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Libanon Lyceum Schoolplan 2015-2019

1. Inleiding
In dit schoolplan wordt het meerjarig strategisch beleid van het Libanon Lyceum beschreven voor
een periode van vier schooljaren, van het schooljaar 2015-2016 tot en met het schooljaar 2018-2019.
Wij beschrijven in dit beleidsdocument onze missie, visie en ambities en de daaraan gekoppelde
doelen die wij onszelf hebben gesteld in de komende vier schooljaren. Deze doelen komen voort uit
de kernopdracht van iedere onderwijsinstelling: het verzorgen van onderwijs dat in kwalitatieve zin
voldoet aan de verwachtingen van ouders en leerlingen en de eisen van de onderwijsinspectie.
Binnen de kaders van onze missie en visie hebben naast de directie ook andere gremia binnen het
Libanon Lyceum, zoals teamleiders, mentoren, de reken- en taalcoördinator en het zorgteam, zichzelf
doelen gesteld. Hiermee willen wij bereiken dat het schoolplan breed gedragen wordt binnen de
organisatie.
Bij iedere doelstelling wordt aangegeven hoe wij deze doelstelling willen bereiken, welke
beleidsinstrumenten daarbij worden ingezet, en wanneer dat moet gebeuren. Het schoolplan
functioneert daardoor als verantwoordingsdocument (wat beloven we?) en als planningsdocument
(wat willen we wanneer realiseren?) voor de komende vier schooljaren.
Op basis van dit schoolplan willen wij ieder jaar een uitgewerkt jaarplan opstellen. In het jaarverslag
zullen wij steeds terugblikken of de gestelde doelen gerealiseerd zijn, en of er eventueel bijstelling
nodig is. Op deze wijze geven wij vorm aan een cyclus van plannen, uitvoeren, controleren en
evalueren.
Ik wens alle geïnteresseerden veel plezier bij het lezen van het schoolplan.
Namens de directie,
Hilde Cadenau, rector
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2. Algemene informatie
Gegevens Libanon Lyceum en bevoegd gezag

School:
Brinnummer:
Directie:
Adres hoofdvestiging:
Adres nevenvestiging:
Postadres:
Telefoon:
E-mail:
Website:

OSG Libanon Lyceum
15EO
H.M. (Hilde) Cadenau (rector)
R.J.M. (Ruud) Paijens (locatiedirecteur)
Ramlehweg 6, 3061 JX Rotterdam
Mecklenburglaan 49, 3061 BD Rotterdam
Postbus 4301, 3006 AH Rotterdam
010-4522500
adm@llr.nl
www.libanonlyceum.nl

Bevoegd gezag:
Bezoekersadres:
Telefoon:
E-mail:
Website:

Stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR)
Prins Hendrikkade 14, 3071 KB Rotterdam
010-2540800
info@stichtingboor.nl
www.stichtingboor.nl

L.J.

Interne organisatie
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Het Libanon Lyceum is een school voor openbaar voortgezet onderwijs in Rotterdam. De school heeft
een afdeling voor mavo, havo, atheneum (vwo), gymnasium en Technasium. De school is gehuisvest
in twee monumentale panden in Kralingen. Leerlingen in de onderbouw krijgen les op de locatie
Mecklenburglaan, de bovenbouw op de locatie Ramlehweg.
De school telde op 1 oktober 2014 1308 leerlingen. Dat lijkt veel, maar door de twee gebouwen
hebben leerlingen helemaal niet het gevoel dat de school groot is. De afdelingen van de school zijn zo
verdeeld dat elk gebouw er een eigen stijl op na kan houden, die past bij de leeftijd van de leerlingen.
De verdeling over de twee gebouwen geeft de voordelen van de kleine school: leerlingen vinden
makkelijk hun "eigen plek" en voelen zich veilig en gekend.
De directie bestaat uit 2 personen; de rector, mevrouw Hilde Cadenau en een locatiedirecteur, de
heer Ruud Paijens. De rector verdeelt zijn tijd over de 2 locaties. Verder kent de onderbouw
teamleiders per jaarlaag. In de bovenbouw zijn de teamleiders gekoppeld aan een niveau. Directie en
teamleiders vormen samen de “brede staf”.
Teamleiders onderbouw Mecklenburglaan:
• Mw. Hemerik (interim-teamleider brugklassen)
• dhr. Van der Velden (teamleider tweede klassen)
• mw. van den Berg (teamleider havo-3 en vwo-3)
• dhr. Paijens (locatiedirecteur onderbouw).

Teamleiders bovenbouw Ramlehweg:
•
dhr. Brand (teamleider mavo-3 en 4),
•
dhr. Aklalouch (teamleider havo-4 en 5)
•
mw. Jonkers (teamleider vwo-4, 5 en 6).

Het Libanon Lyceum vandaag
Wij staan op een belangrijk punt in de ontwikkeling van onze school. De afgelopen jaren zijn we
succesvol geweest in de communicatie richting ouders en nieuwe leerlingen met het door ons zelf
ontwikkelde onderwijsconcept Wereldklassen en met Technasium, een formule voor beter bètaonderwijs voor havo en vwo. Met dit succes komen ook nieuwe verplichtingen: naar ouders,
leerlingen en de bredere maatschappelijke omgeving, maar ook naar onze collega’s en onszelf. Wij
zien het als een plicht om inspanningen te blijven leveren om inspirerend onderwijs te kunnen
bieden aan nieuwsgierige kinderen.
Sinds 2004 wordt in onze onderbouw gewerkt volgens het didactische concept van de
Wereldklassen, dat gekenmerkt wordt door betekenisvol leren en activerende didactiek. Op dit
concept hebben we doorgebouwd in de vorm van Wereldklassen XL (voor gymnasium), Technasium
(voor havo en vwo) en Bèta Challenge (voor mavo). De nieuwe onderwijsconcepten zijn erg succesvol
in de werving van nieuwe leerlingen. De sterke toename van nieuwe leerlingen heeft ertoe geleid dat
de leerlingenpopulatie minder gemengd is geworden dan voorheen.
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De veranderende samenstelling van onze leerlingenpopulatie brengt ook een kritischer publiek met
zich mee, dat meekijkt over onze schouders. Wij willen kunnen waarmaken wat we communiceren
en zullen daarom ook moeten blijven bewegen. We zien dat er mooie dingen gebeuren op school,
maar stellen tevens vast dat dit nog te veel afhankelijk is van personen binnen onze school.
In dit ambitiehoofdstuk zetten wij een eerste stap in het schetsen van de contouren van onze
ambities en de consequenties die deze stap met zich meebrengt. De opbouw van het hoofdstuk staat
hieronder schematisch weergegeven.

Figuur 1 Opbouw ambitiehoofdstuk
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Wij starten met onze missie en met de positie die wij willen innemen ten opzichte van onze
omgeving (stap 1). De missie en de positionering vertalen wij vervolgens naar onze visie op
onderwijs, op organisatie & besturing en op arbeidsmarkt & HRM (stap 2). In de visie verwoorden wij
hoe wij – gegeven onze missie en positionering – kijken naar deze beleidsdomeinen. Door tenslotte
de visie te confronteren met de huidige praktijk, ontstaat zicht op de speerpunten van beleid voor de
komende jaren (stap 3).

3. Hier staan wij voor
De missie, positie en ambitie van het Libanon Lyceum
Onze missie
Het Libanon Lyceum biedt inspirerend onderwijs voor nieuwsgierige kinderen. Wij vragen veel en wij
bieden veel. Wij willen een zorgzame school zijn, met duidelijke regels en een plezierig leer- en
werkklimaat. Wij geven betekenisvol onderwijs en hanteren daarbij een activerende didactiek. Wij
willen kinderen uitdagen om maximaal te presteren naar de mogelijkheden om succesvol te kunnen
zijn in het vervolgonderwijs.
Onze positie
De boodschap die we willen communiceren naar onze omgeving (o.a. ouders, leerlingen en
vervolgonderwijs), is gekoppeld aan de manier waarop we onze school in de markt positioneren.
Deze positionering kan worden getypeerd aan de hand van drie dimensies: het schoolklimaat, de
onderwijskenmerken en het uitstroomniveau.
Onze school heeft zich traditioneel sterk gepositioneerd op de dimensie ‘schoolklimaat’. In de
afgelopen jaren hebben we het accent wat meer gelegd op de dimensie ‘onderwijskenmerken’,
mede onder invloed van ons Wereldklasconcept (zie figuur 2). Deze ontwikkeling betekent echter
niet dat het schoolklimaat voor ons minder relevant is geworden.

Onderwijskenmerken
(proces)

Uitstroomniveau

Schoolklimaat

(toekomst van de leerling)

(welbevinden)

Figuur 2 Positioneringsmodel
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Wij kunnen voor onze school de positie uitwerken aan de hand van onze belangrijkste kernwaarden,
gekoppeld aan wat voor onze school typerend is als het gaat om de elementen ‘schoolklimaat’,
‘uitstroomniveau’ en ‘onderwijskenmerken’.
Als het gaat om het schoolklimaat, dan staat wat ons betreft de kernwaarde ‘zorgzaamheid’ centraal.
Ons schoolklimaat kenmerkt zich door een sterk mentoraat en toegankelijke teamleiders. We zijn
alert op grensoverschrijdend gedrag en bewaken kleinschaligheid. Leerlingen mogen gezien en
gekend worden en kunnen zichzelf zijn.
Het uitstroomniveau van onze school wordt in onze ogen het best gekenmerkt door goede
resultaten. De kernwaarde die we daaraan koppelen is ‘veeleisend’: wij vragen veel van onze
leerlingen om maximaal te presteren naar de mogelijkheden, maar omgekeerd mogen leerlingen van
ons ook veel verwachten.
Om optimale leerprestaties van leerlingen te realiseren, moet het onderwijs zowel inhoudelijk als op
het gebied van randvoorwaarden voldoen aan een groot aantal kenmerken, waarvan actief en
betekenisvol de belangrijkste zijn. De kernwaarden die het beste bij deze kenmerken passen zijn
‘uitdagend’ en ‘inspirerend’.

Onderwijskenmerken
actief, betekenisvol, verbindend, motiverend,
gedegen, onderbouwd, vernieuwend,
samenwerken, ruimte, verantwoordelijk,
vertrouwen, eigenwijs, niet-buitensluitend
Kernwaarden:
uitdagend, inspirerend

Schoolklimaat
Uitstroomniveau
Goede resultaten

Kernwaarde:
veeleisend

Sterk mentoraat, toegankelijke teamleiders, alert op
klassendynamiek (pestgedrag, uitsluiting),
reflectievaardigheid bij leerlingen (student led
conferences), fysieke kleinschaligheid
Kernwaarde:
zorgzaam

Figuur 3 Positioneringsmodel met kernwaarden
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Onze ambitie
Wij staan in de doorontwikkeling en vorming van onze onderwijsconcepten voor een aantal nieuwe
opdrachten. De eerste opdracht omvat enerzijds het blijvend onderhouden en borgen van het
Wereldklasconcept in de onderbouw en de uitrol van het Wereldklasconcept naar de bovenbouw
(Wereldklas 2.0), en anderzijds de verbreding van de bètaprofilering naar de mavo-afdeling d.m.v.
het zelf ontwikkelde onderwijsconcept Bèta Challenge.
De tweede opdracht betreft het voorbereiden van de secties als de plaats waar de visie op onderwijs
wordt doorontwikkeld. Binnen de secties wordt het concept van de Wereldklassen geborgd. Dit
vraagt ook een andere rol en positie van de sectievoorzitter, bijvoorbeeld een hiërarchische rol met
meer status. Met ingang van het huidige schooljaar zijn wij begonnen met het faciliteren van de
sectievoorzitters.
In het verlengde hiervan maken wij richting onze huidige docenten expliciet wat het
Wereldklasconcept inhoudt en dat dit in de lessen zichtbaar moet zijn. Wij eisen van docenten dat zij
dit laten zien. Aan nieuwe docenten stellen wij dezelfde eisen.

Openbaar onderwijs
Het Libanon Lyceum verzorgt openbaar onderwijs en is daardoor verbonden aan Stichting Bestuur
Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR). De identiteit van ons onderwijs is gebaseerd op de
Universele verklaring van de rechten van de mens en vooral het Verdrag inzake de rechten van het
kind. Wij maken ons sterk voor maximale talentontwikkeling van elke leerling die aan onze zorg
wordt toevertrouwd, ongeacht godsdienst of levensovertuiging, seksuele voorkeur, etniciteit,
politieke overtuiging of welk ander onderscheid dan ook. Wij voeden onze leerlingen op tot mensen
met een open opstelling ten opzichte van anderen en realiseren een klimaat waarin kinderen elkaar
leren kennen, begrijpen en waarderen op basis van respect en vertrouwen.
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De missie en visie van BOOR
De missie van BOOR
BOOR biedt kwaliteitsonderwijs voor kinderen in Rotterdam en omgeving. Onderwijs dat
onderscheidend en innovatief is. Onderwijs vanuit het perspectief van het kind: maximale kansen
biedend, talenten vergrotend en rekening houdend met kinderrechten. Onderwijs dat kinderen
maakt tot volwassen wereldburgers die bijdragen aan een rechtvaardige samenleving.
De visie van BOOR
BOOR vindt onderwijsprestaties heel belangrijk, maar richt zich liever op de kwaliteit van het
onderwijs. Het streven naar maximale resultaten voor basisvaardigheden gaat samen met het
aanleren van competenties als samenwerken en organiseren. Voor dit onderwijs zijn
ontwikkelingsgerichte professionals nodig. Zij leren zelf ook van en met elkaar: kennisdeling,
intervisie en supervisie. Excellent leiderschap zorgt voor samenhang in het team waardoor
individuele professionele kwaliteiten opbloeien.
Op het gebied van strategische beleidsdoelen is ons beleid vooral gestoeld op het Strategisch
Beleidsplan 2012-2016 van BOOR, waarin kernwaarden als maximale talentontplooiing, actieve
pluriformiteit, naleving van kinderrechten, sterke binding met de samenleving, nieuwsgierig,
betrokken en toekomstgericht, worden vertaald naar de schoolpraktijk.
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4. Visie en beleid voor de periode 2015-2019
In de komende vier schooljaren willen wij een aantal bewegingen in gang zetten binnen onze school.
Deze bewegingen hebben betrekking op de vormgeving van onze onderwijsconcepten, de
ontwikkeling van deze concepten en de borging hiervan, en op de aansturing van deze processen.
We beginnen met de laatste.

Onze visie op organiseren en besturen
Wij zijn een kleine directie die relatief dichtbij het team staat, en dat willen we graag blijven. We
stellen wel vast dat we als directie in verhouding nog te veel tijd besteden aan operationele zaken.
Wij zoeken hierin naar een evenwichtiger balans. Deze situatie vraagt in eerste instantie veel overleg
met onze collega’s, om uiteindelijk met minder overleg toe te kunnen.
Onze organisatie kent de volgende structuur:

rector

conrector M

conrector R

onderwijskundige lijn

onderwijskundige lijn
teamleiders M

secties M

teamleiders R

organisatorische lijn

mentoren

secties R

mentoren

De beide conrectoren zijn als locatiedirecteur verantwoordelijk voor respectievelijk de locaties
Mecklenburglaan en Ramlehweg. Elke locatiedirecteur overlegt met de secties van zijn locatie. Bij dit
overleg is de gehele sectie van de betreffende locatie aanwezig. In dit overleg wordt de
onderwijsinhoudelijke lijn gevoed en bestendigd.
De beide locatiedirecteuren sturen ook ieder drie teamleiders aan. Tussen de locatiedirecteur en zijn
teamleiders is elke week overleg. In dit overleg worden de dagelijkse dingen besproken in combinatie
met verdieping als een onderwerp daarom vraagt.
Directie en teamleiders overleggen periodiek samen in de “Brede Staf” over de grotere
onderwijskundige, organisatorische en beleidsmatige zaken.
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Wij kiezen er niet voor om deze structuur de komende jaren ingrijpend te wijzigen. Toch merken we
dat de huidige manier van organiseren een aantal ontwikkelingen in de weg zit. Daarom kiezen we
voor het aanscherpen van een beperkt aantal uitvoerende en beleidsmatige speerpunten, met
uitzondering van de positie van teamleider vwo bovenbouw. Dat is nu een dubbelfunctie, die wordt
uitgevoerd door de locatiedirecteur. Door de groei van de vwo-afdeling in de bovenbouw is deze
dubbelfunctie op termijn niet langer wenselijk.
•

Zowel de mentorenteams als de secties gaan werken met een concrete (meerjaren)opdracht. De
speerpunten van beleid op het gebied van onderwijs vormen de kern van deze opdracht. De
sectie richt zich daarbij op de onderwijsinhoudelijke speerpunten en het mentorenteam op de
organisatorische speerpunten.

•

De sectievoorzitters gaan de komende jaren een prominentere rol vervullen in de functionele
aansturing van de sectie. Dit betekent dat zij een verantwoordelijkheid krijgen in de aansturing
van onderwijsontwikkeling en –rendement. De opdracht die de sectie krijgt in de ontwikkeling
van het onderwijs is hierin kaderstellend.

•

De teamleiders richten zich nu te eenzijdig op de dagelijkse gang van zaken en op de aansturing
van de mentorenteams. In het takenpakket van de teamleiders zit uitdrukkelijk ook het omgaan
met ouders en leerlingen; dat is aan de ene kant een dagelijkse bezigheid, maar is aan de andere
kant wel onderdeel van de taak. Teamleiders en directie vormen samen de leidende coalitie in de
doorontwikkeling en verdere invoering van ons onderwijsconcept. Naast de directie moeten
teamleiders onderwijsconcepten kunnen herkennen, uitdragen en bewaken.

•

We streven naar optimalisering van de ondersteuning van het primaire proces, zowel voor
leerlingen als voor personeel, op het gebied
van ICT, administratieve processen, financiën
en personeel. Door de beperkte financiële
middelen en het feit dat de huidige tijd
vraagt om een dynamische organisatie,
streven wij er naar dat het
onderwijsondersteunend personeel (OOP)
naast hun eigen specifieke kerntaak
gevraagd en ongevraagd flexibel en breder
inzetbaar kan zijn.

•

Zowel de directie als de Brede Staf (directie
en teamleiders samen) gaan werken volgens
de PDCA-cyclus (Plan, Do, Check, Act), waarin
beleid achtereenvolgens wordt voorbereid,
uitgevoerd, geëvalueerd en bijgesteld. Een
voorbeeld van een dergelijke beleidscyclus
staat hiernaast weergegeven.
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Onze visie op onderwijs
Onze visie op het onderwijsproces valt uiteen in een visie op leren en een visie op didactiek. De eerste
houdt in dat we leerlingen uitdagen. We willen eruit halen wat erin zit en samen met leerlingen hun
grenzen verkennen. Daarnaast hebben we oog voor verschillende leerstijlen en hanteren we een
gedifferentieerde onderwijsaanpak. Tot slot: ons onderwijs is betekenisvol. In elke fase van de
leerloopbaan kent een leerling de achterliggende gedachte van een bepaalde ‘leer-activiteit’ en
waarop deze gericht is.
In onze visie op didactiek staan vier elementen centraal: samenwerkend leren, projectmatig leren,
klassikaal leren en zelfstandig leren. Dit laatste element vraagt nog meer aandacht van ons en van
onze collega’s in de klas. We willen in de lessen inspireren en activeren. De lessen zijn gevarieerd.
Docenten moeten de flexibiliteit hebben om af te kunnen wijken van het lesplan.
In de komende vier schooljaren is voor iedereen binnen en buiten de school ons profiel – gekenmerkt
door Wereldklassen, Technasium en Bèta Challenge – helder. In de bovenbouw is een variant
uitgewerkt van de Wereldklassen. Het concept van de Wereldklassen is geborgd binnen de secties.
We kunnen ons overigens goed voorstellen dat we in de komende vier schooljaren de leerlingen een
grotere rol geven bij de vormgeving en invulling van ons onderwijs.
In de les zien we onze onderwijsconcepten op twee manieren terug. Enerzijds is dat het goed
vakmanschap van de docent, dat we hebben beschreven als: het vermogen om te kunnen uitleggen,
relaties te maken en te onderhouden met leerlingen, orde te houden en belangstelling te tonen.
Anderzijds herkennen we de elementen van de Wereldklas-aanpak in de les: er wordt projectmatig,
zelfstandig, klassikaal en samenwerkend geleerd en lesgegeven. We toetsen dit systematisch,
bijvoorbeeld door middel van de competentiemonitor, de twee-vragen-enquête, lesobservaties en
tevredenheidspeilingen.
We zijn ervan overtuigd dat onze onderwijsconcepten werken. Dat blijkt ook uit het rendement, dat
naar de normen van de onderwijsinspectie voor alle niveaus op orde is. Nochtans willen wij de lat
wat hoger leggen. Het gaat daarbij om de volgende indicatoren en gewenste scores:

Indicator

Streefscore

onderbouwrendement

3 tot 4 (op een schaal van 5)

doorstroomrendement

80 tot 85 procent

eindexamenresultaat

minimaal landelijk niveau voor mavo/havo/vwo
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Onze visie op de arbeidsmarkt en op HRM
Binnen en buiten onze school doet zich de komende jaren een aantal ontwikkelingen voor op
personeelsgebied die voor ons van belang zijn. We krijgen in toenemende mate te maken met een
ouder wordend personeelsbestand. Binnen zes jaar stroomt een kwart van onze medewerkers uit
(ter vergelijking: binnen Stichting BOOR gebeurt dit in een periode van tien jaar). Vanwege
stelselwijzigingen bij ons bestuur zijn wij zelf financieel verantwoordelijk voor de kosten van
(tijdelijke) vervanging en BAPO. Daarnaast worden we geacht onze wervings- en selectieinspanningen in eerste instantie te richten op beschikbare kandidaten binnen het bestuurlijk
verband. Bovendien vragen onze ambities een gerichte(re) inzet van instrumenten voor de
ontwikkeling van medewerkercompetenties. We werken de verschillende aandachtspunten
hieronder uit.

Selectieve werving en selectie
In algemene zin geldt dat we selectief moeten zijn bij onze wervingsinspanningen en dat we dus
kritisch moeten kijken in welke vijver we willen vissen. Om vertrekkende medewerkers te vervangen
of om anderszins (tijdelijk) te voorzien in onze personeelsbehoefte moeten we in veel gevallen eerst
kijken naar het aanbod van beschikbaar bovenschools personeel binnen Stichting BOOR. Dit kan
beperkend zijn, als zich onder de beschikbare kandidaten (vrijwel) geen mensen bevinden die
beschikken over alle gewenste en vereiste competenties. Dit brengt het risico van niet-functioneren
met zich mee van de uiteindelijk geselecteerde kandidaat. Als het mogelijk is om voor (tijdelijke)
vervanging en/of opvolging ons wervingsgebied uit te breiden is het waarschijnlijker dat we bij de
uiteindelijke selectie kritisch(er) kunnen zijn bij de keuze voor een kandidaat. We zullen dan ook
sneller in de positie zijn om niet alleen te kijken naar wat kandidaten vakinhoudelijk kunnen en
kennen, maar ook wat hun mogelijke ontwikkelbaarheid is op competenties die nodig zijn voor
(toekomstige) onderwijsinhoudelijke leidinggevende posities, zoals sectievoorzitter of teamleider.
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Of het nu gaat om een aantrekken van tijdelijke of vaste medewerkers, we zullen in onze
wervingsboodschap eenduidig moeten communiceren wat we verwachten van onze mensen (in
termen van kennis, kunde en houding) en wat we hen (kunnen) bieden (zoals
ontwikkelmogelijkheden en bevoegdheden).

Werkend maken van het functioneringsgesprek
Een aantal belangrijke elementen uit de wervingsboodschap halen we rechtstreeks uit de
functioneringsgesprekken met onze huidige collega’s. Daarbij is een goed werkend
functioneringsgesprek essentieel. Op dit gebied is winst te behalen. Een goed werkend
functioneringsgesprek moet ons een beeld geven van de aanwezige kwaliteiten en ambities van onze
collega’s. Daarmee krijgen we inzicht in de mate waarin het urgent en relevant is om van buiten onze
school de gewenste en vereiste kwaliteiten aan te trekken. In het licht hiervan vinden we het als
directie belangrijk om helder te maken wat voor werkgever we willen en kunnen zijn voor ons
personeel. Wat maakt ons aantrekkelijk voor talentvolle, potentiële collega’s? Wat onderscheidt ons
van andere scholen in de stad?
Binnen onze school hebben we een rijk instrumentarium om de functioneringsgesprekken te voeren
en vast te leggen. De gesprekken krijgen urgentie en relevantie wanneer ze ingebed worden in de
beleidscyclus en wanneer de uitkomsten van de gesprekken opvolging krijgen in de vorm van
concrete acties en dat deze acties en hun uitkomsten geborgd worden. Dit gaat gepaard met
operationele last, zoals de voorbereiding en de verslaglegging van het functioneringsgesprek. Een
alternatief voor de wijze waarop de huidige gesprekken georganiseerd worden is om onze collega’s
meer verantwoordelijkheid te geven. We denken hierbij aan het door de betrokken collega laten
voorbereiden en inbrengen van gespreksonderwerpen. Ook zou een collega het gespreksverslag
kunnen uitwerken.
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Scholingsbeleid
Uit het functioneringsgesprek komt ook naar voren wat een collega nodig heeft om zijn of haar
persoonlijke doelen te realiseren en hoe dit bijdraagt aan de realisatie van de doelen van de school.
De leidinggevende helpt mee bij het in kaart brengen van de gewenste en vereiste stappen,
ondersteuning en interventies. Een mogelijke uitkomst van dit gesprek is dat scholing wordt ingezet
om de medewerker te helpen dichter bij doelrealisatie te komen. Het is essentieel dat vooraf tussen
leidinggevende en medewerker de kaders worden besproken en vastgelegd waarbinnen deze
scholing kan worden ingezet. Concreet denken we dan aan een motivering voor de
scholingsaanvraag en het inzichtelijk maken van de opbrengsten van de scholing voor de betrokken
collega en voor de school (bijvoorbeeld: “De scholing helpt mij om….”, “Ik kan als volgt laten zien dat
deze scholing leidt tot…”, ”Ik kan verworven kennis en vaardigheden delen met mijn collega’s
door…”, “De opbrengsten van deze scholing voor de organisatie zijn dan ook als volgt…”). Tijdens en
na afloop van de scholing zullen de collega en zijn of haar leidinggevende met elkaar het verloop
moeten evalueren en de opbrengsten vaststellen in het licht van de gemaakte afspraken.

Het Libanon Lyceum biedt ook verplichte scholing aan. Deze scholing kan worden verzorgd door een
externe aanbieder of door deskundige personeelsleden. Een bewerking van extern aangeboden
scholing is daarbij ook mogelijk. In de komende jaren zal scholing moeten bijdragen aan versterking
van het algehele vakmanschap van ons personeel, aan het vermogen om te kunnen differentiëren
binnen de lessituatie en aan vaardigheden om te kunnen samenwerken.
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Ontwikkeling van nieuwe teamleiders
We verbinden de uitkomsten uit de functioneringsgesprekken ook met de ontwikkeling van
mogelijke nieuwe teamleiders. Dit houdt in dat uit de gesprekken steeds duidelijk wordt in hoeverre
de ambities van een collega nog passen binnen zijn of haar huidige rol. Het kan zijn dat een collega
zich wil ontwikkelen in een andere rol of positie, doorbouwend op reeds aanwezige en beproefde
kennis en kunde. Die rol kan binnen de school zijn, maar het is ook denkbaar dat collega’s hun
ontwikkeling in een andere werkomgeving een vervolg willen geven. We moeten collega’s die de
ambitie hebben om door te groeien naar een rol als teamleider vroegtijdig in beeld krijgen en hun
ontwikkelbaarheid vaststellen op de voor deze rol vereiste competenties. Dit vraagt overigens ook
dat we een helder profiel hebben van de teamleider.

De school als lerende organisatie: een ontwikkelagenda
Dit document is niet bedoeld om een antwoord te geven op alle vragen die we ons als directie
stellen. We hebben wel zoveel mogelijk expliciet willen maken wat in onze ogen nodig en gewenst is
om ook in de toekomst de zorgzame, veeleisende school te zijn die nieuwsgierig kinderen weet te
inspireren. Daarmee geeft dit document richting,
aan onszelf en aan onze collega’s. Daarnaast is het
document aanleiding voor nieuwe vragen en een
aantal opdrachten voor onszelf. We zouden dit
kunnen zien als ‘huiswerk’, maar wellicht sluit het
concept van ‘ontwikkelagenda’ nog wat beter aan
bij de lerende organisatie die we willen zijn.

We onderscheiden een aantal vragen die betrekking hebben op de vormgeving en inhoud van ons
onderwijs:
1. Hoe kunnen wij beter inspelen in ons onderwijs op de doelstelling “het Libanon Lyceum maakt
leerlingen kansrijk voor vervolgonderwijs”?
2. Hoe kunnen wij zelfstandig werken in de klas meer aandacht geven?
3. Hoe kunnen wij verdieping, verrijking en differentiatie nog meer concretiseren?
4. Hoe kunnen wij het Wereldklasconcept in de bovenbouw nog meer concretiseren?
5. Hoe kunnen wij onze excellente leerlingen nog beter bedienen?
6. Hoe kunnen wij onze concepten nog beter onderhouden?
Daarnaast zijn er vragen die te maken hebben met de ontwikkeling van de organisatie:
7. Hoe kunnen wij de mentorenteams en de secties versterken vanuit de huidige constellatie?
8. Hoe kunnen wij de sectievoorzitters faciliteren in het functioneel aansturen van de secties? En
wat verwachten wij dan van een sectie(voorzitter)?
9. Hebben wij voldoende in beeld wat de ambities zijn en wat ontwikkelbaarheid is van onze
collega’s?
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4. Onze ambities voor de periode 2015-2019
Profilering Wereldklassen, Technasium en Bèta Challenge
De afgelopen jaren hebben wij veel geïnvesteerd in ons onderwijsconcept. Het pedagogischdidactisch kader van de Wereldklassen is herijkt en doorontwikkeld met de vwo-plusvariant
Wereldklassen XL, met meer aandacht voor verdieping, verrijking en differentiatie. In de bovenbouw
wordt op dit moment gewerkt aan Wereldklas 2.0, dat op alle niveaus moet zorgen dat leerlingen
beter worden voorbereid op vervolgopleidingen en de arbeidsmarkt.
Daarnaast zijn de onderwijsprofielen Technasium en Bèta Challenge geïmplementeerd. Technasium
staat voor beter bètaonderwijs voor havo en vwo, en is via het vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O) in
eerste instantie gekoppeld aan Wereldklas XL. Volgend schooljaar gaan de eerste leerlingen die O&O
in de bovenbouw van het vwo hebben gekozen op voor hun (school)examen, de zogenaamde
meesterproef. Sinds het schooljaar 2013-2014 kan technasiumonderwijs ook worden gekozen door
leerlingen in de havo/vwo-brugklassen en sinds dit schooljaar ook in havo-2 en (regulier) vwo-2.
Bèta Challenge hebben wij (samen met drie andere scholen) zelf ontwikkeld, omdat Technasium
alleen was voorbehouden aan havo en vwo en wij vonden dat onze mavoleerlingen ook een dergelijk
perspectiefrijk profiel verdienden. Bij Bèta Challenge hoort het nieuwe examenvak Technologie &
Toepassing (T&T). Na de eerste pilots in mavo-2 in het schooljaar 2012-2013 staat het vak T&T nu
standaard op de lessentabel van de mavo/havo-brugklassen, mavo-2 en mavo-3. In mavo-4 is T&T
een keuzevak. De eerste groep leerlingen in deze afdeling doet dit schooljaar (school)examen in T&T.
Met ingang van het schooljaar 2017-2018 is ook de implementatie van Technasium in de bovenbouw
van de havo-afdeling voltooid. Ons opleidingsaanbod ziet er dan als volgt uit:
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Met name de introductie van Wereldklas XL en Technasium heeft er voor gezorgd dat het Libanon
Lyceum weer een sterk merk is geworden in de Rotterdamse onderwijsmarkt. Na een aantal zeer
succesvolle wervingscampagnes is het leerlingenaantal gegroeid van ruim 1100 in 2010 tot 1307 op
dit moment. Naar verwachting zet de groei zich de komende jaren door en bereiken we in 2018 de
maximale capaciteit van circa 1500 leerlingen. Voorwaarde is wel dat we op de locatie Ramlehweg
een aantal aanpassingen in het gebouw realiseren om deze groei kwijt te kunnen.
Het is van groot belang om ons onderwijsconcept en onderwijsprofielen goed te borgen en door te
ontwikkelen. De borging hebben wij grotendeels bij de secties belegd. Er wordt gewerkt met de
PDCA-cyclus. Iedere sectie maakt per schooljaar afspraken en er worden doelen gesteld. Tijdens de
jaarlijkse sectiepresentatie wordt verantwoording afgelegd aan de directie en worden doelen
bijgesteld.
Bij het Wereldklasconcept ligt de komende jaren de focus op de volgende (door)ontwikkelingen:
• Verdere borging van de concepten Wereldklas en Wereldklas XL. De nadruk ligt vooral op borging
binnen secties en nieuwe collega’s. Naast borging van de uitgangspunten en methodieken,
moeten we de komende jaren ook nog beter worden op gebieden als differentiatie, verdieping
en verrijking.
• Wereldklas “XXL” voor onder- en bovenbouw: het verder ontwikkelen van een speciaal
verdiepings- en verrijkingsprogramma voor meerbegaafde leerlingen.
• Wereldklas 2.0 voor de bovenbouw. De afgelopen twee jaar hebben veel secties nagedacht over
de inrichting van Wereldklas 2.0 voor hun eigen vakgebied. Daarbij zijn er diverse initiatieven
genomen en is het curriculum tegen het licht gehouden. De komende jaren moet hier lijn in
worden aangebracht, gegeven de uitgangspunten van het onderwijsconcept en de daaraan
gerelateerde onderwijsdoelen (zie volgende hoofdstuk).
• Een verdieping en verrijking van het Wereldklasconcept. Hoewel de uitgangspunten van het
concept (in hoofdlijnen: betekenisvol onderwijs en activerende didactiek) voor ons als een paal
boven water blijven staan, vinden wij dat het Wereldklasconcept inhoudelijk verdiepende en
verrijkende doorontwikkeling behoeft. Wij denken daarbij aan zaken als duurzaamheid,
creativiteit en internationalisering.

Bij Technasium heeft de focus de afgelopen jaren gelegen op de implementatie, de professionele
ontwikkeling van docenten en het schrijven van kwalitatief goede opdrachten. Tijdens het
adviesgesprek met Stichting Technasium (als onderdeel van de beoordelingscyclus) in maart 2015
kregen wij veel complimenten voor de stand van zaken van het Technasium op het Libanon Lyceum.
Er is succesvol “lerend vernieuwd”.
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Wij blijven echter ambitieus en zien nog genoeg ruimte voor verbetering. Door een enorme groei van
het aantal Technasiumleerlingen en het docententeam is het wel belangrijk om nu tijd te nemen om
het Technasium te blijven ontwikkelen en de kwaliteit te bewaken. Door de massa dreigt een
gezamenlijke aanpak van thema’s zoals beoordeling en begeleiding naar de achtergrond te schuiven.
Leerlingen ervaren op dit moment te grote verschillen in beoordeling en begeleiding door docenten.
De komende jaren ligt bij het Technasium de focus op de volgende (door)ontwikkelingen:
• Meer onderlinge afstemming en een betere organisatie binnen het O&O-team. De afgelopen
jaren is pragmatisch gekozen voor een verdeling tussen jaarlagen en onder- en bovenbouw. De
komende jaren moet een verbeterslag worden gemaakt door meer planmatig te gaan werken
aan verbetering van kwaliteit, zowel inhoudelijk als organisatorisch.
• Het realiseren van een doorlopende leerlijn voor klas 1 t/m 6 op het gebied van curriculum
(opdrachten, workshops, vaardigheden) en begeleiding (structuur, didactisch-pedagogisch kader,
coaching, beoordeling), met ruimte voor diversiteit binnen een gezamenlijk omschreven kader.
• Technasium is meer dan O&O. Stichting Technasium verlangt dat er samenhang is tussen het vak
O&O, de andere vakken en buitenlesactiviteiten. Dat moet meer één verhaal worden dat betekenis heeft en de leerlingen in contact brengt met de moderne wereld van bèta en techniek. Daar is
ruimte voor ontwikkeling. Nu wordt er slechts af en toe een relatie gelegd tussen een O&Oproject en een ander vak en bij andere vakken wordt ook projectmatig gewerkt.
• De Technasiumruimte op de Mecklenburglaan is nu functioneel ingericht, maar mag nog meer
technologische uitstraling krijgen. Daarnaast zal er, gezien de groei van het aantal
technasiumleerlingen, op de Ramlehweg een tweede ruimte moeten worden gerealiseerd.
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Bij Bèta Challenge heeft de focus de
afgelopen jaren gelegen op de ontwikkeling
van het concept, de implementatie op
school, het uitwerken van het curriculum en
de scholing van docenten. Omdat het bij
Bèta Challenge gaat om een doorlopende
leerroute mavo – mbo werken wij intensief
samen met meerdere mbo-instellingen. Met
het Albeda College en Zadkine hebben wij zelfs formele samenwerkingsovereenkomsten gesloten om
de zogenaamde technologieroute te kunnen voeren, om mavoleerlingen in één gezamenlijk
vormgegeven leerroute toe te kunnen leiden naar een beroepskwalificatie op mbo niveau 4, met de
mogelijkheid van verkorting van die leerroute en gespreide examinering, indien dat wenselijk zou zijn
en praktisch uitvoerbaar.
De komende jaren ligt bij Bèta Challenge de focus op de volgende (door)ontwikkelingen en doelen:
• In navolging van Technasium geldt ook hier dat er verder gewerkt moet worden aan de interne
doorlopende leerlijn (inclusief de technologieroute) en de organisatie en afstemming binnen het
T&T-team. Daarbij kan worden geleerd van het proces dat Technasium heeft doorlopen.
• Verdere vormgeving van de (formele) samenwerking met de mbo-partners en het regionale
bedrijfsleven, waarbij het gaat om de co-creatie van onderwijs, het vergaren van opdrachten
maar ook kennis over de arbeidsmarkt- en opleidingsontwikkelingen en het nadenken over het
neerzetten van de juiste beroepsbeelden om daarmee een positiever imago te creëren van
technologie bij mavoleerlingen (en praktisch ingestelde havoleerlingen) maar ook bij hun ouders.
• Verhoging van de instroom van het aantal leerlingen in de technologieroute en verhoging van de
doorstroom van het aantal leerlingen naar technische opleidingen in het mbo.
• Het verder ontwikkelen van
loopbaanoriëntatie- en
begeleiding (LOB) als integraal
onderdeel van (de opdrachten
bij) het vak T&T. Dat geldt
zowel voor de inhoud als voor
de begeleiding. Vanaf het
huidige schooljaar (2015-2016)
zullen de docenten T&T van
mavo-2 daarom ook mentor
zijn van deze klassen. Dit
betreft een pilot die aan het
einde van het schooljaar wordt
geëvalueerd en bij bewezen
succes ook in andere jaarlagen
zal worden toegepast.
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Onderwijsdoelen
Het hoofddoel dat wij onszelf hebben gesteld is het verzorgen van “inspirerend onderwijs voor
nieuwsgierige kinderen”. Dat betekent voor ons: betekenisvol onderwijs ondersteund door
activerende didactiek, waarbij kinderen worden uitgedaagd om maximaal te presteren naar de
mogelijkheden en hun talenten te herkennen en te ontwikkelen.
Van deze hoofddoelstelling is een aantal doelstellingen afgeleid:
1. Het Libanon Lyceum maakt leerlingen kansrijk voor vervolgonderwijs.
Kernbegrippen hierbij zijn:
• kennis en inzicht verdiepen;
• nieuwsgierigheid, (zelf)reflectie en motivatie stimuleren;
• bij ambitie en persoonlijk perspectief aansluiten;
• relevante vaardigheden ontwikkelen zoals plannen, presenteren, samenwerken,
verantwoordelijkheid nemen en doorzetten.
2. Het Libanon Lyceum ontwikkelt bij leerlingen een frisse blik op de wereld.
Kernbegrippen hierbij zijn:
• vorming van onafhankelijk oordeel ontwikkelen;
• verbanden leggen;
• open, kritisch, creatief en inventief zijn;
• autonomie ontwikkelen.
3. Het Libanon Lyceum leert leerlingen hun talenten te herkennen en te ontwikkelen.
Kernbegrippen hierbij zijn:
• maken van gerichte keuzes bevorderen;
• leren analyseren;
• empirisch onderzoek bevorderen;
• potentie herkennen en ontwikkelen.
4. Het Libanon Lyceum bereidt leerlingen voor op de samenleving van morgen.
Kernbegrippen hierbij zijn:
• rijkdom van diversiteit laten ervaren;
• gebruik van multimedia toepassen;
• internationalisering stimuleren;
• samenwerken in teamverband ontwikkelen;
• oog voor dynamiek en globalisering ontwikkelen.
Wij hebben in het afgelopen schooljaar secties gevraagd om input te leveren. Deze input is verwerkt
in de doelstellingen. De komende jaren moeten wij met elkaar de vertaalslag zien te maken naar de
lespraktijk.
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Taal
Het Libanon Lyceum gebruikt als meetinstrument behalve gebruikelijke zaken als methodetoetsen en
eindexamens ook de Diataaltoets. Deze toets geeft een beeld van tekstbegrip en woordenschat en
wordt afgenomen bij eerste- en tweedejaars leerlingen.
De resultaten van de Diataaltoets geven de laatste tijd reden voor zorg. Op basis van die zorg is
besloten tot een aantal maatregelen:
• De sectie Nederlands heeft voor de onderbouw een nieuwe methode aangeschaft, waarmee
vanaf schooljaar 2015-2016 gewerkt gaat worden in de eerste klas en die de komende
schooljaren zal worden ingevoerd in de tweede klassen en daarna de derde klassen. De winst
hiervan zit hem in de grotere aandacht voor woordenschat en tekstbegrip en het kunnen werken
met een vwo/gymnasium-1 boek (in de Wereldklassen XL).
• In de tweede en derde klassen wordt het jaarprogramma aangepast, waardoor de mogelijkheid
ontstaat voor meer tekstbegrip- en woordenschatonderwijs. De huidige methode biedt hier niet
voldoende mogelijkheden voor, dus de sectie gaat hiervoor zelf materiaal ontwikkelen.
• Vanwege de invoer van Bèta Challenge in de MH1-klassen zijn de uren van het vak Xtaal (extra
taal) teruggebracht van 4 naar 3 uur per week. Het programma zal hierop aangepast worden.
• In de tweede klassen worden de lessen Xtaal (2 uur per week) rondom een thema opgebouwd en
krijgen ze een projectmatige inrichting. Leerlingen zullen telkens gedurende een periode van vier
tot zes weken werken aan leesvaardigheid, schrijfvaardigheid en woordenschat op basis van
actuele zaken, schooltaal en een Bèta Challenge gerelateerd onderwerp.
• Aan het eind van ieder schooljaar wordt het effect van deze wijzigingen bekeken aan de hand
van de resultaten bij de methode gerelateerde toetsen en de Diataaltoets.
• Uit de jaarlijkse evaluatie en eventuele nieuwe inzichten volgt indien noodzakelijk een bijstelling
van het lesprogramma Nederlands en Xtaal.
Om de effecten van deze ontwikkelingen goed in beeld te kunnen brengen is het wenselijk dat vanaf
schooljaar 2015-2016 de leerlingen aan het eind van klas 3 nogmaals de Diataaltoets maken.
Daarnaast verdient het aanbeveling om de taken van de taalcoördinator uit te breiden/aan te passen
aan deze werkwijze. Tot nu toe wordt van de Diataaltoetsen een rapportage opgesteld door het
CED. Een sterk verkorte versie daarvan (alleen de statistieken zonder verdere verklaring) werd eerder
aangeleverd door de taalcoördinator. Deze verkorte versie geeft slechts inzicht in resultaat en
groeicijfer. De uitgebreide versie inclusief vergelijkbare cijfers, interpretatie en aanbevelingen komt
echter te laat om nog voor het einde van het schooljaar te kunnen bespreken met de betrokken
docenten.
Het verdient dus aanbeveling om deze volledige rapportage door de taalcoördinator te laten maken.
Hij/zij kan dan zijn bevindingen delen met betrokkenen en deze later toetsen aan de bevindingen van
het CED. De school is hierdoor eerder/beter in staat het beleid bij te stellen.
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Rekenen
De afgelopen jaren is in de onderbouw rekenen in de wiskundelessen geïntegreerd door
rekenvaardigheden uit de boeken te behandelen. Ook hadden leerlingen de mogelijkheid via een
online rekenprogramma (Reken APK) bepaalde levels te halen, gemonitord door de docent. Dit bleek
echter niet toereikend om het rekenniveau van onze leerlingen op het niveau te krijgen dat we
wensen en mag worden verwacht van een school als het Libanon Lyceum. Een pilot van het landelijke
rekenexamen in 2013 toonde ook aan dat de resultaten achterbleven. Hierdoor werd duidelijk dat
we de komende schooljaren flink moeten investeren in rekenen. Hieronder wordt uiteengezet hoe
we het rekenniveau van onze leerlingen de aankomende jaren gaan verbeteren.
In de onderbouw en vwo-4 investeren we in rekenen door de rekenvaardigheden uit het
wiskundeboek te maken en deze te toetsen. Verder wordt Diacijfer in alle onderbouwklassen
afgenomen om te toetsen of leerlingen op niveau zitten. Hierdoor wordt direct een
leerlingvolgsysteem opgebouwd.
De komende jaren krijgen alle voorexamen- en
examenklassen gemiddeld een half lesuur rekenen
per week op de lessentabel. Deze lessen worden
gegeven in het computerlokaal door een
rekendocent. Tijdens de lessen maakt de docent
gebruik van digitaal lesmateriaal. Deze lessen
worden gedifferentieerd in de volgende vier
domeinen (meten/meetkunde, verhoudingen,
getallen en verbanden). Voor de examenklassen, die
de rekentoets nog niet hebben behaald, hebben we
rekenboeken van Malmberg gekregen. Deze boeken
volgen ongeveer de oefeningen van het digitale
leerprogramma van Malmberg. Leerlingen krijgen
het rekenboek mee om te oefenen. Hun werk kunnen ze zelf nakijken met nakijkbladen en als ze
verdere feedback willen, kunnen ze terecht bij de rekendocenten. Ook mogen ze, als het rooster het
toelaat, een van de rekenlessen volgen om aan rekenen te werken of om extra uitleg te vragen. Als
de nood hoog is wordt er eventueel een extra klas opgestart. Deze klas bestaat dan mogelijk uit alle
niveaus. Ook komt er een remediërend programma voor de zwakke rekenaars.
Door de komende jaren op bovenstaande wijze te investeren in het rekenen van onze leerlingen is dit
naar verwachting in 2019 op het niveau dat past bij het kwaliteitsniveau van onze school. Op dit
moment bekijken we of we vooral in de voorexamen- of in de examenklassen moeten investeren
(wat betreft het rekenuur, maar ook het aantal examenkansen per leerjaar), maar aangezien de
rekentoets volgend schooljaar gaat meetellen in de slaag-/zakregeling zal de focus komend
schooljaar vooral op de examenklassen moeten liggen.
Na een jaar volgens bovenstaand stramien te hebben gewerkt, evalueren we uitvoerig en stellen we
het beleid indien nodig bij.
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Internationalisering
Het Libanon Lyceum heeft in de periode 2013-2015 deelgenomen aan een internationaliseringsproject. Het thema van dit project luidde “Europe in motion – Research on migration”. Het project
was onderdeel van het Comenius Multilateraal Schoolpartnerschap en werd ondersteund door het
Europees Platform voor internationalisering binnen het onderwijs.
Doel van het project was om via onderzoek en uitwisselingsprogramma’s leerlingen uit vijf
verschillende landen met elkaar in contact te brengen en hen inzicht te geven in de migratiestromen
binnen Europa. Hierbij wordt aandacht gegeven aan de status en kansen van politieke vluchtelingen,
economische migranten en de houding ten opzichte van etnische minderheden. Alle leerlingen uit
vwo-4 en vwo-5 voerden twee jaar in groepen projectopdrachten uit. De resultaten zijn door de
leerlingen worden gepubliceerd op een speciale site die voor het project is ontwikkeld. De leerlingen
hebben contacten gelegd met scholen in Duitsland, Polen, Hongarije en Turkije.
Voor de periode van 2015-2017 heeft de school wederom een aanvraag ingediend bij het Europees
Platform in het kader van Erasmus Plus. Daarbij gaat het om bijna hetzelfde netwerk van scholen.
Aan het netwerk is een andere Turkse school toegevoegd.
Thema van het project is “Made in Europe - Quest for a European heritage and identity”.
Doelen van het project zijn:
• Leerlingen inspireren op zoek te gaan naar een gemeenschappelijk
Europees erfgoed en een Europese identiteit.
• Bij leerlingen het bewustzijn versterken dat we Europese wortels
hebben die ons verbinden.
• Leerlingen toerusten op basale vaardigheden voor de 21e eeuw.
Aandachtsgebieden zijn:
• Kunst en cultuur: van schilderkunst tot kookkunst
• Wetenschappen: wat is ‘Made in Europe’
• Sport: wat kan ons samenbinden
De huidige projecten zijn vooral gericht op vwo-4 en 5. De komende tijd worden de projecten
uitgebreid naar havo-4. Onderzocht wordt of er ook bilaterale uitwisselingsprojecten realiseerbaar
zijn. Daartoe zijn contacten gelegd met scholen in Berlijn en Istanbul.
Het is de bedoeling dat de internationale uitwisselingen geleidelijk in de plaats van de reguliere
werkweken (van de bovenbouw) komen. De kosten zijn voor leerlingen beduidend lager dan de
normale werkweken, dus ook haalbaar voor leerlingen/ouders met een smalle beurs. De projecten
bieden zowel leerlingen als docenten extra kansen. Docenten leren via de contacten met
buitenlandse collega’s en leerlingen maken kennis met het dagelijks leven in andere Europese
landen. Internationalisering sluit aan bij de competenties die in de toekomst van leerlingen gevraagd
worden bij vervolgstudies en op de (internationale) arbeidsmarkt. We willen internationalisering
verder uitbouwen naar alle niveaus (mavo/havo/vwo) en leerjaren.
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Onderzocht moet worden in hoeverre dit mogelijk is en of de school zich op termijn kan aansluiten
bij het Elos-netwerk. Elos is een internationale leerroute voor scholen in het Nederlands voorgezet
onderwijs die tot doel heeft leerlingen optimaal voor te bereiden op een internationaal
georiënteerde toekomst.
Elos-scholen zorgen voor inbedding van Europese en Internationale Oriëntatie in hun curriculum en
geven leerlingen de mogelijkheid 2 talen op hoog niveau te leren. De door de leerlingen verworven
vaardigheden zijn gebaseerd op het “Common Framework for Europe Competence”. Daarbij moet
echter wel bekeken worden hoe houdbaar en betaalbaar de activiteiten rond internationalisering zijn
als subsidiegelden eventueel wegvallen. Dat betreft niet alleen de kosten rond
uitwisselingsprogramma’s, maar ook de formatieve inzet.

Cambridge
Engels wordt steeds belangrijker in Nederland, niet alleen in het bedrijfsleven, maar ook in het
onderwijs. Op hogescholen en universiteiten zijn tegenwoordig de meeste studieboeken in het
Engels. Steeds vaker worden colleges in het Engels gegeven.
Het Libanon Lyceum biedt leerlingen de kans Engels op een hoog niveau te leren, onder andere om
een goede voorbereiding op een vervolgstudie te geven. De school is twee jaar geleden gestart met
het aanbieden van extra Engels, Cambridge Engels.

Leerlingen wordt in vwo-4 en vwo-5 de mogelijkheid geboden een Cambridge-traject te volgen dat
leidt tot het examen CAE (Certificate of Advanced English). Dit traject is bestemd voor leerlingen die
zich willen ontwikkelen op internationaal terrein en is bij uitstek geschikt voor goede en
gemotiveerde leerlingen met een bijzondere aanleg voor talen.
Om mee te kunnen doen aan het traject moeten leerlingen voldoen aan een aantal criteria zoals
hoge cijfers voor het vak Engels, geen onvoldoendes voor andere vakken en een sterke motivatie
voor dit extra vak.
De komende jaren willen wij de mogelijkheden onderzoeken om Cambridge ook op andere niveaus
en in de onderbouw aan te bieden. Aan het eind van ieder schooljaar vindt een evaluatie plaats.
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Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB)
Loopbaanleren wordt steeds belangrijker. Het is belangrijk dat leerlingen leren kiezen en ook het
keuzeproces kunnen doorgronden om zo voorbereid te worden op een leven waarin steeds weer
keuzes voor opleiding en arbeid gemaakt moeten worden. Leerlingen hebben daarbij zicht nodig op
hun talenten, maar ook zicht op beroepen en vervolgopleidingen. Het is dus relevant dat zij
antwoorden vinden op essentiële vragen als “wie ben ik, wat wil ik en wat kan ik? Maar ook: is het
realistisch wat ik wil? En wat zijn mijn kansen op de arbeidsmarkt?
Loopbaanleren zien wij daarom als leren kiezen om de eigen ontwikkeling te sturen. Dat gebeurt
door het versterken van de (arbeids)identiteit waarbij begrippen als zelfsturing en verbondenheid
een rol spelen. Het helpen van de leerling bij het ontdekken wie hij is, wat hij graag wil en wat hij
daarvoor nodig heeft noemen we loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB).
LOB heeft als doel om een geïntegreerd, dynamisch en continu
leerproces te realiseren, zodat leerlingen zich gesteund weten in hun
keuzeproces voor in eerste instantie een goede profiel- of sectorkeuze,
daarna een toekomstige vervolgopleiding, voor op een later moment
een plek op de arbeidsmarkt en om als individu van betekenis te
kunnen zijn voor de maatschappij. Het verwerven van
loopbaancompetenties speelt hierin een cruciale rol. De doelstelling
van LOB is dus veel breder dan alleen het begeleiden van de leerling
tot een bewuste keuze voor een profiel en daarna een
vervolgopleiding, waar de decanen zich primair mee bezighouden.
Om de zelfsturing van leerlingen op hun loopbaan te vergroten blijkt het van belang dat leerlingen
hun loopbaancompetenties kunnen ontwikkelen. Als leerlingen ervaringen kunnen opdoen binnen en
buiten de school en als ze gestimuleerd worden om te reflecteren op die ervaringen, dan zal de
beoogde zelfsturing toenemen. Om dit mogelijk te maken worden er eisen gesteld aan de
leeromgeving. De leeromgeving moet zoveel mogelijk praktijkgericht zijn (denk aan stages,
bedrijfsbezoeken), er moet sprake zijn van vraagsturing (bijvoorbeeld door keuzemogelijkheden aan
te bieden) en er dient sprake te zijn van een dialoog met de leerling. Op deze manier wordt de
leerling meer geoefend in het maken van dit soort keuzes. Die oefening levert een steviger basis om
de goede beslissingen te nemen in hun eigen loopbaan. We stimuleren hiermee goede, effectieve
kwaliteitenreflectie en motievenreflectie. Werkexploratie, loopbaansturing en netwerken kunnen,
wanneer deze reflectie goed is vormgegeven, op maat een plaats krijgen in de LOB.
Op het Libanon Lyceum willen wij de komende jaren gebruiken om te komen tot een geleidelijke
transitie van het traditionele decanaat naar een dynamische vorm van LOB, waarbij de mentor een
belangrijkere rol gaat spelen in het begeleiden van de leerlingen en de decaan een meer aansturende
functie krijgt als LOB-coördinator. Wij maken in dit proces gebruik van ervaringen zoals de pilot in
mavo-2 in het komend schooljaar 2015-2016, waarbij de docenten T&T ook mentor zijn en daarbij de
LOB verzorgen, in goed onderling overleg met de coördinator Bèta Challenge, de teamleider en de
decaan.
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Zorg en begeleiding
Passend onderwijs
Mede in het kader van de invoering van de wet Passend
Onderwijs hebben wij al enige jaren geleden bepaald welk
schoolondersteuningsprofiel het beste bij de school past. De
afgelopen jaren zijn er voor het voltallige personeel
scholingsbijeenkomsten geweest om ons gekozen profiel neer
te zetten en om er voor te zorgen dat deze specifieke groep
leerlingen een zo goed mogelijke begeleiding krijgt. Er zijn
zorgmentoren opgeleid en ook binnen onze samenwerking
met After’s Cool is er specifieke aandacht om deze groep
leerlingen zo goed mogelijk te ondersteunen.
Onze aanmeldingsprocedure voor leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte heeft, zo goed
als mogelijk binnen de kaders van de wet Passend Onderwijs en de regels van de Rotterdamse
Plaatsingswijzer, vorm gekregen. De komende jaren zullen er vooral op gericht zijn dat minder van
deze leerlingen uitvallen. Om dit voor elkaar te krijgen zullen wij bij de aanname van deze leerlingen
nog beter in beeld moeten krijgen wanneer er wel en wanneer er geen ‘match‘ is. Dit zal moeten
gebeuren door scherper te zijn bij het eerste kennismakingsgesprek met de leerling en de informatie
van de basisschool zwaarder mee te laten wegen. De onduidelijkheid van het samenwerkingsverband
Koers VO m.b.t. de financiële facilitering van de scholen voor de komende jaren zal van invloed zijn
op de kwaliteit en de kwantiteit van de ondersteuning.
Schoolondersteuningsteam
Om stappen te zetten in verdere professionalisering van onze zorgcoördinator en onze
leerlingbegeleiders zal er in het functioneringsgesprek van deze medewerkers meer aandacht komen
voor hun rol in het school ondersteuningsteam. Als input voor deze gesprekken zal er feedback aan
teamleiders en mentoren worden gevraagd. De contacten met de externe partners zullen, als deze
instellingen niet de kwaliteit en meerwaarde leveren die we mogen verwachten, tot een wettelijk
minimum beperkt worden.
Mentoren
In de onderbouw is er vanuit de mentoren teams al enige tijd de vraag om een meer centraal
geregisseerd mentoraatsprogramma. De twee pijlers in dit programma, voor brugklas en tweede
klas, zijn: sociale omgeving en studievaardigheden. In de derde klas havo en vwo komt daar de
begeleiding profielkeuze bij. Het programma zal door de mentoren zelf ontwikkeld worden en zal
jaarlijks bijgesteld en aangevuld worden. De eerste stappen hierin zijn gezet. De komende jaren zal
dit programma verder ontwikkeld worden.
Samenhang in zorg
Op dit moment is er binnen onze organisatie een scheiding tussen de zorg voor leerlingen die een
leerstoornis hebben en bij de remedial teacher terecht komen en leerlingen met een gedragsstoornis
die bij het zorgteam terecht komen. De praktijk is echter dat er een overlap in problematiek is en dat
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onze organisatie hier beter op ingericht moet worden. Er komt een werkgroep die als opdracht krijgt
te onderzoeken op welke punten wij de zorg voor onze leerlingen kunnen versterken en de
organisatiestructuur kunnen verbeteren.
Hoogbegaafdheid op het Libanon Lyceum
Ons onderwijskundig profiel heeft er voor gezorgd dat wij de afgelopen jaren het aantal hoogbegaafde leerlingen bij ons op school hebben zien toenemen. Buiten enkele extra opdrachten en een
eerste pilotproject samen met de Erasmus Universiteit hebben wij deze leerlingen nog niet genoeg te
bieden. Tot nu toe hebben wij ook altijd gezegd dat wij geen school voor hoogbegaafde leerlingen
zijn. De komende jaren zullen we ons de vraag moeten stellen, of we ons extra aanbod voor deze
leerlingen beperken tot een enkel projectje of dat we ons gaan richten op deze groep met een breder
aanbod aan uitdagende projecten en een daarbij behorende ondersteuning vanuit de zorg.

Personeel
Op het Libanon Lyceum willen wij invulling geven aan het personeelsbeleid vanuit de overtuigingen
goed werkgeverschap, duurzame inzetbaarheid en permanente scholing. Wij willen ons de komende
jaren ontwikkelen naar een meer professionele lerende organisatie, waarin samen werken en samen
leren centraal staat.
Het Libanon Lyceum is een groeiende school met een uitgesproken onderwijsconcept en een
bètaprofiel. Dit vergt investeringen in de (vak)didactisch-pedagogische competenties van docenten.
Om de stand van zaken op deze competenties te meten gebruiken wij diverse instrumenten, zoals de
competentiemonitor (doel is score 3 uit 4 op de didactisch-pedagogische aspecten), de in eigen
beheer ontwikkelde “tweevragen-enquête” (doel is dat 3 op de 4 leerlingen vinden dat zij in de
lessen voldoende actief aan het werk zijn en voldoende leren) en de leerlingtevredenheidspeiling
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(score 7,0 op het item docentgedrag). Daarnaast streven wij naar een hoger percentage bevoegde
(95%) en eerstegraads docenten (90% binnen de gegeven lessen in het eerstegraads gebied).
De basis van goed onderwijs is een goede leraar. Daarom verdient een gerichte aanpak van
professionalisering een structurele plaats binnen het onderwijs. Bij een lerende organisatie gaat het
om goed personeelsbeleid, professionele ruimte voor leraren, ruime carrièremogelijkheden en
scholing. Een lerende organisatie is een organisatie die er bewust op gericht is het leren en het
leervermogen van individuen en groepen als geheel te vergroten en met elkaar te verbinden. Zo
ontstaat er continue verandering op individueel, groeps- en organisatieniveau. Leren van jezelf, leren
van elkaar en leren van experts zijn de uitgangspunten. Een lerende school kenmerkt zich onder
meer door:
• Permanente ontwikkeling van beleid met betrokkenheid van alle medewerkers;
• Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het geheel;
• Leren van en met elkaar gebeurt bewust, denken en doen zijn niet gescheiden, initiatieven
worden gestimuleerd
• Iedere medewerker heeft ontplooiingskansen met zijn eigen kwaliteit als vertrekpunt een
flexibele organisatiestructuur met een professionele cultuur.
De bovenstaande kenmerken willen wij de komende jaren verder gaan uitwerken voor alle niveaus
en de meeste gremia binnen de organisatie: directie, teamleiders, docenten, secties,
schoolondersteuningsteam, onderwijsondersteunend personeel, veiligheidsteam, enzovoorts.
Wij kennen op het Libanon een rijk HR-instrumentarium: een procedure voor de gesprekscyclus,
feedbackinstrumenten als de competentiemonitor en de twee-vragen-enquête en ruimhartige
scholingsmogelijkheden. De komende jaren willen wij deze instrumenten beter op elkaar afstemmen
om te komen tot een hoger rendement. Bij scholing willen wij bijvoorbeeld meer “van toeval naar
eigenaarschap”. Op dit moment zijn scholingsaanvragen nog teveel afhankelijk van de individuele
wensen van de medewerker.
Er zijn op het Libanon Lyceum de komende jaren voldoende ontplooiingskansen. Met betrekking tot
de functiemix hebben wij de afgelopen jaren voorop gelopen en ook bij het entreerecht zijn wij het
afgelopen jaar ruimhartig geweest. Desondanks willen wij, wanneer de financiële ruimte het toelaat,
ergens in het komend schooljaar 2015-2016 een procedure inrichten, waarbij leraren in salarisschaal
Lb kunnen solliciteren naar een Lc-functie. Daarnaast doen wij mee aan het “kweekvijverproject” bij
BOOR, bedoeld voor collega’s die interesse hebben in een leidinggevende functie.
Op het gebied van werving en selectie lukt het ons steeds beter om goede collega’s te binden aan
onze school. De komende jaren willen wij in dit proces wel steeds meer nadruk leggen op de
toegevoegde waarde binnen onze onderwijsconcepten en –profielen. Een collega die bij ons
solliciteert moet niet alleen onze manier van werken omarmen, maar wij moeten ook overtuigd
raken een collega iets toe kan voegen. Na een succesvolle pilot met leerlingen in de
sollicitatiecommissie zullen wij daar zoveel mogelijk onze leerlingen bij gaan betrekken.
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In het afgelopen schooljaar heeft een grote meerderheid van de docenten ingestemd met een
verlaging van de zogenaamde opslagfactor ten behoeve van voor- en nawerk van de lessen. Die
opslagfactor was hoog ten opzichte van andere besturen. De maatregel is gebruikt om de benodigde
bezuinigingen te kunnen realiseren. Met de PMR is afgesproken dat een werkgroep het komende
schooljaar het bestaande taakbeleid tegen het licht gaat houden. Mocht de uitkomst daarvan zijn dat
er per saldo extra moet worden geïnvesteerd, dan zal op dat moment worden bekeken of dat
betaalbaar is uit de dan beschikbare middelen, of dat een extra verlaging van de opslagfactor
noodzakelijk is.

Informatie- en communicatietechnologie (ICT)
Op het Libanon Lyceum zijn de basisvoorzieningen op het gebied van ICT voldoende. Er is een goed
personeels- en leerlingennetwerk, de school gebruikt Magister als administratief programma en als
elektronische leeromgeving en in de lokalen hangen digitale borden.
Docenten maken gebruik van digitale onderdelen van de methode, leerlingen maken de mooiste
presentaties en docenten gebruiken regelmatig instructiefilmpjes van internet. Laptops worden
ingezet bij Onderzoek en Ontwerpen. Het rekenonderwijs wordt komend jaar in de bovenbouw
grotendeels via een digitale methode gegeven.

Digitale toetsing neemt een steeds groter wordende plaats in. Dat geldt voor toetsing in het kader
van Diataal en Diacijfer. Komend schooljaar neemt het Libanon Lyceum deel aan de pilot van de
diagnostische tussentijdse toets (DTT).
Het rendement van ICT is echter nog onvoldoende. Er is meer sturing en afstemming nodig. Dat
betreft in ieder geval de inrichting van de ELO en het gebruik van studiewijzers. Bovendien moeten er
binnen secties afspraken gemaakt worden over het gebruik van educatieve software en de
didactische inzet.
ICT kan ingezet worden als middel om het onderwijsconcept van het Libanon Lyceum te
ondersteunen en te verrijken. Dat betreft alle elementen van de wereldklasdidactiek. Een docent kan
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bijvoorbeeld meer ruimte voor differentiatie maken door een techniek als “flipping the classroom”
toe te passen. Het oefenen van leerstof wordt wellicht uitdagender door “serious gaming”.
Toepassing van ICT-mogelijkheden en de wensen op dat gebied worden een onderwerp van de
sectiegesprekken. De komende periode wordt van elke sectie één lid aanspreekpunt met betrekking
tot het gebruik en de ontwikkeling van ICT. Deze personen vormen samen met een lid van de
schoolleiding een ICT-gebruikersgroep. Deze groep krijgt als opdracht de mogelijkheden te
verkennen en afspraken te maken over onderlinge afstemming.
De komende jaren zal onderzocht worden of de huidige personele structuur en werkwijze aangepast
moeten worden. De werkzaamheden met betrekking tot systeembeheer en applicatiebeheer zijn niet
echt afgebakend. Daardoor zijn verantwoordelijkheden ook onduidelijk. Dat betreft bijvoorbeeld de
inrichting van Magister en de ELO.
Het Libanon Lyceum is niet van plan de papieren leerboeken geheel te vervangen door digitale
methodes. We gaan wel onderzoeken wat de mogelijkheden zijn naast het gebruik van het
traditionele leerboek. Daarbij valt te denken aan het gebruik van een (simpele) laptop en/of
uitbreiding van de capaciteit van het draadloze netwerk in het kader van “bring your own device”.
Magister zal in de toekomst nog meer ingezet worden om de vorderingen van leerlingen te volgen en
de leerrendementen te verhogen Dat past bij het doel van meer “opbrengstgericht werken”.
Uitbreiding van de computercapaciteit op de Ramlehweg is, gegeven de groei van het aantal
leerlingen, noodzakelijk. Daarbij wordt gedacht aan uitbreiding van het aantal computers in de
Tiannazaal. Zowel op de Mecklenburglaan als op de Ramlehweg zullen de oude schermen met
projectoren en de Legamasterborden worden vervangen worden door ProWise-systemen.
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Kwaliteit
Kwaliteit betekent voor ons dat leerlingen goede resultaten behalen en het daarnaast op school naar
hun zin hebben. Veel kwaliteitsaspecten zijn meetbaar, maar niet alles is te meten. De
onderwijskwaliteit omvat niet alleen het effectief aanleren van kennis en vaardigheden, maar ook
het vormen van kinderen tot zelfstandige, zelfverantwoordelijke personen. En dat is niet in cijfers uit
te drukken. Het is belangrijk dat de school de onderwijskwaliteit goed bewaakt en probeert te
verbeteren.
Op het Libanon Lyceum hechten wij veel belang aan deze kwaliteitszorg. Wij monitoren tweejaarlijks
zowel de resultaten als de tevredenheid onder leerlingen, ouders en personeel. Het Libanon Lyceum
scoort op alle onderdelen en voor alle niveaus minimaal voldoende en vaak boven de norm. Het
streven voor de komende jaren is deze resultaten vast te houden en waar mogelijk te verbeteren.

Meest recente tevredenheidspeilingen

leerlingen
(2014)

ouders
(2014)

personeel
(2015)

rapportcijfer school

7.0

7.6

7.8

Rapportcijfer vergelijkbare scholen

6.5

7.4

7.1

De kwaliteitskaart en de meerjarenopbrengsten voldoen op alle indicatoren aan de door de
Onderwijsinspectie gestelde normen. We willen op een aantal punten echter hoger scoren. Dat
betreft in ieder geval de examenresultaten voor havo, vwo en in mindere mate de mavo. We moeten
leerlingen niet alleen kansen geven, maar vervolgens ook ondersteunen om het gestelde doel te
bereiken. Daarbij willen we in eerste instantie kijken naar de effecten van ons eigen handelen. Ook
instrumenten als de ijking, de twee-vragenenquête, de competentiemonitor en WOLF-rapportage
willen we gebruiken als reflectiemiddel. Daarbij spreken we zowel de vaksecties als de individuele
docenten aan.
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Met betrekking tot het functioneren van de schoolleiding willen we een aantal
feedbackinstrumenten verder ontwikkelen. Wellicht kan dat via een aanpassing van de
competentiemonitor.
Via het Magister managementplatform willen we stuurinformatie eerder en doelmatiger inzetten.
Schoolbreed gaan we de komende jaren aandacht besteden aan het motiveren van leerlingen. Dit
thema wordt een belangrijk onderdeel van het scholingsplan.
De uitkomsten van de leerlingtevredenheidspeiling (LTP) en oudertevredenheidspeiling (OTP) zijn in
zijn algemeenheid prima. Op onderdelen zijn we echter niet tevreden. De uitkomsten zijn besproken
in de gebouwenvergadering en in de leerlingenraad.
De leerlingenraad gaat bekijken of ze een eigen enquête voor leerlingen kan ontwikkelen. De school
faciliteert dat. Op de langere termijn wil het Libanon Lyceum zich verder ontwikkelen als lerende
organisatie. Daarbij wil de school opbrengstgericht werken. Via het programma van School aan Zet is
er veel informatie over de voordelen en de valkuilen beschikbaar. De school zal van deze expertise
gebruik van maken bij de ontwikkeling van een opbrengstgerichte manier van werken.
Aandachtspunten zijn daarbij het faciliteren van overlegmomenten voor de verschillende teams en
secties en een stelselmatige toepassing van de PDCA-cyclus.
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Facilitaire zaken en veiligheid
Het Libanon Lyceum is gehuisvest in drie monumentale gebouwen. Er wordt veel geld en energie
gestoken in het onderhouden en veilig houden met aandacht voor gebouwspecifieke problemen. Er
is een actuele risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) met een plan van aanpak en er is een actieve
BHV die ruim geschoold is (jaarlijks in plaats van wettelijk tweejaarlijks) en die oefent en evalueert.
Het BHV-plan wordt jaarlijks bekeken na de oefening en zo nodig aangepast. De jaarlijkse
ontruimingsoefening staat vast in de jaaragenda, in de eerste periode van het nieuwe schooljaar.
Zoals eerder gemeld moeten we op de locatie Ramlehweg een aantal aanpassingen doen om de
groei van het leerlingenaantal de komende jaren op een goede manier te kunnen huisvesten.
Het afgelopen jaar is met ondersteuning van de gemeente hard gewerkt aan het schoolveiligheidsplan. Een veilige leer- en werkomgeving is een randvoorwaarde voor leerlingen en personeel om op
onze school goed te kunnen functioneren. Om dit te bereiken is een schoolveiligheidsteam
samengesteld, wordt (sociale) veiligheid structureel geagendeerd in een aantal overlegorganen en
zijn er diverse protocollen opgesteld. In het eerste deel van het schooljaar 2015-2016 zijn de
voorbereidende werkzaamheden afgerond en kan de audit worden aangevraagd. Wanneer deze
audit succesvol is, krijgt de school het predicaat “Veilige School”. De ambitie voor de komende jaren
is om het plan en de visie (zie hieronder) levend te maken en te houden binnen de organisatie.
Op het Libanon Lyceum wordt op vele manieren aandacht besteed aan de (sociale) veiligheid van
leerlingen en medewerkers. Dit gebeurt zowel binnen als buiten de reguliere lessen. De school stuurt
op de kwaliteit van lesgeven in een veilige pedagogische omgeving, zowel op basis van het
onderwijskundig concept als daarbuiten.
Veiligheid op school, dat doe je met elkaar! Dat is de visie van
het Libanon Lyceum. Dat betekent met elkaar een omgeving
creëren waarin iedereen er toe doet en gezien wordt, maar
ook zijn verantwoordelijkheid neemt op dit gebied. Het
bewaken van deze schoolcultuur is ook een gedeelde
verantwoordelijkheid. Dat zit voor een deel ook in regels,
protocollen en structuren.
Van oudsher is het Libanon Lyceum een school waar een heel plezierige sfeer heerst. Leerlingen en
medewerkers gaan op een prettige manier met elkaar om. Wij willen een school zijn waar iedereen
zichzelf kan zijn, zich mag onderscheiden van anderen en waar iedereen zich veilig voelt. Wij zorgen
er voor dat onze leerlingen het gevoel hebben er te mogen zijn. Wij vinden het erg belangrijk dat de
leerlingen zich nieuwsgierig tonen, proactief zijn en vaardigheden ontwikkelen zodat zij goed kunnen
samenwerken met andere leerlingen, maar ook kritisch kunnen zijn, zowel naar zichzelf als naar
anderen. Dat betekent ook dat zij moeten leren om niet alleen kritiek te leveren, maar ook te kunnen
ontvangen. Naar elkaar luisteren en elkaar ruimte geven zijn daarbij erg belangrijk.
Op het gebied van gezonde voeding voor leerlingen willen wij de komende jaren ook stappen maken.
De kantinebeheerders proberen zo veel mogelijk gezonde producten uit de Schijf van Vijf (zoals fruit,
broodjes, salades) aan te bieden en met acties de consumptie hiervan te stimuleren.
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De goede sfeer en de ontwikkeling van de bovengenoemde vaardigheden spelen op een positieve
manier mee in het gevoel van (sociale) veiligheid van de leerlingen, maar ook van de medewerkers
op school. Uit de cijfers van de meest recente tevredenheidspeilingen blijkt dat zowel leerlingen
(2014) als personeelsleden (2015) het Libanon Lyceum op het gebied van veiligheid hogere cijfers
toekennen in vergelijking met de referentiegroep (vergelijkbare scholen). Van de ouders (2014) vindt
zelfs 95% dat hun kind zich veilig voelt op school. De ambitie voor de komende jaren is om deze
scores vast te houden en wellicht nog iets te verbeteren.

Ouderbetrokkenheid
Op het Libanon Lyceum vinden wij het belangrijk dat ouders sterk betrokken zijn bij het onderwijs
van hun kinderen. Hiermee wordt ook tegemoet gekomen aan de wens van ouders zelf: zij willen
immers het beste voor hun kind en willen dat het op school goed gaat met hun zoon of dochter. Het
is goed wanneer school en thuis elkaar makkelijk weten te vinden en elkaar aanvullen en
ondersteunen. Dank zij de verplichte aanwezigheid van ouders bij de kennismakingsavond met de
mentor in de brugklas en de verplichte aanwezigheid van ouders bij de rapportuitreiking komen op
dit moment alle ouders minimaal twee keer en in de brugklas zelfs drie keer per jaar verplicht op
school. De consequenties van dit beleid zien we ook terug in de grotere aanwezigheid van ouders bij
andere contactmomenten en activiteiten die niet verplicht zijn. Samen met de ouderraad wordt
periodiek nagedacht na over het verder verbeteren van de communicatie en informatievoorziening
vanuit school naar de ouders.
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Huiswerkbegeleiding
Het Libanon Lyceum heeft sinds een aantal jaren een overeenkomst
met het huiswerkinstituut After’s Cool. Leerlingen kunnen tegen een
gereduceerde vergoeding na schooltijd op het Libanon Lyceum terecht
en in samenspraak met ouders kan worden gekozen voor 1 tot 5 dagen
per week. Ervaren studenten helpen de leerlingen bij de planning van
het huiswerk en toetsen en geven bijles. Voor kinderen van ouders met
een smallere beurs hebben wij een pool van leerlingen uit de
bovenbouw, die één op één begeleiding bieden. De komende jaren
bekijken wij wat wij op dit gebied nog meer kunnen bieden.

Financiën
Stand van zaken 2015
Onze school lijkt er in 2015 financieel gezond voor te staan. De exploitatie laat een (gering) positief
resultaat zien en ook de balanspositie lijkt op orde: de algemene reserve bedraagt bijna 10% van de
jaarlijkse exploitatie. Een mooie uitgangspositie voor de komende vier jaar. Wel moet hierbij worden
aangetekend dat onze school geen voorziening meer heeft voor groot onderhoud waardoor de
hoogte van de algemene reserve enigszins vertekend is.
De komende jaren
De volgende elementen zijn, tot 2019, van belang voor de financiële positie van de school:
• De verwachte groei van het aantal leerlingen waardoor we de komende tijd vijf maanden van het
jaar minder bekostiging ontvangen dan het leerlingaantal oplevert.
• Onze twee monumentale panden vergen veel onderhoud. Aangezien BOOR ons voorlopig niet
toestaat onze algemene reserve aan te spreken moet het onderhoud voorlopig uit de jaarlijkse
exploitatie gefinancierd worden. Dat zet deze onder druk.
• Het profiel van de school (Technasium en Bèta Challenge) vergt van tijd tot tijd grote
investeringen.
• Het is de vraag of de inkomsten van het ministerie voor de zogenaamde functiemix toereikend
zijn om de kosten van de afgesproken en gewenste promoties helemaal te dekken.
• De veranderende populatie van de school heeft als bijeffect dat we steeds minder kunnen
rekenen op de zogenaamde leerplusgelden, bedoeld om kinderen uit achterstandswijken beter
te kunnen bedienen.
Om het de komende jaren mogelijk te maken het hoofd te bieden aan bovenstaande ontwikkelingen
is, met instemming van het personeel, de opslagfactor voor de lessen verlaagd van 1.74 naar 1.6. Dat
betekent dat de docenten een extra inspanning moeten leveren. Tegelijkertijd maakt deze
inspanning het mogelijk de school financieel gezond te houden.
De opgestelde meerjarenbegroting laat dan ook een (beperkt) positief beeld zien. Daarbij realiseren
we ons dat het rijksbeleid altijd een grote onzekere factor is en dat met name de materiële
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bekostiging niet toereikend is voor onze school. Daardoor is het onontkoombaar dat de inkomsten
die bedoeld zijn voor het personeel deels ingezet worden voor materiële zaken. Dat vinden we
ongewenst en zullen dat dan ook zo veel mogelijk proberen te voorkomen.
Naast de rijksbijdragen kent het Libanon Lyceum twee soorten ouderbijdragen, een vrijwillige
algemene (een bedrag voor activiteiten en een bedrag voor schoolvoorzieningen) en een verplichte
Technasiumbijdrage (alleen voor leerlingen die de Technasiumopleiding volgen). De hoogte van deze
bijdragen wordt ieder schooljaar opnieuw vastgesteld in samenspraak met de oudergeleding van de
Medezeggenschapsraad en de Ouderraad. Aan het eind van elk schooljaar legt de directie in deze
gremia verantwoording af over de uitgaven van de ouderbijdragen.
Al met al kijken we met vertrouwen vooruit, ook financieel. Het motto zal echter moeten blijven: zo
zuinig mogelijk!

Leren loont! (Rotterdams Onderwijsbeleid 2015-2018)
Het Libanon Lyceum heeft in dit Schoolplan de ambities en de activiteiten opgenomen waar het
bestuur (Stichting BOOR) zich voor de aankomende vier jaar voor de sector VO aan committeert.
Om het proces dynamisch te houden, wordt jaarlijks bepaald welke activiteiten het meest geschikt
zijn om de doelen te realiseren. Deze worden in het jaarplan van de school in het kader van Leren
Loont! concreet beschreven.
Het beleid ten aanzien van Leren Loont! van het Libanon Lyceum maakt integraal deel uit van de
kwaliteitscyclus binnen Stichting BOOR. Een schets:
1. Het Koersdocument van Stichting BOOR
Het Rotterdams onderwijsbeleid 2015-2018 is in samenspraak met het Rotterdamse
onderwijsveld tot stand gekomen. Het is dan ook niet vreemd, dat de vijf ambities die in dit
beleidsdocument geschetst worden aansluiting vinden bij de ambities die het bestuur Boor zich
stelt: de Leren Loont! ambities sluiten onverkort aan bij de ambities die in nauw overleg met de
schoolleiders voor de komende jaren verwoord zijn in Koersdocument 2015 – 2019.
2. De Planning & Control-gesprekkencyclus
Op school- en op bestuursniveau werken we met een kwaliteitscyclus waarin het BOOR
Kwaliteitsprofiel Voortgezet Onderwijs een cruciale rol speelt. In dit kwaliteitsprofiel wordt
jaarlijks voor de dan relevante indicatoren een kwaliteitsnorm vastgesteld. Voor Leren Loont! zijn
dit met name de indicatoren voor Diataal en CSE Nederlands en Wiskunde A.
Er wordt opbrengst- en resultaatgericht gewerkt. Verantwoording wordt afgelegd in de
gesprekkencyclus tussen rector en locatiedirecteuren/teamleiders en in de gesprekscyclus tussen
rector en bestuurder. Het beleid van het Libanon Lyceum (en daarmee de aanvraag en de
verantwoording Leren Loont!) spoort inhoudelijk met deze cyclus.
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3. Het beleid van het Libanon Lyceum bevat de volgende onderdelen:
a. Het schoolbeleid op de themalijnen Leren Loont! (2015-2018)
I. De beste leraren van Rotterdam
II. Werken aan vakmanschap
III. Aansluiting onderwijs en jeugdhulp
IV. Kwaliteit door schoolontwikkeling
b. Voor het schooljaar 2015-2016:
I. Ouderbetrokkenheid
II. Huiswerkbeleid
III. Gezonde schoolkantine
IV. De inzet van schoolmaatschappelijk werk

Het Schoolplan, en dan?
In dit Schoolplan heeft u in grote lijnen en algemene bewoordingen kunnen lezen wat wij in de
periode 2015-2019 willen doen en bereiken. Na instemming van de Medezeggenschapsraad zal het
document verder worden gedeeld met de diverse stakeholders. Verschillende gremia binnen de
organisatie zullen de vertaalslag gaan maken van plan naar uitvoering. Deze concretisering zal per
schooljaar in het Jaarplan worden opgenomen, in het Jaarverslag worden geëvalueerd en zo nodig
worden bijgesteld.
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