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1. Inleiding 
 
 
Dit is het locatiejaarplan 2020-2021 van het Esdal College, locatie Oosterstraat 
In dit jaarplan beschrijven we op welke wijze we de visie en ambities van het Esdal College willen realiseren.  
 
Visie 
We willen bijdragen aan het welbevinden en de ontwikkeling van leerlingen in een belangrijke fase van hun 
leven, waarin ze verregaande beslissingen moeten nemen die bepalend zijn voor de rest van hun leven. We 
bieden daartoe goed onderwijs en goede ondersteuning op een fijne school vanuit de kernwaarden inspireren, 
presteren en respecteren. 
 
Onze leidende principes 

1 Onze leerling staat centraal 
2 Onze docent maakt het verschil 
3 Verbinden met de omgeving van de leerling 
4 We hebben hoge verwachtingen en leveren maximale inzet 

 
Voor de locatie Oosterstraat heeft die visie zich vertaald in het motto: creatieve leerlingen die 
doorzettingsvermogen hebben en in staat zijn tot reflecteren. 
 
Esdal College Oosterstraat heeft een bewogen jaar achter de rug: teleurstellende examenresultaten in 2019, 

forse wijzigingen in de samenstelling van de schoolleiding, bezoek van de Inspectie dat leidde tot een tweetal 

herstelopdrachten, de schoolsluiting en andere effecten van de maatregelen ter bestrijding van Corona, allemaal 

ingrediënten die zorgden voor een onrustig schooljaar, een jaar dat veel van de medewerkers gevergd heeft. 

 

Het schooljaar 20-21 staat in het teken van het terugvinden van de stabiliteit. Dat zal ook terug te vinden zijn in 

dit jaarplan. Met welke effecten van de Coronabestrijding we te maken krijgen, is op moment van schrijven nog 

onduidelijk en kan derhalve slechts in de periferie van dit jaarplan een plek krijgen. Dat er effecten zullen zijn is 

duidelijk, welk precies is vooraf, zeker in het kader van dit jaarplan, niet te voorspellen. 

 
Het jaarplan bestaat v.w.b. de opbouw uit twee delen. In het eerste gedeelte van ieder hoofdstuk kijken we 
kort terug op het schooljaar 2019-2020 en de behaalde resultaten. In het tweede gedeelte benoemen we onze 
beleidsvoornemens voor 2020-2021. We doen dat door de ambities en de acties zo concreet mogelijk te 
formuleren. 
 
Namens de schoolleiding Esdal College Oosterstraat 
 
Filip-Wim Lindeman, locatiedirecteur 
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2. Algemene ontwikkelingen 
 
 
2.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk beschrijven we de algemene context van de locatie Oosterstraat.  We gaan kort in op de meest 
relevante wijzigingen ten opzichte van het vorige schooljaar en beschrijven de ambities en acties voor 2020-
2021. 
 
 

2.2 Leerlingenaantallen 
 
Bij de oktobertelling van 2019 kende de locatie Oosterstraat nog een leerlingenaantal van 1346 leerlingen. De 

teller voor komend jaar staat per 1 oktober 2020 op 1256 leerlingen die onderwijs krijgen op de Oosterstraat en 

de Angelsloërdijk. Onze school maakt deel uit van een krimpgebied. Hoewel ons marktaandeel in percentage 

goed is, is de krimp in absolute aantallen onontkoombaar. Over ons leerlingenaantal zijn we tevreden als ons 

marktaandeel tenminste intact blijft. 

 

 

2.3 Opleidingen en vakken 
 
Op de locatie Oosterstraat wordt onderwijs in havo en vwo (atheneum en gymnasium) aangeboden. Om meer 
in te spelen op interesses van leerlingen hebben leerlingen in de onderbouw op de Oosterstraat de mogelijkheid 
om te kiezen voor extra uren cultuur, sport of science.  In het schooljaar 2020-2021 zal dit laatste vak ook een 
keuzemogelijkheid in leerjaar drie. Daarnaast bestaat in leerjaar 1 en 2 nog altijd een regulier aanbod (Level21)  
voor leerlingen die die keus niet kunnen of willen maken.  
 

In leerjaar 1 en 2 zijn flexuren ingevoerd, twee uur in de week waarbij leerlingen zelf de keus kunnen maken 

tussen extra vakondersteuning of zelfstandig werken. Voor excellente leerlingen is er de mogelijkheid om in deze 

uren te kiezen voor een extra uitdagende leeromgeving. De KWT-module binnen Magister moet zorgdragen voor 

een goede organisatie van de keuzes van leerlingen. De organisatie en de inhoud van flexuren kan en moet nog 

sterker ontwikkeld worden. Om die reden is de invoering van flexuren in leerjaar 3 met tenminste een jaar 

uitgesteld. Voor dit jaar zijn we tevreden als zowel leerlingen als docenten bij de evaluatie aangeven dat deze 

uren daadwerkelijk bijdragen aan het leren goede keuzes te maken van leerlingen. 

 

Vanzelfsprekend worden in de bovenbouw alle profielen aangeboden, met daarbinnen een uitgebreid 

keuzeaanbod. Zo kan de leerling naast de verplichte algemene vakken en profielvakken in principe kiezen voor 

één van de culturele vakken (muziek, handvaardigheid, tekenen), voor BSM (bewegen, sport & maatschappij), 

voor maatschappijwetenschappen, NLT (natuur, leven en technologie), wiskunde D en informatica. Voor het 

daadwerkelijk opstarten van die vakken is het uiteindelijke aantal leerlingen dat die keus maakt van belang. De 

krimp (zie 2.2) leidt er helaas toe dat een aantal vakken in het schooljaar 2020-2021 niet aangeboden kunnen 

worden. Voor een overzicht van ons aanbod verwijzen we naar de Schoolgids, die als FAQ op onze website 

gepubliceerd is.  

 

2.4 Organisatieontwikkeling 
 

De schoolleiding bestaat uit 5 personen, een locatiedirecteur, een adjunct-locatiedirecteur en drie teamleiders. 

Teamleiders worden voor de leerlingbegeleiding ondersteund door leerjaarcoördinatoren. Deze structuur 

bestaat sinds augustus 2018 en zal conform afspraak in het komende schooljaar (voorjaar 2021) geëvalueerd 

worden. 
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Voor twee van de drie teamleiders zal het schooljaar 2020-2021 het eerste volledige jaar in deze rol zijn. Er zal 

dan ook veel aandacht zijn voor teamontwikkeling van de schoolleiding. Onze ambitie is daarbij dat het lukt en 

vanzelfsprekend is dat het LMT spreekt met één mond. 

 

De herstelopdrachten geformuleerd door Inspectie, en de focus op het versterken van de resultaten hebben 

geleid tot de benoeming van een procesbegeleider van Leren Verbeteren. Deze zal gedurende tenminste de 

eerste helft van het schooljaar voor gemiddeld een dag in de week de schoolleiding ondersteunen en adviseren 

met betrekking tot de te zetten verbeterstappen in onderwijs- en kwaliteitsproces. We zijn daarbij tevreden als 

dit, samen met alle andere maatregelen leidt tot een tevreden Inspectie t.a.v. de herstelopdrachten. 

 

 

 

2.5 Samenwerking met PO, vervolgonderwijs en bedrijfsleven 
 
Samenwerking met het primair onderwijs wordt met name vormgegeven door de PO-VO-overleggen, die gericht 

zijn op een zo soepel mogelijke overstap naar het VO. De Oosterstraat draagt hier vanzelfsprekend aan bij. Om 

leerlingen in groep 8 met onze school kennis te laten maken, en de stap PO-VO zo klein mogelijk te maken 

organiseren we verscheidene activiteiten, waaronder de techniekdagen en verrijkingslessen, waarbij leerlingen 

uit groep 8 op 20 donderdagmiddagen op onze school aan een aantal projecten werken. Op moment van 

schrijven lijken er, met 65 inschrijvingen, na de herfstvakantie vier groepen te kunnen starten. Tevreden zijn wij 

als tenminste 80% van de deelnemende leerlingen uiteindelijk kiest voor onze school. 

 

In samenwerking met OBS ’t Eenspan wordt door onze locatie, samen met onze collega’s op de Boermarkeweg 

gewerkt aan de versterking overstap PO-VO. In de periode tot de kerstvakantie zullen leerlingen van groep 8 een 

programma krijgen bestaande uit aspecten van techniek en sport. Binnen deze vakken zullen met name de 

competenties plannen en samenwerken aandacht krijgen. Ook zal er aandacht zijn voor de samenwerking met 

ouders. Voor deze activiteit is een subsidie van de overheid aangevraagd. Het is onze ambitie om deze werkwijze 

in het jaar hierna over meerdere scholen uit te rollen 

 

Samenwerking met hoger en wetenschappelijk onderwijs is geregeld via de (incidentele) reguliere overleggen, 

waar met name decanen bij betrokken zijn. Ontwikkeldoelen zijn voor deze overleggen niet geformuleerd. 

 

 

2.6 Gebouwensituatie 
 
De school is op dit moment gevestigd in een tweetal gebouwen. Het hoofdgebouw is geopend in 2001. Het 

gebouw is binnen en buiten goed onderhouden en is de laatste jaren verder gemoderniseerd. Groot onderhoud 

vindt plaats middels het Meerjarig Onderhouds Plan.  

 

Naast het hoofdgebouw beschikken wij ook over (een deel van) de locatie Angelsloërdijk. Met de huidige 

leerlingenaantallen zijn deze lokalen ook nog altijd nodig; het hoofdgebouw is op dit moment nog  te klein om 

alle leerlingen goed plaats te bieden. Op deze locatie is een deel van de bovenbouw gevestigd. Het streven blijft 

er onverminderd op gericht dat de voltallige locatie zo snel als mogelijk is onder één dak komt! Hoewel het 

gebruik van de Angelsloërdijk gegarandeerd tot 2024 is, willen wij deze periode graag bekorten. 
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2.7 Formatief en financieel beleid 
 
De kaders voor de formatie worden Esdalbreed vastgesteld. Meer info over de totstandkoming van die formatie 

is derhalve daar vinden. De formatie voor het schooljaar 2020-2021 past binnen deze kaders. In het Esdal-

formatieplan is meer informatie te vinden. 

Het materiele budget voor de locatie is negatief. Vooral de ontwikkeling van de kosten van de leermiddelen zijn 
hieraan debet. De ontwikkeling van deze kosten baart ons zorgen. Het Esdalbreed gedragen besluit om 
Chromebooks niet bij ouders in rekening te brengen is hierin een wezenlijke factor.  De locatie heeft de opdracht 
om leermiddelen budgettair-neutraal aan te bieden. Door over te gaan op een intern boekenfonds, waarbij de 
locatie zelf de distributie ter hand neemt, en door samen met de secties zeer kritisch naar de uitgaven te kijken, 
verwachten we de kloof te dichten. Dat is ook onze ambitie. 
 
 

2.8 Verantwoording sponsorgelden 
 
Binnen het Esdal College wordt niet gewerkt met sponsorgelden om het reguliere onderwijs vorm te geven. Bij 
buitenschoolse activiteiten is incidenteel sprake van sponsorgelden. De locatie volgt hierin het op centraal 
niveau vastgestelde beleid. 
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3. Onderwijs 
 
 

3.1  Inleiding 
 
Onze leerling staat centraal. We willen het beste uit hen halen en daarvoor zetten we ons maximaal in. 
In dit hoofdstuk werken we de doelstellingen van onze locatie op het gebied van onderwijs, leerlingbegeleiding, 
leermiddelenbeleid en het (sociale) veiligheidsbeleid uit. We koppelen deze doelstellingen aan de ambities uit 
het strategisch beleidsplan van het Esdal College. Ook in dit hoofdstuk blikken we (kort) terug op het vorige 
schooljaar en zal het accent liggen op de vooruitblik. 
 
 
3.2 De doelen en ambities van de locatie 
 
In het schooljaar 2018-2019 is onderstaande visie voor de locatie vastgesteld: 
  
Onze leerlingen groeien op in een snel veranderende wereld. Wij van het Esdal College, locatie Oosterstraat, 
vinden dat we leerlingen op die toekomst moeten voorbereiden. Daarom willen we de leerlingen naast een 
diploma een brede maatschappelijke opleiding aanbieden, zodat ze optimaal kunnen deelnemen aan een steeds 
verder globaliserende en digitaliserende wereld.  

We stimuleren leerlingen tot het pakken van het eigenaarschap van hun eigen ontwikkeling. We stellen leerlingen 
daarbij in staat, zo autonoom mogelijk hun eigen gepersonaliseerde leerproces vorm te geven. Dat kan alleen als 
we in staat zijn en blijven veel keuzemogelijkheden aan te bieden binnen heldere kaders, begeleid door docenten, 
die leerlingen stapje voor stapje ‘loslaten’ Daarbij is het essentieel dat we leerlingen doorzettingsvermogen 
aanleren. We hebben hoge verwachtingen en stimuleren leerlingen waar mogelijk tot een hoger niveau. We 
willen richting geven en ruimte bieden.  Sleutel tot succes is daarbij de vaardigheid tot samenwerken. 
Op onze school durven wij te experimenteren. We zijn ons er terdege van bewust dat fouten maken niet alleen 
mag, maar binnen de lerende organisatie die wij zijn, een essentieel onderdeel is van onze leeromgeving. 
Onze docenten maken daarbij het verschil. Zij zijn enthousiaste professionals die beschikken over een grote 
vakkennis en zich blijven ontwikkelen in het ondersteunen van het leerproces van de leerlingen. Een belangrijke 
rol in ons onderwijs is weggelegd voor het ondersteunend personeel dat beseft dat het een grote bijdrage levert 
aan de ontwikkeling van onze leerlingen.  

Tijdens de hele schoolloopbaan oefenen de leerlingen in reflecteren, leerdoelen formuleren en die bereiken, 
keuzes maken en weer aanpassen, flexibel omgaan met veranderende eisen, zodat zij zich kunnen ontwikkelen 
tot autonome leerlingen, die eigenaar zijn van hun persoonlijke ontwikkeling. Wij hebben de ambitie dat 
leerlingen tenminste dat diploma halen, dat overeenkomt met het advies, dat de leerling aan het eind van het 
primair onderwijs meekrijgt.  

In het vorige schooljaar bleek deze visie onvoldoende ingedaald in het handelen van alledag. In een gezamenlijk 
traject is de visie compacter en helderder gemaakt en is aandacht besteed aan de herkenbaarheid voor iedereen. 
Dat heeft geleid tot een Golden Circle: 
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Ons bewustzijn dat wij willen werken aan leerlingen die creatief kunnen denken, doorzettingsvermogen hebben 
en kunnen reflecteren bepaalt ons handelen, ook in het schooljaar 2020-2021 

We zijn tevreden met de ontwikkeling van de visie als we dit jaar met elkaar de gewenste effecten van ons ‘Hoe’  
benoemd hebben en dit verder hebben uitgewerkt in het handelen binnen onze lessen en ons curriculum. Onze 
ambitie is het, dat we eind dit schooljaar naast de gewenste effecten ook op welke manieren we vorm geven aan 
‘werken met doelen, keuzes maken, leren reflecteren, leren onderzoeken, verantwoordelijkheid nemen en 
zelfstandig werken’ beschreven hebben. Beter beeld hiervan krijgen we in teambijeenkomsten en op 
studiemomenten. 

 

3.3 Pedagogisch-, didactisch- en schoolklimaat 
 
 
De locatie hecht een groot belang aan een goed en veilig pedagogisch klimaat, we zijn trots op wat we op het 
gebied van veiligheid bereikt hebben, en blij dat tevredenheidsenquêtes onder leerlingen en ouders jaarlijks, ook 
het afgelopen jaar weer, ons sterken in het beeld dat we voor alle partijen een veilige school zijn. Ons klimaat 
kenmerkt zich door een plezierige sfeer, duidelijkheid en gemoedelijkheid. Respectvol en sociaal met elkaar 
omgaan geldt voor alle gebruikers van onze school. Vanzelfsprekend is het onze ambitie om deze resultaten ook 
in de toekomst te blijven behalen. 
 
In het kader van het versterken van (sociale) veiligheid maakt de school gebruik van beveiligingscamera’s rondom 
de gebouwen. Er is een goed contact met de buurt, wat goed is voor het gevoel van (sociale) veiligheid. Bij grote 
activiteiten met veel parkeerproblemen, zoals ons Open Huis informeren wij altijd omwonenden. Dit wordt op 
prijs gesteld. 
 
Aandacht voor en bevorderen van het schoolklimaat hoort in onze ogen bij het werken op een school en behoort 
derhalve tot de kerntaken van alle medewerkers van onze school. Daar waar nodig treden we op om het 
pedagogisch klimaat in school te bewaken en te stimuleren. Daarvoor kennen we onder meer een protocol 
grensoverschrijdend gedrag. Het belangrijkste in het bewaken van dit klimaat is een doorlopende actieve 
opstelling hierin van alle medewerkers.  
We zijn tevreden over ons schoolklimaat als de vraagstelling in de tevredenheidmeter van leerlingen, ouders en 
medewerkers in  2020-2021 groei vertoont en uitkomt boven landelijk gemiddelde. 
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3.4 Onderwijs 
 
Als gevolg van de teleurstellende resultaten van het schooljaar 2018-2019 en de betrokken-kritische feedback 
van de Inspectie naar aanleiding van hun bezoek in januari 2020 is in het voorjaar van 2020 een verbeterplan 
opgesteld. In dit verbeterplan wordt beschreven hoe de Oosterstraat komt tot verbetering van de resultaten en 
welk stappen we zetten om te voldoen aan de herstelopdrachten van Inspectie. De stappen om te komen tot dit 
verbeterplan zijn gezet met ondersteuning van Leren Verbeteren. Het verbeterplan en de bijbehorende 
actieplannen zijn als bijlage integraal onderdeel van dit locatiejaarplan. In de hiernavolgende paragrafen 
beperken we ons tot aanvullingen en ontwikkelingen die niet reeds genoemd staan in het verbeterplan. 
 
 
3.4.1 Versterken flexuren onderbouw 
 
Sinds het schooljaar 2018-2019 is in de onderbouw gewerkt met een tweetal flexuren. In deze uren hebben 
leerlingen de mogelijkheid om te kiezen voor extra ondersteuning bij een aantal kernvakken, werken in stilte 
(begeleiding bij huiswerk): kleine instructiegroepjes en grote zelfwerkgroepen. Maatwerk is het doel in deze 
uren. Belangrijkste kenmerk van deze lessen is dat het initiatief bij de leerling ligt. We willen leerlingen leren om 
gemotiveerde keuzes te maken in hun onderwijsleerproces. De ontwikkeling van de flexuren is nog niet van dien 
aard dat de stap naar leerjaar 3 gemaakt kan worden. We gebruiken het schooljaar 2020-2021 om de flexuren 
organisatorisch en inhoudelijk sterker neer te zetten. In het teamplan onderbouw zal hier nader op ingegaan 
worden. We zijn tevreden over de organisatie en inhoud van de flexuren als de inschrijving door leerlingen via 
Magister/Zermelo goed geregeld is en als zowel medewerkers als leerlingen in evaluatie aangeven dat deze 
manier van werken bijdraagt aan het werken aan zelfstandigheid van leerlingen. 
 
Om leerlingen beter te begeleiden bij hun planning en om mentoren de kans te geven dit proces beter te bekijken 
bij leerlingen wordt m.i.v. het schooljaar 2020-2021 Plenda ingevoerd. Plenda is een agenda voor leerlingen met 
de specifieke nadruk op hun planning. Mentoren worden geschoold in het gebruik hiervan en de begeleiding van 
leerlingen hiervoor. Het is onze ambitie dat Plenda aan het eind van dit schooljaar bekend is als het 
planningsinstrument voor leerlingen en als uit evaluatie blijkt dat leerlingen meerwaarde ervaren in leren 
plannen. 
 
De ambitie om flexuren in de jaren na dit schooljaar breder in te zetten, blijft onverkort overeind. Daartoe zal in 
het voorjaar 2021 een grondige evaluatie van de vorderingen en stand van zaken plaatsvinden. Voor een verder 
uitwerking van de invoering van flexuren en plenda zij verwezen naar het teamplan onderbouw, dat als bijlage 
aan dit jaarplan is toegevoegd. 
 
Voor de organisatorische vormgeving van de flexuren wordt tot nog toe de module KWT binnen Magister 
gebruikt. Dit gaat op korte termijn ,voor herfstvakantie 2020 overgenomen worden door Zermelo. Voor de 
coördinatoren in de onderbouw is extra formatie ingezet om dit proces te monitoren. 
 
3.4.2 Rol van ICT 
 
De inzet van ICT in het onderwijsleerproces biedt grote kansen als het er om gaat de autonomie en het 
eigenaarschap van leerlingen te vergroten. De noodzaak van de inzet van ICT is in de afgelopen maanden, rondom 
alle maatregelen met betrekking tot Corona, afdoende aangetoond. In de afgelopen maanden zijn de ICT-
vaardigheden van medewerkers flink gegroeid.  Een belangrijke factor hierin is en was collegiale ondersteuning. 
Daarnaast  creëren we mogelijkheden om via scholing de basiskennis van medewerkers waar nodig te versterken. 
Veel collega’s hebben zich binnen alle mogelijkheden die Google biedt een aantal zaken eigen gemaakt, maar in 
een aantal gevallen via een omslachtige manier. Via collegiale ondersteuning (en waarnodig met externe 
hulp)zullen collega’s geholpen worden met hun verdere ontwikkeling en het zetten van de spreekwoordelijke 
puntjes op de i. We zijn tevreden als elke medewerker die een ontwikkeldoel heeft gesteld (met-of zonder 
samenspraak met de teamleider dit jaar actief ondersteund is dit doel te behalen 
 
Binnen de secties wordt gebruik gemaakt van studieplanners en werkwijzers. De vorm waarin deze aan leerlingen 
aangeboden wordt verschilt echter nog altijd en is daarmee voor leerlingen onduidelijk.  Magister.me zal een 
belangrijke rol vervullen in het eenduidig omgaan met ICT en studieplanners. De eerste kennismaking (op 
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vrijwillige basis) voor medewerkers heeft begin juni 2020 plaatsgevonden. Na een scholings- en inwerktraject in 
het schooljaar 2020-2021 zal dit programma per augustus 2021, bij de start van het volgende schooljaar dus, de 
basis vormen van alle studiewijzers op de locatie. De lat ligt hoog: we zijn pas tevreden als inderdaad bij alle 
vakken Magister.me gebruikt wordt als studieplanner. Van alle medewerkers wordt op dat moment de juiste 
basiskennis verwacht om dit vorm te kunnen geven. In dit hele scholingstraject wordt school ondersteund door 
experts van Magister.me. 

 
3.4.3 Cultuurprofielschool 
 
Esdal College Oosterstraat is één van de twee CultuurProfielScholen van Drenthe. Dit kwaliteitskeurmerk wordt 
door een landelijke vereniging van leraren en schoolleiders verleend aan scholen die kunst en cultuur een 
belangrijke rol laten spelen in hun onderwijs. In het voorjaar 2019 is onze licentie verlengd tot 2021. Dat schept 
ook verplichtingen: het is onze ambitie dat kunst en cultuur integreert in alle lagen van het curriculum. Het 
schooljaar 2020-2021 zal door de culturele secties gebruikt worden om een duidelijk jaarplan op te stellen dat 
ingaat in het schooljaar 2021-2022, waarbij alle leerlingen in voldoende mate in aanraking komen met cultuur. 
We zijn tevreden als dit jaarplan oplevert dat we ons bewust zijn wat we aan culturele ontwikkeling doen en we 
bewust keuzes hebben gemaakt over wat blijft en wat er eventueel bijkomt. 
 

3.4.4. Excellentie 

De ingezette onderwijskundige koers in de onderbouw biedt met flexuren prima mogelijkheden voor een goed 
excellentietraject, ook voor leerjaar 1, waar dit tot deze invoering ontbrak. Ook voor klas 2  is excellentie  
ingebouwd in de flexuren. Voor klas 3 vindt op dit moment de begeleiding nog plaats buiten de lesuren om. 
Leerlingen in leerjaar 1, die mogelijk voor dit traject in aanmerking komen worden sinds een aantal jaren getest 
middels de CBO-test. De daadwerkelijke begeleiding vindt plaats in de flexuren. 
Voor de bovenbouw lijkt het niet nodig om tot ander beleid komen. De basis is er in gelegen dat leerlingen onder 

een aantal voorwaarden de mogelijkheid krijgen één ( of meerdere) extra vak(ken) te volgen. De huidige kaders 

bieden voldoende ruimte voor maatwerk. Verdere uitwerking vindt plaats in het teamplan vwo. 

3.4.5 Burgerschap 

Voor de locatie Oosterstraat is Burgerschap een belangrijke onderdeel van onze opdracht. Om die reden hebben 

alle leerlingen in het eerste leerjaar dit vak ook (verplicht) in hun curriculum. Daarnaast heeft de school gekozen 

voor het handhaven van de maatschappelijke stage, ook nadat de wettelijke verplichting er af was. Dit beleid 

wordt onverkort voortgezet. 

3.4.6 Good practices en innovatie 

Op de locatie Oosterstraat is veel kennis en ervaring aanwezig. Knelpunt in het verleden was dat deze niet altijd 

met elkaar gedeeld wordt. Op een aantal momenten in het jaar (zie jaarplanning) zijn daarom uitwisselmiddagen 

voor good practices gepland, om deze opgebouwde deskundigheid met elkaar te delen en de samenhang in ons 

handelen inzichtelijk te maken. 
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3.5 Leerlingbegeleiding 
 
In het kader van het verbeterplan voor onze locatie is versterking van de (studie)begeleiding van leerlingen één 
van de speerpunten. Meer informatie hierover is te vinden in het verbeterplan zelf (zie bijlage). De spil binnen 
de begeleiding van leerlingen is en blijft de mentor. Elke klas heeft een (of meer) mentor(en) , die in 
samenwerking met het team verantwoordelijk is/zijn voor het aanleren van (studie)vaardigheden, 
loopbaanoriëntatie en –begeleiding en al die dagelijkse ondersteuningsvragen. Om de mentor in deze rol te 
ondersteunen zal met ingang van deze cursus schoolbreed gewerkt worden met groepsoverzichten. Deze zullen 
nauw gekoppeld zijn aan de informatie in Magister en bieden vakdocent en mentor in een oogopslag een 
overzicht van de leerlingen. We zijn tevreden over het hanteren van groepsoverzichten als mentoren en 
docenten hiervan de meerwaarde inzien, en deze groepsoverzichten daadwerkelijk helpend zijn bij het 
vormgeven van begeleiding van individuele leerlingen. 
 
Ter versterking van de ondersteuning van leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte kent de locatie de 
Dug Out (de trajectgroep). De Trajectgroep wordt vormgegeven in een nauwe samenwerking tussen Oosterstraat 
en Boermarkeweg. Met de komst van het Vakcollege naar de Campus (december 2020) is het streven om te 
komen tot één gezamenlijk vormgegeven Trajectgroep. De plannen hiervoor zullen in het najaar van 2020 vorm 
krijgen. We zijn tevreden over deze versterkte samenwerking als deze daadwerkelijk leidt tot uitwisseling van 
kennis en versterking van de begeleiding. 

  
Bezinning op de rol van de mentor is een continu proces en wordt ook in het kader van het verbeterplan onder 
de loep genomen. Voor meer informatie over de rol van de mentor en de verdere ondersteuning verwijzen wij 
naar het meest recente SOP (schoolondersteuningsprofiel), waarmee in mei 2020 in de DMR ingestemd is. 
We zijn tevreden over de ontwikkeling van het mentoraat als we met elkaar helderheid hebben over een 
taakomschrijving voor de mentor, waarin ook aandacht besteed is aan de doorlopende lijn in het mentoraat 
Binnen school is het sinds jaar en dag mogelijk om deel te nemen aan sociale vaardigheidstrainingen en 
faalangstreductietrainingen, al dan niet gerelateerd aan examentraining. Dit beleid wordt voortgezet. 
 
 
Mede vanwege de coronacrisis in het afgelopen half jaar, maar ook ter versterking van ons systeem van 
ondersteuning zal het vanaf eind oktober (medio herfstvakantie 2020) voor leerlingen die dat nodig hebben, 
mogelijk zijn op een aantal momenten in de week extra ondersteuning te krijgen. Een eerste inventarisatie voor 
welke leerlingen dit geldt, is reeds gemaakt in de periode van de overgangsbesprekingen in juli 2020. Daarnaast 
zal in de onderbouw in september 2020 de CITO-voortgangstoets 0, 1 en 2 plaatsvinden in de leerjaren 1, 2 en 3. 
Op basis van de analyses hiervan kunnen leerlingen een (al dan niet verplicht) aanbod krijgen tot het volgen van 
een periode van extra ondersteuningslessen. Voor leerjaar 1 en 2 vinden deze plaats tijdens de flexuren, voor 
leerjaar 3 en hoger aan het eind van de schooldag. Om onze ambities hierin ook waar te kunnen maken is hiervoor 
een subsidie aangevraagd. We zijn tevreden over de begeleidingstructuur als deze, zoals geformuleerd in het 
actieplan begeleiding, zowel de docent, mentor en de leerling in de planmatige sturing van de studievoortgang 
en de persoonlijke ontwikkeling steunt, waarbij de leerling mede-eigenaar van zijn/ haar leerproces is.Over de 
feitelijke begeleiding zijn we tevreden als de indicatoren doorstroom onderbouw en onvertraagde afsluiting 
bovenbouw (R1 en R3) beiden voldoende zijn. 
 
 
 

3.6 Leermiddelenbeleid 
 
Esdal College heeft gekozen voor blended learning: leerlingen ontvangen een chromebook, er wordt veel 
gewerkt vanuit ICT-vaardigheden, maar we onderschatten het belang van fysieke boeken en daadwerkelijk 
schrijven niet. Het blijft een continu proces om te komen tot de meest optimale verdeling tussen ICT-gericht, 
digitaal onderwijs en onderwijs vanuit de traditionele leermiddelen. Voor meer over dit onderwerp verwijzen we 
ook naar paragraaf 2.7.  
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Het Esdal College wil graag het ontwikkelen en gebruik maken van eigen lesmateriaal stimuleren. Het bewust 
nadenken over en ontwikkelen van eigen lesmateriaal is goed voor de doorlopende leerlijn van het vak. Dat 
draagt enorm bij aan de kwaliteit van het vak. Bovendien kan het financieel aantrekkelijk zijn om eigen materiaal 
te gebruiken. Bij meerdere vakken wordt de onderwijsontwikkeltijd dit jaar ingezet om te komen tot meer eigen 
lesmateriaal. Wiskunde B zal voor 4 en 5 havo met ingang van de cursus 21-22 volledig met zelf geschreven 
materiaal vormgegeven worden. Voor die ontwikkeling zijn uren ter beschikking gesteld. Dit is een goede 
vertaling van deze ambitie.  
 
 
 

3.7 Het (sociale) veiligheidsbeleid 
 
We willen graag dat het Esdal College een veilige school is, voor leerlingen en medewerkers. Het is daarom ook 
van belang om eventuele incidenten met of tussen leerlingen goed te monitoren en daar lering uit te trekken. 
Dat gebeurt dus ook zo zorgvuldig mogelijk. Daar waar een incident plaatsvindt baseren wij ons handelen op het 
Esdalbreed vastgestelde incidentenprotocol. 
 
Het anti-pestbeleid van de school is duidelijk. De mentor speelt hierin, gesteund door de coördinator, een 
essentiële rol.  We kennen geen algemene rol van anti-pestcoördinator, deze rol wordt door de 
leerjaarcoördinator ingevuld. Dat dit beleid vruchten afwerpt blijkt elk jaar opnieuw, ook dit jaar weer uit de 
meting van de veiligheidsbeleving van leerlingen. Die scoort ook dit jaar weer boven het landelijk gemiddelde. 
Daar zijn we trots op. 
 
De school kent twee vertrouwenscontactpersonen (VCP) De VCP doen jaarlijks mee aan externe scholing om up-
to-date te blijven. Vanzelfsprekend kent het Esdal College ook een externe vertrouwenspersoon. Via onze 
website is meer info te vinden. 
 
Ook in het schooljaar 2019-2020 heeft (op de dinsdag na de herfstvakantie) een onaangekondigde 
ontruimingsoefening plaatsgevonden. Het schoolgebouw was snel leeg. Kanttekening was daarbij wel, dat 
doordat de oefening elk jaar min of meer op hetzelfde tijdstip plaatsvindt, evident is dat het een oefening is en 
daardoor alertheid soms ontbreekt. In het schooljaar 20-21 heeft de locatie een nieuw hoofd BHV. Met hem zal 
het hele beleid dienaangaande kritisch bekeken worden en waar nodig aangepast. De resultaten hiervan mogen 
voor het eind van het kalenderjaar 2020 verwacht worden.  
 
 
3.8 Overige zaken 
 
Met ingang van het schooljaar 2020-2021 wordt het  roosterprogramma Zermelo gebruikt. Dit programma 
vervangt het inmiddels verouderde Masterplan en lijkt een beter antwoord te geven op de roostervragen bij een 
school als de onze. Scholing van alle bij het rooster betrokkenen heeft plaatsgevonden, maar zal ook in de 
komende cursus punt van aandacht blijven. We zijn tevreden als dit jaar alle gebruikers/ specifieke gebruikers 
aantoonbaar vaardig zijn in het gebruik van Zermelo. 
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4. Personeel 
 
 

4.1 Inleiding 
 
De tweede ambitie van het Esdal College luidt: Onze docent maakt het verschil. De docent is de spil in het leren 
van leerlingen en in het zorgen voor een veilig en sociaal gezond leef- en leerklimaat. Om onze medewerkers 
optimaal te kunnen laten presteren besteden we veel aandacht aan de gesprekkencyclus en het 
professionaliseringsbeleid. 
Begin 2020 is door de locatie een vlootschouw van alle medewerkers gedaan. Door de vlootschouw ontstaat 
een beeld van de ontwikkelingsmogelijkheden van de medewerkers. Door de Corona-crisis en de wijzigingen in 
de personele invulling van de locatieleiding is de verdere uitbouw van de vlootschouw niet uitgevoerd. In het 
schooljaar 2020-2021 zal die wel plaatsvinden. We zijn tevreden als zowel de verdere uitbouw van de 
vlootschouw als de herinvoering van de gesprekkencyclus conform planning verloopt. 
 
 

4.2 Gesprekkencyclus 
 
We werken op basis van de gesprekkencyclus: Uitgaan van vertrouwen, erkennen van verschillen. De 
ervaringen in het eerste jaar zijn positief. Door met elkaar te spreken over de vier thema’s ‘vakkennis en 
vaardigheden’, ‘motivatie en commitment’, ‘werk-privé-balans’ en ‘gezondheid en energie’ krijgen we als 
locatie een goed beeld van wat er bij de medewerkers speelt en kunnen we ons beleid eventueel aanpassen. 
De meeste jaargesprekken in het kader van de gesprekkencyclus worden gevoerd in de tweede helft van het 

schooljaar. Vanwege de sluiting van de scholen als gevolg van de Corona-crisis heeft een aanzienlijk deel van de 

gesprekken dit jaar niet kunnen plaatsvinden. Er is door leidinggevenden wel veel met de medewerkers 

gesproken, maar dat zijn overwegend geen formele gesprekken geweest. De leidinggevenden zullen de 

uitvoering van de gesprekkencyclus 20-21 in de start van het schooljaar met prioriteit oppakken en de 

jaargesprekken, in combinatie met lesbezoek, zo veel mogelijk in de eerste helft van het schooljaar voeren. We 

zijn tevreden als vanuit alle lesbezoeken begin 2021 een totaaloverzicht ter bespreking voorgelegd kan worden 

aan de drie  teams. 

 
 

4.3 Pedagogische en didactische competenties 
 
Bij het bezoek van Inspectie aan onze school in januari 2020 heeft onze school op dit punt net een voldoende 
gescoord. Over het onderdeel “omgaan met verschillen” was Inspectie niet tevreden, dit heeft dan ook tot een 
herstelopdracht geleid. In de eerste helft van schooljaar 2020-2021 heeft het versterken van deze competenties 
hoge prioriteit. Meer hierover is te lezen in het verbeterplan onder het hoofdstuk lesontwikkeling. Het 
oorspronkelijke tijdpad voorzag in een eerste meetmoment in juni 2020, door de coronacrisis is deze verplaatst 
naar december 2020. We zijn tevreden als het onderdeel “ömgaan met verschillen” een expliciete plek heeft in 
de lesvoorbereiding en –uitvoering van docenten en in tenminste tweederde van het aantal lessen zichtbaar is. 
 

4.4 Professionaliseringsbeleid 
 
Professionalisering vindt plaats op meerdere niveaus: individueel, in de sectie, in de teams en voor de gehele 
locatie. 
 
Het schooljaar 2019-2020 is een zeer bijzonder schooljaar geweest. Vanaf 16 maart 2020 zijn onze locaties 
gesloten vanwege de Covid-19-crisis en vanaf 2 juni kon er weer gedeeltelijk les op de locaties worden 
gegeven. Medewerkers en leerlingen werkten vanaf de sluiting van de scholen thuis. Binnen een paar dagen 
hadden alle locaties een nieuw lesrooster en werden de lessen digitaal gegeven. 
Voor het volgen van scholingen heeft deze periode uiteraard grote gevolgen gehad. Scholingen gingen niet 
door of werden soms online gegeven. Dat heeft er niet toe geleid dat de deskundigheidsbevordering stil is 
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komen te liggen. Docenten hebben in deze periode gezocht naar alternatieven voor scholing. Zo blijkt uit de 
enquête die we voor de zomervakantie hebben uitgevoerd, dat de helft van de docenten op het Esdal College 
in deze periode meer dan drie keer aan e-learning, als persoonlijke deskundigheidsbevordering, heeft gedaan, 
een kwart heeft dat minder dan drie keer gedaan en een kwart heeft dat nooit gedaan 
 
Het schooljaar 2019-2020 heeft in het teken gestaan van een versterking van het onderwijskundig (primair) 
proces,  daarnaast hebben onderstaande trainingen/scholingen plaatsgevonden: 
 

Ambitie Professionaliseringsactiviteit  Bijdrage aan de realisatie van de ambitie 

1 
De leerling  
centraal 

Training De leercoach om 
eigenaarschap van leerlingen 
voor hun eigen leren te 
vergroten 
 
 
 
 
Training in het voeren van 
driehoeksgesprekken tussen 
mentor en leerlingen 
 
 

Een groep van 16 collega’s heeft deze training 
gedaan olv het CPS. De evaluatie was erg 
wisselend. Voor een aantal was het een heel 
goede training, voor de meerderheid echter was 
de training te basaal en voegde weinig toe. Na 
de evaluatie is besloten om de training in deze 
vorm niet opnieuw aan te bieden. 
 
De training heeft plaatsgevonden, met 
mentoren en ook met ouders. De verwachtingen 
waren/zijn hoog. De eerste gesprekken zouden 
gevoerd worden op de ouderavonden van half 
maart. Echter, daar heeft Corona roet in het 
eten gegooid. Binnen vwo zal deze manier van 
werken wel voortgezet worden, immers de 
leerling wordt letterlijk centraal gezet. Er wordt 
niet over maar met de leerling gesproken, 
sterker deze heeft het initiatief. Binnen het 
verbeterplan voor de Oosterstraat is erin 
voorzien dat ook havo en onderbouw bij deze 
ontwikkeling gaan aansluiten. Het is onze 
ambitie dat driehoeksgesprekken aan het eind 
van het schooljaar in de hele school de gewone 
manier van werken is.  

2 
De docent 
maakt het 
verschil 

Didactische week 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ICT-toepassingen in 
thuisonderwijs 
 
 

Heeft in drievoud plaatsgevonden, gericht op 
zaakvakken, exact en talen. Docenten hebben 
onder begeleiding van Netwerkadviseurs 
gereflecteerd op hun eigen lesgeven en 
ingezoomd op hoe zij om kunnen gaan met 
verschillen tussen leerlingen. Enthousiasme 
overheerst in de evaluatie waardoor deze ook 
komend jaar twee keer wordt aangeboden. We 
zijn tevreden als 20 docenten dit traject hebben 
doorlopen, waarbij “omgaan met verschillen” bij 
aantoonbaar is verbeterd door de score in het 
lesbezoek 
 
Noodgedwongen hebben docenten zich in de 
situatie rond Corona in korte tijd moeten 
bekwamen in een aantal ICT-toepassingen om 
thuisonderwijs mogelijk te maken. Er is een 
taskforce geformeerd, bestaande uit een aantal 
betrokken en kundige collega’s. Zij hebben de 
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rest van het docentencorps geschoold en waar 
nodig geënthousiasmeerd. Dit heeft mede 
bijgedragen aan het succesvol doorkomen van 
deze periode en voldoende vertrouwen mocht 
een tweede thuiszitperiode onvermijdelijk 
blijken.  
Dit schooljaar willen we ook gebruiken om met 
elkaar onze kennis te evalueren (zie good 
practices)en te analyseren welke elementen de 
visie versterken, zodat deze behouden blijven 
vor het onderwijs. Daarbij zijn we tevreden als 
de  ict ontwikkeling vanuit corona bijdraagt aan 
de versterking van de visie van de school.  

 

Het formele leren, de expliciet aangeboden scholing is dit jaar gestoeld op twee ontwikkelingen: het 
verbeterplan en de bijbehorende herstelopdrachten en de ingang gezette ontwikkelingen, die we samenvatten 
in onderwijs-op-afstand. Voor het schooljaar 20-21 staan in ieder geval onderstaande trainingen/scholingen op 
het programma:  

 

Ambities Omschrijving professionaliseringsactiviteit  Tevreden als 

1 - Trainingen in het voeren van 

(driehoeks)mentorgesprekken tussen mentor, 

ouders en leerlingen 

- Trainingen in hogere-ordedenken voor vwo-

docenten 

 deze vorm van 

gespreksvoering de basis 

is van elke spreekavond 

 

Omgaan met verschillen 

ook binnen vwo 

herkenbaar is 

2 - Omgaan met verschillen, de didactische week 

- Training Teach like a Champion voor een aantal 

docenten 

- Individuele vakscholingen voor docenten en 

OOP 

- Deelname aan diverse netwerken  

 

 

- Trainingen in de leercyclus en leerdoeldenken 

 bij tenminste 20 

docenten de effecten 

van deze training in hun 

lessen zichtbaar zijn. 

 

 

 

 

 

de leercyclus aan het 

eind van dit schooljaar 

voor alle docenten een 
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Ambities Omschrijving professionaliseringsactiviteit  Tevreden als 

bekend en herkenbaar 

begrip is, waaraan verder 

ontwikkelingen 

opgehangen kunnen 

worden 

 

3 - Training invoering MagisterME 

- Scholing Plenda/Studievaardigheden (lj 1 en 2) 

 bij start van het 

schooljaar 21-22 alle 

werkwijzers/studie-

planners in Magister.me 

beschikbaar zijn 

Voor Plenda: zie daar 

4 - Meerdere abonnementen op het tijdschrift 

Didactief om onderwijskundige kennis te 

vergroten 

 Bij een enquete omtrent 

dit onderwerp, te 

houden in het voorjaar, 

tenminste 60% van de 

medewerkers aangeeft 

meerwaarde te ervaren. 

 (zie voor meer details scholingsplan Esdal College) 
 

Naast deze formele scholingen draait de Oosterstraat volop mee in de kwaliteitscyclus van DOVOC, de 
samenwerkende openbare Drentse VO-scholen. In het voorjaar 2021 wordt onze havo-afdeling 
gevisiteerd door een van onze collega-scholen. Zij zullen, op basis van bevindingen van Inspectie in het 
schooljaar 2919-2020, ons onderwijs aan havo-leerlingen onder de loep nemen en ons adviseren over 
te zetten stappen in kwaliteitsverbetering. Daarnaast draaien onze collega’s mee in bovenschools 
sectie-overleg binnen DOVOC.  
 
De nadere uitwerking van de plannen tot versterking van het onderwijs, zoals geformuleerd in het 
verbeterplan zal naar verwachting nog leiden tot aanvulling van deze scholingen.  
Naast de scholing die op individueel niveau ingezet kan en zal worden als gevolg van de cyclus 
lesbezoeken in het najaar (Zie verbeterplan) zal ook collegiale visitatie een belangrijke vorm van 
onderlinge scholing vormen.  
 
. 
 
4.5 Verzuimbeleid 
 
De locatie volgt het verzuimbeleid van het Esdal College.  
De verzuimgegevens zijn voor het management inzichtelijk voor de locatie als geheel, per team en op 
individueel niveau. De gegevens zijn uitgesplitst in diverse categorieën: functie, leeftijd en geslacht.  
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Tweemaal per jaar vindt er een analyse van de gegevens plaats. Eenmaal in september/oktober over het 
voorgaande schooljaar en eenmaal in januari over het lopende schooljaar. De analyses leiden, indien nodig, tot 
bijstelling van het beleid. 
 
In schema: 

 2017-2018      bm* 2018-2019     bm 2019-2020     bm 

verzuimpercentage 4,97% 3,84% 3,76% 

verzuimfrequentie 1,63% 1,5% 1,29% 
* Voion-benchmark 
 
We zijn blij met de dalende lijn die in onze verzuimcijfers te zien is. Onze ambities zijn duidelijk. We willen 
graag als locatie blijvend scoren onder het landelijk gemiddelde. Daarvoor is in ieder geval voldoende 
persoonlijke aandacht voor medewerkers en zorgvuldige gesprekken met medewerkers (via de 
gesprekkencyclus) die meerdere malen per jaar verzuimen noodzakelijk. Hier ligt in ieder geval een prioriteit.   
We zijn tevreden als ons ziekteveruim niet toeneemt. 
 

4.6 Duurzame inzetbaarheid en werkdruk 
 
Duurzame inzetbaar en het verminderen van werkdruk waren ook in het schooljaar 2019-2020 belangrijke 
thema’s in de gesprekken met medewerkers en teams. 
 
In het voorjaar van 2020 zijn eenmalige gelden beschikbaar gekomen ter vermindering van de werkdruk. Binnen 
het Esdal is afgesproken dat de DMR een onderbouwd voorstel doet ter besteding van deze gelden (154 euro per 
leerling (teldatum 1 oktober 2019), aangevuld met ingehouden salariskosten als gevolg van de stakingen in het 
schooljaar 2019-2020. De DMR heeft besloten deze gelden niet aan te wenden voor verkleining van groepen of 
het aanstellen van extra ondersteunend personeel. Argument hiervoor is dat het om incidenteel geld gaat, 
groepsgrootte is een structureel probleem. Men ziet meer in een investering in materiele zin, die 
werkdrukverlichtend werkt. Aan een exacte invulling wordt op moment van schrijven nog gewerkt. 
 
Onderdeel van het taakbeleid is de omgang met de onderwijsontwikkeltijd, een gegeven vanuit de CAO waarbij 
op voltijdsbasis 50 uur beschikbaar is voor docenten om, door het geven van minder les, meer aandacht te 
hebben voor de overige aspecten van het werk. Binnen onze school is gekozen voor een systeem waarbij uren 
binnen de sectie cumulatief verdeeld kunnen worden. Ook in de in voorjaar 2020 overeengekomen CAO is sprake 
van onderwijsontwikkeltijd. De regeling wordt dan ook in het schooljaar 20-21 onveranderd uitgevoerd.  
 
Ervaren werkdruk en de rol daarbij van de ingezette onderwijsontwikkeltijd zal in de gesprekkencyclus vast 
onderwerp van gesprek zijn. We zijn tevreden als dit daadwerkelijk in elk gesprek gebeurd is. 
 
Het taakbeleid, zoals op onze locatie ingevoerd per schooljaar 2019-2020 zal in de komende maanden 
geëvalueerd worden. Hiertoe zal een werkgroep opgericht worden die een evaluatie uitvoert en waar nodig 
voorstellen ter verbetering doet. Dit traject dient, met het oog op de start van de formatiebesprekingen van 
2021-2022 uiterlijk in maart 2021 afgerond te zijn. 
 
In het najaar van 2020 wordt een medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd, waarin ook vragen zijn 
opgenomen over werkdruk en duurzame inzetbaarheid. In workshops per team worden de resultaten 
besproken van ambities en een  actieplan voorzien. 
 

4.7 Arbobeleid 
 
De locatie volgt het arbobeleid van de het Esdal College zoals dat is opgenomen in het arbobeleidsplan. De 
locatie heeft een actuele RI&E. 
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5. Kwaliteitsbeleid 
 

 

 
5.1 Inleiding 

 

De locatie volgt het kwaliteitsbeleid van het Esdal College. Er is tevens sprake van een kwaliteitskalender waarop 

alle kwaliteitsacitiviteiten en de betreffende verantwoordelijke staan vermeld. Op deze wijze geldt voor alle 

onderwerpen de PDCA-cyclus.  

 

 

5.2 Kwaliteitscultuur 

 

Ook op het gebied van de borging van kwaliteit heeft de school een herstelopdracht ontvangen van Inspectie. 

Hierover is meer te lezen in het verbeterplan, met name in paragraaf 10, kwaliteitszorg. Het volgen van de 

kwaliteitscyclus leidt niet automatisch tot een kwaliteitscultuur. Er is een kwaliteitscultuur wanneer er sprake is 

van kwaliteitsdenken door alle medewerkers. Daar ligt dan ook onze ambitie. Om deze kwaliteitscultuur te 

bevorderen Is het doel elk jaar een vaste set aan activiteiten uit te voerten:voeren we elk jaar in elk geval 

onderstaande activiteiten uit: We zijn tevreden als onderstaande activieten zijn uitgevoerd en verslaglegging 

beschikbaar is zodat de pdca tastbaar wordt gemaakt. 

-  elk team maakt een teamjaarplan, waarin de ambities staan beschreven en de wijze waarop het team 

die wil realiseren;  

- elke sectie maakt jaarlijks een vakwerkplan met daarin een analyse van de resultaten van alle leerjaren, 

aangevuld met concrete acties om de resultaten te beïnvloeden; 

- jaarlijks voert de locatieleiding een gesprek met de voltallige sectie over de resultaten. In dit gesprek 

komen in ieder geval de volgende punten aan de orde: Examenresultaten en waar nodig plannen ter 

verbetering, feedback op de individuele resultaten in Wolf, sectiejaarplan, PTA, (Formatief) werken, 

stand van zaken m.b.t. behaalde resultaten door leerlingen (cijferanalyse). 

De locatie heeft een Regiegroep Kwaliteit. Deze bestaat uit de locatiedirecteur en minimaal twee medewerkers. 

De regiegroep is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het beleid van het Esdal College op de locatie en voor 
het vormgeven van het locatiespecifieke deel van kwaliteitszorg.  
 

5.3 Invloed leerlingen en ouders 
 
De mening van leerlingen en ouders is voor ons belangrijk om ons onderwijs continu te verbeteren. Daartoe 

voeren we tevredenheidsonderzoeken uit, zie de volgende paragraaf. 

 

Onze locatie heeft gelukkig een  zeer actieve leerlingenraad waarmee op regelmatige basis gesproken wordt over 

zaken in de school die de leerlingen betreffen. De leerlingenraad is ook een grote steun als het gaat om het 

ondersteunen, gevraagd en ongevraagd, bij allerlei soorten activiteiten. Daarnaast kennen wij in alle teams de 

zgn. klankbordgroepen. Deze zullen in het schooljaar 2020-2021 gemiddeld drie keer per jaar onder leiding van 

de verantwoordelijk teamleider bijeenkomen. Hun feedback wordt in verdere beleidsvorming zeer serieus 

genomen.  

 

De ouders zijn vertegenwoordigd in de ouderraad en in de deelmedezeggenschapsraad. Binnen de ouderraad 

was en is vooral ouderbetrokkenheid een steeds terugkerend thema. We blijven zoeken naar manieren om 

ouders meer en intensiever bij school te betrekken. 
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5.4 Tevredenheidsonderzoek leerlingen en ouders  
 
Jaarlijks meten we de tevredenheid van onze leerlingen, eenmaal in de twee jaar met de Laksmonitor en 
eenmaal met een eigen enquête.  
Jaarlijks aan het begin van het schooljaar vragen we ouders een enquête in te vullen. 
De gegevens van beide onderzoeken worden besproken met de kerndirectie, in het managementteam en met 
de teams. De gegevens van de leerlingtevredenheid ook met de leerlingen en die van de ouders met de 
Ouderraad en de deelmedezeggenschapsraad, waarin ouders vertegenwoordigd zijn. 
 
De ouderenquête is (in november 2019) slechts door een klein aantal ouders ingevuld, zo klein dat hier, ook na 
bespreking in de oudergeleding geen conclusies getrokken konden worden. De leerlingtevredenheidsenquête is 
afgenomen via LAKS.  
Het belangrijkste aandachtspunt in deze enquetes is vooral de kwaliteit van de inhoud van de les gebleken. 
Komend jaar willen we hier significant hoger op scoren. Dit gaan we bereiken door vol in te zetten op  
uitvoering van het actieplan lesontwikkeling. 
 
Afspraken over het tijdspad van de onderzoeken die dit schooljaar plaatsvinden zijn inmiddels gemaakt: de 

oudertevredenheidsenquête zal opnieuw plaatsvinden rondom de eerste spreekavond eind november. De 

leerlingenenquête (nu weer via Vensters) vindt plaats in het voorjaar van 2020. 

 
 

5.5 Rendementen 
 
Inspectie hanteert voor de beoordeling van scholen een viertal kwaliteitsindicatoren. Vanwege het ontbreken 

van een het centraal examen in 19-20 zijn dit er op dit moment slechts drie indicatoren beoordeelbaar. Beleid 

daarbij is op dit moment dat een school voldoende scoort op het moment dat 0 of slechts 1 indicator 

onvoldoende is. Voor onze school geldt dit laatste voor havo als het gaat om onvertraagde doorstroom in de 

bovenbouw. 

 

Het beleid om met doubleren in de onderbouw zeer terughoudend om te gaan werpt zijn vruchten af. We scoren 

goed op deze indicator. Ook op de indicator Onderwijspositie scoren we goed: relatief veel leerlingen komen op 

een hoger niveau terecht in leerjaar drie dan hen in groep acht voorspeld werd. Zorg zit er daarbij wel in dat 

onvoldoende leerlingen in staat blijken dit niveau tot het eind vast te houden. Hierin te verbeteren is de kern van 

onze ambitie, en de basis van ons verbeterplan. De regiegroep Kwaliteit maakt een analyse te van de stand van 

zaken van de onderwijsontwikkeling en komt waar nodig nog dit kalenderjaar met voorstellen ter verbetering.  

 
Voor wat betreft het schoolexamen en het centraal examen was het afgelopen schooljaar een uitzonderlijk jaar. 
Vanwege de sluiting van de scholen heeft de toetsing veelal digitaal plaatsgevonden, hetgeen tot wijzigingen in 
het pta van de examenklassen en van de voorexamenklassen heeft geleid. De wijzigingen konden betrekking 
hebben op het tijdstip van afname, de vorm van de toets en soms de inhoud van de toets. Voor wat betreft het 
schoolexamen zijn altijd de richtlijnen van het ministerie leidend geweest. Alle wijzigingen zijn gedocumenteerd 
en gedeeld met de Inspectie. 
Het centraal examen is niet doorgegaan. In plaats daarvan is het schoolexamencijfer bepalend geweest voor het 
slagen van leerlingen. Ook het tweede tijdvak kwam te vervallen en is vervangen door de 
Resultaatverbetertoetsen. 
 
Voor het komend schooljaar is het onze ambitie om qua slagingspercentage minimaal het landelijk gemiddelde 
te bereiken. Met inzet van alle in dit plan beschreven maatregelen hebben wij het vertrouwen dat dit haalbaar 
is. 
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Een eerste analyse via Magister geeft de volgende gegevens m.b.t. de prognose van de kwaliteitskaart, 
gebaseerd op de vier indicatoren van Inspectie: 
 
Prognose Resultatenkaart 2021 Oosterstraat * 

 

Havo Norm ‘21 

standaard 

Norm 

met 

correctie 

‘21 

17/18 18/19 19/20 gem Onder of boven 

de norm 

R1 4,75  17,05 11,32 3,68 10,39 Boven  

R2 95,5  98,51 97,25 98,80 98,16 Boven  >95,5 

R3 82  81,58 76,48 83,05 80,86 Onder <82 (-

0,66) 

CE 6,27  6,18 6,1 Kan 

niet 

  

        

VWO        

R1 4,75  17,05 11,37 3,68 10,41 Boven 

R2 95,5  98,51 97,25 98,80 98,16 Boven >95,5 

R3 82  95,06 85,96 96,61 94,29 Boven >82 

CE 6,30  6,36 6,27 Kan 

niet 

  

 
* 
R1 = onderwijspositie in leerjaar 3 t.o.v advies PO 
R2 = onderbouwsnelheid (t/m leerjaar 3) 
R3 = bovenbouwsucces, snelheid van klas 3 t/m diploma 
R4 = gemiddelde van examencijfers 

 
Deze prognose is samengesteld op basis van eigen gegevens uit magister en/of zermelo. De juistheid kan 
geverifieerd worden zodra gegevens uit MMP beschikbaar zijn. Het juiste correctiegetal voor onze locatie is nog 
niet door Inspectie gepubliceerd, derhalve is nog geen correctie toegepast.  

 
Er is een daling in onze R1 waarneembaar van 13,46 (opbrengstenkaart 2020) naar 10,39. Het lijkt aannemelijk 
dat de leerlingen komende jaren eerder/beter op hun plek zitten en daarmee de bovenbouwsnelheid op 
termijn zal gaan stijgen. Bij R2 was het gem 98,24, daarmee is de onderbouwsnelheid stabiel boven de norm. 
De trend van R3 is doorbroken/onderbroken. We moeten aannemen dat corona hier een belangrijke rol in 
heeft gespeeld. 

 
Aangenomen dat het correctiegetal hetzelfde is (-0,66) zitten we voor havo nog 0,5 % onder de norm van 82%. 
R3 gem was 97,99% (opbrengstenkaart 2020) nu 80,86%. Dit betekent een stijgende lijn van 3%, maar dit 
resultaat geeft nog steeds reden tot zorg. Er is geen garantie dat de resultaten blijven stijgen. Verdere 
uitvoering van de stappen in ons verbetertraject blijven noodzakelijk.  

 
Voor vwo geldt dat R3 behoorlijk stijgt. Het gemiddelde was 88,10% (opbrengstenkaart 2020) nu  94,29%, 
daarmee scoort vwo ruim in de veilige marge. Ook hier speelt corona een rol, er is geen garantie dat de 
indicator blijft stijgen. Alertheid blijft geboden. 
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5.6 Onderwijstijd 
 
Ook onderwijstijd is te beschouwen als een indicator van kwaliteit. Deze wordt dan ook nauwgezet  via Magister 

bijgehouden. Sinds 2016 wordt onderwijstijd niet meer gemeten per jaar, maar gaat het om de totale 

onderwijstijd van een leerling in zijn of haar hele onderwijscarrière.  

 

Als gevolg van de Coronacrisis heeft het begrip onderwijstijd een andere kleur gekregen. De metingen sinds 13 

maart, de dag waarop de scholen sloten zijn niet meer valide. Dit is weer nauwkeurig opgepakt sinds het moment 

dat de school weer volledig open is. 

 


