de regio waarin
onze scholen staan.
Kernelementen uit de missie van OMO SG De Langstraat en zijn locaties:
o
Goed, aantrekkelijk, uitdagend en daarmee toekomstgericht onderwijs;
o
Méér dan goed onderwijs: ontwikkeling van hoofd, hart en hand;
o
Effectieve ondersteuning voor elke leerling in dienst van de onderwijsdoelen;
o
Lerende organisatie zijn met aandacht voor professionalisering medewerkers;
o
Respectvol samenleven en samenwerken in een veilige en stimulerende
omgeving;
o
Werken en leren vanuit een open katholieke identiteit.
De identiteit komt in verschillende uitingen van de organisatie aan de oppervlakte. Bij
ons spitst de koers van ons handelen zich met name toe op alles wat bepalend is voor
“goed onderwijs’ voor onze leerlingen. Ons gedrag en onze uitingen in de dagelijkse
(onderwijs)praktijk moeten hiermee congruentie en samenhang vertonen.
De pedagogische basis die hierbij past en onze visie inkleurt, vinden wij in het werk van
professor dr. R. L. Stevens en professor dr. G.J. Biesta . Hun gedachtengoed inspireert
ons bij het vervullen van onze opdracht en bij de invulling en vormgeving van ons
onderwijs.
Het credo van Stevens is: ‘Eerst het kind, dan de leerling’. Stevens is o.a. bekend om
zijn theorie van de psychologische basisbehoeften relatie, autonomie en competentie.
Voorwaardelijk is dat een docent liefde voor het kind heeft en toewijding aan zijn of
haar vak. Kom je hieraan tegemoet, dan komen veel resultaten die je van leerlingen
verwacht vanzelf: ‘Zonder relatie geen prestatie.’ Daaronder ligt het besef dat het
product van onderwijs schuilt in het proces van de groei en talentontwikkeling van de
leerling.

Biesta denkt in eenzelfde lijn en gebruikt daarvoor een vergelijkbare drieslag. Hij stelt
dat onderwijs dat zijn naam waardig is, zich zowel richt op kwalificatie en socialisatie als
op subjectificatie (dit noemde hij voorheen persoonsvorming).
o
Kwalificatie betreft het verwerven van kennis, vaardigheden en houding;
o
Socialisatie draait om de manieren waarop we via onderwijs deel worden van
bestaande tradities en praktijken;
o
Subjectificatie gaat over emancipatie en vrijheid en over de
verantwoordelijkheid die daarmee gepaard gaat.
Biesta pleit voor een “flipped curriculum”. Daarmee bedoelt hij een curriculum dat
begint bij aandacht voor subjectificatie, waaraan socialisatie en kwalificatie dienstbaar
worden gemaakt.
Een belangrijke constatering van Biesta is dat bij vorming het individu zelf ook een
actieve rol vervult en dat het om meer gaat dan het alleen ontdekken van je talenten,
want dan blijft buiten beeld wat de persoon gaat doen met de aldus gevormde zelf. Het
moet steeds gaan om de vraag of dat wat je wilt doen of wat je verlangt, gaat helpen bij
goed leven en goed samenleven.
Hier komen de visie en missie samen met onze identiteit. Onderwijspedagogische
processen zijn altijd werkzaam in deze drie overlappende domeinen. Vragen over goed
onderwijs zullen altijd beantwoord moeten worden in relatie tot wat we er mee willen
bereiken. In dat kader dient het bovenstaande te worden bezien.
In Biesta’s ‘Het prachtige risico van onderwijs’ gaat het volgens hem in het onderwijs
niet om het vullen van een vat, maar om het ontsteken van een vuur. Dit brengt ook
het risico met zich mee van een zekere onvoorspelbaarheid, maar elk handelen in het
onderwijs neemt hoe dan ook een risico met zich mee. Als we het risico van onderwijs
willen nemen en omarmen, komt er echter ruimte voor het ‘in de wereld komen’
van vrije en unieke individuen. Onderwijs is geen interactie tussen robots, maar een
ontmoeting tussen mensen. Leerlingen zijn geen objecten die moeten worden getraind
en gedisciplineerd, maar het zijn handelende en verantwoordelijke subjecten, individuen.
“Als we alle risico uit het onderwijs verbannen, is er een grote kans dat we het
onderwijs zelf elimineren”, aldus Biesta.
¹ Stevens, Luc. (Red.) (2004). Zin in School. Amersfoort: CPS
² Tijd voor pedagogiek. Over de pedagogische paragraaf in onderwijs, opleiding en vorming, door prof. dr. Gert Biesta,
uitgave van Universiteit voor Humanistiek, 2018: www.uvh.nl;
Biesta, Gert. (2015). Het prachtige risico van onderwijs. Uitgeverij Phronese
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Manier van werken
Voor ons gelden op bovenstaande basis in aanvulling op de kernelementen de
volgende uitgangspunten voor onze manier van werken:
o
Ons onderwijs is gericht op brede ontwikkeling: een uitgroei en rijping van
‘heel de mens’, dus niet alleen op kennisverwerving, een onderzoekende
houding en loopbaanbegeleiding, maar ook op de ontplooiing van de
affectieve, motorische, creatieve, intuïtieve, sociale en religieuze vermogens;
o
Het is ons doel om al onze leerlingen op te leiden tot zelfstandige en
verantwoordelijke wereldburgers, die op hun manier een bijdrage
kunnen leveren aan de samenleving en maatschappij van vandaag én van
de toekomst. Daarom nemen levensbeschouwing, wereldburgerschap en
aandacht voor duurzaamheid een belangrijke plaats in op onze scholen.
Burgerschap met name kan een middel zijn om sociale integratie, menselijke
gelijkheid en menselijk welzijn te bevorderen door empathie en compassie
voor uiteenlopende waarden en wereldbeelden;
o
Wij bieden onze leerlingen een veilige leeromgeving waarin zij zich geborgen
weten en waarin zij zorg en persoonlijke aandacht krijgen. Hierbij streven we
naar inclusiviteit en proberen we alle leerlingen in het oog en binnen boord te
houden en daarmee gelijke kansen te bieden;
o
Wij streven naar ervarend en gepersonaliseerd leren, zodat leerlingen
persoonlijk betrokken zijn bij de leerstof en het leerproces en hierover
reflecteren;
o
Wij besteden veel aandacht aan het met elkaar verbonden blijven van
medewerkers en leerlingen, met name in de tijd dat de communicatie door
het Covid-19 virus vaak noodgedwongen afstandelijk is.
Pag. 13 van 28

4. Strategiethema’s en ambities

OMO Scholengroep De Langstraat stelt binnen de eerder genoemde kaders haar
strategie met ambities, speerpunten, doelen en acties op. Ambities die de gewenste
situatie dichterbij brengen met betrekking tot onderwijs en onderwijskwaliteit, ict,
HRM en professionalisering, samenwerking en bedrijfsvoering. Ze komen voort uit de
denksessies van de afgelopen jaren met ouders, medewerkers, de raad van advies en
organisaties uit onze omgeving en uiteraard vanuit onze gezamenlijke missie, visie en
identiteit.
De locaties stemmen af bij het passend maken van deze plannen voor hun
leerlingpopulatie en specifieke omgeving. Het leidt voor de periode van dit schoolplan
tot de onderstaande strategie met speerpunten en beleidsmatige hoofddoelen en
subdoelen.
Uiteraard laat deze keuze het voldoen aan de verplichtingen vanuit wet- en regelgeving
onverlet.

Ambities van de scholengroep
We zetten de komende vier jaar een toekomstbestendige ontwikkeling in gang naar
onderwijs dat onze leerlingen in staat stelt hun leven lang te blijven leren en zo goed
voorbereid te zijn op de telkens veranderende maatschappij.
De scholengroep kiest voor vijf strategische thema’s en werkt daar een aantal
concrete ambities voor uit. De ambities zijn opgeschreven als de gewenste situatie
om de komende jaren naartoe te werken, zodat ze in 2023 en waar mogelijk eerder,
gerealiseerd zijn. De ambities vormen een samenhangend en consistent geheel, waarbij
de ambities op het gebied van onderwijs en onderwijskwaliteit leidend zijn. De overige
ambities dragen hieraan bij. Sommige ambities spreken voor zichzelf, andere werken
we in de betreffende hoofstukken en paragrafen iets verder uit voor een beter begrip. In
die hoofstukken staan ook de concrete acties per thema.
De eerste ambitie om tot de 25 procent beste scholen van Nederland te behoren,
betekent voor sommige scholen van de scholengroep een schepje er bovenop. Voor
andere betekent het de kwaliteit vasthouden en borgen. Waar de school van de
scholengroep ook zit, om dit te kunnen doen, zijn voorwaarden nodig en die vinden we
in de overige ambities.

Zoals de voorwaarde van voldoende docenten die gekwalificeerd en gemotiveerd
zijn om de beoogde onderwijskwaliteit te leveren en toegerust zijn om leerlingen
op weg te helpen in hun leerproces;. Dit betekent voor de komende jaren: verder
professionaliseren naar een organisatie waarin talenten van medewerkers worden
gezien en ingezet om ook als school te blijven leren (zoals op het gebied van digitale
vaardigheden en pedagogiek en didactiek en versterking van de examens), investeren
in het behoud van medewerkers en zorgen voor inspirerende leiders. Maar ook: meer
investeren in uitwisseling en samenwerking tussen de scholen van de scholengroep.

Ambities Onderwijs en onderwijskwaliteit
o
o
o
o
o

Onze scholen behoren tot de 25% best presterende scholen van Nederland.
Onze leerlingen overtreffen hun eigen verwachtingen en die van anderen.
Onze leerlingen zijn goed voorbereid op hun vervolgstap en rol in de
samenleving.
Onze leerlingen plaatsen we in de voor hen meest passende onderwijsroute.
Als wij die route niet in huis hebben, begeleiden we de leerling in het kader
van passend onderwijs naar een passender plek.
Onze leerlingen hebben een hoog niveau van digitale geletterdheid.

Ambities Ict
o
o

We gebruiken ict om onderwijs te ondersteunen, te verbeteren, welbevinden
te vergroten en docententekorten op te vangen.
We zorgen voor een solide ict-infrastructuur en -netwerk.

Ambities Medewerkers en professionalisering
o
o
o
o

We beschikken over voldoende medewerkers die gekwalificeerd zijn.
Onze medewerkers zijn toegerust om de onderwijsambities en transities van
de organisatie te realiseren.
Onze leidinggevenden beschikken over uitstekende leiderschapskwaliteiten.
Onze scholen participeren actief in de Academische opleidingsschool
(AOS) en de Langstraat Academie en bieden studenten en medewerkers een
breed programma van opleiden en onderzoek.
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Ambities Samenwerking (in- en extern) en meerwaarde SG
o
o
o

Onze scholen onderhouden onderling een vanzelfsprekende samenwerking.
Wij zijn gericht op overleg en samenwerken met andere besturen en scholen
binnen de regio.
De meerwaarde van de scholengroep wordt duidelijk aangetoond.

•

Ambities Bedrijfsvoering
o
o
o

Ons weerstandsvermogen komt en blijft binnen de bandbreedte van 8 tot
10%.
Alle locaties hebben aan het eind van de schoolplanperiode adequate
huisvesting: een gebouw dat duurzaam is en dat invulling geeft aan de visie
die wij voor ons onderwijs en organisatie hebben geformuleerd.
De scholen worden voelbaar ontzorgd door het stafbureau.

•

•

Algemene en overige doelen

Zoals gezegd laat de keuze voor de bovengenoemde ambities het voldoen aan de
verplichtingen vanuit wet- en regelgeving onverlet. Daarom vermelden we hieronder wat
we in zijn algemeenheid nastreven:
o
We zijn een scholengroep en stralen daarom eenheid uit (ook in huisstijl) en
wijken niet onnodig af. Leerlingen, ouders, medewerkers en externen mogen
rekenen op consistentie en gelijke behandeling;
o
Er is aandacht voor een veilige en stimulerende leer- en werkomgeving voor
alle geledingen, inclusief stagiaires en bezoekers van onze scholen. In de
schoolgidsen wordt benadrukt dat de scholen veel aandacht hebben voor
sociale veiligheid. Elke school heeft een Pestprotocol en er wordt verwezen
hoe te handelen bij seksuele intimidatie, agressie etc. Tevens wordt er in de
schoolgidsen aandacht besteed aan de verkeersveiligheid.
o
De scholengroep heeft een toegevoegde waarde aan de kwaliteit van
de scholen. Als groep wordt een aantrekkelijk, onderscheidend en
relevant onderwijsaanbod geboden in de regio. Ook binnen de scholengroep is
het onderwijsaanbod van de scholen onderscheidend en complementair.
Dat betekent:
• alle scholen zijn bezig met onderwijsontwikkeling. De richting daarbij is
meer maatwerk voor leerlingen. Dit betekent een transitie van het onderwijs.
Dat wil zeggen dat de scholen in meer of mindere mate de doelen en de
organisatie van het onderwijs wezenlijk willen veranderen. De wettelijke

•
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

basiskwaliteit handhaven en het huidige marktaandeel handhaven is
daarbij een minimale ambitie. Gunstig gevolg op termijn dient te zijn dat de
transitie leidt tot de waardering ‘goed’ van de Inspectie van het onderwijs.
Jaarlijks zal binnen de groep worden geëvalueerd wanneer een school toe
is aan het opgaan voor deze waardering;
de basis onder het onderwijs dat alle vier de scholen bieden, wordt
gevormd door drie ontwikkelingsgebieden: kwalificatie van de leerlingen,
socialisatie van de leerlingen en de subjectificatie (persoonsontwikkeling)
van de leerlingen;
gezamenlijke ambities van de scholengroep zijn erop gericht het onderwijs
op deze drie gebieden binnen de scholen te versterken.
Bijvoorbeeld door samenwerking op het gebied van burgerschapsvorming
en LOB;
op verschillende scholen betekent de transitie van het onderwijs meer
samenwerking met externe partners in de regio. Dit vraagt ook en
allereerst om afstemming tussen de scholen binnen de scholengroep:
specifieke aandachtspunten met betrekking tot de onderwijsontwikkeling
binnen de scholengroep zijn:
• de Olympiaklas van de Walewyc-mavo en het Dr. Mollercollege,
die gezien de transitie van het onderwijs van het Dr. Mollercollege
ook in de toekomst moet blijven aansluiten op de
onderwijsconcepten van beide scholen aan de Olympiaweg;
• de positionering van de mavo van het d’Oultremontcollege, die
zich nog meer mag onderscheiden binnen de scholengroep;
• de versterking van de positie van het gymnasium in de regio;
• het onderzoeken van de mogelijkheid van een tienerschool;
• versterking van de praktijkgerichte componenten en de invoering
van Dienstverlening & Producten (D&P) bij het
Van Haestrechtcollege;
• het werken met een device voor alle leerlingen;
• het leren van de ervaring opgedaan met afstandsonderwijs en
hybride onderwijs bij de (gedeeltelijke) sluiting van de scholen
door de pandemie in 2020. De resultaten uit de onderzoeken
naar de beleving en effectiviteit van dat onderwijs moeten we
zeker meenemen in het ontwerp van ons onderwijs voor de
toekomst.
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o

o

De onderwijskwaliteit is op orde. Dat betekent:
• De onderwijsresultaten zijn voldoende en minimaal gelijk aan de benchmark
binnen OMO;
• De tevredenheid van leerlingen, ouders en medewerkers is minimaal gelijk
aan de benchmark binnen OMO;
• De inrichting van de kwaliteitszorg wordt aansluitend gemaakt op de drie
ontwikkelingsgebieden kwalificatie, socialisatie en persoonsontwikkeling;
• Naast de analyse en evaluatie van resultaten (waaronder het meten van
sociale kwaliteit), zal er meer ruimte voor procesevaluatie worden gemaakt
binnen de kwaliteitszorg, aangezien de ontwikkeling of zelfs transitie van
het onderwijs complexe processen betreft die niet altijd lineair aan resultaat
zijn te koppelen. Dit betekent dat er naast kwantitatieve ook meer
kwalitatieve vormen van kwaliteitszorg zullen worden ontwikkeld;
• Daarbij wordt de betrokkenheid en invloed van leerlingen en ouders
vergroot door vormen van dialoog;
• In aansluiting op het in ontwikkeling zijnde beleid van OMO wordt
gezocht naar een meer stimulerende en onderwijs gerelateerde
gesprekscyclus met medewerkers.

We hebben de ambitie een lerende organisatie te zijn. Dat betekent dat:
• Professionalisering belangrijk is en ten dienste zal staan van de doelen van
de organisatie. Dat betekent een belangrijke plek daarin voor het
leren van leerlingen op de drie ontwikkelingsgebieden kwalificatie,
socialisatie en persoonsontwikkeling;
• Er waar mogelijk en noodzakelijk intensief wordt samengewerkt en gericht
en actief kennis wordt gedeeld (synergie);
• Het vormen van lerende netwerken zal worden gestimuleerd, bijvoorbeeld
voor ondersteunend personeel, gezamenlijk onderzoek doen, docenten van
dezelfde vakgebieden;
• Met name op de scholen die een transitie willen bewerkstelligen het
leiderschap op alle niveaus een uitdaging is. Binnen de groep zal
daarom een programma worden opgezet, gekoppeld aan zinvolle thema’s,
gericht op kennisdeling, mobiliteit, vervangbaarheid en doorgroei;
• Speerpunten binnen het strategisch HRM-beleid zijn:
		
- maatwerk in het onderwijs, inclusief passend onderwijs en ict;
		
- aandacht voor medewerkers binnen de transitie van het onderwijs;

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

- omgaan met de krapte op de arbeidsmarkt;
- aandacht voor de werkdruk en werkdrukbeleving;
- diversiteit;
- duurzame inzetbaarheid en vitaliteit van alle medewerkers;
- functiedifferentiatie;
- AOS (academische opleidingsschool);
- Langstraat Academie (De Langstraat Academie verzorgt een
aanbod voor alle medewerkers, mede gebaseerd op de noodzaak
vanuit de onderwijs- en organisatieontwikkeling en de vragen
vanuit de persoonlijke ontwikkelingsplannen;
- praktijkonderzoek.

o

De bedrijfsvoering is op orde. Dat betekent:
• In het licht van risico’s op de bekostiging wordt gestreefd naar
een structurele solide bedrijfsvoering, waaronder een sluitende begroting
en weerstandsvermogen van 8%;
• De algemene filosofie is specialismeontwikkeling op het niveau van de
scholengroep. De uitvoering van de bedrijfsvoering vindt daar plaats waar
deze het beste past (op groepsniveau of op schoolniveau);
• Speerpunten binnen de bedrijfsvoering zijn:
		
- aandacht voor de ouderbijdrage;
		
- leermiddelenbeleid;
		
- aansluiting tussen de onderwijsontwikkeling en de
		
schoolgebouwen;
		
- efficiency in de schoolgebouwen;
		
- duurzaamheid;
		
- subsidie- en sponsorbeleid;
		
- flexibele schil;
		
- de geambieerde onderwijsontwikkeling dient gerealiseerd te
		
worden binnen de financiële kaders van de meerjarenbegroting;
		
- op het gebied van ict is de ambitie dat alle leerlingen over een
		
device beschikken dat ingezet wordt als middel bij het realiseren
		
van de doelen op de drie ontwikkelingsgebieden voor de
		
leerlingen. Daarnaast is de ambitie om de basisvoorzieningen op
		
het gebied van ict op orde te brengen, evenals de basiskennis bij
		
docenten en overige medewerkers.
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5. Doelen en acties voor onderwijs, onderwijskwaliteit en ict

Hieronder staan de doelen en acties bij de ambities onderwijs,
onderwijskwaliteit en ict. Deze geven op hoofdlijnen aan wat er gaat
gebeuren. In de jaarplannen worden de acties uitgezet in de tijd en
zijn er per schooljaar mijlpalen aangegeven waarop in de planning
gestuurd kan worden.
Bij de eerste actie (het maken van een verbeterplan) is de actor al
bepaald (in dit geval: de scholen van de scholengroep). Bij de andere
acties zal in overleg bepaald worden wie binnen de scholengroep de
genoemde acties zal ‘trekken’ en/of uitvoeren. In de loop der tijd kan
het voorkomen dat duidelijk wordt dat een ambitie toch beter op een
andere manier kan worden bereikt. In dat geval is het natuurlijk slim
om met de veranderende situatie mee te bewegen en niet star vast
te houden aan wat er destijds 2020 is bedacht. In die zin zijn de hier
beschreven acties dus niet in steen gebeiteld.

Inleiding onderwijs

De scholengroep heeft een duidelijke opvatting over wat de
onderwijskwaliteit is die zij voor de organisatie voor ogen heeft en die
zij de leerlingen wil bieden. We lichten hier vijf aspecten uit.
Ten eerste vindt de scholengroep het belangrijk dat leerlingen zich
breed ontwikkelen: niet alleen cognitief, maar ook psychologisch, sociaal
en maat- schappelijk. De scholen van de scholengroep zijn hier allen
aan toegewijd en besteden veel aandacht aan loopbaanbegeleiding
(ontdekken wat bij je past) en burgerschapsontwikkeling die soms
geïntegreerd is in reguliere vaklessen of een apart vak is in klas 1 en
2. Ook doen alle scholen maatschappelijke projecten die passen bij
hun leerlingenpopulatie, zoals goede doelenacties De scholen hebben
ook warme banden met het bedrijfsleven, zoals met DMG en de
Rabobank.
Ten tweede vindt de scholengroep het een cruciaal element van zijn
onderwijskwaliteit dat alle leerlingen een warm welkom ervaren en dat
ze zich op school bevinden in een stimulerende leeromgeving.
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Ten derde: leerlingen vinden binnen de scholengroep de juiste plek. Dat kan zijn het
niveau van het onderwijs (zoals vmbo, havo of vwo) maar ook de aard van het onderwijs:
meer of minder gestructureerd of zelfsturend. De samenstelling van de scholengroep
maakt dit mogelijk, waarbij de scholengroep ernaar streeft om leerlingen zoveel mogelijk
in het reguliere voortgezet onderwijs te onderwijzen.
Ten vierde: het is duidelijk dat onderwijsflexibilisering noodzakelijk wordt. Wij hebben
de ambitie en de wens om de positieve ervaringen en de geleerde lessen van de
corona-periode om te zetten in structurele veranderingen. We denken hierbij aan meer
mogelijkheden voor maatwerk voor leerlingen, maar ook aan ict: een professioneler
gebruik van technologie en digitale leermiddelen.
Ten vijfde: toetsing en examinering, In de schoolplanperiode ontwikkelen we door
aan vormen van formatief werken. Formatief werken heeft als doel het leerproces te
verbeteren. Daartoe wordt regelmatig vastgesteld hoe leerlingen zich ontwikkelen.
Op grond van de bevindingen bepaalt de leraar hoe het leerproces het beste vorm
kan krijgen. Cruciaal bij formatieve toetsing is het geven van feedback. Dit versterkt
de motivatie van leerlingen en geeft richting bij hun verdere ontwikkeling. Formatieve
toetsing wordt niet alleen door de leraar uitgevoerd, ook self-assessment en peerassessment zijn goed mogelijk. Voorwaarden voor effectieve formatieve toetsing
zijn: betekenisvolle toetsen, regelmatige toetsing, professionele docenten, betrokken
leerlingen en een toetscultuur die is gericht op onderwijsverbetering.
In een dergelijk nieuw onderwijsconcept is verweven het formatief werken en het
herijken van de schoolexamens. De ontwikkeling naar meer eigentijds onderwijs, dat
beter voorbereidt op vervolgonderwijs en maatschappij, vraagt mede om deze herijking.
We willen in plaats van beoordelen van het leren, naar toetsen om van te leren. De
wijze waarop we examineren is een vliegwiel voor de ingezette ontwikkeling naar meer
eigentijds onderwijs. Meer flexibel, eigentijds onderwijs vraagt om meer flexibele,
eigentijdse vormen van (school)examens en toetsen.

Inleiding onderwijskwaliteit

Onze leerlingen hebben recht op goed onderwijs. De kwaliteit daarvan mag geen toeval
zijn. Daarom hebben we een stelsel van kwaliteitszorg ingebed in onze organisatie.
Op scholengroepniveau hebben we een beleidsmedewerker onderwijskwaliteit, die
samenwerkt met de kwaliteitsportefeuillehouder van iedere locatie. We zien de kwaliteit
van ons onderwijs als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van schoolleiders,
docenten en onderwijsondersteunend personeel. Iedere betrokkene werkt vanuit zijn
eigen rol aan de versterking van de onderwijskwaliteit.
We ontwikkelen daartoe binnen de scholengroep een kwaliteitskalender, die de
scholen de mogelijkheid biedt om ‘van en met elkaar te leren’, ‘kennis te delen’ en
onze ‘verbeteringsgerichtheid’ nog verder vorm te geven. We werken aan duurzame
kwaliteit en de ambitie is gericht om naar “goed” te gaan. Om de kwaliteitscultuur
verder te professionaliseren werken we op scholengroepniveau aan het verhogen van
de datageletterdheid. Data-analyse kan laten zien wat effectieve interventies zijn om de
voortgang van individuele leerlingen te bevorderen. Door samen te werken, analyseren
en waardevrij te concluderen worden medewerkers meer datageletterd. We gebruiken
hierbij het programma MMP van TIG.
Over onze onderwijskwaliteit leggen we verantwoording af aan alle interne en externe
belanghebbenden. De resultaten maken we zichtbaar in “Scholen op de Kaart” en
bespreken we frequent met ons bestuur, de medezeggenschapsraad (waarin ouders/
leerlingen en personeel zijn vertegenwoordigd) en de raad van advies.
Professioneel statuut
In schooljaar 2020-2021 heeft de scholengroep het professioneel statuut ingevoerd,
zodat medewerkers mee kunnen praten over de wijze waarop zeggenschap en
autonomie in de school wordt vormgegeven. De MR heeft aangegeven dat er aan het
eind van dit schooljaar een evaluatie dient plaats te vinden, waarna er mogelijk enkele
bijstellingen komen.
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Bevindingen Cohort onderzoek
Jaarlijks ontvangen de scholen binnen OMO Scholengroep De Langstraat een
rapportage vanuit NRO naar aanleiding van het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs.
Dit rapport geeft inzicht in de onderwijsloopbaan van leerlingen. Hierbij wordt ingegaan
op de schoolloopbaan gedurende het VO en de onderwijscarrière na het behalen van
het diploma. Het rapport geeft een beeld hoe leerlingen het doen vergeleken met een
voorspelde referentiewaarde (op basis van leerlingpopulatie en schoolkenmerken).
Daarnaast wordt de school vergeleken met het landelijke gemiddelde. De rapportages
worden door de bovenschools kwaliteitsmedewerker besproken met de kerndirectie. In
2019 was het percentage vmbo-leerlingen dat doorstroomt naar de havo en binnen 2
jaar het diploma haalt aanleiding om deze doorstroom in de kerndirectie te bespreken
en beleid te vormen. Voor het vervolgsucces zijn nog geen doelen vastgesteld.

Inleiding ict

We hebben in 2020 geleerd dat leren voor een deel plaats-, tijd- en deels
docentonafhankelijk kan plaatsvinden. We kunnen dus flexibeler gebruik maken van
leermiddelen en meer variëren met onderwijstijd. Dat vraagt veel logistieke flexibiliteit,
maar nog belangrijker: het vraagt voortdurende aandacht voor de vraag waartoe we
onderwijs geven. We moeten aandacht houden voor de waarden en doelen van het
onderwijs, zodat we die bij alle veranderingen en nieuwe mogelijkheden voorop blijven
stellen.
Naast de goede mindset en de benodigde financiële middelen is de basis om meer
digitale middelen in het onderwijs in te zetten, een solide ict-netwerk. Als dit goed
functioneert, is het toepassen van digitale leermiddelen en apparaten al een stuk
makkelijker. Het is onmogelijk om kwalitatief goed digitaal onderwijs te geven als die
basis er niet is. Vandaar dit essentiële aandachtspunt.
De inzet van ict in het onderwijs biedt dus veel kansen voor onze leerlingen en
docenten. Onze onderwijsambities vormen de basis voor een doordachte en
doelgerichte inzet van ict.
Deze ambities voor ict in het onderwijs zijn gebaseerd op 3 pijlers:
o
autonomie;
o
toekomstgericht;
o
maatwerk.

Autonomie
Autonomie levert een positieve bijdrage aan het onderwijs,
doordat het de intrinsieke motivatie van de leerlingen bevordert.
Om in de huidige en toekomstige samenleving te kunnen leren,
leven, werken en spelen, is autonomie essentieel: zelf aan de slag durven en kunnen
gaan met digitale toepassingen en de verantwoordelijkheid kunnen nemen voor de
keuzes die zij hierbij maken.
Wij stimuleren de autonomie van onze leerlingen door hen inzicht te geven in hun eigen
leerproces en hen hierin meer verantwoordelijkheid te geven. Digitale applicaties helpen
docenten en leerlingen inzicht te krijgen in hun leerproces en logische volgende stappen
in het leerproces te bepalen en te zetten. Daarnaast stimuleren wij autonomie door
toekomstgericht onderwijs te bieden, gericht op zelfredzaamheid in onze mediarijke
samenleving.
Toekomstgericht
Als scholengroep willen wij onze leerlingen voorbereiden op hun toekomst in een
samenleving, waarin techniek een steeds grotere rol krijgt. Ons doel is het ontwikkelen
van digitale geletterdheid bij onze leerlingen en hen te leren omgaan met de
mogelijkheden en risico’s van hedendaagse media. Daarom krijgen de 21e eeuwse
vaardigheden, waaronder ict basisvaardigheden, mediawijsheid en computational
thinking, vanaf schooljaar 2020-2021 een vaste plek in het curriculum.
Maatwerk
We willen het onderwijs meer flexibiliseren en personaliseren. Digitaal leermateriaal kan
hierbij ondersteunen. Wij streven ernaar om meer leermateriaal digitaal aan te bieden.
De beschikbaarheid van kwalitatief hoogwaardig materiaal is daarbij een voorwaarde.
Het leermateriaal moet aan de volgende eisen voldoen:
o
is aantrekkelijk en uitdagend, vergroot het leerplezier;
o
laat de leerling doelgericht leren;
o
geeft de leerling inzicht in en verantwoordelijkheid over zijn eigen leerproces;
o
maakt het mogelijk de voortgang en ontwikkeling te volgen;
o
ondersteunt bij differentiatie en (in de toekomst) bij het bieden van maatwerk.
Alle secties hebben binnen ons huidige leermiddelencontract de mogelijkheid te kiezen
voor digitaal lesmateriaal. Secties kunnen zelf kiezen welke mate van digitalisering het
beste past bij hun vak.
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Docenten worden gestimuleerd zelf bestaand digitaal leermateriaal te arrangeren en/of
nieuw digitaal leermateriaal te ontwerpen (de docent als architect van zijn onderwijs). Zo
nodig bieden we hierbij training en begeleiding aan.
Ter ondersteuning van de inzet van digitaal leermateriaal is het noodzakelijk te
beschikken over een ELO die het bieden van maatwerk ondersteunt en de leerling
inzicht in zijn eigen leerproces geeft. Het Van Haestrechtcollege en de Walewyc-mavo
werken vanaf schooljaar 2019-2020 met een ELO (Itslearning). De andere 2 scholen
hebben te maken met de aanbesteding van de ELO door OMO. Inmiddels wordt Teams
door alle vier de scholen intensief gebruikt ten behoeve van onderwijs op afstand.
Docenten en leerlingen zijn hier erg enthousiast over. Dat kan gevolgen hebben voor de
keuze voor wel/niet een ELO.
Voorwaarden
Om ict in te kunnen zetten ten behoeve van autonomie, toekomstgericht onderwijs en
maatwerk, moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
o
beschikbaarheid van voldoende betrouwbare devices
Binnen enkele jaren zullen alle locaties werken met devices voor leerlingen en
docenten. De locaties volgen hierbij een verschillend tempo: enkele locaties
hebben devices in leerjaar 1 en 2. Daarnaast is er geïnvesteerd in het
uitbreiden van het aantal laptops op school, door de aanschaf van nieuwe
laptopkarren en het reviseren van bestaande laptops.
De komende jaren zullen steeds meer vast computersystemen worden
vervangen door laptops. Zo kunnen ook in de overige klassen devices flexibel
ingezet worden.
o
een goede ict infrastructuur
Onze scholen zijn inmiddels alle vier voorzien van een goede ict infrastructuur.
De komende jaren waken we voor het behouden van deze belangrijke basis.
o
goede ict ondersteuning
Onze ict afdeling werkt continu aan het verbeteren van de dienstverlening.
o
voldoende (didactische) ict vaardigheden van onze medewerkers
Via het aanbod van onze huisacademie, de Langstraat Academie en
studiedagen op de scholen worden onze medewerkers bijgeschoold op
het gebied van ict basisvaardigheden en didactische ict vaardigheden. Dit blijft
een voortdurend punt van aandacht.
o
beschikbaarheid van voldoende geldmiddelen
De begroting voor de komende jaren voorziet hierin.

De implementatie en het tempo zullen in overleg met de secties op de locaties worden
afgestemd. De scholengroepbrede werkgroep Digitaal Ontwikkelteam (DOT), bestaande
uit de ict-coördinatoren van elke school en de bovenschools ict-coördinator, neemt bij
de uitvoering het voortouw.

Doelen en acties onderwijs, onderwijskwaliteit en ict
Onze scholen behoren tot de 25 procent best presterende scholen van Nederland.
o
Elke school heeft een jaaragenda kwaliteit.
o
We beoordelen per schooljaar op vooraf vastgestelde momenten verschillende
kwaliteitsaspecten.
o
Elke school maakt een verbeterplan, voert dit uit en monitort de resultaten.
o
Voor het versterken van de examens werken de scholen samen bij de
opstelling van de PTA’s.
o
Voor elke school is het einddoel gericht op de kwalificatie “goed”.
Onze leerlingen overtreffen hun eigen verwachtingen en die van anderen.
o
We bieden leerlingen verschillende mogelijkheden om optimaal te presteren,
zoals maatwerktrajecten.
o
We onderzoeken hoe we verwachtingen kunnen meten, beïnvloeden en
managen.
Onze leerlingen zijn goed voorbereid op hun vervolgstap en rol in de samenleving.
o
We ontwikkelen per school een visie op goede loopbaanbegeleiding en voeren
die uit.
o
We introduceren een aanpak voor burgerschapsonderwijs die gebaseerd is op
de werkwijze uit de pilot Academische Werkplaats UvA en/of de doelen uit
Curriculum.nu.
Onze leerlingen plaatsen we in de voor hen meest passende onderwijsroute. Als wij die
route niet in huis hebben, begeleiden we de leerling in het kader van passend onderwijs
naar een passender plek.
o
We ontwikkelen een aanpak voor de leerlingbegeleiding bij de overgang
van basis naar voortgezet onderwijs en de monitoring en begeleiding daarna
op onze scholen.
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o

o

We werken in het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO De
Langstraat 30-09 samen met de collega-scholen om elke leerling op
een passende plek te krijgen en voorkomen daarmee zo veel mogelijk
voortijdig schoolverlaten en thuiszitten.
We zien het als onze taak om iedere leerling adequate ondersteuning te bieden
door het bieden van tijdige hulp en preventieve ondersteuning, in een zo licht
mogelijke vorm, zo dicht mogelijk bij huis, op de meeste effectieve wijze en
door de meest geschikte persoon of instelling.

Onze leerlingen hebben een hoog niveau van digitale geletterdheid.
o
We introduceren een aanpak voor digitale geletterdheid die mede gebaseerd
is op Curriculum.nu. Er is ook daarbij ook aandacht voor mediawijsheid, voor
de veiligheids- en privacyaspecten en de rol van ict in de samenleving.
We gebruiken ict om onderwijs te verbeteren, welbevinden te vergroten en
docententekorten op te vangen.
o
We inventariseren de mogelijkheden die ict ons biedt en implementeren
oplossingen die bij ons passen. Bij het laatste element betrekken we ook de
ontwikkelingen in de regionale arbeidsmarkt van OMO, het project RAPMidden-Brabant en de gesprekken met andere besturen in de regio in het
kader van de leerlingdaling (LVO) en een RPO.
o
We zorgen voor een solide ict-infrastructuur en netwerk.
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6. Doelen en acties voor HRM & professionalisering
Hieronder staan de doelen en acties bij de HRM en professionalisering. Deze geven op
hoofdlijnen aan wat er gaat gebeuren. In de jaarplannen worden de acties uitgezet in de
tijd en zijn er per schooljaar mijlpalen aangegeven waarop in de planning gestuurd kan
worden.

Inleiding HRM en professionalisering

Ons uitgangspunt is het personeelsbeleid af te stemmen op onze onderwijskundige
doelen met daaraan gekoppeld de professionele ontwikkeling en duurzame
inzetbaarheid van al onze medewerkers.
Het tekort op de arbeidsmarkt voor gekwalificeerde docenten - vooral in de tekortvakken
- wordt alsmaar groter. Door het formatieproces al in februari voorafgaand aan het
komende schooljaar te starten, zijn we er tot nu toe in geslaagd voor het overgrote deel
de formatie kwantitatief en kwalitatief op peil te houden. Het kwalitatief goed invullen
van tussentijdse vervangingsvacatures wordt echter in toenemende mate problematisch.
Steeds vaker moeten we hiervoor helaas detacherings-/uitzendbureaus inschakelen.
De kosten hiervan zijn meestal onevenredig hoog, mede als gevolg van de 6-weken
termijn uit de cao. We proberen daarom steeds vaker stagiaires, studenten, al dan
niet via de AOS, in een vroeg stadium aan onze scholengroep te verbinden door ze
een prettige leer- en werkomgeving aan te bieden. Ook lukt het ons in een enkel geval
gepensioneerde medewerkers te verlokken zich opnieuw in te zetten.
Professionele ontwikkeling komt, vanuit de autonomiegedachte en de professionele
ruimte, bij voorkeur voor een groot deel voort uit de persoonlijke doelen van de
medewerker. Deze moeten uiteraard passen binnen de kaders van het schoolplan en de
organisatiedoelen. Het personeelsbeleid geven we een sterke impuls door veel aandacht
te geven aan lesbezoeken. Daartoe is een kijkwijzer ontwikkeld voor lesobservatie en
-beoordeling. Het toetsen wordt ook onder de loep genomen.
De OOP-geleding en het middenmanagement vergeten we niet. Zij geven ondersteuning
en sturing aan veel belangrijke processen in de school en moeten daarvoor goed
zijn opgeleid en toegerust. Dat nemen we mee in de gesprekscyclus (POP). De
gesprekscyclus is voor de professionele ontwikkeling en het gesprek daarover heel
belangrijk.
De scholengroep maakt deel uit van de Academische Opleidingsschool-W(est). De AOS
kan een belangrijke pijler onder onze professionalisering en academisering en het doen

van onderzoek zijn. Ook de aanwezigheid van veel studenten in een groot aantal secties
is een positieve zaak.
Promotieonderzoeken van onze docenten en andere onderzoeken, almede deelname
aan de Lerarenbeurs worden door ons gestimuleerd. Ook middels collectieve scholing,
soms ook door meerdere locaties gezamenlijk, wordt de deskundigheid onderhouden
en vergroot. OP’ers die geïnteresseerd zijn in een taak of functie op leidinggevend
gebied geven we jaarlijks de gelegenheid deel te nemen aan de training oriëntatie op
teamleidershap (OOT).
Op onze scholen wordt in het kader van innovatie, profilering of andere noodzakelijke
veranderingen onderzoek gedaan naar organisatievormen die meer recht kunnen
doen aan de gewenste professionele ruimte en de autonomie van de medewerkers.
Bevoegdheden en verantwoordelijkheden komen daarbij waar mogelijk lager in de
organisatie te liggen. Het in 2019-2020 ingevoerde professioneel statuut kan een
stimulans geven aan de betrokkenheid van medewerkers bij beleidsvoornemens en
leiden tot meer draagvlak en een grotere participatie.
Het is in het belang van zowel de medewerkers als de organisatie dat medewerkers
vanaf de eerste aanstelling tot aan hun pensionering optimaal kunnen blijven
participeren in het onderwijsproces en daardoor gemotiveerd worden en blijven. Daarom
is het nodig om in te zetten op organisatievormen en regelingen die de duurzame
inzetbaarheid van alle werknemers stimuleren. Daarom kijken we naar initiatieven en
interventies die effectief blijken, bijvoorbeeld op het terrein van flexibel organiseren.
Hieronder rekenen we o.m. methoden om de werkdruk aan te pakken en het
werkplezier te stimuleren en aan het slim omgaan met tijd.
Het huidige taakbeleid moet tegen het licht worden gehouden. Daarbij moet beoordeeld
worden of het taakbeleid werkdruk reguleert en reduceert of juist een oorzaak is voor
werkdruk in de organisatie en om die reden wellicht aangepast moet worden. Als er
behoefte is aan aanpassing, moet worden bekeken of het taakbeleid recht doet aan alle
vier de aspecten: dus naast taakomvangbeleid, ook aandacht voor taakverdelingsbeleid,
taakbelastingsbeleid en belastbaarheidsbeleid. We zoeken daartussen de balans.
Deelnemers aan onze denksessies gaven aan dat de rol van de docent de komende
jaren verandert: de docent als alwetende kennisoverdrager zal zich vaker opstellen als
coach die leerlingen bij hun individuele leerreis begeleidt.
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Deze veranderde rol van docenten heeft ook weerslag op de vereiste competenties
van leidinggevenden. Professionalisering betreft dus zowel docenten als hun
leidinggevenden. We willen daarom de komende jaren meer aandacht gaan besteden
aan de ontwikkeling van leidinggevenden.

o

We streven ultiem naar een school met medewerkers die hun vakbekwaamheid
onderhouden en ontwikkelen en die een open blik naar de maatschappij hebben. Met
medewerkers die de ambitie hebben en de verantwoordelijkheid voelen om de kwaliteit
van hun onderwijs te vergroten op basis van (wetenschappelijk) onderzoek en graag
mee willen praten en denken en handelen om gezamenlijk hert onderwijs en de school
naar een hoger plan te brengen.

Onze leidinggevenden beschikken over uitstekende leiderschapskwaliteiten.
o
We investeren in leiderschapsontwikkeling naar normen die we zelf
vaststellen.
o
We streven naar een gelijk percentage mannen en vrouwen in de organisatie.
Bij de aanname van nieuwe medewerkers op leidinggevende posities kiezen
we bij gelijke geschiktheid voor een vrouw. De scholengroep legt eens in de 4
jaar in een document vast met streefcijfers voor de volgende periode.
(Evenredige vertegenwoordiging vrouwen in de schoolleiding (art. 32d WVO).
o
Onze scholen participeren actief in de Academische opleidingsschool (AOS)
en de Langstraat Academie en bieden studenten en medewerkers een
breed programma van opleiden en onderzoek.
o
We intensiveren de werving voor stageplaatsen op onze scholen voor de AOS
en promoten de opleiding tot werkplekbeleider onder onze docenten.
o
De opzet en het deels vraaggestuurde aanbod van onze Langstraat Academie
worden gecontinueerd en we gaan meer docenten oproepen om deel te
nemen in het kader van hun professionalisering.

Doelen en acties voor HRM & professionalisering

We beschikken over voldoende medewerkers die gekwalificeerd zijn.
o
We investeren in het welbevinden van onze medewerkers.
o
We behouden (toekomstige) docenten en zij-instromers die aan onze
opleidingsscholen verbonden zijn.
Onze medewerkers zijn toegerust om de onderwijsambities en transities van de
organisatie te realiseren.
o
We richten voor en met medewerkers professionale leergemeenschappen op
in de scholen.
o
We bieden docenten scholing over de belangrijkste pedagogische en
didactische principes.

o

We ontwikkelen scholing voor en door medewerkers om hun digitale
geletterdheid te vergroten.
We promoten de deelname van medewerkers aan de professionele dialoog in
het kader van het professioneel statuut.
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7. Doelen en acties Samenwerking (in- en extern)
Meerwaarde scholengroep en bedrijfsvoering

Hieronder staan de doelen en acties bij samenwerking, de meerwaarde scholengroep en
bedrijfsvoering. Deze geven op hoofdlijnen aan wat er gaat gebeuren. In de jaarplannen
worden de acties uitgezet in de tijd en zijn er per schooljaar mijlpalen aangegeven waarop
in de planning gestuurd kan worden.

Inleiding Samenwerking

De regio De Langstraat is niet groot. Dat betekent dat het belangrijk is dat alle
onderwijspartners goed met elkaar samenwerken. Complicerend in de samenwerking
tussen de VO-scholen is dat er sprake is van stevige concurrentie. Niettemin moeten we
elkaar met het oog op de krimp in de toekomst weten te vinden. Doordat de scholengroep
de grootste partij is, wordt vaak van ons initiatief verwacht. Dit geldt mutatis mutandis
binnen het bestuur van het samenwerkingsverband passend onderwijs, als het bijv. gaat
om leerlingen die op een andere school geplaatst dienen te worden.
Ook intern is in een scholengroep samenwerking van groot belang. Als groep kunnen en
moeten we een meerwaarde hebben, maar dan moeten de afspraken duidelijk zijn. Als
ieder zich zou beroepen op eigen belang, dan is er geen toekomst. Tijdens de denksessies
bleek dat de mogelijkheden voor deze samenwerking op dit moment nog te weinig benut
worden. Wel bleek dat er bij de scholen van de scholengroep veel bereidheid is om met
elkaar mee te denken en om van elkaar te leren. Aan samenwerken, kennis delen en van
elkaar leren ontlenen we onze kracht en ons voortbestaan. Dat dient dus gestimuleerd te
worden.

Inleiding Meerwaarde van de scholengroep

De doelen en acties hieronder laten zien welke meerwaarde de scholengroep wil bieden
aan leerlingen, medewerkers, de scholen en de regio. Dit zijn zaken waardoor leerlingen en
hun ouders voor een school van de scholengroep kiezen, dat medewerkers bij scholen van
de scholengroep willen werken en blijven werken en dat de scholen bij de scholengroep
willen horen en dat (onderwijs)partijen graag samenwerken met de scholengroep.
Een voorbeeld hiervan is de inzet van de scholen van de scholengroep om leerlingen te
laten ontdekken wat hun talenten zijn en hoe ze deze het beste kunnen ontwikkelen. Of dat
scholen van de scholengroep medewerkers de kans willen geven om ook andere talenten
dan die ze voor hun dagelijks werk inzetten, te gebruiken of dat ze ook eens op een andere
locatie aan de slag kunnen en niet alleen omdat hun werkgelegenheid in het geding is..
Binnen de scholengroep mogen scholen een eigen profiel neerzetten en van daaruit op
eigen wijze werken aan de gezamenlijke strategie.

Niet vanwege een onterecht beroep op eigenheid, maar vanwege de meerwaarde
die het heeft voor ons allemaal. Het leveren van deze meerwaarde komt niet vanzelf.
Het vraagt aandacht, denkkracht en doorzettingsvermogen, elke dag weer. De hier
beschreven strategie draagt eraan bij dat deze meerwaarde ook de komende jaren
voor al de betrokkenen realiteit kan blijven.

Inleiding Bedrijfsvoering

Vaak wordt, wanneer het gaat om bedrijfsvoering, alleen gekeken naar harde zaken:
cijfers, aantallen, fte’s, reserves en gebouwen. Het domein behelst echter veel meer en
is voor de organisatie en het onderwijs van groot belang. Bedrijfsvoering creëert mede
de voorwaarden waardoor het onderwijsproces het werk goed kan doen.
Logisch denken hierover leidt tot samenwerking op horizontaal en verticaal niveau,
gericht op het waarmaken van beloften. Een ondoelmatig beheer van de schaarse
economische middelen en een ondersteunende afdeling die onvoldoende faciliterend
en waardetoevoegend wordt ingezet, is funest voor de doelmatigheid en de kwaliteit
van de organisatie. Daarom hechten wij veel waarde aan een goede bedrijfsvoering en
besteden daar ruim aandacht aan.

Visie op situatie en doelen bedrijfsvoering
A financiën
o
streven naar een scholengroep met 4 financieel gezonde scholen;
o
jaarlijkse exploitatie met sluitende begrotingen is op orde;
o
herstel weerstandsvermogen is nog gaande, doel is om eind 2023
streefwaarde van 8% te bereiken;
o
daarvoor is komende 3 jaar een jaarlijks gemiddeld exploitatie-overschot van
circa € 275.000,- vereist;
o
na realiseren streefwaarde 8% is ambitie een weerstandsvermogen
schommelend tussen 8% en 10%;
o
een zorgvuldig en strak financieel beleid met monitoring van exploitatie
en formatie per locatie aan de hand van maand/kwartaalrapportages c.q.
uitputtingsoverzichten blijft noodzakelijk om de financiële middelen zo
optimaal mogelijk te benutten;
o
effectieve en efficiënte bedrijfsvoering;
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o
o

door goede samenwerking binnen de scholengroep nog meer synergievoordelen
realiseren op het gebied van inkoop, ict, huisvesting, administratie, kwaliteit, etc.
meer ondersteunende processen onder centrale regie laten plaatsvinden en
mede hierdoor de overhead scholengroepbreed zo laag mogelijk te houden,
waarbij gestreefd wordt naar maximaal het gemiddelde van vergelijkbare OMOscholen (nu:16,3%).

B onderwijs en ict
(zie ook hoofdstuk 5 voor de 3 pijlers voor ict in het onderwijs)
o
werken volgens opgesteld ict beleidsplan scholengroep (en scholen);
o
ict infrastructuur is op orde en van groot belang dit zo te houden door
investeringen in hardware/software/netwerk volgens investeringsbegroting;
o
devices voor alle leerlingen uiterlijk in 2024-2025, wel verschillend tempo per
school;
o
ontwikkelen (didactische) ict-vaardigheden in Langstraat Academie en op
studiedagen van onze scholen. Dit is groot punt van aandacht omdat
tekortkomingen hierin worden waargenomen.
3 pijlers voor ict in het onderwijs
•
autonomie
- stimuleren autonomie leerlingen;
- leerlingen (en docenten) inzicht geven in voortgang leerproces van individuele
leerlingen.
•
toekomstgericht
- leerlingen voorbereiden op hun toekomst in onze mediarijke samenleving;
- 21e-eeuwse vaardigheden, waaronder ict basisvaardigheden, mediawijsheid
en computational thinking, krijgen vanaf schooljaar 2021-2022 een vaste plek
in het onderwijscurriculum.
•
maatwerk
- flexibiliseren en personaliseren van onderwijs met behulp van een volwaardige
digitale leeromgeving (ELO) en toegang tot digitaal lesmateriaal;
- m.i.v. schooljaar 2021-2022 hebben alle scholen de beschikking over een
eigen ELO. Binnen de scholengroep maximaal 2 verschillende ELO’s;
- in schooljaar 2022-2023 doel verhouding folio/digitaal 60% / 40%;
- alle onderwijssecties in onze scholen hebben de mogelijkheid te kiezen voor
digitaal lesmateriaal;

- docenten stimuleren en faciliteren in het arrangeren van bestaand digitaal
leermateriaal en/of het ontwerpen van nieuw digitaal leermateriaal (docent
als architect van zijn onderwijs);
- scholengroep brede Digitaal Ontwikkel Team (DOT), bestaande uit
bovenschoolse ict-coördinator en ict-coördinatoren van elke school is
“kartrekker” neemt voortouw in digitale ontwikkelingen.
C geldelijke bijdragen / sponsoring
o
convenant “Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring”l
o
een actief beleid om sponsors aan te trekken, momenteel geen sprake van
bijdragen vanuit sponsoring;
o
MR heeft ingestemd met sponsorbeleid, document staat op website.
D ouderbijdrage
(algemeen: voor details verwijzen wij naar de schoolgidsen)
o
OMO heeft 9 uitgangspunten voor ouderbijdragen van scholen geformuleerd,
waaraan onze scholen zich houden;
o
Alle ouderbijdragen voorafgaand aan schooljaar via schoolgids
gecommuniceerd;
o
Jaarlijkse instemming MR;
o
Extra aandacht sociaal vangnet voor ouders/leerlingen.
E AVG / privacy
o
werken volgens beleidsplan/actieplan AVG / privacy;
o
functionaris gegevensbescherming scholengroep, privacy verantwoordelijke
per school;
o
halfjaarlijkse update voortgang actielijst avg/privacy;
o
bewustwording onder medewerkers vraagt nog steeds aandacht. In het
aanbod van de Langstraat Academie wordt dit opgenomen.
F duurzaamheid
o
verduurzamen van onze schoolgebouwen, met name in Drunen en
Kaatsheuvel;
o
schoolgebouw MOL/WAL voldoet aan hedendaagse duurzaamheidseisen (bijv.
zonnepanelen);
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o
o
o
o
o

mogelijkheden bij verwezenlijking vernieuwbouw- en/of renovatieplannen Drunen
en Kaatsheuvel (paragraaf G). Huisvestingsambitie uiterlijk schooljaar 20232024;
daarna ook mogelijk zonnepalen op deze locaties weer in beeld;
duurzaamheidsplan opstellen (MJB 2020-2024);
duurzaamheid ook een plek geven in het onderwijs aan leerlingen;
ook aandacht vragen voor fair trade (catering).

G huisvesting
o
schoolgebouwen en de directe omgeving moeten een gezonde en veilige leer- en
werkomgeving voor leerlingen en medewerkers zijn;
o
sinds 2014 nieuwbouw in Waalwijk (MOL+WAL);
o
schoolgebouwen in Drunen (DOU) en Kaatsheuvel (HAE) lopen achter;
o
DOU had nog wel kleine uitbreiding in 2014 i.v.m. Technasium;
o
echter overgrote deel gebouw sterk verouderd en gedateerd, o.a. slechte
klimaatbeheersing / ventilatie bij beide scholen;
o
bestuur in gesprek met gemeente Heusden (sinds 2017) en Loon op Zand (sinds
2019) over het IHP en (levensduurverlengende) renovatie of nieuwbouw voor
beide scholen;
o
in kaart brengen kosten van bijbehorende scenario’s in 2020 afgerond, daarna
bestuurlijk gesprek aangaan met beide gemeente om duidelijkheid te creëren.
Ambitie is 2023/2024 herhuisvestingsplannen voor beide scholen gerealiseerd,
maar wel afhankelijk hierin van derden;
o
in beide gebouwen moet nog wel geïnvesteerd te worden om deze for the time
being in stand te houden;
o
iedere 4 jaar mop en ri&e voor scholengroep updaten.
H PR en werving
o
in een sterk concurrerende regio en in een situatie van (lichte) demografische
krimp, zoals in delen van de Langstraat, moet je je als middelbare school duidelijk
profileren en positioneren;
o
“corporate communicatie” heeft tot doel een positief beeld van onze
scholengroep uit te dragen als onderwijsaanbieder, maatschappelijke partner en
werkgever;
o
het is belangrijk dat er op schoolpleinen in het primair onderwijs positief over ons

o
o

o

gepraat wordt, zodat ook aan ons gedacht wordt op het moment dat
leerlingen een schoolkeuze moeten maken;
het is niet onze bedoeling dure PR-bureaus in te zetten in de strijd om de
leerling, tenzij dat echt noodzakelijk is;
extra tijd en middelen inzetten bij de werving van leerling om de
leerlingstromen naar Waalwijk, Den Bosch en Tilburg enigszins te verleggen
naar onze scholen in Drunen en Kaatsheuvel. Mag niet ten koste gaan van de
leerlingaantallen van de totale scholengroep, waarbij gestreefd wordt naar
circa 3.500 leerlingen (+ 3%) in 2024-25 (DOU 1.300 lln, MOL 1.200 lln,
HAE 400 lln en WAL 600 lln);
nieuw concept “tienerschool” onderzoeken, en zo mogelijk implementeren.

I interne communicatie met medewerkers, docenten, MR, raad van advies
o
communicatie is niet alleen belangrijk om de buitenwereld te vertellen wie we
zijn en wat we doen, maar ook om intern iedereen op de hoogte te houden
o
uit meest recente medewerkersonderzoek blijkt dat interne communicatie
beter kan en moet;
o
onze scholen hebben allemaal in hun verbeterplannen acties opgenomen om
de interne communicatie te verbeteren;
o
digitale communicatie steeds belangrijker, toepassen Microsoft Teams is
voorbeeld daarvan;
o
voeren van de professionele dialoog met medewerkers kan positief bijdragen.
J externe communicatie met belanghebbenden (leerlingen, ouders, gemeente,
bedrijven, instellingen)
o
externe communicatie belangrijk dat informatiestromen voor leerlingen en
hun ouders aan de eisen van de tijd blijven voldoen. Daarom van belang om
de recent vernieuwde websites door te blijven ontwikkelen;
o
herijking communicatieplan en opnieuw vaststellen communicatiemix (nog
niet gerealiseerd uit vorige schoolplan);
o
scholen terughoudender met communiceren via sociale media, ook vanwege
AVG;
o
ook van belang tijdig en adequaat het “goede” gesprek aan te gaan met
gemeenten, bedrijven en instellingen.
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Doelen en acties voor Samenwerking (intern en extern),
Meerwaarde scholengroep en Bedrijfsvoering
Onze scholen onderhouden onderling een vanzelfsprekende samenwerking.
o
We richten voor en met medewerkers professionele leergemeenschappen op
in de scholen.
o
We bieden docenten scholing over de belangrijkste pedagogische en
didactische principes.
o
We ontwikkelen scholing voor en door medewerkers om hun digitale
geletterdheid te vergroten.
Wij zijn gericht op overleg en samenwerken met andere besturen en scholen binnen de
regio.
o
We nemen actief deel aan overlegsituaties in de regio en nemen daartoe zo
nodig zelf het initiatief.
o
Indien wenselijk, nemen wij de lead in werkgroepen, regiegroepen en
stuurgroepen en zijn wij kartrekker of nemen wij het voorzitterschap op ons.
De interne meerwaarde van de scholengroep wordt duidelijk aangetoond.
o
Aan de meerwaarde van de scholengroep moet door alle partijen actief worden
bijgedragen door goed en tijdig af te stemmen en door goed samen te werken.
o
Uit tevredenheidsonderzoeken moet blijken dat de meerwaarde van de
scholengroep wordt herkend.

Doelen en acties Meerwaarde scholengroep en scholen
(intern en extern)

Voor leerlingen
o
We bieden actueel en goed onderwijs en dagen leerlingen uit zich maximaal
te ontwikkelen.
o
We bieden een sociaal veilige en inspirerende omgeving waar alle leerlingen
zich welkom voelen.
o
We borgen dat leerlingen de ruimte hebben om zichzelf te zijn.

o
o
o
o
o

We helpen leerlingen om hun talenten te ontdekken en zich breed te
ontwikkelen.
We maken in ons onderwijs gebruik van actuele (wetenschappelijke)
inzichten.
We ontwikkelen de digitale vaardigheden van leerlingen op een hoog niveau.
We begeleiden leerlingen om een weloverwogen keuze te maken voor hun
vervolgstap.
We benaderen leerlingen vanuit het ‘waarderend perspectief’.

Voor medewerkers
o
We organiseren en faciliteren activiteiten waar medewerkers van en met
elkaar leren.
o
We zijn gastvrij, klantgericht en gaan zorgvuldig om met de tijd van
medewerkers.
o
We bieden medewerkers kansen om aan hun professionele ontwikkeling te
werken.
o
We merken talenten van medewerkers op en bieden hen gelegenheid deze in
te zetten.
o
We zijn een betrouwbare en aantrekkelijke werkgever die het welbevinden
van medewerkers serieus neemt.
o
We benaderen elkaar vanuit het ‘waarderend perspectief’.
o
We bieden medewerkers gelegenheid om op meerdere scholen te werken.
Voor scholen
o
We hanteren hoge ambities ten aanzien van de onderwijskwaliteit.
o
We bieden onze scholen ruimte om binnen de kaders een eigen profiel neer
te zetten.
o
We investeren in onderlinge samenwerking.
o
We zijn efficiënt georganiseerd met, waar dit zinvol is, gezamenlijke
voorzieningen en diensten.
o
We werken vanuit één gezamenlijke visie aan onze gemeenschappelijke
strategie.
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Voor De Langstraat
o
We zijn een katholieke VO-school met een open karakter en bieden elke
jongere uit de regio een plek als deze onze identiteit respecteert.
o
We zijn in staat en bereid om voorbij ons eigen belang te kijken naar het
belang van de regio.
o
We zijn een betrouwbare samenwerkingspartner.
o
We bieden de regio een hoge onderwijskwaliteit.
o
We dragen actief bij aan de Langstraat als regio.

Doelen en acties voor Bedrijfsvoering
o
o
o

Ons weerstandsvermogen komt en blijft in deze schoolplanperiode binnen de
bandbreedte van 8 tot 10%.
Alle locaties hebben aan het eind van de schoolplanperiode adequate
huisvesting: een gebouw dat duurzaam is en dat invulling geeft aan de visie
die wij voor ons onderwijs en organisatie hebben geformuleerd.
De scholen worden voelbaar ontzorgd door het stafbureau.
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