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1. Inleiding
1.1

Beknopte beschrijving van onze school

Voor u ligt het schoolplan van Heldring College. Dit schoolplan
biedt een strategisch kader voor de jaren 2019/2023.
Heldring is een vmbo-school in de Haagse deelgemeente Segbroek. De school maakt onderdeel
uit van de stichting Lucas Onderwijs. De school streeft ernaar iedere leerling op een passend
niveau te laten uitstromen richting vervolgonderwijs. We geloven in het mogelijk maken van
kansen voor iedere leerling en stimuleren onze leerlingen om dat waar te maken. In veel
gevallen behalen leerlingen een hoger diploma dan het advies dat ze van de basisschool hebben
meegekregen. Daarnaast biedt school veel instroomleerlingen een tweede kans.De meeste
leerlingen bezitten de Nederlandse nationaliteit, maar hebben een andere culturele achtergrond
dan de Nederlandse. Veel leerlingen hebben een taalachterstand, met name op het gebied van
leesvaardigheid en woordenschat. Daarnaast hebben de meeste leerlingen die instromen vanuit
het basisonderwijs nog niet het vereiste niveau 1F voor rekenen.
De culturele achtergrond van onze leerlingen vormt echter geen afspiegeling van de omgeving.
Veel van onze leerlingen komen uit andere wijken van de stad met meer achterstanden. Het lukt
steeds beter om de school meer bekendheid te geven. Voor de stabiliteit in ons leerlingaantal 480 - zijn we nog wel mede afhankelijk van zijinstroomleerlingen in leerjaar 2 en 3.

1.2

Doelen van het schoolbeleidsplan

Dit schoolbeleidsplan geeft richting aan de ontwikkeling van onze school binnen de strategische
koers van Lucas Onderwijs. Het plan dient tevens als verantwoordingsdocument voor de Inspectie
van het Onderwijs, met een beschrijving van ons onderwijskundig beleid (hoofdstuk 3), ons
personeelsbeleid dat bijdraagt aan de ontwikkeling en uitvoering van het onderwijskundig beleid
(hoofdstuk 4) en het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van ons
onderwijs (hoofdstuk 5).
Om het schoolbeleidsplan en de daarin opgenomen ambities en doelstellingen actueel te houden,
zullen we deze jaarlijks evalueren en waar nodig bijstellen. Zo houden we de vinger aan de pols en
blijft het plan een levend document.
Een aantal van de verplichte onderdelen van het schoolplan, zoals de regelingen voor toelating
van leerlingen, de bevordering en verwijdering van leerlingen, is opgenomen in de schoolgids.
Onze schoolgids wordt jaarlijks geactualiseerd en staat op onze website en is daar voor iedere
belangstellende te raadplegen. De exameneisen en -regelingen staan in ons Examenreglement
en onze Programma’s van toetsing en afsluiting (pta). Deze worden jaarlijks vóór 1 oktober aan de
ouders en leerlingen beschikbaar gesteld. Deze documenten worden ook digitaal verstuurd aan de
Inspectie van het Onderwijs.
Voor taal- en rekenonderwijs hebben we aparte beleidsnotities. Onze zorgplicht wordt
verantwoord in ons school ondersteuningsprofiel (sop) en in het jaarplan passend onderwijs zoals
we dit aan ons Samenwerkingsverband verantwoorden. De rapportage van de vorderingen van de
leerlingen vindt continue plaats via het leerlingenadministratiesysteem Magister.

1.3

Wijze waarop dit schoolplan tot stand is gekomen

Het schoolplan 2016/2019 is destijds door de schoolleiding zonder veel inbreng van het team
onder druk van een naderend inspectiebezoek opgesteld. De school heeft hard gewerkt om de
opbrengsten op orde te brengen en te werken aan een cultuur van leren met en van elkaar (o.a.
via de methodiek van LeerKracht). In maart 2018 is de koersbeweging 2022 van Lucas Onderwijs
tot stand gekomen met daarbij de opdracht aan de scholen om zelf aan de slag te gaan met de
schoolplanontwikkeling. Op 15 juni was de gemeenschappelijke start met het personeel waarin
we het “waarom?’ centraal stelden. Via de dialoog rondom kernkwaliteiten is een werkgroep,
bestaande uit docenten en de directeur, met de resultaten aan de slag gegaan. In september vond
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een tweede gezamenlijke sessie plaats met het team waarbij de verdieping van de kernkwaliteiten
centraal stond. In januari 2019 is een definitief document opgesteld met daarin de 5 belangrijke
uitgangspunten van waaruit we de school verder willen vormgeven. Op basis hiervan hebben leden
van de schoolleiding via schrijfsessies invulling gegeven aan het schoolplan. In mei hebben de
regiodirecteur en de afdeling onderwijs, kwaliteit en innovatie van Lucas Onderwijs hun bijdrage
geleverd aan de verbeterslag op het plan. Daarna vond in juni 2019 een gemeenschappelijke
bijenkomst plaats waarop de schoolleiding nadere toelichting gaf op het plan en de laatste
bijstellingen zijn gedaan. In juli 2019 is het schoolplan aan het team gepresenteerd. Een aantal
suggesties ter verbeteringen of aanvulling is overgenomen. Hierna is het schoolplan in de mr
besproken die vervolgens instemming heeft verleend.

2. Maatschappelijke opdracht van onze school
2.1.

Missie van Lucas Onderwijs

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.
Lucas Onderwijs wil dat vormgeven door samen te werken:
vanuit waarden, in oorsprong ontleend aan de traditie van de christelijke geloofsgemeenschap;
aan aantrekkelijk onderwijs dat zich onderscheidt door ontwikkeling, aandacht voor kwaliteit,
goede zorg voor de medewerkers en solidariteit met kansarmen;
in actief partnerschap met de maatschappelijke omgeving;
met ruimte voor diversiteit van de scholen.

2.2.

Terugblik: wat hebben we in de afgelopen periode bereikt

Vanuit een positie waarbij al sinds 2014 de inspectie bezorgd was over de teruglopende resultaten
van onze school, hebben wij ons verbeterd tot een school waarbij de resultaten op orde zijn en
ook blijven. Dit is het resultaat van een combinatie aan ingezette ontwikkelingen zoals die in grote
lijnen hieronder zijn beschreven.
Wij hebben de communicatie binnen de school verbeterd. Collega’s zijn op de hoogte van wat
er speelt en worden zo veel mogelijk actief betrokken bij het ontwikkelen van plannen en
verbeteringen. Het werken met de methode van LeerKracht is daarbij een krachtige methodiek.
Ook in de besluitvorming en de samenwerking met de mr is veel verbeterd. Steeds meer
processen zijn beschreven en taken en verantwoordelijkheden duidelijk benoemd.
Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt wisten wij door actief te zijn op allerlei terreinen,
voldoende personeel aan ons te binden. We waren en zijn aantrekkelijk voor studenten. We zetten
onbevoegde collega’s tot leren aan om hun bevoegdheid te halen. We voeren gesprekken met
zieke collega’s, ondersteunen hen daar waar mogelijk en hebben daarmee het ziekteverzuim
teruggebracht. Hierdoor konden gelukkig veel van de geplande lessen en andere activiteiten
doorgaan.
We kijken ook systematischer naar de ontwikkeling van leerlingen zodat we tijdig zien wat goed
gaat en beter kan. We signaleren sneller en stimuleren leerlingen om beter te worden. Door
gerichte scholing met alle docenten zijn we beter in staat om leerlingen effectiever te laten leren
in de lessen.
We zijn ook duidelijker naar buiten toe gaan communiceren wie we zijn en waar we voor staan.
De naam van de school is tot tevredenheid van veel leerlingen veranderd van Heldring vmbo
naar Heldring College. Door onze actieve benadering richting basisscholen en veel toeleverende
scholen voor voortgezet onderwijs kennen zij ons en weten ons ook te vinden als het gaat om
plaatsing van leerlingen.
Door verstandig met het beschikbare geld om te gaan, heeft de school een gezonde financiële
positie. Dat gaf mogelijkheden om met beleid te gaan investeren. Dat hebben we met name
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gedaan door de leeromgeving voor onze leerlingen te verbeteren door een grondige renovatie
van de binnenkant van het gebouw, ict voorzieningen zoals iPad karren en touchscreens aan te
schaffen en een uitbreiding van ondersteunende medewerkers (bijv. onderwijsassistenten en stipconciërges).

2.3

Terugblik: wat is nog niet gelukt in de afgelopen periode

Ondanks dat er veel bereikt is in de afgelopen jaren, zijn er verbeterpunten te noemen en zaken
die (nog) niet goed gelukt zijn.
Docenten maken steeds beter in hun lessen duidelijk aan de leerlingen wat en hoe er geleerd gaat
worden. Maar we zijn nog niet zo ver dat we dit ook via studiewijzers voor alle vakken per periode
voor leerlingen inzichtelijk hebben.
We betrekken de leerling zelf te weinig bij het nadenken over wat goed gaat en wat beter kan.
Met behulp van instrumenten als leerlingenarena of verbeterbord in de klas binnen LeerKracht
proberen we dit zo nu en dan. Maar dat gebeurt nog te weinig, te individueel bij een enkele mentor
of te eenzijdig en alleen als het wat lastig met een klas gaat.
De gesprekken die mentoren voeren met leerlingen en hun ouders kunnen meer gestructureerd
verlopen om de opbrengsten te vergroten. Daarbij blijft de inbreng van de leerling nog te beperkt.
Het systeem van de controle op de kwaliteit is nog volop in ontwikkeling maar nog niet
doorgevoerd op alle niveaus binnen de school. Hierdoor blijft soms waardevolle informatie uit
bijvoorbeeld enquêtes liggen. Want er wordt nog onvoldoende alle stappen binnen de pdca-cyclus
goed doorlopen.
Op het niveau van de lessen zie je dat terug bij de begeleiding van leerlingen. We weten vaak veel
van ze maar gebruiken dat niet altijd goed om onze lessen daarop aan te passen.
Voor het meer betrekken van ouders bij de school zijn initiatieven genomen in kader van de
schoolplanontwikkeling en de deelname van ouders in de ouderraad en medezeggenschapsraad.
Dat heeft nog niet tot gewenst resultaat geleid. Wel blijven we fors investeren om ouders op
rapport/tafeltjesavonden te laten komen. Dit directe belang van ouders met hun kind zorgt er
wel voor dat we met een groot deel van de ouders in contact zijn. Door de enquête tevredenheid
ouders in het 3e leerjaar op een vriendelijke manier aan deze avond te koppelen, is de respons
doorgaans groter dan veel andere vmbo-scholen.
In het efficiënt gebruik van de onderwijstijd hebben wij vooruitgang geboekt door investeringen in
het pedagogisch klimaat via gerichte scholing gedragsstoornissen, lesobservaties en gesprekken
met docenten vanuit de schoolleiding en de collegiale consulten vanuit de LeerKracht groepen. Dit
beleid zullen we doorzetten.

2.4

Vooruitblik: wat komt er op ons af

2.4.1 Ontwikkelingen in de omgeving van de school
Leerlingenpopulatie

De school haalt van oudsher al meer leerlingen uit andere wijken dan de wijk waarin we liggen.
Het leerlingenaantal blijft de komende jaren minimaal stabiel. Afhankelijk van het succes van
de nieuwe acties om de school meer bekendheid te geven, is een lichte stijging van het aantal
leerlingen de komende jaren mogelijk. Er is binnen Den Haag een trend dat het aantal adviezen tl/
havo/vwo stijgt en die van vmbo bl en kl daalt. Tevens is sprake van een stijgend aantal doubleurs
in de 1e en 2e klassen op mavo/havo. Voor onze school is die daling in het vmbo nog niet direct
zichtbaar in de aanmeldingen voor het 1e leerjaar. Wel zien wij al jaren een groeiende groep
leerlingen die op hun school niet mogen blijven vanwege doubleren en verwezen worden naar o.a.
Heldring College. Dit komt door ons uitstekende netwerk, heldere communicatie naar collega voscholen en onze positieve kijk op leerlingen die een volgende kans verdienen.
Dat leidt wel tot een scheve verhouding tussen het aantal leerlingen in de onderbouw en de
bovenbouw. Maar ook tussen het niveau van de leerlingen in het 1e leerjaar versus de overige
leerjaren. Veel zijinstroom leerlingen krijgen de kans om alsnog hun tl-diploma te halen of
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komen van een havo-afdeling. Samen met de partners Diamant College en Edith Stein gaan we
een doorstroomprogramma ontwikkelen voor leerlingen die willen en volgens ons ook kunnen
doorstromen naar de havo.

Kansen voor leerlingen

Op het gebied van de segregatie zien we dat veel van onze leerlingen met een multiculturele
achtergrond geen aansluiting vinden bij de omringende scholen en vaak ook een lager advies
hebben dan ze uiteindelijk bij ons op school via het diploma weten te bereiken. Dit heeft geleid tot
een flinke tweedeling in wit/zwart en arm/welgesteld op de scholen. Deze ontwikkeling is lastig te
doorbreken.
De gemeente Den Haag heeft in haar beleid zeven ambities voor het Haagse onderwijsbeleid
2018/2022 geformuleerd waaronder: meer kansengelijkheid in het Haagse onderwijs en voor
iedere leerling een passende plek.
Ook Lucas Onderwijs heeft in het koersdocument bij “omgevingsfactoren” hier aandacht aan
besteed. In dit document staat dat extra ontwikkeltijd voor de doelgroep noodzakelijk is.
We maken dankbaar gebruik van de subsidiemogelijkheden binnen de HEA (Haagse Educatieve
Agenda) om leerlingen die het “moeilijker” hebben een extra steuntje in de rug te geven.
We proberen samen met partners drempels weg te nemen voor deze leerlingen en kansen
te bieden om zich optimaal te ontwikkelen. Dat doen we soms voor groepen (zie hierboven bij
zijinstroom en doorstroom van leerlingen) en soms is het maatwerk.
Op landelijk niveau werken sinds het voorjaar 2018 zo’n 150 leraren en schoolleiders in
ontwikkelteams binnen negen leergebieden aan voorstellen voor de herziening van de landelijke
kerndoelen en eindtermen voor het primair en voortgezet onderwijs onder de noemer curriculum.
nu. Na politieke bespreking volgt besluitvorming over de vervolgfase, waarin de opbrengsten
van Curriculum.nu worden benut om de huidige kerndoelen en eindtermen te actualiseren. Deze
ontwikkeling zal ook invloed hebben op de onderwijskundige ontwikkeling binnen onze school.
Daar waar wenselijk en noodzakelijk zullen wij hiermee aan de slag gaan en kan dit mogelijk
gevolgen hebben voor de concrete invullen of bijstellen van de plannen zoals nu beschreven in ons
schoolplan.

Vmbo-profilering

In schooljaar 2018/2019 zijn we met een werkgroep van mensen uit po en vmbo Lucas scholen
gestart met het beter bekend maken van de ontwikkelingen binnen de vmbo-scholen aan de
po-scholen. De vernieuwingen binnen de beroepsgerichte programma’s van het vmbo en het
nog beter afstemmen van advisering en plaatsing van groep 8 leerlingen waren de belangrijke
onderwerpen. Er is een informatieve bijeenkomst georganiseerd tussen groep 8 docenten uit
het po en collega’s uit het vmbo. Er is een routekaart gemaakt die groep 8 docenten kunnen
gebruiken bij gesprekken met groep 8 leerlingen en hun ouders over de mogelijkheden binnen het
vmbo. Daarnaast zijn speciaal voor groep 8 leerlingen en hun ouders voorlichtingsbijeenkomsten
georganiseerd op de Lucas vmbo-scholen.
Dit past bij de samenhang in het stelsel van po en vo uit het koersdocument van Lucas Onderwijs.

Personeelskrapte

In het rapport van de inspectie van het onderwijs “De Staat van het Onderwijs 2019” wordt
nogmaals benadrukt dat het lerarentekort de komende jaren toeneemt. Specifiek geldt dat
scholen met meer leerlingen met een niet-westerse migratie-achtergrond meer moeite hebben
om hun vacatures te vervullen. Het lerarentekort vormt daardoor een bedreiging voor gelijke
kansen in het onderwijs.
Heldring College zal nog meer moeten doen op het gebied van een positieve uitstraling als
werkgever om personeel aan te trekken en te behouden. Zie ook 2.4.2 ontwikkelingen binnen de
school en hoofdstuk 4 onder personeelsbeleid.
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2.4.2 Ontwikkelingen binnen de school
In de zomer van 2020 zal de opknapbeurt van het gebouw aan de binnenzijde zijn afgerond. Hierbij
zullen de laatste wensen van de beroepsgerichte vakken worden meegenomen.
Daarna volgt het opknappen van de buitenzijde zoals in het meerjarig onderhoudsplan is
opgenomen.
Schooljaar 2018/2019 hebben we voor het eerst gewerkt met een jaarplan passend onderwijs. Na
de evaluatie met collega-vmboscholen uit Lucas VO Den Haag en het samenwerkingsverband,
zullen we in 2019/2020 met een verbeterd jaarplan passend onderwijs gaan werken.
Er is een bestuurlijke opdracht om de profilering van de vmbo-scholen te verbeteren. Een
communicatiebureau heeft onderzoek gedaan en gesprekken gevoerd op basis waarvan elke
school een plan krijgt met voorstellen ter verbetering van de uitstraling naar buiten. Heldring
College zal de mogelijkheden van deze voorstellen bekijken en eventuele verbeteringen opnemen
in het jaarplan.
In aansluiting op de ambitie van de gemeente Den Haag, de schoolbesturen van vo-scholen
en de koersdocument van Lucas Onderwijs, is een derde Haagse opleidingsschool gestart.
Heldring College heeft zich, in samenwerking met Corbulo College en Diamant College daarbij
aangesloten. Heldring College was al actief betrokken bij het begeleiden van studenten van
verschillende Hoge Scholen. Met deze stap kunnen we ook actief betrokken zijn bij het opleiden
van nieuwe collega’s voor de toekomst en tegelijkertijd het leren binnen onze organisatie verder
ontwikkelen.

2.5

Wat willen we in de komende periode bereiken

2.5.1 Ambities en strategische beleidsdoelen van Lucas Onderwijs
In maart 2018 is in dialoog met alle geledingen binnen en rond Lucas Onderwijs een koers
vastgelegd waarin elke Lucasschool zich kan herkennen. Een duidelijke bandbreedte met alle
ruimte voor eigen verantwoordelijkheid. De invulling van die bandbreedte voor ons schoolplan is
terug te zien bij de relevante hoofdstukken over onderstaande onderwerpen.
Lucas Onderwijs gaat werken aan de volgende vijf hoofdthema’s die het hart van ons onderwijs
raken:
1.
doorlopende lijnen van po-vo & ikc;
2.
toekomstgericht onderwijs;
3.
passend Onderwijs;
4.
toekomstgericht personeelsbeleid;
5.
(be)sturingsfilosofie.
Heldring College geeft daar op de volgende wijze invulling aan:
Ad 1. We zijn bezig om een netwerk op te zetten met collega basisscholen voor de verdere
ontwikkeling van het rekenonderwijs via Snappet. We doen actief mee aan de bijeenkomsten
vmbo – en po scholen op Lucas niveau.
Ad 2. We zijn bezig om via talenturen in de onderbouw meer maatwerk te krijgen. Binnen het
vakgebied technologie neemt coderen en robotica een belangrijke plaats in. De keuzemodules
in de bovenbouw van de beroepsgerichte vakken zijn profiel overstijgend. Binnen de Haagse
opleidingsschool (zie ad 4.) zijn de 21e eeuwse vaardigheden een speerpunt.
Ad 3. We werken met een jaarplan passend onderwijs. We gaan een betere doorstroom realiseren
voor leerlingen vanuit de tl naar de havo in samenwerking met Diamant College en Edith Stein
College. We bieden nieuwe kansen voor zijinstroom van leerlingen die elders niet verder kunnen
of mogen.
Ad 4. We zijn aangesloten bij de derde Haagse opleidingsschool. We gaan het personeel meer
eigenaarschap geven in hun ontwikkeling door hen toe te rusten met instrumenten om dit beter te
kunnen doen.
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Ad 5. In dialoog komen we tot een zienswijze op sturing in verbinding met de kernwaarden van
Lucas Onderwijs. De sturingsfilosofie uit zich in taal over de wijze (houding/gedrag) waarop alle
verantwoordingsniveaus in de organisatie sturen. Elke verantwoordelijkheid laag kan concreet
aangeven hoe uiting aan de sturing wordt gegeven.

2.5.2 		 Onze ambities voor de komende vier jaar
Heldring College gaat werken aan de verdere verbetering van haar onderwijs aan de hand van de
volgende vijf uitgangspunten:
¡
¤
£
¢
∞

We zorgen dat elke leerling een passend diploma haalt, waarbij we gebruik maken van
maatwerk.
We geven vertrouwen en daar hoort verantwoordelijkheid krijgen en nemen bij.
We zijn duidelijk in wat kan, wat mag en wat moet.
We zijn behulpzaam naar anderen, gaan respectvol met elkaar om en zorgen dat iedereen zich
welkom voelt.
We zetten ons in om met elkaar de school veilig en schoon te houden.

2.5.3		 Analyse en conclusie: waar gaan we aan werken

Hiernaast zijn de resultaten zichtbaar van de swot die de schoolleiding heeft opgesteld.
Gezien de eigen sterke en zwakke punten, de ontwikkelingen die op ons afkomen en de ambities
van Lucas Onderwijs en de eigen school zijn de speerpunten van beleid voor de komende jaren:
¡
¤
£
¢
∞
§
¶
•
ª
1)
1!

begeleiding collega’s en mede opleiden van studenten binnen de opleidingsschool;
lob uitwerken en implementeren volgens wettelijke kaders;
eigenaarschap van docenten versterken;
eigenaarschap van leerlingen vergroten;
de pdca-cyclus consequent volgen;
onderzoek doen naar afwezigheid leerlingen in bovenbouw;
onderzoek doen naar de effectiviteit van het huidig taalbeleid;
het ontwikkelen van een onderscheidend profiel;
een drempelloze doorstroom naar havo/ 6-jarige havo;
technologie binnen het programma zorg & welzijn ontwikkelen;
debatteren als leerlijn ontwikkelen en opnemen in het onderwijsprogramma.

2.5.4 De speerpunten voor ontwikkeling

Hieronder worden de speerpunten beknopte toegelicht. In de bijlage met de meerjarenplanning
voor schoolontwikkeling zijn deze speerpunten opgenomen.
¡

Begeleiding collega’s en mede opleiden van studenten binnen de opleidingsschool

In principe is dit traject al van start gegaan d.m.v. de formele start van de HOS (Haagse
Opleidingsschool) schooljaar 2018/2019. Het maakte echter geen onderdeel uit van ons vorige
schoolplan en wij vinden het van belang om dit in ons huidige schoolplan wel als speerpunt op
te nemen.
Wat betreft de begeleiding van collega’s geldt dat er al langer een begeleidingsstructuur
aanwezig was met een begeleidingsplan en begeleider op school. Voor beide onderdelen
zullen we extra middelen (personeel en scholing) in gaan zetten om dit nog beter te maken.
Er is gewoon voldoende en uiteindelijk ook bevoegd personeel nodig om te zorgen dat onze
leerlingen dat passende diploma gaan halen.
¤

Uitwerken en implementeren lob volgens wettelijke kaders

De leerling is in staat zijn eigen loopbaanontwikkeling vorm te geven. Hij doet dat met een
oriëntatie op een toekomstige opleiding en (loop)baan door middel van reflectie op het eigen
handelen en reflectie op ervaringen. De leerling maakt zijn eigen loopbaanontwikkeling
inzichtelijk voor zichzelf en voor anderen door middel van een ‘loopbaandossier’.
In een loopbaandossier is opgenomen welke activiteiten zijn uitgevoerd die hebben bijgedragen
tot het ontwikkelen van de ‘loopbaancompetenties’.
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STERK

ZWAK

Inhoud
aanvullend maatwerk programma’s voor
zij-instroomleerlingen
ondersteuning van zorgleerlingen en
kansarme leerlingen
rtti - toetsing (behalve lo en ckv)

Inhoud
intrinsieke motivatie bij klassen met
veel zijinstroom leerlingen
begeleiding taalvaardigheid bij andere
vakken dan Nederlands
lob onvoldoende zichtbaar en uitgewerkt
eigenaarschap (sommige) docenten
onafgemaakte pdca-cycli
teamleiding bezig met dagelijkse gang
van zaken i.p.v. uitvoering van beleid

Voorwaarden
kleinschalig: overzichtelijk en sociaal
veilig
LeerKracht (structuur en veiligheid
lesbezoeken)
evenwichtige vak vertegenwoordiging in
de LeerKracht-teams
betrokken docenten bij leerlingen en
elkaar
organogram: verdeling rollen en taken
begeleiding nieuwe collega’s en
stagiaires
communicatie
systemen om opbrengsten te kunnen
monitoren
verzorgd gebouw
netwerk vo-scholen (zijinstroom)
naamsbekendheid, website, publieke
relaties
tevredenheidsenquête: waardering 1e en
2e jaars leerlingen

Voorwaarden
duurzame oudercontacten
tevredenheidsenquête: waardering 3e
jaars leerlingen
curriculum onvoldoende inzichtelijk voor
leerlingen
huiswerkbegeleiding bovenbouw als
ondersteunend op curriculum

KANSEN

BEDREIGINGEN

Inhoud
inhoudelijke leerlijnen op de kaart
technologie in de zorg
maatwerk diploma’s
momentum van “kansengelijkheid”:
b.v. 6 jarige havo
betrokkenheid docenten bij ontwikkeling
van de school
deskundigheidsbevordering: meer
gebruik maken van elkaars kwaliteiten /
expertise/ trainingen
Ontwikkelen onderscheidend
schoolprofiel

Inhoud
positie t.a.v. landelijke examenresultaten

Voorwaarden
goede en standvastige instroom
1e leerjaar
financieel gezond / weerstandsvermogen
samenwerking met vo-scholen
samenwerking met mbo en bedrijfsleven
po-vo netwerk Lucas
Opleidingsschool HRO
Inspraak leerlingen
meer aanwas uit omgeving halen:
Scheveningen is dichtbij

Om rekening mee te houden
dalend aantal vmbo-leerlingen
% tl-leerlingen eigen instroom is beperkt
onbevoegde docenten
concurrentie op arbeidsmarkt
ouderondersteuning op verzuim
doelgroep is taalzwak
Gevolg (strategische keuzes)
arbeidsmarkt: arbeidsrelevantie van
opleidingen (economie &ondernemen)
complementair aan overig aanbod in
omgeving of de beste erin zijn?

Gevolg (strategische keuzes)
aanpassingen gebouw
eigen lente-/zomerschool
talenturen/softskills
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Heldring College is op een aantal manieren al bezig om lob op een goede wijze vorm te geven.
Dit is nog wel een zoektocht naar wat wel of niet werkt op een wijze die recht doet aan wat in
de wet staat, waar de leerling echt wat aan heeft en die past binnen de taken van een ieder die
daarbij betrokken is.
£

Eigenaarschap van docenten versterken

Met de start van de methodiek Leerkracht hebben we een belangrijke voorwaarde gecreëerd
om met elkaar het gesprek aan te gaan over ons onderwijs en hoe wij dat samen willen
vormgeven. Na vier jaar hiermee werken, is het raadzaam om nog eens terug te gaan naar de
uitgangspunten en wat opfristrainingen te doen. Ook voor de nieuwe collega’s is dit goed.
De afgelopen jaren zijn er verschillende instrumenten gebruikt of ontwikkeld om een
bijdrage te leveren in de ontwikkeling van docenten. De Heldringles, het pop-formulier,
de leerlingenenquêtes, de verslagen binnen de gesprekkencyclus. Het personeelsdossier
is grotendeels nog een papieren dossier en er ontbreekt voor de docent overzicht op zijn
ontwikkeling. Zoals het ook voor de schoolleiding op schoolniveau ontbreekt aan een goed
overzicht van de ontwikkeling van het personeel als geheel. In overleg met de mr is al een start
gemaakt met een digitaal instrument voor lesobservatie en dit willen we doortrekken met een
digitaal instrument waarmee een docent het geheel van zijn ontwikkeling kan bijhouden; de
BOOT.
Vanuit de nieuwe cao is de ontwikkeltijd voor docenten technisch gerealiseerd. Inhoudelijk
moeten we er nog mee aan de slag. Dat is een verantwoordelijkheid voor docenten en
schoolleiding. We willen dat de speerpunten vanuit dit schoolplan de leidraad gaan vormen van
waaruit docenten invulling geven aan hun ontwikkeltijd.
Met deze maatregelen verwachten we het eigenaarschap van personeel te versterken. Daarbij
zullen we vanuit de schoolleiding vertrouwen moeten geven aan de docenten en zullen
docenten de verantwoordelijkheid moeten nemen om hier op een goede wijze invulling aan te
geven.
¢

Eigenaarschap van leerlingen vergroten

Je hoort het overal in het onderwijs: leerlingen moeten meer eigenaar worden van hun
leerproces. Het motiveert en draagt bij aan een positiever zelfbeeld. Een hoge mate van
eigenaarschap bij leerlingen zou zelfs leiden tot hogere resultaten.
Wat voor docenten geldt, geldt ook voor leerlingen. We zullen dus ook leerlingen steeds meer
vertrouwen moeten geven. Daar waar het al gebeurt op kleine schaal zien we soms succesjes.
Leerlingen die in een leerlingenarena eerlijk aangeven wat wij beter kunnen doen en wat zij
beter willen doen. Leerlingen die in een gesprek met ouders zelf duidelijk kunnen aangeven
waar ze goed in zijn en op welke wijze zij zich gaan verbeteren. Een mentor die een keer een
bordsessie met zijn klas doet en merkt dat ze hier (tijdelijk) serieus mee aan de slag gaan. Een
vaksectie die bij een onderdeel van het programma leerlingen laat kiezen hoe ze de leerstof
willen afsluiten.
Maar dat gaat met vallen en opstaan, is incidenteel en zeker (nog) niet gestructureerd opgezet
en bijvoorbeeld in leer-of ontwikkellijnen beschreven.
Als leerlingen wat te kiezen hebben, als leren voor hen zichtbaar wordt, als zij ook (mede)
doelen mogen bepalen, mogen reflecteren op wat ze leren en daar goede feedback op
krijgen, vergroot dat het eigenaarschap. Maar daar hebben ze onze hulp bij nodig; wij zijn de
professionals die dat proces inhoudelijk moeten vormgeven, begeleiden en bewaken.
∞

De pdca-cyclus consequent volgen

We starten vaak enthousiast en goed aan een ontwikkeling of verbetering maar vergeten dan
alle stappen in de pdca-cyclus goed te doorlopen of nemen daar niet de tijd voor. Of we starten
maar vergeten vooraf in onze plannen te verankeren hoe we alle stappen van de pdca-cyclus
gaan doorlopen.
Dat leidt soms tot teleurstelling of ondoorzichtige denkbeelden die de kwaliteit van ons
onderwijs niet altijd ten goede komen. Dat is op alle niveaus zonde. We zullen zorgvuldig en
consequent alle stappen in de cyclus moeten doorlopen. Dat is een opdracht voor iedereen in
de organisatie.
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Onderzoek doen naar afwezigheid leerlingen in bovenbouw

Er is ten opzichte van vier jaar geleden veel goeds bereikt met betrekking tot de aanen afwezigheid van leerlingen. Met name in de onderbouw lijkt het succesvol te zijn. De
bovenbouw blijft daarbij achter. Er is een hardnekkige groep van leerlingen die een veel te
hoog verzuim kent en daardoor minder goed presteren. Het zijn ook leerlingen die ons in de
begeleiding en in een aantal gevallen ook de leerplicht erg veel tijd kosten. We zullen op zoek
moeten naar de beste oplossing voor dit probleem.
¶

Onderzoek door naar de effectiviteit van het huidig taalbeleid

We hebben een taalbeleid, we hebben een coördinator die hierop stuurt, we hebben in onze
lessentabel aardig wat tijd opgenomen voor het vak Nederlands, we hebben ondersteunende
programma’s binnen en buiten het lesprogramma en de resultaten van onze leerlingen zijn in
het licht van de doelgroep die we hebben van voldoende niveau.
Het lijkt er echter op dat het ons nog onvoldoende lukt om dit alles ook voor alle andere vakken
ondersteunend te laten werken op de resultaten. We zullen moeten onderzoeken hoe dit komt
om daarvan te leren en ons beleid hierop aan te passen.
•

Het ontwikkelen van een onderscheidend profiel

In schooljaar 2017 – 2018 is de naam veranderd in Heldring College en is met de slogan
“Heldring Heeft Het” een forse pr-campagne gevoerd. Het lijkt er op dat de naam van de
school een positiever beeld oproept bij o.a. de basisscholen dan in de periode hiervoor. Mede
hierdoor hebben we met ingang van schooljaar 2019 – 2020 een groei van 20% aan nieuwe
aanmeldingen voor het 1e leerjaar. Een communicatiebureau heeft in opdracht van het bestuur
een voorstel gepresenteerd ter verbetering van de uitstraling naar buiten met een meer
onderscheidend profiel. Heldring College zal de mogelijkheden van deze voorstellen bekijken
en eventuele verbeteringen opnemen in het jaarplan.
ª

Een drempelloze doorstroom naar havo/ 6-jarige havo

Door de aanzienlijke zijinstroom van leerlingen in leerjaar 2 en 3 en ons beleid richting
leerlingen om te denken in kansen is er een groeiende groep leerlingen die door willen
stromen naar de havo. Het is geen enorm aantal maar het zijn wel leerlingen die deze ambitie
uitspreken voor wie wij een meer op maat doorstroomtraject willen ontwikkelen. Dat doen
we in samenwerking met Diamant College en Edith Stein College. De eerste technische stap
is reeds gezet door het vak Spaans ook als examenvak op onze school aan te gaan bieden.
Een werkgroep zal zich vervolgens moeten gaan richten op de vervolgstappen voor deze
drempelloze doorstroom naar de havo.
1)

Technologie binnen het programma zorg & welzijn ontwikkelen

In de onderbouw wordt het vak technologie gegeven. Dat kent nog geen vervolg in één van
de programma’s in de bovenbouw. De toekomst van de zorg laat zien dat er noodzaak is om
technologische ontwikkelingen in het beroepsperspectief in te passen. Het maakt wellicht ook
de keuze voor een later beroep in de zorg aantrekkelijker voor onze leerlingen.
1!

Debatteren als leerlijn ontwikkelen en opnemen in het onderwijsprogramma

In schooljaar 2018 – 2019 zijn we, samen met een aantal andere vmbo-scholen, onder regie
van Fonds 1818 en het Nederlands Debat Instituut een project debatteren gestart. Doel is om
leerlingen mondeling taalvaardiger te maken en hun kritische denkniveau te vergroten wat
ten goede komt aan hun schoolprestatie. In eerste instantie zijn de vaksecties Nederlands en
maatschappijleer hierbij betrokken maar vanuit de doelen rondom burgerschap willen we het
breder in de school brengen.
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3. Onderwijskundig beleid
3.1

De organisatie van het onderwijsleerproces binnen de school

Het onderwijs op Heldring College vindt hoofdzakelijk plaats in de vorm van vakken. Daarbinnen
wordt nieuwe kennis verbonden met wat leerlingen al weten en meemaken in het dagelijks
leven. Daarnaast ontplooien leerlingen zich ook binnen projecten, buitenschoolse activiteiten en
vakoverstijgende modules. Bij dit leerproces is het belangrijk dat de leerlingen zich meer bewust
zijn en worden van hun eigen mogelijkheden en inbreng.
De organisatie in de onderbouw (klas 1 en 2) is opgebouwd rondom leerjaren. Op basis van een
systeem van cijfers en een overgangsnormering stromen leerlingen door naar een volgend
leerjaar. De organisatie in de bovenbouw (klas 3 en 4) is ook opgebouwd rondom leerjaren. Hierbij
vormt echter leerjaar 3 en 4 binnen de gekozen sector als één geheel voor het schoolexamen.
De regels met betrekking tot de opstromen, zitten blijven en mogelijk doorstomen naar een
passender niveau zijn opgenomen in onze schoolgids.
Wanneer de school geen mogelijkheden meer ziet voor de leerling om zijn leerproces op de
school te vervolgen, wordt samen met de ouders naar een passende oplossing gezocht. Dat kan
via de route van het Flexcollege waar leerlingen maximaal 2 jaar kunnen verblijven voordat ze
uitstromen naar een kansrijk vervolgtraject. Dat kan bij een collega-school zijn waar leerlingen
een regulier vervolgtraject doorlopen. In uitzonderlijke gevallen is een vervolg op de entree
opleiding in het mbo mogelijk.
Een belangrijke voorwaarde voor succesvol onderwijs is een positief leerklimaat. Een positief
leerklimaat biedt steun en structuur waarin leerlingen in alle veiligheid kunnen werken aan hun
ontwikkeling. Heldring College is een school, waar leerlingen en medewerkers elkaar regelmatig
zien en ontmoeten: de lijnen zijn kort, hulp laat niet lang op zich wachten.

3.2

De inrichting van het onderwijsleerproces binnen de groep

3.2.1 Onderwijstijd
Per leerjaar en leerweg hebben leerlingen een basis lessentabel. Deze is opgenomen in de
schoolgids. Elke les duurt 50 minuten. Met een evenwichtige spreiding over de verschillende
leerjaren is voor elke leerling gedurende vier jaar 3700 klokuren onderwijstijd ingepland. Deze
onderwijstijd is per jaar op minimaal 189 dagen ingeroosterd. Onder onderwijstijd verstaan wij
ook het aanbod aan de leerlingen voor hulp - en ondersteuningsuren en de extra tijd op sommige
momenten in het jaar voor activiteiten die gekoppeld zijn aan onderwijskundige doelen.
Om lesuitval tegen te gaan, hebben docenten op hun rooster invaluren staan die ingezet worden
wanneer iemand afwezig is. Wanneer er onvoldoende mogelijkheden zijn om alle ingeroosterde
uren te vervangen, zorgt de school zoveel mogelijk voor een aansluitend rooster en kan het
voorkomen dat leerlingen later beginnen of eerder klaar zijn met de lessen.
Halverwege en op het einde van het schooljaar monitoren we of de gerealiseerde onderwijstijd
in balans is met de geprogrammeerde onderwijstijd. Daar waar nodig en mogelijk worden
tussentijds oplossingen gevonden om de onderwijstijd op orde te houden.
Mede op verzoek van leerlingen hebben wij een plan opgesteld om een studiecentrum in te richten
voor leerlingen die onverhoopt tussenuren hebben.
Voor het effectief benutten van de geplande onderwijstijd, zijn er structureel lesbezoeken en
nagesprekken vanuit de schoolleiding gedurende het schooljaar waarin dit onderdeel een
belangrijke plaats inneemt.
In samenwerking met leerplicht Den Haag is een convenant opgesteld waarin o.a. het
terugbrengen van het schoolverzuim is opgenomen. De school kent een strikt verzuimbeleid en
heeft ook een speciale verzuimcoördinator in dienst.
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3.2.2

Didactisch handelen

Voor het didactisch handelen in onze lessen zijn de volgende zaken belangrijk:
 ocenten gebruiken de beschikbare informatie over leerlingen bij de inrichting van hun lessen.
D
Docenten geven duidelijk aan wat er geleerd gaat worden, hoe dit gebeurt en controleren
samen met de leerlingen of het doel bereikt is.
Docenten gebruiken actieve werkvormen waarmee de leerlingen uitgedaagd worden
om te leren.
Docenten helpen leerlingen die meer moeite hebben met de lesstof. Voor leerlingen
die dit willen, proberen we extra hulp buiten de lessen te realiseren.
Docenten bieden extra lesstof aan voor leerlingen die kunnen en willen. Voor leerlingen
die dit willen, proberen we extra aanbod buiten de lessen te realiseren.
Docenten geven leerlingen het vertrouwen dat zij succesvol kunnen zijn.
Docenten leren leerlingen stapsgewijs om zelf ook verantwoordelijkheid te nemen voor
hun leren.
Docenten zorgen voor een veilig klimaat en doen daarbij ook een beroep doen op leerlingen
om een bijdrage te leveren.
Docenten nemen de evaluaties van hun lessen mee in de voorbereiding voor de vervolglessen.
(Daar waar lessen staan, geldt dit ook voor andere activiteiten die tot het leerplan van de school
horen)

3.2.3

Zicht op ontwikkeling en begeleiding

Docenten houden systematisch de voortgang van hun leerlingen bij en bespreken die voortgang
planmatig in teamverband.
Via het programma Magister is het onderwijskundig rapport inzichtelijk, worden de resultaten
vastgelegd, worden de meest belangrijke zaken m.b.t. het leren en het gedrag met elkaar gedeeld
en is het ontwikkelingsperspectief plan (opp) vastgelegd.
Onder resultaten wordt naast de cijfers bij de vakken ook verstaan de resultaten van de rttitoetsen en de Jij-toetsen (voor de vakken Nederlands, wiskunde en Engels).
Mentoren hebben gestructureerd overleg met de teamleider over de ontwikkeling van hun klas
en de individuele leerlingen. Hierbij maken we gebruik van het programma mmp wat de gegevens
vanuit Magister op overzichtelijke wijze inzichtelijk maakt. Minimaal twee keer per jaar is zo’n
overleg in breder verband met de vakdocenten per klas georganiseerd.
Er wordt gekeken of de ontwikkeling van de leerling in lijn is met wat we kunnen verwachten.
Daar waar nodig of wenselijk wordt extra hulp of uitdaging aangeboden en in samenspraak met de
leerling en de ouders vastgelegd in een verbeterplan en uitgevoerd. Deze extra hulp of uitdaging
kan soms binnen klassenverband worden georganiseerd in de vorm van individuele instructie of
juist het aanbieden van verrijkingsstof. In veel gevallen is dit buiten klassenverband in de vorm
van hulpuren voor specifieke vakken, huiswerkbegeleiding en aanvullende remedial teaching. In
bijzondere gevallen wordt via externe partners begeleiding ingezet zoals de lenteschool voor 3e
jaars leerlingen en de gerichte examentraining voor 4e jaars leerlingen.
In ons zorgplan en het jaarplan passend onderwijs is vastgelegd hoe wij de zorg inrichten en op
welke wijze wij de (extra) middelen inzetten.
De teamleiders en de directeur hebben gestructureerd overleg over de ontwikkeling van de
resultaten op het niveau van leerjaar en het totaal van de school. Ook hierbij maken we gebruik
van mmp. Direct na de zomervakantie worden de resultaten van de school inzichtelijk gemaakt in
het licht van het waarderingskader van de inspectie. Op basis hiervan worden verbeterplannen op
verschillende niveaus binnen de school opgesteld en uitgevoerd.

3.3

De inhoud van ons onderwijs

3.3.1 De inhoud in relatie tot de kerndoelen van het onderwijs.
In het ptd (onderbouw) en pta (bovenbouw) staat beschreven op welke wijze de school de
kerndoelen basisvorming realiseert en een aanbod heeft van eindtermen dat dekkend is voor
de examenprogramma’s. Op deze wijze wordt een doorgaande leerlijn gerealiseerd en worden
leerlingen inhoudelijk goed voorbereid op het vervolgonderwijs.
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Voor de referentieniveaus taal en rekenen is een apart taal – en rekenbeleidsplan beschreven.
Centraal in beide plannen staat het vroegtijdig signaleren van achterstanden en het verkleinen
dan wel wegwerken hiervan.
De lessentabel per leerjaar, leerweg en profiel is zichtbaar in onze digitale schoolgids op de
website. Wijzigingen in de lessentabel worden via instemming van de mr doorgevoerd.
Het beleid is dat iedereen in schooltijd de Nederlandse taal spreekt en schrijft. Onze
communicatie naar ouders is ook in de Nederlandse taal. In uitzonderlijke gevallen schakelen we
een tolk in.
De activiteiten gericht op het loopbaanleren staan beschreven in het lob-plan.
In de vakwerkplannen staat beschreven op welke wijze de vaksectie bijdraagt aan de verdere
ontwikkeling van deze doelen.
Heldring College heeft in het kader van toekomstgericht onderwijs het vak technologie op de
lessentabel in de onderbouw. In dit vak wordt aandacht besteed aan een aantal 21 -eeuwse
vaardigheden die wij belangrijk vinden voor iedere leerling.
Op het gebied van actief burgerschap en sociale integratie wordt er een leerlijn debatteren
ontwikkeld waarbij de vakken Nederlands en maatschappijleer het voortouw nemen. De school
participeert daarbij in een driejarige pilot debatonderwijs vmbo opgezet door het Nederlands
Debat Instituut. Daarnaast maakt het werken aan sociale vaardigheden onderdeel uit van de
mentorlessen. In de onderbouw wordt daarbij het programma “rots en water” uitgevoerd.

3.3.2.

Stage

In de onderbouw en de bovenbouw wordt een deel van het onderwijsprogramma besteed
aan stage. In de onderbouw is dit sterk gericht op het ontdekken van de mogelijkheden en
wensen van de leerlingen voor de keuze van het beroepsgerichte profiel in de bovenbouw. In de
bovenbouw sluit de stage aan bij de reeds gemaakte keuze van het beroepsgerichte vak en de (on)
mogelijkheden bij het kiezen van een vervolgopleiding.
De doelen en de wijze waarop de stage wordt ingericht, maken onderdeel van het lob-plan.
Hierin wordt ook verwezen naar de schriftelijke stageovereenkomst waarin onder andere staat
beschreven hoe de begeleiding vanuit school plaatsvindt en door wie en wat de leeractiviteiten
zijn.

3.4

Pedagogisch klimaat, schoolklimaat en veiligheid

3.4.1 Zorgplicht veiligheid op school								
De school heeft een veiligheidsbeleid en een veiligheidscommissie die periodiek overleg voert.
In deze commissie zit iemand vanuit de schoolleiding, uit het docententeam en één van de
conciërges. Er is een coördinator pesten aangesteld en er zijn een aantal collega’s opgeleid
tot aandachtsfunctionaris. De school heeft ook vertrouwenspersonen voor leerlingen. Er is een
actuele meldcode huishoudelijk geweld en kindermishandeling.
De school heeft een klachtenregeling via Lucas Onderwijs.
Jaarlijks monitoren wij zelf de beleving van de veiligheid en het welbevinden van de leerlingen in
leerjaar 1 tot en met 3. Heldring College heeft het certificaat Veilige School. Met behulp van de
Haagse veiligheidskaart wordt jaarlijks geïnventariseerd of de school voldoet aan de wettelijke
eisen aangaande schoolveiligheid en of de school zich voldoende inspant om de school veiliger te
maken.
Op onderdelen gebeurt dit ook vanuit de jeugdzorg. In sommige gevallen komen deze
onderwerpen ook aan de orde in leerlingenarena’s (onderdeel van de methodiek LeerKacht) of
in specifieke begeleidingsprogramma’s bij klassen. Op basis van de resultaten wordt het beleid
getoetst en eventueel bijgesteld.
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Wat is het gemiddelde cijfer per categorie van sociale veiligheid?					
		
Onderwijssoort
Welbevinden
Ervaren sociale
		
en fysieke veiligheid
vmbo
6,9
7,6
vmbo-b
7,0
7,6
vmbo-k
5,8
6,4
vmbo-(g)t
6,6
6,8

Aantasting sociale
en fysieke veiligheid
8,8
9,0
8,8
9,3

Uit vensters voor verantwoording: het monitoren van de sociale veiligheid van alle leerlingen 2018/2019.

In vergelijking met schooljaar 2017/2018 is het welbevinden van bbl-leerlingen en (g)t - leerlingen
gestegen en die bij kbl – leerlingen gelijk gebleven. De ervaren sociale en fysieke veiligheid is
bij de leerlingen in de bbl- kbl – en (g)tl gestegen. Op het gebied van de aantasting van sociale
en fysieke veiligheid is het bij kbl – bbl en (g)tl - leerlingen licht gedaald in vergelijking met vorig
schooljaar.
Elke drie jaar wordt een personeelstevredenheidsonderzoek uitgevoerd waarin ook vragen zijn
opgenomen over de ervaren sociale en fysieke veiligheid onder het personeel. Op basis van de
resultaten wordt samen met de pmr een plan van aanpak opgesteld met verbeterpunten.
Op onderdelen kan de ervaren sociale en fysieke veiligheid ook onderwerp van gesprek zijn in de
personeelsgesprekkencyclus. De school heeft ook vertrouwenspersonen voor personeel.
De veiligheid van de werkomgeving wordt getoetst middels de risico-inventarisatie en evaluatie
(ri&e). Hiermee wordt systematisch in kaart gebracht de gevaren en de hiermee verbonden
risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid en psychosociale belasting. Op basis van het plan
van aanpak worden de verbeterpunten die daaruit voortkomen aangepakt.

3.4.2 Pedagogisch klimaat
Pedagogisch klimaat

Een goed pedagogisch klimaat is een belangrijke voorwaarde voor leerlingen om tot ontwikkeling
te komen. Het pedagogisch klimaat is de omgeving waarin de leerlingen tot leren komen. Dit
is de fysieke omgeving, zoals het schoolgebouw en de klas. Maar nog belangrijker is de sfeer
en de wijze waarop iedereen met elkaar omgaat. Voor het Heldring college betekent dat, dat
elke leerling zichzelf mag zijn en dat we respect voor elkaar hebben. Daarbij gaan we uit van de
mogelijkheden van elke leerling en kijken we naar wat een leerling al kan en wat zijn of haar
talent is. We willen leerlingen zelfbewust en zelfverantwoordelijk maken, zodat ze leren om hun
eigen keuzes te maken.
De kernwaarden in ons pedagogisch klimaat zijn:

Autonomie:
“Ik kan het zelf”

Competentie:
“Ik kan het”

Relatie:
“Ik hoor erbij”
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Relatie

Leerlingen hebben behoefte aan relatie, zowel met hun docenten als met medeleerlingen.
Ze willen het gevoel hebben erbij te horen, deel uit te maken van onze schoolgemeenschap.
Leerlingen en docenten voelen zich gezamenlijk verantwoordelijk voor een goede sfeer op school.
Docenten en medewerkers hebben veel invloed op de kwaliteit van het pedagogisch klimaat. Niet
door op de voorgrond te treden, maar juist door het goede voorbeeld te geven en beschikbaar te
zijn voor leerlingen. Door te luisteren, vertrouwen te geven, steun te bieden, op te treden als het
echt nodig is. Dit zijn belangrijke pedagogische voorwaarden die we willen scheppen omdat wij ze
belangrijk vinden voor het ontstaan van goede relaties op school.

Competentie

We willen leerlingen stimuleren om te laten zien wat zij kunnen. Docenten nemen de ontwikkeling
van hun leerlingen serieus. Docenten bieden de leerling ruimte om passende leerdoelen voor
zichzelf te formuleren en voor hem of haar haalbare resultaten te boeken. Een combinatie van
hoge (en reële) verwachtingen en beschikbaarheid voor hulp en ondersteuning, zijn een goede
basis voor het ontwikkelen van een gevoel van competentie bij leerlingen.

Autonomie

Leerlingen stimuleren dingen zélf te kunnen doen. Zélf kunnen beslissen, zelf keuzes maken en
daar verantwoordelijkheid voor te dragen. Dat kan alleen in een omgeving waarin de eigenheid
van leerling gerespecteerd wordt. De ontwikkeling van het besef van autonomie willen we
bevorderen door het bieden van veiligheid, ruimte, begeleiding en ondersteuning. Individuele
vrijheid is belangrijk en wordt gestimuleerd, maar altijd in relatie met de ander. Dit betekent dat
we leerlingen het besef bijbrengen dat ze de individuele vrijheid van anderen respecteren.

3.5

Zorg en begeleiding

We geven leerlingen het vertrouwen dat zij succesvol kunnen zijn. We leren leerlingen stapsgewijs
om daarbij ook zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun leren en de bijdrage die ze kunnen
hebben voor een behulpzame, respectvolle, veilige en schone school.
We bespreken samen met de leerling en zijn/ haar ouders de mogelijkheden voor een passend
diploma. We leggen vast wat de leerling, de ouders en de school daarin bijdragen. We bespreken
regelmatig de voortgang hiervan en passen dit eventueel aan. We gebruiken daarbij de motivatie
van de leerling en de resultaten van de toetsen, waaronder de rtti - uitslagen.
De meeste vormen van begeleiding die een leerling nodig heeft, kunnen binnen de veilige
omgeving van de school geboden worden.
Daar waar nodig en noodzakelijk werken we samen met externe deskundigen. De
school werkt nauw samen met schoolmaatschappelijk werk (smw), de consulent van het
samenwerkingsverband, leerplicht, jeugdgezondheidszorg en cjg. Zij komen in verschillende
samenstellingen regelmatig bij elkaar. Dit heet JES: jeugdhulp en school. Met toestemming van
ouders worden leerlingen in dit team besproken en samen wordt gezocht naar oplossingen en
vervolgstappen in de begeleiding. Het doel is om voortijdig schoolverlaten te voorkomen.
Leerlingen kunnen gebruik maken van extra ondersteuning bij het leren zoals remedial teaching,
huiswerkbegeleiding en hulpuren voor verschillende vakken. Als het meer om sociaal-emotionele
zaken gaat hebben wij verschillende vormen van ondersteuning zoals de rost-en-water training,
coaching of schoolmaatschappelijk werk. Het doel is om voor alle leerlingen te komen tot een
passende plek op school en leerbaarheid in de klas. Deze vorm van ondersteuning valt onder
basis ondersteuning of extra ondersteuning. In sommige gevallen doen we een beroep op het
samenwerkingsverband voor een aanvullende bijdrage in het kader van maatwerk. Elk schooljaar
wordt een jaarplan passend onderwijs opgesteld in de school waarin we aangeven hoe we het
geld op een goede manier gaan uitgeven. Verantwoording hierover wordt afgelegd aan het
samenwerkingsverband.
Op grond van het sop (school ondersteuningsprofiel) wordt steeds een afweging gemaakt of
wij de meest passende oplossing voor onze leerlingen kunnen bieden binnen onze school. Voor
leerlingen die vroegtijdig de school moeten verlaten zorgen we dat er passend aansluitend
onderwijs georganiseerd wordt. Voor alle leerlingen die worden aangemeld via de basisschool of
via een school voor Voortgezet Onderwijs, onderzoeken we of wij de juiste school zijn. Dit gebeurt
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aan de hand van het opgestelde ondersteuningsprofiel en in overleg met de teamleiders in het
toelatings - en begeleidingsteam (tbt).
Passend onderwijs willen we duidelijker zichtbaar maken in de klas. We willen bereiken dat al
onze docenten competent zijn in klassenmanagement en kunnen differentiëren op verschillende
niveaus.
In het organiseren van extra ondersteuning zijn we steeds op zoek naar de best passende
ondersteuning aan individuele leerlingen of een (deel van de) klas. Dit is maatwerk.
De ondersteuningsbehoeften voor leerlingen en klassen worden vastgelegd in een
ontwikkelingsperspectief plan (opp).

3.6

Opbrengsten

3.6.1 Resultaten
Heldring College behaalt met haar leerlingen resultaten die ten minste op het niveau van de
basiskwaliteit liggen. De leerresultaten liggen de afgelopen drie jaar minimaal op het niveau dat
op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie verwacht mag worden.
De gemiddelde eindexamenresultaten en de doorstroom liggen in de bovenbouw op de normering
die daarvoor geldt. De leerlingen in de onderbouw behalen het opleidingsniveau dat overeenkomt
met het basisschooladvies en lopen gedurende hun schoolloopbaan weinig vertraging op.
De doorstroom van leerlingen in de onderbouw ligt voor alle leerwegen boven de inspectienorm.
In de bovenbouw ligt dit voor de bbl en kbl ook boven de inspectienorm en voor de (g)tl op de
norm. De meeste leerlingen lopen daarmee geen vertraging op in hun schoolloopbaan.
In de kbl en (g)tl bereiken we dat leerlingen boven het niveau van het basisschooladvies hun
diploma behalen.
Omdat wij veel leerlingen op een moeilijker niveau het diploma laten halen, liggen de gemiddelde
cijfers en het slagingspercentage iets lager. We blijven hoge verwachtingen houden over de
cognitieve resultaten die leerlingen kunnen bereiken gebaseerd op hun kenmerken en zijn
ambities.

3.6.2 Vervolgsucces
De bestemming van de meeste van onze leerlingen direct na het verlaten van de school is
bekend via het systeem van voroc. Voroc is een digitaal systeem voor scholen dat de overstap
van leerlingen van vo naar mbo ondersteunt. Met behulp van voroc wordt relevante informatie
over onze leerling overgedragen aan de mbo-school van aanmelding en krijgen wij vanuit het
vmbo een terugkoppeling van de aanmelding. Door middel van voroc krijgen vo-scholen, mboscholen en gemeenten inzicht in het aanmeldproces van elke leerling. Voroc is een initiatief van
Spirit4you. Spirit4you werkt vanuit een samenwerkingsverband tussen vo-, mbo- en hbo-scholen
en gemeenten in regio Haaglanden. Spirit4you probeert samen met de scholen en instellingen
voortijdig schooluitval terug te dringen en de doorstroom van vo naar vervolgonderwijs en
arbeidsmarkt te bevorderen.
Vanuit vensters voor verantwoording krijgen wij ook een terugkoppeling op het vervolgsucces van
onze leerlingen.
Daarnaast ontvangen wij vanuit het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek een jaarlijkse
rapportage over de positie van onze leerlingen gedurende de tijd op onze school en in het
vervolgonderwijs. Hierin worden de prestaties van onze leerlingen getoond op een aantal
belangrijke uitkomsten, zoals de succeskansen binnen onze school en de doorstroom naar en
succeskansen in het vervolgonderwijs. Het maakt inzichtelijk hoe uw leerlingen het doen in
vergelijking met het landelijk gemiddelde, maar ook met andere scholen die op onze school lijken
met betrekking tot enkele belangrijke kenmerken van de leerlingenpopulatie (bv. % leerlingen
met een niet-westerse migratieachtergrond of % leerlingen uit eenoudergezinnen).
(Het laatste rapport heeft betrekking op leerlingen die in de periode tussen 2008-2017
ingeschreven hebben gestaan op onze school)
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Leerwegen bbl/kbl:

Leerlingen met een migratieachtergrond halen ongeveer even vaak hun diploma onvertraagd
als leerlingen zonder migratieachtergrond. Leerlingen afkomstig uit gezinnen met relatief lage
inkomens halen minder vaak dan leerlingen uit gezinnen met relatief hoge inkomens hun vmbo
bbl-/kbl-diploma onvertraagd.
In het schooljaar 2016/2017 heeft gemiddeld 87% van onze vmbo bbl-/kbl-leerlingen een
migratieachtergrond. Dat is hoger dan het landelijk gemiddelde. In het schooljaar 2016/2017
gemiddeld 68% van onze leerlingen uit een gezin met een relatief laag inkomen. Dat is hoger dan
het landelijk gemiddelde. In het schooljaar 2016/2017 bestaat ons leerlingenbestand gemiddeld
voor 36% uit leerlingen uit eenoudergezinnen. Dat is hoger dan het landelijk gemiddelde.
Leerlingen met een migratieachtergrond stromen ongeveer even vaak door naar het mbo-niveau
2 of 3 als leerlingen zonder een migratieachtergrond. Leerlingen afkomstig uit gezinnen met
relatief lage inkomens stromen minder vaak door naar het mbo niveau 2 of 3 dan leerlingen
afkomstig uit gezinnen met relatief hoge inkomens
(uitstroomcohort 2009/2011) Het percentage dat na vier jaar een mbo niveau 2-diploma heeft
gehaald is hoger dan het landelijk gemiddelde. Van onze oud-leerlingen die zijn doorgestroomd
naar een mbo-niveau 3-opleiding, heeft 25% binnen twee jaar een mbo niveau 3-diploma
gehaald. Na drie jaar heeft 49% een mbo-niveau 3-diploma gehaald en na vier jaar is dit 59%. Het
percentage dat na vier jaar een mbo-niveau 2-diploma heeft gehaald is ongeveer gelijk aan het
landelijk gemiddelde.
Van onze vmbo bbl-/kbl-gediplomeerden staat 5% na drie jaar niet meer ingeschreven in het
bekostigd onderwijs en heeft ook geen diploma gehaald. Na vier jaar ligt dit percentage op 7%
en na vijf jaar op 9%. Het percentage dat na vijf jaar niet meer staat ingeschreven en ook geen
diploma heeft gehaald is lager dan het landelijk gemiddelde.

Leerweg gl/tl:

Leerlingen met een migratieachtergrond halen minder vaak hun diploma onvertraagd dan
leerlingen zonder migratieachtergrond. Leerlingen afkomstig uit gezinnen met relatief lage
inkomens halen minder vaak dan leerlingen uit gezinnen met relatief hoge inkomens hun vmbo
gl-/tl-diploma onvertraagd.
In het schooljaar 2016/2017 heeft gemiddeld 74% van onze vmbo gl-/tl-leerlingen een
migratieachtergrond. Dat is hoger dan het landelijk gemiddelde.
In het schooljaar 2016/2017 gemiddeld 78% van onze leerlingen uit een gezin met een relatief
laag inkomen. Dat is hoger dan het landelijk gemiddelde.
In het schooljaar 2016/2017 bestaat ons leerlingenbestand gemiddeld voor 45% uit leerlingen
uit eenoudergezinnen. Dat is hoger dan het landelijk gemiddelde.
Leerlingen met een migratieachtergrond stromen ongeveer even vaak door naar het mbo-niveau
4 of havo als leerlingen zonder een migratieachtergrond. Leerlingen afkomstig uit gezinnen met
relatief lage inkomens stromen even vaak door naar het mbo niveau 4 of havo als leerlingen
afkomstig uit gezinnen met relatief hoge inkomens.
Voor onze school ligt het percentage doorstromers naar het mbo niveau 4 op 80%. Dat is hoger
dan het landelijk gemiddelde. Op onze school stromen jongens minder vaak door naar mbo-niveau
4 of havo dan meisjes.
Vanwege te kleine aantallen kan het Regieorgaan helaas geen cijfers presenteren voor het
doorstroomsucces op langere termijn van deze groep leerlingen.
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3.6.3 Toetsing en afsluiting
Onze school heeft een pta en examenreglement dat voldoet aan de eisen van de wetgeving.
De examinering verloopt volgens pta en examenreglement. Er is een examencommissie
bestaande uit een voorzitter (de directeur), een secretaris en twee leden uit het onderwijzend
personeel. Zij komen regelmatig bijeen om de kwaliteit van de uitvoering van schoolexamens
en centrale examens te evalueren en bij te stellen. Daarnaast beoordelen zij de ingebrachte
onregelmatigheden m.b.t. fraude en onjuist gedrag tijdens examenzittingen en geven een advies
af aan de directeur m.b.t. het nemen van besluiten.
De school heeft een extra controle op de basiskwaliteit van schoolexamens en centrale examens
door middel van het centraal inleveren (en opslaan) van het gemaakte schriftelijke werk.
Met een aantal vakken die vaak praktijkgerichte schoolexamen onderdelen in hun pta hebben
opgenomen, wordt een verbeterslag doorgevoerd in de vastlegging van de wijze van beoordeling
(leren van elkaar).
De school heeft ook een toetsprotocol voor het geheel van de opleiding.

3.7

Samenwerking

Onze school werkt samen met andere scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in een
samenwerkingsverband passend voortgezet onderwijs Den Haag
www.swvzhw.nl
Voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte treedt de school in overleg met instanties als
dat nodig is. Het samenwerkingsverband streeft ernaar dat alle vo-leerlingen in de regio Den
Haag een passend diploma kunnen behalen, onafhankelijk van hun ondersteuningsbehoefte, of
een passende en duurzame plek op de arbeidsmarkt en in de maatschappij innemen. Vanwege
de omvang is het samenwerkingsverband opgedeeld in drie directiekringen. Heldring College
participeert in de vmbo-kring. Regelmatig is er overleg en via de zogenaamde plaatsingstafels
proberen wij ervoor te zorgen dat elke leerling op de juiste plek terecht komt.
Tevens werken we samen binnen Spirit4you om voortijdig schooluitval terug te dringen en de
doorstroom van vo naar vervolgonderwijs en arbeidsmarkt te bevorderen.
Met leerplicht van Den Haag is een samenwerking om schoolverzuim tegen te gaan. Met alle
scholen in Den Haag is een bestuurlijk convenant opgesteld waarin alle partijen beschreven
hebben hoe zij de samenwerking willen uitvoeren, evalueren en borgen.
Vanuit het zorgteam is er de samenwerking met de schoolarts.
Vanuit het koersplan Lucas Onderwijs doorlopende leerlijnen po-vo werken we vanuit de Lucas
vmbo-scholen samen met de po-scholen.
De gemeente Den Haag heeft haar onderwijsbeleid beschreven in de Haagse Educatieve Agenda
2018 -2022 ‘Ontwikkel kansen in Den Haag’ (hea). Heldring College maakt gebruik van de
subsidiemogelijkheden binnen deze agenda. Als zodanig werken wij met hen samen aan het
bereiken van de doelen.
Binnen de lob is er intensieve samenwerking met Jinc. Via het JINC-programma maken ze kennis
met allerlei beroepen, ontdekken ze welk werk bij hun talenten past en leren ze solliciteren.
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4. Personeelsbeleid
Organogram
Regiodirecteur
dhr. J. van Dam

diverse
functionarissen
waaronder oop

Locatiedirecteur
dhr. P. van der Burgt
Teamleider
leerjaar 1
dhr. R. Schreuder

Teamleider
leerjaar 4
dhr. G. Ishaak

Teamleider
leerjaar 3 en 4 EO
dhr. E. Wijler

Teamleider
leerjaar 3 en 4 ZW
mw. I. Andela

Docententeam
zoco

Docententeam
decaan

Docententeam
veiligheidscommissie

Docententeam
kunstcoördinator

Docententeams
Mentorenteams en
Leerkracht teams

4.1

Visie en uitgangspunten

Uitgangspunten en doelstellingen personeelsbeleid Lucas Onderwijs
Het toekomstgericht personeelsbeleid richt zich vanuit de Lucasgedachte op kennis, waardering
en uitdaging in gedeeld eigenaarschap. Zie hiertoe onderstaand schema.
Wat doen we?
We trekken voldoende en
kwalitatief goede leraren aan
We professionaliseren continu

We dragen zorg voor duurzame
inzetbaarheid van medewerkers

Wat zien we in 2022
We geven gericht uiting en vorm
aan aantrekkelijk werkgeverschap
We ondersteunen en voeden het gevoel van
professionele ruimte, competentie en relatie bij
medewerkers
We ondersteunen de mogelijkheid om te groeien
We maken gebruik van kennis en vaardigheden
binnen en buiten Lucas
Personeelsbeleid ten dienste van het
onderwijsbeleid
Personeelsbeleid is maatwerk
Inspanningsverplichting van werkgever en
werknemer voor een optimale werksituatie

4.1.2 Strategische doelstellingen

We voeren personeelsbeleid op schoolniveau dat bijdraagt aan de ontwikkeling en uitvoering van
het onderwijskundig beleid. Het groeiende probleem van een dreigend personeelstekort, enerzijds
veroorzaakt door vergrijzing en anderzijds door onvoldoende aanwas van nieuwe docenten, maakt
het noodzakelijk vroegtijdig en handig hierop in te spelen.
Heldring College is mede om die reden een opleidingsschool geworden en werkt samen met
de Hogeschool Rotterdam. Studenten kunnen hier terecht voor hun stage en begeleiding. Via
aantrekkelijk werkgeverschap proberen we de grootste talenten te behouden.
De school streeft ernaar voldoende gekwalificeerd personeel aan te stellen. Het ideale plaatje,
100% bevoegd, lijkt gezien de huidige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt een utopie. Het beleid
is erop gericht zo vroeg mogelijk in te spelen op (mogelijke) personeelsmutaties en aantrekkelijk
werkgeverschap te bieden.
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4.2

Verdeling personeel

De verdeling van het personeel in het schooljaar 2018/2019 is als volgt:
Verhouding man / vrouw binnen de organisatie is tamelijk in balans geweest, namelijk 29 om 34.
Dit betreft het totale personeel, inclusief de tijdelijke krachten en de onderwijsassistenten. Onder
het onderwijzend personeel een vergelijkbare situatie.
Binnen Lucas Onderwijs is geen sprake van een ondervertegenwoordiging van vrouwen in de
functie van directeur onderscheidenlijk adjunct-directeur.
In het schooljaar 2019/2020 zijn de verhoudingen nagenoeg hetzelfde.
Verdeling personeel maart 2019
man

vrouw

34

Verdeling personeel start 2019 - 2020
man

29

vrouw

28

34

4.2.1 bevoegd / onbevoegd en verdeling naar leeftijd
Voor deze verdelingen is het uitgangspunt de start van het schooljaar 2019/2020. Per 1 september
2019 zijn er 12 docenten nog studerend. Dat is 24% van het totaal aantal docenten. Dit percentage
zal gedurende het jaar dalen, omdat enkele docenten hun studie bijna hebben afgerond. In de
voortgangsgesprekken met onbevoegde docenten is de studie een terugkerend onderwerp. Daar
waar mogelijk bieden we ondersteuning aan. Het beleid is erop gericht om alle docenten hun
bevoegdheid te laten halen.
Tevens is het van belang het natuurlijk
verloop kritisch in de gaten te houden
en (voor)tijdig in te spelen op denkbare
scenario’s. Van alle personeelsleden (op
en oop samen 62) zijn 8 personen 60 jaar
of ouder op 1 september 2019.

% vrouwen in de schoolleiding
man

vrouw

4.2.2 verdeling schoolleiding
De schoolleiding is vanaf vier jaar geleden
grotendeels in korte tijd compleet
vervangen, omdat de school in zwaar weer
dreigde te geraken. Bij de samenstelling
van de nieuwe schoolleiding is vooral
gekeken naar de juiste combinatie
van talenten die de school van nieuwe
impulsen kon voorzien. De verdeling
man/ vrouw was op dat moment van
ondergeschikt belang.
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4.2.3 Managementstatuut vo
In het Managementstatuut vo Lucas zijn de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden
opgenomen van de schooldirecteur en de regiodirecteur. Ook het beoordelingstraject van beiden
is hierin omschreven.

4.2.4 Bekwaamheidsdossier
Docenten dienen bekwaam te zijn en de mogelijkheid te krijgen om die bekwaamheid te
onderhouden. In een bekwaamheidsdossier staan de afspraken die de schoolleiding en de docent
hebben gemaakt over de persoonlijke ontwikkeling van de docent.
Op Heldring zijn de volgende tools beschikbaar:
gesprekkencyclus (zie 4.3.2) pol- formulieren (voor persoonlijk ontwikkel doel);
ontwikkeltijd voor de docent binnen de normjaartaak;
10% deskundigheidsbevordering binnen de normjaartaak;
feedback op lesbezoeken;
leerlingenenquetes die feedback geven over het functioneren van docenten.
In de komende periode moet de school onderzoeken hoe en waar de combinatie van papieren en
digitale informatie het best kan worden opgeslagen.

4.3

Professionaliseringskaders

De school streeft naar uitsluitend bevoegde docenten. Afspraken over het behalen van de
bevoegdheid zijn schriftelijk vastgelegd. Via het regelmatig voeren van voortgangsgesprekken
wordt hierop gestuurd.
Heldring College reserveert 10% van de normjaartaak voor professionalisering. Daarvan is 50%
gereserveerd voor LeerKracht. De overige 50% is bestemd voor de eigen ontwikkeing docent. Ook
het persoonlijk budget kan worden ingezet voor studie. Startende docenten wordt lestijdreductie
gegeven conform de cao.
Daarnaast organiseert de school voortdurend cursussen en trainingen die de kwaliteit van het
onderwijs ten goede komen. In 17/18 is de school een tweejarig scholingstraject gestart voor rtti
en activerende didactiek met als doel betere resulaten en leukere lessen te verkrijgen.
Andere voorbeelden van trainingen zijn ict-vaardigheden, mentorvaardigheden en veiligheid.
Voor het onderwijsondersteunend personeel (oop) is bhv een jaarlijks terugkerend onderwerp. In
18/19 is een training omgaan met lastige pubers verzorgd. Tevens is een studiedag georganiseerd
rondom de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling met het voltallige personeel.

4.3.1 Taakbeleid
Het taakbeleid is erop gericht de vrije ruimte van de normjaartaak zo effectief mogelijk in
te vullen. Dat wil zeggen de juiste persoon voor de klas en voor een ieder de best passende
secundaire taken. Een aantal taken is bij voorbaat al toebedeeld aan vaste collega’s. Denk aan de
decaan of taal- en rekencoördinator. De taken zijn helder opgesteld volgens een vast format.
In de beoogde situatie verstrekt de school een blanco digitaal normjaartaak-formulier aan
iedere medewerker met als opdracht dit zelf in concept in te vullen. De winst hiervan is dat de
medewerker meer verantwoordelijk gemaakt wordt om vroegtijdig na te denken over de beste
invulling van de eigen vrije ruimte.

4.3.2 Personeelsgesprekkencyclus
Het kader voor de personeelsgesprekkencyclus is binnen Lucas vastgesteld. Binnen Heldring
College is dit kader bewerkt naar onze maatstaven. Zie hiervoor het document “aanhangsel
bij kaderregeling personeelsgesprekkencyclus”. De papieren personeelsdossiers worden
stapsgewijs vervangen door digitale dossiers. Momenteel onderzoekt de school welke digitale
omgeving de beste opties biedt.
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Afspraken met medewerkers t.a.v. bekwaamheidsontwikkeling worden schriftelijk vastgelegd
in de gespreksverslagen. Met de pol-formulieren worden de verbeteracties vastgelegd n.a.v.
lesbezoeken.

4.3.3 Functiemix
In het schooljaar 2016/17 heeft de schoolleiding de route en de voorwaarden voor promotie naar
lc/ld (functiemix) herschreven. Het tijdpad, de voorwaarden en de proeven van bekwaamheid staan
beschreven in het document “ Notitie lc en ld beoordelingstraject maart 2017”.
Heldring College ziet de ideale verdeelsleutel (met een bandbreedte van 5%) als volgt:
20% lb
60% lc
20% ld.
Jaarlijks wordt vanuit de begrotingscyclus vastgesteld hoeveel ruimte er beschikbaar is voor lc
en lb -functies. In overleg met de mr wordt een deel van de beschikbare lc-formatieve ruimte
vrijgemaakt wordt voor het aantrekken van docenten in moeilijk vervulbare vacatures.

4.4

Pedagogisch-didactisch handelen

In het schooljaar 16/17 is het model voor de Heldringles door het onderwijzend personeel
samengesteld. Een les werd geacht van voldoende niveau te zijn, wanneer werd voldaan aan de
normen van deze Heldringles. Kortgezegd een les met een kop, middenstuk en een staart, waarin
aandacht is voor schoolregels, het individu en de logische opbouw van de les.
Lesbezoeken door zowel docenten als teamleiders, volgens het principe van LeerKracht, geven
voortdurend inzicht in de kwaliteit van de lessen. Een andere pijler van LeerKracht is het geven
van feedback na een lesbezoek op een positieve manier. Doel hiervan is de docent er bewust van
te maken op welk gebied hij/zij een stapje beter kan worden. Daarmee doe je recht aan het motto
van LeerKracht “elke dag samen een beetje beter”.
De teamleiders zijn op proef bezig om de lesbezoeken digitaal te beoordelen via het systeem DOT
(Digitale Observatie Tool). De bedoeling is op termijn de docent ook hierin te laten participeren. De
DOT en de Heldringles komen vrijwel overeen. Met het digitale observeren worden mogelijkheden
gecreëerd de observatiebevindingen te combineren, waardoor trends beter zichtbaar kunnen
worden.

4.5

Inbreng leerlingen (personeels)beleid

Leerlingen worden op 3 manieren betrokken bij het (personeels)beleid:
Nieuw personeel heeft in het eerste jaar drie of meer gesprekken met de teamleider.
Gedurende het schooljaar wordt een anonieme, digitale enquête afgenomen bij twee
klassen: één aangewezen door de docent, de andere door de teamleider. De uitslag wordt
door de teamleider besproken met de docent, die voor de rest van het schooljaar een aantal
verbeterpunten moet realiseren.
Via een leerlingenarena: onderwijskundige of didactische kwesties worden besproken tijdens
een bijeenkomst met docenten en een panel van leerlingen. Deze methode zal in de toekomst
meer worden toegepast.
De tevredenheidsenquêtes onder de leerlingen over de kwaliteit, veiligheid en de sfeer van
school. De resultaten zijn nuttige tools voor de schoolleiding.
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5 Kwaliteitsbeleid
5.1

Uitgangspunten en doelstellingen kwaliteitszorg Lucas Onderwijs

5.2

Uitgangspunten voor het stelsel van kwaliteitszorg

Het stelsel van kwaliteitszorg voor Lucas Onderwijs is ingebed in de pdca-cyclus en gericht
op kwaliteitsdoelen van de organisatie. Kwaliteitszorg krijgt primair vorm op schoolniveau. Op
regio- en bestuursniveau bestaat kwaliteitszorg uit maatregelen die de kwaliteit op schoolniveau
ondersteunen, stimuleren en helpen verbeteren.
Voor het stelsel van kwaliteitszorg bij Lucas Onderwijs zijn de volgende uitgangspunten
vastgesteld. Het stelsel:
draagt bij aan de brede kwaliteitsambitie van Lucas Onderwijs;
is ingebed in een kwaliteitscultuur;
maakt gebruik van de rollen en verantwoordelijkheden die binnen Lucas Onderwijs zijn belegd;
volgt de beleidscyclus en is gericht op de kwaliteitsdoelstellingen van de organisatie;
maakt optimaal gebruik van de beschikbare managementinformatie op alle niveaus;
hanteert betrouwbare instrumenten en methodieken;
is naast kwaliteitsontwikkeling ook gericht op preventie van zwakke scholen en afdelingen, en
bevat richtlijnen over hoe te handelen mocht dat onverhoopt toch dreigen.
Als kader voor kwaliteitsmanagement kiest Heldring College voor het waarderingskader
Voortgezet Onderwijs van de Inspectie van het Onderwijs. In dit kader komen de beleidsdomeinen
onderwijs, ondersteuning en begeleiding, kwaliteit, personeel en financiën aan de orde.
Het Waarderingskader dient als ordeningskader voor de activiteiten op het gebied van
kwaliteitsmanagement zoals beschreven in de kwaliteitskalender.
De belangrijkste uitgangspunten van kwaliteitsmanagement van het Heldring college zijn:
Kwaliteitsmanagement is doelgericht en gerelateerd aan de algemene en strategische
doelstellingen van de school. Het kwaliteitsmanagement levert een bijdrage aan de kwaliteit die
de school wil nastreven en de realisatie van deze doelstellingen.
Kwaliteitsmanagement is cyclisch en sluit aan bij de cycli die de school doorloopt. Een van deze
cycli is het schooljaar, waarvoor een plan wordt gemaakt, waarin leerlingen gedurende een
jaar worden opgeleid en waarin resultaten dienen te worden behaald. Op basis van jaarlijkse
evaluatie worden kwaliteitsdoelstellingen voor het daaropvolgende schooljaar geformuleerd.

5.2.1 Doelstelling kwaliteitsbeleid
Het kwaliteitsbeleid van Lucas Onderwijs is erop gericht de realisatie van de ambities en
doelstellingen te ondersteunen, zowel op Lucas als op schoolniveau. De op Lucas niveau in het
koersdocument uitgewerkte strategische doelstellingen, zijn op schoolniveau vertaald in school
specifieke ambities en doelstellingen.
De doelen die de school zich stelt worden geëxpliciteerd (plan), de kwaliteit van uitvoering en de
resultaten worden bewaakt (do) en afgezet tegen de beoogde doelen (check). Zo leren we met
elkaar, voeren we verbeteringen door, borgen we de opbrengsten en leggen we verantwoording af
aan onze stakeholders (act). Op deze wijze is de cirkel van ons kwaliteitszorgstelsel rond.
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5.2.2 Doelen kwaliteitsbeleid van de school
Het Kwaliteitsmanagement van Heldring College heeft betrekking op onderstaande doelen,
die essentieel zijn om de kwaliteit van het onderwijs te onderzoeken, op orde te brengen en te
houden, te verantwoorden en de realisatie van onze doelen te bevorderen.
 en slagingspercentage voor de bbl van 95% en voor de kbl en (g)tl van 90.
E
De gemiddelde eindexamenresultaten en de doorstroom in de bovenbouw liggen op of boven de
normering die de onderwijsinspectie hiervoor hanteert.
De leerlingen in de onderbouw behalen het opleidingsniveau dat overeenkomt met het
basisschooladvies of mogelijk hoger.
De leerlingen stromen zonder vertraging door van de onder- naar de bovenbouw.
De tevredenheid van ouders (jaarlijks gemeten in het 3e leerjaar) ligt 7,5
De tevredenheid van leerlingen over het schoolklimaat ligt 6,5
De tevredenheid van leerlingen over de sociale en fysieke veiligheid ligt 7
De school voert strategisch hrm-beleid, waardoor goede voorwaarden voor medewerkers
worden gecreëerd om hun competenties te blijven ontwikkelen, waardoor zij in staat zijn een
wezenlijke bijdrage te kunnen leveren aan het bereiken van de doelen van de school.

5.3

Het bewaken van de realisatie van de doelen

Ten einde een onvertraagde doorstroom van de onder- naar bovenbouw en bovenbouwsucces te
kunnen realiseren, worden op basis van pta & ptd rtti-toetsen ingezet voor determinatie, op- en
afstroom.
Externe monitoring van de voortgang bij Nederlands, wiskunde & Engels. Dit door middel van
een jaarlijkse planmatige afname van JIJ toetsen.
Het jaarlijks opstellen, uitvoeren en evalueren van het jaarplan passend onderwijs.
Door middel van mmp wordt er een cyclische controle op de leerlingenresultaten uitgevoerd
tijdens het mentorenoverleg, vaksecties en schoolleiding. Indien noodzakelijk, wordt op basis
van de opbrengsten een verbeterplan opgesteld en uitgevoerd.
Op basis van cyclische mmp-controle en externe planmatige monitoring van de voortgang bij
Nederlands, wiskunde & Engels worden de leerling resultaten gevolgd. Indien noodzakelijk,
wordt een verbeterplan opgesteld en uitgevoerd. In geval van tegenvallende cijferresultaten
worden leerlingen aangemeld voor hulpuren, wordt er eventueel aanvullend rt ingezet, wordt
huiswerkbegeleiding aangeboden of wordt via externe partners begeleiding ingezet.
Naar aanleiding van analyse van de onderwijsopbrengsten in de onderbouw en se en ce
resultaten worden de in het ptd en pta beschreven toetsprogramma’s, (waaronder rtti), indien
nodig, door de vaksecties aangepast
Op basis van de formeel vastgelegde gesprekkencyclus voeren we jaarlijks planmatig
voortgangs- en beoordelingsgesprekken. Het doel van de gesprekkencyclus is om de
kwaliteiten van de medewerkers zo goed mogelijk af te stemmen op de doelen van de school.
De school zal in schooljaar 2019 -2020 gaan werken met De BOOT. Door middel van dit digitaal
systeem bereiden de medewerkers zelf hun voortgangsgesprekken inhoudelijk voor, zoals
bedoeld in de wet Beroepen in het Onderwijs (BIO). De BOOT combineert gegevens over
lesobservaties (DOT), onderwijsresultaten en 360 graden feedback
Tijdens de leerKracht bijeenkomsten werken docenten planmatig aan de verdere ontwikkeling
van de kwaliteit van de onderwijsprocessen. Dit gebeurt door in sectieverband gezamenlijk
lessen te maken. Daarnaast bezoeken collega’s planmatig elkaars lessen. Op basis van
de ontvangen feedback wordt een persoonlijk ontwikkelingsplan (pop- formulier) met
ontwikkelpunten opgesteld, waaraan gewerkt gaat worden. Ook worden op basis van de
uitkomsten van de jaarlijks afgenomen leerling- en oudertevredenheidheidsenquêtes via
Kwaliteitscholen en periodieke leerlingarena’s een plan van aanpak opgesteld en uitgevoerd.
Indien de resultaten van de tevredenheidmetingen onder leerlingen, ouders en medewerkers
daartoe aanleiding geven, wordt een verbeterplan opgesteld en uitgevoerd.
De school beschikt over een kwaliteitsfunctionaris die verantwoordelijk is voor het beheren
van de kwaliteitskalender, het uitvoeren van kwaliteitsactiviteiten, het planmatig analyseren
en monitoren van de (onderwijs)resultaten en het (on-)gevraagd rapporteren aan de
verantwoordelijke teamleiders.
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Het Heldring college werkt met een kwaliteitskalender. De kwaliteitskalender is een jaarkalender
waarin per maand is beschreven welke kwaliteitsactiviteiten er moeten worden uitgevoerd en
wie daarvoor verantwoordelijk is. In de kwaliteitskalender worden per activiteit de frequentie,
het te gebruiken instrument en indien van toepassing een norm aangegeven. Om structuur en
succesvolle schoolontwikkeling mogelijk te maken ten aanzien van het verzamelen van informatie
gebruiken we een continue cyclus van vier stappen:
Inventariseren: verzamelen van relevante gegevens over de organisatie, het onderwijs en de
kwaliteit: wat moeten we weten, wat willen we weten, waarom willen we dan weten en wat gaan
we meten;
Analyseren: verbanden leggen tussen de verzamelde gegevens en de ambitie zoveel mogelijk
gebaseerd op feiten: wat zeggen de gegevens, hoe hangen feiten met elkaar samen, hoe
verhouden ze zich tot de ambitie;
Ontwikkelen: op basis van de analyse benoemen van samenhangende ontwikkelpunten die een
bijdrage leveren aan de realisatie van de ambitie: welke prestaties willen we verbeteren, welke
aantoonbare resultaten en opbrengsten horen daarbij, hoe komen we tot ontwikkeling;
Verantwoorden: de teamleiders zijn zelf verantwoordelijk voor het kwaliteitsmanagement
binnen hun team en de portefeuilles die zij beheren binnen de schoolleiding;
De kwaliteitsfunctionaris is belast met het beheren van de kwaliteitskalender, het mede
uitvoeren van kwaliteitsactiviteiten, het mede analyseren en monitoren van de (onderwijs)
resultaten en het (on-)gevraagd rapporteren aan de verantwoordelijke teamleiders;
De directeur beheert het kwaliteitsmanagementsysteem en zorgt voor bestuurlijke rapportage
daarover;
De kwaliteitskalender wordt jaarlijks geëvalueerd en indien nodig bijgesteld.

5.4

Verantwoording afleggen over de gerealiseerde kwaliteit

Over de kwaliteit van het onderwijs legt het Heldring college extern verantwoording af aan
de ouders en leerlingen en aan de overheid. Hierbij wordt het model van ‘Vensters voor
Verantwoording’ gehanteerd. In dit landelijke model worden kwaliteitsstandaarden voor
het voortgezet onderwijs ontwikkeld waarmee scholen zich op een uniforme basis kunnen
verantwoorden aan alle belanghebbenden van de school. Het model bestrijkt de volgende
terreinen:
Onderwijs
Ondersteuning en begeleiding
Kwaliteit
Personeel
Financiën & bedrijfsvoering
Daarnaast legt de school verantwoording af over haar resultaten aan het bestuur van
Lucas Onderwijs. De school informeert de ouders door middel van de schoolgids. Ouders
worden over relevante ontwikkelingen door middel van de ouder-nieuwsbrief en de
website geïnformeerd. Tijdens Tafeltjesavonden en rapportuitreikingen worden de ouders
geïnformeerd over de ontwikkeling van hun kind. De school voert een voortdurende dialoog
met haar belanghebbenden. De geformaliseerde dialoog vindt plaats doormiddel van overleg
met de medezeggenschapraad en de ouderraad.
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Bijlagen
A.

Meerjarenplanning schoolontwikkeling 2019-2023

Hieronder worden de speerpunten uit paragraaf 2.5.4 in activiteiten binnen een meerjarenplanning
beschreven.

Speerpunt 1

Begeleiding collega’s en mede opleiden van studenten binnen de opleidingsschool
Activiteiten
2019
		
2020
A Opleiden van wpb’s voor alle
vakken, extra schoolopleider, assessor
B Scheiding in begeleiding
nieuwe collega’s en stagiaires
C Facilitering wpb’s,
extra schoolopleider, vakcoaches
D Evaluatie

2020
2021

2021 2022
2022 2023

Opmerkingen

			

Speerpunt 2

lob uitwerken en implementeren volgens wettelijke kaders
Activiteiten
2019 2020 2021 2022
		
2020 2021 2022 2023 Opmerkingen
A Evaluatie huidig lob-beleid
Brede scan lob
		
B Bepalen geschikte portfolio drager
				
Instellen werkgroep lob
Testen van portfolio
				
C Communicatie mentoren over portfolio
D Implementeren portfolio
E Evaluatie ingevoerde
portfolio en bijstellen

Speerpunt 3

eigenaarschap van docenten versterken
Activiteiten
2019 2020 2021 2022
		
2020 2021 2022 2023 Opmerkingen
A Opfrissen van de uitgangspunten van 					
In teams bepalen wat
Leerkracht binnen de teams (scholing)
				
nodig is
B D.m.v. scholing en invoering DOT 					
Samenwerking
en de BOOT de docenten een					
met Lucas scholen
instrumentarium geven om zelf meer 					
die hier ook mee werken
inhoudelijke sturing te geven aan hun
professionele ontwikkeling
				
C Ontwikkeltijd (nog) beter benutten voor
speerpunten uit schoolplan
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Speerpunt 4

Eigenaarschap van leerlingen vergroten
Activiteiten
2019 2020 2021 2022
		
2020 2021 2022 2023 Opmerkingen
A Meer betrekken bij lesbeoordelingen:
leerlingenarena’s (LeerKracht)
enquêtes binnen BOOT
B Leren reflecteren op eigen handelen:
bordsessies houden,		
Opstellen ontwikkellijnen 			
leerstofplanners opstellen		
Gesprekkencyclus (leerlingen)		
opnieuw inrichten 		
			
C Meer keuzes inbouwen in 					
Start: talenturen in
onderwijsprogramma
onderbouw
		

Speerpunt 5

De pdca-cyclus consequent volgen
Activiteiten
2019 2020 2021 2022
		
2020 2021 2022 2023 Opmerkingen
A Beleidsplannen worden in
een pdca- format geplaatst
		
B De beleidsplannen worden door
een kwaliteitsmedewerker opgenomen
in de kwaliteitskalender
				
C De kwaliteitsmedewerker controleert
op basis van kwaliteitskalender
of pdca processtappen in
beleidsplannen planmatig
worden doorlopen

Speerpunt 6

Onderzoek doen naar afwezigheid leerlingen in bovenbouw
Activiteiten
2019 2020 2021 2022
		
2020 2021 2022 2023 Opmerkingen
A Nulmeting doen voor de
herfstvakantie (info lj 2 gebruiken)
Werkgroep verzuim formeren
				
B Lln. met hoog verzuim filteren
			
C Gesprekken met verzuimers voeren
door onafhankelijk persoon
D Digitale vragenlijst opstellen
op basis van uitkomst gesprekken
door werkgroep
				
E Ouders wekelijks betrekken
bij verzuim
F Ouders, lln. en school (teamleider,
mentor, assistent) evalueren wekelijks
				
G Inzetten lifestyle coach, bootcamp, 					
Op maat traject
wekdienst, verzuimkaart indien nodig
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Speerpunt 7

Onderzoek doen naar de effectiviteit van het huidig taalbeleid
Activiteiten
2019 2020 2021 2022
		
2020 2021 2022 2023 Opmerkingen
A Evaluatie huidig taalbeleid:
wat doen we?
B Wat werkt wel /niet?
				
Draagkrachtonderzoek
						
bij docent en leerling
C Waar heeft de huidige vmbo leerling 					
Toename
behoefte aan
Oostblokleerlingen
				
D Welke andere (leer)middelen / 					
Wat kunnen we leren
instrumenten bestaan er?
				
van andere scholen?
E Afstemmen op welke onderdelen
het beleid moet worden verbeterd

Speerpunt 8

Ontwikkelen van een onderscheidend profiel
Activiteiten
2019 2020 2021 2022
		
2020 2021 2022 2023 Opmerkingen
A Strategisch concept communicatiebureau binnen schoolleiding bespreken
en bruikbare elementen benoemen
		
B Met bestaand pr-bureau bespreken
bruikbare elementen uit concept		
				
C Analyse van cijfers en marktverkenning
m.b.t. huidige instroom en leerling
prognoses binnen Den Haag		
D Aan de hand van opbrengsten B. en C.
vaststellen profiel		
				
E Overleg intern met team en mr voor
instemming wijzigingen profiel		
F PR-materiaal plan van aanpak
wijzigingen opstellen		
				
G Doorvoeren nieuwe profiel
naar buiten toe			

Speerpunt 9

Een drempelloze doorstroom naar havo/ 6-jarige havo
Activiteiten
2019 2020 2021 2022
		
2020 2021 2022 2023 Opmerkingen
A Vakkenpakket tl bestaat uit 7 vakken
(Ne,En, Sp, wi, bio, ges, ec)
(instroommogelijkheid qua profielen
vergroot voor onze leerlingen)
				
B Programma ontwikkelen voor
begeleiding doorstroomleerlingen
i.s.m. partnerschool
C Vaksecties tl van Heldring College
en Edith Stein College stemmen
programma meer op elkaar af
D Definitief vaststellen instroomtraject
				
E Bepalen doorstroomleerlingen
(uiterlijk januari van elk schooljaar)
F 1e Pilot groep volgt het
instroomtraject en stroomt in havo 4
			
G Evaluatie en verbeteren
instroomtraject		
H 2e groep leerlingen volgt
het instroomtraject
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Speerpunt 10

Technologie binnen het programma zorg & welzijn ontwikkelen
Activiteiten
2019 2020 2021 2022
		
2020 2021 2022 2023 Opmerkingen
A Oriënteren op bestaande
ontwikkelingen
B Proefles, gastdocent,
materiaal aanvragen
			
C Bepalen of het geïntegreerd wordt
bij z&w of een apart keuzevak
D Ontwikkelen van module/lesstof		
				
E Implementatie			
F Evaluatie			
			

Speerpunt 11

Debatteren als leerlijn ontwikkelen en opnemen in het onderwijsprogramma
Activiteiten
2019 2020 2021 2022
		
2020 2021 2022 2023 Opmerkingen
A Evaluatie van bestaand plan intern en 					
Project loopt af, interne
binnen project met Fonds 1818
		
evaluatie gaat door
B Verdere training debat docenten
(train de trainer)
				
C Kennismaking debatproject
binnen team
D Leerlijn debatteren opstellen
			
E Ontwikkelen lesmateriaal
leerlijn debatteren
F Vaststelling leerlijn debatteren binnen
onderwijsprogramma			
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B. Lijst verplichte documenten
In de Wet op het Voortgezet Onderwijs (wvo) staan documenten benoemd waarvoor het bevoegd
gezag verantwoordelijk voor is ten aanzien van het beschrijven van beleid. In de lijst hieronder
staan verplichte documenten, welke op schoolniveau toegankelijk dienen te zijn.
Nr. Naam
Managementstatuut
Formatieplan
Personeelsbeleid
vrouwen/schoolleiding
Schoolondersteuningsprofiel
		
Meldcode
Klachtenregeling
Bekwaamheidsdossiers
		
Rechtspositieregeling
Taakbeleid
Functiebouwwerk
Functiemix (lc en ld functies)
Functiebeschrijvingen
Professionaliseringskaders
		
Collectief
professionaliseringsplan
Gesprekkencyclus
Veilige werk- en leer omgeving

Te vinden
Op website Lucas Onderwijs
Intern document voor mr op het netwerk van de school
Op website Lucas Onderwijs
Op website van de school en het
samenwerkingsverband ZHW
Op de website van de school
In de schoolgids
In de personeelsdossiers van de individuele
medewerkers
Cao vo
Intern document op het netwerk van de school
Op website Lucas Onderwijs
Intern document op het netwerk van de school
Intern document op het netwerk van de school
Op website Lucas Onderwijs en als interne documenten
in de personeelsdossiers
Nieuw op te stellen n.a.v. nieuwe schoolplan
en uitwerking ontwikkeltijd vanuit de nieuwe cao
Intern document op het netwerk van de school
Intern document r.i.&e. rapport en veiligheidscertificaat
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C. Verklaring van gebruikte afkortingen
afkorting
verklaring
bbl
basisberoepsgerichte leerweg
bio
(wet) beroepen in het onderwijs
bhv
bedrijfshulpverlening
BOOT	digitaal systeem waarmee docenten hun ontwikkelingsdossier
kunnen bijhouden
cjg
centrum voor jeugd en gezin
ckv
culturele en kunstzinnige vorming
DOT	(onderdeel van BOOT) digitaal systeem waarmee observaties
van lessen worden gedaan
ikc
integraal kind centrum
(g)tl
gemengd – en theoretische leerweg
HEA
Haagse Educatieve Agenda 		
HOS
Haagse opleidingsschool
hrm 	human resource management (samenvoeging van personeelsbeleid
en personeelsmanagement)
HRO
hoge school Rotterdam
JES
naam van jeugdhulp en school
kbl
kaderberoepsgerichte leerweg
lb/lc/ld
benaming van salarisschalen in het voortgezet onderwijs
(onderdeel van de functiemix)
lo
lichamelijke opvoeding
lob
loopbaan oriëntatie en begeleiding
mbo
middelbaar beroepsonderwijs
mmp 	naam van een digitaal systeem waarmee resultaten binnen
de school inzichtelijk worden gemaakt
mr
medezeggenschapsraad
oop
onderwijsondersteunend personeel
op
onderwijzend personeel
opp
ontwikkelingsperspectief plan
pdca-cyclus
plan do check act cyclus
pmr
personeelsgeleding van de mr
po
primair onderwijs (basisscholen)
pol
pta
programma’s van toetsing en afsluiting
ptd
programma van toetsing en differentiatie
ri&e
risico inventarisatie en evaluatie
rtti - toetsing 	toetsen gebaseerd op het programma rtti (repeterend – toegepast
in bekende situatie – toegepast in onbekende situatie – inzicht)
smw
schoolmaatschappelijk werk
Snappet
digital programma voor rekenonderwijs
sop
schoolondersteuningsprofiel
swot
(uit Engels vertaald) sterkte en zwakte analyse
tbt
toelatings - en begeleidingsteam
tl
theoretische leerweg
voroc 	digitaal systeem waarin vo en roc samenwerken; samenstelling van vo
(voortgezet onderwijs) en roc (regionaal opleidingscentrum ; het mbo)
wpb’s 	werkplek begeleiders (docenten die stagiaires binnen HOS begeleiden
op school)
wvo
wet op het Voortgezet Onderwijs
z&w
zorg & welzijn
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C. Formulier “Instemming met schoolplan”
Brin
School
Adres
Postcode
Plaats

Verklaring

OOXK-5
Heldring College
Morsestraat 1
2517RZ
Den Haag

Hierbij verklaart de medezeggenschapsraad van bovengenoemde school
in te stem men met het van 2019 tot 2023 geldende schoolplan van deze school.

Namens de MR,

Naam:
Rol MR:
Plaats :
Datum:
Handtekening:
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Aantekeningen
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Morsestraat 1
2517 RZ Den Haag
070 3600589
www. heldringcollege.nl
heldring@heldringcollege.nl

48

Heldring College Schoolplan 2019 / 2023

