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SCHOOLPLAN IN BEELD

VOORWOORD
In dit schoolplan schetsen we, na een korte introductie van de school,
de koers van het Calandlyceum voor de komende vier jaar. Een koers die is
vastgesteld in verschillende sessies met het personeel, ouders en leerlingen.
In het voorjaar van 2021 keken we terug naar wat we bereikt hebben.
Bij de start van de zomer voerden we gesprekken over wat er nodig was om
beter te worden. Vlak na de zomer zetten we het verhaal om in een beeld,
dat we daarna in verschillende bijeenkomsten hebben uitgewerkt tot de koers
die dit plan nu beschrijft.
Onze koers geeft een verdere invulling aan de strategie van Progresso
(2021-2025). Een koers die op schoolniveau antwoord geeft op verschillende
vragen. Wat zijn onze ambities? Hoe denken we die na te streven?
Waar liggen de prioriteiten?

DIT SCHOOLPLAN
IS OPGEBOUWD UIT
DRIE LAGEN.
ONZE SCHOOL

In de eerste laag beschrijven we de school, onze omgeving en onze missie.

ONZE CULTUUR

De tweede laag beschrijft de cultuur die we nastreven op school: een
professionele cultuur met veel aandacht voor pedagogiek en didactiek om
het Calandleven en Calandleren naar een hoger plan te tillen. Maar ook
een cultuur waarin altijd gewerkt wordt aan kwaliteitsverbetering.
De cultuur gaat ook over het samenleven en samenwerken van de medewerkers onderling, over gezamenlijke doelen, één taal spreken, respect en
vertrouwen. Ook daar zetten we de komende jaren sterk op in, zoals zal
blijken in dit schoolplan.
We zijn ervan overtuigd dat het uitwerken van de plannen die dit schoolplan
biedt een positieve impuls zal zijn voor ons schoolklimaat, en zich zal vertalen
in goede leerresultaten, tevreden leerlingen en ouders én tevreden medewerkers. We verwachten dat in 2025 terug te zien in examenresultaten en
tevredenheidsenquêtes.

DE AANPAK VAN ONZE AMBITIES

In de derde laag van het schoolplan staan de ambities verder uitgewerkt.
Hier zie je hoe wij aan kwaliteit gaan werken. Hoe wij zorgen dat het onderwijs en het leer- en leefklimaat in onze school steeds beter worden.
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LAAG 1: DE SCHOOL

LAAG 2: SCHOOLCULTUUR

Het Calandlyceum is een Dalton-scholengemeenschap voor vmbo-t, havo en vwo, in
Amsterdam Nieuw-West. Onze 1650 leerlingen en bijna 200 medewerkers zijn gehuisvest
in ons fijne gebouw op de Pieter Calandlaan. De Calandleerlingen zijn verdeeld over een
tweejarige brugperiode, een ‘schakel’jaar 3hv en bovenbouwafdelingen voor vmbo-t-,
havo en vwo. Het Calandlyceum is samen met de VO-scholen Lumion en De School van
de Toekomst onderdeel van de Stichting Progresso.

NAAR EEN PROFESSIONELE CULTUUR

NIEUW-WEST

Onze school staat middenin Amsterdam Nieuw-West.
Een stadsdeel dat bekend staat om zijn diversiteit,
grootstedelijke cultuur en de daarbij horende uitdagingen.
Onze minisamenleving is pluriform en inclusief.
De verschillende achtergronden van de leerlingen benutten
we om onze gezamenlijke kennis van de wereld uit te
breiden. We verbreden ieders horizon, leren leerlingen
keuzes maken en helpen ze een plek in de wereld te
vinden die bij hen past. Door het brede aanbod van de
school stromen Calandleerlingen vaak door in een richting die ze vooraf niet hadden kunnen bedenken.

DALTON

GELIJKE KANSEN

In 2020 ontvingen wij het Daltonpredicaat. Dit betekent
dat onze kwaliteit als Daltonschool erkend is door de
Nederlandse Dalton Vereniging. Voor ons als team
betekent Daltononderwijs dat wij vanuit het denkbeeld
van Helen Parkhurst ons onderwijs vormgeven.
De daltonvaardigheden vrijheid en verantwoordelijkheid,
zelfstandigheid, samenwerking, reflectie en effectiviteit,
zijn daarbij richtinggevend. Voor leerlingen èn docenten.

De verschillen in de maatschappij lijken steeds groter te
worden. Zo verdwijnt de Amsterdamse middenklasse, de
rijken worden rijker en de groep mensen die onder de armoedegrens leeft groeit. De sociale klasse waarin een kind
opgroeit zegt veel over de kansen die een kind heeft in het
onderwijs. De toenemende verschillen zorgen dus ook
voor een toenemend risico voor de kansen van onze jeugd.

In de afgelopen jaren is ons schoolklimaat onder druk
komen te staan. De balans tussen vrijheid en verantwoordelijkheid is soms verstoord en de kaders waarbinnen we
werken bieden niet meer altijd de gewenste duidelijkheid.
In de school zien wij bij een deel van de leerlingen gedrag
dat niet past in een plezierig schoolklimaat en zien we
soms collega’s, die zich onttrekken aan hun verantwoordelijkheden. Het lukt niet altijd om goed en vanuit dezelfde
waarden en in dezelfde taal met elkaar te communiceren.
De kwaliteit van de lessen is te divers en de resultaten
van leerlingen blijven achter bij wat we voor ze wensen.
Zowel pedagogisch als didactisch is er werk aan de winkel.

KWALITEIT

Op het Calandlyceum wordt hard gewerkt. Maar doen we
de goede dingen? Doen we de dingen goed?
Wij gaan werken vanuit het nieuwe kwaliteitsplan van
Progresso. Dit plan wordt geoperationaliseerd op
schoolniveau. Dat betekent dat we werken met jaarplannen
die tot stand komen vanuit analyse van het voorgaande
jaar, met meetbare doelen. Bij de plannen kiezen wij
instrumenten waarmee wij op gezette tijden evaluaties
uitvoeren, om constant grip te hebben op onze resultaten.

In 2020 is een start gemaakt met de inhaalslag.
Met gezamenlijke studiedagen, trainingen van How2Talk
en de Transformatieve School werken we aan het gemeenschappelijke handelen. En verschillende werkgroepen
(examens, taal- en toetscommissie) hebben we focus aangebracht en collega’s aangezet tot verdieping en samenwerken. Deze lijn trekken we door. De komende vier jaar
heeft het onze hoogste prioriteit om zowel het Calandleven als het Calandleren een flinke boost te geven en
met elkaar te werken aan dat gewenste, professionele
schoolklimaat. Daarmee geven wij heel concreet invulling
aan het Professioneel Statuut van de stichting Progresso.

Dit gebeurt op elk niveau binnen de organisatie. Op persoonlijk niveau, binnen de vaksecties, binnen de teams en
op schoolbeleidniveau. Door de PDCA-cyclus consequent
te gebruiken, werken wij structureel aan kwaliteitsverbetering. We kunnen uitleggen waarom we dingen doen
en welke resultaten we ervan verwachten. Uitwerking van
het kwaliteitskader, de rollen en de kalender is als bijlage
toegevoegd aan dit schoolplan, op pagina 17 t/m 22.

Wij willen hierin het verschil maken. Met goed onderwijs,
met hoge verwachtingen van leerlingen, en mogelijkheid
om op elk moment in het leerproces uit te blinken en te
klimmen. Wij kiezen daarom voor een brede brugklas die de
leerling zo lang mogelijk de kans geeft zich te ontwikkelen.
Wij maken heldere leerlijnen en bieden gerichte ondersteuning aan, zodat elke leerling het maximale kan bereiken.

BREED AANBOD

Naast het brede reguliere aanbod als cultuurprofielschool, bieden wij kinderen ook veel keuzes naast de
verplichte vakken. Zo kunnen leerlingen kiezen voor extra
kunst, extra sport, technasium, gymnasium, of verrijkende
Daltonbanden. Daarnaast zijn wij ook topsport-talentschool voor leerlingen met een NOC-NSF-talentstatus en
voor talenten uit de buurt. Op het Calandlyceum leer je
je talenten kennen en klim je je eigen route naar je succes.

Voor meer gedetailleerde informatie over ons onderwijsaanbod, bijzondere vakken, roosters, Calandweken,
determinatie, huiswerkklas en allerlei praktische zaken,
verwijzen we naar de jaarlijkse schoolgids die te vinden is
op onze website.
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CALANDLEVEN

In het door ons gewenste schoolklimaat staat leren
centraal. Maar voorwaarden voor leren zijn een plezierige,
rustige leeromgeving en mensen die goed in hun vel zitten.
Iedereen – leerlingen én medewerkers - moet zich veilig
en thuis voelen op school, zichzelf kunnen zijn en zich
gerespecteerd weten, anders komt er weinig van leren.
Een prettige leeromgeving kenmerkt zich verder door
onderling vertrouwen, duidelijke afspraken, open communicatie, samenwerking en gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel.
We ontwikkelen de komende tijd een gezamenlijk beeld
van het Calandleven, met afspraken over ons gedrag
binnen de school. De leefregels van Progresso zijn hierbij
ons uitgangspunt.

CALANDLEREN

In het door ons gewenste schoolklimaat is elke leerkracht
en leerling actief aan het leren. De lessen zijn boeiend,
er is rust en voldoende afwisseling in werkvormen. De
docent neemt verantwoordelijkheid voor de kwaliteit
van zijn of haar lessen en werkt, waar nodig samen met
collega’s, aan verbetering. De leerlingen weten waar ze
staan op weg naar de leerdoelen en krijgen op elk niveau
de ondersteuning en uitdaging die ze nodig hebben.
De afspraken over Calandleren gaan we de komende tijd
onder de loep nemen en waar nodig herijken.

7

LAAG 3: DE AANPAK VAN
ONZE SCHOOLAMBITIES
In dit centrale hoofdstuk van ons schoolplan schetsen we de drie gebieden waarop wij ons de
komende vier jaren sterk zullen ontwikkelen: het onderwijsaanbod, het pedagogisch klimaat
en het didactisch klimaat. Op elk gebied hebben wij verschillende speerpunten geformuleerd.
Deze worden verder vormgegeven door werkgroepen, met trainingen voor het hele team en
met interventies die verder worden uitgewerkt in de verschillende jaarplannen. In dit hoofdstuk
van het schoolplan geven we globaal aan hoe we aan deze speerpunten gaan werken.
In de opeenvolgende jaarplannen zullen zij verder uitgewerkt worden.

De vele verplaatsingen door de gangen, het wisselende
rooster en de soms onduidelijke communicatie zorgden
de laatste jaren voor onrust in de school. De contacten
met ouders misten regelmaat.

De ontwikkeling van ons onderwijsaanbod naast de
reguliere schoolvakken, heeft in het vorige schoolplan
geen prioriteit gekregen. De vaste profielen cultuur, sport
en technasium zijn goed onderhouden. De wereld staat
echter niet stil en de komende jaren bieden we onze
leerlingen extra’s aan die van grote waarde voor hun
toekomst zijn: leesvaardigheid, burgerschapsonderwijs,
‘wereldtaalkunde’ en Dalton-projecten.

3.1.2 WERELDBURGERSCHAP
Ten tweede zullen we het aanbod aan burgerschapsonderwijs, dat nu de vorm heeft van losse activiteiten
en projecten, gaan ordenen, uitbreiden en van doelen
voorzien, zodat het in lijn is met de nieuwe wet op het
burgerschapsonderwijs en het onze leerlingen nog beter
helpt om naast verstandig en coöperatief ‘Calander’ en
verantwoordelijk Amsterdammer, ook een weldenkend,
volwassen wereldburger te worden. We leggen de
link naar Dalton-elementen (verantwoordelijkheid,
zelfstandigheid, reflectie) en naar loopbaanoriëntatie.

3.1.1 LEESBEVORDERING
Ten eerste willen we absoluut de leesvaardigheid van
onze leerlingen naar een hoger plan brengen. Omdat dit
bij alle vakken en voor de toekomst van de leerlingen erg
belangrijk is. De ambitie is dat over vier jaar alle leerlingen
aan het eind van de derde klas op het gewenste referentieniveau voor lezen presteren. De werkgroep Taalbeleid heeft
in een plan geschetst hoe zowel de vaksectie Nederlands
als de andere vakdocenten zich extra gaan inspannen om
leerlingen beter te leren lezen. Extra ondersteuning voor
de zwakste lezers wordt georganiseerd, er komen weer
boeken in de school, lezen komt in het (dagelijks) rooster
en alle teams zullen jaarlijks een grote taalactiviteit
organiseren voor hun leerlingen.

3.1.3 WERELDTAALKUNDE
Ten derde verkennen we de komende jaren de mogelijkheden van het ontwerpen en invoeren van het vak
wereldtaalkunde. Hierin is de meertaligheid van veel van
onze leerlingen het vertrekpunt en alle leerlingen maken
kennis met andere moderne vreemde talen, naast Frans
en Engels. Het belang van communicatie, respect voor
elkaars talen(kennis) en leren denken óver taal in het
algemeen, zijn elementen van dit nieuwe vak, waarvan we
verwachten dat het bijdraagt aan onderling begrip, aan
het gevoel van eigenwaarde van de meertalige leerlingen
en aan de taalvaardigheid van leerlingen.

3.1 ONDERWIJSAANBOD
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Wij hebben een school ondersteuningsprofiel (SOP),
dat aansluit bij de doelen van dit schoolplan en het
pedagogisch handelen onderschrijft.

3.1.4 DALTONPROJECTEN
Ten vierde starten we met het aanbieden van onderwijs
in projectvorm, waarbij leerlingen zelf iets onderzoeken
of ontwerpen en de Daltonvaardigheden actief toepassen.
Onderzoekers en ontwerpers zetten hun denkkracht in,
experimenteren, reflecteren, zijn creatief in het vinden
van mogelijkheden en oplossingen. Eigenschappen die
wij voor onze leerlingen van groot belang vinden.
Ook verwachten we dat projectopdrachten de leerstof
voor leerlingen extra aantrekkelijk maken.

Onze leerlingen hebben het naar hun zin op school.
Dit lezen wij in onze jaarlijkse enquête, die wij afnemen
om de leerling-tevredenheid te monitoren. Daaruit blijkt
ook dat de veiligheidsbeleving van onze leerlingen beter
kan. Leerlingen geven onder andere aan dat regels
duidelijker kunnen en dat het voor hen niet altijd helder
is, bij wie zij met hun problemen terecht kunnen.
Om er zeker van te zijn dat de interventies die wij kiezen
de juiste zijn, hebben wij een veiligheidsonderzoek laten
uitvoeren door Educé, een externe partij.
In de verbetering van onze schoolveiligheid zetten wij
in op vier pijlers:
1. Betere inrichting van het schoolgebouw;
2. Ondersteuningslijnen verhelderen en coördineren;
3. Calandleven beschrijven;
4. Gemeenschappelijk handelen.

3.2 PEDAGOGISCH KLIMAAT

Het pedagogisch klimaat is de basis voor het leven en
leren op school. Calandleren komt pas uit de verf als het
Calandleven op orde is. Het is daarom belangrijk dat alle
leerlingen met plezier naar school komen en zich thuis
voelen in hun groep en dat zij zich gezien weten door
hun docenten. We willen onze leerlingen opvoeden tot
zelfstandige, verantwoordelijke Calanders, die met een
open mind en focus meedoen, en respect hebben
voor anderen. Vanzelfsprekend zullen wij de ouders
daarbij betrekken.
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Het proces maakt ook duidelijk waar ruimte is voor verbetering, maar zal er toe leiden dat vooral voor leerlingen
duidelijk wordt bij wie ze terecht kunnen. We gaan hiervoor gebruik maken van de tool digitaal veiligheidsplan
van de stichting School & Veiligheid.
Daarnaast bouwt de school, door de inzet van de veiligheidscoördinator, een netwerk op met politie, andere
scholen, jongerenwerk-instanties en gemeente en zorgt
voor een betere interne doorschakeling naar de jongerenrechtbank en hulpverlening en registratie bij incidenten.
Ook wordt een stuurgroep- en een projectgroep veiligheid opgericht, waarin de signalen uit de school samenkomen, waarop snel kan worden ingespeeld.
Het hanteren van afspraken, regels en procedures is
belangrijk voor een goed schoolklimaat. Het is van belang
dat wij als team ons en onze leerlingen aan deze afspraken houden. In de leefregels van Progresso staan onze
uitgangspunten beschreven die wij hanteren voor een
goede omgang met elkaar.

3.2.1 VEILIGHEID
3.2.1.1 Betere inrichting van het schoolgebouw
Om te zorgen dat alle leerlingen zich gezien en gekend
voelen gaan we de school inrichten in kleinere pedagogische eenheden. We zijn al gestart in de onderbouw,
waar de klassen 1 en 2 een eigen afdeling in het gebouw
hebben. Daar ís ruimte voor een kopje thee ’s ochtends,
voor een leeshoek, een eigen sfeer, voor ontspannen
contact tussen docenten en leerlingen, voor korte lijnen.
Voor de overige afdelingen onderzoeken we vergelijkbare ingrepen.
Door duidelijkheid te geven welk gedrag in welke ruimte
passend is, worden wij voorspelbaar voor onze leerlingen
en kunnen zij een plek in het gebouw vinden die past bij
de activiteit die zij willen ondernemen.

3.2.1.3 Calandleven beschrijven
In de aanloop naar het nieuwe schoolplan hebben wij
geconstateerd dat het Calandleven aandacht verdient.
Met de daltonkernwaarden als basis beschrijven we het
gewenste gedrag van de leerlingen, medewerkers en
ouders. Want pas als wij gemeenschappelijke doelen
nastreven, kunnen we samen handelen en zijn onze
ambities haalbaar.

Bij de inrichting van het gebouw gaan wij uit van het
Dalton gedachtengoed, dat het schoolgebouw een
werkplaats is, waarin leerlingen en medewerkers samen
leren en leven.
3.2.1.2 Ondersteuningslijnen verhelderen
en coördineren
In onze school zijn veel functionarissen die zich bezighouden met veiligheid. Een team van zeven vertrouwenspersonen, drie zorg-coördinatoren, mentoren, trajectmedewerkers en teamleiders.
Daarnaast is er jongerenwerk in de school, en hebben
we een jongerenrechtbank. Door dit grote aanbod is het
voor leerlingen (en medewerkers) niet altijd duidelijk bij
wie je moet zijn. Daarnaast is er een aantal documenten
waarin beleid rondom veiligheid beschreven is. Zo hebben
wij het leerlingenstatuut, de meldcode, de leefregels,
pestprotocol en het protocol time-out, schorsing en verwijdering. Alle documenten staan op de site, maar blijken
onvoldoende bekend bij de Calanders.

Uit gesprekken met ouders, leerlingen en medewerkers
blijkt dat wij een slag moeten maken om meer grip te
krijgen op het schoolklimaat. Het is duidelijk dat leerlinggedrag heel bewust beïnvloed moet en kan worden,
waarbij begrippen als veiligheid, vertrouwen, warmte en
trots om op onze school te mogen zitten belangrijke
bouwstenen zijn.
3.2.1.4 Gemeenschappelijk handelen
Al onze medewerkers volgen het professionaliseringstraject: “de transformatieve school”. Zij ontwikkelen
een actief stimulerende houding binnen en buiten de
klas en vervullen een zichtbare voorbeeldfunctie voor
de leerlingen.

3.2.2 SAMEN MET OUDERS
De betrokkenheid van ouders bij de school heeft bewezen
effect op het welbevinden van leerlingen binnen de school.
Uit de ouderenquêtes blijkt dit wat wij beter kunnen doen.
Samen met de ouderraad ontwikkelen wij activiteiten om
de driehoek ouder-kind-school te versterken.

3.3 DIDACTISCH KLIMAAT

Het niveau van didactisch handelen kent binnen onze
school een grote verscheidenheid. Er zijn zeer ervaren
docenten naast de starters. Er zijn lessen met een veel
activerende didactiek, met een constant, hoog kwaliteitsniveau, naast lessen waarbij leerlingen te weinig leren.
De leerresultaten moeten omhoog, zoveel is wel duidelijk.
In een recente enquête leggen veel leerlingen de vinger
op de zwakke plek: onze lessen kunnen echt beter!
De komende jaren hebben we dan ook breed aandacht
voor het versterken van de didactiek. We gaan hiermee aan
de slag in cursussen, in zelfstudie, in onderlinge lesbezoeken
en door samenwerking met ervaren collega’s als buddy.

We zorgen voor communicatie waarin we alle ouders
bereiken met de informatie die zij nodig hebben.
We organiseren fysieke bijeenkomsten voor (aanstaande)
ouders van de onderbouw, waarin wij uitleggen hoe ons
onderwijs in elkaar zit, hoe wij hun kinderen begeleiden,
wat zij van ons kunnen verwachten en wat wij van hen
verwachten. Daarnaast organiseren we thema-avonden
over opvoedkundige onderwerpen en over profiel- en
studiekeuze.

HET STREEFBEELD VOOR 2025
We leggen de lat hoog en stralen vertrouwen in alle
leerlingen uit, omdat bekend is dat die uitdaging leerlingen stimuleert tot leren. We zorgen voor een goede
structuur in de leerstof, voor leerdoelen en voor logische
doorlopende leerlijnen. Ook heeft elke les een doel en
een duidelijke structuur, kop en staart. Er is variatie
aan werkvormen en er is regelmatig iets te kiezen voor
leerlingen. Allemaal principes waarvan bekend is dat ze
leerlingen helpen bij het leren.

3.2.3 MENTORAAT
De rol van de mentor zal intensiever worden, om ervoor
te zorgen dat elke leerling en ouder in beeld blijft en onze
aandacht krijgt. Om te beginnen worden de taken van
de mentor opnieuw vastgesteld, wordt de mentor-leerlijn versterkt en volgen trainingen voor mentoren in o.a.
effectieve coaching van leerlingen.
Niet alleen de inhoud van het mentoraat wordt geëvalueerd, maar ook de inspanning die de docent levert zal
herijkt worden binnen de formatie.

Soms hebben leerlingen andere informatie, instructie of
oefenstof nodig, om dezelfde leerdoelen te kunnen halen
als hun klasgenoten. Zo nodig is er differentiatie: extra uitleg, herhaling of andere oefenstof. Voor leerlingen die de
basisstof snel beheersen, is er altijd verdiepend materiaal.
aanpak: heb ik alle leerlingen bereikt, moet ik het op een
andere manier proberen?

De school is een ‘oefenterrein’ voor onze leerlingen als
het gaat om het aanleren van gewenst gedrag.
Dus binnen grenzen mogen fouten worden gemaakt,
maar over de afgesproken manier van omgaan binnen
de school wordt niet onderhandeld.

Met de komst van de nieuwe veiligheidscoördinator
scheppen wij helderheid. Dit doen wij door protocollen
terug te brengen tot een werkzaam hand-out (routekaart)
en het vastleggen van een digitaal veiligheidsplan.

10

Binnen het versterken van het didactisch klimaat zetten
we in op vier speerpunten.
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PERSONEELSBELEID

3.3.1 FORMATIEF EVALUEREN
Met het nieuwe toetsbeleid zal de toetscultuur op drie
punten veranderen.
• Minder en bewuster summatief toetsen. Dat betekent:
minder toetsen ‘voor een cijfer’, alleen grotere eenheden
kernstof toetsen voor een cijfer, summatief toetsen als
de leerling er klaar voor is;
• Meer formatief evalueren. Dat wil zeggen: meer tussentijdse ‘toets’momenten in de les, zonder cijfer, om het
leren tijdig bij te sturen;
• Meer kwalitatief toetsen. Aan de hand van projecten,
onderzoeken, presentaties etc.

3.3.3 KLIMMEN
Waar een puber graag bezig is met zijn sociale status,
vinden wij het van groot belang dat een leerling ook klimt
op de schoolse ladder. Door training voor het team vanuit
het programma De Transformatieve school leren wij hoe
wij leerlingen op de juiste ladder kunnen zetten. Het team
krijgt een intensieve training om het pedagogisch handelen
te versterken. Het programma bestaat uit wederzijds
lesbezoek, samenwerken aan een gemeenschappelijk normatief kader en handelen. Er wordt ingezet op de groei
van het collectieve geloof in eigen kunnen van het team.
Met pedagogisch takt, humor, goede didactiek en hoge
verwachtingen, leren wij leerlingen te geloven in hun eigen
kunnen en de regisseur te worden van hun eigen leren.

We verwachten hiervan dat leerlingen (en docenten)
minder op de cijfers en weer meer op het leren zelf
gericht zullen zijn, dat leerlingen ook weer actief meedoen in lessen waar niet binnenkort een toets over volgt.
{OP6, afsluiting van het onderwijs verloopt zorgvuldig}

ONTWIKKELING VAN DE TEAMLEIDERS

Het verlangen naar een professionele cultuur is groot
binnen de school. Professionele medewerkers, een
stimulerende werk- en leergemeenschap en goed
leiderschap (zoals beschreven in ons Strategisch HRM
plan van de stichting Progresso) is de basis voor een
lerende professionele cultuur. We vinden dat we hier
veel beter in kunnen worden. De komende vier jaar
zetten we sterk in op het ontwikkelen van deze
professionele cultuur. Het aansturen en ondersteunen
door de schoolleiding van dat niet eenvoudige traject
behoeft daarbij extra aandacht. Zij maken de voorwaarden voor deze ontwikkeling, door het creëren van
een veilige werksfeer en een werkrelatie waarin sprake
is van vertrouwen en eigenaarschap en door ruimte te
geven aan het uitspreken van wederzijdse verwachtingen.

Vanuit Progresso hebben wij de visie op leiderschap
uitgewerkt in vijf rollen:
• Onderwijskundig leiderschap
• Leidinggeven aan de ontwikkeling van professionals
• Resultaatgericht leiderschap
• Teambuilder
• Persoonlijk leiderschap.
Naast de rol naar zijn medewerkers geeft hij richting aan
de operationalisering van de koers van het schoolplan.
De kwaliteit van de teamleider is daarom essentieel:
zowel in de uitvoering van goed personeelsbeleid, als
voor de uitvoering van het schoolplan.
De afgelopen jaren is het management team van het
Calandlyceum verjongd. Daarom is er extra aandacht
voor de ontwikkeling van de teamleiders. Elke teamleider
maakt jaarlijks zijn POP (persoonlijke ontwikkelplan).
Hij maakt daarbij gebruik van 360 graden feedback.
Vergelijkbare ontwikkelpunten worden (op school- of
stichtingsniveau) als gemeenschappelijke training aangeboden. Op die manier werken wij samen aan de
concretisering van onze visie op leiderschap.

ONTWIKKELING VAN DE TEAMS

Elk team ontwikkelt zich de komende vier jaar tot een
groep effectief samenwerkende docenten die met elkaar
verantwoordelijk is voor het onderwijs en voor het welbevinden van de leerlingen binnen het team. Ze creëren
een fijne werksfeer in de ‘thuisbasis’ waar de leerlingen
samen leven en samen leren. Ze versterken samen door
studiedagen en trainingen de vaardigheden die horen
bij het hiervoor beschreven gewenste pedagogisch en
didactisch klimaat. Ze worden steeds beter in het uitdragen
en overdragen van de uitgangspunten van het Calandleven
en Calandleren. Lesbezoeken en leren van elkaar zijn over
vier jaar dan ook voor iedereen vanzelfsprekend.

GESPREKSCYCLUS

De gesprekscyclus is de kern van het personeelsbeleid
van het Calandlyceum. Daarin komt persoonlijke ambitie,
onderwijskwaliteit en werkverdeling samen. Uit het
medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) blijkt dat
deze cyclus nog niet naar voldoening wordt uitgevoerd.
Gesprekken lijken soms informeel en zijn daardoor
onvoelde een ijkpunt. Verslaglegging van afspraken ontbreekt hier en daar, wat kan leiden tot onduidelijkheid
en ontevredenheid. Zowel de de medewerker als de leidinggevende heeft hierin een rol. Deze staat beschreven
in het s-HRM-beleid van de stichting Progresso. Met de
keuze voor de DOT en de BOOT, hebben wij een instrument in handen, waarmee wij invulling kunnen geven aan
deze gemeenschappelijke verantwoordelijkheid om, de gesprekscyclus meer inhoud te geven. Want dat willen we:
een cyclus die het leren van de medewerker centraal stelt.

ONTWIKKELING VAN DE VAKSECTIES
3.3.4 TAALBEWUST LESGEVEN
Naast de initiatieven, die eerder bij het bevorderen van
de leesvaardigheid zijn genoemd, komt er vanuit het taalbeleid extra aandacht voor ‘taalbewust lesgeven’, bij alle
vakken. Dit houdt in dat docenten zich bewuster worden
van de struikelblokken die taal voor leerlingen opwerpt
bij hun vak, en van de mogelijkheden om ze daarmee
te helpen. Door veel ‘talige interactie’ over het vak
vergroten we zowel de vakkennis als de taalvaardigheid
van leerlingen.

3.3.2 DALTONVAARDIGHEDEN
Het Calandlyceum heeft zich de laatste vier jaar ontwikkeld
tot een geaccrediteerde Daltonschool. Deze verandering
in inhoud en didactiek, uitgaan van de Daltonvaardigheden,
is met wisselend enthousiasme opgepakt. In de onderbouw staan bijna alle docenten ervoor open en zijn grote
stappen gezet. Er is een coördinerende Daltoncommissie,
die als taak heeft om ‘Dalton’ tot leven te brengen in de
school, ook in de bovenbouw.
De komende jaren spannen we ons in om de Daltonvaardigheden concreter uit te werken en voelbaar te maken in
de hele school. Op een aantrekkelijke en haalbare manier,
die de leerlingen helpt bij hun ontwikkeling.
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De vaksecties werken er de komende jaren aan om meer
gezamenlijk verantwoordelijkheid te dragen voor de
(examen)resultaten van de leerlingen bij hun vak en voor
de ontwikkeling van het vak. Dit houdt in dat er een
helder programma (leerstofoverzicht) is voor elk jaar, dat
daarbij duidelijk is welke kernstof summatief getoetst
moet worden met het oog op het vervolg van het programma (toetsplan). De doorlopende leerlijn is beschreven
en wordt door de hele sectie gekend. De resultaten van
de docenten en klassen worden gezamenlijk gevolgd en
geanalyseerd, met het doel om van elkaars kwaliteiten te
leren. De secties gaan werken met een jaarplan, waarin
successen en verbeterpunten beschreven worden.
Vakdidactische vaardigheden en Daltonontwikkeling
krijgen regelmatig aandacht, bijvoorbeeld bij onderlinge
lesbezoeken, of in een gerichte training. De vaksectie
houdt zijn kennis op peil  door middel van informatie uit
de vakvereniging, bezoek aan conferenties en deelname
aan vaknetwerken.

DREIGEND LERARENTEKORT

Eén van de grootste bedreigingen voor de kwaliteit van
ons onderwijs is het (dreigende) tekort aan docenten.
Scholen beconcurreren elkaar met hogere salarisaanbiedingen. Daarnaast zal een deel van ons team de komende
jaren met pensioen gaan. Omdat goede betrokken
docenten de basis zijn voor ons onderzijs, zullen wij een
creatief plan maken. Niet alleen om goede nieuwe collega’s
te vinden, die bewust kiezen voor onze school, maar
ook een verbeterplan, waarmee wij onze nieuwe
collega’s scholen, begeleiden en enthousiast houden
voor (ons) onderwijs.
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WE DOEN HET SAMEN
LEERLINGPARTICIPATIE

het kwalitietsbeleid van onze school. Een goede medezeggeschap, versterkt de zeggeschap. Door de steeds
veranderende samenstelling van de raad, besteden wij
voortdurend aandacht aan de scholing van dit team.
Daarmee dragen wij zorg voor de kwaliteit van medezeggeschap en dus ook de kwaliteit van onze processen.

Wij maken het onderwijs voor onze leerlingen. Hoe wij
onze leerlingen daarbij betrekken is nu niet vormgegeven.
Wij zien dit als een belangrijk ontwikkelpunt. Vanuit de
Daltongedachte is de school de werkplaats van de leerlingen. Er is al een aantal initiatieven genomen om leerlingen meer eigenaarschap te geven in het Calandleren en
Calandleven. De start van een jongerenrechtbank is daar
een mooi voorbeeld van. Daarnaast zullen ook leerlingen
getraind worden tot leerling-vertrouwenscoach.
De leerlingenraad krijgt een centrale rol in de vormgeving
van leerlingparticipatie. Over vier jaar willen wij kunnen
zeggen dat wij het het het onderwijs maken voor èn met
onze leerlingen.

SPONSORING

Wij werken veel samen met bedrijven. Wij benaderen
bedrijven actief om te vragen of zij willen bijdragen aan
het steunfonds. Daarmee vullen wij de vrijwillige ouderbijdrage aan. Hierdoor kunnen wij een breed programma
met cultuur, sport en stages aanbieden aan alle leerlingen. Ook het kartteam, debatteam en de schoolreizen
worden deels uit dit steunfonds bekostigd. De sponsoring
is voor deze bedrijven belastingvrij. Wij benaderen alleen
bedrijven die vanuit hun missie aansluiten bij ons onderwijs en ons geen verdere verplichtingen opleggen.

MEDEZEGGESCHAP

Leerlingen, ouders en medewerkers hebben samen zitting
in onze DMR. De DMR geeft advies en instemming op
(nieuw) beleid en is daarmee een belangrijke actor in
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UITWERKING
KWALITEITSBELEID
Vertrekpunt voor het kwaliteitsbeleid van het Calandlyceum is dat we samen zorgen voor de kwaliteit van het
leven en leren op school. Ieder van ons neemt verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het eigen werk, voor
het halen van de doelen die daarbij horen. En we helpen
elkaar om gezamenlijk de gestelde doelen en de gewenste
kwaliteit te realiseren.

iedereen zich prettig bij voelt. We verstaan er ook onder
dat ieder zijn of haar verantwoordelijkheid neemt, dat
we elkaar helpen bij het werken aan de gestelde doelen
en dat we allemaal regelmatig verantwoording afleggen
over onze resultaten, keuzes en aanpak. En tot slot: waar
de resultaten goed zijn, is veel professionele vrijheid bij
de uitvoering van het werk.

Ons kwaliteitsbeleid heeft drie pijlers:
1.	Zorgen voor kwaliteit bij de uitvoering van ons werk
volgens de visie, ambities en doelen van de school.
2. Versterken van de kwaliteitscultuur: bewustwording
van ieders rol bij de zorg voor kwaliteit.
3. Uitvoeren van de kwaliteitscyclus: doelen stellen opbrengst & evaluatie - reflectief dialoog verantwoorden & bijsturen.

Zeven voorwaarden voor onze kwaliteitscultuur en
tevens aandachtspunten in de komende jaren:
1.	Rollen, taken en verantwoordelijkheden in de school
zijn voor iedereen helder.
2. Elk vak heeft voor elk leerjaar een programma dat
per periode omschrijft wat de leerstof is, wat en hoe
er getoetst wordt en wat de streefresultaten zijn.
Indien onderdelen van de kernstof of resultaten op
het examen stelselmatig onvoldoende zijn, volgt een
verbeterplan, opgesteld door de vaksectie en beoordeeld door de teamleider.
3. Elke medewerker heeft concrete, duidelijke doelen bij
het uitvoeren van zijn of haar taken, volgt zelf of deze
doelen in voldoende mate gehaald worden en neemt
zelf initiatief om bij te sturen; weet ook het instrumentarium daarvoor (zie 4) te vinden en in te zetten.
4.	De schoolleiding voorziet in ondersteuning bij het
uitvoeren/bijsturen van taken, met o.a.:
a. meetinstrumenten als enquêtes, kijkwijzers,
feedback-formats
b. hulp bij vinden van passende informatie en
(externe) scholing
c. coaching voor docenten; collega als buddy
d. workshops en informatiebijeenkomsten op school.
5. Medewerker en leidinggevende zijn regelmatig in
dialoog over de voortgang richting doelen. Dat heeft
de vorm van startgesprekken, voortgangsgesprekken,
feedback op lessen en functioneringsgesprekken.
6.	Elke medewerker wordt betrokken en voelt zich
betrokken bij de leerresultaten en het welbevinden
van onze leerlingen en bij de tevredenheid van
ouders over de school.
7.	We communiceren helder met de ouders over
belangrijke ontwikkelingen in de school.

Hieronder lichten
we elke pijler toe.
1 VISIE, AMBITIES EN
DOELEN (INSPECTIE SKA1)

De visie, ambities en doelen van de school zijn uitvoerig
vastgelegd in dit schoolplan. De schoolleiding ziet toe op
realisatie en koers van
• de lessen aan en de begeleiding van leerlingen: het
pedagogisch-didactisch handelen van docenten,
mentoren en zorgcoördinatoren;
•	de sociale en maatschappelijke ontwikkeling van
leerlingen tot weldenkende en zelfstandige Calanders,
Amsterdammers en ‘wereldburgers’;
• de ontwikkeling van de vakken door de vaksecties,
waarbij horen de toetsing en de examens;
• het leerstofaanbod en de onderwijstijd: zorgvuldige,
doelgerichte programmering;
• het zorgen voor veiligheid in de les en de school;
•	het betrekken van ouders bij de ontwikkelingen
in de school.
Dit schoolplan schetst al hoe we daaraan vorm geven en
welke accenten we de komende vier jaar hierbij leggen.
We gaan er daarom hier niet verder op in.

Wat we de komende jaren vooral willen realiseren, is
dat de docent de kwaliteitszorg bewuster en planmatiger
ter hand neemt, met hulp van collega’s in team en sectie
uiteraard. Leren gebeurt (vooral) in de les. Een goede
docent meet steeds of doelen gehaald zijn, analyseert,
zorgt voor duiding van resultaten, maakt plannen, voert
deze uit en evalueert weer. Niemand anders immers is
verantwoordelijk voor de kwaliteit van de les.

2 KWALITEITSCULTUUR (INSPECTIE SKA2)

Onder kwaliteitscultuur verstaan we op het Calandlyceum dat iedereen in de school ervan doordrongen is dat
we samen werken aan het halen van de beste resultaten
voor onze leerlingen en aan een goed schoolklimaat, waar
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De rol van de teamleiders verschuift naar hun onderwijskundig leiderschap en het zo goed mogelijk volgen van
docenten en hen ondersteunen bij het analyseren van
resultaten en het maken van verbeterplannen.
Ook zal hun aandacht uitgaan naar het vormgeven van
zinvolle, doelgerichte overleggen, informatie- en scholingsbijeenkomsten. Daar hoort bij het instellen van
werkgroepen die expertise vergaren en het inzetten van
(in- en externe) deskundigen.

voldoende resultaat hebben. We nemen tevredenheidsenquêtes af bij leerlingen, ouders en medewerkers.
We toetsen de taal- en rekenvaardigheid van leerlingen
in de onderbouw ieder jaar. Teamleiders bekijken lessen
van de docenten in hun team.
2022-2025
Het in kaart brengen van opbrengsten, het willen weten
‘hoe we ervoor staan’, krijgt meer aandacht, zodat tijdig
bijgestuurd kan worden. We zetten bijvoorbeeld in op
meer formatief evalueren (en minder summatief) en op
meer lesobservaties door teamleiders en door collega’s
onderling. Ook zullen we werken aan een hogere respons
op enquêtes en Diatoetsen.

De schoolleiding zal zich inzetten voor het verhelderen
van rollen en taken, voor het goed informeren van
medewerkers over leerresultaten zoals examencijfers en
uitkomsten van taal- en rekentoetsen, en over de tevredenheid van leerlingen en ouders, om daar een brede betrokkenheid bij te creëren en het belang van gezamenlijke
zorg voor kwaliteit te benadrukken. Successen worden
gevierd, verbeterpunten aangepakt!

3 Reflectief dialoog
Het bespreken en analyseren van opbrengsten, het uitpluizen van het ‘waarom’ achter de behaalde resultaten
doen we bij voorkeur in de vorm van reflectieve dialogen.
We bekijken dan zorgvuldig wat wel en niet gewerkt
heeft, waar hiaten zitten in onze aanpak, onze kennisoverdracht. De ‘wolf’-analyse van gemaakte examens is
hiervan een voorbeeld. Op een heel ander niveau zijn
het klankbordgesprekken met leerlingen of ouders en
de ontwikkelgesprekken die iedereen met zijn of haar
leidinggevende voert.

De kern van de kwaliteitscultuur
is geconcretiseerd in bijlage X:
Rollenschema Calandlyceum.
3 KWALITEITSCYCLUS EN KALENDER (INSPECTIE: SKA3)

2022-2025
De dialoog als onderdeel van de kwaliteitscyclus zullen
we in alle lagen van de school sterk gaan bevorderen
omdat die ons veel inzicht geeft. Leerlingen bijvoorbeeld
kunnen vaak ontzettend goed benoemen waarom de
ene les wel en de andere niet loopt. Dat moeten we
meer benutten. Ook het vaker en beter informeren en
bevragen van elkaar over resultaten, of doelen nu wel of
niet gehaald zijn, is van belang, ook om samen de eerder
genoemde, gewenste kwaliteitscultuur vorm te geven.

De kwaliteitscyclus van Progresso is een cruciaal
onderdeel van ons kwaliteitsbeleid, in alle lagen:
1. Doelen stellen
2. Opbrengst & evaluatie
3. Reflectief dialoog
4. Verantwoorden & bijsturen
1 Doelen stellen
Cyclisch werken begint ermee dat we, op alle niveaus, stelselmatig voor ogen hebben waar we naartoe werken, daar
een plan voor opstellen en dit plan uitvoeren. In de lessen
is dit te zien in lesdoelen en voor iets langere periodes
in leerdoelen, afgeleid van kerndoelen en eindtermen.
Op schoolniveau zijn er bijvoorbeeld jaarplannen en is er
het schoolplan, met afgeleides daarvan als Taal- en Toetsbeleidplan. Op individuele basis zijn er ontwikkelplannen.

4 VERANTWOORDEN & BIJSTUREN

Bij de kwaliteitscyclus hoort ook het afleggen van verantwoording en het (gezamenlijk) maken van vervolg- of
verbeterplannen. Afleggen van verantwoording is niets
meer maar ook niets minder dan bespreken, doorgaans
met je leidinggevende, of doelen zijn gehaald, welke
evaluaties en dialogen plaats hebben gehad, wat je
aanpak was en waarom. Samen kan dan bekeken worden
welke aanvullende acties nodig zijn en welke nieuwe
doelen gesteld worden.

2022-2025
De komende vier jaar gaat extra aandacht uit naar het
maken van sterke programma’s voor alle vakken, met doelen die gerelateerd zijn aan eerdere resultaten. De vaksecties krijgen hiervoor extra ruimte in de vorm van fte’s.
Het toetsbeleidplan maken we af en voor alle ‘plannen’
geldt dat we ze beknopt houden en de energie steken
in het uitvoeren ervan!
Op alle niveaus zullen we scherper bewaken dat er concrete streefdoelen gesteld worden, zodat steeds helder
is waar we aan werken en waar prioriteiten liggen.

2022-2025
Van belang de komende jaren is, dat het afleggen van
verantwoording gewoon wordt en door iedereen ervaren
wordt als een logisch onderdeel van het werk, als een
plezierig moment zelfs om de balans op te maken en
samen te kijken ‘hoe nu verder’.
Bijlage Y, de ‘kwaliteitskalender’, laat zien hoe een
kwaliteitscyclus er gedurende een schooljaar uitziet.

2 Opbrengst & evaluatie
We peilen regelmatig in hoeverre doelen zijn bereikt.
Docenten toetsen formatief en summatief of hun lessen
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BIJLAGE X
ROLLENSCHEMA
CALANDLYCEUM

TERREIN

KWALITEITSINDICATOREN

DOELEN /
AFSPRAKEN /
BORGING

MEETINSTRUMENTEN

VOLG-, REGISTRATIE- EN
ANALYSESYSTEMEN

ONDERSTEUNING*

VERANTWOORDING
RESULTATEN

DOCENT

De lessen

• prestaties leerlingen
(cijfers/resultaten)
• t evredenheid leerlingen
over de lessen

• les(sen)plannen
• leerdoelen
• OPP (ontwikkelperspectiefplannen)

• presentaties
• gesprekken
• observaties
• enquêtes
• toetsen/examens

• SOMtoday
• Cum Laude
• WOLF
• ‘leerlingdossier’
• ‘groepsdossier’

• teamoverleg
• didactische coaching

2x per jaar aan teamleider
(zo nodig vaker)

MENTOR

de leerling-begeleiding

• SOMtoday
• welbevinden leerlingen
•O
 PP
• tevredenheid leerlingen
over mentor
• tevredenheid ouders over begeleiding van hun kind

• gesprekken
• observaties
• enquêtes
• overige evaluaties

• SOM (ook: zorgvierkant)

• teamoverleg
• zorgoverleg
•p
 edagogische coaching

2x per jaar aan teamleider
(zo nodig vaker)

VAKSECTIE (LEIDER)

het vak

prestaties alle leerlingen bij
het vak (cijfers/resultaten)

• sectieplan
• doorlopende leer-lijn
• PTA
• verbeterplan

• toetsen/examens
• overige evaluaties

• SOM
• Cum Laude
• WOLF
• Vensters

• vaksectie-overleg
• vakvereniging en vakblad

2x per jaar aan teamleider
(zo nodig vaker)

TEAMLEIDER

het team, de docenten

• behalen teamdoelen
• tevredenheid docenten
over team en teamleider

• teamplan en
teamdoelen

• gesprek met docent,
met mentor
• (les)observaties
• enquêtes
• bijwonen vaksectieoverleg

• SOM
• Cum Laude
• Vensters
• docenten-dossiers

• overleg schoolleiding

4x per jaar aan directeur
(zo nodig vaker)

DIRECTEUR

de school, de teamleiders

prestaties alle teams,
hele school (resultaten en
tevredenheid leerlingen en
medewerkers, tevredenheid
ouders)

• kwaliteitskalender
• jaaragenda
• jaarplan
• schoolplan

• gesprek met team-leider
• enquêtes
• bijwonen/observeren
teamoverleg

• Vensters

• overleg bestuur

• aan bestuur
• aan ouders

* Voor alle medewerkers zijn ondersteuningsvormen: collegiale consultatie; intervisie;
(zelf)studie; cursus/training; netwerk buiten school
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BIJLAGE Y KWALITEITSKALENDER
SEPT

OKT

Afnemen
Diatoetsen 1

NOV

Analyse
Diatoets
rapportages

DEC

JAN

FEB

MRT

APR

MEI

Analyses
vertalen naar
acties individuele
leerlingen

Voortgangsgesprek
mentor/leerling/ouder

JUNI

Afnemen
Diatoets 2

van analyses
naar acties
individuele lln

JULI

Analyse
Diatoets 2
rapportages

Legt verantwoordelijkheid af
in het kersgesprek aan:

Bijstellen
Taal/
Rekenbeleid

Voortgangsgesprek
mentor/leerlng/ouder

Aan Teamleider

Ontwikkeling effectief docentschap (pedagogisch/didactisch) lesobservaties, HRM, gesprekcyclus, docentevaluaties (dot?)
Voor alle medewerkers zijn ondersteuningsvormen: collegiale consultatie; intervisie; (zelf)studie; cursus/training; netwerk buiten school
Kwaliteitscholen.
Tevredenheid Lln, ouders,
personeel
Tussenevaluatie, reflectieve
dialoog en Plan van Aanpak
Analyse op
inspectieindicatoren
(huidig/prognose)

Cijferanalyse 
leerjaren,
docenten,
vakken/secties

MTO
Ouderenquete
LL enquete
kwaliteitsscholen
Risicoanalyse Cumlaude
examenklassen, leerjaren,
docenten, vakken/secties

Via Teamleider
aan de directeur

Analyse op inspectieindicatoren
(huidig/prognose)

Opbrengsten
kaart-
analyses

Bijstellen
PTA/jaarprogramma’s in
vaksecties

Vaststellen
jaarplannen
teamplannen
door directie

Evalueren doelen
jaarplannen
teamplannen
door directie

CE- Resultaten
en analyse
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SE- Resultaten analsye
en voortgang

Vaststellen
sectiewerkplan
PTA/jaarprogramma’s in
vaksecties

WOLF-
analyses

Via Teamleider
aan de directeur

Aanpassen
doelen
jaarplannen
teamplannen
door directie
SE-Resultaten &
tevredenheid
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Aan bestuur
en ouders

