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SAMENVATTING SCHOOLPLAN 2019-2023

Ik ben in januari 2017 gestart als directeur van Esloo
College. Om zicht te krijgen op de inhoud en de aard
van mijn werkzaamheden, ben ik al in 2016 begonnen
met het uitvoeren van een kwaliteitsanalyse. Deze
toonde de sterke en minder sterke kanten aan van
de kwaliteit van Esloo College. Op basis van deze
kwaliteitsanalyse heb ik een aantal conclusies en
actiepunten aangegeven die mijn inziens nodig waren
om de kwaliteit van Esloo College te verbeteren. Deze
analyse is door het team omarmd en zij is akkoord
gegaan met het door mij opgestelde plan van aanpak.
We zijn toen begonnen met het uitvoeren van een
aantal actiepunten, waarbij we hebben afgesproken
dat in de uitvoering de focus gelegd zou gaan worden
op het omvormen van Esloo College tot een professionele leergemeenschap (PLG).
Een groot aantal actiepunten is inmiddels uitgevoerd.

Ik heb er voor gekozen het schoolplan 2019-2023 in
te delen in 10 hoofdstukken:

Hoofdstuk
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Gebied

Missie en Visie
Doelgroep
Onderwijskundig concept
Pedagogisch klimaat
Organisatie
Personeelsbeleid
Financiën en beheer
Kwaliteit
Externe relaties
Gebouw

Elk gebied bestaat uit een aantal onderdelen, waarbij
van de diverse beschreven onderdelen met behulp
van een PDCA cirkel wordt beschreven wat de beginsituatie en de gewenste eindsituatie is, aan de
hand van welke criteria we kunnen vaststellen of het
gewenste resultaat op de gewenste datum is bereikt
en welke werk- of expertgroep eerstverantwoordelijk
is voor het uitvoeren van dit onderdeel.
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Omdat het schoolplan een levend document is dat bepaalt wanneer we wat gaan doen en hoe we dat gedetailleerd willen gaan uitvoeren, is het schoolplan voor
buitenstaanders minder goed leesbaar geworden.
Vandaar dat ik besloten heb om in deze samenvatting
de hoofdlijnen aan te geven van de veranderingen die
we in de komende jaren willen gaan uitvoeren.

doelgroep beter in beeld gebracht qua specifieke ondersteuningsbehoeften en hebben we daar ook externe maatschappelijke ondersteuning voor gerealiseerd.
Deze expertise zal gedeeld worden met anderen.
De omschrijving van onze doelgroep en de daaruit
voortvloeiende werkwijze wordt in 2019 wederom
gecheckt en zal zo nodig worden bijgesteld.

Hoofdstuk 1: Missie en Visie.

Hoofdstuk 3: Onderwijskundig concept.

In 2017 heeft het team een missie voor Esloo College
geformuleerd: “We begeleiden de leerlingen naar een
zo zelfstandig en zelfredzaam mogelijk niveau waardoor ze deel kunnen nemen aan onze samenleving, op
hun eigen wijze en met hun mogelijkheden tijdens en
na hun schoolloopbaan.”, met een aanvullende visie.
”Esloo College, praktijkonderwijs dat werkt!”
Deze missie en visie is op verschillende niveaus uitgewerkt en zal in 2019 worden gecheckt en zo nodig
worden bijgesteld.

Hoofdstuk 2: Doelgroep.

In 2017 heeft het team de volgende omschrijving van
de doelgroep gegenereerd: “Alle leerlingen op het
Esloo College hebben een licht verstandelijke beperking. Deze leidt niet alleen tot achterstanden bij het
leren lezen, rekenen en spellen op school maar genereert ook achterstanden in verschillende aspecten van
de sociale, cognitieve en emotionele ontwikkeling van
de leerling.
Leerlingen van onze praktijkschool zijn daardoor vaak
minder vaardig dan leeftijdgenoten en hebben daardoor extra begeleiding en zorg nodig.”
Naast deze omschrijving is er ook nog een aantal criteria genoemd met als doel leerlingen die niet tot onze
doelgroep behoren, beter in beeld te brengen opdat
er voor hen een betere onderwijsplek gerealiseerd kan
worden.
Bovenstaande omschrijving van onze doelgroep heeft
een verbeterimpuls gegeven aan ons toelatingsbeleid
en ons beleid ten aanzien van schorsing en verwijdering.
Om de extra zorg en begeleiding kunnen genereren
die onze doelgroep van ons vraagt, hebben we hun
ondersteuningsbehoeften in kaart gebracht en is er
een zorgteam opgesteld dat van elke leerling aan de
hand van een OPP checkt of deze leerling zich conform de doelen ook ontwikkelt.
Door de beschrijving van onze doelgroep is meer
inzicht ontstaan met betrekking tot deelgroepen. Zo
hebben we in het schooljaar 2017-2018 de Poolse

pagina 4

Dit onderwerp beslaat de volgende aspecten: Uitstroomprofielen, leerlingvolgsysteem, zorgstructuur,
de diverse vak- en vormingsgebieden en de stage.
Op basis van de omschrijving van onze doelgroep, zijn
er -met begeleiding van een onderwijsadviseur- in
2017 een aantal uitstroomprofielen opgesteld met
daarbij passende leerroutes en leerlijnen. Deze zijn
allemaal vastgelegd in ons nieuwe leerlingvolgsysteem
Profijt.
Elke leerling heeft een OPP dat structureel wordt besproken binnen de nieuwe zorgstructuur en waarbij
het doel in het schooljaar 2018-2019 is dat het OPP
van 75% van onze leerlingen zonder tussentijdse bijstellingen kan worden uitgevoerd en het leerlingvolgsysteem naar volle tevredenheid van alle gebruikers
functioneert. Mocht dat niet het geval zijn, volgt er in
het schooljaar 2019-2020 een grondige analyse.
In de vak- en vormingsgebieden zijn een aantal verbeteringen aangegeven die al gerealiseerd zijn of in de
loop van dit schoolplan worden gerealiseerd.
• Zo wordt er voor het vakgebied Nederlandse Taal
een andere methode geïmplementeerd welke in 2019
wordt geëvalueerd.
• In het schooljaar 2017-2018 start Esloo College met
een eigen ISK groep omdat veel van onze (toekomstige) leerlingen forse achterstanden hebben op het
gebied van de Nederlandse Taal.
• In 2016-2017 is er gekozen voor een andere methode voor het vakgebied Rekenen.
• Vanaf 2018-2019 wordt er gezocht naar een andere
methode voor het vakgebied SOVA en worden er
aanpassingen gedaan voor het vakgebied Burgerschap.
• De vakgebieden Engels en verkeer krijgen weer een
eigen plaats op het lesrooster en de methoden voor
beide vakken worden gemoderniseerd.
Willen wij aan onze opdracht -zoals verwoord in onze
missie- voldoen, dan moet het helder zijn op welke wijze onze leerlingen gaan uitstromen naar een
werkomgeving. Esloo College heeft daartoe een aantal
faciliteiten binnen haar muren die alle een verbetering

hebben ondergaan. Alle leerlingen gaan, voor zij de
school gaan verlaten, stage lopen om zicht te krijgen op hun arbeidsvaardigheden. Tijdens de stages
oefenen de leerlingen de aangeleerde vaardigheden,
attitudes en kennis in de praktijk van een stagebedrijf.
De teamleden van de oefenbedrijven, trainingsbedrijf
REPRO en de stagebegeleiders stellen daartoe individuele stageopdrachten op, zodat er binnen de stage
planmatig en doelgericht gewerkt kan worden.
Op basis van de wijze waarop de stageopdrachten uitgevoerd worden, kan de mentor bijsturen en kan een
leerling extra vaardigheden in de vorm van interne
arbeidstraining op Esloo College aangeboden krijgen.
Deze nieuw opgestelde en gedeeltelijk al geïmplementeerde werkwijze wordt in het schooljaar 2019-2020
geëvalueerd.

Hoofdstuk 4: Pedagogisch klimaat.

Op basis van de beschrijving van onze doelgroep zal
het duidelijk zijn dat veel leerlingen een hele duidelijke
pedagogische structuur nodig hebben. Uit de analyse
bleek dat er juist op dit onderdeel veel onduidelijkheid
bestond bij het team hetgeen geleid heeft tot een
niet-gezamenlijke aanpak waardoor er grenzen zijn
verschoven en de onduidelijkheid voor de leerlingen
toenam.
In 2017 is er op Esloo College een visie opgesteld over
het gewenste pedagogische klimaat: “Wij vinden het
belangrijk om een duidelijke, gestructureerde sfeer
te scheppen waarin leerlingen, docenten en ouders
zich veilig, gewaardeerd, geaccepteerd en vertrouwd
voelen. In ons logo staat de pedagogische driehoek.
Hierin staat de relatie tussen de leerlingen, school en
thuis centraal.
In nauw overleg met het team is, samen Marco
Dijkgraaf van Dtac, een actieplan opgesteld met als
primair doel gewenst gedrag te genereren en de veiligheid van leerlingen en teamleden te borgen. Marco zal
ons de komende jaren zal blijven begeleiden.
Kernonderdelen van dit plan zijn:
• Ontwikkeling van een visie op (grensoverschrijdend)
gedrag en agressie
• Beschrijven van gewenst gedrag van leerlingen en
leerkrachten
• Opstellen van een procedure om dat gewenste gedrag te realiseren
• Registratie van (on)gewenst gedrag
In 2020 wordt er wederom een tussenanalyse uitgevoerd op dit specifieke onderdeel en de uitkomst
daarvan is, samen met vooraf opgestelde criteria,

structurele analyse van registratiegegevens van
ongewenst gedrag en de bevindingen van uitgevoerde
tevredenheidsonderzoeken, bepalend voor een verdere (eventueel aangepaste- en bijgestelde) aanpak van
het pedagogisch klimaat.

Hoofdstuk 5: Organisatie.

Uit de kwaliteitsanalyse is gebleken dat er geen duidelijke managementstructuur op Esloo College was, er
waren onduidelijke taak- en functieomschrijvingen en
er was sprake van onvoldoende gevoelde aansturing.
Hierdoor was er sprake van een lage waardering voor
de (interne) communicatie.
Ik heb in 2017 een organogram opgesteld waarin
de organisatie en de organisatiestructuur duidelijk
zichtbaar zijn. Ook heb ik de taken en functies van alle
personeelsleden omschreven, alsmede hun verantwoordelijkheden, aangevuld met taak- en functiebeschrijvingen.
Voor ieder teamlid is in onderling overleg een normjaartaak vastgesteld die elk jaar met hen wordt
besproken. Met alle teamleden worden er gesprekken
gevoerd conform de wettelijk verplichte gesprekkencyclus.
Alle normjaartaken zijn digitaal vastgelegd in Foleta,
waardoor de totale omvang van alle uit te voeren taken ook duidelijker wordt en er beleid op kan worden
gemaakt.
Om de interne communicatie te verbeteren is er een
jaarplanner opgesteld, waarin alle overlegmomenten,
vergaderingen en gemeenschappelijke schoolactiviteiten zijn opgenomen. Deze wordt jaarlijks geëvalueerd
en voor het volgende jaar vastgelegd.
De gewenste overlegstructuur met betrekking tot de
leerlingenzorg is zeer uitgebreid beschreven en de
coördinator passend onderwijs is hiervoor primair
verantwoordelijk (zie ook hoofdstuk 3).
In het kader van de ontwikkeling naar een PLG zijn
er diverse expert- en werkgroepen opgericht die een
duidelijk omschreven specifieke ontwikkel- of voorbereidende taak hebben en op gezette tijden verslag
dienen uit te brengen aan het team.

Hoofdstuk 6: Personeelsbeleid.

Een groot gedeelte van het personeelsbeleid ligt vast
in de besluiten over het integrale personeelsbeleid
van Lucasonderwijs.
De focus van het personeelsbeleid binnen Esloo
College ligt op:
• De kwaliteit van ons personeel. De competenties
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en de criteria staan centraal bij de functioneringsen beoordelingsgesprekken en zijn verwerkt in de
beoordelingsformulieren. Hiermee borgen wij dat de
professionele ontwikkeling van de teamleden een
standaard onderdeel vormt van de gesprekkencyclus.
• De professionele instelling van alle teamleden. Naast
de lesgevende capaciteiten zijn bevlogenheid, passie
en inspiratie van onze teamleden de basis voor hun
dagelijkse inzet. Op onze school wordt veel waarde
gehecht aan een juiste beroepshouding. Alle personeelsleden voelen zich verantwoordelijk voor de
school, de leerlingen en elkaar.
• Samen leren en ontwikkelen. “We spreken van een
PLG als de onderwijsprofessionals in een school
duurzaam -individueel en samen- leren om het
onderwijs aan de leerlingen en de resultaten van de
leerlingen te verbeteren”, aldus Ben Van Hilst. Dit
betekent dat er op Esloo College een transitie moet
plaatsvinden waarin alle teamleden vanuit zelfreflectie en wetende wat de doelgroep en hun taak van
hen vraagt, eigen verantwoordelijkheid te nemen op
het gebied van deskundigheidsbevordering, nascholing, taakuitvoering en het nemen van initiatieven tot
verbetering.
In 2017 heb ik de gesprekkencyclus ingevoerd met als
doel de ontwikkeling van alle teamleden te bevorderen. Om ruimte te geven aan de kwalitatieve ontwikkeling van de teamleden en om een passend antwoord
te bieden op de ondersteuningsbehoeften van onze
doelgroep, is de planning van de verander- en verbeteronderdelen in het schoolplan hierop aangepast.
Vanaf het schooljaar 2018-2019 zijn de twee teamleiders vrijgesteld van lesgevende taken om alle teamleden te kunnen coachen. Om hen daartoe goed toe
te rusten, ontvangen zij vanaf dit schooljaar coaching
door een externe coach.
In 2019-2020 zal er een plan gemaakt worden voor
collegiale visitatie. Al deze maatregelen zijn er op gericht om ons steeds beter in staat te stellen adequate
antwoorden te genereren op de steeds complexere
hulpvraag die onze doelgroep ons stelt. Dit veronderstelt verdere intensieve en gerichte teamontwikkeling
in een professionele cultuur, waarin teamleden vanaf
2022 hun eigen ontwikkeling bijhouden in een digitaal
bekwaamheidsdossier.

Hoofdstuk 7: Financieel beleid.

Het grootste gedeelte van onze begroting zit in de
loonkosten van onze teamleden. Daarom zijn er aan-
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vullende subsidies noodzakelijk om gewenste veranderingen en verbeteringen door te voeren. In het
schooljaar 2017-2018 zijn forse investeringen gedaan
in het gebouw. Deze zullen de komende jaren nog
doorgaan.
Ook zijn er diverse adviseurs aangetrokken (pedagogisch klimaat, arbeidstoeleiding) om een inhoudelijke
impuls te geven aan ons onderwijskundig en pedagogisch concept.
In de komende jaren is er ook geld beschikbaar voor
vernieuwing van methodes en gerichte (team)nascholing. Uitgangspunt is een gezonde begroting in 2020.
Er worden geen ontwikkelingen in gang gezet waar
geen financiële dekking voor is.

Hoofdstuk 8: Kwaliteit.

Wij streven naar een zo hoog mogelijke kwaliteit. Deze
ontwikkeling zal nooit stilstaan, maar wel getoetst
worden aan beschikbare mogelijkheden, werkdruk
en ruimte. De meeste ontwikkelingen die in gang zijn
gezet, zijn opgesteld via de PDCA cirkel opdat borging
van de kwaliteit voorwaardelijk is.
In een professionele cultuur is iedereen eigenaar van
de kwaliteit en zodoende is kwaliteit een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid

Hoofdstuk 9: Externe relaties.

Door de verschillende sociale, etnische en religieuze
milieus waarin onze leerlingen en ouders verkeren,
welke nog wordt versterkt wordt door de toegenomen
individualisering in de maatschappij, is het van belang
dat Esloo College uitstekende relaties onderhoudt en
investeert in nieuwe. Esloo College zal ook continu een
voorbeeldrol moeten uitdragen, waarin afgewogen
normen en waarden centraal staan.
We kunnen het niet alleen. Daarvoor is er vanaf 2017
fors geïnvesteerd in een veilig klimaat, zijn de contactmomenten met ouders uitgebreid en zullen er, net als
we gedaan hebben met Poolse ouders, gerichte acties
uitgevoerd worden naar andere specifieke groepen
ouders.
Ook zal daarom intensief worden samengewerkt met
een veelheid aan zorginstanties om de zorg zo goed
als mogelijk uit te laten voeren en te coördineren.
Goede relaties helpen hierbij, dus ook hierin zal blijvend worden geïnvesteerd.

gebouw. Daar zullen in de komende jaren nog enkele
aanpassingen volgen. Het gebouw is ons visitekaartje
naar de buitenwereld en vormt onze werkplek, waar
we ons veilig en prettig in moeten voelen. Goed omgaan met het gebouw door alle bewoners is dan ook
ons uitgangspunt.
Tevens vormt het gebouw ook een begrenzing aan het
aantal leerlingen. We kunnen maximaal 175 leerlingen
huisvesten.
Tot slot wil ik graag mijn grote waardering uitspreken
voor de inzet, de motivatie, de enorme ontwikkelingen
en het enthousiasme dat ik in toenemende mate
heb ontmoet in onze school. Dat sterkt mij in mijn
overtuiging dat we op de goede weg zijn om van Esloo
College een fantastische school te maken die een
substantiële bijdrage kan leveren aan het gezond
opgroeien van onze- in hun ontwikkeling bedreigdejongeren. Ik ben daar trots op.

Hoofdstuk 10: Het gebouw.

Zoals reeds aangegeven, is er vanaf 2017 al fors geïnvesteerd in het aanpassen en optimaliseren van ons
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INLEIDING

Ik ben begonnen als directeur van Esloo College met
het afnemen van een QuickScan, een vragenlijst die
alle teamleden hebben ingevuld. Op basis daarvan
heb ik een kwaliteitsanalyse opgesteld met daarin
een aantal conclusies en actiepunten die mijn inziens
nodig waren om de kwaliteit van Esloo College te verbeteren. Deze analyse is met het team besproken en
het team herkende zich in de analyse en zijn akkoord
gegaan met het plan van aanpak. In 2020 zal ik wederom een analyse gaan uitvoeren.
Als directeur van Esloo College heb ik de ambitie om
Esloo College te ontwikkelen tot een Professionele
Leer Gemeenschap (PLG).
‘We spreken van een professionele leergemeenschap als de onderwijsprofessionals in een school
duurzaam individueel en samen leren om het
onderwijs aan de leerlingen en de resultaten van de
leerlingen te verbeteren” (Ben v.d. Hilst)
Het kenmerkende van een professionele Leergemeenschap is dat wij nu nog niet kunnen voorspellen hoe
deze er over een aantal jaar uitziet.
Er zijn echter wel een paar belangrijke kernelementen:
• Een professionele cultuur, die zich richt op gedeelde
normen en waarden.
Deze gedeelde normen en waarden zijn onder andere vertaald in onze missie en visie, maar komt ook
naar voren in het toelatingsbeleid en in de gedragscode die we hebben opgesteld
• We hebben uitgebreid stilgestaan bij de omschrijving
van onze doelgroep en haar ondersteuningsbehoeften. Hierdoor weten we niet alleen wat we als school
als ondersteuning moeten bieden, maar wordt ook
duidelijk dat de ontwikkeling van leerlingen een
gezamenlijke verantwoordelijkheid is van school, ouders en kind. De beschrijving van de doelgroep wordt
regelmatig aangepast aan de realiteit.
• De focus ligt op de ontwikkeling van- en op het leren
van de leerlingen.
Esloo College is er op gericht om alles wat nodig is
om leerlingen te ontwikkelen continue te analyseren,
te reflecteren en te verbeteren. Dit continue proces
vindt plaats in een open en veilige leercultuur en in
goede onderlinge samenwerking.
De ontwikkeling van leerlingen is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid.
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Er is een schoolondersteuningsprofiel opgesteld
waardoor duidelijk wordt welke leerlingenzorg we
kunnen bieden opdat het voor iedereen helder is
waar onze grens ligt. In het document Arbeidstoeleiding staat beschreven welke uitstroomprofielen en
leerroutes Esloo kan bieden.
• Het leiderschap is gericht op het begeleiden, ondersteunen en faciliteren van samen leren. Vooralsnog
worden de directietaken uitgevoerd door de directeur en twee teamleiders. Allen hebben geen lesgevende taken zodat ze volledig ingezet worden om
processen aan te sturen, te begeleiden en te kunnen
bijsturen indien nodig. Daarnaast ondersteunen,
coachen en begeleiden ze teamleden.
• De organisatie structuur is zodanig ingericht dat het
samen leren mogelijk maakt.
Er zijn werk- en expertgroepen ingesteld die niet
alleen samenwerkend leren bevorderen en ruimte
bieden om elkaar te ondersteunen, maar ook gelegenheid geven verantwoordelijkheid te nemen voor
het verbeteren van de organisatie. Door het benoemen van eigenaarschap ligt de verantwoordelijkheid
ook lager in de organisatie. Ook externe partners
hebben daarin een plaats gekregen.
Hierdoor is de mogelijkheid tot samenwerkend leren
gecreëerd en wordt wederzijdse ondersteuning
bevorderd.
• Er is een informatiesysteem met de focus op het leren van leerlingen en het verbeteren van resultaten.
Als paraplu boven de organisatiesystemen is Profijt
ingevoerd waardoor er één informatie systeem is
ontstaan. Hierbinnen kunnen data worden geanalyseerd. Op basis van deze analyses en gemeenschappelijke reflecties worden er planmatig verschillende
onderdelen van ons pedagogisch en onderwijskundig
concept bijgesteld.
• Er is ondersteunend personeelsbeleid met de focus
op de individuele professionele ontwikkeling en op
samen ontwikkelen. Kernwoorden hierbij zijn: motivatie, betrokkenheid, toewijding en werkplezier. We
werken toe naar een bekwaamheidsdossier, waarin
alle teamleden hun eigen ontwikkeling professioneel
gaan bijhouden
• Er is veel aandacht voor kwaliteit. Kwaliteit ontwikkelt continu en door de door ons gehanteerde PDCA
cirkel wordt dit proces gewaarborgd.
• Een gedegen financieel beleid is nodig om in facilitaire zin de schoolontwikkeling te ondersteunen en te
borgen dat er geen ontwikkelingen in gang worden
gezet die niet bekostigd kunnen worden

Om de ontwikkeling naar een professionele Leergemeenschap te monitoren maak ik gebruik van dit
schoolplan waarin alle bovenstaande kernelementen
zijn uitgewerkt.
Ik heb dit gedaan in de bekende PDCA cirkel waardoor
een continue ontwikkeling geborgd is en deze ontwikkeling tevens goed te monitoren is door alle betrokkenen.
De tijdspanne van dit schoolplan loopt van 2019 tot
en met 2022 waarmee zeker niet gezegd is dat er dan
al een volwaardige PLG zal zijn ontstaan.
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1 MISSIE EN VISIE

Fase
Datum

Pro-Act
16-17

Plan
16-17

Do
17-18-19-20

Pro-Act fase:

Uit de analyse oktober 2016 blijkt dat er geen gemeenschappelijk missie is. Het eerder ingevoerde
concept ‘de leerling is de maat’ werkt niet omdat
niemand meer weet wat het precies inhoudt en
iedereen dus zijn eigen inhoud eraan geeft zonder dit
met de collega’s af te stemmen. Dit concept moet dus
worden herzien. Doordat er geen gemeenschappelijke
missie is, is er geen gemeenschappelijk visie, waardoor
er samenhang tussen de lessen is en de zingeving
ontbreekt.

Plan 2016-2017

Werkgroep missie en visie bereidt een plenaire
vergadering voor en stelt met het team een missie
en visie vast. De missie en visie wordt vastgelegd in
het schoolplan 2018-2022, in de schoolgids en op de
website.

Do 2016-2017

De werkgroep heeft met het team de volgende missie
en visie vastgesteld in januari 2017.

Check
20-21

Act
21-22

den)
- Team: Esloo College biedt een enthousiast, betrokken, gemotiveerd en ervaren team dat hun pedagogische, didactische en onderwijskundige kennis en
vaardigheden vergroot in een veilig en open klimaat
- Zorg Extern/Intern: Esloo College heeft een goed
toegerust en multidisciplinair zorgteam dat kennis
verzamelt en een ondersteunende en coördinerende rol vervult voor leerlingen, ouders, collega’s in
samenwerking met externe instanties.
- Buurt: Esloo College zet zich in om de buurt te betrekken bij het leerproces van onze leerlingen.
- ROC’S: Esloo College werkt nauw samen met ROC’s
en levert leerlingen met een ruime stage-ervaring.
- Voor werkgevers: Esloo College levert leerlingen die
met goede werknemersvaardigheden, arbeidscompetenties en stage-ervaring een solide start kunnen
maken op de arbeidsmarkt.
- Maatschappij: Esloo College laat leerlingen ervaren hoe de maatschappij werkt en welke positieve
bijdrage zij hieraan kunnen leveren.

Missie Esloo College: We begeleiden de leerlingen naar
een zo zelfstandig en zelfredzaam mogelijk niveau,
waardoor ze deel kunnen nemen aan onze samenleving, op hun eigen wijze en met hun mogelijkheden
tijdens- en na hun schoolloopbaan.
Visie Esloo College: Esloo College, praktijkonderwijs
dat werkt!

Check 2020-2021

- Voor Leerlingen: Esloo College is een school waar
leerlingen door een betrokken, professionele en
intensieve begeleiding, zich op hun eigen niveau
kunnen ontwikkelen in een veilige omgeving.
- Voor Stage: Esloo College begeleidt, in nauwe samenwerking met professionals uit het bedrijfsleven,
een stapsgewijze groei naar goed werknemerschap
door kennis en kunde bij de leerlingen vanuit persoonlijke interesse te ontwikkelen, aansluitend op de
wensen vanuit de arbeidsmarkt.
- Voor ouders: Esloo College biedt gedurende het
gehele traject van intake tot twee jaar na afronding
van school ondersteuning bij het leerproces van de
leerling. Dit in samenwerking met en naar behoefte
van ouders en leerling. (moet nog uitgewerkt wor

Indien de missie niet meer toereikend is zal deze moeten worden bijgesteld.
De voorzitter van de werkgroep Missie en Visie is
eerstverantwoordelijk.
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In het schooljaar 20-21 wordt er gecheckt of de missie
en visie nog passend is bij de doelgroep en onze werkwijze.
Werkgroep: Missie en Visie
Borging: zie agenda werkgroep Missie en Visie

Act 2021-2022

2 DOELGROEP
Fase
datum

Pro-Act
16-17

Plan
16-17-18

Do
16-17-18-19

Pro-Act fase:

De conclusie uit de kwaliteitsanalyse v.w.b. de doelgroep was: Er moet vastgesteld worden waaruit de
huidige doelgroep bestaat.

Plan 2016-2017

Het zorgteam heeft ism het team de doelgroep omschreven. Daarbij zijn uitsluitingscriteria geformuleerd
evenals een hernieuwde toelatingsprocedure en de
regeling schorsing en verwijdering.

Do 2016-2017

Het zorgteam heeft met het team de onderstaande
beschrijving van de doelgroep vastgesteld in januari
2017.
Het Esloo College is een school voor praktijkonderwijs
voor leerlingen in de leeftijd van 12 t/m 18 jaar. Het
is een reguliere vorm van voortgezet onderwijs voor
leerlingen die zich beter ontwikkelen door praktijkgericht vaardigheden te leren dan door theoretisch en
schriftelijk kennis te verwerven.
Het onderwijs op het Esloo college is gericht op zinvol
deelnemen aan de arbeidsmarkt en het vinden van
een autonome plek in de maatschappij om zo naar
vermogen een zinvolle bijdrage te leveren.
De leerlingen op het Esloo College hebben daarbij
extra begeleiding en zorg nodig.
Zij hebben een licht verstandelijke beperking. Deze
leidt niet alleen tot achterstanden bij het leren lezen,
rekenen en spellen op school maar leidt tevens tot
achterstanden in verschillende aspecten van de
sociale, cognitieve en emotionele ontwikkeling van de
leerling.
Praktijkschoolleerlingen zijn daardoor vaak minder
vaardig dan leeftijdgenoten in bijvoorbeeld: organiseren en plannen van hun gedrag, het onthouden en
verwerken van informatie, concentratie, taalbegrip
en taalgebruik, flexibiliteit, nauwkeurigheid, sociaal
aanpassingsvermogen, gewetensontwikkeling, relationele vaardigheden, beslissingen nemen, assertiviteit, zelfhulpvaardigheden, mate van zelfbeschikking
(persoonlijke vrijheid) enz.
De leerlingen op het Esloo college kenmerken zich in
complexiteit en diversiteit op cognitief-, sociaal-, emo

Check
19-20

Act
19-20

tioneel gebied en in hun fysieke mogelijkheden.
Naast de beneden gemiddelde intelligente met zijn
vergaande gevolgen hebben een groot aantal leerlingen op het Esloo college bijkomende problematiek (co
morbiditeit) zoals:
• Een leerstoornis als: dyslexie, dyscalculie, dysorthografie, dyspraxie etc.;
• Psychische en/of psychiatrische problematiek als:
autisme spectrum stoornis, ADHD, gedragsstoornis,
persoonlijkheidsstoornis, trauma etc.,
• Emotionele problemen als: frustratie, (faal)angst,
motivatie, etc.
• Sociale problemen als: problemen in de sociale omgang, problemen in het gezin of woonsituatie, etc.
• Een medische aandoening of fysieke beperking
Om alle leerlingen goed te kunnen begeleiden moeten
zij zich in eerste instantie veilig voelen. Daarom hanteren wij op school ook een aantal criteria om leerlingen
die niet tot onze doelgroep behoren uit te kunnen
sluiten.

Uitsluitingscriteria:

• Leerlingen die in het IQ gebied tussen de 55 en 74
vallen en daarbij een leerrendement hebben dat
hoger is dan 25% op twee van vier domeinen begrijpend lezen, technisch lezen, spellen, inzichtelijk
rekenen.
• Leerlingen met een lager IQ dan 55 en een leerrendement dat lager is dan 50%
• Leerlingen waarbij de psychische/psychiatrische
problematiek om behandeling vraagt en waardoor
de leerling onvoldoende in staat is om onderwijs te
volgen.
• Leerlingen waarbij de problematiek leidt tot verbaal
en fysiek agressief en/of periodiek explosief gedrag
waardoor zij de veiligheid van zichzelf, medeleerlingen, personeel en bezoekers van de school in gevaar
brengen.
• Leerlingen waarbij de fysieke beperking dusdanig is
dat zij onvoldoende in staat zijn om de lessen en/of
stages op het Esloo College te volgen.
• Leerlingen die tijdens schooluren medische verzorging nodig hebben of medicatie waarvoor zij niet
zelfstandig zorg kunnen dragen
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Plan 2018-2019

In het schooljaar 18-19 gaan we de ondersteuningsbehoeften beschrijven van een drietal groepen: Poolse
problematiek, ISK, ex-ISK en NT2. Deze wordt, na accordering door het team, toegevoegd aan de omschrijving van onze doelgroep.
Expertgroep: Zorgteam
Borging: zie agenda expertgroep Zorgteam

Check 2019-2020

Aan het einde van het schooljaar 2019-2010 checkt
de expertgroep Zorgteam of bovenstaande omschrijving nog overeenkomt met de doelgroep zoals de
doelgroep zich in 19-20 manifesteert.

2.1 TOELATINGSBELEID
Fase
datum

Pro-Act
16-17

Plan
17-18-19

Voortkomend uit de incomplete omschrijving van de
doelgroep van Esloo College en de gewijzigde BOVO-procedure (overgang van leerlingen van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs) is gebleken dat we
het toelatingsbeleid opnieuw moesten vaststellen

Plan 2017-2018

De expertgroep Zorgteam heeft het toelatingsbeleid
opnieuw vastgesteld en gecommuniceerd met het
team en alle belanghebbende inclusief andere VO
scholen.
De toelatingsbeleid en de procedure van Esloo College
geldt voor alle leerlingen die worden aangemeld vanuit
het (speciaal) basisonderwijs en de overstap moeten
maken naar het VO. Dit geldt ook voor leerlingen die
op een basisschool zitten en nog recht hebben op
ISK-onderwijs.

Op onze school worden leerlingen toegelaten die
vallen binnen de criteria die gelden voor het Praktijkonderwijs. Dit kan vanaf ongeveer hun twaalfde jaar.
Vanuit het samenwerkingsverband is de zorgkracht
van alle praktijkscholen in beeld gebracht d.m.v. het
zogenaamde SchoolOndersteuningsProfiel (SOP, zie
bijlage 4).
Op Esloo College houden wij ons aan het volgende:
• De maximale groepsgrootte is 16. We kunnen jaarlijks
2 nieuwe eerste klassen huisvesten in ons gebouw.
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Act 2020-2021

Zo nodig wordt de beschrijving van de doelgroep bijgesteld aan de hand van de bevindingen uit de check
aan het einde van schooljaar 2019-2020.
De voorzitter van de expertgroep Zorgteam (coördinator passend onderwijs) is eerstverantwoordelijk.
Expertgroep: Zorgteam
Borging: zie agenda expertgroep Zorgteam

Do
17-18-19

Pro-act:

Toelating:

Daarnaast maakt de werkgroep één omschrijving van
de diverse omschrijvingen van ondersteuningsbehoeften.
Expertgroep: Zorgteam
Borging: zie agenda expertgroep Zorgteam

Check
19-20

Act
20-21

Dat betekent dat we in schooljaar 18/19; 2 x 16 =
30 nieuwe eersteklassers toelaten. De capaciteit
die onze school heeft benoemd voor schooljaar
2018-2019, moet door ouders gezien worden als
streefcijfer voor de gewenste klassenindeling en
totale capaciteit. Afhankelijk van het verloop van de
aanmeldingen, kan op onderwijskundige gronden of
vanwege organisatorische redenen, worden afgeweken van deze indeling
• Leerlingen moeten in principe met de op Esloo
aanwezige begeleiding het schoolprogramma kunnen
volgen (denk aan het volgen van de lessen en het
kunnen lopen van stage).
• Leerlingen die al een (half-,stief-)broer of (half-,
stief-)zus op school hebben zitten hebben voorrang
bij aanmelding.
• Leerlingen worden geplaatst op basis van een volledige en complete aanmelding.
• Het onderwijs op onze school is bedoeld voor
leerlingen met leerproblemen. Wij kunnen leerling
alleen plaatsen als zij aan de criteria voldoen en een
Toelaatbaarheidsverklaring voor het Praktijkonderwijs hebben.
• Leerlingen komen in de eerste klas in een groep die
bij hun leeftijd en vorderingen past
Van de aanmeldende ouders wordt verwacht dat zij
meewerken aan de toelatingsprocedure en aan de
sociaal-emotionele ontwikkeling van hun kind zoals de
school die beoogd.

Bij inschrijving op een school voor Voortgezet Onderwijs wordt gevraagd naar het Burgerservicenummer
van de leerlingen (dit wordt ook het onderwijsnummer), een kopie van het paspoort/ID-bewijs van
ouders en leerling en een kopie van de zorgpas van de
leerling. We zijn verplicht deze gegevens in de administratie te hebben.

De toelatingsprocedure ziet er als volgt uit:

In 2017-2018 is de procedure voor toelating opgesteld
en uitgevoerd. Het toelatingsbeleid is uitgebreid met
leerlingen die een ondersteuningsbehoefte hebben op
het gebied van Nederlandse taal en is aangescherpt
op het gebied van gedragsproblemen.
Er hebben zich in het schooljaar 2017-2018 39 leerlingen, volgens het toelatingsbeleid en procedure,
ingeschreven waarvan 7 ISK leerlingen.

In 2018-2019 gaat de expertgroep Zorgteam het toelatingsbeleid en de toelatingsprocedure opstellen en
uitvoeren voor de zij-instroom (leerlingen die tussentijds gedurende het schooljaar instromen).
Expertgroep: Zorgteam
Borging: zie agenda expertgroep Zorgteam

Voor het schooljaar 18-19 zijn er minder leerlingen
met gedragsproblemen toegelaten en 7 leerlingen met
de ondersteuningsbehoefte ISK.

Huidige gang van zaken m.b.t. de zij-instroom

Het kan echter ook voorkomen dat leerlingen om andere redenen worden aangemeld bij de school, zoals
bijvoorbeeld een verhuizing of als het op een andere
school niet goed gaat.
In dergelijke gevallen is de school van herkomst verantwoordelijk voor het aanleveren van een Toelaatbaarheidsverklaring Praktijkonderwijs (TLV-PrO). Dit
is een voorwaarde om geplaatst te kunnen worden.
De coördinator passend onderwijs is verantwoordelijk
voor de tussentijdse plaatsing. Hij kan overzien of er
plaats is, maar maakt, op basis van de aangeleverde
informatie, ook een inschatting of de zorgbehoefte
aansluit bij de mogelijkheden van de school. Wanneer
hierover twijfel is, zal de zorgcoördinator overleggen
met het zorgteam en/of directie om tot een besluit te
komen de leerling al dan niet te plaatsen.
Een afwijzing zal in eerste instantie gecommuniceerd
worden met de school van herkomst. Wanneer ouders
betrokken zijn geweest bij de tussentijdse plaatsing,
zullen ook zij worden geïnformeerd.
Desgewenst adviseert Esloo College ouders of de
school van herkomst bij de verwijzing naar een andere
school.

• Kennismaking (individueel) op Esloo College
• Aanmelding
• Oudergesprek
• Leerling krijgt een testdag op Esloo College
• Plaatsingscommissie bepaalt toelaatbaarheid

Plan 2018-2019:

Check 2019-2020

In 19-20 wordt er een analyse gemaakt van het toelatingsbeleid, op de gebieden van Gedragsproblematiek,
ISK, zij-instroom en in algemene zin de eerste jaars.
Expertgroep: Zorgteam
Borging: zie agenda expertgroep Zorgteam

Act 2020-2021

Op basis van bovenstaande analyse wordt er één
document gemaakt voor het toelatingsbeleid van de
1e jaars, ISK en de zij-instroom.
Ook wordt er bekeken hoeveel zorgarrangementen er
voor de leerlingen nodig zijn en wat de consequenties
hiervan zijn:
• Moeten de onderwijsbehoeften worden bijgesteld?
• Moet het SOP worden aangepast?
• Is de fysieke grens van de mogelijkheden van de inen externe zorg bereikt?
Aan de hand hiervan wordt het SOP al of niet bijgesteld.
Expertgroep: Zorgteam
Borging: zie agenda expertgroep Zorgteam
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2.2 Schorsings- en verwijderingsbeleid
Fase
Pro-Act
Plan
Do
datum
16-17
17-18
17-20
Pro act 2016-2017:

Aangezien de doelgroepomschrijving is veranderd en
de uitsluitingscriteria zijn vastgesteld zal het schorsings- verwijderingsbeleid daarop aangepast moeten
worden

Plan 2017-2018

Schorsings- en verwijderingsbeleid is aangepast
aan de nieuwe omschrijving van de doelgroep en de
uitsluitingscriteria (zie pagina 7) door de expertgroep
Pedagogisch klimaat i.s.m. DTAC. Deze procedure is beschreven in het document Gedragscode Esloo College
en is te vinden op onze website.
Onderstaande tekst is vastgelegd door de expertgroep
Pedagogisch klimaat i.s.m. DTAC:
Leerlingen die de regels overtreden worden op gepaste wijze gesanctioneerd. Meestal zijn deze maatregelen afdoende. De school probeert voor alle leerlingen
onderwijs te verzorgen binnen een veilig schoolklimaat. Als een leerling dit veilige klimaat ernstig
verstoort, kan de schoolleiding ertoe overgaan een
leerling een time-out te geven, tijdelijk te schorsen of
te verwijderen.

Check
jaarlijks

Act
jaarlijks

de ouders de leerling ingeschreven bij een andere
PRO school.

Do 2018-2019

Eind 17-18 bleek dat het schorsings- en verwijderingsbeleid duidelijk en effectief was en heeft geleid tot
een positieve gedragsverandering.
Vooralsnog wordt het schorsings- en verwijderingsbeleid in 18-19 gehandhaafd.

Check 2018-2019

Aan het eind van elk schooljaar checken we deze data
wederom en besluiten we dan of we het schorsingsen verwijderingsbeleid kunnen handhaven
Expertgroep: Pedagogisch klimaat
Borging: zie agenda expertgroep Pedagogisch klimaat

Act 2019-2010 en verder

We passen in de volgende schooljaren dezelfde procedure toe als in 18-19 en –indien nodig- passen we het
schorsings- en verwijderings- beleid aan.
Expertgroep: Pedagogisch klimaat
Borging: zie agenda expertgroep Pedagogisch klimaat

In 17-18 hebben we voor 2 leerlingen de procedure
moeten volgen tot de laatste stap. Uiteindelijk hebben

2.3 Ondersteuningsbehoefte doelgroep
Fase
Pro-Act
Plan
Do
datum
16-17
17-18-19
17-18-19
Pro act 2016-2017:

Analoog aan de incomplete beschrijving van de doelgroep was er ook geen adequate beschrijving van de
ondersteuningsbehoefte voor deze doelgroep.

Plan 2016-2017

Het zorgteam brengt de behoefte aan ondersteuning voor deze doelgroep in kaart (schooljaar 16-17)
en stelt n.a.v. daarvan een ondersteuningsprofiel op
(schooljaar 17-18) . Het ondersteuningsprofiel bestaat
uit 3 onderdelen:
• De algemene richtlijn v.w.b. de aanpak van leerlingen
op Esloo College
• De zorgstructuur en het leerlingvolgsysteem, zie
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Check
19-20

Act
20-21

verder 3.3
• Opstellen van OPP en IOP, zie verder 3.3
In het begin van 2017-2018 hebben we in de beschrijving van de doelgroep ook hun ondersteuningsbehoefte beschreven.
Op basis daarvan is er een SchoolOndersteuningsProfiel geschreven, zie 2.1
Het zorgteam heeft de onderstaande ondersteuningsbehoeften, richtlijnen en voorwaarden besproken met het team en vastgesteld. Vervolgens zijn ze
vastgelegd als bijlagen van de gedragscode en het

ondersteuningsprofiel. Elk half jaar wordt er door
de expertgroep geëvalueerd naar aanleiding van
zorgaanvragen en grensoverschrijdend gedrag of de
ondersteuningsbehoeften, richtlijnen en voorwaarden
bijgesteld moeten worden.
Daarnaast biedt het Esloo College mogelijkheden voor
extra ondersteuning.
Deze is doorgaans kortdurend en/of adviserend, consulterend voor ouders, leerling en leerkrachten. Heeft
een leerling meer extra ondersteuningsbehoeften dan
het Esloo College redelijkerwijs kan bieden dan vragen
wij expertise en samenwerking van externe deskundigen zoals het Samenwerkingsverband Zuid-Holland
West (SWVZHW) en/of met het Centrum jeugd en
Gezin (CJG).

en hun omgeving te hebben en moeten ook in hun
eigenheid worden gerespecteerd
• Leerlingen wordt geleerd dat zij positief kritisch zijn
of worden ten opzichte van zichzelf en de maatschappij.

Ondersteuningsbehoeften

Do 2018-2019

Leerlingen die het Esloo College bezoeken, hebben
naast de diverse en complexe problematiek, één overeenkomstig kenmerk: problemen met het theoretisch
leren.
Sinds de basisschool voelt het merendeel van de
leerlingen dat zij, ten opzichte van leeftijdgenoten, op
meerdere ontwikkelingsgebieden achterstanden oplopen. Leerlingen worden onzeker en hebben weinig
vertrouwen meer in eigen kunnen, voelen zich ondergewaardeerd en ontdekken dat ze vaker afhankelijk
zijn van de hulp van anderen.
De coping strategie, die zij ontwikkelen om zich staande te houden tussen leeftijdgenoten, bestaat uit vermijding van alles wat moeilijk is, zowel bij het leren op
school maar ook op sociaal- en –emotioneel gebied.
De behoefte om zich te ontwikkelen stagneert. Zij
zijn veelal teleurgesteld in school, hun omgeving en
hoofdzakelijk in eigen kunnen.

De onderwijs- en ondersteuningsbehoefte die leerlingen aan Esloo College vragen
kunnen zijn:

• Leerlingen hebben behoefte aan veiligheid, structuur
en individuele aandacht.
• Leerlingen hebben behoefte aan ondersteuning en
moeten structureel worden gemotiveerd om hun
talenten te ontwikkelen
• Leerlingen moeten worden gestimuleerd om zo
zelfstandig, weerbaar en zelfredzaam mogelijk te
worden
• Leerlingen moet geleerd worden op hun niveau verantwoordelijkheid te leren dragen (Uitwerken)
• Leerlingen moet geleerd worden respect voor elkaar

In de loop van 17-18 zijn we echter geconfronteerd
met een aantal specifieke problemen van Poolse leerlingen; waaronder intimidatie, verzuim, kleine criminaliteit en verkrachting.
Aan het eind van een 17-18 zijn wij een samenwerking
aangegaan met politie, leerplicht, hulpverlening en een
Pools sprekende case manager
Ook dit jaar hebben wij een groot aantal zijinstroom
(ex ISK) tussentijds ingeschreven.

In 18-19 gaat de expertgroep Zorgteam de ondersteuningsbehoefte van deze Poolse doelgroep toevoegen
aan het ondersteuningsprofiel.
Ook gaan zij een beschrijving maken van de samenwerking die wij zijn aangegaan eind schooljaar 20172018 om deze doelgroep beter te kunnen begeleiden.
Expertgroep: Zorgteam
Borging: zie agenda expertgroep Zorgteam
In 2017-2018 zijn wij gestart met een ISK stroom,
daarvoor hebben zich voor het schooljaar 2018-2019
7 leerlingen aangemeld.
Door het instellen van een ISK stroom kunnen we de
leerlingen met een ISK ondersteuningsbehoefte direct
aannemen en is de verwachting dat hierdoor het
aantal zij-instromers met een ISK ondersteuningsbehoefte verder zal afnemen.

Plan 2018-2019

In 2018-2019 gaan wij de ondersteuningsbehoeften
van deze ISK doelgroep toevoegen aan het schoolondersteuningsprofiel (SOP).
Expertgroep: Zorgteam
Borging: zie agenda expertgroep Zorgteam

Check 2019-2020

Door de aanpak van de Poolse problematiek verwachten wij dat deze zal afnemen en -indien dat ook blijftwillen we deze aanpak met de collega’s van de VMBO
en PRO-scholen gaan delen.
Ook gaat de expertgroep In 2019-2020 bekijken of de
verwachting dat het aantal zij instromers met een ondersteuningsbehoeften op ISK gebied is verminderd,
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3 ONDERWIJSKUNDIG CONCEPT

3.1 Uitstroomprofielen en Leerroutes
Fase
Pro-Act
Plan
Do
datum
16-17-18
17-18-19
18-19

Check
19-20

Act
20-21

Pro-Act fase:

Uit de kwaliteitsanalyse is gebleken dat het beleidsstuk “Leerling is de maat’ niet meer voldoet aan de
ambities die wij ons gesteld hebben ten aanzien van
wat de leerlingen op Esloo College moeten bereiken.

Plan 2017-2018

In samenwerking met Mouris Boer heeft de expertgroep Uitstroom een nieuw beleidsstuk opgesteld
(Arbeidstoeleiding op het Esloo College). (Zie bijlage 1)

Uitstroomprofielen en leerroutes
Klas 1

Klas 2

Klas 3

Onderbouw

Act 2020-2021

De expertgroep Zorgteam gaat op basis van een te
maken analyse het SOP bijstellen (zie ook 2.1)
Expertgroep: Zorgteam
Borging: zie agenda expertgroep Zorgteam

Veiligheidsbeleid en schoolklimaat

De school is een ontmoetingsplaats van en voor vele
mensen. De school wil een veilige omgeving zijn waar
leerlingen, teamleden en ouders zich op hun gemak
voelen, waar goed en prettig geleerd kan worden.
De leerlingen en ouders zijn op de hoogte van alle
gedragscodes- en normen. Esloo College heeft een
veiligheidsplan opgesteld (bijlage 6) dat jaarlijks intern
en extern geëvalueerd wordt en voldoet aan de criteria van een Veilige School (Actieplan Gemeente Den
Haag).

Leerroute werk

Middenbouw

Bovenbouw

Leerroute
mbo-entree

Leerroutembo-entree

Leerroute werk

Leerroute werk

Mbo niveau 2
Mbo -entree

Regulier werk
Werk met
ondersteuning

3
Leerroute werk met ondersteuning

4

Werk met (forse)
ondersteuning

1) Instroom op het PrO Esloo College vindt plaats o.b.v. het schooladvies van de toeleverende school
2) Instroom en doorstroom in de ‘Leerroute mbo-entree’ vindt plaats bij voldoendebeheersing op het gebied van kernvakken Nederlands, Rekenen
en Wiskunde en bij voldoende beheersing van de werknemersvaardigheden. Het Esloo College hanteert bevorderingscriterea voordoorstroom. Dit staat
beschreven in het ‘bevorderingsregelement)
3) In de middenbouw worden de werknemersvaardigheden doorslaggevend voor doorstroom naar de bovenbouw. Doorstroom vindtplaats bij
voldoende heheersing van de werknemersvaardigheden (zie het bevorderingsregelement)
4) De uitstroom is afhankelijk van de beheersing van de Kernvakken (Leerroute mbo-entree), de werknemersvaardigheden en
de ondersteuningsbehoefte op de werkplek in combinatie met de belastbaarheid.
5) Dit schema is voor 80% van de doelgroep passend, uitzonderingen zijn echter altijd mogelijk.

Er zijn 3 uitstroomprofielen opgesteld; Om verwarring
te voorkomen qua terminologie:
Uitstroomprofiel:
Uitstroomprofiel:
wettelijke omschrijving
Esloo omschrijving
Mbo niveau 2
Vervolgonderwijs
Mbo Entree
Regulier werk
Arbeid
Werk met (forse)
Beschut werk
ondersteuning
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5

Uitstroombestemming
en wettelijk regime

Participatiewet

ook is gerealiseerd.
Tevens gaat de expertgroep kijken of een deel van de
leerlingen door het volgen van de ISK stroom op Esloo
College door kunnen stromen naar het VMBO.
Expertgroep: Zorgteam
Borging: zie agenda expertgroep Zorgteam

1

Klas 5

WEB

2

Klas 4

Deze leiden tot leerroutes met bijpassende leerlijnen.
Deze zijn beschreven in LVS Profijt. Op basis hiervan
wordt een Ontwikkelingsperspectief Plan (OPP) voor
een individuele leerling opgesteld.
Het beleidsstuk is opgesteld en goedgekeurd door het
team.
De leerroutes zijn vastgesteld. Voor een uitgebreide
weergave van kerndoelen en referentieniveaus verwijzen we naar de bijlage 1 Arbeidstoeleiding.
Met de uitvoering van het plan denken we een goed
antwoord te hebben geformuleerd op de conclusies 7,
8, 9, 15 en uitvoer te hebben gegeven aan actie 5 en 6
uit de kwaliteitsanalyse.
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In het schooljaar 2018-2019 worden de leerroutes
specifieker gemaakt door middel van leerlijnen zodat
de leervorderingen structureel geanalyseerd kunnen
worden. De leerlijnen (specifiek uitgewerkte leerroutes op deelgebied) worden ingevoerd in Profijt door
expertgroep Methoden en Leerlijnen.
De vastgestelde leerlijnen zullen worden toegevoegd
aan het document Arbeidstoeleiding Esloo College.
(zie bijlage 1)
In het schooljaar 2018-2019 gaan wij het opgestelde
plan uitvoeren.

Check 2019-2020

In het schooljaar 2019-2020 gaat de expertgroep
Uitstroom analyseren of er voldoende tevredenheid is
over de werking van het opgestelde plan Arbeidstoeleiding. Dit wordt gedaan aan de hand van onderstaan

Profijt is in gebruik genomen in 2017. Profijt wordt
gebruikt voor alle IOP-OPP onderdelen, logboek items,
toets resultaten en leerling besprekingen.
Leerroutes en trajecten zijn nog minimaal in Profijt
geplaatst.

Plan 2017-2018

In Profijt komen de leerroutes en leerlijnen te staan
zoals geformuleerd in het document Arbeidstoeleiding.
Doelen die de leerling behaald heeft worden hierin
minimaal 2x per jaar afgevinkt. Op deze wijze volgen
we de leerling en kunnen in één oogopslag zien of de
leerling de beoogde leerroute/traject goed volgt. Ook
de leerling en de ouders kunnen in de toekomst de
voortgang van de leerling goed volgen in Profijt.

Tekst oude schoolplan:
Alle uitstroomprofielen zijn ingevoerd in ons nieuwe leerlingvolgsysteem Profijt. Als de ontwikkelde
leerlijnen ook in Profijt zijn ingevoerd, kan in theorie
voor alle leerlingen een IOP-OPP rapport worden
afgedrukt.
De werkgroep Profijt stelt een stappenplan op voor de
teamleden.
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Als zowel de analyse als de evaluatie tot tevredenheid leiden is er geen noodzaak om het proces aan te
passen.

Do
17-18-19-20

Pro-Act 2016-2017:

Plan 2018-2019:

Act 2020-2021

Check
20-21

Act
21-22

Expertgroep: Profijt
Borging: zie agenda expertgroep Profijt

3.3 Zorgstructuur/ontwikkelingperspectiefplan (OPP)
Fase
Pro-Act
Plan
Do
Check
datum
16-17
16-17-18-19 18-19-20
20-21

Stroomdiagram leerlingenzorg Esloo
Mentor
gesprek

OPP
doen IOP

LVS
(Profijt)

Toetsen &
testen

Rapport
bespreking

Huisbezoek

Klassen
bezoek

Incidenten &
signalering

Basiszorg Esloo

Do 2018-2019 & 2019-2010:

De nieuw ontwikkelde leerlijnen, worden in de zomervakantie in Profijt gezet zodat ze in 18-19 opgenomen
kunnen worden in de OPP’s.
Alle uitstroomprofielen en leerlijnen zijn ingevoerd in
Profijt en daardoor wordt er voor alle leerlingen een
IOP-OPP rapport afgedrukt.
Er is een instructiefilmpje gemaakt voor de docenten

Check 2020-2021

De expertgroep Profijt gaat aan het einde van dit
schooljaar controleren of de onderstaande twee delen
zijn behaald:
• Alle leerling-rapporten zijn opgesteld in Profijt door
de mentoren.
• Alle leertrajecten zijn toegekend aan de leerlingen
door de vakdocenten.
Tevens gaat de expertgroep een tevredenheidsanalyse uitvoeren over het gebruik van Profijt

Act 2021-2022

Op basis van de analyse en het tevredenheidsonderzoek wordt de werkwijze van Profijt aangepast en als
voorstel met het team gecommuniceerd en vastgesteld.

Act
21-22

(nieuwe)

stellen

Intern: Zorgoverleg
extra zorg, extra begeleiding
of extra maatregelen
Extern: JES

Pro-Act fase:

Uit de kwaliteitsanalyse is gebleken dat de zorgstructuur onvoldoende is (5,4) en dat er geen analyse
plaatsvond van achterblijvende resultaten in de ontwikkeling van een kind.
De leerlingenzorg wordt uitgebreid beschreven in het
Schoolondersteuningsprofiel (bijlage 4)

Begeleiding leerling

Voor elk kind wordt een ontwikkelingsperspectiefplan
(IOP/OPP) opgesteld. In dit plan is het uitstroomprofiel van een leerling beschreven en dit plan is
besproken met de leerling zelf en haar of zijn ouders.
Dit is het startpunt van de begeleiding. Hierin zijn we
gericht bezig met de doelen die de leerling zich gesteld
heeft. De ontwikkelingsplannen (IOP/OPP) worden
samen met de leerling opgesteld. Tijdens een gesprek

data

duiden

Geen stagnatie

doelen

Mening
leerling

Ernstig?

3.2 Leerlingvolgsysteem Profijt
Fase
Pro-Act
Plan
datum
16-17
17-18-19

de 3 criteria:
• De OPP’s van 75 % van de leerlingen hoeven niet
tussentijds bijgesteld te worden aangezien deze
goed passen bij de mogelijkheden van het kind.
• In de leerling besprekingen blijkt dat de leerresultaten van alle leerlingen structureel zijn geanalyseerd
door de mentoren.
• Het leerlingvolgsysteem Profijt functioneert naar
tevredenheid van de gebruikers.
Het plan wordt geëvalueerd en er wordt bekeken of
het bijgesteld moet worden.
Expertgroep: Zorgteam
Borging: zie agenda expertgroep Zorgteam

Bijstellen?

Do 2018-2019

Stagnatie

Leerlingen
bespreking
Basiszorg Esloo

over het ontwikkelingsplan stellen leerling, mentor
en ouders de doelen vast en vervolgens ondertekenen alle betrokkenen het plan. De leerling, mentor en
ouders zullen de leerdoelen in de loop van het jaar
evalueren en opnieuw vaststellen. De wensen en de
mogelijkheden van de leerling zijn hierbij het belangrijkste. De leerling geeft aan wat hij wil leren bij ons op
school, of welke vaardigheden hij zich eigen wil maken.
Deze wensen kunnen komen vanuit zijn interesse of al
vanuit een duidelijker beeld van de toekomst. Hij weet
wat hij worden wil of welke vervolgopleiding hij wenst
te volgen.
De reguliere zorg bestaat uit: mentorgesprek, klassengesprek, leerlingenbespreking en rapportbespreking.
Als uit deze reguliere zorg blijkt dat een leerling zich
structureel langzamer of sneller ontwikkelt dan
verondersteld is in het OPP dan wordt deze leerling
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uitstroomprofielen
Nr SP

Vak- & vormingsgebied

3.4.1

Beschut werk

Arbeid

Nederlandse Taal

1&2

1&2&17

3.4.1.1

ISK, ex ISK en NT2

3&4

3.4.2

Rekenen en Wiskunde

3.4.3

Kwalificatie
Vervolg

Vanuit de

Gewenst in

onderwijs

analyse ‘16

2022

1&2&17

5,9

6,5

3&4

3&4

6,5

5&6

5 & 6&18

5 & 6 &18

6,1

6,5

Sociale vaardigheden

12 & 13

12 & 13

12 & 13

5,8

6,5

3.4.4

Burgerschap/ Mens &
Maatschappij

9 & 11

9 & 11

9 & 11

3.4.5

Verkeer

14

14

14

4,1

6,5

3.4.6

Engels

7

7

7&8

5,3

6,5

3.4.7

Bewegingsonderwijs

6,2

6,5

3.5

Praktijkvakken

15 & 16

15 & 16

6,5

15 & 16

6,5

3.5.1

ICT

3.5.2

Algemene Techniek

werkportfolio werkportfolio werkportfolio

6,4

6,5

3.5.3

Textiel

werkportfolio werkportfolio werkportfolio

6,8

7

3.5.4

Verzorging

6,9

7

3.5.5

Beeldende vorming

5,6

6,5

3.6

Werknemersvaardig
heden/Arbeidstraining

10

13

10

13

10

13

6,5

besproken door de commissie van begeleiding (CVB).
Indien deze ontwikkeling structureel sneller gaat dan
in het OPP vastgelegd is dan kan het CVB het uitstroomprofiel bijstellen.
Als de ontwikkeling structureel achter blijft bij het
OPP stelt het CVB op basis van een analyse extra
ondersteunende maatregelen vast welke binnen een
door hen vastgestelde termijn tot positieve resultaten
moeten leiden.
Om aan bovenstaand plan een goede uitvoer te geven
zijn de volgende afspraken gemaakt:
• Er is een zorgteam en een CVB geformeerd,
• Elke leerling wordt 4 maal per jaar besproken (2 x
leerlingbespreking, 2 x rapportbespreking)
• In de jaarplanner zijn alle vormen van leerlingenbesprekingen opgenomen
• Alle interne vormen van extra-leerling zorg moeten
worden vastgelegd en worden toegevoegd aan het
Schoolondersteuningsprofiel (SOP)
• Op basis van behoefte moet de interne leerlingenzorg worden uitgebreid d.m.v. de inzet van externe
partners (JES-overleg) of facilitering (arrangementen SWVZHW). Alle externe vormen van extra-leerling zorg moeten worden vastgelegd en worden
toegevoegd aan het Schoolondersteuningsprofiel
(SOP)
Daarnaast omvat de begeleiding het volgende:
• Duidelijke structuur en regels voor de leerlingen en
docenten.
• Alle leerlingen zitten in een kleine groep van maximaal 16 leerlingen.
• In de onderbouw volgen we de leerlingen in hun
ontwikkeling met ontwikkelings- en leerlijnen. Tevens
evalueren we de werktrajecten in het ondersteuningsplan. Twee keer per jaar worden in de onderbouw didactische onderzoeken afgenomen.
• In de bovenbouw volgen wij de ontwikkeling van
de leerling op basis van competenties die nodig zijn
m.b.t. wonen, werken, vrije tijd en burgerschap. In
het derde en vierde leerjaar nemen we de didactische onderzoeken nog één keer per jaar af.
• Ondersteuning door de mentor, stagedocent, orthopedagoog en/of maatschappelijk werker.

Leerlingvolgsysteem Profijt:

Binnen de school maken we gebruik van Profijt
(Hoofdstuk 3.2). Hierin staan de leerlijnen PRO gebaseerd op het SLO met daaraan gekoppeld de leerroutes/trajecten. Doelen die de leerling behaald heeft
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worden hierin 2x per jaar afgevinkt. Op deze wijze
volgen we de leerling en kunnen in één oogopslag zien
of de leerling de beoogde leerroute/traject goed volgt.
Toetsen / testen:
Bij de start op het Esloo College wordt bij elke leerling
een uitgebreide begintoets (nulmeting) afgenomen op
de gebieden: Taal, Engels en Rekenen. Bij de inschaling daarvoor wordt gebruik gemaakt van de door de
toeleverende school aangeleverde niveaus op deze
gebieden.
Aan het eind van een traject wordt er een afsluitende (methode gebonden) toets afgenomen. Hiermee
wordt bekeken of de aangeboden lesstof voldoende
beheerst wordt. De resultaten worden besproken met
de leerlingen en genoteerd in het leerlingvolgsysteem
Profijt. Het traject wordt daarnaast ook beoordeeld
door de leerling en de docent.
Wanneer de toets resultaten op bepaalde gebieden
onvoldoende zijn, dan kan herhalingsstof aangeboden
worden. Wanneer een langere periode van herhaling
en wellicht een andere methode noodzakelijk is, wordt
dit overlegd met de orthopedagoog. Aan de hand van
een plan kan dan voor een bepaalde periode gewerkt
worden aan specifieke doelen.
Na deze periode evalueren we en bekijken of de leerroute moet worden aangepast.
Ook worden niet-methode gebonden didactische
toetsen afgenomen. De resultaten hiervan worden
ingevoerd in het leerlingvolgsysteem. Het toets beleid
en de toets kalender geven aan wanneer welke toetsen moeten worden afgenomen. Deze toets resultaten
worden meegenomen in de evaluatie om te bepalen of
de leerroute moeten worden aangepast.

De mentoren

Iedere groep heeft één of twee mentoren voor de
persoonlijke begeleiding van de leerlingen. De mentor is de contactpersoon binnen de school voor de
leerling. Hij houdt de vorderingen van de leerling in de
gaten en heeft een grote inbreng tijdens de leerlingenbespreking. Door zijn dossierkennis over het
toelatingsonderzoek, ondersteuningsplannen en door
gesprekken met elke leerling afzonderlijk, is de mentor
het best op de hoogte van de aandachtspunten van
elke individuele leerling. Ook is de mentor het aanspreekpunt voor de ouders.
Een zeer belangrijke taak van de mentor is het signaleren van problemen. Mochten er grotere zorgen
zijn rondom een zorgleerling dan meldt de mentor de
leerling aan bij de Coördinator Passend Onderwijs en
wordt de leerling besproken in het zorgoverleg
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Kennismakingsgesprek

Aan het begin van elk jaar worden alle ouders uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de mentor om in een rustige beginperiode uitgebreider met
de ouders en leerling te spreken en de verwachtingen
naar elkaar uit te spreken. Tevens wordt het globale
jaarplan met elkaar besproken.

Mentorgesprek

De leerling heeft één keer in de 4 tot 6 weken een individueel gesprek met zijn mentor. Tijdens de mentorgesprekken bespreken mentor en leerling welke doelen
uit het IOP en OPP behaald zijn, welke nog aandacht
of aanpassingen vragen en welke nieuwe doelen er
nagestreefd worden.
Deze gesprekken hebben ten doel de leerling zo goed
mogelijk te volgen, door voortdurend te kijken naar
de individuele vorderingen, wensen, rapporten en
behaalde certificaten van de leerling en daarmee te
werken aan bewustwording. De loopbaanwens zal
daarbij steeds weer uitgangspunt zijn. De mentor
nodigt daarbij uit tot zelfreflectie op het leerproces.

Klassenbezoek:

Signaleringen (ten aanzien van problemen) in de
groep worden door de leerkracht met de mentor
of Coördinator Passend Onderwijs besproken. De
Coördinator Passend Onderwijs en/of orthopedagoog
brengt minimaal 1x per jaar voorafgaand aan de leerlingbespreking een bezoek aan elke groep.

Leerlingbespreking

Tweemaal per jaar evalueren wij het IOP/OPP met alle
intern betrokkenen (leerkracht, onderwijsassistent,
vakleerkrachten, Coördinator Passend Onderwijs,
orthopedagoog, ambulant begeleiders). Dit is een
belangrijk schakelmoment in de begeleiding van en
zorg voor leerlingen. Dan wordt bepaald of de leerling
zich volgens de leerroute en dus volgens verwachting
ontwikkeld heeft. De eerste groepsbespreking is vooral bedoeld om te bepalen of de leerling op ‘koers’ ligt.
De mentor bespreekt vervolgens de voortgang met de
ouders en de leerling.
Uiteraard gebeurt bijstellen van het IOP/OPP in
samenspraak met ouders en leerling. Leerlingen die
zich niet naar verwachting ontwikkelen komen op
schoolniveau in beeld. Deze leerlingen worden meestal
vanuit de groepsbespreking aangemeld voor de extra
zorg leerlingbespreking.
Tenminste één keer per jaar (liefst twee keer) leggen
mentoren in het IOP/OPP format vast welke leer-
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lingen zich voor welk ontwikkelingsdomein conform,
ongunstiger of gunstiger hebben ontwikkeld dan het
beoogde niveau.
Bij de leerlingbespreking zijn aanwezig:
• Coördinator Passend onderwijs (voorzitter)
• Orthopedagoog
• Mentor
• Optioneel: directeur/teamleider
• Optioneel: SMW-er

Rapportvergadering

Doel van de vergadering is gericht op de leervordering
van de leerling, waarbij een gezamenlijk leerplan wordt
opgesteld. Hierin zijn opgenomen de didactische aanpak en het leeraanbod. Het IOP is het rapport.
De leerlingen krijgen per jaar 2x een rapport. Hier aan
voorafgaand vindt er een rapportvergadering plaats in
de week voor de rapportavond.
In voorbereiding op de rapportvergadering zijn de
leerlingen getoetst en worden cijfers aangeleverd
per vak. Iedere docent die bij de klas betrokken is, is
verantwoordelijk voor het tijdig aanleveren van de
cijfers/voortgang in de leerstof.
Bij de rapportvergadering zijn aanwezig:
• Mentor (voorzitter)
• Coördinator Passend Onderwijs (alleen bij stagnatie
leerproces)
• Teamleider
• Alle betrokken docenten
• Optioneel bij stagnatie in het leerproces: orthopedagoog
De mentor werkt, naar aanleiding van de rapportvergadering, het IOP-OPP bij. Dit wordt als het rapport door de mentor met de leerling en met ouders
besproken. De mentor kan de Coördinator Passend
Onderwijs, orthopedagoog of SMW-er vragen bij de
rapportbespreking aan te schuiven.

Extra ondersteuning

Indien uit de structurele leerlingbespreking blijkt dat
er meer zorg nodig is voor de leerling dan kan een
leerling besproken worden in :
• Zorgoverleg (als de interne zorg nog kan worden
aangescherpt)
• JES (als er geen interne zorgmiddelen meer zijn)

A. Zorgoverleg

(wordt gevoerd door de commissie van begeleiding)
Doel van het zorgoverleg:
• CvB ondersteunt/adviseert de teamleden wanneer
de mentor in handelingsverlegenheid zit en ad-hoc
geen oplossing gevonden wordt, de tijdsinvestering
van de mentor te groot wordt, of indien er externe
contacten ingeschakeld moeten worden.
• CVB bespreekt nieuwe leerlingen, en/of leerlingen
die aangemeld worden vanuit de leerling en/of rapportbesprekingen.
• CvB bespreekt de volglijst van leerlingen, waarvan
het CvB zelf een regelmatige bespreking van belang
acht, op de agenda.
• CvB stelt, gevraagd en ongevraagd, adviezen op
rondom zorg voor de leerlingen in de school in het
algemeen.
• CvB onderhoudt en legt contacten met buitenschoolse zorginstanties in het belang van de individuele leerling en de school in het algemeen.
• CvB stelt indien mogelijk adviezen op, die door de
leerkrachten, eventueel in overleg met de Coördinator Passend Onderwijs worden opgenomen in het
IOP/OPP

Gedacht kan worden aan:

• nader onderzoek of observatie van de leerling door
de orthopedagoog,
• gesprekken met het maatschappelijk werk, meestal
in combinatie met de ouders,
• organiseren van netwerkoverleg (groot overleg)
• didactisch onderzoek,
• observatie in de klas,
• indiceren voor speciale leerlingbegeleiding, (SoVa,
externe training JF, peer mediation, weerbaarheidstraining)
• contact met Veilig Thuis, De Waag, De Banjaard, De
Jutters, de politie, het JKZ, het HCO, Ipse De Bruggen,
De JGZ, CJG, logopedie, enz.
Van een zorgoverleg wordt steeds een verslag gemaakt. Deze taak berust bij de Coördinator Passend
Onderwijs.
Het verslag van het zorgoverleg wordt elke week toegevoegd aan het infobulletin voor het team

B. JES

Het JES komt een keer in de 6 weken bij elkaar. Het is
een wettelijk verplicht orgaan
Doel van het JES: Het JES geeft handelingsadviezen

en is indien nodig een schakel naar andere instanties
voor specialistische zorg. Hulp die de school niet kan
bieden,
Doel van deze bijeenkomsten is korte lijnen te onderhouden naar de hulpverleners en vise versa, zodat
hulpverlening aan onze leerlingen zo snel en efficiënt
mogelijk kan worden verleend.
De Commissie van Begeleiding wordt voor het JES
uitgebreid met de volgende expertise:
• Jeugdarts optioneel
• CJG SMW
• School ondersteuner SWVZHW
• Politie optioneel
De zorgstructuur moet gericht zijn op het behalen van
de vastgestelde uitstroomprofielen.
De coördinator passend onderwijs heeft de communicatie omtrent leerlingenzorg opgenomen in het
ondersteuningsplan.
De zorgstructuur wordt per onderdeel gedurende het
jaar geëvalueerd en aan het einde van het jaar bijgesteld door het zorgteam.

Do 2018-2019 & 2019-2020

Het OPP wordt uitgevoerd.
De eerstverantwoordelijke is de mentor. De eindverantwoordelijke is de coördinator passend onderwijs.
Aan het eind van het schooljaar 2017-2018 is gebleken
dat het per mentor verschillend is wanneer hun zorg
gedeeld wordt met het zorgteam.
Dit willen we in 2018-2019 gaan verbeteren.
De 3 actiepunten voor 2018-2019 zijn:
• De uitvoering van de taak van de mentor evalueren
en eventueel bijstellen.
• Alle interne vormen van extra-leerling zorg moeten
worden vastgelegd en worden toegevoegd aan het
schoolondersteuningsprofiel (SOP)
• Op basis van behoefte moet de interne leerlingenzorg worden uitgebreid d.m.v. de inzet van externe
partners (JES-overleg) of facilitering (arrangementen SWVZHW). Alle externe vormen van extra-leerling zorg moeten worden vastgelegd en worden
toegevoegd aan het ondersteuningsprofiel (SOP).
• Het ondersteuningsperspectiefplan (OPP) is gevolgd
en geëvalueerd.
• De zorgstructuur wordt per onderdeel gedurende
het jaar geëvalueerd en aan het einde van het jaar
bijgesteld door het zorgteam.
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Check 2019-2020

Aan het eind van 2019-2020 is er een evaluatiemoment gepland waarin de zorgstructuur en het ondersteuningsperspectiefplan (OPP) kritisch worden
bekeken. De tevredenheid van het team moet liggen
op een ruim voldoende (7)
Expertgroep: Zorgteam
Borging: zie agenda expertgroep Zorgteam

Act 2020-2021

Op basis van de evaluatie gaat de expertgroep zorgteam een voorstel opstellen om de zorgstructuur aan
te passen en dit voorstel wordt gecommuniceerd met
het team
Expertgroep: Zorgteam
Borging: zie agenda expertgroep Zorgteam

Leerlingparticipatie:

Op Esloo College bestaat deze uit twee delen:
1. Onze school heeft een actieve leerlingenraad. Elk
jaar worden de leden gekozen die hun klas vertegenwoordigen. De leerlingenraad wordt voorgezeten door een ex-leerling. De agenda wordt door de
leerlingen samengesteld.
De voorzitter bespreekt de adviezen met de schoolleiding.
2. A
 lle leerlingen krijgen per jaar een aantal mentorgesprekken en kunnen daarin aangeven wat goed en
niet goed gaat.
Overzicht methoden per uitstroomprofiel per vakgebied en praktijkvak

Methoden in gebruik op Esloo College in
2018:

• Nederlandse Taal: “Werken aan”
• Nederlandse Taal: Deviant (“Via Vooraf”, onderdeel
van Deviant)
• ISK, ex ISK en NT2: “DISK”
• ISK. Ex ISK en NT2: ”Snappet”
• Rekenen en Wiskunde: “Werken aan”
• Rekenen en Wiskunde: ”Deviant”
• Engels: ”Werken aan”
• Engels: “Strux”
• Burgerschap: Strux: “Ik en de Maatschappij”
• Verzorging: Zelfgemaakte leskaarten
• Burgerschap: “KIES”
• Sociale vaardigheden: “Leefstijl”
• Sociale vaardigheden: “Werken aan Stage & Loopbaan”
• Projecten Verkeer externen
• ICT: “Digit Pro”
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• ICT: “Typeworld”
• Studiemeter Nederlands
• Studiemeter Rekenen

Beschrijving van de methoden:

• Werken aan Nederlandse taal:
Het 1P-materiaal uit de donkerpaarse leerlijn is
geschikt voor leerlingen die referentieniveau 1F niet
kunnen behalen. Met dit materiaal worden delen
van de 1F-leerlijn zéér praktisch aangeboden. Het
doel van de 1P-leerlijn is het bevorderen van zelfredzaamheid. Het 1F-lesmateriaal is gemaakt om de
leerlingen op 1F-niveau te laten werken. De
leermiddelen zijn adaptief inzetbaar en sluiten aan
bij de verschillende uitstroomprofielen. De lesstof is
ontwikkeld vanuit praktijkgerichte situaties, zodat
het voor de leerlingen betekenisvolle situaties zijn.
• Deviant NL (Via Vooraf):
VIA is een contextrijke en toegankelijke methode
Nederlands van niveau onder 1F tot en met 3F. VIA
Vooraf – Op weg naar 1F: voor leerlingen in het
praktijkonderwijs en vso die nog niet klaar zijn om te
oefenen op 1F-niveau.
• DISK:
DISK is een digitale NT2 methode gericht op anderstalige leerlingen van ISK scholen. Leerlingen werken
in DISK aan de hand van twintig aansprekende thema’s zoals ‘Naar School’, ‘Muziek’ en ‘Social Media’.
De thema’s kunnen op drie verschillende niveaus
worden gemaakt (beginner, half gevorderd en gevorderd). Binnen een thema wordt er aandacht besteed
aan de vier leerlijnen lezen, schrijven, luisteren en
spreken.
• Snappet:
Snappet is een digitaal onderwijsplatform voor taal
en rekenen en daagt elk kind uit om zich optimaal te
ontwikkelen. Voor de leerkracht is Snappet het navigatiesysteem dat hen ont zorgt. Het biedt inzicht,
handelingsperspectief en tijd en ruimte om nog
meer leerkracht te zijn.
• Werken aan Rekenen en Wiskunde:
Het materiaal van de groene lijn is geschikt voor
leerlingen die referentieniveau 1F niet kunnen behalen. Met dit materiaal bied je een gedeelte van
1F praktisch aan, vandaar dat dit materiaal 1P heet.
Het lesmateriaal 1F is gemaakt om de leerlingen op

1F-niveau te laten werken. Het rekenprogramma
is zo samen te stellen dat het aansluit bij het uitstroomprofiel van een leerling. De lesstof is ontwikkeld vanuit praktijkgerichte situaties, zodat het voor
de leerlingen betekenisvolle situaties zijn.
• Deviant Rekenen: (Startrekenen Vooraf):
Startrekenen Vooraf – Op weg naar 1F is een rekenmethode voor leerlingen van 12 jaar en ouder die
rekenen onder 1F-niveau. De methode is gericht op
leerlingen of studenten in het praktijkonderwijs en
het voortgezet speciaal onderwijs, en op leerlingen
met een ernstige rekenachterstand in het voortgezet
onderwijs, entreeopleidingen en het mbo. Startrekenen Vooraf bestaat uit twee leerwerkboeken waarin
de basisvaardigheden van het rekenen in kleine stappen en aan de hand van concrete situaties worden
aangeleerd.
• Werken aan Engels:
Het 1P-materiaal uit de gele leerlijn is geschikt
voor leerlingen die referentieniveau ERK niet kunnen behalen. Met dit materiaal worden delen van de
ERK-leerlijn zéér praktisch aangeboden. Het doel van
de 1P-leerlijn is het bevorderen van zelfredzaamheid.
Het lesmateriaal ERK uit de oranje leerlijn is gemaakt
om de leerlingen op ERK-niveau te laten werken.
Het programma Engels is zo samen te stellen dat het
aansluit bij het uitstroomprofiel van een leerling. De
lesstof is ontwikkeld vanuit praktijkgerichte situaties,
zodat het voor de leerlingen betekenisvolle situaties
zijn.
• Strux: Engels
Strux biedt leer-werkboeken aan voor Engels voor
ERK niveau A1. De leerinhoud voor Engels wordt
aangeboden op het B-niveau. Strux heeft de volgende leer-werkboeken voor Engels:
• gesprekken voeren
• lezen
• luisteren
• schrijven
• spreken
• op het werk
Dit leer-werkboek richt zich op gesprekken voeren
in het Engels. De deelnemer leert in het leer-werkboek hoe hij kan deelnemen aan een eenvoudig
gesprek waarin hij eenvoudige vragen kan stellen en
beantwoorden die een directe behoefte of een zeer
vertrouwd onderwerp bevatten. Er wordt aandacht
gegeven aan: informele gesprekken, zaken regelen en

informatie uitwisselen.
•S
 trux: Ik en de Maatschappij
Ik en de maatschappij is een leerlijn van het leermiddelenpakket StruX.
Ik en de maatschappij is een breed oriënterend
vormingsgebied. De leerlingen oriënteren zich op hun
huidige en toekomstige rollen op school, thuis en in
de maatschappij. Ook bereiden zij zich voor op een zo
zelfstandig mogelijk functioneren in de maatschappij.
Daarbij gaat het om de levensgebieden of ‘domeinen’
wonen, vrijetijdsbesteding en burgerschap. Persoonlijke en maatschappelijke redzaamheid van de leerlingen
op deze drie levensgebieden is de hoofddoelstelling
van de leerlijn Ik en de maatschappij.
Oriëntatie op de toekomstige rol als werknemer speelt
bij een aantal thema’s op de achtergrond wel mee,
maar vind je voornamelijk terug in de leerlijn Ik, leren
en werken.
• Kies
Kies is een praktische en activerende methode burgerschap voor het praktijkonderwijs, het voortgezet
speciaal onderwijs en het mbo. Met Kies worden
studenten of leerlingen gestimuleerd om eigen
ervaringen te delen, samen te werken en in de klas
te discussiëren over maatschappelijke problemen.
Veel afwisselende werkvormen dragen er aan bij dat
studenten of leerlingen kritische denkvaardigheden
ontwikkelen, leren reflecteren op hun eigen keuzes
en de meningen van anderen te respecteren.
• Leefstijl:
Binnen het onderwijs spelen sociaal-emotionele vaardigheden en normen en waarden een belangrijke rol.
Met het Leefstijl-programma worden jongeren hiervan bewustgemaakt. Samen met klasgenoten doen
ze activiteiten en opdrachten die het besef van ‘goed
omgaan met elkaar’ versterken. Het bevorderen van
positieve groepsrelaties speelt in de Leefstijl-lessen
een grote rol. Niet alleen het individu wordt sterker,
maar ook de groep.
• Werken aan stage & loopbaan:
Werken aan Stage & Loopbaan helpt de leerling
en de begeleider om inzichtelijk en concreet aan
arbeidsvaardigheden te werken. Met Werken aan
Stage & Loopbaan is het mogelijk om een maatwerk
loopbaantraject aan te bieden. Door middel van een
nulmeting wordt het aanvangsniveau van de leerling
vastgesteld. Daarna werkt de leerling uit verschillen-
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• Typeworld:
Online Typecursus met als doel blind leren typen.

de katernen die afgestemd kunnen worden op de
behoefte van de leerling.
• Digit Pro:
Een complete methode met daarin alle onderdelen
van digitale geletterdheid waarin aandacht wordt
besteed aan mediawijsheid en basiskennis ICT

Onderwijstijd: voor de verdeling van de onderwijstijd
per vak- en vormingsgebied verwijzen we kortheidshalve naar bijlage Arbeidstoeleiding

3.4 VAK- EN VORMINGSGEBIEDEN
3.4.1. Nederlandse Taal
Fase
Pro-Act
Plan
datum
16-17
17-18

Do
17-18

Pro-Act 2016-2017:

In het schooljaar 2016-2017 is gebleken dat de methode “Strux Nederlands” te talig zijn voor de leerlingen in uitstroomprofiel Arbeid.
“Strux” is wel geschikt voor het uitstroomprofiel Vervolgonderwijs.
De expertgroep Methoden en werkwijze heeft in
schooljaar 2016-2017 als methode voor het vakgebied
Nederlandse taal, gekozen voor “Werken aan Nederlands”.
Deze methode heeft 2 niveaus; 1P (uitstroomprofiel
Arbeid en Beschermd werk) en 1F (uitstroomprofiel
Vervolgonderwijs).
Voor uitstroomprofiel vervolgonderwijs wordt in de
bovenbouw gebruik gemaakt van “Deviant”.

Plan 2017-2018:

In 17-18 is de methode Werken aan Nederlands in
klas 1, 2, 3, 4 en 5 (klas 4 en 5 alleen uitstroomprofiel)
geïmplementeerd.
Planmatige inzet van de methode Werken aan Nederlands en Deviant vastgesteld door de werkgroep methoden/ leerlijnen voor de uitstroomprofielen Arbeid/
Beschermd werk en Vervolgonderwijs
In 17-18 is de methode Deviant in klas 3,4 en 5 (alleen
uitstroomprofiel) geïmplementeerd.

Plan 2018-2019:

• Implementatie van methode Werken aan in klas 5
(alleen uitstroom Arbeid/ Beschermd werk).
• Leerlijnen vaststellen voor de diverse vakgebieden
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Check
18-19

Act
19-20

door de werkgroep leerlijnen voor einde schooljaar
2019-2020.
Expertgroep: Methoden en Leerlijnen
Borging: zie agenda expertgroep Methoden en Leerlijnen

Do 2018-2019:

• Aan de hand van vastgestelde leerlijnen richtlijn
vaststellen hoe de methodes planmatig worden ingezet binnen Esloo College door de werkgroep leerlijnen voor einde schooljaar 2019-2020.
• In schooljaar 18-19 gaat de expertgroep leerlijnen
aan de hand van toetsen (methode gebonden en
CITO-TOA) vaststellen of alle leerlingen werk aangeboden krijgen op hun niveau.
Expertgroep: Methoden en Leerlijnen
Borging: zie agenda expertgroep Methoden en Leerlijnen

Check 2021-2022

De methode wordt in 2021-2022 geëvalueerd door de
expertgroep Methoden en Leerlijnen
Expertgroep: Methoden en Leerlijnen
Borging: zie agenda expertgroep Methoden en Leerlijnen

Act 2021-2022

Acties zijn afhankelijk van wat er uit de check komt

3.4.1.1 ISK, ex-ISK en NT2
Fase
Pro-Act
Plan
datum
16-17
17-18

Do
17-18-19

Check
19-20

Act
20-21

Pro-Act 2016-2017:

is die beter geschikt is. Als deze niet beschikbaar is
worden er sommige methode onderdelen vervangen
door andere waardoor er eind 18-19 een planmatige
aanpak is voor het extra aanbod aan niet Nederlandstalige leerlingen.

Gedaan in 2017-2018:
In het schooljaar 2017-2018 is Esloo College gestart

Check 2019-2020-2021

In schooljaar 2016-2017 hebben we geïnventariseerd
wat de mogelijkheden zijn voor een ISK groep op
Esloo College. Dit in samenwerking met Diamant College en Edith Stein College

met het ontwikkelen van een ISK stroom omdat veel
van onze (toekomstige) leerlingen forse achterstanden hebben op het gebied van de Nederlandse Taal. Er
wordt gewerkt met de methode DISK. Deze methode
is niet voor alle leerlingen geschikt.
Twee teamleden van Esloo College hebben ISK lessen
verzorgen aan leerlingen met taalachterstanden. Zij
hebben de opleiding NT2 onderwijs gevolgd en hebben in overleg met de teamleider een plan opgesteld
hoe en met welke middelen ISK wordt aangeboden op
het Esloo College.

Do 2018-2019:

In 2019-2020 is er een planmatige aanpak voor het
geven van Nederlandse taal aan niet Nederlandstalige
leerlingen.
Elke leerling wordt op de juiste locatie en of groep
geplaatst
De evaluatie zal plaatsvinden in 20-21
Expertgroep: Methoden en Leerlijnen
Borging: zie agenda expertgroep Methoden en Leerlijnen

Act 2020-2021

Acties afhankelijk van de check
Expertgroep: Methoden en Leerlijnen
Borging: zie agenda expertgroep Methoden en Leerlijnen

In 2018-2019 wordt er bekeken of er een methode

3.4.2 R
 ekenen en Wiskunde
Fase
Pro-Act
Plan
datum
16-17
17-18-19

Do
18-19

Pro-Act 2016-2017:

In 2016-2017 is er gekozen voor een andere methode
voor het vakgebied Rekenen. In 17-18 is deze methode
geïmplementeerd.

Plan 2017-2018:

Planmatige inzet van de methode Werken aan Nederlands en Deviant vastgesteld door de werkgroep methoden/ leerlijnen voor de uitstroomprofielen Arbeid/
Beschermd werk en Vervolgonderwijs.

Plan 2018-2019:

In het schooljaar 2018-2019 continueren we het werken met de methode Werken aan.
Implementatie van methode Werken aan in klas 5
(alleen uitstroom Arbeid/ Beschermd werk).
Expertgroep: Methoden en Leerlijnen
Borging: zie agenda expertgroep Methoden en Leer-

Check
19-20

Act
20-21

lijnen

Do 2018-2019:

Leerlijnen vaststellen voor de diverse vakgebieden
door de werkgroep leerlijnen voor einde schooljaar
2019-2020.
Aan de hand van vastgestelde leerlijnen richtlijn vaststellen hoe de methodes planmatig worden ingezet
binnen Esloo College door de werkgroep leerlijnen
voor einde schooljaar 2019-2020.
Expertgroep: Methoden en Leerlijnen
Borging: zie agenda expertgroep Methoden en Leerlijnen

Check 2019-2020:

Vooralsnog denken wij in 2019-2020 de methode
Werken aan te evalueren.
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In schooljaar 2019-2020 gaat de expertgroep leerlijnen aan de hand van toetsen (methode gebonden en
CITO-TOA) vaststellen of alle leerlingen werk aangeboden krijgen op hun niveau.
Alle leerlingen werken volgens de methode op hun
eigen niveau volgens de leerlijnen.

3.4.3 Sociale vaardigheden
Fase
Pro-Act
Plan
datum
16-17
18-19

Expertgroep: Methoden en Leerlijnen
Borging: zie agenda expertgroep Methoden en Leerlijnen

Act 2020-2021:

Acties volgen uit de check

Do
19-20-21

Pro-Act 2016-2017:

Methode “Leefstijl” slaat goed aan bij de leerlingen
van Esloo College.
Inzet is niet effectief door o.a. gebrek aan scholing in
de methode.
Voor de methode “Skills4Life” is geen scholing meer
mogelijk.
Gedaan in 2017-2018:
Momenteel wordt er gewerkt met de methoden:
“Leefstijl” en “Werken aan Stage en loopbaan”.
De wijze waarop de methoden door teamleden wordt
gehanteerd kan worden geoptimaliseerd, want alleen
de teamleden die de training hebben gevolgd zijn
tevreden over deze methodes.

Plan 2018-2019:

De teamleden die de trainingen “Leefstijl” nog niet
hebben gevolgd zullen dat vanaf 2018-2019 gaan
doen.

Act
22-23

Do 2019-2020:

In 19-20 hebben alle teamleden de training gevolgd
en kunnen we vaststellen of het nodig is om te gaan
zoeken naar een andere methoden voor SOVA

Check 2021-2022

Er is een doorgaande leerlijn SOVA van klas 1 tot en
met klas 5. De gebruikte methodes passen binnen die
leerlijn.
Alle docenten hebben een training aangeboden gekregen om te leren werken met de uitgekozen methode.
Er wordt met het team overlegd aangaande de tevredenheid van de werkwijze op dit vakgebied.
Expertgroep: Methoden en Leerlijnen
Borging: zie agenda expertgroep Methoden en Leerlijnen

Act 2022-2023

Acties afhankelijk van check

3.4.4 Burgerschap/Mens & Maatschappij
Fase
Pro-Act
Plan
Do
datum
16-17
16-17-19
19-20
Pro-Act 2016-2017:

Check
21-22

Check
20-21

Act
21-22

Borging: zie agenda expertgroep Methoden en Leerlijnen

Do 2019-2020:

Opstellen theoretische leerlijnen
Vaststellen van te gebruiken methode-delen van
“Strux” in klas 1, 2, 3, 4 en 5
Planmatige inzet van de methodes “Strux” en “Kies”
vastgesteld door de werkgroep leerlijnen. Eind schooljaar 2019-2020 gerealiseerd
Leerlijnen vaststellen voor de diverse vakgebieden
door de expertgroep leerlijnen voor einde schooljaar
2019-2020.
Aan de hand van vastgestelde leerlijnen richtlijn vast-

3.4.5 Verkeersonderwijs
Fase
Pro-Act
Plan
datum
16-17
19-20

Acties afhankelijk van check

Check
21-22

Plan 2019-2020:

Check 2021-2022

Plan 2018-2019:

Pro-Act 2016-2017:

Plan
18-19

Act
22-23

Er wordt een schoolverkeerscoördinator aangewezen
door de mentoren van klas 4.
Plan van aanpak opstellen door verkeerscoördinator.
Eind december 2020.

In schooljaar 2019-2020 stelt de expertgroep methoden/leerlijnen we vast of we gaan starten met het
zoeken naar een methode verkeersonderwijs met als
doel het vakgebied verkeer onderdeel van de lessen
Burgerschap, en voorbereiden op stage te maken.
HTM lessen en lessen “Totally Traffic” in combinatie
met de verkeersagent van gemeente Den Haag in een
plan zetten voor de klassen 1,2 en 3.
We gaan ons oriënteren op de mogelijkheid om een
lessencyclus bromfietscertificaat voor klas 4 als keuzemodule aan te bieden.

Plan 2017-2018:
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Act 2021-2022

Do
20-21

Op dit moment (2017-2018) is er geen methode.
Verkeeronderwijs is deels inbegrepen in de lessen
Cultuur en Maatschappij (burgerschap) en wordt
aangeboden middels projecten (o.a. HTM)

3.4.6 Engelse Taal
Fase
Pro-Act
datum
16-17

“STRUX” en “KIES” gebruikt gaan worden voor dit
vakgebied waardoor we een doorgaande leerlijn vast
kunnen stellen die voldoet aan het curriculum PRO.
Expertgroep: Methoden en Leerlijnen

Er wordt planmatig gewerkt aan burgerschap in een
doorgaande lijn die vastgelegd is in PROFIJT.
Expertgroep: Methoden en Leerlijnen
Borging: zie agenda expertgroep Methoden en Leerlijnen

Do 2020-2021:

Methoden “Strux” en “Ik en Maatschappij” zijn erg
talig, maar er is (nog) geen alternatief. Methode “KIES”
voldoet aan de gestelde eisen voor de bovenbouw van
het PrO.

Vanaf 18-19 wordt er uitgezocht welke delen van

Check 2020-2021

Pro-Act 2016-2017:

ken in klas 1,2 en 3. Om daarmee een doorgaande leerlijn vast te leggen die voldoet aan het Curriculum PrO
voor uitstroomprofielen door expertgroep leerlijnen.
Voor de bovenbouw wordt er doorgewerkt met methode “Kies”.

We werken nu met “Strux” en “Kies” maar daar zijn we
niet geheel tevreden over.
Enerzijds omdat beide methoden nogal talig zijn en
anderzijds sluiten ze niet voldoende aan bij de belevingswereld van onze doelgroep.
Vaststellen welke delen van “Strux “we gaan gebrui-

stellen hoe de methodes planmatig worden ingezet
binnen Esloo College door de werkgroep leerlijnen
voor einde schooljaar 2019-2020.

In de schooltaak is een verkeerscoördinator opgenomen.
Er is eind december 2021 een plan van aanpak verkeersonderwijs opgesteld.
Expertgroep: Methoden en Leerlijnen
Borging: zie agenda expertgroep Methoden en Leerlijnen

Act 2022-2023

Acties afhankelijk van check

Do
19-20

Uit de kwaliteitsanalyse blijkt dat het vak Engels niet
als belangrijk vak wordt gezien in de ontwikkeling van
de leerling. Er wordt hiervoor geen plaats gemaakt in
het rooster. Uit nader onderzoek bleek dat Engels wel
opgenomen werd in het rooster in de onderbouw en
dat er gewerkt werd met de methode “Strux Engels”.

Check
20-21

Act
21-22

In het schooljaar 16/17 is gebleken dat de methode
“Strux Engels” te moeilijk is voor de leerlingen in uitstroomprofiel Arbeid en Beschermd werk.
“Strux” is wel geschikt voor het uitstroomprofiel Vervolgonderwijs.
De expertgroep Methoden en werkwijze heeft in
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schooljaar 2016-2017 als methode voor het vak- en
vormingsgebied Engels, gekozen voor “Werken aan
Engels”.
Voor uitstroomprofiel vervolgonderwijs wordt gebruik
gemaakt van Strux.
We gebruiken de methode Werken aan Engels in klas
1,2,3,4 en klas 5 PrO+.
Het vakgebied Engels staat sinds 2017-2018 op het
rooster.

Plan 2018-2019:

Opstellen theoretische leerlijnen voor uitstroomprofielen door expertgroep leerlijnen.
Implementatie van methode Werken aan in klas 1, 2, 3
en 4 (klas 3 en 4 alleen uitstroom Arbeid/ Beschermd
werk).
Planmatige inzet van de methode werken aan vastgesteld door de werkgroep leerlijnen.
Planmatige inzet van methode Strux in klas 3,4,5 (uitstroomprofiel Vervolgonderwijs) vastgesteld door de
werkgroep leerlijnen.

Plan 2019-2020:

Onderzoeken of inzet van de methode Werken aan
Engels in klas 5 (alleen uitstroom Arbeid/ Beschermd
werk) gewenst is.

3.4.7 Bewegingsonderwijs
Fase
Pro-Act
Plan
datum
16-17
16-17

3.5 Methoden Praktijkvakken
Fase
Pro-Act
Plan
datum
16-17
17-18-19

Do 2020-2021:

Pro-Act fase:

Leerlijn vaststellen voor einde schooljaar 2020-2021.
Aan de hand van vastgestelde leerlijnen richtlijn vaststellen hoe de methodes planmatig worden ingezet
binnen Esloo College door de werkgroep leerlijnen
voor einde schooljaar 2020-2021.
Expertgroep: Methoden en Leerlijnen
Borging: zie agenda expertgroep Methoden en Leerlijnen

Check 2023-2024

Controleren of Engels aan alle leerlingen planmatig
wordt gegeven.
Analyseren of de gebruikte methoden voldoen.
Tevredenheidsanalyse uitvoeren bij leerlingen.
Expertgroep: Methoden en Leerlijnen
Borging: zie agenda expertgroep Methoden en Leerlijnen

Act 2022-2023

Acties afhankelijk van de check

Do
17-18

Pro-Act 2017-2018

Er is geen methode en geen up to date leerlijn

Plan 2018-2019

Expertgroep: Methoden en Leerlijnen
Borging: zie agenda expertgroep Methoden en Leerlijnen

In 2018-2019 wordt er een passende methode voor
bewegingsonderwijs gezocht door de expertgroep
methoden en leerlijnen i.s.m. de gymdocent. De leerlijn
wordt verder ontwikkeld
Expertgroep: Methoden en Leerlijnen
Borging: zie agenda expertgroep Methoden en Leerlijnen

Check
18-19

Act
19-20

Do 2020-2021

In 2019-2020 wordt de methode en de bijpassende
leerlijn ingevoerd.

Check 2021-2022

Er wordt onder de leerlingen en docenten een tevredenheidsanalyse uitgevoerd
Expertgroep: Methoden en Leerlijnen
Borging: zie agenda expertgroep Methoden en Leerlijnen

Uit de kwaliteitsanalyse kwam dat er voor de praktijkvakken geen methoden waren die naar tevredenheid
werkten. Uit nader onderzoek bleek dat er voor de
vakken ICT, algemene techniek, textiel en verzorging
wel methoden zijn die naar tevredenheid werken.
Uit de kwaliteitsanalyse bleek dat er geen inhoudelijke
afstemming is tussen de praktijkvakken, oefenbedrij
ven en stage (conclusie 16, blz. 10 van de kwaliteitsanalyse).
Uit nader onderzoek bleek dat er voor de vakken ICT,
algemene techniek (AT) , textiel, en verzorging methoden zijn die naar tevredenheid werken.

Check
20-21

Act
21-22

Gedaan in 2017-2018
Voor het praktijkvak textiel zijn de leerlijnen in PROFIJT opgenomen

Plan 2019-2020

Voor beeldende vorming moet een leerlijn worden
opgesteld.
Alle praktijkvakken hebben een leerlijn met zo mogelijk een daarop afgestemde methode
Leerlijnen praktijkvakken worden in PROFIJT geplaatst.
Expertgroep: Methoden en Leerlijnen
Borging: zie agenda expertgroep Methoden en Leerlijnen

Er zijn 5 praktijkvakken, te weten: algemene techniek,
ICT, verzorging, beeldende vorming en textiel. Deze
vakken moeten worden gegeven met een bijpassende methode. Naast deze praktijkvakken is het, in het
kader van arbeidstoeleiding, belangrijk om de werknemersvaardigheden te trainen, dit gebeurt op dit
moment niet volgens een methode.
De wijze waarop de leerling zich ontwikkelt bij de
praktijkvakken moet goed worden geregistreerd en
gevolgd, daar zijn we op dit moment niet tevreden
over.
Na het tweede jaar wordt er voor elke leerling vastgesteld in welk oefenbedrijf hij of zij verder gaat. De
criteria die daaraan ten grondslag liggen moeten nog
worden vastgesteld.
In het vierde en vijfde jaar gaat een leerling stage
volgen. In het derde en vierde jaar moet er duidelijk
zijn welke aanvullende maatregelen er nodig zijn om
de leerling succesvol toe te leiden naar arbeid. Ook dit
onderdeel moet nog worden ontwikkeld.
Op dit moment is er niet inzichtelijk wat en wanneer
de leerlingen vaardigheden leren op hun stage. Om
de stage planmatig en doelgerichter te maken is er
behoefte aan gerichte stageopdrachten.

Do 2018-2020

3.5.1 ICT

Excel.
Daarnaast bieden we alle leerlingen van klas 1 en 2 de
typecursus “Typeworld” aan

Huidige situatie 2018-2019:
We gebruiken de methode “DIGIT PrO” waarin we
werken aan digitale veiligheid, Word, PowerPoint en
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Do
19-20

Leerlijnen praktijkvakken zijn in PROFIJT geplaatst en
we gaan de leerlijnen in de praktijk implementeren.

Check 2020-2021

Alle leerlingen hebben een passend aanbod toegekend gekregen per praktijkvak in PROFIJT .
Per praktijkvak is er een methode die naar tevredenheid werkt.
In 2022 wordt er een wederom een kwaliteitsanalyse
gehouden. Daarbij moet de waardering voor de genoemde praktijkvakken tenminste met een half punt
gestegen zijn.
Expertgroep: Methoden en Leerlijnen
Borging: zie agenda expertgroep Methoden en Leerlijnen

Act 2021-2022

Indien hetgeen bij check beschreven is niet te constateren valt moet er een actieplan worden opgesteld.
De verantwoordelijkheid ligt bij de voorzitter van de
expertgroep Methoden en Leerlijnen.
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3.5.2 Algemene techniek

Huidige situatie 2018-2019:
We werken met de methode “Werkportfolio Pro-Tech”
en “Home-Tech” waarin we de leerlingen basisvaardig

heden aanbieden op de volgende gebieden;
Veilig werken met technische basisgereedschappen
(incl. gereedschapskennis)
Veilig werken met hout, metaal en plastic.

3.5.3 Textiel

3.5.4 Verzorging

Huidige situatie 2018-2019:
Werkportfolio Mijn Textiel en werken met branchecertificaat

Huidige situatie 2018-2019:
Er zijn leskaarten en er is een leerlijn

Check 2019-2020

Voor het vak Textiel zijn de leerlijnen in Profijt opgenomen

3.5.5 Beeldende Vorming
Fase
Pro-Act
Plan
datum
16-17
17-18-19

Do
19-20

Check
20-21

Act
21-22

Huidige situatie 2018-2019:

Plan 2019-2020:

Plan 2018-2019:

Expertgroep: Methoden en Leerlijnen
Borging: zie agenda expertgroep Methoden en Leerlijnen

Er is geen methode en geen leerlijn voor beeldende
vorming

Voor beeldende vorming wordt een leerlijn ontwikkeld.

In 19-20 wordt de methode geïmplementeerd.

3.6 Werknemersvaardigheden/arbeidstraining
Fase
Pro-Act
Plan
Do
datum
16-17
17-18-19
19-20
Pro-Act fase:

Voor de training van werknemersvaardigheden is geen
methode. In jaar 1 en 2 valt deze training binnen het
vak arbeidstraining. Vanaf het derde jaar wordt dit
getraind in alle oefenbedrijven.
Vanaf het vierde jaar worden de leerlingen die uit
hun stage gezet zijn opgevangen in het trainingsbedrijf REPRO waar de werknemersvaardigheden extra
getraind kunnen worden.
We zijn ontevreden over het feit dat we geen methode hebben voor het vak arbeidstraining en -mede
daardoor- geen zicht hebben of en in welke mate de
diverse deelvaardigheden bij individuele leerlingen al
of niet bereikt zijn.

Plan 2017-2018

Naast de praktijkvakken is het, in het kader van arbeidstoeleiding, belangrijk de werknemersvaardigheden te trainen. Dit gebeurt op dit moment niet volgens
een methode. De expertgroep Uitstroom (teamleden
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als zelfstandige eenheden ingezet voor die leerlingen
waarvan blijkt dat zij extra oefeningen nodig hebben
in een oefenbedrijf of bij hun stage in het trainingsbedrijf REPRO.
De leerlijnen en daaraan gekoppelde criteria zijn
opgesteld en ingevoerd (zie in Profijt, competentielijst
arbeidsvaardigheden) en worden gebruikt als toegevoegde waarde bij de keuze van individuele leerlingen
van een oefenbedrijf bij de overgang naar leerjaar 3.
De leerlijnen worden gekoppeld aan Profijt.

Check
20-21

Act
21-22

oefenbedrijven, bovenbouw en stage) gaat samen met
trainingsbedrijf REPRO op zoek naar (een) methode
(n) voor het trainen van werknemersvaardigheden. De
expertgroep Uitstroom stelt daarnaast leerlijnen vast
van de door hen onderscheiden deelgebieden waaruit
werknemersvaardighedentraining bestaat. Zij stellen
ook criteria op waaruit blijkt of individuele leerlingen
al of niet de doelen van de deelgebieden hebben
bereikt
De eerstverantwoordelijke is de voorzitter van de
expertgroep uitstroom. Deze zorgt er tevens voor dat
er voor alle gebieden communicatie plaats vindt met
het team.

Do 2018-2019

Voor het trainen van werknemersvaardigheden is er
een methode gevonden (Werken aan Stage & Loopbaan) die geïmplementeerd wordt binnen de school.
Daarnaast worden onderdelen van deze methode

Voor arbeidstraining is er een methode gevonden die
in elk oefenbedrijf, stage, onder- en bovenbouw kan
worden gebruikt.
De leerlijnen en daaraan gekoppelde criteria zijn opgesteld en ingevoerd en worden gebruikt als toegevoegde waarde bij de keuze van individuele leerlingen van
een oefenbedrijf bij de overgang naar leerjaar 3.
Daarnaast kunnen onderdelen van deze methode als
zelfstandige eenheden ingezet worden voor die leerlingen waarvan blijkt dat zij extra oefeningen nodig

3.7 Oefenbedrijven
Fase
Pro-Act
datum
16-17

Plan
18-19-20

hebben in een oefenbedrijf of bij hun stage in het
trainingsbedrijf REPRO.
De bevindingen voortkomend uit de methode moeten
duidelijke overeenkomsten hebben met de indruk die
de mentor heeft over een leerling.
Vanaf schooljaar 19-20 gaan we de leerlingen die in
het vijfde jaar uitvallen bij hun stage vanwege een
gebrek aan werknemersvaardigheden gebruiken om
de leerlijn werknemersvaardigheden te optimaliseren.
In 2020 wordt er een wederom een kwaliteitsanalyse
gehouden. Daarbij moet de waardering voor arbeidstraining (2016: 5,7) tenminste met een punt (2019: 6,7)
gestegen zijn.

Act 2021-2022

Indien hetgeen bij check beschreven is niet te constateren valt moet er een actieplan worden opgesteld.
De verantwoordelijkheid ligt bij de voorzitter van de
expertgroep uitstroom.

Do
20-21

Check
21-22

Act
22-23

Pro-Act fase:

van de oefenbedrijven en het trainingsbedrijf REPRO
criteria vaststellen die ten grondslag liggen aan de
keuze voor een oefenbedrijf.
Deze criteria zijn verdeeld in 4 onderdelen:
• Interesse/talenten
• Fysieke mogelijkheden
• Beheersen van basisvaardigheden praktijkvakken
• Beheersen van werknemersvaardigheden
Op basis van deze criteria wordt er bekeken welk oe

Plan 2018-2019-2020

fenbedrijf geschikt is voor een individuele leerling.
Tijdens de mentorgesprekken staan deze criteria centraal bij het kiezen van het oefenbedrijf.
De eerstverantwoordelijke is de voorzitter van de
expertgroep uitstroom. Deze zorgt er tevens voor dat
er voor alle gebieden communicatie plaats vindt met
het team.

We zijn niet tevreden over de manier waarop leerlingen hun keuze maken voor hun uitstroomrichting
(oefenbedrijven: Horeca, Technische dienstverlening,
Facilitaire dienstverlening, detailhandel) vanaf het
derde jaar. Op dit moment gebeurt dit door gesprekken tussen de mentor en de leerling. Er liggen geen
duidelijke criteria vast waaruit blijkt dat een leerling
voldoet aan de eisen van een oefenbedrijf.

Na het tweede jaar wordt voor elke leerling vastgesteld in welk oefenbedrijf hij/zij verder gaat. Omdat
uit de uitstroomgegevens bleek dat er geen uitstroom
werk en doorstroom MBO mogelijk is voor het oefenbedrijf Facilitaire dienstverlening is deze opgeheven.
De overgebleven oefenbedrijven zijn: Horeca, detailhandel en techniek.
We waren niet tevreden over de manier waarop de
leerlingen de keuze voor de oefenbedrijven moesten
maken.
Binnen de expertgroep Uitstroom gaan de teamleden

Op basis van deze criteria wordt er in de leerlingbespreking bekeken welk oefenbedrijf geschikt is voor
een individuele leerling.
Tijdens de mentorgesprekken staan deze criteria
centraal bij het voorbereiden van de keuze van het
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oefenbedrijf.
Expertgroep: Uitstroom
Borging: zie agenda expertgroep Uitstroom

Do 2020-2021

Bovenstaand plan wordt vanaf 2020 geïmplementeerd door de teamleden van de oefenbedrijven.

Check 2021-2022

een oefenbedrijf zijn opgesteld en vastgelegd en worden in de praktijk naar tevredenheid gebruikt.

Act 2022-2023

Indien hetgeen bij check beschreven is niet te constateren valt moet er een actieplan worden opgesteld.
De verantwoordelijkheid ligt bij de voorzitter van de
expertgroep uitstroom.

wordt deze analyse besproken in de leerlingbespreking om te worden voorzien van passende maatregelen.

Act 2021-2022

Indien hetgeen bij check beschreven is niet te constateren valt moet er een actieplan worden opgesteld.
Expertgroep: Uitstroom
Borging: zie agenda expertgroep Uitstroom

De criteria die ten grondslag liggen voor de keuze van

3.8 Volgen en registreren van leerresultaten per oefenbedrijf
Fase
Pro-Act
Plan
Do
Check
datum
16-17
17-18-19
18-19-20
20-21
Pro-Act fase:

Uit de kwaliteitsanalyse hoofdstuk 2.4 worden 2 conclusies getrokken:
Conclusie 7: Er zijn geen expliciete uitstroomprofielen waar structureel en planmatig naar toe gewerkt
wordt.
Conclusie 8: Bewust kijken en handelen naar leeropbrengsten wordt gemist.
De wijze waarop een leerling zich ontwikkelt bij de
oefenbedrijven werd niet goed geregistreerd.

Gedaan in 2017-2018:

De expertgroep Uitstroom heeft naar aanleiding van
de methode per oefenbedrijf een leerlijn opgesteld
die is gekoppeld aan de uitstroomprofielen en onderdeel uitmaken van het leerlingvolgsysteem Profijt.
Daardoor ontstaat inzicht in de vorderingen van de
individuele leerling per oefenbedrijf.
Op basis van deze registratie analyseert de mentor
de resultaten en voert gesprekken met de leerling en
ouders. De resultaten daarvan zijn beschreven in het
individuele schoolondersteuningsprofiel (SOP).
De eerstverantwoordelijke was de voorzitter van de
expertgroep uitstroom. Deze heeft er tevens voor gezorgd dat er voor alle gebieden communicatie plaats
vindt met het team.

Plan 2018-2019

De expertgroep Uitstroom gaat naar aanleiding van de
gekozen methode voor de oefenbedrijven en praktijkvakken per vakgebied een leerlijn opstellen. De
leerlijnen worden gekoppeld aan de uitstroomprofielen. De leerlijnen maken onderdeel uit van het leerlingvolgsysteem Profijt en geven inzicht in de vorderingen
van de individuele leerling per vakgebied.
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3.9 Stage
Act
21-22

Op basis van deze registratie analyseert de mentor
de resultaten en voert gesprekken met de leerling en
ouders. De resultaten daarvan zijn beschreven in het
individuele schoolondersteuningsprofiel (SOP).
Expertgroep: Uitstroom
Borging: zie agenda expertgroep Uitstroom

Do 2018-2019-2020

Het plan wordt uitgevoerd door de teamleden van de
diverse vakgebieden.
De eerstverantwoordelijke is de voorzitter van de
expertgroep Uitstroom.

Check 2020-2021:

Vanaf 2020-2021 worden de resultaten planmatig
geanalyseerd.
Deze analyse leidt tot een extra aanbod van oefenstof.
De leeropbrengsten worden systematisch en planmatig geanalyseerd door de mentoren.
Indien nodig wordt deze analyse besproken in zorgteam om te worden voorzien van passende maatregelen.
De eerstverantwoordelijke voor de monitoring van
dit proces blijft de teamleider onderwijs.
Expertgroep: Uitstroom
Borging: zie agenda expertgroep Uitstroom

Check 2020-2021

De leerlijnen en daaraan gekoppelde criteria zijn opgesteld en ingevoerd en deze worden geanalyseerd en
deze analyse leidt tot een extra aanbod van oefenstof
wat nog niet is beheerst door de individuele leerling.
De leeropbrengsten worden systematisch en planmatig geanalyseerd door de mentoren. Indien nodig

Situatie in 2017-2018:
De leerlingen uit de 3e klas gaan 6 weken per jaar
op groepsstage. De 3e-jaars leerlingen uit het oefen bedrijf Horeca gaan individueel op stage als ze
voldoen aan de (stage) criteria. In het 4e en 5e jaar
gaan de leerlingen allemaal individueel stage lopen als
ze aan de (stage) criteria voldoen. In het 3e en 4e jaar
moet er duidelijk zijn welke aanvullende maatregelen

3.9.1 Stage: criteria
Fase
Pro-Act
datum
16-17

Plan
16-17

Do
17-18

Binnen de expertgroep Uitstroom hebben de teamleden van de oefenbedrijven, het trainingsbedrijf
REPRO en de stagebegeleiders, aansluitend op de
criteria van de oefenbedrijven, criteria vastgesteld (zie
in Profijt, competentielijst arbeidsvaardigheden) waar
een leerling aan moet voldoen om op stage te kunnen
gaan.
Naar aanleiding van deze criteria kunnen er in het
derde en eventuele vierde jaar planmatig maatregelen
ingezet worden om de leerling de benodigde kennis,
vaardigheden en attitude te leren die nodig zijn voor
een succesvolle stage.
Deze criteria zijn verdeeld in 4 onderdelen:
1. Interesse/talenten
2. Lichamelijke mogelijkheden
3. Beheersen van vakspecifieke vaardigheden
4. Beheersen van werknemersvaardigheden

Do 2018-2019:

Tijdens de mentorgesprekken staat het toewerken
(benodigde maatregelen op het gebied van kennis,
waardigheden en attitude) naar het behalen van de
criteria voor stage centraal.

Check 2019-2020:

er nodig zijn om een leerling succesvol toe te leiden
naar arbeid. Tijdens de stage oefenen de leerlingen de
aangeleerde vaardigheden, attitudes en kennis in de
praktijk van een stagebedrijf. Daarom moet inzichtelijk worden wat de leerlingen leren op welk moment
en wat zij nog moeten leren. De doelen van de stage
moeten helder zijn voor zowel het stagebedrijf als de
leerling.

Check
18-19

Act
19-20

De criteria worden geëvalueerd op basis van helderheid en haalbaarheid en de werkwijze m.b.t. het
hanteren van criteria wordt geanalyseerd.
Expertgroep: Uitstroom
Borging: zie agenda expertgroep Uitstroom

Plan 2018-2019:

In het schooljaar 18-19 gaan de teamleden van de
oefenbedrijven, trainingsbedrijf REPRO en de stagebegeleiders stageopdrachten maken per profiel zodat
er binnen de stage planmatig en doelgericht gewerkt
kan worden.
Hierbij wordt zoveel als mogelijk aansluiting gezocht
bij stageopdrachten die het MBO hanteert. Deze
stageopdrachten sluiten aan bij het MBO onderwijs
en passen bij de werkzaamheden binnen de bedrijven
in de sector. Op basis van een groslijst van stageopdrachten per profiel, kan in overleg met het stagebedrijf bepaald worden welke opdrachten uitgevoerd
gaan worden tijdens de stage van de leerling. Hierdoor
wordt inzichtelijk wat een leerling gaat leren op stage
en waar de leerling qua vaardigheden op elk moment
is.
Expertgroep: Uitstroom
Borging: zie agenda expertgroep Uitstroom
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4 PEDAGOGISCH KLIMAAT

Act 2019-2020

Fase
datum

Indien hetgeen bij check beschreven is niet te constateren valt moet er een actieplan worden opgesteld.
De verantwoordelijkheid ligt bij de voorzitter van de
expertgroep uitstroom.

3.9.2 Stage: Opdrachten
Fase
Pro-Act
Plan
datum
16-17
17-18-19
Pro-Act fase:

Plan 2018-2019:

De teamleden van de oefenbedrijven, trainingsbedrijf
REPRO en de stagebegeleiders maken stageopdrachten per profiel zodat er binnen de stage planmatig en
doelgericht gewerkt kan worden.
Hierbij wordt zoveel als mogelijk aansluiting gezocht
bij stageopdrachten die het MBO hanteert. Deze
stageopdrachten sluiten aan bij het MBO onderwijs
en passen bij de werkzaamheden binnen de bedrijven
in de sector. Op basis van een groslijst van stageopdrachten per profiel, kan in overleg met het stagebedrijf bepaald worden welke opdrachten uitgevoerd
gaan worden tijdens de stage van de leerling. Hierdoor
wordt inzichtelijk wat een leerling gaat leren op stage
en waar de leerling qua vaardigheden op elk moment
is.
Tijdens de gesprekken met de stagebegeleider en de
mentor staat het werken aan de stageopdrachten en
behalen van de stagedoelen centraal.
Expertgroep: Uitstroom
Borging: zie agenda expertgroep Uitstroom

Do 2019-2020

Het plan wordt uitgevoerd door de teamleden van de
oefenbedrijven, het trainingsbedrijf REPRO en de stagebegeleiders o.l.v. Mouris Boer (Onderwijsadviseur)
De eerstverantwoordelijke is de voorzitter van de
expertgroep uitstroom.
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Plan
17-18

Do
18-19-20

Pro-Act fase:

Do
19-20

Tijdens de stages oefenen de leerlingen de aangeleerde vaardigheden, attitudes en kennis in de praktijk
van een stagebedrijf. Er is echter niet inzichtelijk wat
de leerlingen leren op welk moment en wat er nog
geleerd moet worden. De doelstelling van de stage
zijn hierdoor niet helder voor het stagebedrijf en de
leerling.

Pro-Act
16-17

Check
20-21

Act
21-22

Check 2020-2021

Voor alle uitstroomrichtingen zijn er stageopdrachten
en zijn de doelen van de stage per leerling beschreven
in het stagecontract.
De stagebegeleiders zijn eerstverantwoordelijk voor
het opstellen van een stagecontract met de leerling en
het stagebedrijf
Expertgroep: Uitstroom
Borging: zie agenda expertgroep Uitstroom

Act 2021-2022

Indien hetgeen bij check beschreven is niet te constateren valt moet er een actieplan worden opgesteld.
De verantwoordelijkheid ligt bij de voorzitter van de
expertgroep uitstroom.

We zijn niet tevreden over de wijze waarop wij onze
doelgroep het beste kunnen benaderen en aanspreken en over onze schoolregels.
Het heeft tot op heden ontbroken aan een duidelijke
lijn in de aanpak van grensoverschrijdend gedrag en
agressie. Er zijn in de loop der jaren wel afspraken
gemaakt. Deze zijn echter onvoldoende collectief
geïmplementeerd. Het is voor teamleden onvoldoende
duidelijk wat er wel en niet is toegestaan en welke
procedures er zijn als zich calamiteiten voordoen. Het
ontbreekt hierdoor soms aan eenduidig handelen. Een
gevolg is dat er in de loop der jaren sprake is geweest
van verschuivende grenzen.

Plan 2017-2018

Om het pedagogisch klimaat op de punten gedrag en
veiligheid leerlingen en teamleden de komende 4 jaar
te versterken is het onderstaande plan opgesteld.
Het betrof een team traject dat gericht was op een
gezamenlijke bewustwording en verdergaande borging op het gebied van veiligheid en veiligheidsbeleving.
We gaan dit realiseren door:
• Ontwikkeling van de visie op grensoverschrijdend
gedrag en agressie
• Beschrijven wat het gewenst gedrag op school moet
zijn van leerlingen en leerkrachten
• Het opstellen van een procedure om het gewenste
gedrag te realiseren, richtlijnen grensoverschrijdend
en onaanvaardbaar gedrag
• Voorwaarden op te stellen
• Schoolregels af te spreken
• Wijze van het registeren van gedrag vast te leggen.
De gedragscode:
Wij van het Esloo college:
• Zijn verantwoordelijk voor elkaars en eigen veiligheid
• We respecteren elkaar om wie we zijn
• Houden onze omgeving schoon en heel
• Gedragen ons fatsoenlijk
• Doen ons best
Richtlijnen grensoverschrijdend gedrag: (de uitgebreide versie van onze gedragscode, bijlage 7, met alle
protocollen/stappenplannen, waaronder het pestbeleid, is te vinden op onze website)

Check
20-21

Act
21-22

In de richtlijn staat in 5 stappen beschreven hoe wij
omgaan met grensoverschrijdend gedrag. Stap 4 en 5
houden een (blauwe en gele) kaart in.
Stap 4, Blauwe kaart: Deze kaart geven we ter vervanging van de oude “time out kaart”. Op de blauwe
kaart gaat de leerling opschrijven wat er is gebeurd
en hoe de leerling denkt het probleem op te lossen.
De leerling voert na het blokuur een gesprek met de
leerkracht.
Stap 5, Gele kaart: Deze kaart betekent in ieder geval
een verwijdering uit de les. De leerling komt betreffende les niet meer terug. De leerling blijft diezelfde dag
een uur na bij de leerkracht, tenzij de directie anders
beslist.
De teamleiders dragen er zorg voor dat alle grensoverschrijdende gedragingen vermeld worden op het
daarvoor bestemde formulier.
Twee keer per jaar worden deze meldingen door de
expertgroep Pedagogisch klimaat o.l.v. Marco Dijkgraaf
bekeken, geanalyseerd en communiceert de resultaten met het team.
In 17-18 werden er:
• 82 Leerlingen uit de les gestuurd met een gele kaart
(dat betekent dat een kind onaanvaardbaar gedrag
liet zien in de ogen van een leerkracht. In 2021-2022
willen wij dit aantal met 50% hebben verminderd.
• 4 Leerlingen geschorst en 0 verwijderd, in 2021-2022
willen wij dit aantal met 50 % hebben verminderd.
Jaarlijks worden er landelijke tevredenheidsonderzoeken uitgezet door LVODH onder ouders, leerlingen
en teamleden. Het onderdeel Veiligheid wordt door
de expertgroep Pedagogisch klimaat bekeken, geanalyseerd en de resultaten worden gecommuniceerd
met het team en Marco Dijkgraaf van Dtac (zie ook
veiligheidsbeleid blz. 19). In 2021-2022 willen wij als
resultaat een voldoende of hoger.
Naar welke data wordt gekeken als het plan wordt
geëvalueerd?
In 2021-2022 wordt de kwaliteitsanalyse weer uitgevoerd en zal geëvalueerd worden of de zal het uitvoering van het plan geleid heeft tot positievere cijfers
dan in 2016-2017.
In de onderstaande tabel staan de cijfers van de analyse uit 2016-2017 weergegeven en de streefcijfers
voor 2020-2021:
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Onderdelen
Schoolklimaat
Maatwerk voor kinderen
Schoolregels
Hantering schoolregels
Welbevinden teamleden
Conflicthantering
Omgang met stress
Binding met de doelgroep

Do 2018-2019-2020

16/17
5,9
5,9
6,2
4,9
5,8
5,4
5,4
7,0

20/21
6,5
6,5
7,0
7,0
6,5
6,5
6,5
7,0

Het plan wordt verder uitgewerkt en zal in de loop van
18-19 worden geïmplementeerd door Marco Dijkgraaf
van Dtac en de expertgroep Pedagogisch klimaat.
Zij zullen samen voorbereidingen treffen. Ook zullen
zij de teambijeenkomsten voorbereiden;
-WES vergaderingen ( 4 per jaar zie jaarplanner)
-de intervisiesessies (10 per jaar , zie jaarplanner)
Daarnaast zal Marco samen met de expertgroep de
resultaten vanuit bovengenoemde verwerken en
vastleggen. Indien mogelijk zal Marco de expertgroep
leden meenemen in het proces van de analyse van de
individuele zorgaanvragen en het grensoverschrijdend
gedrag.

Check 2019-2020

In 19-20 worden door alle teamleden de individuele
zorgaanvragen en het grensoverschrijdend gedrag
nauwkeurig geanalyseerd en geëvalueerd.
Deze twee elementen zijn immers noodzakelijk om de
opgestelde aanpak van het pedagogisch klimaat te
evalueren.
In 20-21 wordt er geëvalueerd op basis van de analyses. Als de doelstellingscijfers in 20-21 behaald zijn,
dan heeft het plan het gewenste effect opgeleverd. Zo
niet dan zal het plan bijgesteld worden.
De expertgroep Pedagogisch klimaat en Marco Dijkgraaf zijn bij dit proces eerstverantwoordelijk.

Act 2021-2022

Positieve zaken worden in het plan gecontinueerd en
mogelijk uitgebreid. Negatieve zaken zullen omgezet
worden naar verbeterpunten en leiden tot aanpassingen van het plan.

Planfase 2 2021-2022

Het bijgestelde plan zal in schooljaar 21-22 opgesteld
worden.
Expertgroep: Pedagogisch klimaat
Borging: zie agenda expertgroep Pedagogisch klimaat

5 ORGANISATIE

5.1 Normjaartaak en taakbeleid
Pro-Act fase:

Uit de kwaliteitsanalyse 2016 blijkt dat er geen
eenduidige managementstructuur is en geen actuele
functie- of taakomschrijvingen vastgelegd zijn in de
organisatie, waardoor de interne communicatie in de
analyse een heel lage waardering heeft gekregen.
Om zicht te krijgen op de inhoud van de individuele
taken en taakinhoud is er in 2017-2018 voor elk teamlid een normjaartaak (NJT) opgesteld, besproken en
vastgelegd.
In het hoofdstuk personeelsbeleid; gesprekkencyclus
(6.5) wordt aangegeven dat er jaarlijks met alle personeelsleden een normjaartaak gesprek gevoerd wordt.
Tegelijkertijd is er op basis daarvan voor elk teamlid
een functie en taakomschrijving gemaakt en vastgelegd.

In Foleta (een programma waarin de normjaartaak
digitaal wordt vastgelegd) is in samenspraak met elk
teamlid de normjaartaak ingevuld.
1.Op basis van de jaarlijkse normjaartaakgesprekken
wordt deze opnieuw elk jaar vastgesteld.
2.Op basis van de individuele NJT’s wordt de totale
omvang van de Esloo College vastgesteld Daardoor
wordt de hoeveelheid uit te voeren taken binnen
Esloo college inzichtelijk; de collectieve normjaartaak
is maatgevend voor het aantal uit te voeren taken
3.Er is een omschrijving gemaakt van de taakverdeling
van alle teamleden. Deze wordt jaarlijks geëvalueerd
en zo nodig bijgesteld.
Eindverantwoordelijke: directeur Esloo College

5.2 Organisatiestructuur en Organogram
Fase
Pro-Act
Plan
Do
datum
16-17
17-18
jaarlijks
Er is een organogram gemaakt waarin de organisatie,
taken en functies en daarbij behorende verantwoordelijkheden zichtbaar gemaakt. Deze en de interne
communicatie worden jaarlijks geëvalueerd en zo
nodig bijgesteld

Do 2018-2019

De organisatiestructuur en het organogram wordt
door directie n.a.v. de normjaartaakgesprekken uitgewerkt, met het team besproken en vastgesteld in het
welkomstboek dat elk jaar opnieuw verschijnt.

5.3 Overlegstructuur
Fase
Pro-Act
datum
2016-2017
Pro-Act fase:

Plan
2017-2018

Check
jaarlijks

Act
jaarlijks

De directeur is eindverantwoordelijk. Elk organogram
telt een jaar.

Jaarlijks proces

Het organogram zal elk jaar na de evaluatie van het
schooljaar geëvalueerd worden.
De interne communicatie wordt jaarlijks geëvalueerd
tijdens de jaarplan evaluatie. Hierbij is een voldoende
het streven.

Do
jaarlijks

Uit de waarderingscijfers uit de kwaliteitsanalyse
2016 blijkt dat er onvrede heerst over de manier
waarop de interne communicatie plaats vindt.
Men is duidelijk ontevreden over de wijze waarop er
gecommuniceerd wordt over leerlingen. Aangezien
deze onvrede enerzijds gemakkelijk kan leiden tot irritaties, maar ook tot het niet ondernemen van acties,
zal dit onderdeel snel veranderd moeten worden en
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Plan 2017-2018

Check
jaarlijks

Act
jaarlijks

moeten er duidelijk afspraken komen over dit onderdeel van de interne communicatie en zorgstructuur

Plan 2017-2018

Er moet een duidelijke overlegstructuur binnen de
school komen op het gebied van: onderwijsinhoudelijke onderwerpen, werkgroepen/expertgroepen en
beleidszaken waardoor iedereen weet: wanneer, door
wie welke onderwerpen worden besproken.
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Directeur: Sandra

Primaire
staffuncties

Management team
Marcel, Sandra, Wilbert

Werkgroepen

Secundaire
Staffuncties

Expertgroepen
Passend
Onderwijs
Wilbert
Orthopedagoog
Ellen
SMW:
Grace

Team
Onderbouw

Team
Oefenbedrijven

Team
Bovenbouw

Cathy

Chaima

Marloes

Ingeborg

Benno

Ivo

Natasja

Mariette

Annemarieke G

Ilse

Paul

Erik

Liesbeth

Edo

Marjolijn

Erik

Bart

Stage: Yvonne

Saskia

Kenneth

Jolanda,

Windert

Klas
1

Klas
2
ISK

Coby
Shanta
Ayfer
Concierge
personele zaken
Facilitaire zaken

Babette

Oefenbedrijven

Klas
3

Klas
4

groepen. Er is hier een notitie van gemaakt (Bijlage 2;
notitie werk- en expertgroepen)
Deze notitie expert- en werkgroepen wordt jaarlijks
geëvalueerd en daarna door de directeur bijgesteld,
waarbij het proces van de ontwikkeling naar een PLG
zoals beschreven in het schoolplan leidend is.
Met ingang van 18-19 krijgen de expertgroepen de
taak om aan de hand van het jaarplan hun taak te
omschrijven, hun doelen te omschrijven, vergaderfrequentie te bepalen en aan te geven wanneer hun
taken voor het huidige schooljaar zijn afgerond en
gecommuniceerd kunnen worden in andere gremia.
De planning wordt ingevoegd in de agenda van elke
werkgroep welke een onderdeel vormt van de notitie.
De expertgroepen schrijven een kort verslag t.b.v. het
jaarplan-jaarverslag over hun uitgevoerde werkzaamheden als mede een voorstel voor de borging daarvan
voor de komende schooljaren. De voorzitters van de
expertgroepen zijn hiervoor eerstverantwoordelijk.
De directeur is eindverantwoordelijk voor het gehele proces.

Expertgroep

Werkgebied hoofdstuk
schoolplan

Uitstroom

3.6, 3.7, 3.8, 3.9

Methoden en Leerlijnen

3.4, 3.5

Profijt

3.2

Pedagogisch klimaat

2.2, 4

Zorgteam

2, 2.1, 2.3, 3.1, 3.3

Nederlandse Taal

3.4.1, 3.4.1.1

Klas
5

Stage

Oefenbedrijven
Daarom is er een jaarplanner gemaakt, waarin alle
overlegmomenten, vergaderingen en gemeenschappelijk schoolactiviteiten opgenomen zijn. Deze staat in de
digitale schoolagenda (Outlook) zodat iedereen op de
hoogte is van de laatste wijzigingen.
Ook is er een digitale infobrief die elke vrijdag met het
team wordt gecommuniceerd.
In het welkomstboek is het hele proces van de interne
communicatie uitvoerig vastgelegd.
Dit welkomstboek wordt elk jaar bijgesteld.

Borging:

Tijdens de jaarlijkse evaluatie van het jaarplan wordt

5.4 Werk- en expertgroepen
Fase
Pro-Act
Plan
datum
2016-2017
2017-2018

Do
jaarlijks

In het kader van de Professionele Leer Gemeenschap
heb ik ervoor gekozen om te werken met expert- en
werkgroepen. Ik heb hier een notitie van gemaakt
(werkgroepen en expertgroepen schooljaar 20172018). Deze notitie wordt jaarlijks geëvalueerd en
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de overlegstructuur geëvalueerd en bijgesteld.
De zorgstructuur wordt per onderdeel gedurende het
jaar geëvalueerd en aan het einde van het jaar bijgesteld door het zorgteam.
De coördinator passend onderwijs heeft de communicatie omtrent leerlingenzorg opgenomen in het
schoolondersteuningsprofiel (SOP).
Beiden zijn eindverantwoordelijk voor de uitvoering
van het plan en zullen jaarlijks toezien op de uitvoering van het plan en met elkaar overleggen zodat
verschillende planningen niet met elkaar conflicteren,
De directeur is eindverantwoordelijk voor (het proces van) de overlegstructuur.

Check
jaarlijks

Act
jaarlijks

daarna door de directeur bijgesteld.

Plan 2017-2018

In het kader van de Professionele Leer Gemeenschap
is ervoor gekozen om te werken met expert- en werk-
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6 PERSONEELSBELEID

6.2 Integraal personeelsbeleid

6.1 Professionele Leer Gemeenschap (PLG)
Fase
Pro-Act
Plan
Do
datum
2017-2018
2018-2019

Check

Act

Plan 2017-2018

Esloo College heeft de ambitie om te ontwikkelen tot
een Professionele Leer Gemeenschap (PLG).
‘We spreken van een professionele leergemeenschap
als de onderwijsprofessionals in een school duurzaam
individueel en samen leren om het onderwijs aan de
leerlingen en de resultaten van de leerlingen te verbeteren” (Ben vd Hilst)
Dit betekent voor het personeelsbeleid op Esloo College dat er een transitie moet plaats vinden naar een
proces waarin alle teamleden vanuit zelfreflectie en
wetende wat de doelgroep en de taak van hen vraagt,
eigen verantwoordelijkheid nemen op het gebied van
deskundigheidsbevordering, nascholing en taakuitvoering.
De rollen van de directeur, de teamleiders en teamleden zullen hierdoor veranderen en lager in de organisatie komen te liggen..
Naarmate de PLG vordert zullen de verantwoordelijkheden en daarmee de rollen verschuiven. De directeur is eindverantwoordelijk voor de sturing in dit
proces.(zie ook bijlage 5)

Directeur

We gaan uit van de volgende competenties:
• Interpersoonlijk
• Orthopedagogisch handelen
• Vakinhoudelijk en orthodidactisch handelen
• Organisatorisch
• Samenwerken met collega’s
• Samenwerken met de omgeving
• Reflectie en ontwikkeling
• Planmatig verbeteren en vernieuwen (LB)
• Hanteren van jezelf in werksituaties (LB)
• Diepgang in professioneel handelen (LB)
• (LC)
• (LC)

De competenties en de criteria staan centraal bij de
functionerings-, ontwikkelings- en beoordelingsge

6.3 Formatie en meerjarig formatieplan
Teamleiders

2016-2017
Pro act;
Bezinnen en visie

Inventariseren/
analyseren/
onderzoeken/

2017-2018
Plan: afspreken

Monitoren

2018-2019
Do; Doen

Monitoren

Monitoren

2020-2021
Check; evalueren

Monitoren

Meten
Evalueren

2021-2022
Re act; ingrijpen

Bijsturen
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Het integraal personeelsbeleid van Lucas Onderwijs
en onze school richt zich op de ontwikkeling van de
teamleden met als focus duurzame inzetbaarheid. De
bedoelde ontwikkeling is gekoppeld aan missie en de
visie van de school en aan de vastgestelde competenties. De kwaliteit van de teamleden is de sleutel tot het
resultaat van onze school en onze leerlingen.

Teamleden

Plannen
opdracht
Uitvoeren
Resultaat behalen

Het team van Esloo college zal er samen voor moeten
zorgen dat zij kunnen voorzien in de onderwijs- en
ondersteuningsbehoefte die leerlingen aan hen vragen, deze ondersteuningsbehoefte staan beschreven
in het hoofdstuk Pedagogisch klimaat.
Elk teamlid moet in het bezit zijn van of het kunnen
ontwikkelen van de volgende competenties:
• zorgen voor een omgeving waar de leerlingen zich
veilig en geaccepteerd voelen.
• duidelijk zijn naar de leerlingen: de leerlingen moeten
weten waar ze aan toe zijn, zich zeker voelen.
• het zelfvertrouwen van de leerlingen stimuleren.
• enthousiast zijn, geduld hebben, persoonsgericht
zijn en betrokken zijn bij het gehele schoolgebeuren.
• creatief om kunnen gaan met de lesstof, zodat de
juiste ingang bij de leerlingen gevonden wordt, waardoor de leerling zich naar zijn/haar mogelijkheden
optimaal kan ontwikkelen.
• in staat zijn de positieve eigenschappen van een
leerling te zien en de leerling stimuleren en aanmoedigen die positieve kanten te ontwikkelen.

sprekken en zijn verwerkt in de beoordelingsformulieren. Hiermee borgen wij dat de professionele ontwikkeling van de teamleden een standaard onderdeel
vormt van de gesprekkencyclus.
Binnen Lucas onderwijs en onze school bevorderen
wij het delen van kennis en ervaring tussen scholen
en teamleden. De Lucas academie ondersteunt kennisdeling door een uitdagend en innovatief programma.

Situatie 2017-2018

We hebben inzichtelijk hoe het personeelsbestand er
(kwalitatief en kwantitatief) uit ziet en wat wenselijk is
op een termijn van vier jaar en welke acties er ondernomen worden om het gewenste personeelsbestand
dichterbij te brengen.
De gewenst situatie is afgeleid van onze missie, visie
en afspraken.
Alle functie- en taakomschrijvingen passende bij
de gewenste situatie zijn vastgelegd en inzichtelijk
(FUWASYS) voor alle teamleden
Eindverantwoordelijke: directeur Esloo College

• de leerling keuzes geven en situaties uitleggen op
een voor hen begrijpelijke wijze.
• planmatig kunnen werken en goed zijn in het bijhouden van administratie.
• zich verantwoordelijk voelen voor het team, alle leerlingen en de schoolontwikkeling.
• zich goed voelen in een professionele leergemeenschap.

Situatie 2017-2018

We hebben inzichtelijk hoe het personeelsbestand er
(kwalitatief en kwantitatief) uit ziet en wat wenselijk is
op een termijn van vier jaar en welke acties er ondernomen worden om het gewenste personeelsbestand
dichterbij te brengen.
De gewenst situatie is afgeleid van onze missie, visie
en afspraken.
Alle functie- en taakomschrijvingen passende bij
de gewenste situatie zijn vastgelegd en inzichtelijk
(FUWASYS) voor alle teamleden.
Eindverantwoordelijke: directeur Esloo College
In onderstaande tabel is aangegeven dat er tot 2022
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Specifieke taken en functies
Aantal personeelsleden
Verhouding man/vrouw
Onderwijsassistenten
(horeca & schoonmaak)
stage coördinator
stagebegeleider
teamleiders
Specialisten magister
Specialisten rooster
Specialisten social media
ISK/NT 2 specialist
Gedragsspecialist
Schoolmaatschappelijk werkster
Specialist oudercontacten nieuwkomers
Contactpersonen
Docent techniek fiets en autopoets
MR leden: team/ouder
conciërge
administratie
directeur

Huidige situatie 2017
30
12/18
2

Gewenste situatie in 2022
32
14/18
2

professionaliseren. De gesprekkencyclus dient ondersteunend te zijn aan dat proces en teamleden inzicht
te geven in hun successen, kwaliteiten, interesses en
ontwikkelkansen.

1
2
2
1
1
1
0
1 (orthopedagoog)
1
0
0
0
2/1
1
1
1

1
2
2
3
3
3
2
2
1
1
2
1
2/1
1
1
1

Het doel van de gesprekkencyclus is om teamleden
te helpen reflecteren op hun eigen functioneren,
verantwoordelijkheid te nemen voor hun persoonlijke
ontwikkeling én uit te dagen die dingen te doen die
het eigen werkplezier, de werkprestaties en de bredere schoolontwikkeling ten goede komen.
De gesprekkencyclus verenigt dus twee verschillende
doelstellingen:
• de teamlid ondersteunen in zijn ontwikkeling én
• het functioneren van de teamlid beoordelen in
rechtspositionele zin.

weliswaar veel taken en specialisaties bijkomen, maar dat het personeelsbestand slechts met 2 personen zal
kunnen worden uitgebreid.

6.4 Schoolleiding

• De schoolleiding werkt planmatig
• De schoolleiding operationaliseert en implementeert
beleid op een zorgvuldige wijze
• De schoolleiding ondersteunt de teamleden op voldoende wijze
• De schoolleiding organiseert gespreid leiderschap
• De schoolleiding organiseert de dagelijkse gang van
zaken op een effectieve wijze.
• De schoolleiding zorgt voor een plezierig werk en
leerklimaat
• De schoolleiding heeft gevoel voor humor e kan uitstekend relativeren.
• De schoolleiding professionaliseert zich voortdurend
Eindverantwoordelijke: directeur Esloo College

6.5 Gesprekkencyclus

visie op leren en ontwikkelen. Het uitgangspunt is
dat teamleden het best tot hun recht komen als ze
aangesproken worden op dat waar ze goed in zijn en
plezier aan beleven. Dit vraagt vertrouwen in de mate
van zelfkennis en zelfsturing van teamleden en de
overtuiging dat verreweg de meeste mensen binnen
Lucas Onderwijs zichzelf willen blijven uitdagen en

We hanteren in de gesprekscyclus een waarderende
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- een jaarlijks normjaartaakgesprek
- een keer per jaar een lesbezoek en oordeel leerlingen over teamlid
- een keer per drie jaar een functioneringsgesprek of
een ontwikkelgesprek.
- een keer per 4 jaar een beoordelingsgesprek.

• Normjaartaakgesprek

De schoolleiding wordt gevormd door de directeur en
twee teamleiders.
Lucasonderwijs hecht aan integraal schoolleiderschap, hetgeen betekent dat de schoolleiding verantwoordelijk is voor de inhoud en organisatie van het
onderwijs, personeelsbeleid, financiën en facilitaire
aangelegenheden. Onze ambities zijn:
• De schoolleiding ontwikkelt innovatief beleid op
grond van strategische keuzes
• De schoolleiding richt de school in als een professionele leergemeenschap
• De schoolleiding stimuleert initiatieven van de teamleden
• De schoolleiding communiceert adequaat met het
team over de koers van de school

De gesprekkencyclus is geen doel op zich, maar een
middel om het beste in teamleden naar boven te halen
en de aanwezige kwaliteit binnen Esloo college verder
te versterken.

De gesprekkencyclus bestaat uit:

Met betrekking tot het taakbeleid heeft onze school
gekozen voor het overlegmodel. De concrete uitwerking is vastgelegd in een jaartaak en werktijdenregeling welke jaarlijks wordt besproken, geëvalueerd en
vastgelegd in een individuele normjaartaak. Tevens
worden de nascholingsplannen voor het komend
schooljaar vastgelegd.

• Lesbezoek en oordeel leerlingen over
teamlid

Voorafgaand aan een WET BIO gesprek vindt er een
lesbezoek plaats. Het teamlid kan vooraf een observatiepunt aangeven waarnaar specifiek gekeken wordt.
De coördinator Passend onderwijs komt 1 maal per
jaar, conform een opgesteld rooster, in de groep kijken
voor de rapportbesprekingen. Hij bekijkt vooral alles
rondom de leerlingen; het niveau, de afstemming,
leerinhouden en de interactie teamlid-leerling. Na
afloop van het lesbezoek wordt in afwezigheid van het
teamlid een oordeel van de leerlingen gevraagd.
Naast klassenbezoeken onderscheiden we flitsbezoeken, deze zijn niet van tevoren aangekondigd.
Na afloop van het klassenbezoek volgt (standaard)
een nagesprek waarin nieuwe afspraken worden ge-

maakt en waarin de follow-up wordt vastgelegd.

• Functioneringsgesprek

Onderdelen van het functioneringsgesprek zijn:
De 7 competenties, het welbevinden, 360 graden
feedback, school- en persoonlijke ontwikkeling op
korte en lange termijn. Daarnaast komen aan de orde:
werkdruk, loopbaanwensen, scholing, taakbeleid en
mobiliteit. Het verslag wordt opgenomen in het bekwaamheidsdossier.

• Ontwikkelingsgesprek POP

Minimaal 1 keer in de 3 jaar vindt er een POP-gesprek
plaats tussen een teamlid en een directielid. Dit popgesprek volgt altijd op een functioneringsgesprek en
de evaluatie ervan vindt plaats in een beoordelingsgesprek. Met elk teamlid wordt in het functioneringsgesprek zijn/haar taakbeleid en bekwaamheidsdossier
vastgelegd.
De inhoud van het ontwikkelingsgesprek is gebaseerd
op de competentie set en de doelstellingen van de
school en de voortgang daarvan.

• Beoordelingsgesprek

Minimaal 1 keer in de 4 jaar vindt er een beoordelingsgesprek plaats.
Het teamlid wordt beoordeeld op: competenties, persoonlijke ontwikkeling en participatie van schoolontwikkeling.
Het teamlid wordt gevraagd om 3 a 5 collega’s te
vragen 3 kwaliteiten en 3 ontwikkelkansen over hem/
haar op te schrijven.

Situatie 2017-2018

De competenties en de criteria staan centraal bij de
functionerings-, ontwikkelings- en beoordelingsgesprekken en zijn verwerkt in de beoordelingsformulieren. Hiermee borgen wij dat de professionele ontwikkeling van de teamleden een standaard onderdeel
vormt van de gesprekkencyclus.
Eindverantwoordelijke: directeur Esloo College
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6.6 Bekwaamheidsdossier
Fase
Pro-Act
Plan
datum		
2019-2020

Do
2020-2021

In het bekwaamheidsdossier laat elke leraar op individueel niveau zien op welke wijze hij gewerkt heeft aan
het op actueel peil houden van zijn beroepskwaliteit in
relatie tot de schoolontwikkeling. Daarom staan zowel
de gemaakte afspraken als de bewijsstukken geregistreerd in het bekwaamheidsdossier van het personeelslid. In 2022 willen wij het bekwaamheidsdossier
gedigitaliseerd hebben.

6.7 Deskundigheidsbevordering
Pro-act:

Om deze leerlingen onderwijs en begeleiding, op hun
niveau en naar hun mogelijkheden te bieden, beschikt
het Esloo college over onvoldoende middelen en (gekwalificeerd)personeel. Deze leerlingen vragen om een
dusdanig aangepaste (school) omgeving, begeleiding
en aanpak dat zij gebaat zijn bij een meer specifieke
en individuele vorm van onderwijs.
In de CAO is vastgelegd dat medewerkers op jaarbasis
80 uur tot hun beschikking hebben voor professionalisering (deeltijders naar rato van de werktijdfactor).
Scholing komt aan de orde bij het jaarlijkse normjaartaakgesprek, de functioneringsgesprekken, de ontwikkelgesprekken en het beoordelingsgesprek.
Medewerkers kunnen voor (persoonlijke) scholing
opteren (bij voorkeur in relatie tot de

6.8 Interne- en externe coaching
Fase
Pro-Act
Plan
Do
datum		
2018-2019		
Interne coaching

Nieuwe teamleden krijgen een welkomstpakket waarin
de benodigde informatie staat voor een goede start.
Zij krijgen een mentor toegewezen. Een keer in de
twee maanden krijgen alle nieuwe teamleden intervisie onder leiding van een teamleider gedurende een
half jaar. Mocht coaching meer nodig zijn dan stemt
de teamleider de frequentie en inhoud met het teamlid af.

Situatie 2018-2019

De twee teamleiders hebben de tijd om teamleden
intern te kunnen coachen.
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Check
2022

Act

Plan 2019-2020

In 2019-2020 gaan we ons oriënteren op de criteria
en wijze van vastlegging van het bekwaamheidsdossier.
Vanaf schooljaar 20-21 houden alle teamleden hun
bekwaamheidsdossier digitaal bij.
Eindverantwoordelijke: directeur Esloo College

organisatorische doelen van de school, de school-verbeter-doelen, de competentie set en/of het opgestelde persoonlijk ontwikkelplan) en daarnaast organiseert en faciliteert de directie teamgerichte scholing.
Ook deze scholing richt zich op het versterken van de
missie, de visie en de ambities (doelen) van de school.

Situatie 2017-2018

Dit onderwerp komt jaarlijks in de gesprekkencyclus
naar voren.
De omschrijving van de doelgroep en de daarbij behorende ondersteuningsbehoeften vormen hierbij een
leidend principe
De scholing wordt verwerkt in de normjaartaak onder
het kopje deskundigheidsbevordering. Het jaarlijkse
aanbod van Lucas Academie wordt actief onder de
aandacht gebracht bij alle medewerkers.
Eindverantwoordelijke: directeur Esloo College

Check
2019-2020

Act

De behoefte aan externe coaching kan voortkomen uit
de gesprekscyclus en wordt in principe gehonoreerd
als de interne coaching niet in die behoefte voorziet..
De behoefte aan interne en externe coaching wordt
besproken tijdens de gesprekscyclus of als er een
behoefte wordt gevoeld over een bepaald onderwerp
door een aantal mensen dan zullen de teamleiders
hier tijd aan besteden in de teambijeenkomsten.
Externe coaching trajecten op maat.
Esloo College biedt de teamleden indien gevraagd,
gewenst of nodig externe coaching aan via de Lucasacademie.

De coaching door externen kan zich richten op teamleiders en onderwijsgevenden of onderwijsondersteunend personeel die zich in professioneel opzicht
wil ontwikkelen. Bij iedere coaching vraag past een
individueel traject.

Voorbeelden van trajecten:
• Persoonlijke effectiviteit en communicatie
• “Coaching on the job”
• Persoonlijk leiderschap
• Een juiste balans tussen werk en privé
• Video interactie begeleiding
Eindverantwoordelijke: directeur Esloo College

6.9 Intervisie en collegiale consultatie
Fase
Pro-Act
Plan
Do
datum		
2017-2018
2017-2018
Binnen onze school is de intervisie opgenomen in de
interne coaching, het teamoverleg en de expertgroepen. De intervisie kan ingezet worden rond de aanpak
van leerlingen, schoolthema’s die samenhangen met
de school ontwikkel punten, thema’s en competenties.
Wij hebben de mogelijkheid voor collegiale consultatie.
Wij geven dit vorm op de volgende wijze:
Collega’s komen minimaal een keer per schooljaar
(binnen de school of buiten de school) bij elkaar in
de klas om van elkaar te leren. Degene die op bezoek
komt is op uitnodiging van het ontvangende teamlid.
Het ontvangende teamlid heeft een hulpvraag geformuleerd. In het teamoverleg wordt besproken welk
vakgebied of onderwerp in ieder geval prioriteit krijgt
en hoe vaak collegiale consultaties plaatsvinden.

6.10 Beroepshouding: individuele- en
collectieve verantwoordelijkheid

De kwaliteit van de mensen die bij Lucasonderwijs
en onze school werken is de sleutel tot succes. Naast
de lesgevende capaciteiten zijn bevlogenheid, passie
en inspiratie van onze teamleden de basis voor hun
dagelijkse inzet. Op onze school wordt veel waarde
gehecht aan de professionele instelling van de teamleden, aan een juiste beroepshouding.
Daarbij gaat het om de volgende ambities:
De teamleden:
• handelen overeenkomstig de missie en de visie va de
school
• voelen zich medeverantwoordelijk voor de ontwikke

6.11 Teambuilding en informele
activiteiten

Op onze school organiseren we diverse typen overlegvormen waarin we met elkaar overleggen over thema’s
die inhoudelijk en/of organisatorisch van belang zijn
voor de school en de leerkrachten.

Check
2019-2020

Act
2019-2020

Do 2017-2018

De intervisiegroep nieuwe teamleden is o.l.v. een
Teamleider een aantal malen bij elkaar gekomen

Do 2018-2019

Er zal wederom een intervisie groep nieuwe teamleden starten.
Daarnaast worden er o.l.v. Marko van Dtac en de
expertgroep Pedagogisch klimaat 10 intervisiebijeenkomsten georganiseerd.

Plan 2019-2020

In 2019-2020 wordt er een plan gemaakt voor collegiale visitatie
Eindverantwoordelijke: directeur Esloo College

ling van de school, de leerlingen en elkaar
• kunnen en willen samenwerken intern en extern
• voeren genomen besluiten loyaal uit
• zijn aanspreekbaar op resultaten en afspraken
• zijn gemotiveerd om zichzelf actief te ontwikkelen

Situatie 2017-2018

De individuele verantwoordelijkheid komt jaarlijks in
de gesprekkencyclus naar voren.
De collectieve verantwoordelijkheid is een onderdeel
van de jaarlijkse evaluatie van de overlegstructuur.
Eindverantwoordelijke: directeur Esloo College

De eenheid in het team wordt ook versterkt door de
gezamenlijke momenten van nascholing. We onderscheiden in het kader van teambuilding ook de meer
informele communicatiemomenten. De werkgroep
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personeelsactiviteiten organiseert jaarlijks activiteiten
voor dit onderwerp. Dit wordt jaarlijks geëvalueerd.
Daarnaast is er vaak op donderdag een uitgebreide

6.12 Verzuim en vervanging

Een zieke werknemer vraagt ziekteverlof aan bij de
directie. Deze regelt de vervanging i.s.m. de roostermakers. De werknemer meldt zich ook beter bij de
directie. Bij dreigend langduriger verzuim wordt de
werknemer opgeroepen bij arbeidsdeskundige. Bij
kort veelvuldig verzuim wordt een verzuimgesprek
gehouden door de directeur. Langdurig verzuim wordt
afgehandeld conform de Wet Poortwachter. De re-integratie voor wat betreft het functioneren op school
valt onder de verantwoordelijkheid van de directeur.
De directeur kan informatie en advies krijgen van de
verzuim coördinator van LVODH.
In de normjaartaak van alle onderwijsgevende personeelsleden is een aantal uur vervanging opgenomen.

6.13 Werving en selectie
Situatie 2017-2018

We gaan bij werving en selectie van personeel uit van
de regeling werving en selectie van Lucas onderwijs.
Bij het werven van schoolleiding gaat bij gebleken
geschiktheid de voorkeur uit naar een vrouw. Bij het
werven van teamleden wordt gebruik gemaakt van
een benoemingsadviescommissie (BAC). Deze BAC
wordt samengesteld door de directeur. Er wordt een
profielschets opgesteld met de gevraagde competenties en een beschrijving van de te volgen procedure.

6.14 Beleid m.b.t. stagiaires

borrel die de teamleden zelf organiseren.
Eindverantwoordelijke: directeur Esloo College

Mocht er door omstandigheden geen docent de lesuren kunnen geven dan zal de teamleider de leerlingen
verdelen of bij grote uitzondering naar huis sturen. In
het laatste geval zullen de ouders een brief ontvangen

Situatie 2017-2018

Het verzuim wordt gemonitord door de directeur, het
is onderdeel van de gesprekkencyclus.
5 x Per jaar gaat de directeur naar een Sociaal Medisch Overleg waar samen met HRM en de ARBO arts
de stand van zaken van de langdurig zieken wordt
besproken aan de hand van het opgestelde re-integratieplan.
Eindverantwoordelijke: directeur Esloo College

De BAC draagt een geschikte kandidaat voor om te
benoemen.
BAC bestaat uit een vertegenwoordiging van teamleden en MR.
En wordt voorgezeten door de directeur of teamleider.
Het maximaal aantal leden bedraagt 5, alle leden hebben stemrecht.
De directeur heeft vetorecht.
Eindverantwoordelijke: directeur Esloo College

Voor de aanwas van nieuwe teamleden vinden wij het
belangrijk een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling
van aankomende teamleden, daarom bieden wij stagiaires van verschillende opleidingen de gelegenheid om
ervaring op te doen. Jaarlijks wordt binnen het team
geïnventariseerd welk teamlid een stagiaire in de klas
wil begeleiden.

lening. Mogelijke stagiaires krijgen een sollicitatiegesprek met
een teamlid en teamleider.
Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB, het voormalige Calibris) heeft ons
gecertificeerd als leerwerkbedrijf voor verschillende
opleidingen.

MBO opleidingen:

PABO en Jeugd en School:

De stagiaires van de MBO opleiding: specifieke
doelgroepen en verwante opleidingen willen wij de
mogelijkheid geven om ervaring op te doen met de
PRO doelgroep omdat zij het type leerling vaak n hun
latere professie zullen tegenkomen. Veel van onze
leerlingen maken gebruik van een vorm van hulpver
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Lerarenopleiding:

Er is een tekort aan stageplaatsen voor deze opleiding.
Wij willen hen de kans geven om kennis te maken met
de PRO-doelgroep. De stagiaires leren in deze setting
pedagogische en didactische vaardigheden die zij
elders in kunnen zetten.

Situatie 2018-2019

Afgelopen schooljaar was er ontevredenheid over de
kwaliteit en betrokkenheid van de stagiaires, begeleiding en examinering vanuit het MBO.
Hierover gaan we in gesprek met de directeur van het

6.15 Professionele cultuur

In onze school komen leraren en leerlingen samen
om van- en met elkaar te leren. Wij werken aan een
cultuur die gericht is op verbetering en ontwikkeling,
waar sprake is van een continue situatie voor leerlingen en professionals. Wij doen dat langs 2 wegen:
• Onze school streeft ernaar zich te ontwikkelen tot
een professionele leergemeenschap door met elkaar
onderwijs te ontwikkelen en onderzoek te doen naar
verbeteringen. Dit kan gebeuren in een collegiale,
gelijkwaardige situatie, maar ook in een opleidingssituatie.
• We stimuleren de persoonlijke professionaliteit van

6.16 Taakbeleid

Binnen het taakbeleid van Lucasonderwijs is duurzame inzetbaarheid een aandachtspunt. Bij de invulling
van het taakbeleid op schoolniveau wordt zoveel als
mogelijk rekening gehouden met de individuele mogelijkheden van de teamleden in relatie tot hun persoonlijke omstandigheden en de levensfase waarin ze
verkeren. Op onze school krijgen alle teameden taken
toebedeeld voor het komende schooljaar en de taken
van het afgelopen schooljaar worden geëva

betreffende MBO.
Alle stagiaires voor 2018-2019 hebben een individueel
sollicitatiegesprek gehad waarin betrokkenheid en
kennis centraal stonden
De samenwerking met Pabo Leiden Jeugd en school is
naar tevredenheid verlopen en zal worden gecontinueerd.
In schooljaar 2018-2019 hebben we stagiaires van
ROC Mondriaan (9), Albeda college (5), lerarenopleiding Aardrijkskunde (2), Pabo Leiden Jeugd en School
(4).

onze teamleden door te vertrekken vanuit de eigen
passies en talenten. Scholing, onderling lesbezoek,
visitaties en collegiale consultatie zijn voorwaardelijk
voor de ontwikkeling van onze professionaliteit. We
verkennen vragen rondom de leerling en zijn ontwikkeling en rondom de effectiviteit van onderwijs
strategieën die daarop kunnen aansluiten. In 2022 is
het ons streven dat de teamleden hun eigen ontwikkeling bijhouden in een digitaal portfolio/bekwaamheidsdossier.
Eindverantwoordelijke: directeur Esloo College

lueerd. De taken zijn onderverdeeld in schooltaken,
expert- en werkgroepen. Elk jaar wordt bekeken of de
taken goed verdeeld zijn over de teamleden. Daarbij
wordt uitgegaan van hun wensen en sterke kanten.
Aangezien het een klein team is, zijn de mogelijkheden
om rekening te houden met ieders wensen niet groot
en dat maakt het team kwetsbaar.
Eindverantwoordelijke: directeur Esloo College

De stagiaires van de PABO en Jeugd en School willen
wij de mogelijkheid geven om ervaring op te doen
met PRO leerlingen. Het niveau van PRO leerlingen
start vanaf basisschoolniveau groep 4, de bijkomende
problematiek vraag veel pedagogische en didactische
kennis om de leerling verder te ontwikkelen.

pagina 49

7 FINANCIEEL BELEID

7.1 Financieel beleid Lucas Onderwijs

De afspraken met betrekking tot de financiën van
onze school zijn vastgesteld in het Financieel Beleidskader VO 2017 van Lucas Onderwijs.
In het financieel beleidskader zijn financiële uitgangspunten vastgelegd, die van belang zijn voor de begroting. Naast dit financieel beleidskader zijn er statuten
en reglementen. Deze stukken zijn te vinden op de
website van Lucasonderwijs.
Het financiële beleid van Lucas Onderwijs ten aanzien
van de scholen in het voortgezet onderwijs is er op
gericht om de navolgende doelen te bereiken:
• het waarborgen van het primaire proces op de scholen op kwalitatief voldoende niveau;
• het effectief en efficiënt inzetten van de beschikbare
middelen, gerelateerd aan het strategische beleid
van de stichting en de scholen;
• waarborgen van de continuïteit van de gehele organisatie, door het houden van voldoende reserves en

7.2 Meerjarenbegroting (MJB)

In het Strategisch Beleidsplan Lucas Onderwijs 20182022 zijn de doelen voor de verschillende beleidsterreinen opgenomen. Deze zijn uitgewerkt in het thema
“Koersbeweging” dat als bijlage is toegevoegd (zie
bijlage 3)
De doelen van het strategisch beleidsplan en het 4-jarig schoolplan vinden hun vertaling in het jaarplan,
waarbij de uit te voeren activiteiten gevolgen hebben
voor de besteding van de middelen. Een verantwoord
(meerjarig-) beleid kan alleen geformuleerd worden als er inzicht bestaat in leerlingenprognoses en
verwachtingen ten aanzien van onderwijskundige
doelstellingen die worden vertaald in personele en
materiële inzet. Deze personele en materiële inzet,
leerlingenprognoses en dergelijke worden dan doorgerekend in de begroting met behulp van de digitale
begrotingsmodule Capisci in kosten, inkomsten,
investeringen, projecten, voorzieningen en reserves.
Een begroting bestaat dus uit de begroting van het
komende jaar en minimaal 7 jaar daarna.
Het schoolplan, het meerjarig onderhoudsplan
(hoofdstuk 7.5), het meerjarig formatieplan (hoofdstuk 6.3) en het meerjarig investeringsplan (hoofdstuk
7.3) vormen uitgangspunten bij de totstandkoming
van de begroting. Tevens zijn deze meerjarenplannen
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liquiditeiten op stichtingsniveau.
Om die doelen te kunnen realiseren is een bedrijfseconomische aanpak noodzakelijk van het budget- en
vermogensbeheer op stichtingsniveau. Deze aanpak
houdt in:
• strakke budgettering (uiteraard inclusief meerjarenbegroting);
• efficiënt en effectief gebruik van beschikbare middelen;
• wettelijke regels toepassen op de administratie;
• exploitatie per school, subtotaal per regio, totaal van
geheel VO en stichting opstellen;
• toepassen van schoolvergelijking op stichtingsniveau;
• verschaffen van optimale managementinformatie op
het niveau van de school, de regio en de stichting.

de basis voor het vaststellen van de hoogte van de
dotaties/onttrekkingen aan de voorzieningen.
Alle baten en lasten, reserves, voorzieningen en nog
te besteden subsidies, die betrekking hebben op een
school, zijn ook gekoppeld aan de betreffende school.
Ieder jaar wordt door de administratie (afdeling F&A)
de uitgangspunten opgesteld die worden gehanteerd
voor de berekeningen van de (meerjaren-)begroting.
Over deze uitgangspunten wordt geadviseerd door
het BMT VO, voordat het CvB hierover een besluit
neemt. Tevens wordt door de administratie een
gedetailleerde planning van het begrotingsproces
opgesteld.
De begroting voor het komende kalenderjaar wordt
vastgesteld door het CvB. Het CvB gebruikt de gehele
begroting, dus inclusief de jaren na het eerste kalenderjaar, om te beoordelen of de begroting kan worden
vastgesteld. Het belangrijkste uitgangspunt bij het
opmaken van de begroting is dat deze in beginsel sluitend moet zijn. Bij een niet-sluitende begroting dient
in de toelichting te worden onderbouwd waarom niet
tot een sluitende begroting kon worden gekomen en
hoe het tekort in de komende jaren wordt ingelopen,
c.q. gecompenseerd. Indien het eigen vermogen van
de school te laag is dient te zijn beschreven hoe en
wanneer dit vermogen op niveau wordt gebracht.
Daarbij speelt tevens de huidige vermogenspositie en

het risicoprofiel van de individuele school een rol.
Op stichtingsniveau én per sector (PO en VO) dienen
per kalenderjaar de inkomende geldstromen niet lager
te zijn dan de uitgaande geldstromen. Indien blijkt dat
dit niet zo is, beoordeelt het bestuur of de begroting
toch kan worden vastgesteld mede in het licht van de
geldstromen die zijn begroot na het eerstvolgende
kalenderjaar.

De directeur zorgt voor de communicatie met de MR
van de school. Over de begroting, de bijzonderheden,
inhoudelijk en financieel, heeft de directeur overleg
met de MR
Eindverantwoordelijke: directeur Esloo College
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7.3 Meerjarig-investeringsplan (MIP)

Uit de kwaliteitsanalyse en het hieruit afgeleide
schoolplan komen investeringen voort.
Deze investeringen zijn opgenomen in een investeringsplan en vastgelegd in Capisci.

Een teamleider en de directeur nemen deel aan een
training beleidsrijk begroten (juni 2018) om dit onderdeel beter uit te werken.
Eindverantwoordelijke: directeur Esloo College

Hfdst SP
Bedrag
1. Missie en visie
2. Doelgroep
Adviseur arbeidstoeleiding inclusief
20.000
teamtraining
3. Onderwijskundig beleid
Implementeren Profijt
3.000
3.4. Vak- en vormingsgebieden
Methoden Nederlands (subsidie HEA) en rekenen
10.000
Methoden sociale vaardigheden
2900
3.5. Praktijkvakken en oefenbedrijven
Verbouwingen oefenbedrijven om beter aan te sluiten bij
84.000
de kansrijke beroepen
Inrichting oefenbedrijven meubilair
5.000
machines vernieuwen of laten repareren
25.000
4. Pedagogisch klimaat
Adviseur Pedagogisch klimaat inclusief teamtraining
7000
(subsidie HEA)
5. Organisatie
MT overleg, PRO den haag, Regio 9C
1500
6. Personeelsbeleid
Ruim nascholingsbudget
met als speerpunten:
Opleiding HCO Nederlands als tweede taal (subsidie
16.000
HEA)
Nascholing Sociale Vaardigheden
11.000
Nascholingen gedrag
Zie 4
Nascholing ouderbetrokkenheid nieuwkomers
2000
7. Financieel beleid
Adviseur PR en marketing
4000
8. Kwaliteit
9. Externe relaties
representatiekosten
2500
10. Gebouw
Verbouwing leerdomein en vergroten
6.000
lokalen 2e verdieping
Verbouwing leerdomein en vergroten
6..000
lokalen 3e verdieping
Meubilair leerdomeinen (Subsidie 3SO)
21.000
Meubilair oefenbedrijven
26.000
Meubilair nieuwe lokalen
7.500
zonwering
75.000
ICT
15.000
Muziekinstallatie
1.000
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Bij de opstelling van de begroting wordt voor wat
betreft het onderdeel onderhoud, uitgegaan van het
MOP van de afdeling Facilitaire Zaken (FZ).
Deze onderhoudsrapportage geeft een beeld van het
te plegen preventief, technisch en ingrijpend onder

7.5 Interne geldstromen

Voor de scholen van Lucas Onderwijs is er een procedure afgesproken met betrekking tot de inning en
verantwoording van ouderbijdragen. In de begroting
dient rekening te worden gehouden met een deel
ouderbijdrage dat niet inbaar is, omdat veel ouders
niet betalen. Er dient een deugdelijke boekhouding te
worden gevoerd over de inkomsten en uitgaven. De
informatie van de ouderbijdragen is opgenomen in
de schoolgids. Toelating van leerlingen (inschrijven op
een school) mag niet afhankelijk gesteld worden van
een geldelijke ouderbijdrage van ouders.
Het ouderbijdragenbeleid, zowel ten aanzien van de
hoogte van het bedrag als de bestemming van de
bijdrage, behoeft instemming van de Medezeggenschapsraad. Lucas

7.6 Externe geldstromen

Van het rijk ontvangt de school: lumpsumgelden en
geoormerkte gelden. De budgetten komen op Lucas niveau binnen en worden daar beheerd. Naast
de lumpsum vergoeding ontvangen we ook andere
gelden.
Esloo college ontvang naast de Lumpsum gelden en
gelden vanuit het samenwerkingsverband subsidies
vanuit de Haagse Educatieve Agenda (HEA), Ooievaarspas, het Europese Sociale Fonds (ESF) en 3SO. De
gelden worden aangevraagd vanuit de doelen van het
schoolplan. Indien gelden worden ontvangen voor

7.7 Subsidie en Sponsoring

Sponsoring door het bedrijfsleven Op 19 februari
2009 is een convenant getekend tussen verschillende
partijen (o.a. onderwijs, Ministerie van OC&W, ouders,
bedrijfsleven, scholieren). In dit convenant worden
verschillende eisen en richtlijnen vastgelegd, waar
wij ons aan dienen te houden bij het aantrekken van
sponsors.
Eindverantwoordelijke: directeur Esloo College

x
x
x
x
x
x
x
x

7.4 Meerjaren-onderhoudsplan (MOP)

x

x

houd over een periode van 40 jaren.
Afschrijvingen vinden plaats wanneer er investeringen uit eigen middelen worden gepleegd op het gebied
van gebouwen, inventaris, ICT en lesmethoden.
Eindverantwoordelijke: directeur Esloo College

Onderwijs is gebonden aan het convenant ter beperking van de schoolkosten. Alle scholen verplichten
zich in hun beleid daar rekening mee te houden.
Onze school kent een vrijwillige bijdrage: voor een kind
is dit € 100 per jaar. Van de inkomsten worden diverse
activiteiten georganiseerd (zie de schoolgids). Jaarlijks
legt de directie financiële verantwoording af aan de
MR via de jaarrekening en een begroting.
Vanuit LVODH afdeling financiën is er voorgesteld
om in het schooljaar 2018-2019 een proces van de
facturering vast te leggen voor de inkomsten van de
oefenbedrijven Horeca, Techniek, Detail en Repro. De
prijzen zijn kostendekkend.
Eindverantwoordelijke: directeur Esloo College

specifieke doelen, dienen deze gelden hieraan besteed
te worden. Voor deze geoormerkte subsidies wordt
per project een administratie bijgehouden en de
projecten worden vastgelegd in Capisci waarmee de
besteding voldoende wordt verantwoord.
Lucasonderwijs VO is niet aangesloten bij het vervangingsfonds. Voor de vervanging is in de begroting per
school jaarlijks een bestemmingsreserve ingericht van
WTF 0,4 .
Eindverantwoordelijke: directeur Esloo College

De hoofdlijnen:
• er dient draagvlak te zijn binnen de schoolorganisatie en bij de school betrokkenen;
• de sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak en doestelling van
de school;
• sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid

x
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van het onderwijs, de scholen en de daarbij betrokkenen in gevaar brengen;
• sponsoring mag niet de onderwijsinhoud beïnvloeden;
• de continuïteit van het onderwijs mag niet in gevaar
komen;

Instantie

Doel

HEA

brede buurtschool,
tranche 1
ouderbetrokkenheid,
tranche 3
veiligheid, tranche 1
Schoolsportcoördinator
ISK/NT2, tranche
arbeidstoeleiding
meubilair
basisondersteuning
Extra ondersteuning
maatwerk ouderbetrokkenheid nieuwkomers
Poolse Liaison
ex ISK

ESF
3SO
SWVZHW
Extra ondersteuning

• alle betrokkenen moeten goed geïnformeerd zijn
over de sponsorgelden.
Het convenant is op 31 december 2012 verlopen, maar
Lucas Onderwijs houdt de hoofdlijnen van het convenant aan.
In het jaarplan/jaarverslag en het financieel schoolplan/jaarverslag wordt er precies aangegeven welke
subsidies waarvoor zijn aangevraagd en de verantwoording daarvan.
De thema’s waarvoor subsidie aangevraagd wordt in
het schoolplan zijn:

Toelichting op de geldverstrekkende instanties:

• Haagse Educatieve Agenda (HEA) 2018-2022:
Ontwikkel kansen in Den Haag
De gemeente, schoolbesturen en andere organisaties
in de stad hebben samen een plan voor het onderwijs
gemaakt, de Haagse Educatieve Agenda 2018-2022.
Hierin staan 7 ambities over het onderwijs in Den
Haag voor de komende 4 jaar.
In de Haagse Educatieve Agenda 2018-2022 kunt u
lezen hoe het onderwijs in Den Haag de komende 4
jaar verbeterd wordt. Zie: https://www.denhaag.nl/
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nl/in-de-stad/onderwijs-en-studeren/haagse-educatieve-agenda-2018-2022-ontwikkel-kansen-inden-haag-.htm
• Europe Sociaal Fonds (ESF)
Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is een belangrijk instrument om de werkgelegenheid en eerlijke arbeidskansen binnen de EU te stimuleren. Nederland krijgt
tot 2020 in totaal € 450 miljoen om mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt te helpen en duurzame
arbeidsinzet van werkenden te bevorderen.
• 3SO
3SO is een onafhankelijk fonds met de bedoeling om
scholen van Lucasonderwijs te stimuleren om hun
doelen te bereiken. Het fonds probeert dit doel te
bereiken door het stimuleren van tijdelijke projecten
en te voorzien in materiele ondersteuning.
• SWVZHW; Extra ondersteuning en maatwerktrajecten
Vanuit het Samenwerkingsverband Zuid Holland West
heeft in de schooljaren 2016/17 en 17/18 de pilot extra
ondersteuning plaatsgevonden. Doel van deze pilot is
om een methode te vinden voor het toedelen van middelen voor extra ondersteuning naar de scholen en de

verantwoording ervan.
Het doel van de pilot is om een model te ontwerpen
voor de toedeling van de middelen aan scholen waarbij:
a. De middelen komen bij de scholen c.q. de leerlingen
die het nodig hebben.
b. Er een transparante wijze van toedelen van middelen is.
c. Scholen de inzet van de middelen moeten verantwoorden
d. E
 r een efficiënte, bruikbare monitor wordt opgezet. De extra ondersteuning die Esloo College biedt
is vastgelegd in het schoolondersteuningsprofiel
(SOP).
Elk schooljaar levert Esloo College een jaarplan Passend Onderwijs aan bij het SWVZHW, bestaande uit:

7.8 PR en marketing

Voor Esloo college is het van zeer groot belang dat het
aantal onder instromers vergroot.
De leerlingenstroom is de levensader van de school.
Al jaren is het aantal leerlingen die vanuit groep 8
instroomt heel laag. De school is daardoor afhankelijk
van zijinstroom vanuit het VMBO.
Om die afhankelijkheid te verkleinen is het belangrijk dat Esloo college een stevige tweestroom school
wordt met een structurele onder instroom.
De expertgroep instroom heeft in schooljaar 16-17 als
eerste een inventarisatie gemaakt waar basisscholen
naar kijken als zij een PRO school zoeken voor een
leerling.
Daarnaast is er gesproken met de VMBO scholen over
de oorzaak van afstromers in het VMBO.
Beide inventarisaties kwamen neer op het taalaanbod
voor nieuwkomers en voor ex-ISK leerlingen.
Nederlandse Taal was ook als kritische succesfactor
naar voren gekomen bij de toeleiding naar en kansrijk
beroep.
Veel basisscholen gaven ook aan niet bekend te zijn
met Praktijkonderwijs en waar Praktijkonderwijs naar
toe leidt.
We hebben vanuit deze inventarisaties de volgende
acties ondernomen in schooljaar 2017-2018:
• Opzetten ISK groep met het niveau PRO
• NT2 aanbieden voor ex ISK leerlingen van andere
scholen
• Taalaanbod vergroten en vernieuwen

a. De cyclus van planning en verantwoording waarmee de werkwijze in de tijd wordt geplaatst
b. de wijze van toedeling van middelen
c. de wijze van verantwoording van de middelen.
Maatwerk:
Naast de extra ondersteuning is er ook ruimte voor
maatwerk. Dat wordt als volgt ingebouwd. Nadat voor
een school, op basis van het verdeelmodel een budget
is vastgesteld, kan de school, op basis van de beschrijving van het aanbod aan extra ondersteuning in het
Schoolondersteuningsprofiel, een maatwerkbudget
aanvragen voor een specifieke groep leerlingen. De
school dient dan te onderbouwen welke extra inzet
voor deze doelgroep wordt gepleegd, onderscheidend
aan de inzet van de andere, vergelijkbare scholen.

• kwaliteitsverbetering van de IOP en OPP en de onderwijsmiddelen.
• Een nieuwsbrief gestuurd naar alle basisscholen met
ons nieuwe taalaanbod.
• Basisscholen uitgenodigd voor een lunch op Esloo
college, tijdens de lunch ons vernieuwde taalaanbod
gepresenteerd en een rondleiding gegeven.
• Leerlingen van groep 8 met een PRO advies uitgenodigd voor een meeloop dag
• De coördinator Passend onderwijs heeft zich aangeboden om bij externe zorgcommissies aan te sluiten
om mee te denken bij het plaatsen van leerlingen
waarover men nog twijfelt.
• De coördinator Passend onderwijs verzorgd de informatie aan groep 8 ouders over praktijkonderwijs.
Al deze acties zullen jaarlijks worden herhaald.
We hebben samen met een marketingbureau Mediaplantation bekeken hoe we de PR van Esloo college
beter vorm konden geven. De volgende acties zijn in
17-18 ingezet.
• Update van het logo
• Vernieuwen van de web site
• Content website wervend maken
• Filmpjes van alumni op de site zetten
• Google promotie zoekmachines
• Gevelpresentatie i.s.m. Haagse Kunstenaar Harold de
Bree
• Huisstijl ontwerpen en consequent doorvoeren in
alle communicatie.
Al deze activiteiten blijven binnen de afspraken die de
VO scholen met elkaar gemaakt hebben v.w.b. reclame.
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8 KWALITEIT

Lucas onderwijs stelt zijn scholen in staat en stimuleert hen het best denkbare onderwijs te bieden,
opdat iedere leerling zich kan ontwikkelen tot een
zelfbewuste, verantwoordelijke en kansrijke burger.
Het bestuur neemt graag een rol bij het bewaken van
de kwaliteit door met regelmaat met de schoolleiding
hierover in gesprek te gaan (gesprekscyclus) en daar
waar nodig ondersteuning aan te (laten) bieden. We
werken vanaf 2015 binnen het bestuur met een zogenaamd dashboard (BI-tool) om in een oogopslag te
zien hoe de school ervoor staat wat betreft de indicatoren: personeel, huisvesting, financiën, onderwijs en
kwaliteit. Door per indicator een norm te stellen, kan
op school- maar ook op bestuursniveau de ontwikkeling nauwkeurig gevolgd worden.

In het kader van verantwoording afleggen maken we
gebruik van Kwaliteitsscholen en het Schoolvenster:
Scholen op de kaart.
Voorts heeft het bestuur gesprekken met de inspecteur om de voortgang van de scholen te monitoren.
We streven kwaliteit na en we zorgen ervoor dat de
kwaliteit op peil blijft; we beoordelen de plannen van
aanpak systematisch en cyclisch. Op basis van bevindingen verbeteren we of borgen we de kwaliteit. Van
belang is dat onze kwaliteitszorg gekoppeld is aan het
personeelsbeleid. We streven ernaar dat onze medewerkers competenties ontwikkelen die gerelateerd
zijn aan de beleidsterreinen die we belangrijk vinden.
Daardoor borgen we dat de schoolontwikkeling en de
ontwikkeling van de medewerkers parallel verloopt.

Plan (afspreken en ontwerpen)

De planfase bestaat uit een ontwerp of plan voor de
verbetering van een proces of product’
Deze fase wordt ook wel onderhandelingsfase genoemd.

Do (Doen en uitvoeren)

In deze fase voer je de verbeteringen uit zoals je die
beschreven hebt in je plan.
Deze fase wordt ook wel uitvoeringsfase genoemd.

In deze fase meet je of de verandering het gewenste
resultaat heeft opgeleverd.
Is alles volgens het opgestelde plan verlopen?
Dit is in de praktijk een permanente bewaking van je
proces en de producten die het oplevert.
Deze fase wordt ook wel acceptatiefase genoemd.

In het schoolplan zijn alle activiteiten beschreven
in een PDCA cirkel waardoor alle kwaliteit geborgd
wordt. Waar mogelijk is deze ook toegepast in het
jaarplan

PDCA cirkel plus

Act (bijstellen en ingrijpen)

inspireren

reflectiefase

Afspreken
Plan
Ontwerpen

mobiliseren

onderhandelingsfase

Ingrijpen
Act
Bijstellen

Doen
Do
Uitvoeren

evaluatiefase

uitvoeringsfase

reflecteren

Evalueren
Check
Controleren
acceptatiesfase
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De pro–act–fase is een voorbereidende fase. In deze
fase gaat het in essentie om onderzoek naar mogelijke
nieuwe resultaatgebieden.
Deze fase wordt ook wel reflectiefase genoemd.

Check (evalueren en controleren)

8.1 PDCA cirkel

Brainstorm
Pro-Act
Denken

Pro Act (brainstormen en denken)

waarderen

Indien de resultaten niet het beoogde resultaat opleveren, moet het oorspronkelijke plan worden aangepast, waardoor je automatisch weer in de planfase
terechtkomt.
Deze fase wordt ook wel evaluatiefase genoemd.
De Inspireren-Mobiliseren-Waarderen-Reflecteren-cyclus of IMWR cirkel is in dit schema toegevoegd als aanvulling op de PDCA cirkel.

8.2 Schoolplan-jaarplan-jaarverslag

Het schoolplan is een 4 jarig levend document. Het
jaarplan-jaarverslag is een jaarlijks terugkerende
exercitie

8.3 Managementovereenkomst:
Commitmentbrief

1. Aan het begin van ieder schooljaar stelt de schooldirecteur, aan de hand van de opbrengsten van het
managementgesprek tussen schooldirecteur en regiodirecteur, een commitmentbrief voor het nieuwe
schooljaar op. Na bespreking met de regiodirecteur
stelt de regiodirecteur de commitmentbrief vast.
2. De afspraken die worden gemaakt in de commit

Immers één ding is het bepalen en in gang zetten van
verbeteringen maar minstens zo belangrijk is het in
beweging krijgen van management en medewerkers
om de verbeteringen door te voeren.
De rol die zij spelen bij het doorvoeren van veranderingen is cruciaal.
In het hoofdstuk over professionele leergemeenschap
wordt hier verder op ingegaan.

Inspireren

Het prikkelen van de geest, enthousiasmeren en
meekrijgen maken van medewerkers en management
voor de organisatie en de noodzaak tot continue verbetering duidelijk maken

Mobiliseren

Het in stelling brengen van medewerkers en management om de verbeteringen te realiseren, voortbordurend op de inspiratie, de missie, visie en de doelstellingen van de organisatie. Uitleg van plannen en
schetsen van toekomstperspectief.

Waarderen

Kijken naar elkaars rol in de verbeteringen en de
waardering daarvoor uitspreken. Door ieders waarde
te erkennen toon je respect en kweek je betrokken
medewerkers

Reflecteren

Terugkijken en evalueren op de resultaten die zijn behaald en wijze waarop ze behaald zijn. Leren van wat
goed is gegaan en leren van wat niet goed is gegaan.
Reflecteren is het kijken in de spiegel.

Eindverantwoordelijke: directeur Esloo College

mentbrief zijn mede gebaseerd op het schooljaarplan, het strategisch beleid van de Stichting en het
afgesproken beleid binnen de eigen scholengroep/
regio.
3 Naast de verwachtingen die de regiodirecteur heeft
van de schooldirecteur ten aanzien van de commitmentbrief worden zo nodig ook afspraken gemaakt
met betrekking tot de facilitering van de schooldi-
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recteur ten behoeve van de uitvoering van diens
taak. Daaronder wordt tevens begrepen de deskundigheidsbevordering van de schooldirecteur vanuit
het scholingsbudget van de school.
4. Het doel van de commitmentbrief is het scheppen
van beleidsruimte voor de integraal verantwoordelijke schooldirecteur. In deze overeenkomst is in
ieder geval geregeld:
a. het scheppen van heldere beleidskaders waarbinnen de schooldirecteur de verantwoordelijkheden
uitoefent;
b. het beschrijven van de eigen ambities van de
schooldirecteur ten aanzien van de ontwikkeling

8.4 Schoolgids en jaargids

In de schoolgids wordt alle informatie die niet jaarlijks
veranderd voor externen opgenomen. In de jaargids
staat de informatie die jaarlijks wisselt.
Eindverantwoordelijke: directeur Esloo College
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van de school.

Rapportage en verantwoording

Informatieverstrekking en verantwoording door de
schooldirecteur aan de regiodirecteur over de gemaakte afspraken in de managementovereenkomst,
als genoemd in artikel 10, en alle overige af te spreken
punten vindt ten minste elk kwartaal plaats tijdens
een gesprek en ten minste eenmaal per jaar in een
gesprek over de commitmentbrief als geheel.
Eindverantwoordelijke: directeur Esloo College

9 EXTERNE RELATIES
9.1 Ouders

Esloo college staat midden in Laak Noord; Molenwijk,
een ontwikkelingswijk. Het karakter van de bewoners
van de wijk kan getypeerd worden als laag opgeleid en
allochtoon. Het onderwijs dat Esloo college biedt is gericht op de kinderen van deze bevolkingsgroep. Deze
groep heeft bovendien over het algemeen een laag
intelligentieniveau en heeft zowel sociaal-emotioneel
als economisch een achterstand.
Door de verschillende sociale, etnische en religieuze
milieus van de ouders en leerlingen en versterkt door
toegenomen individualisering in de samenleving is de
pluriformiteit van de schoolbevolking groot. Voor onze
jongeren geldt daarenboven dat hun leven zich in
verschillende milieus afspeelt: het thuis- , het schoolen het straatmilieu. Doorgaans gelden in die werelden
verschillende waarden en daarvan afgeleide normen.
Missie en visie
Missie Esloo College voor wat betreft ouders:
Esloo College biedt gedurende het gehele traject van
intake tot twee jaar na afronding van school ondersteuning bij het ontwikkelingsproces van de leerling.
Dit in samenwerking met en naar behoefte van ouders
en leerling.
Wij vinden het belangrijk om een duidelijke, gestructureerde sfeer te scheppen waarin leerlingen, docenten
en ouders zich veilig, gewaardeerd, geaccepteerd en
vertrouwd voelen.
In ons logo staat de pedagogische driehoek. Hierin
staat de relatie tussen de leerlingen, school en thuis
centraal.
Ouderbetrokkenheid en Samenwerking ouders/verzorgers en school
Wij vinden het erg belangrijk, dat ouders op de hoogte
blijven van de ontwikkeling van hun kind. De betrokkenheid van ouders naar school toe vinden wij van het
grootste belang.
Vanzelfsprekend is het altijd mogelijk om bij docenten
of zorgcoördinator naar de schoolvorderingen en/of
het gedrag van hun zoon/dochter te informeren.
Zij zijn bereikbaar vóór 8.15 uur of ná 15.30 uur. Ouders kunnen eventueel een bericht achterlaten, zodat
ze zo spoedig mogelijk worden teruggebeld.
Ouderavonden
Aan het begin van het jaar worden de ouders individueel uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek
met de mentor. In dit gesprek wordt er naast een
ontspannen kennismaking, verwachtingen over en
weer uit gesproken.

Ouders worden op ouderavonden uitgenodigd om de
rapportage en/of de stagebeoordeling van hun zoon/
dochter te bespreken. Het IOP/OPP wordt alleen
aan ouders/verzorgers meegegeven. Gedurende het
schooljaar zijn er minstens 3 ouderavonden. Ouders
worden hierover tijdig geïnformeerd.
Ouders krijgen dan inzage in het IOP/OPP van hun
zoon of dochter. 1 keer per jaar is er een officiële evaluatie en worden ouders verzocht het plan te ondertekenen (juni/juli)
De leerkracht neemt het IOP/OPP van hun kind met
hen door.

Ouderinformatie

De school vindt het van groot belang dat de ouders
betrokken worden bij het onderwijs van hun kind.
De kennismakings- en rapportavonden zijn de avonden waarop algemene en/of leerling gebonden gegevens verstrekt worden. Op de website is de algemene
informatie te vinden. Ook de schoolgids biedt de
nodige informatie. Het verdient aanbeveling deze gids
zuinig te bewaren. Van tussentijdse informatie zullen
ouders op de hoogte gehouden worden middels brieven en apps die door de directie en teamleden aan de
leerlingen worden gestuurd.

Ouderbetrokkenheid Nieuwkomers, anderstalige (Poolse) ouders en persoons gerichte aanpak.

Van de 152 leerlingen is 14% van autochtone afkomst
en 86% van allochtone afkomst waarvan 12% Poolse
leerlingen.
In augustus 2017 heeft de directeur van Esloo College een beleidsmedewerker van de gemeente Den
Haag benaderd met het verzoek om hen te helpen
met een oplossing voor “het probleem met Poolse
kinderen”. Op dat moment was al een breed scala
van betrokkenen bezig het probleem op “Hollandse
wijze” op te lossen, maar de directeur zag onvoldoende effect. Het probleem was zichtbaar geworden in
een verkrachtingszaak, een “sexting-zaak” en andere
heftige gebeurtenissen en de directeur bemerkte dat
er sprake was van onvoldoende (geen) verbinding
tussen ouder-kind-school-“hulpverleners” waaronder
de politie (wijkagent en jeugdagent). De beleidsmedewerker heeft de directeur verwezen naar Nico van
Ooik (internationale politie) en die heeft de navolgende aanpak geadviseerd.
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De eerste stap in de aanpak had tot doel het vergroten van het bewustzijn op het probleem en haar
oorzaken onder alle toen al betrokken hulpverleners.
In een gezamenlijke oorzaak gerichte analyse werd
duidelijk wat de oorzaken waren van het probleem en
dat het probleem niet zozeer het gedrag van de Poolse
kinderen en hun ouders (alleen) betrof, maar vooral
ook onze “Hollandse” wijze van aanpak. Het probleem
werd daarmee “ons probleem in de aanpak van Poolse
kinderen en hun ouders”. In de analyse werden niet
alleen oorzaken zichtbaar, welke we eigenlijk al wisten,
maar werd vooral duidelijk wie wél invloed had op
die oorzaken, dat het vaak meerdere actoren tegelijk betroffen en dat barrières daarin niet afgedaan
konden worden vanuit ons referentiekader alleen.
Denk daarbij aan soms ook uitgesproken reacties als
“ze moeten maar Nederlands leren”, “ze moeten maar
vrij nemen als ik tijd heb om hen te spreken” en “als zij
niet vrijwillig positief reageren dan zoeken ze het zelf
maar uit”.
Gebaseerd op onze nieuwe “probleemstelling” heeft
de school regie gehouden op de volgende stappen,
welke wij methodisch en linguïstisch ondersteunen.
1. het houden van een korte enquête onder Poolse
kinderen en een “controlegroep” om meer inzicht te
verkrijgen in hun problemen en hun situatie
2. het houden van een kringgesprek tussen een
“Poolse politiemedewerker met didactische vaardigheden” en Poolse kinderen
3. het organiseren van een Poolse ouderavond
gericht op bewustzijn op de problematiek, benadrukken van taken, rollen en verantwoordelijkheden voor
school, kind en ouder, uitleg van het Nederlandse
schoolsysteem en het belichten van de woon-, leefen werkomstandigheden van Poolse ouders en kinderen in Nederland. Aanbieden van een gratis taalcursus
op Esloo College.
4. het organiseren van een voorlichtingsbeurs voor
(in dit geval) Poolse ouders en kinderen waarin de
aspecten onder punt 3 op een luchtige wijze worden
verbreid. Dit punt is verder gedifferentieerd naar 1e
de toegezegde voorlichting aan Poolse ouders van de
kinderen, welke nu op school zitten, ten 2e een inhoudelijke voorlichting van niet-Nederlandse nieuwkomers (schooljaar 2018-2019) op Haagse PRO-scholen
en ten 3e een voorlichting voor de “werkgroep” Poolse
kinderen op het Esloo College en leerkrachten van
deze school.
5. het versterken van een Persoon Gerichte Aanpak
(PGA) voor elk Pools kind in deze casus, zowel poten-
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tiele verdachten als potentiele slachtoffers en
6. het ondersteunen van alle oudergesprekken door
iemand met zowel didactische kwaliteiten als een
Poolse achtergrond.
In 2017 zijn we gekomen tot stap 4
Uit de eerste 2 stappen werd duidelijk dat de omstandigheden waaronder de betrokken Poolse kinderen
wonen en leven te vaak negatief werken op hun
leer- en ontwikkelmogelijkheden. De meeste kinderen
komen uit een niet volledig gezin! Hun ouders werken lang, hard en onregelmatig en hebben minder
tijd voor verdieping van de opvoeding van hun kind
onder moeilijke omstandigheden! Zeker in moeilijke
gesprekken (je doet het niet goed in de opvoeding van
je kind) bestaat een taalbarrière uit meer dan teksten
alleen. Gebrek aan inzicht in cultuur, rollen, taken en
verantwoordelijkheden maken de kans op wederzijds
onbegrip maximaal groot. Indien wij van mening zijn
dat daarin het kind centraal moet staan helpt het niet
te roepen dat de oplossing vooral alleen vanuit de
ouders dient te komen.
Bij de 3e stap werd duidelijk dat teveel Poolse ouders
een beoogd contact vermeden/ontweken, vaak zonder dit fatsoenlijk vooraf te melden. Hierop hebben
wij effectieve vervolgafspraken gemaakt. De ouders
moeten duidelijk aan hun verantwoordelijkheid
worden houden. Eventueel later wordt aan ouders
duidelijk gemaakt dat in Polen de familierechter van
zulk gedrag op de hoogte wordt gebracht met alle
mogelijke gevolgen van dien en dat er voor ons geen
belemmeringen zijn als de Nederlandse school op
dergelijke wijze de Poolse familierechter betrekt. Deze
stok achter de deur moet ouders helpen “vrijwillig” en
“vrijblijvend” niet door elkaar te halen.
Bij de voorbereiding van deze 4e stap werd duidelijk
dat het “probleem” van het Esloo College ook op andere scholen speelt. De getallen zijn nooit groot; maar
elk kind is er één. Vandaar dat deze stap resulteert in
3 afspraken. Daarna wordt bezien op welke wijze wij
kunnen aansluiten bij het idee “van Poolse Ambassadeurs” vanuit IDHEM.
Wij willen de gevolgde methodiek en haar effecten
in breed verband evalueren. Wij denken en hopen
dat deze “oorzaak gerichte, informatie gestuurde en
integrale aanpak” ons helpt in de komende tijd vergelijkbare problemen met Europese ingezetenen effectiever aan te pakken.
Alle ouders worden 2 maal per jaar uitgenodigd om
het rapport (IOP/OPP) te bespreken. Esloo College

heeft een ouderraad.
Om de ouderbetrokkenheid anderstalige (Poolse) ouders te vergroten houden wij speciale ouderavonden
waarin de rol van ouders, school, en leerlingen duidelijk worden besproken. Ouders die onzichtbaar blijven
krijgen een persoons gerichte aanpak.
Gebaseerd op onze nieuwe “Poolse probleemstelling”

9.1.1 Ouderraad

De Ouderraad van Esloo Praktijkonderwijs is een
commissie, die bestaat uit een groep actieve en enthousiaste ouders, die proberen om de andere ouders
betrokken te krijgen en/of betrokken te houden bij
wat er op school gebeurt.
We gaan ervan uit dat ouders ook tijdens de middelbare schoolperiode van uw kind betrokken willen
blijven bij:
• Wat leert hun kind op school;
• Hoe begeleidt de school hun kind bij zijn ontwikkeling;
• De zaken die binnen de school spelen.
We weten uit ervaring dat betrokkenheid bij de school
als ouder niet alleen een positief effect heeft op de
schoolprestatie van onze kinderen maar ook op de
kwaliteit van de school.

9.1.2 Medezeggenschapsraad(MR), gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) en de regiomedezeggenschapsraad (RMR)

Esloo College heeft een medezeggenschapsraad (MR).
De medezeggenschapsraad denkt mee en besluit mee
over belangrijke zaken die de school aangaan. De MR
heeft een personeels- en oudergeleding. Dit betekent dat ouders ook mee kunnen praten, denken en
beslissen.
Om medezeggenschap op een hoger niveau in de
organisatie mogelijk te maken, heeft Lucas Onderwijs
twee raden in het leven geroepen: één voor het primair onderwijs en één voor het voortgezet onderwijs.
Deze gemeenschappelijke medezeggenschapsraden
bestaan uit personeelsleden en ouders van de diverse
scholen. Een GMR praat over thema’s op stichtingsniveau, zoals het meerjaren strategisch beleidsplan, het
financieel beleid van de stichting, de klachtenregeling
van de stichting en de centrale diensten. Een GMR kan
ook het initiatief nemen om een onderwerp aan te

heeft de school regie gehouden op het stappenplan
welke wij methodisch en in hun eigen taal ondersteunen.

Samen met de school zorgen ouders voor een goede
ontwikkeling van onze kinderen.
De ouderraad zorgt voor een brug tussen de school
en ouders. Dit doet de ouderraad door:
• Het organiseren van (informatie)bijeenkomsten voor
de ouders.
• Het behartigen van specifieke belangen van de
ouders.
• Het meedenken en meepraten met de directie over
de kwaliteit van het onderwijs en andere zaken binnen de school.
Esloo College heeft sinds januari 2012 een eigen ouderraad. Deze groep enthousiaste en betrokken Esloo
ouders organiseren per jaar 6 ouderraad vergaderingen waarbij de directie of leden van het team ook
aanwezig zijn.

snijden wanneer dit een meerderheid van de scholen
betreft.
Het voortgezet onderwijs kent vanwege de organisatie
van de 26 vestigingen in drie regio’s ook drie regiomedezeggenschapsraden (RMR), die praten over bovenschoolse thema’s op het niveau van de betreffende
regio. Een MR lid van de personeelsgeleding neemt
deel aan de vergaderingen van de RMR.
Eindverantwoordelijke: directeur Esloo College
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9.2 Samenwerkingsverband

Esloo college valt onder het Samenwerkingsverband
Zuid Holland West (SWVZHW)
Het samenwerkingsverband heeft de taak de Wet
Passend Onderwijs, die op 1 augustus 2014 is ingegaan uit te voeren. Hoofddoel van Passend Onderwijs
is drieërlei:
het creëren van zo passend mogelijk onderwijs voor
alle leerlingen
het voorkomen/terugdringen van thuiszitters
een en ander binnen duidelijke financiële kaders

9.3 Bestuur

Esloo college valt onder de stichting Lucas onderwijs.
Lucas Onderwijs is een dynamisch en betrokken
onderwijsbestuur. Momenteel vallen zevenenveertig
scholen voor basisonderwijs, vier scholen voor speciaal basisonderwijs, drie expertisecentra en drie regio’s
voor voortgezet onderwijs met in totaal zesentwintig
vestigingen, onder de verantwoordelijkheid van het
bestuur van de stichting.
In het voortgezet onderwijs zijn de scholen gebundeld
tot regio’s. De drie regiodirecteuren nemen deel aan
het bestuur managementteam voortgezet onderwijs
dat het College van Bestuur ondersteunt. Esloo college is onderdeel van de regio Lucas Voortgezet Onderwijs Den Haag (LVODH)
Strategische koersbepaling Lucasonderwijs:
De bandbreedte van de koers voor de komende jaren
is in 2017 uitgezet. Vertegenwoordigers van personeel,
ouders en leerlingen hebben samen met de schooldi

9.4 Wijk en buurt

In onze visie is het volgende over de buurt opgenomen.
Buurt:
Esloo College zet zich in om de buurt te betrekken bij
het leerproces van onze leerlingen.
Esloo College is een Brede buurtschool.
Dit betekent dat wij als Brede buurtschool samen
werken met ouders, andere scholen, instellingen en/
of bedrijven om het onderwijs voor hun leerlingen
te verbreden en te verrijken. Dit gebeurt op maat,
bijvoorbeeld via extra lessen, sport- en cultuuractiviteiten, coaching, passend bij de doelgroep leerlingen.
Esloo College zoekt zoveel mogelijk samenwerking met
partijen in de wijk. Het mes snijdt aan twee kanten,
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in het schoolondersteuningsprofiel (SOP) (hoofdstuk
) staat beschreven hoe Passend onderwijs geregeld is
op Esloo college. Vanuit het samenwerkingsverband
is er een Schoolondersteuner (SOT’ter) aan het Esloo
college toegewezen. De samenwerking staat beschreven in het schoolondersteuningsprofiel (SOP).
Per schooljaar zijn er 4 directiekring PRO vergaderingen met het SWVZHW.

recties en het bestuur vijf hoofdthema’s benoemd. Dit
zijn de thema’s die het hart van ons onderwijs raken
en die in de komende jaren opgepakt gaan worden,
startend vanuit de eigenheid van Esloo college. Ons
schoolteam gaat ermee aan de slag op een manier
die past bij onze leerlingen en in hún maatschappelijke context. Het resultaat is terug te vinden vanaf 1
augustus 2018 in het schoolplan. Om de teams daarbij
te ondersteunen organiseert Lucas onderwijs studiedagen rondom deze hoofdthema’s, want samen eraan
werken leidt tot verbinding én inspiratie.
Een keer in de 4 weken komen de directeuren van
LVODH bijeen (directieberaad) en bespreken de
thema’s en actualiteiten. De regiomanager bespreekt
maandelijks met de directie van Esloo college de
voortgang van het schoolplan en andere actuele
zaken.

want leerlingen én wijkbewoners profiteren daarvan.
In de oefenbedrijven zijn de wijkbewoners van harte
welkom als klant in ons restaurant, fietsreparatie,
repro en 2e hands kledingwinkel. De klanten worden
warm onthaalt door de leerlingen en teamleden wat
als zeer prettig wordt ervaren. Het is een zeer veilige
manier om onze leerlingen praktijkervaring op te laten
doen en voor te bereiden op een externe stage. Esloo
College legt deze activiteiten vast in een jaarlijks plan
van aanpak en krijgt hiervoor een jaarlijkse subsidie
vanuit de Haages Educatieve Agenda. Daarnaast verhuren wij de gymzaal aan de basisscholen in de buurt,
kerk en de voetbalclub voor vrouwen.

werk, waarbij de brede buurtscholen elkaar bezoeken
en van elkaar leren. De opzet van deze leernetwerken
gebeurt met de scholen en wordt afgestemd op de di-

9.5 (Zorg)instanties waar we mee samen
werken

De school is geen eiland. Er vindt samenwerking plaats
met andere scholen voor speciaal voortgezet onderwijs, scholen voor regulier voortgezet onderwijs en
basisonderwijs en speciaal basisonderwijs.
Er zijn samenwerkingsverbanden o.a. met:
het CJG, Jeugdformaat, Veilig Thuis, De Waag,
De Banjaard, De Jutters, de politie, het JKZ, het HCO,
Ipse De Bruggen, De JGZ, schoolarts GGZ, het Haagse
Centrum voor Onderwijsbegeleiding (HCO), Mooi Laak,

versiteit van brede vo-scholen die er in Den Haag zijn.

Florence, Staedion, enz.
Ook zijn er contacten met PABO’s, docenten- en andere opleidingen.
De school heeft een veelheid aan contacten met
bedrijven en instellingen, waar leerlingen hun stage
verrichten en voor de begeleiding na het verlaten van
de school.

Esloo College neemt deel aan een stedelijk leernet-
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