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1. Inleiding 
 
 

Dit is het locatiejaarplan 2021-2022 van de locatie Boermarkeweg. 
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 

 
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 2020-2021 en de behaalde resultaten. In het tweede gedeelte 
benoemen we onze beleidsvoornemens voor 2021-2022. We doen dat door de ambities en de acties 
zo concreet mogelijk te formuleren en de acties. 
 
Vanuit onze leidende principes en vanuit de voornemens die we in het Strategisch Beleidsplan 2016-
2021 hebben neergelegd, zijn we op de locatie al een aantal jaren bezig, ook in ons 
professionaliseringstraject, inhoud te geven aan de omgang met verschillen tussen leerlingen, het 
zichtbaar maken van leren door feedback en reflectie, samenwerkend leren en dat alles met het doel 
in de toekomst een meer gepersonaliseerde leeromgeving tot stand te brengen. Dat heeft dus 
gevolgen voor de kennis en vaardigheden die we onze leerlingen moeten bijbrengen – en de manier 
waarop we dat doen. Wat de leerling van de nabije toekomst moet kunnen, is samengevat onder de 
noemer 21e-eeuwse  vaardigheden, waarbij de zogeheten digitale geletterdheid een prominente 
plaats inneemt. 
De afgelopen jaren hebben we de weg naar gepersonaliseerd leren ingeslagen. We hebben ons 
daarbij gericht op wezenlijke veranderingen in het curriculum en de organisatie van het leren  te 
beginnen in het eerste leerjaar. Voor het komende schooljaar gaat ook het derde leerjaar mee in 
deze onderwijsvernieuwing. 
In 2020-2021 hebben we de gehele onderbouw vernieuwd en zetten we in op toekomstbestendig 
onderwijs op onze locatie. Leerlingen kunnen globaal ten aanzien van een derde van het curriculum 
zelf keuzes maken en we werken met roostereenheden van 30 minuten om het zo flexibel te krijgen 
dat die keuzes ook op een zo individueel mogelijk niveau verwezenlijkt kunnen worden. Coaching van 
leerlingen, om die individuele keuzeprocessen te begeleiden, is structureel ingebed in het onderwijs. 
Het vernieuwingsproces wordt begeleid door een aantal werkgroepen, waarbij veel medewerkers 
betrokken zijn, die een aantal belangrijke aspecten van de onderwijsverandering monitoren en, 
indien nodig, voorstellen voor aanpassing zullen doen. Boven deze werkgroepen is een regiegroep 
gevormd: de Regiegroep Kwaliteit. 
 
Bert Kroesen, 
locatiedirecteur 
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2. Algemene ontwikkelingen 
 
 

2.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk beschrijven we de algemene context van de locatie Boermarkeweg.  We gaan kort in 
op de meest relevante wijzigingen ten opzichte van het vorige schooljaar en beschrijven  de ambities 
en acties voor 2021-2022. 
Het schooljaar 2020-2021 was een gedenkwaardig schooljaar. Na de zomervakantie konden we met 
alle leerlingen weer regulier het onderwijs verzorgen. We hebben daarbij veel aandacht besteed aan 
de sociaal-emotionele ervaringen van de leerlingen, zodat ze een goede start konden maken met het 
nieuwe schooljaar. 
Op 14 december werd de derde lockdown aangekondigd: scholen moesten tot en met 17 januari 
2021 les op afstand geven. Er werden uitzonderingen gemaakt voor kwetsbare leerlingen, voor de 
praktijkvakken en voor de examenkandidaten. 
De toetsen die binnen het PTA vielen, mochten wel op school worden afgenomen.  
Op 23 februari besloot het kabinet dat de scholen vanaf 1 maart weer open konden, op voorwaarde 
dat ook de leerlingen 1 ½ meter afstand bewaarden. Dat besluit had tot gevolg dat niet alle 
leerlingen tegelijk naar school konden komen, maar wel werd gesteld dat alle leerlingen weer 
minimaal 1 dag per week naar school moesten. Deze besluiten leidden tot hybride onderwijs: een 
deel van de leerlingen volgende de lessen op school en het andere deel volgende de lessen online 
vanuit huis. 
Voor alle betrokkenen opnieuw een zeer intensieve periode. De leerlingen en hun ouders/verzorgers 
hadden in de enquête die we afgenomen hadden in juni 2020 aangegeven het fysieke onderwijs sterk 
te missen. Dat had enerzijds te maken met het missen van sociale contacten en anderzijds met het 
missen van structuur en daarmee van concentratie en motivatie. Deze derde lockdown en het 
hybride onderwijs trokken een flinke wissel op de leerlingen. 
Opnieuw werd van alle medewerkers een grote flexibiliteit gevraagd. Veel roosteraanpassingen, het 
opnieuw inrichten van looproutes en andere veiligheidsmaatregelen, de communicatie met alle 
betrokkenen.  
De docenten hadden in de enquête aangegeven het hybride onderwijs zwaar te vinden. Vanaf 1 
maart werd dat wel opnieuw van hen gevraagd.  
Ook de wijzigingen in de examinering heeft veel van alle betrokkenen gevraagd. 
In mei 2021 hebben we in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) alle betrokkenen 
bevraagd op vertragingen en eventuele achterstanden en op basis daarvan een programma 
ontwikkeld op het gebied van sociaal-emotionele begeleiding, cognitieve ontwikkeling en 
praktijkgerichte ontwikkeling. Dit programma is opgenomen in bijlage 1.  
We hopen en verwachten dan ook dat met deze extra begeleiding we voor onze leerlingen in het 
schooljaar 2021-2022 weer volledig fysiek op school onderwijs te kunnen geven. 
 
 

2.2 Leerlingenaantallen 
In 2020-2021 telde de locatie per teldatum in totaal 452 leerlingen in de volgende verdeling over de 
leerjaren: 

- leerjaar 1   92 leerlingen 
- leerjaar 2   88 leerlingen 
- leerjaar 3 128 leerlingen 
- leerjaar 4 144 leerlingen 
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In 2021-2022 telt de locatie per teldatum in totaal 386 leerlingen in de volgende verdeling over de 
leerjaren: 

- leerjaar 1   61 leerlingen 
- leerjaar 2 116 leerlingen (inclusief taalklas) 
- leerjaar 3   93 leerlingen 
- leerjaar 4 116 leerlingen 

In leerjaar 4 is 1 leerling die i.h.k.v. VAVO is uitbesteed.  
 
Aanmelding 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bevordering 
 

   Aantal 
leerlingen  

Aanmelding 
2021 

  61 

      

Toelating  H 2 

  TL/H 20 

  TL 32 

 KB/TL 1 

 KB 5 

 BB/KB 1 

  Aantal 
leerlingen 

% 

Klas 1 20-21  95 100 

    
Bevorderd havo 2   

 mavo/havo 2 90 95 
 KB 2 3 3 

Gedoubleerd  2 2 
    

Klas 2 20-21  89 100 

    
Bevorderd  havo 3 6 7 

 mavo 3 78 88 
 KB 3 2 2 

Gedoubleerd  3 3 
 

Er is zogenaamd kansrijk bevorderd. Dat verklaart de lage doubleerpercentages. In klas 1 kennen we 
vanwege het systeem van gericht bevorderen en is doubleren eigenlijk niet mogelijk. Bij deze twee 
leerlingen gaat het om doubleren op verzoek van de ouders/verzorgers en leerling zelf. Meestal 
wordt een dergelijk verzoek ingegeven vanwege sociaal-emotionele redenen; dit jaar kwam daar het 
moeilijk kunnen omgaan met de coronamaatregelen als verergerende factor bij.   



 

Locatiejaarplan Boermarkeweg  2021-2022  Pagina: 7 

 

2.3 Opleidingen en vakken 
 

Opleidingen in de onderbouw:  
mavo/havo 
 
Vakken onderbouw 
Nederlands, Engels, Frans, Duits, aardrijkskunde, geschiedenis, economie, rekenen & wiskunde, 
techniek, natuur- en scheikunde, biologie, muziek, tekenen, handvaardigheid, sport & bewegen, 
mentorles, coaching en keuze uit sport-, cultuur-, tech- of activiteitenstroom. 
(In de techstroom wordt het Bèta Challenge Programma uitgevoerd). 
CKV in projecten. 
 
Opleidingen in de bovenbouw:  
gemengde leerweg/theoretische leerweg 
 
Vakken bovenbouw 
Nederlands, Engels, Frans, Duits, aardrijkskunde, geschiedenis, maatschappijleer, economie, 
economie & ondernemen, wiskunde, natuur- en scheikunde 1, natuur- en scheikunde 2, biologie, 
technologie & toepassing, beeldende vakken tekenen, beeldende vakken handvaardigheid, 
beeldende vakken textiele werkvormen, lichamelijke opvoeding, lichamelijke opvoeding 2, 
mentorles. 
(technologie & toepassing is experimenteel examenvak en wordt in het Bèta Challenge Programma 
uitgevoerd; economie & ondernemen is een experimenteel vak in het kader van de voorbereiding op 
het praktijkgerichte programma vanaf 2024). 
Kunstvakken inclusief CKV in projecten. 
 

2.4 Organisatieontwikkeling 
De schoolleiding bestaat uit een locatiedirecteur en twee teamleiders. Ten aanzien van de personele 
invulling heeft een wijziging plaatsgevonden: per 1 augustus 2021 is mevrouw Esther Moorman de 
heer Hans de Groot opgevolgd als teamleider onderbouw. Er zijn in totaal drie teams:  
een OOP-team, aangestuurd door de locatiedirecteur en twee OP-teams – onderbouw en 
bovenbouw – die worden aangestuurd door twee teamleiders. De teamleiders hebben meer en 
grotere verantwoordelijkheden dan in de situatie vóór 2018 en richten zich meer op het leidinggeven 
aan de medewerkers uit hun team en het leidinggeven aan onderwijskundige veranderingen.  
De verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken rond de leerlingen is neergelegd bij de 
coördinator leerlingenzaken. 
 

2.5 Samenwerking met PO, vervolgonderwijs en bedrijfsleven 
We bieden Talentlessen aan aan basisschoolleerlingen. De eerste ronde start begin oktober en de 
tweede ronde in januari. Dit is een campusbreed aanbod om leerlingen ongeacht niveau hun talent 

verder te laten ontwikkelen op de Campus. Doel: kennismaking Esdal Campus, werven leerlingen. 
Samen met basisschool ’t Eenspan hebben we vorig jaar een doorstroomprogramma po>vo 
voorbereid voor leerlingen van groep 7 en 8: het programma heeft vorm gekregen in een drieslag 
bètalab/science, sport en technologie & toepassing. In maart 2020 is begonnen aan de uitvoering, 
maar het kwam al spoedig stil te liggen als gevolg van de coronamaatregelen. Het programma wordt 
opnieuw aangeboden van eind september 2021 tot eind maart 2022. 
Vanaf eind oktober komt een groep van tussen de tien en vijftien leerlingen van de Mytylschool Prins 
Johan Friso elke week een uur naar ons T&T-lokaal om daar te werken aan technische en 
technologische opdrachten, natuurlijk aangepast aan de mogelijkheden van deze leerlingen. Zo 
krijgen deze leerlingen de kans in aanraking te komen met techniek en technologie, ook om te zien of 
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dit een beroepsperspectief voor ze is. De mytylschool zelf beschikt niet over de mogelijkheid dit aan 
te bieden. 
De samenwerking met het vervolgonderwijs betrekt zich in wat kleinere mate op het Alfa College 
Hardenberg, waar onze tweedeklassers een LOB-project doen; de oriëntatie op het vervolgonderwijs 
krijgt echter in grote mate gestalte op het Drenthe College Emmen, waar voorlichting van betrokken 
wordt en waar we meeloopdagen organiseren. 
Onderwijskundig is er sinds september 2017 sprake van nauwe samenwerking in het Bèta Challenge 
Programma en sinds 2019 jaar ook in het praktijkgerichte programma T&T. De BCP-coördinatoren 
van Hondsrug College en Esdal College Boermarkeweg vormen samen met een projectcoördinator 
van het Drenthe College een groep die gezamenlijke vmbo-mbo projecten, die aan BCP-standaarden 
voldoen, voorbereidt en uitvoert. De coördinator van het Drenthe College is daarvoor deels 
vrijgesteld.  
Bij alle BCP-projecten zijn bedrijven en maatschappelijke instellingen betrokken. Zij verstrekken de 
leerlingen realistische opdrachten, organiseren bedrijfsbezoeken en spelen een rol in de beoordeling 
van de projecten. Op dit ogenblik maken vijftien bedrijven deel uit van deze BCP-poule. 
Ook bij de Business School, van klas 2 t/m 3, speelt het midden-en kleinbedrijf een prominente rol. 
Ondernemers komen o.a. in school om te vertellen over hun bedrijf, verstrekken kleine praktische 
opdrachten, nodigen leerlingen uit voor bedrijfsbezoeken. De Business School gaat in de nabije 
toekomst onderdeel uitmaken van het praktijkgerichte programma E&O, dat op verglijkbare wijze 
wordt ingericht als T&T. 
 

2.6 Gebouwensituatie 
Het schoolgebouw van de locatie is 25 jaar oud en verkeert in goede staat. Dat kunnen we helaas 
niet zeggen van de gymzalen D08 en D09 (voormalig Angelsloërdijk). Hier ervaren we nog te vaak 
problemen met de verwarming. De staat van de kleedkamers is slecht. De drie jaar geleden 
uitgevoerde opknapbeurt van de zalen zelf verhult niet dat het om oude gebouwen gaat.  
Qua ruimtegebruik worden nu bijna alle lessen in het hoofdgebouw gegeven en worden er 
muzieklessen aangeboden op de locatie Oosterstraat. De vakken T&T en techniek, en ook de 
techstromen,  gebruiken één ruimte die dient als T&T werkplaats. Vanwege het afstoten van gebouw 
Angelsloërdijk is momenteel de werkplaats ondergebracht in twee lokalen op de Oosterstraat. Het 
grootste deel van de apparatuur is tijdelijk opgeslagen. De bedoeling is dat er voor augustus 2022 
een T&T werkplaats aan de Boermarkeweg wordt aangebouwd. 
 

2.7 Formatief en financieel beleid 
In financieel opzicht is de locatie voor wat betreft formatie een beetje onder het budget gebleven en 
in de materiële exploitatie is het exploitatietekort veel hoger opgelopen dan was begroot. 
 
 
Formatief  
 

Leerlingenaantal Lessenbudget incl. projecten Uitgegeven  Saldo 

452 27,9 FTE 27,6 FTE 0,3 FTE 

 
Begrotingen gaan over een kalenderjaar. Vandaar dat we hier het budgetoverzicht van 2020 geven. 
 
 Materieel 
 

 Baten Lasten Saldo 
Begroting 2020 € 302.400,00 € 349.150,00 -€ 46.750,00 

Exploitatie 2020 € 268.295,00 € 334.995,00 -€ 66.700,00 
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2.8 Verantwoording sponsorgelden 
Binnen het Esdal College wordt niet gewerkt met sponsorgelden om het reguliere onderwijs 
vorm te geven. 
Bij buitenschoolse activiteiten is er incidenteel sprake van sponsorgelden.  
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3. Onderwijs 
 

3.1  Inleiding 
Onze leerlingen staat centraal. We willen het beste uit hen halen en daarvoor zetten we ons 
maximaal in. We doen dat vanuit nieuwsgierigheid en eigenzinnigheid. 
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 
De toekomst van onze leerlingen ziet er heel anders uit dan voor de leerlingen van een tijdje geleden. 
Maatschappelijke veranderingen gaan steeds sneller en ook de organisatie van arbeid ziet er straks 
totaal anders uit dan nu nog het geval is. We kunnen leerlingen daarop niet meer voorbereiden op de 
manier die we gewend zijn. 
Op de Boermarkeweg zijn we met ingang van het schooljaar 2019-2020 in leerjaar 1 gestart met 
gepersonaliseerd leren. Dit jaar wordt dit leerconcept uitgebreid naar de bovenbouw: ook de derde 
klassen draaien nu mee in doelgericht leren met een flexibel rooster. Het uitgangspunt is doelgericht 
leren: bij alle vakken wordt gewerkt met voor de leerlingen duidelijke leer- en lesdoelen. Daarbij 
wordt de stof opgedeeld in een vast deel (het kerncurriculum), dat ongeveer twee derde van de stof 
uitmaakt en een flexibel deel (het keuzecurriculum) waarbij de leerlingen een derde van de stof zelf 
mogen kiezen. Dat betekent dat de leerlingen extra kunnen werken voor vakken waar ze wat meer 
moeite mee hebben, dat ze kunnen verdiepen als daar behoefte aan is of dat ze kiezen voor iets dat 
niet in de normale leerstof zit, maar wel past bij hun belangstelling.   
Er wordt gewerkt met een flexibel 30/60-rooster, waarbij gedurende de lesdag een aantal banduren 
gepland staan waarin leerlingen hun keuzes kunnen volgen. Leerlingen worden bij het maken van die 
keuzes intensief begeleid door een coach. We hebben de keuzemogelijkheden teruggebracht in die 
zin, dat de keuzes van leerlingen in beginsel voor een hele toetsperiode vaststaan.  
Komend jaar gaan we werken aan verbetering van de inhoud van de flexlessen.  En we gaan aan de 
slag met plannen voor een onderwijsprogramma waarin doelgericht, gepersonaliseerd leren in een 
flexibele roosteromgeving op een wijze kunnen aanbieden waarin sprake is van veel 
keuzemogelijkheden, harmonisatie tussen onder- en bovenbouw, organiseerbaar en betaalbaar ook 
in een krimpsituatie, en geborgde kwaliteit – ook op het gebied van de opbrengsten. Er zal dit jaar in 
de flexuren almeer aanbodgestuurd gewerkt gaan worden dan louter vraaggestuurd zoals afgelopen 
twee jaren het geval was. We worden bij het overdenken en implementeren van de aanpassingen op 
de flexuren begeleid door een externe adviseur: Remy van Kasteren. 
 

3.3 Pedagogisch-, didactisch- en schoolklimaat 
We streven naar een veilig schoolklimaat, waar we volgens de uitkomsten van 
tevredenheidsonderzoeken onder leerlingen en ouders, ook in slagen. Leerlingen ervaren  de locatie 
als een veilige plek, waar een goede sfeer van wederzijds respect heerst. In pedagogische zin willen 
we leerlingen ruimte bieden om meer te kunnen kiezen binnen het programma, verder willen we ze 
uitdaging bieden en een goede voorbereiding op de maatschappij. Daartoe willen ons didactisch 
instrumentarium in versnelde mate gaan aanpassen op het aanleren van 21e-eeuwse vaardigheden 
en het personaliseren van het leren. Dat betekent dat er meer samenwerkend leren komt, dat de 
leerling steeds meer eigenaar wordt van het eigen leerproces en dat leren zelf mee kan reguleren, er 
wordt meer gewerkt met ict en er komen meer probleemgestuurde opdrachten. Dit betekent dat er 
meer ruimte komt voor (individuele) coaching en minder voor instructie. 
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3.4 Onderwijs 
Gepersonaliseerd leren 
We streven er al enkele jaren naar feedback en reflectie vaste waarden in onze onderwijspraktijk te 
maken. Deze waarden staan ook centraal in het concept van gepersonaliseerd leren. In ons 
strategisch beleid hebben we aangegeven in 2021 zodanig om te willen gaan met verschillen tussen 
leerlingen, dat er sprake is van een gepersonaliseerde leeromgeving. Dit geldt voor de eerste drie 
leerjaren, want pas in 2022-2023 zal de hele school onder dit nieuwe systeem vallen. Tegelijk zullen 
we tegen die tijd vermoedelijk constateren dat al heel veel elementen van doelgericht en flexibel 
leren hun weg gevonden hebben in het nog traditionele vormgegeven onderwijs.  
Twee jaar geleden is deze innovatie gestart in het eerste leerjaar. Er is een Regiegroep Kwaliteit 
gevormd, die verantwoordelijk is voor de monitoring van het experiment. Er is een tussentijdse 
evaluatie geweest die geleid heeft tot wat meer stroomlijning tussen de secties en tot een scherper 
aanzetten van het doelgerichte karakter van het leren in deze setting. Helaas is ook afgelopen jaar de 
school weer deels gesloten geweest vanwege corona en zijn wezenlijke elementen als bijvoorbeeld 
flexuren weggevallen.  
Doelgericht leren en een flexibel rooster zijn dit schooljaar ook in het derde leerjaar ingevoerd.  
 
Toetsbeleid 
Alle secties maken gebruik van OBIT-toetsen en determinerende toetsen (basis- en extra niveau) of 
van RTTI-toetsen. Vanwege corona-perikelen is het niet bij alle vakken gelukt om OBIT in voldoende 
mate mee te nemen in de determinatie. 
Met ingang van vorig jaar hebben we in de klassen 1 tot en met 3 het aantal summatieve toetsen 
beperkt tot maximaal zes per vak. Deze toetsen werden afgenomen in toetsweken. Buiten de 
toetsweken om zijn geen summatieve toetsen afgenomen, maar vond procescontrole plaats via 
formatieve evaluatie. 
Dit schooljaar worden twee collega’s op de locatie door het CITO opgeleid tot toetsexpert. Zij krijgen 
o.a. de verantwoordelijkheid om de kwaliteit van de SE-toetsen te bewaken. 
 
Kunst en cultuur 
In de onderbouw hebben de leerlingen de mogelijkheid te kiezen voor de cultuurstroom. De 
cultuurstroom klas 1 telt 11 leerlingen, klas 2 zijn het er 15.  
Ons erfgoedfilmproject voor de tweede klassen zou voor de derde keer worden uitgevoerd, maar 
hebben we vanwege de coronacrisis wederom moeten annuleren.   
Dit jaar vragen we subsidie aan voor een multimediaproject in het kader van cultuureducatie. Dit 
project wordt uitgevoerd in de eerste en tweede klassen van het Vakcollege en de mavo op de 
campus. 
 
Bèta en techniek  
De techstroom in klas 1 en 2, waar het Bèta Challenge Programma wordt uitgevoerd, wint aan 
belangstelling: dit jaar 16 leerlingen in klas 1 en 17 in klas 2. In de bovenbouw hebben 34 leerlingen 
in klas 3 gekozen voor T&T als examenvak en 14 leerlingen doen dit jaar examen in klas 4.  
 
Sport 
Het is mogelijk om in klas 1 en 2 voor de sportstroom te kiezen. Deze extra inzet op sport kunnen de 
leerlingen continueren in het (extra) vak LO2 in de bovenbouw. Dit vak wordt met een schoolexamen 
afgerond. De daling in het aantal leerlingen dat in 2018-2019 voor LO2 koos lijkt incidenteel, want in 
dit schooljaar volgen 25 (klas 3) en 28 leerlingen (klas 4) dit vak.  
 
Burgerschap  
Op de locatie wordt aandacht besteed aan burgerschap middels de volgende activiteiten: tutoring, 
de maatschappelijke stage, sint- en kerstactiviteiten en het goede doel.  
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Tutoring: Leerlingen van klas 3 begeleiden de leerlingen van klas 1 in verschillende tutoring 
momenten gedurende het schooljaar. Het bestaande programma is goed onder de loep genomen 
door twee docenten en totaal opgefrist en in een nieuw jasje gestoken. In de eerste schoolweken 
staat de kennismaking tussen tutor en eerstejaars leerling centraal. Dit wordt vormgegeven door 
laagdrempelige activiteiten, waarbij de nieuwe leerling meteen wegwijs gemaakt wordt in ons 
schoolgebouw. Door de derdejaars meteen te leren kennen, voelt de leerling zich sneller thuis en 
veilig op onze locatie. In de vervolg momenten wordt aandacht besteed aan logistieke zaken, 
Magister en sociale redzaamheid.  
Maatschappelijke stage: de derdeklassers vervullen 30 uur maatschappelijke stage. Deze 
maatschappelijke stage is een vorm van leren buiten de school, waarbij leerlingen door middel van 
vrijwilligersactiviteiten kennis maken met allerlei aspecten en onderdelen van onze samenleving. Zo 
worden leerlingen maatschappelijk actief en leren zij verantwoordelijkheid dragen voor 
maatschappelijke belangen. Ook leren zij werken in teamverband en wordt hun sociale vaardigheid 
versterkt. Een dergelijke vrijwillige activiteit bereidt de leerlingen dus voor op volwaardige deelname 
aan de samenleving. 
Sint-en kerstactiviteiten: de leerlingen van klas 3 en 4 verzamelen in december presentjes voor 
ouderen. Zij gaan bij verzorgingshuizen langs om de oudere medemens een cadeautje te bezorgen. 
Ook worden er door leerlingen kerstbomen versierd in tehuizen. Bovendien worden de naaste buren 
van de locatie bezocht en verblijd met een gift. De leerlingen leren zichzelf presenteren en zij 
versterken hun eigenwaarde. Ook dragen deze activiteiten bij aan het empathisch vermogen van 
leerlingen. 
Adopteer een monument: Onze locatie heeft het oorlogsmonument in Emmen geadopteerd. Met de 
leerlingen in de onderbouw staan we stil bij de herdenking hiervan op 4 en 5 mei. Dit doen we door 
hier in lessen aandacht aan te besteden en door bloemen bij het oorlogsmonument te leggen.  
Project Zwerfafval: Dit schooljaar start op de Campus een project Zwerfafval, waarbij het verzamelen 
van plastic en het gebruik van plastic onder de aandacht gebracht wordt bij alle leerli ngen.  
Het goede doel: elk jaar vinden er rond november en februari acties plaats waarbij geld ingezameld 
wordt voor een goed doel. Vanuit de businessschool klas 2 worden lekkernijen verkocht in de pauze 
en via de mentoren nemen alle leerjaren deel aan een bonbonactie. De opbrengsten gaan ieder jaar 
naar een ander goed doel. Een dergelijke actie bevordert het begrip voor anderen.  
Het goede doel voor huidig schooljaar is nog is nog niet vastgesteld door de leerlingen. 
 
Taal en rekenen  
In voorgaande jaarplannen gaven we hier de rendementen van de Cito VAS-toetsen,  maar vanwege 
de gewijzigde rapportage van het Cito zijn we nog niet in staat om in algemene zin een betrouwbare 
vergelijking te maken met eerdere resultaten. We zullen binnenkort de uitslagen opnemen in 
Magister en hopen dan via MMP vergelijkingen te kunnen maken. 
 
De activiteiten in het kader van het taalbeleid worden volgens plan voortgezet. Daarbij gaat het om 
Leeskilometers in klassen 1 t/m 3, het project Schrijver op School, leerlingen volgen aan de hand van 
Cito VAS, aandacht voor taalverzorging en begrijpend lezen door alle docenten. Daarnaast werken 
we samen met de Openbare Bibliotheek in het dBos-project als het gaat om leesbevordering en 
mediawijsheid.  
 
Doorlopende leerlijnen 
Op onze locatie kennen we twee doorlopende leerlijnen, als we hier tenminste onder verstaan dat ze 
doorlopen in het mbo. Het vak LO2 sluit aan op Sport & Bewegen bij het Drenthe College. Omdat het 
volume aan leerlingen gering is, beperken de voordelen voor leerlingen zich tot – als ze een 
voldoende halen voor het examen – drempelloze toelating en een enkele vrijstelling. 
T&T staat ook in een doorlopende lijn met een aantal technische vakken op het mbo, met name de 
opleidingen rond procestechniek en duurzame chemische technologie. Slechts een beperkt aantal 
leerlingen kiest voor een vervolg in die richtingen. 
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3.5 Leerlingbegeleiding 
 
Mentoraat 
Elke klas heeft een mentor. Hij/zij is de contactpersoon voor de leerlingen uit zijn/haar klas. De 
mentor bespreekt allerlei onderwerpen of mogelijke problemen en begeleidt de klas ook bij 
verschillende activiteiten zoals o.a. de klassenavonden. Bovendien besteedt de mentor aandacht aan 
gegevens (o.a. resultaten) die van belang zijn voor de studie en het functioneren van de lee rlingen in 
de school. Ouders/verzorgers kunnen zich tot de mentor wenden bij eventuele vragen, wensen of 
problemen die de school betreffen. Vanzelfsprekend neemt de mentor zelf ook het initiatief voor een 
gesprek als hij/zij dit gewenst acht. In alle klassen staat één mentorstudieles in het rooster. In dit uur 
wordt aandacht besteed aan keuzebegeleiding, algemene studiebegeleiding en sociaal -emotionele 
begeleiding. Ook het zelfstandig werken en maken van opdrachten voor het schoolexamen komt in 
de mentorstudieles aan de orde. 
De mentor van leerjaar 1 gaat in principe mee naar leerjaar 2 en de mentor van leerjaar 3 doet 
hetzelfde naar leerjaar 4. 
Dit schooljaar doen we mee met een pilot PLannen Op School (PLOS). In deze pilot worden de 
effecten van het planmatig aanbieden van manieren om te plannen en organiseren onderzocht. 
Accare en de Universiteit van Amsterdam hebben hiervoor samen een programma ontwikkeld. Deze 
pilot is opgenomen in de mentorlessen en start na de herfstvakantie. Ook ouders worden hierbij 
betrokken. 
 
Extra ondersteuning 
In het document Begeleiding in beeld is ons schoolondersteuningsprofiel opgenomen. Zie daarvoor 
het locatie-ABC. (Daar staat beschreven hoe we de extra ondersteuning in school vormgeven. De 
verandering in leerlingenpopulatie (meer leerlingen met een ondersteunings- en 
begeleidingsbehoefte) die zich o.a. als gevolg van Passend Onderwijs voordoet, doet een groter appèl 
op kennis en vaardigheden van de mentoren die immers het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en 
ouders zijn.  
We blijven werken met groepsoverzichten, waardoor de speciale leerbehoefte of aanpak van 
leerlingen per klas in één oogopslag voor docenten zichtbaar is. Dit is een succesvol instrument 
gebleken in het kader van omgaan met verschillen.  
 
Trajectgroep Campus 
Sinds dit schooljaar is de onderwijslocatie van ons samenwerkingsverband gesloten. Dat betekent dat 
we alle extra ondersteuning en begeleiding nu volledig zelf moeten gaan vormgeven. Dat doen we 
door de inzet van extra leerlingbegeleiding als de basisondersteuning onvoldoende blijkt te zijn voor 
een leerling. Daarnaast zijn we dit schooljaar in een samenwerking met het Vakcollege en Renn 4 de 
Atlas gestart met de Trajectgroep Campus. Daarvoor is een docent van Renn 4 beschikbaar en op 
afroep kan gebruik gemaakt worden van de orthopedagoog van Renn 4. Deze Trajectgroep Campus 
richt zich op leerlingen waarvoor de extra begeleiding binnen onze eigen organisatie niet direct 
voldoende is, maar waarvoor ook niet direct gedacht wordt dat Renn 4 de juiste plaats is. We hopen 
met deze intensieve extra begeleiding vanuit de Trajectgroep Campus de leerling in het regulier 
voortgezet onderwijs te kunnen behouden. 
 
Weerbaarheidstraining 
In het kader van de Veilige school dient elke school op structurele wijze aandacht aan een veilig 
schoolklimaat te bieden. Rots en water is een daarvoor door de overheid erkend programma. Wij 
hebben zeven docenten die gecertificeerd zijn om de Rots en water-training te geven.  
Afgelopen schooljaar is het vanwege alle geldende maatregelen niet gelukt de training aan te bieden 
aan onze eerstejaars leerlingen. Dat betekent dat we dit schooljaar zowel klas 1 als klas 2 de training 
aanbieden. Dat doen we onder de naam Kickstart. 
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Faalangst Onder Controle trainingen 
In het schooljaar 2020-2021 hebben 5 leerlingen groepsgewijs deelgenomen aan de training 
Faalangst Onder Controle. Twee leerlingen zijn individueel begeleid. Leerlingen worden aangemeld 
voor de Faalangst Onder Controle trainingen (of voor een gesprek met de FOC-trainer) door de 
coach/mentor/teamleider.  
De trainer gaat met de leerling in gesprek om te kijken wat waardevol voor elke leerling afzonderlijk 
is. Bij de ene leerlingen zijn individuele gesprekken wenselijk, andere leerlingen zullen deelnemen 
aan de trainingen. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen zullen de trainingen twee keer per jaar 
starten voor zowel onderbouw leerlingen als bovenbouw leerlingen. De groepen kunnen variëren van 
4-8 leerlingen. 
 
Loopbaanoriëntatie en –begeleiding 
Loopbaanoriëntatie en –begeleiding wordt in alle leerjaren aangeboden. Het gaat hier om een groot 
aantal activiteiten (o.a. gesprekken, snuffelstage, bedrijfsbezoek, beroepenvoorlichting door ouders) 
die de leerling helpen zich voor te bereiden op keuzes voor toekomstige studie en loopbaan. De 
leerlingen bouwen n.a.v. deze activiteiten een Loopbaandossier op dat, als onderdeel van het 
eindexamen, voldoende moet worden afgesloten. 
 
Talentenbegeleiding 
De laatste jaren is er sprake geweest van een daling van het aantal leerlingen dat gebruik maakt van 
onze talentbegeleiding. Die daling gaat sneller dan de daling van het leerlingenaantal. Vorig jaar 
hebben we aan twee leerlingen structurele faciliteiten geboden (aanpassing van het lesrooster) en 
aan vier leerlingen incidentele (verlof en/of aanpassing van het toetsrooster). Drie talenten hoefden 
van de geboden mogelijkheden geen gebruik te maken. In alle gevallen gaat het om talenten op het 
gebied van volleybal, handbal, wielrennen, golf, paardensport en judo.  
 

3.6 Leermiddelenbeleid 
 
Blended learning 
In onze visie bieden de leermiddelen die we kiezen voor de leerling een vorm van blended learning – 
het mengen van klassikale, digitale en informele leervormen: offline en online leren. De ICT-
voorzieningen staan ten dienste van dat doel en het gebruik van deze voorzieningen is geen doel op 
zich. 
Dit leidt tot de volgende eisen waaraan de door ons in te zetten leermiddelen moeten voldoen:  

- Opbrengstgericht werken en passend onderwijs ondersteunen door flexibilisering van de 
leerlijn en differentiatie naar leerkenmerken; 

- Ruimte bieden aan het eigen didactisch handelen van de docent; 
- Het verwerven van vaardigheden ondersteunen; 
- De kwaliteit borgen (m.n. materiaal uit open bronnen). 

 
Chromebook 
In alle leerjaren wordt gewerkt met chromebooks. Er zijn secties die geheel met een digitale 
methode werken. Onderdelen die daar niet genoeg, of naar het oordeel van de sectie niet goed 
genoeg, aan bod komen, worden behandeld aan de hand van zelf ontworpen analoog lesmateriaal. 
Er is nog geen sprake van structureel ontwikkelen van eigen, digitaal in te zetten en te delen, 
lesmateriaal. Hier moeten we een uitzondering maken voor het Bèta Challenge Programma en voor 
het experimentele examenvak Technologie & Toepassing, waar dat wel het geval is.  
We gaan dit schooljaar, wegens corona uitgesteld, werken met het platform Magister.Me. Dan wordt 
het, qua infrastructuur, een stuk gemakkelijker om zelf ontwikkeld digitaal lesmateriaal aan te bieden 
aan leerlingen maar ook om het te delen met collega’s.  
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Ontwikkeling eigen lesmateriaal 
Op dit moment is er alleen sprake van structureel ontwikkelen van eigen lesmateriaal bij het Bèta 
Challenge Programma in de onderbouw en bij T&T en E&O in de bovenbouw. Hiervoor zijn geen 
methodes beschikbaar en schrijven de docenten de projecten waar leerlingen mee aan de slag gaan 
zelf. Daarvoor hebben de docenten een aantal cursussen gevolgd en zijn ze ook begeleid door 
collega’s van andere scholen die al heel lang het Bèta Challenge Programma voeren. Bij de audit die 
dit schooljaar is uitgevoerd in verband met de licentieverlenging is de kwaliteit van de  zelfgeschreven 
projecten als goed beoordeeld. 
 

3.7 Het (sociale) veiligheidsbeleid 
 
Anti-pestbeleid  
De locatie Boermarkeweg is een veilige school, waar we werken vanuit onze kernwaarden: 
inspireren, presteren en respecteren. Vooral de kernwaarde respecteren betekent dat we op een 
goede en respectvolle manier met elkaar om willen gaan. Grensoverschrijdend gedrag, in welke vorm 
dan ook en door wie dan ook, tolereren we niet. 
De locatie tolereert geen pestgedrag, in de brede betekenis van het woord.  
Wanneer pesten toch voor blijkt te komen, dan wordt het Protocol Grensoverschrijdend ter hand 
genomen.  Dat vindt u  in onze FAQ/schoolgids op de website, zie https://www.esdalcollege.nl/wp-
content/uploads/2020/01/Protocol_grensoverschrijdend_gedrag_2.0.pdf  
Onze leerlingencoördinator, de heer Kraakman, is tevens anti -pestcoördinator. 
 
Vertrouwenscontactpersonen/externe vertrouwenspersoon 
Er kunnen zich situaties voordoen die voor leerlingen zo persoonlijk en ingrijpend zijn, dat de leerling 
of zijn ouders dit niet met reguliere begeleiders willen bespreken. Bijvoorbeeld bij situaties die te 
maken hebben met ongewenste intimiteiten. Voor zulke situaties heeft de locatie twee 
vertrouwenscontactpersonen. De leerlingen kunnen bij hen terecht met de zekerheid dat alle 
informatie strikt vertrouwelijk is. Alleen na onderling overleg kunnen leerling en 
vertrouwenscontactpersoon besluiten een ander te informeren. De interne 
vertrouwenscontactpersoon zal naar het verhaal luisteren en bespreken welke stappen ondernomen 
kunnen worden. 
Zo kan er worden doorverwezen worden naar een externe vertrouwenscontactpersoon, de heer J. 
Wibbens (j.wibbens@wibbens.nl),  of er volgt het advies een klachtenprocedure te starten.  
De vertrouwenscontactpersonen zijn het eerste aanspreekpunt voor ongewenst gedrag  
binnen en buiten de schoolmuren. Binnen de locatie zijn de volgende vertrouwenscontactpersonen 
benoemd door het bevoegd gezag: 

1. Mevrouw K. Themme, k.themme@esdalcollege.nl  
2. De heer F.E. Selles, f.selles@esdalcollege.nl  

 
Monitoring van incidenten met leerlingen 
Incidenten met leerlingen worden bijgehouden in het wettelijk incidentenregister binnen het Leerling 
Volg Systeem (LVS) van Magister. Aard van het incident, betrokkenen en genomen maatregelen 
worden hierin vastgelegd. Het overzicht van de locatie wordt, samen met die van de overige locaties, 
jaarlijks ter informatie voorgelegd aan de MR. 
 
In het schooljaar 2020-2021 heeft op 16 juni een onaangekondigde ontruimingsoefening 
plaatsgevonden. Op wat kleine punten na is die oefening geslaagd te noemen. De belangrijkste 
bevindingen, waarop verbetering behoort te volgen, waren: 

- Niet alle ramen waren afgesloten; 

- Er stonden enkele deuren open; 

- Niet alle docenten hadden namenlijst van de klas meegenomen. 

https://www.esdalcollege.nl/wp-content/uploads/2020/01/Protocol_grensoverschrijdend_gedrag_2.0.pdf
https://www.esdalcollege.nl/wp-content/uploads/2020/01/Protocol_grensoverschrijdend_gedrag_2.0.pdf
mailto:j.wibbens@wibbens.nl
mailto:k.themme@esdalcollege.nl
mailto:f.selles@esdalcollege.nl
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Om dit te verbeteren zullen we nog een keer extra instructie aan het personeel geven. Verder, zullen 
we in algemene zin en in verband met de veranderende gebouwensituatie, ons moeten beraden op 
de kwestie of de huidige verzamelpunten nog wel de meest logische zijn. 
 
 
  



 

Locatiejaarplan Boermarkeweg  2021-2022  Pagina: 17 

 

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 
gesprekencyclus 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 is 
de verdere uitbouw van de vlootschouw niet uitgevoerd. In het schooljaar 2021-2022 zal die wel 
plaatsvinden. 
 

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. Tot aan de derde lockdown in december 2020 zijn er gesprekken gevoerd met 

medewerkers in het kader van de gesprekkencyclus. De derde lockdown en aansluitend het hybride 

onderwijs, heeft er opnieuw toe geleid dat niet met alle medewerkers de jaarlijkse gesprekken 

gevoerd konden worden. De docenten van de examenklassen waren wel op school aanwezig, maar 

de onderbouwdocenten gaven veelal online onderwijs vanuit huis. Ook dit jaar betekende dat er wel 

veel met de medewerkers is gesproken in die periode, maar dat dat vaak geen formele gesprekken 

zijn geweest. 

In de gesprekken is de werkdruk steeds onderwerp van gesprek geweest.  In een aantal gevallen 

werkdruk specifiek samenhangend met het hybride onderwijsaanbod dat docenten vaak moeten 

geven. 

 

4.3 Pedagogische en didactische competenties 
We hebben vorig jaar voor het eerst het instrument van de HR3P-matrix gebruikt om eens in kaart te 
brengen over welke competenties de medewerkers in de verschillende teams beschikken en waaraan 
we nog behoefte hebben. 
De medewerkers beschikken in ruime mate over verschillende didactische en pedagogische 
vaardigheden. Waar sinds een jaar hard gewerkt wordt om de pedagogische vaardigheid van het 
coachen te trainen, merken we ook dat er behoefte is aan eigenschappen als flexibiliteit en 
ontwikkelingsgerichtheid. We gaan door met de verdieping op het terrein van coaching. De bij BCP- 
en T&T betrokken docenten hebben hier permanent trainingen en uitwisselingen over.  Maar het is 
ook van belang voor de docenten die betrokken zijn bij de vernieuwing naar gepersonaliseerd leren. 
Alle docenten hebben daarvoor een training gevolgd; opbrengst van die training is een ‘Esdal 
Groeimodel’ vragenlijst die de basis vormt van de coachingsgesprekken. Er is ook vervolg op geweest:  
een verdiepende training volgen op het aspect van doorvragen in de coachingsgesprekken. Met 
ingang van dit schooljaar willen we vaste intervisiemomenten invoeren voor de coaches.  
 

4.4 Professionaliseringsbeleid 
Professionalisering vindt plaats op meerdere niveaus: individueel, in de sectie, in de teams en voor 
de gehele locatie. 
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Het schooljaar 2020-2021 was opnieuw een bijzonder schooljaar. Vanaf 15 december gingen onze 
locaties in de derde lockdown. 
Voor het volgen van scholingen heeft deze periode uiteraard weer grote gevolgen gehad. Scholingen 
gingen niet door of werden soms online gegeven. Dat heeft er niet toe geleid dat de 
deskundigheidsbevordering stil is komen te liggen. Docenten hebben in deze periode gezocht naar 
alternatieven voor scholing 
 
In 2020-2021 hebben in relatie tot onze ambities, onderstaande trainingen/scholingen 
plaatsgevonden:  
 

Ambitie Professionaliseringsactiviteit  Bijdrage aan de realisatie van de ambitie 

2,4 beeldcoaching docenten Deskundigheidsbevordering 
 

1 
De leerling  
centraal 

 
Trainingen voor alle docenten 
in gepersonaliseerd leren, 
formatief evalueren, digitale 
geletterdheid, flexibilisering 
roosters en leerdoelgerichte 
coachingsgesprekken voeren 
met leerlingen 
 
Bèta Challenge docenten 
krijgen vakinhoudelijke en 
didactische trainingen. Ook in 
het kader van het 
schoolexamen T&T 
 
Voor diverse vakken 
scholingen voor 
examenthema’s. 
 

 
Al deze trainingen dragen bij aan de ambitie om 
zo goed als mogelijk maatwerk te leveren voor 
elke leerling én de leerling voor te bereiden op 
de sterk veranderende samenleving (en dito 
beroepenveld) 
 
 
 
We willen leerlingen volop stimuleren hun 
technische/technologische talenten verder te 
ontwikkelen 
 
 
 
De examenleerling mag verwachten dat de 
docent op de hoogte is van alles wat rond het 
examen aan kennis en kunde wordt gevraagd 

2 
De docent 
maakt het 
verschil 

 
Trainingen voor alle docenten 
in gepersonaliseerd leren, 
formatief evalueren, digitale 
geletterdheid, flexibilisering 
roosters en leerdoelgerichte 
coachingsgesprekken voeren 
met leerlingen 
 
Bèta Challenge docenten 
krijgen vakinhoudelijke en 
didactische trainingen. Ook in 
het kader van het 
schoolexamen T&T 
 
Voor diverse vakken 
scholingen voor 
examenthema’s 
 

 
Deze trainingen dragen bij aan de vele andere 
didactische vormen die docenten moeten 
beheersen, meer digitale overdracht, 
differentiëringsmogelijkheden, doelgerichte 
inrichting lessen en individuele begeleiding die 
een grote rol gaat spelen. 
 
 
Voor docenten is Bèta Challenge een totaal 
andere manier van lesgeven: ze coachen de 
leerlingen in een vorm van probleemgestuurd 
onderwijs i.p.v. dat ze vooral instructie geven. 
 
 
De docent doet zijn best om zichzelf voor de 
examenonderwerpen zodanig voor te bereiden 
dat de leerling het maximale van hem kan 
verwachten. 
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3 
Verbinden 
met de 
omgeving 

 
Diverse activiteiten in het 
kader van BCP 

 
Alle opdrachten komen vanuit bedrijven en 
maatschappelijke organisaties en worden veelal 
uitgevoerd via samenwerkend leren. 
Ook wordt de verbinding gemaakt met het PO 
en het vervolgonderwijs. 
 

4 
Hoge 
verwachtingen 
en maximale 
inzet 

 
Voor diverse vakken 
scholingen voor 
examenthema’s 
 
Trainingen voor het OOP: 
administratie en facilitair 
beheer conciërges 
 

 
Docenten zijn op de hoogte van de nieuwste 
didactische inzichten. 
 
 
Met hogere eisen aan vakken en outillage 
worden effectief administreren en flexibiliteit in 
het facilitair beheer noodzakelijke 
randvoorwaarden om de onderwijsambities te 
kunnen halen. 

2,4 middenmanagementstraining voorbereiden op leidinggevende functie 
 

1,2 vakgerichte 
scholingen/examentrainingen 

deskundigheidsbevordering 

1,4 trainingen OOP o.a. veilig en verantwoord kantinebeheer, evt. 
centraal aangeboden trainingen 

1,4 conferenties, netwerken i.v.m. 
ontwikkelingen onderwijs 

ontwikkelingen volgen, communicatie over 
innovatie e.d., lidmaatschap TL-netwerk 

 
Het professionaliseringsplan van de locatie Boermarkeweg is in grote lijnen uitgevoerd volgens 
planning. 
De accenten lagen vooral op het terrein van gepersonaliseerd leren, coaching van leerlingen, het 
flexibiliseren van lesprogramma’s, formatieve evaluatie en Bèta Challenge / Technologie & 
Toepassing. 
Een collega heeft in het kader van de Lerarenbeurs waarbij de eindopdracht over 
leerlingenparticipatie gaat, op de locatie alvast de participatie via de Leerlingenraad verbeterd.  
Het OOP heeft trainingen gevolgd op het gebied van effectieve administratie en verantwoord 
beheer. 
 
Voor het schooljaar 2021-2022 staan onderstaande trainingen/scholingen op het programma:  
  
 

Ambitie Activiteit Doel 
 

1 
De leerling 
centraal 

 
Trainingen in: 
- gepersonaliseerd leren 
- formatief evalueren 
- digitale geletterdheid 
- coachingsgespreksvoering 
 

 
Al deze trainingen dragen bij aan de ambitie om 
zo goed als mogelijk maatwerk te leveren voor 
elke leerling én de leerling voor te bereiden op de 
sterk veranderende samenleving (en dito 
beroepenveld). 
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2 
De docent 
maakt het 
verschil 

 
Trainingen in: 
- maatwerkdidactiek 
- vakgerichte scholingen 
- e-learning 
- schoolexamen T&T en BCP 
- opzetten E&O 
 

 
Deze trainingen dragen bij aan de vele andere 
didactische vormen die docenten moeten 
beheersen, meer digitale overdracht, 
differentiëringsmogelijkheden, doelgerichte 
inrichting lessen en individuele begeleiding die 
een grote rol gaat spelen. 
 

3 
Verbinden 
met de 
omgeving 

 
Diverse activiteiten in het kader van 
BCP/T&T, Sterk techniekonderwijs 
en E&O  

 
Alle opdrachten komen vanuit bedrijven en 
maatschappelijke organisaties en worden veelal 
uitgevoerd via samenwerkend leren. 
Ook wordt de verbinding gemaakt met het PO en 
het vervolgonderwijs (MBO). 
 

4 
Hoge 
verwachtingen 
en maximale 
inzet 

 
Trainingen in: 
- kwaliteitszorg 
- veilig en verantwoord 
kantinebeheer 
- opleiding teamleider 
- coaching 
 

 
Met hogere eisen aan vakken en outillage worden 
effectief administreren en flexibiliteit in het 
facilitair beheer noodzakelijke randvoorwaarden 
om de onderwijsambities te kunnen halen. 

 
 

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.  
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 

 2018-2019     bm* 2019-2020     bm 2020-2021     bm 

verzuimpercentage 5,70               6,05 2,17                 5,60 11,53              5,40 
verzuimfrequentie 1.39               1,31 1,29                 1,70 0,92                1,20 

* Voion-benchmark 
 
Onze ambities hebben we vorig jaar niet vastgenageld op een cijfer. Voor wat betreft het 
verzuimpercentage wisten we al dat er vanaf april 2020 een aantal gevallen van langdurig verzuim 
opspeelden en het lage percentage niet gehandhaafd zou blijven. De 11,53 procent is erg hoog, maar 
voor het grootste deel te verklaren uit langdurig ziekteverzuim. Hier zit één niet voorziene casus bij: 
in dit geval gaat het dan ook niet over ziekte maar om een conflictsituatie. Inmiddels is dit opgelost 
en drukt dit niet meer op ons verzuim. De andere gevallen van langdurig verzuim zullen helaas ook 
komend schooljaar blijven. We hopen echter wel dat het volgend jaar op 9 of lager uitkomt. 
Onze ambitie t.a.v. de verzuimfrequentie was dat we de dalende trend graag voortgezet zouden zien. 
Dat is in ruime mate gelukt. Ambitie is dit vast te houden. 
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4.6 Duurzame inzetbaarheid en werkdruk 
Duurzame inzetbaar en het verminderen van werkdruk waren ook in het schooljaar 2020-2021 
belangrijke thema’s in de gesprekken met medewerkers en teams.  
De Covid-19-crisis heeft wederom veel van onze medewerkers gevraagd.  
In de individuele gesprekken met medewerkers is dit aan de orde geweest. Daar waar nodig is 
gezorgd voor maatwerk. 
Iets waar moeilijk maatwerk in te leveren is, is het hybride lesgeven. Online óf fysiek levert geen 
moeilijkheden op maar de combinatie wordt als lastig ervaren omdat men voortdurend het gevoel 
heeft dat leerlingen bij een van beide vormen tekortkomen en dat maakt dat je eigenlijk steeds 
onvoldoende eer van je werk hebt. 
 
In het najaar van 2020 is een medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd, waarin ook vragen 
zijn opgenomen over werkdruk en duurzame inzetbaarheid. De ambitie was om per team, onder 
leiding van het bureau dat het onderzoek heeft uitgevoerd, in een workshop de resultaten te 
bespreken en te komen tot een plan van aanpak per team. 
Voor de locatie Boermarkeweg hebben die workshops niet plaatsgevonden. De resultaten van het 
meteo zijn wel besproken in de teamvergaderingen, eigenlijk net zo als andere keren.  
De locatie kreeg het rapportcijfer 8,0. Dat is de uitdrukking van het feit dat men over het algemeen 
zeer tevreden is. Er zijn echter wel punten die minder goed scoren: 

- De communicatie laat te wensen over; uit de voorbeelden valt op te maken dat dit vooral het 

geval sinds de invoer van de coronamaatregelen. 

- De betrokkenheid lijdt onder de slechtere communicatie. Ook de vele veranderingen die 

worden doorgevoerd in het kader van de onderwijsvernieuwing hebben een negatief effect 

op de betrokkenheid.  

- Er is grote behoefte aan verdere samenwerking tussen onderbouw- en bovenbouwteam. 

- Bron van frustratie is dat wij er in tegenstelling tot onze concurrenten zo slecht in slagen 

maar niet in slagen onze sterke punten goed voor het voetlicht te krijgen. 

- Er is geen sprake van te hoge werkdruk, maar men zou de werkdruk graag wat meer zelf 

kunnen beïnvloeden. 

In het schooljaar 2021-2022 zal de locatie in elk geval de volgende acties ondernemen om de 
werkdruk aan te pakken en bespreekbaar te houden: 

- Bespreekbaar blijft het in het teamoverleg; omdat de eigen invloed er op een groter 

probleem vormt dan de werkdruk zelf is het zaak om in het komende jaar met de teams in 

gesprek te gaan over hoe we kunnen komen tot meer gespreid leiderschap.  

- Verder blijven we streven naar kleinere klassen en groepen. 

- Werkdruk is een vast agendapunt binnen de gesprekscyclus.                         

 
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. 
De RI&E is het afgelopen schooljaar voorzien van een COVID-19-aanvulling. 
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5. Kwaliteitsbeleid 
 

5.1 Inleiding 
De locatie volgt het kwaliteitsbeleid van het Esdal College, zoals dat is vastgesteld in 2019. Tevens is 
er 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 
Het volgen van de kwaliteitscyclus leidt niet automatisch tot een kwaliteitscultuur. Er is een 
kwaliteitscultuur wanneer er sprake is van kwaliteitsdenken door alle medewerkers. Om die cultuur 
te bevorderen voeren we elk jaar onderstaande activiteiten uit en passen, waar nodig, het beleid 
aan: 
-  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; 
- elk team bespreekt, soms in gezamenlijkheid, wat onze onderwijsvernieuwing in de praktijk 

oplevert en doet waar nodig voorstellen voor verbetering; 
-    de secties werken in hun vergaderingen volgens een vaste agenda, waarbij de verslagen  

telkens ook naar de schoolleiding worden verzonden. Als opbrengsten of inhoudelijke zaken 
uit die vergaderingen daar aanleiding toe geven, wordt met de sectie gesproken en afspraken 
gemaakt over verbeteracties; 

- van sectie tot aan directie wordt t.a.v. al het uitgevoerde beleid gewerkt via de PDCA -cyclus. 
- twee maal per jaar levert de locatieleiding een ‘foto’ van de kwaliteit van de locatie aan voor 

bespreking met de kerndirectie; 
 
De locatie heeft een Regiegroep Kwaliteit. Deze bestaat uit de locatiedirecteur, twee teamleiders en 
vijf 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 een leerlingenraad, begeleid door een docent, waarmee op regelmatige basis 
wordt gesproken over zaken in de school die de leerlingen betreffen. Om deze raad weer de plek te 
geven die zij op de locatie behoort te hebben, is collega Karin Themme – in het kader van haar 
masteropleiding – de leerlingenraad intensief gaan begeleiden. De leerlingenraad heeft ook het 
initiatief genomen tot broodjesverkoop in de grote pauze (2 tot 3 keer per week).  
De ouders zijn vertegenwoordigd in de ouderraad en in de deelmedezeggenschapsraad. Ook met hen 
wordt minimaal twee keer per jaar gesproken over de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding. 
Een van de terugkerende punten bij leerlingen is het ontbreken van kantineverkoop. Afgelopen jaar 
hebben we overwogen het verkoopmodel van de Oosterstraat toe te passen op de Boermarkeweg, 
maar dat blijkt een onmogelijkheid. We willen dit jaar – in overleg met de leerlingenraad – kijken of 
we een alternatief kunnen bedenken dat wel werkt voor onze locatie. 
De ouderraad fungeert vooral als klankbordgroep, maar organiseert in beginsel eenmaal per twee  
jaar ook een thema-avond, waar altijd veel belangstelling voor is.  
 
 

5.4 Tevredenheidsonderzoek leerlingen en ouders  
Jaarlijks meten we de tevredenheid van onze leerlingen, eenmaal in de twee jaar met de Laks-
monitor en eenmaal met een eigen enquête. 
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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 leerlingentevredenheid ook met de 
leerlingen en die van de ouders met de Ouderraad en de deelmedezeggenschapsraad, waarin ouders 
vertegenwoordigd zijn. 
 

 2018-2019 2019-2020 2020-2021 ambitie 

Leerlingtevredenheid 6,3 6,4  7,2 

Oudertevredenheid  7,4 7,5 7,0 7,5 
 

 

5.5 Rendementen 
Als gevolg van de COVID-19-maatregelen heeft een aantal onderdelen van het PTA niet plaats 
kunnen vinden. Het gaat met namen om praktische onderdelen en stages. Voor alle wijzigingen zijn 
ook dit jaar weer wijzigingsformulieren ingevuld en is daar waar mogelijk gezocht naar een andere 
vorm van afname, zodat de eindtermen wel behaald zijn. 
Het Centraal Examen heeft afgelopen schooljaar een wat andere vorm gekregen. Er is een tweede 
tijdvak van 10 dagen ingevoerd en een derde tijdvak, door de school te organiseren. 
Leerlingen konden zelf kiezen welk vak ze in welk tijdvak wilden doen.  
Voor de locatie leidde dat tot onderstaande verdeling: 
 
Opbrengstenoverzicht 2021 (bronnen: Onderwijsinspectie en *Magister) 
 

Indicator 18-19 19-20 20-21 21-22 3-jrs 
gem. 

norm 

Onderwijspositie t.o.v. advies po 
 

5,83% 12,38% -5,94* -3,85* -2,69* -0,55% 
onder de 
norm* 

Onderbouwsnelheid 
 

97,37% 96,76% 96,51*  96,88%* 95,26% 
boven de 
norm 

Bovenbouwsucces 
 

86,73% 95,85% 92,19*  92,47%* 86,56% 
boven de 
norm 

Examencijfers 6,45 - 6,27  6,35- 6,18 
Boven de 
norm 

Verschil SE-CE 0,00 - 0,23  - - 

 
Hier moet worden opgemerkt dat niet alle van een * voorziene gegevens betrouwbaar zijn. 
Bijvoorbeeld de uitkomsten bij de Onderwijspositie worden in Magister vergeleken met de resultaten 
van m/h/v. Bij de inspectie zitten we in de goede vergelijkingsgroep (g/t) en bij de publicatie van de 
inspectiecijfers zien deze getallen er een stuk rooskleuriger uit en zullen we gemakkelijk boven de 
norm geraken. 
 
Slaagpercentage afgelopen drie jaren (bron: Vensters) 
 

Schoolsoort 18-19 19-20 20-21 

vmbo-t (mavo) 94% 100% 97% 
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5.6  Onderwijstijd 
De wettelijk vereiste onderwijstijd is gemiddeld in alle klassen gehaald. Zie hieronder de 
gerealiseerde onderwijstijd per leerjaar en het gemiddelde over alle leerjaren. 

Omdat vanwege covid er dit jaar geen betrouwbare registratie van de onderwijstijd mogelijk is 
gebleken, laten we de realisatie voor dit jaar blanco. 

 

Schooljaar Klas Uren 
norm 

Realisatie Totaal 1 - 4 Gem. p/leerjaar Gem. p/leerjaar 
excl. examen 

17-18 1 1.000     

18-19 2 1000     

19-20 3 1000     

20-21 4      

       

 

Voor 2021-2022 is de volgende onderwijstijd gepland: 

Leerjaar Uren norm Uren gepland 

1 1.000 1055 

2 1.000 1055 

3 1.000 1041 

4 700 778 
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BIJLAGE 1 
 

 

 

 

NOTITIE 

INZET GELDEN  

NPO 
Locatie Boermarkeweg 

 
 

 

Juni 2021 

Ingestemd door DMR 30 juni 2021 
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Inleiding 
Sinds maart 2020 heerst het coronavirus. De maatregelen ter bestrijding hebben grote effecten 
gehad op ons onderwijs: twee lockdown verspreid over twee schooljaren. Online onderwijs heeft een 
grote vlucht genomen. Alternatieve toetsvormen zijn meer of minder succesvol toegepast.  
Voor leerlingen hebben met name het niet of slechts beperkt naar school kunnen komen om daar 
fysiek onderwijs te krijgen, grote gevolgen gehad. Er is voor veel leerlingen vertraging opgetreden in 
hun onderwijsontwikkeling, bij een aantal is zelfs sprake van achterstanden, en het niet kunnen 
ontmoeten van klasgenoten heeft ook grote negatieve invloed gehad op het welbevinden van 
leerlingen. 
Het afgelopen schooljaar hebben we, mede met overheidsgeld voor bepaalde programma’s, ingezet 
op bijspijkeren (extra uren om specifieke achterstanden weg te werken), studievaardigheden 
vergroten (door leerlingen hierin vaak individueel te begeleiden) en extra trainingen (bijv. 
examentrainingen in de meivakantie). 
Voor de komende twee schooljaren stelt de regering extra geld beschikbaar om vertragingen in te 
halen, achterstanden weg te werken en extra activiteiten te ondernemen om het welbevinden van 
leerlingen te vergroten. Voor het schooljaar 2021-2022 gaat het om een bedrag van € 700,00 per 
leerling.  
Aan de besteding van deze gelden zijn natuurlijk wel voorwaarden verbonden. Zo moeten de 
interventies die we kiezen, genoemd worden in de door de overheid samengestelde lijst van 
maatregelen met een bewezen effect (de zgn. menukaart). Ook moet de school bij leerlingen en 
docenten een scan doen om helderheid te krijgen over welke maatregelen zij zinvol en/of 
noodzakelijk vinden om te nemen. Deze schoolscan heeft inmiddels op de locatie plaatsgevonden. 
Zie bijlage 1.  
De uitslag van de scan is in de schoolleiding besproken en ook met Bas Westerhof, die 
verantwoordelijk is voor de afname van deze scan. Globaal is daar het volgende over gezegd: 
 

Over de uitkomsten leerresultaten: dat 77% van de leerlingen hier tevreden scoort is meer 
dan verwacht. De vakken waar het dit jaar beduidend minder goed gaat (exact en Duits) 
verrassen eigenlijk niet. Bij Du vermoedelijk diepere oorzaken dan de coronalockdown. Dat 
moeten we met de secties bespreken.  Dat een derde van de docenten het cijferbeeld dit jaar 
minder betrouwbaar vindt als het gaat om de beheersing, kan verschillende oorzaken 
hebben. Waarschijnlijk vindt een deel van de docenten dat gepersonaliseerd leren hier ook 
aan bijdraagt. 
Dat bijna alle docenten vinden dat lage basisvaardigheden bijdragen aan slechtere cijfers is 
een uitkomst die er vermoedelijk zonder lockdowns net zo zou hebben uitgezien. We bieden 
– als de citoscores daar aanleiding toe geven – al extra ondersteuning taal en rekenen aan. 
Dat is er misschien afgelopen jaar door corona wat buiten gevallen. Moeten we volgend 
schooljaar alert op zijn. 
Dat corona volgens een grote meerderheid van de docenten de prestaties op hun vak 
negatief heeft beïnvloed was een zonder meer te verwachten uitslag. Als het niet zo zou zijn, 
zouden we ons serieus moeten gaan afvragen wat dan de bijdrage van een docent aan het 
leren van onze leerlingen is. 
 
Over de uitkomsten praktijkvorming: ons vermoeden is dat de leerlingen ‘praktijkvorming’ 
heel erg divers hebben geïnterpreteerd – van maatschappelijke stage tot practica en LOB-
activiteiten. 
Dat 51% van de leerlingen in klas 3 de maatschappelijke stage, die ze niet hebben gehad, mist 
vormt wat ons betreft een pleidooi om die stage voor de toekomst te behouden.  
Over de uitkomsten zorgen komend schooljaar: opvallend dat leerjaar 2 er zo negatief 
uitschiet. Heeft vermoedelijk te maken met het gegeven dat dit leerlingencohort school 
alleen maar kent vanuit coronaperspectief – ze hebben nog geen normaal leerjaar 
meegemaakt. 
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Dat er bij docenten erg veel zorg leeft over het welbevinden van onze leerlingen is een te 
koesteren blijk van betrokkenheid. 
 
Over de uitkomsten welbevinden en metacognitie: ook hier ervaren in leerjaar 2 verreweg de 
meeste leerlingen negatieve gevoelens. Dat de relatie met motivatie er ligt is niet verrassend. 
Dan hebben we kennelijk ook nog een significante groep leerlingen in huis waar de 
thuissituatie niet meewerkt om in deze lockdown (op school) overeind te blijven.  
Naar ons idee schreeuwt deze uitkomst erom volgend schooljaar koste wat het kost 
buitenschoolse activiteiten zoals kennismakingskamp en excursies te gaan organiseren 
(ondanks het schoolkostenprobleem). Misschien zelfs deels met NPO-geld. Ook 
mogelijkheden om meer te sporten of creatief bezig te zijn extra gaan aanbieden.  

 

Interventies op begeleiding 
In de gewone formatie hadden we al extra uren coaching opgenomen, ook in het kader van onze 
onderwijsvernieuwing om tot meer gepersonaliseerd leren te komen. 
Tutoring is een instrument dat wij al jaren inzetten; komend schooljaar wordt daarin wel het nodige 
aangepast. 
Wat afgelopen jaar effectief is gebleken, en wat ook effectief blijkt in de menukaart, is een-op-een-
begeleiding in studievaardigheden. Daarop zouden we komend schooljaar 0,2 fte extra willen 
inzetten (voor de bedragen die met fte’s gemoeid gaan: zie het voorstel inzet gelden in de laatste 
paragraaf van deze notitie. 
Een andere interventie op begeleiden betreft de sociaal -emotionele begeleiding van leerlingen. We 
kunnen ons voorstellen dat er grotere groep leerlingen is waarbij er sociaal -emotioneel gezien 
blokkades liggen voor normaal kunnen leren. Voor deze ambulante begeleiding zouden we komend 
schooljaar 0,2 fte extra willen inzetten. 
 
Interventies op leerresultaten 
Op het gebied van leerresultaten daarentegen kunnen we wel veel extra inzetten. Bij leerlingen 
scoort bijles hoog, dus lijkt het niet onlogisch daarmee voort te gaan al moeten we wel even serieus 
zoeken of dat misschien in een wat aangepaste vorm kan waardoor de effectiviteit van de wekelijkse 
bijlessen wordt verbeterd. Op de bijwerklessen willen we komend jaar een extra personele i nzet 
doen van 0,72 fte. 
De een-op-een-begeleiding die we bij studievaardigheden inzetten, moeten we handhaven. Deze 
interventie wordt opgenomen onder die van begeleiding. 
Kleinere klassen scoort hoog bij de docenten als extra inzet. Volgens Angelsaksische onderzoekers 
ligt het rendement daarvan niet hoog, maar in het beleven van minder werkdruk scoort deze 
interventie wel. Bovendien denken we dat in kleinere klassen de aandacht van leerlingen beter vast 
te houden is. Daarom willen we ernaar streven zo min mogelijk klassen/groepen van meer dan 30 
leerlingen te hebben. Daartoe willen we volgend jaar een inzet plegen van 1,28 fte.  
Het extra trainen op examens, afgelopen jaar in de meivakantie beproefd, lijkt een erg positief effect 
te hebben. Daarom willen we daarvoor volgend schooljaar 0,2 fte extra inzetten. 
Omdat de leerlingen niet in gelijke mate en ook niet dezelfde achterstanden hebben, zal ingezet 
moeten worden op het zoveel mogelijk gebruiken van adaptieve (digitale) leermiddelen. Hier willen 
we volgend jaar 0,25 fte extra aan besteden. 
 
Sociaal-emotionele ontwikkeling/socialisatie leerlingen 
Als het gaat om extra inzet op welbevinden kiezen leerlingen, maar ook docenten, massaal voor inzet 
op groepsvorming. Wij interpreteren dat als een grote behoefte aan socialisatie. Hiervoor hebben we 
al aangegeven dat het organiseren van uitjes en excursies heel erg hard nodig is. Qua middelen 
stellen we voor volgend schooljaar hier 0,6 fte extra voor te reserveren.  
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Professionalisering 
De menukaart geeft aan dat vormen van formatieve evaluatie, m.n. gericht op feedback, veel 
rendement opleveren. Daarom denken we dat het goed is in dezen een extra professionaliseringsslag 
te maken. Hiervoor willen we volgend jaar 0,2 fte bovenop de bestaande middelen voor scholing 
reserveren. 
 
Omdat het vast gaat gebeuren dat we werkendeweg interventies ontdekken die succesvol zouden 
kunnen zijn, maar waar we nog niet aan hadden gedacht, willen we bijna 0,4 fte als reservering 
onvoorzien aanhouden. 
 
Voorstel inzet NPO-gelden 2021-2022 samengevat 
 
Voor het schooljaar 2021-2022 zijn deze subsidies beschikbaar:  
 

Subsidie fte € 
Extra hulp voor de klas 0,3484   27.872,00 

Voorkomen zittenblijven 0,3086   24.688,00 
NPO 3,3877 271.016,00 

Totaal  4,0447 323.576,00 

 
 
Gebaseerd op de uitkomsten van de NPO-scan is dit een mogelijke verdeling: 
 

Interventie fte € 
Eén-op-éen begeleiding (wat we nu risicoleerlingen noemen) 0,2   16.000,00 

Feedback (extra scholing docenten) 0,2   16.000,00 

Socialisatie-activiteiten (buitenschools; extra binnenschoolse 
evenementen) 

0,6   48.000,00 

Ambulante begeleiding (sociaal-emotioneel)  0,2   16.000,00 

Klassenverkleining 1,28 102.400,00 
Bijwerklessen (extra personeel) 0,72   57.600,00 

Examentraining 0,2   16.000,00 
Digitale technologie/leermiddelen 0,25   20.000,00 

   
Onvoorzien 0,3947   31.576,00 

   

Totaal 4,0447 323.576,00 
 
 


