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De schoolleiding /staf:  Leerlingenbegeleiding en -ondersteuning: 
- versterkt de positief waarderende professionele 

schoolcultuur                                                                                                                                                              
- versterkt de relatie met basisscholen en zorgt voor 

een adequate en positieve informatiestroom 
- voert ontwikkelgesprekken (individueel of in 

groepjes) en beoordelingsgesprekken (jaar 3) via 
Bardo 

 
 

- de grenzen tussen en van begeleiden en 
ondersteunen zijn duidelijk en precies 

- studiecoaches bieden ondersteuning op maat 
bij het leren en adviseren over aanpak in de 
klas 

- Coornhert Academie bouwt verbreding en 
verbinding met de stad verder uit 

- besluit over inrichtingsplan 2019 / 2020 
- werkt aan de richtingwijzers per beleidsdoel 
- formuleert nieuw taakbeleid, toetsbeleid, lessentabel, 

overgangsreglement, ondersteuningsplan en jaar- en 
weekplanning  

- versterkt leerlingenparticipatie / positie leerlingenraad 
- zorgt voor passende aandacht voor het jubileum 130 

 

 
 
 

- insteek van begeleiding en ondersteuning is 
preventief en congruent met het 
mentoraatsprogramma / is gericht op 
persoonlijke ontwikkeling – plan Be/Go 
 

 

In de jaarlagen:  De Onderwijs Commissie: 
- worden afspraken nagekomen over de maximale 

hoeveelheid huiswerk; van huiswerk naar schoolwerk 
- maken mentoren gebruik van een op toenemende 

zelfstandigheid gestoeld (met leerlingen geëvalueerd) 
mentoraatsprogramma en digitaal portfolio  

- voert de coördinator regie op de studeerbaarheid van 
het curriculum  -  haalbare deadlines 

- worden uitvoerbare maatwerkvoorstellen van  
leerlingen zo veel mogelijk gehonoreerd 

- wordt merkbaar gestreefd naar een 
doorstromingspercentage van 95% 

- spreken coördinatoren, mentoren en docenten elkaar 
positief waarderend aan op de gemaakte afspraken 

-  - is makelaar van kennis en vaardigheden: 
nodigt actief uit tot 
deskundigheidsbevordering 

- ondersteunt bij formatief evalueren – de 5 
fases van feed up naar feed forward 

- stimuleert docenten tot het uitdagen van 
leerlingen tot zelfstandigheid en 
medeverantwoordelijkheid geven voor het 
leren (didactisch coachen) 

- helpt docenten bij het ontwikkelen van 
maatwerk en versnelling 

- vormt samen met de schoolleiding de 
regiegroep voor de besluiten voor 2019/20 

 
 

Begeleidingscommissie 2019/2020:  Commissie PO/CG 
- helpt de kwaliteit, samenhang en draagvlak van de te 

nemen inrichtingsbesluiten te vergroten. Ze fungeert 
als kritische klankbordgroep voor de schoolleiding, en 
denkt vanuit expertise en achterban mee bij de voor 
te stellen inrichtingsveranderingen.  
 

 
 

- helpt externe informatiestromen 
optimaliseren, met name gericht op 
leerkrachten van de basisscholen   
(aanbevelingen rapport Sjoege) 

- gaat actief met leerlingen naar PO – 
vraaggestuurd aanbod 

 

De secties / het team wordt intensief betrokken bij de inhoudelijke besluitvorming 2019/2020: 
- de school organisatorisch en onderwijskundig verdelen in bouwen ; 
- overkoepelende essentiële onderwijsdoelen per bouw vaststellen. 
- aantal formele overgangsmomenten herzien;   
- heldere, leerjaaroverstijgende, (ontwikkel)criteria voor doorstroming binnen de school vaststellen;  
- gewoonterecht op zittenblijven ombuigen naar een mogelijke maatregel in het kader van passend onderwijs. 
- het zonder rechtspositionele consequenties herzien van de hoeveelheid groepsgebonden lestijd; 
- daar voor in de plaats begeleidingstijd en ontwikkeltijd plannen; 
- de vrijgespeelde tijd zodanig organiseren dat de leerling in toenemende mate zelfstandig kan leren. 
- vanuit leerlijnen / leerdoelen werken aan flexibeler en meer vakoverstijgend PT / PTA (vakinhoud en -

vaardigheden); 
- de leerdoelen op basis-, gevorderden- en expertniveau onderscheiden. 
- op ontwikkeling gericht (formatiever) toetsbeleid formuleren. 
- op het gebied van zelfstandig leergedrag: gerichte, meer individuele, begeleiding formuleren. 

 


