
rode draden 2019-2020 
 

Opleiden tot een volwassen 
omgang met vrijheid…. 
 
(Biesta, De terugkeer van het lesgeven) 

Rode draad Wordt zichtbaar in: 
I.           IN DE LESSEN: 

Denken en handelen we vanuit leerlijnen, leerdoelen en persoonlijke 
ontwikkeldoelen: 
o leerlijnen en leerdoelen per vak (later ook vakoverstijgend) beschrijven; 
o basisdoelen (zgn.100% doelen: doelen die door iedere leerling gehaald 

moeten worden) en gevorderde doelen onderscheiden; 
o bepalen hoe we de ontwikkeling van leerlingen ten aanzien van de kennis- 

en vaardigheidsdoelen inzichtelijk maken; 
o ontwikkelcriteria voor vak- en domeinvaardigheden beschrijven en 

bepalen hoe we de behaalde doelen zichtbaar maken. 
Evalueren we de voortgang van leerlingen óók formatief en geven we 
doelgerichte feedback en feed forward 
o Docenten en leerlingen brengen op een formatieve manier de 

leeractiviteiten van leerlingen in kaart; 
o Wordt de formatieve evaluatie gebruikt om leerlingen te stimuleren tot 

vervolgstappen in het leren.  
 

 
Ö Herkenbaar en 

overeenkomstig 
didactisch handelen van 
docenten 

 
Ö Het activeren, 

stimuleren en motiveren 
van leerlingen in de 
kernlessen en 
keuzelessen 

 
Ö Positieve waardering 

van de lessen en 
docentengedrag door 
leerlingen 

II. IN PROCES EN STRUCTUUR: 
Denken en handelen we vanuit doorstromen en kansen:  
o het afschaffen van de formele overgang tussen klas 1 en 2; 
o het vaststellen van duidelijke (ontwikkel)criteria voor doorstroming klas 

1 naar 2; 
o het schrappen van het ‘recht op’ doubleren als optie aan het eind van 

een leerjaar, waarna doubleren onderbouwd aangeboden wordt als een 
vorm van passend onderwijs; 

o een begin maken met het aanpassen van de urentabel in de middenbouw 
(verplichte vakken in de vrije ruimte) en ideeën vormen over verdere 
aanpassingen van de inrichting van de middenbouw die meer recht doet aan 
een flexibelere profielkeuze en begeleiding in middenbouw; 

o het verder onderzoeken of de harde overgangen tussen de leerjaren 3 tot 
en met 6 kunnen verdwijnen of op een andere plek onderwijskundig 
logischer zijn; 

o het aanbod van activiteiten in de Keuzelessen draagt bij aan het 
leersucces van de leerlingen; 

o uitvoerbare maatwerkvoorstellen van leerlingen worden zoveel mogelijk 
gehonoreerd. 

 

 
Ö Doorstroompercentage 

95% 
 

< percentage zittenblijvers in klas 2 
(serieus aandachtspunt inspectie) 
 
Ö afname 

basisondersteuning via 
Tablab 

 
Ö meer maatwerk 

 
Ö aangepast 

overgangsreglement 

III. IN DE LEERLINGONDERSTEUNING  
De begeleiding van mentoren en leerlingbegeleiders sluit aan bij de 
onderwijskundige ontwikkelingen: 
o verbeteren van het systeem van zicht krijgen op de ontwikkeling en 

begeleiding van de leerling (inspectie) 
o het vaardig zijn of vaardiger worden van het lerarenteam in het didactisch 

coachen (opdat leerlingen gerichter begeleid en gestimuleerd kunnen 
worden); 

o meer formatief evalueren van de ontwikkeling van leerlingen (met het 
oog op gerichte begeleiding); 

o aanscherpen mentoraatsprogramma en leerlijn zelfstandigheid; 
o de grenzen tussen en van begeleiden en ondersteunen zijn duidelijk en 

precies; 
o begeleiding en ondersteuning is in toenemende mate preventief en goed 

afgesproken en vastgelegd; 
o ontwikkelcriteria die, voor onze school betekenisvolle, metacognitieve 

vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling beschrijven en bepalen hoe 
we de ontwikkeling van leerlingen inzichtelijk maken en hoe en in hoeverre 
leerlingen ons zelf inzicht geven in hun ontwikkeling.  
 

Ö Afname curatieve 
ondersteuning 
 

Ö Met relevante 
informatie gevulde 
leerlingendossiers 

 
Ö Gebruik portfolio’s 

 
Ö Begeleidingsstructuur 
 
Ö Effectief 

casemanagement  
 
Ö Systematische  

aandacht voor 
persoonlijke 
ontwikkeling 

         

IV. IN DE NIEUWE INRICHTING / BELEID 
Ingezette veranderingen evalueren en optimaliseren 
o in i.i.g. evaluaties in de 6de week van iedere periode met betrokken 

partijen; 
o aanpassingen doorvoeren of voorbereiden voor 20/21; 
o richtingwijzers aanpassen of maken (preluderend op nieuw schoolplan 

2020). 
 

 
Ö Uitgevoerde evaluaties 

 
Ö Aangescherpt 

inrichtingsplan 
 
 

V. IN DE KWALITEITSZORG 
Systematisch evalueren van de kwaliteit van het onderwijsproces  
o zicht krijgen op de kwaliteit van lessen (inspectie) 
o zicht krijgen op de kwaliteit van de begeleiding (inspectie) 
o bespreekbaar maken van kwaliteitsverschillen ten aanzien van het 

didactisch handelen van docenten (aandachtspunt inspectie) 
o systematiseren ontwikkelgesprekken / lesbezoeken  
o de evaluatie van de onderwijsresultaten systematiseren.  
o eigen onderzoek docenten en mentoren stimuleren  

 

 
Ö Positief waarderende 

gesprekken en 
verbeteringen 

 
Ö Flits-lesbezoeken 

 
Ö Systematische 

benadering   

 


