Schoolplan 2018-2022
Compass LVO Parkstad Brunssum
Versie augustus 2019

Schoolstraat 16
6443 BT Brunssum

t. 045 5258616

compass@lvo-parkstad.nl
www.compass-lvo.nl

1

Inhoudsopgave
1.

2.

Inleiding ........................................................................................................................................... 3
1.1.

Wat is een schoolplan?............................................................................................................ 4

1.2.

Besluitvormingsproces ............................................................................................................ 4

Algemene schoolgegevens .............................................................................................................. 5
2.1

Algemene gegevens................................................................................................................. 5

2.2

Bestuur .................................................................................................................................... 5

2.3

Schoolgrootte .......................................................................................................................... 5

3.

Missie en Visie ................................................................................................................................. 6

4.

Onderwijs ........................................................................................................................................ 7

5.

4.1.

Groei ........................................................................................................................................ 7

4.2.

Ontdekken en Ervaren ............................................................................................................. 8

4.3.

Inspiratie .................................................................................................................................. 9

4.4.

Kunst en Cultuur ...................................................................................................................... 9

4.5.

Lichamelijke opvoeding ......................................................................................................... 10

4.6.

LOB ........................................................................................................................................ 12

4.7.

Zicht op ontwikkeling ............................................................................................................ 13

4.8.

Onderwijstijd ......................................................................................................................... 14

Pedagogisch welbevinden ............................................................................................................. 15
5.1.

Pedagogisch beleid ................................................................................................................ 15

5.2.

Relatiemoment ...................................................................................................................... 15

5.3.

Leerlingzorg ........................................................................................................................... 16

6.

Kwaliteitszorg ................................................................................................................................ 17

7.

Personeel ....................................................................................................................................... 19
7.1

Scholingsplan ......................................................................................................................... 19

8.

Financiën ....................................................................................................................................... 20

9.

Communicatie ............................................................................................................................... 21
9.1

Interne communicatie ........................................................................................................... 21

9.2

Externe communicatie .......................................................................................................... 21

9.3

Ouderbetrokkenheid ............................................................................................................. 22

Bijlagen .................................................................................................................................................. 23

2

1. Inleiding
De scholen van het voormalig LVO Parkstad-Noord, voormalig Romboutscollege, Broeklandcollege,
Emmacollege en St. Janscollege hebben de handen ineengeslagen voor de ontwikkeling van het
onderwijs in deze regio. De scholen zijn zelf al enige tijd bezig met onderwijsontwikkeling maar door
hierin samen te werken zijn er meer mogelijkheden om een vernieuwend onderwijsconcept in te
richten voor de toekomst. Dit nieuw onderwijsconcept heet Compass. Dat de leerlingen op de
genoemde scholen reeds gedegen onderwijs krijgen, dat is bekend. Maar wij willen onze leerlingen
meer meegeven. We vinden het belangrijk dat de leerling zichzelf goed leert kennen. Dat de leerling
nadenkt over vragen als: Wie ben ik? Waar ben ik goed in? Wat kan ik minder goed? Wat vind ik
belangrijk? Waar ligt mijn interesse? Wat wil ik later bereiken? Wat heb ik daarvoor nodig?
Want als de leerling dat doet, zal de leerling zelf zien hoe en waarin hij zich kan ontwikkelen, kan hij
daar zijn verantwoordelijkheid in nemen, eigenaar van zijn, eruit halen wat erin zit. Ook de natuurlijke
nieuwgierigheid staat centraal. Leerlingen mogen naar de wereld om ons heen kijken en kritische
vragen stellen. Naast algemene kennis die we de leerling meegeven, leert hij dan belangrijke
vaardigheden zoals reflecteren, samenwerken of oplossingsgericht zijn. Iets waar hij trots op kan zijn.
De maatschappij is sterk veranderd en zal blijven veranderen. Denk hierbij aan de verschillende
culturen in ons land, het beroepenveld dat enorm verandert, andere eisen van werkgevers,
internationale spanningen etc. Leerlingen moeten daarop voorbereid zijn. Zij moeten zichzelf een weg
kunnen banen hierin, een plek vinden en een bijdrage kunnen leveren aan onze wereld. Dat is waar
wij bij Compass voor staan.
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1.1. Wat is een schoolplan?
Het schoolplan bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs
dat binnen de school wordt gevoerd, en omvat het onderwijskundig beleid, het personeels- en
financieel beleid en het stelsel van kwaliteitszorg.
1.2. Besluitvormingsproces
Het schoolplan is opgesteld door in eerste instantie het ontwikkelteam en later het kernteam van
Compass. Het schoolplan is besproken met het gehele team en goedgekeurd door de MR. Dit is
vastgesteld op ……...
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2. Algemene schoolgegevens
2.1 Algemene gegevens
Naam school
Compass
Onderwijstypen

VMBO-TL, HAVO, Atheneum

Adres

Schoolstraat 16, Brunssum

Telefoonnummer

045-5258616

E-mailadres

info@compass-lvo.nl

2.2 Bestuur
Compass is onderdeel van de Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs, beter bekend als LVO, een
onderwijsorganisatie met scholen voor voortgezet onderwijs verspreid over heel Limburg.
Regiodirecteur/Transitiemanager


mw. Ingeborg Janssen Reinen, regiodirecteur Zuidoost

Directie Compass


mw. Diana Kusters, directeur

Schoolbestuur
De stichting LVO is het bevoegd gezag. Het College van Bestuur vertegenwoordigt het LVO. Het LVO
kent tevens een raad van toezicht.
College van Bestuur


dhr. drs. Eugène Bernard, voorzitter College van Bestuur

Stichting LVO
Bezoekadres

Mercator 1, 6135 KW Sittard

Postadres

Postbus 143, 6130 AC Sittard

Telefoon

046-4201212

Website

www.stichtinglvo.nl

2.3 Schoolgrootte
2018-2019
Leerjaar 1

21 leerlingen

2019-2020

70 leerlingen

Leerjaar 1 +2

(leerjaar 1: 49 leerlingen, leerjaar2: 21 leerlingen)

Het betreft heterogene groepen VMBO-TL, HAVO, Atheneum
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3. Missie en Visie
Compass is een plek waar iedereen zich kan ontwikkelen
Wij dagen de leerlingen uit en helpen hen zich te
ontwikkelen tot evenwichtige, weerbare en (zelf)kritische
mensen die in staat zijn, met een open blik, volop mee te
doen en een betekenisvolle bijdrage te leveren aan een
duurzame samenleving. Om dit te bereiken zetten wij in op
het bouwen aan goede relaties en boren we de natuurlijke nieuwsgierigheid aan bij de leerlingen. En
wat voor onze leerlingen geldt, is ook van belang voor het team. Ook wij worden uitgedaagd om ons
te ontwikkelen en te groeien. Samen staan wij voor een leven-lang-leren mentaliteit.
Leren op Compass betekent het optimaliseren van groei van onze leerlingen, zodat hun leerproces zich
ontwikkelt richting het gewenste doel. Het beste uit jezelf halen; je verwonderen, jezelf laten zien en
daar trots op zijn.
Compass is goed voorbereid werken aan de toekomst
Wij willen graag die school zijn waarin iedereen in relatie met/tot elkaar zich ontwikkelt en groeit.
Leerlingen, team en ouders werken ieder vanuit hun eigen rol samen om leerlingen bagage voor de
toekomst mee te geven. Compass is die school, die midden in de samenleving staat en daar op een
positieve manier aan bijdraagt. Dit willen wij doen door persoonlijkheden af te leveren die
evenwichtig, weerbaar en kritisch zijn en die met een open blik hun bijdrage willen leveren aan een
betekenisvolle en duurzame samenleving. Om het onderwijs volgens deze visie in te richten gaan we
uit van onze kernwaarden:

Groei
Relatie
Ontdekken
Ervaren
Inspiratie
Deze waarden zijn gekoppeld aan de momenten in het weekrooster en kennen allemaal hun eigen
invulling en didactiek. Zo gaan we tijdens groeimomenten en groeiweken aan de slag met
vaardigheden. Bij relatie staat het bouwen aan duurzame relaties centraal, met elkaar en met de
wereld. Tijdens ontdekken & ervaren gaan we met de leerlingen aan de slag met de reguliere
schoolvakken hierbij werken we aanbodgericht. Bij inspiratie werken we met thema’s waarin de
leerling zelf zijn eigen leervraag mag onderzoeken en uitwerken; er wordt vraaggestuurd gewerkt.
Hierbij wordt voelen, zien, denken en doen ingezet om kwaliteiten en competenties te ontwikkelen.
Bij het hoofdstuk onderwijs leest u hier meer over. Omdat onze samenleving continue in beweging is
en wij als Compass daar goed in willen meebewegen blijven wij kritisch naar ons onderwijs kijken
door hier periodiek op te reflecteren.
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4. Onderwijs1
Compass bereidt leerlingen voor op het vervolgonderwijs. Naast het niveau heeft een leerling
vaardigheden nodig waarmee hij zich voorbereidt op de maatschappij. Met deze kennis en
vaardigheden wordt een leerling zich bewust van zijn rol binnen de samenleving. De leerling leert om
zijn plek in de samenleving te vinden vanuit zijn eigen overtuiging en waarden.
Het onderwijs op Compass wordt aangeboden door aanbod- en
vraaggestuurd onderwijs. Dit onderwijs sluit aan bij de kerndoelen SLO
en de referentieniveaus. Het vraaggestuurd onderwijs gaat uit van de
holistische benadering waarbij de natuurlijke nieuwsgierigheid van de
leerling geprikkeld wordt. De leerling leert hoe hij vraagstukken kan
aanpakken en wordt hiermee voorbereid op het aangaan van vragen
die hij in de maatschappij zal tegenkomen. De leervraagcyclus staat
hierbij centraal. De leervraagcyclus kent vijf fases: 1) brainstormen, 2)
keuzes maken, 3) doen, 4) zichtbaar maken en 5) reflecteren.
Aanbodgestuurd onderwijs gaat uit van het principe van ontdekken&ervaren. Dit houdt in dat er een
relatie wordt gelegd met de leerstof en de wereld om ons heen. Ook zal de leerling actief met de
leerstof aan de slag gaan en deze direct toepassen. Hierdoor krijgt de leerstof de gewenste betekenis
en zal het leerrendement optimaal zijn. Leerlingen starten bij Compass op het niveau dat is
geadviseerd door de basisschool. De leerling wordt gedurende het jaar gemonitord en kan naar
behoefte het niveau aanpassen. Opstroom per vak wordt gestimuleerd. Zo zullen een groot deel van
de leerlingen aan het einde van het eerste leerjaar één of meerdere vakken op verschillend niveau
volgen waardoor er voldaan wordt aan de individuele behoefte van het kind.
Op Compass wordt gewerkt met thema’s, ieder schooljaar kent zijn eigen thema’s:
Thema’s 2018-2019:
Thema’s 2019-2020:

Wereld, Water, Gezondheid, Media en Vrijheid
Ik in de wereld, Beschavingen, Duurzaamheid, Verdelen, Vrede & conflict

4.1. Groei
Doelen groei: groeimomenten zijn er om leerlingen voor te bereiden op het ontwikkelen van
vaardigheden en op zoek te gaan naar hun eigen bestemming in deze wereld.
Zo zullen leerlingen van Compass o.a. moeten leren flexibel te zijn, goed moeten kunnen samenwerken
en kunnen signaleren als het niet goed gaat. Daarnaast wordt van hen verwacht dat ze een zelfstandig
leervermogen hebben ontwikkeld zodat ze voortdurend bij kunnen blijven in hun trede- en
themavakken maar ook daarbuiten. Ze zullen immers hun hele leven lang blijven leren, blijven ‘groeien’
om zich zodoende goed te kunnen ontwikkelen.
In leerjaar 1 komen de volgende vaardigheden aan bod:






1

Studievaardigheden
Samen leren
Presenteren
Ict-vaardigheden
Bronnenonderzoek

OP1 Aanbod, OP3 Didactisch handelen,
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In leerjaar 2 komen de volgende vaardigheden aan bod:





Zelfinzicht
Motivatie
Conflictbeheersing
Creatief denken

In klas 1 hebben alle leerlingen één uur groei per week. In klas 2 worden de vaardigheden in de
groeiweken aangeboden. Leerlingen passen de geleerde vaardigheden toe binnen verschillende
situaties. Docenten zijn van elkaar op de hoogte welke vaardigheden de leerlingen gedurende een
periode leren. Tijdens de groeiweken hebben we specifiek aandacht voor het thema dat centraal staat.
Bij iedere groeiweek worden ouder(s)/verzorger(s) uitgenodigd. De leerlingen presenteren waaraan ze
de afgelopen periode gewerkt hebben.

4.2. Ontdekken en Ervaren
Doelen ontdekken en ervaren: leerlingen doen kennis en vaardigheden op, die zij weten toe te
passen binnen de maatschappij. Door deze kennis in situaties te ervaren wordt een leerling
uitgedaagd om de wereld actief te onderzoeken. De leerling leert ook de relevantie van het leergebied
te begrijpen. De natuurlijke nieuwsgierigheid wordt geprikkeld.
Bij O&E zijn de leerlingen actief bezig met hun leerproces. Ze ontwikkelen hun talenten en leren hoe
ze die optimaal kunnen inzetten. Ook leren ze zelfstandig denken en handelen. Ze leren initiatieven
nemen, plannen, uitvoeren en reflecteren. De leerlingen ontdekken de zin van het leren en ze leren
van en met elkaar. Binnen O&E wordt gewerkt aan het curriculum, dit curriculum bevat de landelijk
verplichte vakken en inhoud en wordt gevormd door de kerndoelen. Deze kerndoelen zijn het
uitgangspunt bij het vak O&E. Tijdens de lessen zijn de doelen helder en wordt er gewerkt om deze
doelen te behalen.
De docent zet verschillende didactische processen in om dit te behalen. Om de doelen inzichtelijk te
maken, bronnen en oefeningen aan te bieden en zicht te hebben op de ontwikkeling wordt er gebruik
gemaakt van een Portal2. Deze portal wordt door verschillende vo-scholen gebruikt om
gepersonaliseerd leren mogelijk te maken. Het is een leerbron voor leerlingen en voorziet in benodigde
leermiddelen en kennis om persoonlijke leerdoelen te kunnen bereiken. De doelen zijn verdeeld in
verschillende kleuren welke de verschillende niveaus vertegenwoordigen. Rood is vmbo-tl, wit is havo
en blauw is atheneum. De verschillende niveaus zijn voor alle leerlingen beschikbaar. Dit maakt het
mogelijk dat leerlingen zichzelf uitdagen om doelen op een hoger niveau te behalen. Naast de
vaklessen waarbij de leerlingen instructie krijgen en inoefenen, verwerken de leerlingen de lesstof
tijdens het verwerkingsmoment. Ook de verwerkingstijd vindt onder schooltijd plaats. Doordat de
leerlingen aan het einde van de dag klaar zijn met schoolwerk hebben ze ook tijd voor andere aspecten
van hun ontwikkeling.
Door middel van missie- (themavakken) en afrondingsopdrachten (tredevakken) beoordeelt de
docent of de leerling zijn doel behaald heeft. De leerling krijgt hierop feedback waarmee de leerling
indien nodig verder aan het doel kan werken met extra uitleg en/of oefening. Wanneer de leerling de
stof beheerst dan kan hij deze afronden. We geven dus geen cijfers maar feedback. We dragen op
deze manier bij aan de optimale ontwikkeling van de leerling.

2

www.kunskapsskolan.nl
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4.3. Inspiratie
Doelen inspiratie: de leerlingen kunnen zich als volwaardig wereldburger vrij bewegen in de wereld.
De belangrijkste reden voor inspiratie is verwondering over het universum, de wereld en de plaats van
de leerling hierin.
Inspiratie betekent letterlijk inademing, het opzuigen van lucht naar de longen. In de spreektaal wordt
inspiratie gebruikt als synoniem voor ideeën hebben, bezieling, ingeving en enthousiasme. Het is een
bewustzijnstoestand waarin iemand over het maximum van zijn scheppend vermogen beschikt en
schijnbaar moeiteloos problemen oplost, oplossingen aandraagt of ideeën genereert.
In leerjaar één is het vooral van belang dat leerlingen leren te werken met de leervraagcyclus en alle
stappen leren nemen om zelf onderzoek te doen en hun resultaten te verwerken. De docent geeft
feedback op het proces en product in hun inspiratieplan. In leerjaar twee is het vooral van belang
dat leerlingen steeds zelfstandiger de leervraagcyclus doorlopen en met name ook leren reflecteren.
Iedere week is er een inspiratiemoment waarin we een intrinsiek verlangen naar groei bij leerlingen
willen stimuleren. Daarom is er hier ruimte voor vraaggestuurd onderwijs. Leerlingen zijn van nature
nieuwsgierig en ze hebben vragen over onze wereld en tijdens het inspiratiemoment kunnen ze
hiermee aan de slag. Leerlingen leren vraaggestuurd te werken met behulp van de leervraagcyclus.
Zij gaan leren een standpunt in te nemen, hun leervragen te formuleren, initiatieven te nemen, eigen
keuzes te maken, een product te maken en dit in toenemende mate zelfstandig uit te voeren. Wij
bieden hierbij ondersteuning en stellen de leerlingen in de gelegenheid om zich deze werkwijze eigen
te maken. De leervragen en de verwerking daarvan zullen gekenmerkt worden door een toenemende
complexiteit.
Hierbinnen wordt er gekozen voor betekenisvol leren. Dit houdt in dat het onderwerp van een
inspiratiemoment aansluit bij de belevingswereld en de ontwikkeling van het kind. Aansluiten bij de
belevingswereld betekent overigens niet dat er geen (abstracte) onderwerpen, vaardigheden of kennis
kunnen worden aangeboden, die nieuw zijn voor de leerling. Het gaat erom dat er bij de keuze van een
onderwerp of thema wordt aangesloten bij het ontwikkelingsniveau (de denk- en ervaringswereld) van
leerlingen. Daarbinnen willen we de belangrijke 21st century skill: kritisch en creatief denken bij
leerlingen bevorderen.
Bij Compass wordt er een omgeving gecreëerd waarin de leerling geïnspireerd wordt. Leerlingen
krijgen daarom van alles aangereikt waarover ze kunnen nadenken, waarin ze stelling kunnen nemen
en dat ze zal aanzetten om verder op onderzoek uit te gaan. Zo’n onderzoek wordt afgesloten met een
product en reflectie daarop. Iets dat de leerling zelf gecreëerd heeft. Door de leerlingen kennis te laten
maken met verschillende thema’s en de vraaggerichte benadering willen we leerlingen dus een “goed”
beeld geven van de wereld om hen heen (ver weg en dichtbij) en onze leerlingen bagage (kennis en
nieuwsgierigheid en handvaten om zelf vragen leren stellen en te beantwoorden) meegeven.

4.4. Kunst en Cultuur
Doelen kunst & cultuur: leerlingen kunnen hun eigen interesses en vaardigheden ontwikkelen. In het
eerste leerjaar starten de leerlingen om te werken met de leervraagcyclus. In het tweede leerjaar
werken de leerlingen steeds zelfstandiger met de leervraagcyclus en ligt het accent op reflectie.
In het leergebied Kunst en cultuur verdiepen en verbreden leerlingen hun kennismaking met
kunstzinnige en andere culturele uitingen. Zij verkennen en exploreren daarbij hun eigen productieve
mogelijkheden. Ze leren bovendien oog te krijgen voor kunstzinnige en culturele diversiteit in de
Nederlandse samenleving en de diverse culturen in de wereld.
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Het leergebied sluit aan op de kerndoelen van het leergebied Kunstzinnige oriëntatie van het
basisonderwijs. Dat betekent ook verdere uitwerking van de aandacht voor literaire expressie en voor
het cultureel erfgoed en voor de relatie tussen kunstuitingen en het dagelijks bestaan in al zijn culturele
diversiteit.
In het voortgezet onderwijs ontleent het leergebied zijn inhoud in de eerste plaats aan de kunstzinnige
disciplines: muziek, dans, drama en de beeldende vakken handenarbeid, tekenen, textiele
werkvormen en audiovisuele vorming.
De leerlingen ontwikkelen vaardigheden in het gebruik van verschillende technieken. Ze leren de
mogelijkheden van de verschillende disciplines gebruiken. Er worden verschillende functies verkend:
uitdrukken van eigen gevoelens en ervaringen, vorm geven aan verbeelding en leren communiceren
door middel van beeld, geluid en (lichaams)taal. De leerlingen leren hun kunstzinnig werk op een
toegankelijke wijze aan anderen te presenteren en over het ontwerpproces te communiceren. Daarbij
en bij het gebruik van bronnen wordt de computer als hulp- en communicatiemiddel gebruikt.
Behalve zelf vormgeven is kennismaken met de kunstzinnige en culturele uitingen van anderen van
belang. Dat geldt voor het werk van medeleerlingen, maar ook voor dat van professionele kunstenaars.
Leerlingen leren kunst te begrijpen en te waarderen. Tot het leergebied hoort daarom ook een in het
programma ingebedde kennismaking met verschillende kunstuitingen door bezoeken aan
tentoonstellingen en uitvoeringen. Doel is dat alle leerlingen met verschillende soorten professionele
uitingen in elk geval kennismaken. Door de bezoeken op school voor te bereiden en de ervaringen te
verwerken, worden ze in het perspectief van de doelen van het leergebied geplaatst. Ervaringen met
het eigen werk en het werk van anderen kunnen in een kunstdossier worden vastgelegd met behulp
van schriftelijke, visuele of auditieve middelen.

4.5. Lichamelijke opvoeding
Doelen LO: de leerlingen leren zich mede met het oog op buitenschoolse beoefening op praktische wijze
te oriënteren op veel verschillende bewegingsactiviteiten uit gevarieerde gebieden als spel, turnen,
atletiek, bewegen op muziek, zelfverdediging en actuele ontwikkelingen in de bewegingscultuur, en
daarin de eigen mogelijkheden te verkennen.
Binnen Compass staat de ontwikkeling en groei van leerlingen centraal. Iedere leerling bewandelt zijn
eigen weg waarmee de ontwikkeling geoptimaliseerd wordt . Binnen het vak LO is dit niet anders. We
streven naar een opzet waarbij iedere leerling een maximale ontwikkeling in de sport weet te
realiseren. Om dit te bereiken, proberen we naast de ontwikkeling, enthousiasme en plezier in sporten
terug te brengen. Met de digitalisering van de huidige leefwereld, zal de aansporing om te sporten
helaas steeds minder worden. Als sectie LO hebben we als doel/plicht dit verschijnsel tegenstand te
bieden.
Iedere leerling begint zijn ontwikkeling vanuit een ander startniveau. Bij een klassikale aanpak zal de
ontwikkeling van een groot aantal leerlingen stagneren. Differentiëren is daarom van essentieel
belang. De positieve ervaringen die leerlingen ondervinden bij het sporten op een gepersonaliseerd
niveau, zal de motivatie van de leerlingen doen stijgen.
Op Compass maken we de leerlingen bewust van hun ontwikkeling door de leerlingen een eigen
portfolio bij te laten houden. In dit portfolio gaan de leerlingen bewijslast verzamelen waarmee ze hun
ontwikkeling aan kunnen tonen. Dit gebeurt in It’s Learning. We willen de leerlingen stimuleren om
hier creatief in te handelen.
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Op Compass laten we ontwikkeling zien binnen de volgende speerpunten:







Bewegen verbeteren: de leerlingen verbeteren zich in een breed scala aan bewegingsactiviteiten.
Het gaat hierbij met name om het wendbaar leren hanteren van de grondbeginselen, zodat ze
voldoende basis hebben om die elders uit te kunnen voeren. Op Compass proberen we een zo
gevarieerd mogelijk bewegingsaanbod te realiseren. Dit aanbod loopt uiteen van voetbal en
tennis, tot snorkelen en beachvolleybal.
Bewegen regelen: de leerlingen moeten zich ook oriënteren op een aantal regelende aspecten.
Hierbij kan gedacht worden aan inrichten, hulpverlenen, coachen/begeleiden, jureren en
organiseren.
Gezond bewegen: de leerlingen moeten leren veilig te bewegen en plezier te hebben aan
inspanning. Ze moeten ook leren hoe ze door bewegen fitter kunnen worden.
Bewegen beleven: leerlingen moeten betrokken raken bij de lessen en gericht raken op hun eigen
ontwikkelingsmogelijkheden. Beleving van de lessen is voorwaarde om te komen tot leren en
ontwikkelen. Een juiste wijze van omgaan met elkaar en regels en materialen maakt daar deel van
uit. Het uiteindelijke doel is dat leerlingen graag willen bewegen, willen ontwikkelen en
nieuwsgierig worden naar hun verdere mogelijkheden.
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4.6. LOB
Doelen LOB: de leerlingen leren met aandacht voor zichzelf naar zichzelf kijken. De leerling levert een
toekomstplan én een alternatief af. De leerling staat stil bij alle keuzes onderweg ( vakken, stages,
inspiratievragen). De leerling kan zelfstandig functioneren in de wereld en kan een positieve bijdrage
leveren aan onze wereld.
We willen die school zijn die midden in de samenleving staat en duurzame verbindingen kent met haar
omgeving. Alleen op die wijze kunnen de werelden van maatschappij, arbeid, onderwijs en jongeren
bijeenkomen en op elkaar worden afgestemd.
In het LOB-traject op Compass bepalen de ambities van leerlingen ons systeem en niet andersom.
Natuurlijk zullen er zaken aangeboden worden voor alle leerlingen, maar vooral is de leerling aan zet.
Individuele ontplooiing gaat hand in hand met het bewust zijn van de omgeving en hier hebben we in
ons programma veel ruimte voor, gericht op Brunssum, Parkstad, de Euregio en de wereld. We
prikkelen de leerlingen en inspireren ze om zich verder te ontwikkelen, om zo een waardevolle bijdrage
te leveren aan onze samenleving. Eigen initiatief en activiteiten willen wij graag zien en zullen we
ondersteunen.
Het team van het Compass vindt LOB heel belangrijk en wil dit overbrengen op leerlingen, ouders en
de buitenwereld. Als leerlingen het belang van hun eigen LOB zien dan zullen ze ook bereid zijn zich
ervoor in te zetten. Leerlingen waarbij dit niet vanzelf gaat zijn erbij gebaat dat de docent het nut en
het doel goed uitlegt.
Het LOB-traject doet een leerling op de eerste plaats voor zichzelf! De leerling maakt weloverwogen
keuzes voor een profiel, voor een vervolgopleiding en verdere loopbaan. Daarnaast maakt de leerling
een portfolio over zijn/haar eigen ontwikkeling op Compass en kan zichzelf goed presenteren (verbaal
en schriftelijk) bij een vervolgopleiding.
Tijdens het relatiemoment gaat het er vooral om dat de leerling zichzelf goed leert kennen. Dat hij
ontdekt wat hij leuk vindt en ontdekt waar hij goed in is. Op basis daarvan kan de leerling beslissen
welke richting het beste past. Om die richting te kiezen, moet de leerling natuurlijk ook weten welke
mogelijkheden er allemaal zijn voor opleidingen en beroepen. En daar gaat de leerling zich mee bezig
houden tijdens het relatiemoment op de dag dat LOB centraal staat. De 5 loopbaancompetenties
waaraan gewerkt wordt zijn: kwaliteitenreflectie, motievenreflectie, werkexploratie,
(zelf)loopbaansturing en netwerken.
In het programma zullen veel naar buiten gerichte onderdelen zijn. Leerlingen gaan stages lopen,
samen aan de slag met een personal coach, op excursie naar opleidingen en bedrijven, gastsprekers
die iets komen vertellen over hun eigen beroep enz. Zo zal uiteindelijk de versluiering verdwijnen en
zal de leerling een steeds duidelijker beeld krijgen van wat hij interessant vindt. Samen met de kennis
over eigen capaciteiten en waarden zal dit leiden tot gedegen afwegingen en goede keuzes.
Op Compass is er een doorlopende leerlijn LOB van klas 1 tot en met 6. Het gehele programma bestaat
uit:





Aandacht voor LOB zal met name in de onderbouw aanbod komen binnen het relatiemoment.
Maar ook bij inspiratie is er ruimte voor LOB.
Coaching-traject van brugklas tot examen door de eigen coach.
Ouders zijn ook heel belangrijk binnen het LOB traject en zullen dan ook bij LOB betrokken
worden.
Examentraject met eindwerkstuk (inclusief, stage en profielwerkstuk)

12

4.7. Zicht op ontwikkeling3
Op Compass is zicht op ontwikkeling een speerpunt van schooljaar 2019-2020. Op verschillende
manieren houden we zicht op ontwikkeling. Dit willen we optimaliseren en borgen.
De dag start en eindigt voor de leerlingen met een relatiemoment. Hierbij geven leerlingen met behulp
van een icoon aan hoe ze de dag starten en eindigen. Ook wordt aandacht besteed aan groepsvorming
binnen het relatiemoment. Successen worden samen besproken.
Daarnaast heeft elke leerling een eigen coach. 1x per week vindt er een coachgesprek plaats waarbij
de leerling reflecteert op de voorafgaande week, het moment en het gesprek. Dit wordt vastgelegd in
de Portal. De leerling maakt een persoonlijk verslag waarop de coach reageert. De coaches zijn
gezamenlijk verantwoordelijk voor de gehele groep. Elke week vindt er een leerling- groepsbespreking
plaats. Verslaglegging wordt bijgehouden in Magister/ Som Today.
Tijdens de momenten O&E is er aandacht voor de vakken. De vakken werken naar de onderwijsdoelen
zoals die door SLO staan omschreven. Bij de vakken wordt gebruikt gemaakt van de Portal4. In de Portal
staan de onderwijsdoelen uitgewerkt. Deze doelen zijn gegroepeerd naar treden (Ne, En, Fr, Du, wi)
en thema’s (gs, ak, ec, bi, ns). De leerlingen zitten hierbij in heterogene groepen. De docenten geven
bij hun instructies aan of dit bestemd is voor een homogene of heterogene groep. Voor zowel de
vakken binnen O&E als de relatie-, verwerking-, LO, K&C, groei en inspiratiemomenten wordt zo veel
mogelijk de heterogene groep nagestreefd. De vakdocent bepaalt door formatieve toetsing of de
leerling aan de criteria van het doel voldoet. Door feedback van de vakdocent kan de leerling zich
gericht ontwikkelen. Door een summatieve afsluiting van de trede / thema geeft de leerling aan het
doel te hebben behaald. De docent geeft dit per leerling op zijn/haar niveau aan. De docent volgt
hiermee de ontwikkeling van de leering. Dit vindt plaats in de Portal.
De docent houdt zicht op ontwikkeling van de leerling bij in Magister/ Som Today. Hierbij vermeldt hij
de voortgang, gespreksverslagen met ouders, etc. De docenten van lichamelijke opvoeding, groei,
inspiratie en kunst & cultuur houden de ontwikkeling per leerling bij in It’s Learning. Schooljaar 20192020 starten we ook met een leerlingvolgsysteem voor Nederlands en rekenen/wiskunde. We
verdiepen ons in Cito/ AMN en DIA-toetsen om een goede keuze te maken voor Compass.
Drie keer per jaar is er een leerlingbespreking met alle docenten. Elke docent geeft aan op welk niveau
de leerling zich ontwikkelt in zijn/haar perspectief. Het ontwikkelingsperspectief en de verwachte
doorstroom wordt bijgehouden in Magister/ Som Today.
Drie keer per jaar krijgt de leerling een reisverslag. In dit verslag staat de ontwikkeling en afronding per
vak, feedback vanuit de vakken Groei, LO, K&C en inspiratie. Ontwikkeling op de vaardigheden,
feedback van de coach op de sociaal emotionele ontwikkeling en een zelfreflectie van de leerling.
Ouders worden 3x per jaar uitgenodigd voor een leerling-ouder/verzorger-coachgesprek. Daarnaast
vindt er maandelijks telefonisch contact door de coach met ouder(s)/verzorger(s) plaats om zicht op
ontwikkeling te houden.

3
4

OP8 Toetsing en afsluiting
Kunskapsskolan
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4.8. Onderwijstijd5
Het rooster van Compass heeft een aantal vaste onderdelen. Elke dag start en eindigt met een
relatiemoment. Tijdens de dag volgen de leerlingen een vast rooster waarbij onder begeleiding van
bevoegde docenten vakken worden aangeboden en er ruimte is voor verwerking. Tijdens de
verwerkingstijd werkt de leerling onder begeleiding aan zijn eigen planning. Wanneer de leerling zich
aan de planning houdt dan is deze na schooltijd in principe klaar met zijn schoolwerk.
Vanaf 1 augustus 2015 gelden de volgende normuren (60 minuten) voor het voortgezet onderwijs
vmbo (4 jaar): 3.700 uur, Havo (5 jaar): 4.700 uur, Vwo (6 jaar): 5.700 uur. Vóór 1 augustus 2015 gold
het aantal uren onderwijs per jaar en per leerling.
Bij Compass krijgen de leerlingen op 194 lesdagen onderwijs aangeboden, dit komt neer op 1126,5
klokuren per jaar.
Er is geen gedetailleerde landelijke richtlijn die bepaalt wat scholen precies moeten of mogen binnen
de nieuwe urennorm. Scholen hebben daardoor veel keuzevrijheid. De belangrijkste regels zijn dat:
- de school de onderwijstijd bewust moet plannen en verzorgen;
- bekwaam personeel verantwoordelijk is voor de verzorging van de (onderwijs)activiteiten;
- duidelijk moet zijn welke soorten onderwijsactiviteiten de school meetelt als onderwijstijd.
Met het huidige lesrooster wordt de onderwijstijd ruim gehaald. (zie bijlage)
Leerlingen kunnen in principe altijd zelfstandig werken aan hun lesstof. Door de individuele planning
weet de leerling altijd waar hij aan kan werken. Mocht de docent afwezig zijn dan kan de leerling altijd
onder toezicht aan de slag. In uitzonderlijke gevallen zal een les uitvallen.

5

OP5 Onderwijstijd
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5. Pedagogisch welbevinden
5.1. Pedagogisch beleid
De relatie en de manier hoe wij bij Compass met elkaar omgaan vormt het fundament van ons
pedagogisch klimaat. Voor zowel leerlingen als docenten is een veilige omgeving en welbevinden om
zichzelf te kunnen ontwikkelen.
Compass biedt voor iedereen aandacht, veiligheid, intrinsieke interesse en zorg. De begeleiding hierin
wordt integraal aangeboden en is terug te vinden in zowel de individuele als collectieve begeleiding.
1. vakinhoudelijke,
2. sociaal emotionele,
3. metacognitie;
4. profielkeuze en vervolgonderwijs.
Ad 1. De vakinhoudelijke begeleiding gebeurt door de docent in de klas door de aangeboden
didactiek. Er wordt binnen de heterogene groep gedifferentieerd.
Ad 2. De sociaal emotionele begeleiding geschiedt in de eerste plaats door de coach die met name
oog heeft voor de groepsdynamiek en het welbevinden van zijn coachleerlingen. De coach zet hier
gericht activiteiten op in. Indien de coach een problematiek signaleert, dan kan hij deze
bespreekbaar maken binnen het docententeam. Indien dit professionele moment (PM) tot
onvoldoende resultaat leidt, dan kan hij een beroep doen op de expertise van leerlingbegeleiding.
Ad 3. Zowel de docenten als de coach zorgen er samen in het eerste leerjaar voor dat de focus komt
te liggen op het aanleren van de juiste leergewoontes vooral op het gebied van plannen. Daarnaast
leren de leerlingen ontdekken welke leerstrategieën het beste voor hun werken.
Ad. 4 Op basis van de door de schoolleiding i.s.m. de LOB-coördinator ontwikkelde visie stelt de LOBcoördinator een programma samen, waarna de docenten en coachen hun leerlingen verder
begeleiden in hun (profiel)keuzeproces.
De LOB-coördinator geeft individuele begeleiding aan elke leerling die dat nodig heeft. Dit betreft de
profielkeuze en de keuze van het vervolgonderwijs.
Beleid op pedagogisch handelen en hoe dit betrokken wordt bij het onderwijskundig beleid verdient
verdere uitwerking.

5.2. Relatiemoment
Doelen relatie: leerlingen ontdekken en ontwikkelen sociale vaardigheden en executieve functies,
welke kwaliteiten zij bezitten/nodig hebben en hoe zij deze kunnen ontwikkelen.
We kiezen voor dagelijkse relatiemomenten omdat we het belangrijk vinden om leerlingen te zien,
zodat we op de hoogte zijn van het welzijn van de leerlingen. Leerlingen starten en eindigen elke dag
het relatiemoment met een coach of docent. Naast de individuele begeleiding vinden wij het
groepsproces belangrijk, uitgaande van de fasen van het groepsplan gedrag gaan leerlingen
oefeningen/activiteiten uitvoeren om tot een goede groepsvorming te komen en deze te borgen. We
vinden namelijk dat leerlingen met respect en met begrip om moeten kunnen gaan met zichzelf, een
ander en de omgeving. Tevens wordt tijdens het relatiemoment aandacht besteed aan de
actualiteiten.
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De volgende vaardigheden komen aan bod tijdens het relatiemoment:
Leerjaar 1:



persoonlijke vaardigheden: gedegen zelfbeoordeling, zelfvertrouwen, betrokkenheid.
sociale vaardigheden: communicatie, conflictbeheersing, samenwerken.

Leerjaar 2:



persoonlijke vaardigheden: emotioneel bewustzijn, scrupuleusheid
sociale vaardigheden: andere mensen begrijpen, jongleren met diversiteit

5.3. Leerlingzorg
De zorg bij Compass is opgebouwd vanuit de PM-structuur (Professionele Momenten). De gehele
structuur is gestaafd op het principe van signaleren -> reageren -> evalueren.
PM0; intake en toelating. In principe is iedereen met het juiste schooladvies welkom op Compass. De
intakecommissie bepaalt of zij voor de leerling de zorgplicht op zich kan nemen.
PM1; de coach begeleidt de leerling. Zij signaleren een extra ondersteuningsvraag, stellen samen
doelen vast, maken een plan van aanpak en evalueren. Indien nodig worden ouders betrokken en/of
handelingsadviezen voor docenten geformuleerd.
PM2; de coach brengt de leerling in de leerlingbespreking. Hier worden aanvullende interventies
afgesproken en uitgevoerd. Dit wordt vastgelegd in een individueel handelingsplan.
PM3; de coach en de zorgcoördinator bekijken welke extra ondersteuning op school voor de leerling
kan worden ingezet. Indien nodig kan externe begeleiding worden ingezet of het inzetten van een RTO.
PM4; buitenschools traject onder begeleiding van het samenwerkingsverband.
Compass valt onder het samenwerkingsverband van Parkstad. Zij is in bezit van het
Schoolondersteuningsprofiel6.
Het schoolondersteuningsplan is aanwezig en valt onder verantwoordelijkheid van de zorgcoördinator. De invoering van dit plan staat nog in de kinderschoenen en verdient aandacht.
De zorgcoördinator is Hendrik Hovinga.
Anti-pestcoördinator is Sonja Willems.
De verzuimcoördinator is Lilian Vijgen.
De vertrouwenspersoon is Bianca Bezemer.

6

OP4
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6. Kwaliteitszorg
Kwaliteitszorg is noodzakelijk om de ingezette ontwikkelingen te monitoren. Kwaliteitszorg start bij
het verzamelen van gegevens. Die gegevens moeten een cruciale rol spelen in de gesprekken die we
met elkaar voeren over kwaliteit van onderwijs. Slechts zo kun je de PDCA cyclus rond maken. Dat
betekent dat in de verschillende gesprekken de gegevens een structurele plek moeten krijgen. Tussen
medewerkers en leidinggevenden, tussen centrale directies en locatiedirecties, in gesprekken met
docenten. Dan gaat het om zaken als de individuele kwaliteitskaart, de tevredenheid van ouders,
leerlingen en personeel, zicht op ontwikkeling, het ziekteverzuim, financiën, enz.
Die gesprekken zijn een middel om de ambities zoals we die verwoord hebben te realiseren. We gaan
uiteraard meten of we deze ambities jaarlijks weten om te zetten in haalbare doelstellingen en
resultaten. Waar nodig leiden de metingen tot een bijstelling van hetzij de doelen, hetzij de aanpak.
Borging van kwaliteit vindt plaats door verantwoording van de opbrengsten. Deze verantwoording
vindt plaats door de tactische beslissingen die hierachter liggen.
Kwaliteitsbeheer zal te zien zijn in:




Doelen en verbeterpunten zijn helder geformuleerd, worden
binnen de school gedragen en actiepunten zijn uitgezet.
Sturingsinformatie wordt cyclisch geanalyseerd en op gereageerd
Cyclisch gedrag wordt consequent uitgevoerd.

Praktisch; het kernteam van Compass werkt elke maandagmiddag gezamenlijk aan de ontwikkeling
van Compass. Deze middag werkt altijd op basis van een vaste planning en doormiddel van een
bordsessie. Op het bord staan de doelen en acties die uit de doelen voortkomen. Op deze doelen wordt
elke week reflecteert en naar de actiepunten worden elke week teruggekoppeld.
Elk kerngroep lid is kartrekker van een portefeuille, echter de gehele groep is verantwoordelijk. Elke
standaard uit het waarderingskader is gekoppeld aan een portefeuille.
Portefeuilles
PR, voorlichting, intake, relatie BS, social media
Pedagogisch klimaat, Leerlingbegeleiding, SWV, extra ondersteuning,
Relatie
Sociale en maatschappelijke competenties: LOB,
burgerschapsvorming en samenwerking
Visie en inrichting Onderbouw
Zicht op ontwikkeling
Visie en inrichting Bovenbouw
Zicht op ontwikkeling, PTA
Visie en profilering onderwijs
groeiweken
Algemene organisatie (jaarplanning, onderwijstijd, communicatie,
veiligheid, ICT, Website, soc.media, protocollen)
Bedrijfsvoering, financien, formatie, personeel, kwaliteitszorg,
relaties

BB
OP3, OP4, OP6, SK1, SK2

SW

OP1, OP7, OR2, OR3

NR

OP1, OP2, OP3, OR2

RP

OP1, OP2, OP3, OP8, OR2

BU
MvK

OP5, SK1, KA3

BH

OP3, OP4, KA1, KA2, KA3

DK

17

Er zijn een groot aantal indicatoren die mede bepalen hoe de kwaliteitszorg op Compass ervoor staat.
Elke indicator verdient continu aandacht. De indicatoren, volgens de Beleidsmonitor van LVO, worden
periodiek in kaart gebracht, inzichtelijk gemaakt en besproken.
De Beleidsmonitor is ontwikkeld binnen de Stichting LVO en wordt als instrument gebruikt op alle
scholen binnen de stichting. Naast de indicatoren die de Inspectie per school jaarlijks inbeeld brengt
(Onderwijsresultaten) worden ook indicatoren in beeld gebracht die breed binnen de stichting als
ambitie zijn geformuleerd, de zogenaamde 7 ambities.
De beleidsmonitor is een dynamisch document dat indicatoren prognosticeert, vaststelt en constateert
en consolideert en kent drie hoofdthema’s:
-

Onderwijs
Werkgever-en werknemerschap
Financiën

Het document is daarmee bruikbaar en wordt gebruikt als onderdeel om de PDCA kwaliteitscyclus
vorm te geven binnen de schoolorganisatie. Afhankelijk van het thema, tijdstip en moment in het jaar
worden de onderdelen gedeeld en besproken in alle geledingen binnen de schoolorganisatie.
De beleidsmonitor wordt tweemaal per jaar ingevuld: prognosticerend en definitief. Cyclisch wordt de
beleidsmonitor ondersteund door 4 maal per jaar een ‘Early Warning’ document in te vullen (Q1 t/m
Q4) i.c.m. een signalerings-rapportage. Dit zijn documenten die binnen de schoolorganisatie zelf
worden gebruikt om beleid te maken, plannen, uitvoeren en te evalueren.
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7. Personeel
Alle medewerkers bij Compass hebben bewust gekozen voor een concept gericht op
onderwijsverbetering. Zij zijn een uitdaging aangegaan met het onderwijs en zichzelf. Het concept
Compass vraagt aan mensen om constant na te denken over wat we doen en waarom we het doen.
Compass richt zich op medewerkers die achter de visie staan. Voor mensen die bij Compass werken is
het essentieel dat zij zich kunnen vinden in de manier waarop we met elkaar omgaan en onze
ambitie delen. Compass valt of staat bij de inzet van de juiste mensen. Compass moet je voelen en
kunnen uitdragen. Creativiteit, ondernemend en vernieuwend zijn hierbij sleutelwoorden.
Binnen Compass worden mensen op hun kwaliteiten ingezet. Door in een flexibel taakbeleid te werken
met portefeuilles is dit ook mogelijk. Elk kernteamlid is kartrekker van een onderdeel waar elke week
aandacht voor is. Gezamenlijke verantwoordelijkheid zorgt voor de samenhang.
In het eerste schooljaar hebben docenten een aanstelling variërend van 0,05 tot 0,4 fte. Zij zijn dus ook
nog werkzaam op één of meerdere andere scholen. Dit creëert extra belasting voor de docenten. Van
belang is om telkens de juiste manier van communiceren te vinden zodat iedereen voldoende bereikt
wordt. In het tweede schooljaar hebben een aantal mensen een grotere aanstelling gekregen en
werken op minder scholen. Dit brengt een enorm voordeel wat betreft samenwerking en
communicatie.
De gesprekkencyclus is een instrument om kwalitatief goed onderwijs aantoonbaar te maken. Elk jaar
vindt met alle (niet-vervangende) medewerkers van Compass het jaargesprek plaats. Dit gesprek wordt
ondersteund door een reflectieverslag, feedback van de leidinggevende, collega’s en leerlingen.

7.1 Scholingsplan
Scholing is van belang om de speerpunten van Compass zo sterk mogelijk neer te zetten. Scholing
wordt voor het OP ingezet op de volgende onderdelen:






Coaching; het begeleiden van leerlingen in hun leerproces waarbij eigenaarschap centraal staat.
Denken in doelen; hiermee weten leerlingen wat ze leren en wat ze ermee kunnen doen.
Formatieve en summatieve toetsing; leerlingen laten ontwikkelen door middel van feedback.
Ervarend en ontdekkend leren; de maatschappij betrekken en leerlingen ook praktisch met de
lesstof laten bezig zijn.
Somtoday en ItsLearning; ten behoeve van een optimaal leerlingvolgsysteem en elektronische
leeromgeving.

Aangezien er al veel training extern is ingekocht over ‘denken in doelen’ en het gebruik van de Portal
wil Compass de interne kennis inzetten.
Scholing OOP en taken:







Roosteren; Zermelo
Zorg coördinator; individuele training
Decanaat; individuele training
Medenzeggenschapsraad
Begeleiden van stagiaires
Preventiemedewerker
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8. Financiën
Binnen schoolcode 18DO zijn de financiële gegevens opgenomen voor het Romboutscollege en
Compass. In 2019 zit voor 7 maanden Romboutcollege/Compass en 5 maanden Compass.
Vanaf 1 augustus 2019 is het gebouw eigendom van de gemeente Brunssum en huurt Compass een
gedeelte van de gemeente. Dit maakte de materiële bekostiging voor Compass betaalbaar.
Vooralsnog is het vooruitzicht dat ook qua personeelslast Compass in de toekomst zelfstandig kan
opereren. (zie Compass meerjarig formatieplan; E. Hengelbrock).
Op dit moment loopt het fusietraject Compass en Vrijeschool Parkstad op 18DO. Deze fusie is nodig
om VSP bestaansrecht te geven binnen een brinnummer en de beide scholen de massa qua aantal
leerlingen te geven die volgens de wet gelden. 2019-2020 is voor Compass en VSP een transitiejaar
waarin de samenwerking wordt opgezocht.
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9. Communicatie
Het schoolplan is de richting; de teams gaan ermee aan de slag om invulling te geven aan het onderwijs
op Compass. Succesvolle externe communicatie heeft een goede interne communicatie als basis.
Belangrijk is dat iedereen binnen Compass duidelijk voor ogen heeft wat de (gewenste) identiteit is,
dat hij die identiteit accepteert en ook uitdraagt. Onder interne communicatie verstaan we alle
communicatie richting de medewerkers.
Interne communicatie is met name informeren en motiveren. Medewerkers die goed op de hoogte
zijn van belangrijke ontwikkelingen binnen de organisatie zijn meer betrokken. Andersom werkt het zo
dat de directie goed op de hoogte is van wat er zich binnen de organisatie afspeelt wanneer er sprake
is van een goede interne communicatie. De interne communicatie op Compass is op dit moment niet
gestructureerd vastgelegd. Bij Compass is wel sprake van een transparante communicatiestructuur.
Zowel de interne als externe communicatiestructuur is volledig in opbouw. De komst van een
managementassistent zal hier een positieve invloed op hebben. De website en Facebook worden
gebruikt maar dekt niet het doel. Het doel voor de komende jaren is om zowel de interne als externe
communicatie meer gestructureerd te organiseren.
9.1 Interne communicatie
In de jaarplanning zijn de bestaande overlegstructuren opgenomen: teamvergaderingen,
werkgroepen of andere overleggen, leerling-besprekingen, studiedagen, etc. Communicatie zou
eventueel een vast agendapunt kunnen worden.
Uitnodigingen worden verstuurd via de mail, evenzo het delen van informatie. Onderling overleg vindt
mondeling plaats, via de mail en WhatsApp. Werkbestanden worden via Microsoft Teams met elkaar
gedeeld.
Alle leerlingen krijgen een e-mailadres van school. Hier wordt regelmatig gebruik van gemaakt. Het
schoolaccount wordt gebruikt voor alle schoolzaken.
Compass kent korte communicatielijnen.
9.2 Externe communicatie
De coach wordt gezien als het eerste aanspreekpunt tussen school en ouders. Zo veel mogelijk wordt
geprobeerd om dit het enige aanspreekpunt te laten zijn. Dit om verwarring en misverstanden te
voorkomen. Ouder-coachcontact vindt telefonisch, via de mail en op afspraak plaats.
In onze website is Compass te herkennen, maar deze voldoet nog niet aan de wensen van de bezoeker.
Informatie moet goed te vinden zijn en relevant voor de lezer. De uitstraling is dynamisch, eigentijds
en actueel maar kan gepersonaliseerd worden. Het beheer van de website is beperkt. Dit kan worden
opgelost door nieuwe afspraken te maken met de websiteontwikkelaars.
De portefeuillehouder PR en voorlichting heeft de directe contacten met de basisscholen. Voorlichting
over Compass wordt verzorgt door personeel van Compass.
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9.3 Ouderbetrokkenheid
Binnen Compass kijken we vooral naar hoe de leerling zich het beste kan ontwikkelen. Om deze
ontwikkeling zo goed mogelijk te laten verlopen is een goede samenwerking tussen ouders, school en
leerling van groot belang. Uit onderzoek blijkt dat kinderen van betrokken ouders het beter doen (de
Vries, P. (2014)). De coach en andere professionals maken daarbij het verschil. Zij hebben belang bij
een goede verbinding met ouders en zijn ook de spil om een optimale verbinding mogelijk te maken.
Ouderbetrokkenheid is daarom een niet-vrijblijvende en gelijkwaardige samenwerking tussen ouders
en school waarin ouders en school vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid werken aan de
(school)ontwikkeling van het kind (de leerling).
Uitgangspunten voor deze gelijkwaardige samenwerking en gezamenlijke verantwoordelijkheid zijn:
1. Alle gezinnen/ouders/verzorgers zijn welkom op school; zij zijn actief betrokken bij de school. Zij
voelen zich welkom, gewaardeerd en verbonden met elkaar, met het schoolteam en met wat
leerlingen doen en leren in de klas.
2. Effectieve communicatie; ouders en het schoolteam hebben de plicht regelmatig, op basis van
gelijkwaardigheid, met elkaar te communiceren over de leerresultaten van leerlingen.
3. Ondersteunen van resultaten; ouders en het schoolteam werken voortdurend samen om het leren
en een gezonde ontwikkeling van leerlingen te ondersteunen, zowel thuis als op school. Hiertoe
stellen ouders en school elkaar in de gelegenheid hun kennis en vaardigheden uit te breiden.
4. Opkomen voor ieder kind; ouders worden gestimuleerd op te komen voor hun eigen kinderen en
voor de kinderen van anderen, zodat alle leerlingen eerlijk worden behandeld en gelijke kansen
krijgen voor optimaal succes.
5. Gelijkwaardigheid in besluitvorming; ouders en teamleden nemen alle beslissingen die betrekking
hebben op leerlingen als gelijkwaardige partners. Zij stemmen de aanpak op school en in de
gezinssituatie met elkaar af. Ze zijn samen verantwoordelijk voor de communicatie.
6. Ouders kunnen hun stem laten horen door zitting te nemen in de ouderraad en de
medezeggenschapsraad.
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Bijlagen
1. Lestijden
2. Lessentabel
3. Onderwijstijd
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