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2College
www.2college.nl
rector: Leon Spaan (Ad Poulisse tot september 2019)
opleidingen: vwo, havo, mavo, vmbo
locaties:
•
•
•
•
•
•

2College
2College
2College
2College
2College
2College

Cobbenhagenlyceum, Tilburg
Cobbenhagenmavo, Tilburg
Durendael, Oisterwijk
EOA, Oisterwijk
Jozefmavo, Tilburg
Ruivenmavo, Berkel-Enschot

“Lets go 2College!”

De scholen van 2College zijn een vaste waarde in de regio met ieder een eigen kleur en
organisatie. Het onderwijs is gericht op het actief en zelfstandig leren van leerlingen. Ter
voorbereiding op het vervolgonderwijs wordt nauw samengewerkt met verschillende
onderwijsinstituten, instellingen en bedrijven. 2College werkt aan een optimale ontwikkeling en
ontplooiing van ieder individu, zodat geen talent verloren gaat. We stimuleren onze leerlingen
om verantwoordelijkheid te nemen. Na 2College kan de leerling leidinggeven aan zijn leven!

Organisatie in ontwikkeling
• Positionering onderwijsaanbod in Tilburg, Tilburg-Noord, Oisterwijk en regio Berkel-Enschot
en Udenhout.
• Participatie bij de uitwerking en realisatie van de Sociale Agenda van de gemeente Tilburg.
• Maatwerk in onderwijs, waaronder gepersonaliseerd leren.
• Digitalisering als hulpmiddel bij het leren.
• Professionalisering.
• Opleiden in de school met AOS Midden-Brabant.

Terugblik
Elke vestiging werkt aan professionalisering en aan digitalisering. Digitalisering zorgt er onder
andere voor dat het onderwijs aantrekkelijker wordt. In 2018 is er een onderwijskundig ICTcoördinator aangesteld die de verbindingsrol heeft in ICT en het onderwijsproces. Office 365 is
uitgerold en in 2019 is de volledige implementatie en uitrol van de Windows10 werkplek binnen
2College gerealiseerd.
Cobbenhagenmavo: Er is een schoolbuurtmedewerker aangesteld als verbindende schakel
tussen school, gezin en wijk met als doel om in gezamenlijkheid te zorgen dat iedere leerling een
goede toekomst tegemoet gaat.
Jozefmavo: De eerste verkennende gesprekken over het thema diagnostisch toetsen zijn
gevoerd met als doel om de ontwikkeling van de leerlingen beter in beeld te kunnen brengen. In
2019 is vanuit een gezamenlijke visie dit thema verder ontwikkeld. Daarnaast worden leerlingen
gestimuleerd en geënthousiasmeerd om meer te lezen.
Durendael: Durendael helpt leerlingen zich te ontwikkelen tot wereldburger, leert leerlingen te
leven met ondernemerschap en doorzettingsvermogen en heeft een rijk aanbod van
basisberoepsgerichte leerweg tot tweetalig vwo.
Ruivenmavo: Op de Ruivenmavo is verder vorm gegeven aan de invoering van
gepersonaliseerd leren volgens het concept Kunskapsskolan (KED).
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Cobbenhagenlyceum: Op het Cobbenhagenlyceum is verder vorm gegeven aan de invoering
van gepersonaliseerd leren volgens het concept Kunskapsskolan (KED) en worden TTO en
Technasium volop doorontwikkeld.
EOA Oisterwijk: Deze locatie voor vluchtelingenonderwijs op het asielzoekerscentrum in
Oisterwijk biedt onderwijs aan nieuwkomers in Nederland met als doel deze nieuwkomers te
laten doorstromen naar het regulier onderwijs.
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Baanderherencollege
www.bhc.nl
directeur: Joris Hermans (Leon Spaan tot september 2019)
opleidingen: vmbo, praktijkonderwijs
locatie:
• Boxtel

"Je telt mee op het BHC."

Het Baanderherencollege biedt een dusdanige leer- en leefomgeving dat de leerling zich er thuis
voelt, zich erkend en herkend weet. Eerlijkheid, rechtvaardigheid, toegankelijkheid en oprechte
belangstelling bepalen daarnaast het leefklimaat op school. In het kader van Koers 2023, goed
onderwijs, goed mens, goed leven, richt het Baanderherencollege zich niet alleen op specifieke
onderwijsdoelstellingen, maar ook op doelen op het gebied van de sportieve, culturele, sociaalemotionele en identiteitsvorming, waarbij de leerling tevens respect voor de leefomgeving wordt
bijgebracht.

Organisatie in ontwikkeling
• Al jaren een positieve ontwikkeling in leerlingaantallen. Extra aandacht voor facilitering en
logistiek is nodig om het onderwijs op een kwalitatief hoog peil te houden.
• Baanderherencollege profileert zich als een vmbo-specialist met goed onderwijs met
daarnaast aandacht voor de goede ondersteuning van leerlingen
• Veel instroom van nieuwe medewerkers, die extra aandacht vragen om zich aan te passen
aan de cultuur van het Baanderherencollege.

Terugblik
Ontwikkelingen praktijkonderwijs
Het pro kende een stevige groei in leerlingaantallen. Ondanks de
krappe arbeidsmarkt in pabo-bevoegden slaagt de school er in om
voldoende bevoegd en bekwaam personeel in huis te halen. Het
team is volop bezig met de inhoudelijke en organisatorische kant
van de eerste diploma’s voor het praktijkonderwijs die dit
schooljaar gaan worden uitgegeven.
Projectonderwijs
Binnen het Baanderherencollege werken alle scholen en alle leerwegen met elkaar samen. Dit
komt het best tot uiting binnen onze beroepsgerichte programma’s. Alle leeromgevingen kennen
daar een open structuur. In deze open structuur is het noodzakelijk om aan teamteaching te
doen waarbij de individuele vakgroepleden zelf hun onderlinge rollen en specialisaties kunnen
verdelen en benutten. Pro-leerlingen staan naast vmbo-leerlingen, vmbo T/G leerlingen staan
naast de B-leerling. Er zijn vrijwel geen ‘etiketten’ zodat collega’s en leerlingen op alle niveaus
en programma’s met elkaar samenwerken. In speciale projecten gaat dat vakoverstijgend
waarbij veel disciplines samen komen. Ook zusterschool, het Jacob- Roelandslyceum participeert
hierin.
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Techniek
Binnen het vmbo én het pro is veel aandacht voor techniek. De school investeerde in het
verleden al fors en door de huidige technieksubsidies wordt dit beleid voortgezet. Er is nauwe
samenwerking met het bedrijfsleven, het primair onderwijs en de overheid. Het
Baanderherencollege heeft het voortouw genomen in de ontwikkeling van het PTEB (Platform
Techniek en Educatie Boxtel).
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Bossche Vakschool
www.bosschevakschool.nl
directeur: Fleur Cerini
opleiding: vmbo b/k
locatie:
• ‘s-Hertogenbosch

Wij zetten de deur open!

De Bossche Vakschool is dé
school voor leerlingen die ervan
houden om praktisch bezig te
zijn en levensecht te leren.
Leerlingen leren door te doen en
in de praktijk. De school heeft
daarom een groot aanbod praktijklessen. De leerlingen leren hier
koken, bakken, lassen, bouwen, knippen en auto’s repareren.
Daarom is het onderwijs voor veel doelgroepen interessant. De
school zet dan ook de deuren open voor andere leerlingen en scholen
die gebruik willen maken van dit uitdagende onderwijsaanbod.
De Bossche Vakschool heeft een aparte afdeling, de Internationale
Schakel Klas (ISK). In een periode van anderhalf tot twee jaar
doorlopen leerlingen tussen de 12 en 18 een opleiding die de
doorstroom naar het regulier vo of mbo mogelijk maakt.

Organisatie in ontwikkeling
•
•
•
•

Bouwen aan de toekomst; van voorlopig ontwerp naar definitief ontwerp
Samenwerking met zorgpartners in de school
Integratie voor vso- en ISK-leerlingen mogelijk maken
Sterk techniek

Terugblik
Bouwen
In 2019 is het voorlopig ontwerp voor de nieuw te bouwen school gestart. Zeer intensief is het
team bezig geweest om de belangrijkste punten uit het nieuwe onderwijsconcept te vertalen in
het nieuwe gebouw. Werken in kleinschalige units, bewegen, samenwerken, leren door doen en
de profilering van de praktijk zijn nu zichtbaar door een diversiteit aan verschillende ruimtes,
veel ruimte voor praktijk en ruimtelijke en overzichtelijke units.
Veel bezoek op de school; vmbo doedagen en Lions ’s-Hertogenbosch
De school heeft ook een maatschappelijke taak om het vmbo op de kaart te zetten. De school wil
alle leerlingen van ’s-Hertogenbosch kennis laten maken met het vmbo. En daarom is voor ruim
900 basisschool-leerlingen de deur open gezet tijdens de vmbo-doedagen. Op deze manier
konden zij aan de slag op de praktijk-afdelingen en ervaren hoe leuk leren is door te doen.
Ook mocht de school dit jaar ruim 200 gasten welkom heten; een avond vanuit de Lions
georganiseerd op en door de school. Ruim 100 leerlingen hielpen mee om hun trots op de school
te tonen en hebben een werkelijk succes van de avond gemaakt.
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Samenwerking met Dieze College, ISK en pro
De deuren open zetten, betekent ook dat andere doelgroepen gebruik kunnen maken van de
praktijkafdelingen en de expertise van de docenten. Daarom is er een intensieve samenwerking
met vso het Dieze College en de ISK. Flinke groepen leerlingen volgen hun praktijklessen op de
Bossche Vakschool waardoor de samenwerking tussen docenten ook steeds intensiever wordt. Zo
leren ze van en met elkaar.
Dit jaar is er een pilot gestart om vanaf augustus 2020 te kunnen beginnen met een pro-vmbo
klas. De leerlingen die een pro-advies hebben, maar wellicht toch potentie hebben een vmbodiploma te halen, krijgen een pro-vmbo onderwijsaanbod om die mogelijkheid te onderzoeken.
Techniekafdeling Bossche vakschool
‘Het techniekloket in bedrijf’ is een landelijk project voor het promoten van techniekonderwijs.
Een aantal scholen in de regio werkt samen, omdat het aantal leerlingen in het
techniekonderwijs afneemt. Het aantal leerlingen dat voor vmbo-b/k kiest, neemt eveneens af.
Ter versterking van het vmbo is het behouden van kansrijke en belangrijke profielen van belang.
Daarnaast moeten de vakmanschapsroutes vmbo-mbo behouden blijven, met keuze in
verdieping, verbreding en versnelling. Tevens is gestart met een versneld traject voor excellente
leerlingen. Hierbij wordt extra verdieping en verbreding aangeboden in vrijgekomen overlaptijd.
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Van Maerlant
www.vanmaerlant.nl
directeur: Fleur Cerini
opleiding: mavo, vmbo
locatie:
• ’s-Hertogenbosch

‘Van Maerlant geeft ruimte aan talent door ondernemend onderwijs’.
Kortom: de actiefste school!

Op Van Maerlant krijgen
leerlingen alle kans om hun
eigen ideeën, plannen,
voorstellen ofwel hun
‘ondernemingen’ met hulp
van school tot uitvoering te
brengen.
Het uitgangspunt is dat door
ervaren, proberen en
ontdekken de leerling actief
is. Actieve leerlingen leren beter. De school is van mening dat een actieve mindset bijdraagt aan
een positieve schoolbeleving met als gevolg dat dit stimulerend en motiverend werkt.

Organisatie in ontwikkeling
• Als school scherpen we samen de onderwijsvisie aan en geven we het onderwijs vorm dat
voor nu en de toekomst past; alle medewerkers en leerlingen denken en ontwikkelen mee
• Door de structurele dialogen over onderwijs en de bouw van een nieuwe school worden de
gesprekken en het handelen concreter en zien we dat men leert van elkaar en het ‘goede’
gesprek voert. Met elkaar meekijken en elkaar bevragen, creëert begrip en lerenEND: area

Terugblik
Bouwen
In 2019 is het voorlopig ontwerp voor de nieuw te bouwen school gestart. Zeer intensief is het
team bezig geweest om de belangrijkste punten uit het nieuwe onderwijsconcept te vertalen in
het nieuwe gebouw. Diversiteit in ruimtes en mogelijkheden en flexibel gebruik van ruimtes zijn
noodzakelijk om het onderwijs beter af te stemmen op het huidige leren van de leerlingen.
Begeleiding nieuwe docenten
We hebben dit jaar veel ingezet op een intensievere introductieperiode:
• De school creëerde een cultuur waarin startende docenten zich gedragen voelen door het
team.
• De school heeft een buddy-systeem opgezet en zorgt dat er veel aandacht is voor de
startperiode.
• Er is ruimte om fouten te maken, tegelijkertijd zetten we met elkaar neer wat de schoolnorm
is en wat de verwachtingen daarbij zijn.
• Er is veel ruimte voor nieuwe docenten om inbreng te geven. Zo is een van de nieuwe
docenten gekozen in de MR. Het team heeft hiermee gekozen voor een frisse blik op
kwaliteit.
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Pilot Lentoren (leerling mentoren)
Omdat de overstap van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs voor veel leerlingen een
spannende gebeurtenis is bieden we de leerling aanvullende ondersteuning. Het doel van dit
initiatief is dat de eerstejaars leerlingen zich nog sneller thuis voelen op school en in hun klas. Ze
kunnen met vragen niet alleen bij hun mentor, maar ook bij hun lentor terecht waardoor ze het
gevoel hebben een extra steuntje in de rug te hebben. De lentoren hebben natuurlijk hun eigen
unieke knowhow, kennen de docenten op hun eigen manier en weten inmiddels hoe alles reilt en
zeilt op school.
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De Nieuwste School
www.denieuwsteschool.nl
rector: Marieke van den Hurk (Maria Michels tot april 2019)
opleidingen: vwo, havo, mavo
locatie:
• Tilburg

Verwondering brengt je verder!

Kinderen leren in een leergemeenschap om zowel hun
cognitieve, sociale en persoonlijke ontwikkeling vorm te geven.
Door vanuit de verwondering op zoek te gaan naar relevante
kennis, deze in te brengen én met elkaar te delen, ontwikkelt de
leerling nieuwe kennis en vaardigheden. De leerling leert op die
manier over zichzelf, over de ander en over de samenleving.
Dit geldt voor alle kinderen op alle niveaus. Kinderen leren veel
van en met elkaar. Om die reden zitten alle mavo-, havo- en
vwo-leerlingen zolang mogelijk bij elkaar in heterogene
groepen.
We gaan bij deze visie uit van het fractalprincipe: wat voor de leerling geldt, geldt ook voor de
medewerkers.

Organisatie in ontwikkeling
•
•
•
•

Inzetten op een samenhangend aanbod competentieontwikkeling
Uitwisseling en internationalisering
Samenwerking met diverse partijen buiten de school
Zoektocht naar geschikte locatie voor huisvesting

Terugblik
Simulise – leerlab ‘eigenaar van het leerproces’: de ontwikkeling van competenties
De DNS-competenties (onderzoek doen; presenteren, jezelf verantwoorden; reflecteren, op je
werk en op jezelf; omgaan met anderen, vanuit respect en tolerantie; betrouwbaar zijn, je aan
afspraken houden) zijn verder ontwikkeld en hieraan zijn opdrachten in de onderzoeksthema’s,
de leergebieden en het mentoraat gekoppeld. Er is en wordt gewerkt aan één doorlopende
competentieleerlijn plus een begeleidingslijn om leerlingen te leren hiermee om te gaan.
Simulise biedt de mogelijkheid om de competentieontwikkeling te monitoren en biedt een
geschikte portfoliofunctie. De verdere implementatie van Simulise voor wat betreft afstemming
van de werk- en denkwijze en inhoudelijke invulling had en heeft de aandacht.
Internationalisering
De school werkt aan de opzet van een breed uitwisselings- en internationaliseringsprogramma.
Er zijn uitwisselingen met andere scholen in Spanje, Duitsland, Turkije en Luxemburg. De
doelstelling is dat alle leerlingen in de gelegenheid gesteld worden om deel te nemen aan een
uitwisselingsprogramma waarin ze in een gastgezin verblijven en met leeftijdsgenoten uit dat
land optrekken.
Tevens neemt de school deel aan Europese projecten (Erasmus) als het Sprookjesproject en
Futureskills. De school streeft ernaar het aantal uitwisselingspartners uit te breiden.
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De buitenwereld naar binnen
De school wil leerlingen kennis laten maken met hun omgeving. Tijdens Challenge-uren in mavo
4 bijvoorbeeld, werken leerlingen samen met externe partijen. In projecten op maat doen
leerlingen ervaringen op die ze in het schoolse curriculum niet tegenkomen. Leerlingen maken
bijvoorbeeld meubels met ambachtslieden, krijgen gastlessen van studenten van de mbo mode
opleiding over het upcyclen van kleding of ze helpen de stichting Philadelphia met het
(her)inrichten van het gebouw.
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Eckartcollege en Nuenens College
www.nuenenscollege.nl
rector: Claire Arts
opleidingen: mavo, vmbo
locaties:
• Eckartcollege, Eindhoven
• Nuenens College, Nuenen
Zowel op het Eckartcollege als
op het Nuenens College is
persoonlijke aandacht
belangrijk. Groeien in een
omgeving die stimuleert en inspireert. Leerlingen zijn op hun best als ze zelf het roer in handen
hebben. Ze leren om actief en zelfstandig te leren en verantwoordelijkheid te nemen. De scholen
geven de zorg en aandacht, zodat het zelfvertrouwen kan groeien. Want trots en zelfverzekerd
zoek je zelf je pad en blijf je ontwikkelen. Zo kun je groeien als mens.

Organisatie in ontwikkeling
• Samenwerking tussen beide scholen versterkt
• Digitaliseringsproces

Terugblik

Eckartcollege
Leerling bemiddeling
Dit schooljaar is gestart met leerling bemiddeling in de brugklas.
De leerling bemiddelaars hebben hiervoor een cursus gevolgd. Het
doel is om te bemiddelen in conflictsituaties tussen leerlingen uit de
brugklas. Zodra het conflict gesignaleerd is, worden de
bemiddelaars voorgesteld aan de betreffende leerlingen en wordt
het proces verder in gang gezet op basis van een stappenplan. Na
een bepaalde periode wordt een voortgangsgesprek ingepland om de stand van zaken te
bespreken. De ervaringen tot op heden zijn positief.
Volgend jaar start ook het Nuenens College met leerling bemiddeling.

Nuenens College
Stagebureau voor leerjaar 1-4
In het kader van betekenisvol onderwijs, ondernemerschap en autonomie is een stagebureau
ingericht. Via een begeleid en intensief reflectieproces krijgt de leerling een beeld van de eigen
vaardigheden, ambities en affiniteiten. Dit wordt vastgelegd in een persoonlijk portfolio. Het doel
is om een succesvolle doorstroom naar het vervolgonderwijs te bewerkstelligen. In leerjaar 1
volgen de leerlingen een ‘bliksemstage’ en in leerjaar 2 een maatschappelijke stage. In leerjaar
3 volgen zij een beroepsoriënterende en in leerjaar 4 een beroepsgerichte stage. Leerlingen
kunnen bij het zoeken van een stageplaats gebruik maken van een stagebank. De samenwerking
met de bedrijven in de omgeving is heel goed.
LO2 en kunstpodium
Leerlingen worden uitgedaagd en ondersteund om hun eigen talenten te ontdekken. Vanaf de
brugklas wordt een plusprogramma aangeboden met onder andere de vakken Kunstpodium en
Sportklas. Beide vakken worden aangeboden buiten het curriculum; leerlingen kunnen zich er
derhalve op vrijwillige basis voor inschrijven. In het vak Kunstpodium worden leerlingen
uitgedaagd om hun creatief (denk-)vermogen verder te ontwikkelen. Op dit moment betreft het
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nog een pilot voor leerjaar 1. Het doel is om het verder uit te breiden voor de andere leerjaren
en er een examenvak van te maken.
Sinds een aantal jaar wordt LO2 ook aangeboden als examenvak voor vmbo-t en vmbo-k, in
samenwerking met het Summa College. Deze leerlingen kunnen daarna drempelloos
doorstromen.
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Elzendaalcollege
www.elzendaalcollege.nl
rector: Jacques Marsmans
opleidingen: vwo, havo, mavo, vmbo
locaties:
• Boxmeer
• Gennep
Het Elzendaalcollege biedt elke leerling een optimale kans om het
diploma te behalen dat het beste bij zijn of haar capaciteiten past.
De school heeft twee vestigingen, een in Boxmeer en een in
Gennep. In Boxmeer biedt het Elzendaalcollege leerlingen vmbo
theoretisch/gemengde leerweg, havo, atheneum en gymnasium
aan. In Gennep bieden we de onderwijsvormen vmbo
basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte, theoretisch/
gemengde leerweg en havo/vwo juniorcollege (leerjaar 1 t/m 3)
aan.
Op beide locaties wordt, met een scherpe blik op de toekomst, het
maximale uit een leerling gehaald. Dit doen we in een veilige,
vertrouwde en tegelijkertijd innoverende leeromgeving waarbij
onze leerlingen alle aandacht krijgen die ze nodig hebben.

Organisatie in ontwikkeling
• Het vinden van de balans tussen leerlingaantallen en formatie
door middel van natuurlijk verloop.
• Renovatie/nieuwbouw van de school is afgerond.
• Grote tevredenheid onder medewerkers (MTO)
• Komende mutaties in de leiding van de school.
• Herschikking van aanbod in de regio (Land van Cuijk)

Terugblik
Met kennis van leerlingen de klas in
Het Elzendaalcollege maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs voor
Nijmegen en omstreken. Het uitgangspunt van het beleid van het samenwerkingsverband ten
aanzien van passend onderwijs is, dat de docenten van de aangesloten scholen de basisaanpak
in de klas moeten vergroten. Dat betekent dat docenten vaardiger moeten worden om bredere
ondersteuning te bieden binnen hun vakles.
Dit uitgangspunt sluit direct aan bij het onderwijskundig beleid van de school. We streven naar
een preventieve groepsgerichte benadering van klassen en groepen. Op basis van een clustering
van onderwijsbehoeften, die te maken hebben met de onderwijssoort, met de kenmerken van
een bepaalde klas en soms ook met individuele behoeften, wordt een gerichte aanpak bepaald
voor een klas of groep.
De docenten, die de basisaanpak moeten vergroten door preventief groepsgericht te werken,
worden daarbij ondersteund door interne specialisten: de ondersteuningscoördinatoren, de
orthopedagogen, de leerlingbegeleiders en docenten met speciale taken als remedial teaching.
Daarnaast zijn er binnen de school bepaalde voorzieningen, zoals de time out binnen onze
vestiging in Gennep.
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Gerichte feedback
Het Elzendaalcollege wil leerlingen begeleiden bij hun ontwikkeling, door hen in de lessen en bij
de contacten daarbuiten gerichte feedback te geven op doel en proces. Voor het tweede jaar op
rij worden groepen docenten geschoold om hun coachende vaardigheden te verbeteren.
Bovendien wordt er schoolbreed gesproken over een nieuw toetsbeleid, dat past bij het
genoemde uitgangspunt van het onderwijskundig beleid.
Goede sfeer
Personeelsleden streven naar een hoog rendement van hun onderwijs. Maar zij doen evenzeer
hun best om een goede sfeer te creëren in hun les en tijdens de contacten buiten de lessen,
zodat de schooltijd voor de leerlingen een plezierige tijd is.
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Fioretti College
www.fioretticollege.nl
algemeen directeur VO Veghel: Anita O'Connor
opleidingen: mavo, vmbo, pro
locatie:
• Veghel

“Excellente school en wéér door Elsevier uitgeroepen tot beste vmbo
in de regio”

Het Fioretti College is een school voor mavo, vmbo en
praktijkonderwijs. Binnen het vmbo kunnen leerlingen alle
leerwegen volgen. In klas 3 en 4 heeft de leerling daarbij
de keuze uit verschillende studierichtingen binnen drie
profielen: Economie, Techniek en Zorg & Welzijn.
De werkwijze van het Fioretti College is praktisch en
persoonlijk. Praktisch staat voor betekenisvol en
ervaringsgericht onderwijs en persoonlijk staat voor weten
wat je kunt, gezien worden in de individuele
mogelijkheden, achtergrond en gewaardeerd worden om
wie je bent.

Organisatie in ontwikkeling
• Doorvoeren van een nieuw organisatiemodel, gebaseerd op de matrixgedachte. Kleine teams
die pedagogisch-didactisch verantwoordelijk zijn alsook voor de begeleiding van leerlingen.
Daarnaast secties die vakinhoudelijk/vakdidactisch verantwoordelijk zijn.
• Efficiency van de ondersteunende processen binnen VO Veghel met behoud van kwaliteit.
• Verdergaande inhoudelijke samenwerking binnen VO Veghel.

Terugblik
LOB, studie- en loopbaanoriëntatie en -begeleiding
Omdat de maatschappij en arbeidsmarkt veranderen, moeten leerlingen leren om een bewuste
en weloverwogen keuze te maken voor hun vervolgopleiding. De school heeft dan ook ingezet op
‘Leren kiezen’ in plaats van ‘Laten kiezen’. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de vijf LOBcompetenties van Marinka Kuijpers. Het doel is om het eigenaarschap bij de leerlingen te
vergroten. Het systeem waarin het geborgd wordt, is Qompas. Hierin wordt de ontwikkeling van
iedere leerling gedurende de hele schooltijd vastgelegd. Deze informatie kan als portfolio worden
meegenomen naar de vervolgopleiding. Alle leerlingen doorlopen een intensief LOB-programma
door de jaren heen, gericht op het maken van een doelbewuste keuze voor de vervolgopleiding.
Alle mentoren zijn geschoold in het voeren van LOB-gesprekken.
Sociale veiligheid / Anti-pestbeleid
In 2014 is gestart met het opstellen van een pestprotocol. Vanaf dat moment zijn antipestcoördinatoren benoemd. De mentoren staan in het beleid centraal, als 1e lijn naar de
leerlingen toe. De coördinator organiseert o.a. studiebijeenkomsten en coacht de mentoren in
hun rol. Leerlingen krijgen een vragenlijst, waarvan de resultaten worden opgenomen in
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Magister. Sinds een aantal jaren wordt de training ‘Rots en Water’ gegeven aan alle
brugklasleerlingen en worden er themadagen georganiseerd, zoals de ‘Dag van Respect’ en de
‘Dag van Fatsoen’. Ook is er verenigingsbreed, onder leiding van de anti-pestcoördinator van het
Fioretti College een kennisnetwerk opgezet met hierin de anti-pestcoördinatoren van alle
scholen.
Introductieprogramma brugklassen
In het introductieprogramma voor de brugklassen ligt de focus op een zo goed mogelijke
overstap van de basisschool naar de middelbare school. Het doel van het uitgebreide programma
is om leerlingen (en ouders) zich snel thuis te laten voelen bij het Fioretti College en om
aandacht te hebben voor de groeps- en persoonsvorming. In de vorm van o.a. ‘doedagen’ en
kennismakingsmiddagen vindt de kennismaking al plaats voordat de leerlingen de overstap naar
het Fioretti College maken. Daarnaast wordt jaarlijks een introductieweek georganiseerd en
wordt het programma afgesloten met een zogenaamde ‘Fioweek’, waarin alle leerlingen o.a. een
dyslexie- en dyscalculiescreening krijgen en op een tweedaags brugklaskamp gaan. Ook vindt
door de mentor per leerling een terugkoppeling plaats aan de leerkracht van groep 8.
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Gymnasium Beekvliet
www.gymnasiumbeekvliet.nl
rector: Carla Faassen
opleiding: vwo
locatie:
• Sint-Michielsgestel
Gymnasium Beekvliet is een school met een
lange historie. Al sinds 1815 is de school in de
regio aanwezig en staat voor hoogwaardig
onderwijs met veel ruimte voor het ontdekken en
ontwikkelen van persoonlijk talent. ‘Door een
goede begeleiding en het brede aanbod brengen
wij de leerling ver!’ is ons excellentieprofiel.
Gymnasium Beekvliet kenmerkt zich door sfeer,
betrokkenheid, de internationalisering en de
begeleiding. Leerlingen nemen deel aan vele
verbredingsactiviteiten zoals olympiades in de
vakken biologie, natuur-, schei- en wiskunde.
Ook kunnen leerlingen een persoonlijk leertraject doorlopen in het honoursprogramma.

Organisatie in ontwikkeling
• Beekvliet is een kansenschool waardoor de onderbouwsnelheid altijd aandacht behoeft
• Nieuwe opzet leerlingenraad zorgt voor nog meer betrokkenheid en inspraak van leerlingen
• Creatieve vakken zoals muziek, drama en beeldend worden zichtbaarder in de school

Terugblik
Predicaat Excellente School
De school heeft in 2012 voor het eerst het predicaat Excellente School ontvangen. Voor de jaren
2017, 2018 en 2019 is dat wederom toegekend en inmiddels ook voor de jaren 2020, 2021 en
2022. De jury: "Gymnasium Beekvliet is in deze tijd waar scholen zoekende zijn naar een
geschikte invulling van passend onderwijs, een voorbeeld van onderwijs waarin leerlingen vanuit
allerlei achtergronden en met én zonder beperkingen samen leren. Naast de focus op inclusiviteit
gebruikt de school het brede aanbod om leerlingen te blijven interesseren voor het onderwijs, en
hen te helpen in de zoektocht wat ze willen en kunnen binnen een veilige omgeving. In de
woorden van de school doet ze dat vanuit de grondhouding: ‘elkaar kennen’. Elke geleding
binnen de school is zich bewust van en herkent het excellentieprofiel. (...)”
Persoonlijke aandacht
De school straalt veiligheid uit. Docenten, leerlingen, schoolleiding en ouders spreken eenduidig
over het belang van elkaar leren kennen. De jury stelt dat de persoonlijke aandacht het
fundament lijkt te zijn van de veilige leeromgeving. “De school hanteert daarvoor verschillende
methodieken, zoals: het huisbezoek, het mentoraat en het minimentoraat en het buddysysteem.
Zo gaat de mentor met een vakdocent op huisbezoek, een diepte-investering zoals een van de
docenten het noemt. Het huisbezoek legt het fundament voor een goede relatie tussen docent en
ouders. Volgens ouders komt dat uiteindelijk het kind ten goede.”
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IVO Deurne
www.ivo-deurne.nl
rector: Elke Oegema
opleidingen: vwo, havo, mavo, vmbo, pro
locaties:
•
•
•
•

Peellandcollege, Deurne
Alfrinkcollege, Deurne
Hub van Doornecollege, Deurne
Sprongcollege, Deurne

“Op onze school kun je echt jezelf zijn én wordt daar ook aandacht
aan besteed. Kijk maar naar Paarse Vrijdag”

IVO Deurne bestaat uit vier deelscholen: Sprongcollege, Hub van Doornecollege, Alfrinkcollege
en Peellandcollege. Dit zorgt ervoor dat onderwijs geboden wordt op diverse niveaus.
Elke deelschool heeft een eigen gebouw, een eigen identiteit en een eigen onderwijsaanbod. De
deelscholen bestaan uit meerdere kerngroepen. Iedere kerngroep heeft een beperkt aantal
leerlingen en docenten. Hierdoor wordt de kleinschaligheid van het onderwijs behouden en
creëert de school een veilige leeromgeving waarin leerlingen optimaal kunnen groeien.

Organisatie in ontwikkeling
•
•
•
•
•

De onderwijsvernieuwing is in gang gezet
De kathedralen worden gebouwd
Het innovatiefonds is ingericht
IVO Deurne heeft een nieuwe huisstijl, een nieuw logo en een vernieuwde website
Er is een akkoord gegeven op de nieuwbouw

Terugblik

Algemeen
IVO Deurne is volop in beweging. De school heeft het predicaat gezonde school en biedt
buitenschoolse programma’s op het gebied van sport en cultuur aan. De teams van de vier
deelscholen zijn druk bezig met onderwijsontwikkeling en het versterken van de
ondersteuningsstructuur. De school heeft sinds de zomer van 2019 een nieuw logo en nieuwe
website. De praktijkschool heet sindsdien Sprongcollege. Op het vlak van ICT en huisvesting
vinden veel verbeteringen plaats.

Peellandcollege
Extra aandacht voor de kernvakken
In de onderbouw van het Peellandcollege wordt extra aandacht besteed aan de kernvakken
Nederlands, Engels en wiskunde. Leerlingen kiezen samen met de mentor en hun ouders of ze
voor één van de kernvakken extra ondersteuning nodig hebben. Zo niet, dan bestaat er de
mogelijkheid om tijdens deze uren op school aan het reguliere schoolwerk te werken of te kiezen
voor een zelfbedacht project.
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Alfrinkcollege
Nieuw onderwijsconcept
Het Alfrinkcollege heeft sinds augustus 2019 een nieuw onderwijsconcept ingevoerd. Dit concept
draagt bij aan het bieden van gelijke kansen aan alle leerlingen. De lat ligt hoog voor de
leerlingen. In de lessen wordt gewerkt met effectieve directe instructie en het aanleren van
leerstrategieën. Differentiatie vindt plaats in de begeleiding van leerlingen (niet in het leerdoel).
Om het leerproces nauwgezet te volgen, wordt formatief getoetst. Het nieuwe concept wordt
gedragen door het team.

Hub van Doornecollege
Pedagogische aanpak van het onderwijs
Op het Hub van Doornecollege is tijdens het schooljaar 2018-2019 een pedagogisch beleid en
aanpak besproken. Aandachtspunten zijn onder andere het versterken van het pedagogisch
klimaat en het maken van een sterke verbinding tussen de onderbouw, bovenbouw en alle
kerngroepen. Hiermee wordt een doorlopende ontwikkel- en leerlijn voor leerlingen
gestimuleerd.

Sprongcollege
Tijd voor Talent
In het programma ‘Tijd voor Talent’ kiezen leerlingen enkele malen per jaar een workshop uit de
gebieden: theater, kunst, museum, muziek, film, cultuur, sport of science. De leerlingen werken
dan een aantal weken achter elkaar aan een programma in hun gekozen richting. Dit werkt zeer
motiverend en verruimt hun blik.

22

| Jaarverslag 2019 vereniging OMO - Schoolverslagen - IVO Deurne

Jacob-Roelandslyceum
www.jrl.nl
rector: Joris Hermans (Leon Spaan tot september 2019)
opleidingen: vwo, havo
locatie:
• Boxtel

“De JRL-docent maakt leren zichtbaar en heeft het met de leerling
over zijn leren.”

We gaan ervan uit dat de beste leerkracht in de leerling zit en dat de leerling zelf deze kracht
moet aanspreken om tot leren te komen. We stimuleren dit proces door het onderwijs steeds
beter op maat vorm te geven en door een veilig, motivatiegericht leerklimaat te scheppen dat
erop gericht is dat leerlingen tot ontwikkeling komen. Vanuit hier stellen we leerlingen bovendien
in staat om zichzelf en de wereld om hen heen steeds beter te leren kennen waardoor leerlingen
keuzes kunnen maken en een stap zetten in hun ontwikkeling tot wereldburger.

Organisatie in ontwikkeling
• Invoering Topuren waarin leerlingen autonoom kiezen voor extra lesuren en/of zelfstudie
• Inzet van docenten als coach bij professionalisering van de eigen collega’s
• Oriëntatie op de onderliggende systemen om maatwerk-onderwijs in praktische zin te
organiseren met een nieuwe roosterstructuur
• Implementatie van een model waarbij docenten op expertise zitting nemen in (tijdelijke)
commissies op organisatorische dan wel beleidsinhoudelijke thema's
• Doorontwikkeling Strategisch HR beleid

Terugblik
Leren zichtbaar maken
De school wil leerlingen motiveren door het onderwijs meer op maat te maken. Enerzijds door
aanbod van goed onderwijs waarin keuzemogelijkheden geboden worden en anderzijds door
leren zichtbaar te maken en het eigenaarschap bij leerlingen te vergroten.
Leerlingen en docenten werken steeds meer vanuit leerdoelen waarbij er met regelmaat gebruik
wordt gemaakt van formatieve toetsing. Leerlingen weten door ontwikkelingsgerichte feedback/forward waarop ze zich kunnen verbeteren en kiezen zelf hun eigen vervolgstap. De leerdoelen
sluiten ze af met een summatieve toets.
Persoonlijk profiel
Het JRL vindt het belangrijk dat er aandacht is voor persoonsvorming. De school wil leerlingen
laten ontdekken hoe ze zelf in elkaar zitten en hoe ze zich verhouden tot de ander, hun
omgeving en de wereld. Dit komt het meest nadrukkelijk naar voren in de leergebieden: Global
Learning en Arts.
Global Learning is een twee-uurs vak waarbinnen de vakken levensbeschouwing,
maatschappijleer en burgerschapsvorming zijn opgenomen. Het vak richt zich op de domeinen:
identiteit, participatie en democratie en kenmerkt zich door een doorlopende leerlijn waarbij
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tevens aandacht wordt besteed aan 21st century skills. Global Learning wordt aan alle leerlingen
aangeboden en wordt tot het vijfde leerjaar gegeven.
Het vak Arts is een vak dat in de onderbouw is ingevoerd en een vaste plek heeft gekregen in
het programma. Binnen Arts worden de vakken tekenen, handvaardigheid, dans, drama en
muziek geïntegreerd aangeboden waarbinnen de leerling zijn 'unieke ik' steeds beter leert
kennen vanuit verschillende rollen, zoals de onderzoeker, de performer, de kunstenaar en de
vakman.
Profileren
Door het aanbieden van profileringen biedt de school leerlingen de mogelijkheid om te excelleren
en het beste uit zichzelf te halen in een door henzelf gekozen richting. Naast het Technasium, de
Cultuurprofilering, Engels plus en het Econasium is de school gestart met een vijfde profilering:
Sport en lifestyle. Binnen Sport en lifestyle worden verbanden gelegd tussen de domeinen:
beweging, voeding, gezondheid en de maatschappelijke context en worden de organisatorische
vaardigheden van de leerling tot verdere ontwikkeling gebracht. Het vak Sport en lifestyle wordt
vanaf het eerste leerjaar trapsgewijs ingevoerd binnen het gehele profileringsaanbod binnen de
onderbouw.
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Jeroen Bosch College
www.jbc.nl
rector: Marjo van IJzendoorn
opleidingen: vwo, havo, mavo
locatie:
• ’s-Hertogenbosch
Het Jeroen Bosch College steunt en stimuleert
leerlingen om de eigen talenten te ontdekken en
daarin te groeien. De school ziet het als haar
taak om bij de leerlingen eruit te halen wat erin
zit en geeft leerlingen ruimte op deze
ontdekkingstocht.
De huidige leerlingen volgen het onderwijs ofwel
in de reguliere stroom (mavo, havo en vwo)
ofwel in de tweetalige stroom (havo en vwo).
Binnen havo en wo kunnen leerlingen ook kiezen
voor het Technasium en binnen mavo voor het
vak technologie en toepassing.
De instroom van brugklasleerlingen wordt met
ingang van schooljaar 2020-2021 beperkt tot de
tweetalige stroom (havo en vwo). Het blijft
mogelijk om binnen deze stroom ook te kiezen voor het Technasium.

Organisatie in ontwikkeling
• Het Jeroen Bosch College sluit met ingang van schooljaar 2022-2023 haar deuren. De
leerlingen kunnen hun schoolcarrière dan voortzetten in het nieuwe gebouw van het
Rodenborch-College
• Samen met het Rodenborch-College wordt toegewerkt naar het onderwijs op de nieuwe
school
• De rector van de school is ook verantwoordelijk voor het Rodenborch-College

Terugblik
Nieuwe school
Eind 2019 is bekend geworden dat het Jeroen Bosch College sluit met ingang van schooljaar
2022-2023. Bij het besluit dat de raad van bestuur van de vereniging hierover heeft genomen,
spelen onder andere de financiële situatie van het Jeroen Bosch College en het al jarenlang
dalende leerlingaantal mee. De leerlingen van het Jeroen Bosch College vervolgen met ingang
van schooljaar 2022-2023, of zodra de nieuwbouw van het Rodenborch-College gereed is, hun
schoolcarrière op de nieuwe vestiging van het Rodenborch-College. Achter de schermen wordt
door de docenten van het Rodenborch-College en het Jeroen Bosch College gewerkt aan het
nieuwe onderwijsconcept en een soepele overgang voor de leerlingen.
Persoonsvorming
Het Jeroen Bosch College steunt en stimuleert leerlingen om te groeien. Iedere leerling heeft
eigen talenten. De school ziet het als haar taak om bij de leerlingen eruit te halen wat erin zit.
Het Jeroen Bosch College biedt de ruimte om leerlingen hun talenten te laten ontdekken en
daarin te groeien.
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Socialisatie
Leerlingen verdiepen en verbreden hun kennis en vaardigheden door interacties en contacten
binnen bekende en onbekende werelden, zoals bij tweetalig onderwijs de studiereizen,
uitwisselingen en de internationale stage. Met de vakken Global Awareness en Global
Perspectives wordt een uitdagende internationale en interculturele dimensie aan het
lesprogramma toegevoegd. Bij het Technasium werken de leerlingen aan opdrachten uit het
bedrijfsleven. Naast het kennismaken met organisaties, beroepen en technologieën, leren de
leerlingen in groepen te werken, verantwoordelijkheid te dragen, naar oplossingen te zoeken,
een product te maken en/of te presenteren. Hierdoor zijn ze beter voorbereid op het
vervolgonderwijs en het bedrijfsleven.
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Kwadrant Scholengroep
www.kwadrant-sgr.nl
rector: Nynke Gerritsma (Jenneke Peek a.i. tot maart 2020,
Titus Frankemölle tot mei 2019)
opleidingen: (t)vwo, (t)havo, vmbo
locaties:
• Cambreur College, Dongen
• Hanze College, Oosterhout

“Leerlingen kunnen veel als je ze vertrouwen geeft.” (Cindy Schade,
afdelingsleider havo)

Kwadrant Scholengroep verzorgt goed onderwijs in een veilige en inspirerende leeromgeving.
Zowel het verwerven van kennis als de persoonsvorming van leerlingen is op school belangrijk.
Er wordt respectvol met elkaar omgegaan, we zien elkaar en helpen elkaar.
Kwadrant Scholengroep heeft twee eigentijdse scholen met ambitieuze medewerkers en
leerlingen en dat is zichtbaar in de lessen en bij buitenlesactiviteiten. Medewerkers en leerlingen
zijn nieuwsgierig, blijven leren en zijn trots op de scholengroep. Op Kwadrant Scholengroep
durven we te dromen, te experimenteren en onze grenzen te verleggen.

Organisatie in ontwikkeling
• Het Hanze College werkt aan Sterk Techniekonderwijs en is penvoerder in de regio
Amerstreek
• Nieuwbouw voor het Cambreur College met nieuwe huisstijl
• Het Hanze College werkt met een jong team aan ‘Oog voor jou, oog voor elkaar, oog voor
talent’
• ‘Devices’ voor iedere Cambreurleerling ‘groeien de school in’, ICT-onderwijs eveneens

Terugblik
Nieuwe onderwijsvisie op het Hanze College
Docenten hebben gewerkt aan het formuleren van een nieuwe visie op en missie voor het
onderwijs. Doel is het eigenaarschap te vergroten bij leerlingen en docenten. De school wil meer
maatwerk bieden, ook in het afsluiten van vakken op een hoger niveau. Mentoraat, LOB en de
ondersteuningsactiviteiten worden verder geïntegreerd tot een geheel van begeleiding voor de
leerling.
Hanze College maakt haar succesvolle activiteiten meer zichtbaar binnen Oosterhout
Uit een imago-onderzoek op het Hanze College bleek dat de school het goed doet, maar een
imagoprobleem in Oosterhout heeft. Hieraan is gewerkt door het maken van een nieuwe
voorlichtingsbrochure, extra aandacht voor de leerkrachten van de basisscholen, aanpassing van
de website en het invoeren van snuffelstages.
Succesvol TTO Cambreur College bereidt zich voor op visitatie
Binnen het tweetalig onderwijs op havo en vwo is er volop ruimte voor leerlingen om hun
vleugels uit te slaan en zich internationaal te oriënteren. Er zijn veel excursies en activiteiten,
zoals de MUN (Model United Nations). 2019 was het voorbereidingsjaar voor de visitatie in
oktober 2020 op basis van de nieuwe standaard.
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Kernwaarden Cambreur College rode draad bij onderwijsvernieuwing
Samen, thuis, ambitie, groei en eigenaarschap zijn de vijf kernwaarden die leerlingen, ouders en
personeel hebben vastgesteld als leidraad voor het onderwijs. De school heeft een zichtbare
plaats in de Dongense samenleving en werkt mee aan lokale projecten.
Nieuwbouw Cambreur geeft energie
Het nieuwbouwproject verloopt volgens plan. Het oorspronkelijke ontwerp is slechts marginaal
aangepast. Er zijn partijen gevonden die binnen het gegeven budget kunnen en willen bouwen
en het team, en ook de gemeente Dongen is enthousiast. Goede en tijdige communicatie met de
omwonenden staat hoog in het vaandel. De kleinschaligheid blijft behouden, maar wel met
moderne middelen, leerpleinen, collegezaal en veel licht en ruimte.
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Maaslandcollege
www.maaslandcollege.nl
rector: Ivo Vis
opleidingen: vwo, havo, mavo én tweetalig vwo, havo, mavo
locatie:
• Oss
Het Maaslandcollege is een moderne
kwaliteitsschool met een internationale
oriëntatie. De leerlingen krijgen het onderwijs
dat bij hen past, op een niveau dat bij hen past.
Ze worden uitgedaagd om hun grenzen te
verleggen en hun talenten te ontwikkelen. Dat
gebeurt in een stimulerend en tegelijkertijd
veilig klimaat waarin duidelijkheid en respect
essentieel zijn. In de praktijk betekent dit dat
het Maaslandcollege mensen hoort, ziet en
serieus neemt.
Het Maaslandcollege streeft naar een zo hoog mogelijk onderwijsniveau. Niet alleen de directe
onderwijsresultaten zijn hierbij van belang, maar ook het straks succesvol kunnen functioneren
in vervolgonderwijs en samenleving.

Organisatie in ontwikkeling
•
•
•
•

Nieuw onderwijsconcept GO! en GO GLOBAL! geïntroduceerd. Gaat in 2020 van start
Scholing personeel in coachingsvaardigheden en Magister ME
Coaching ingevoerd in alle brugklassen
Samenwerking stichting Filiost t.b.v. versterkte aansluiting po-vo

Terugblik
Het Maaslandcollege start in 2020 met een nieuw onderwijsconcept in de brugklas over de volle
breedte van de school. De school noemt het onderwijs GO!, en GO GLOBAL! voor de tweetalige
variant. Een zeer belangrijk onderdeel van het concept is coaching voor leerlingen. Hierbij
vervangt de school het mentoraat door een beduidend intensievere begeleidingsstructuur. De
school gelooft dat het contact met de leerlingen zowel sociaal-emotioneel als vakdidactisch en
pedagogisch de basis vormt voor goed onderwijs. Dit jaar is, als opmaat voor GO! en GO
GLOBAL!, gestart met de aanpak voor álle brugklassers. De ervaringen die daarmee zijn
opgedaan waren boven verwachting.
Het tweetalig onderwijs heeft een REBOOT doorlopen waardoor de school helemaal klaar is voor
TTO 2.0
Talententrainingen voor hoogbegaafde leerlingen zijn gegeven
Samenwerking met basisschool Hertogin Johanna en stichting Filios is ingezet om de overgang
van po naar vo, zowel inhoudelijk als fysiek, te realiseren. Docenten volgden gezamenlijk
trainingen en basisschool leerlingen sluiten vanaf komend jaar aan.
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Maurick College
www.maurickcollege.net
rector: Huub van der Linden
opleidingen: vwo, havo, vmbo
locatie:
• Vught

"Weten te leven!"

Het Maurick College wil leerlingen optimaal voorbereiden op hun
toekomstige positie in de maatschappij door kwaliteiten als
zelfstandigheid, het nemen van initiatieven, het dragen van eigen
verantwoordelijkheid en het vermogen om samen te werken, intensief
te stimuleren door het toepassen van de daltonfilosofie. Ons
daltononderwijs is gebaseerd op de drie pijlers: kiezen in
verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerking. Aandacht
voor het individu en respect voor elkaar zijn daarbij de centrale
waarden. Iedere leerling moet onderwijs kunnen volgen op zijn eigen
niveau en in zijn talenten kunnen uitblinken.

Organisatie in ontwikkeling
De focus ligt de komende jaren op:
• Het vergroten van het ondernemerschap onder leerlingen door het bevorderen van
creativiteit en verbeelding.
• Extra focus op tolerantie bij leerlingen door kennis en ervaring.
• Leerlingen vormen tot kritische en zelfbewuste jongvolwassenen.

Terugblik
De huidige maatschappij maakt het noodzakelijk dat leerlingen beter worden voorbereid op hun
plaats hierin. Leerlingen moeten worden begeleid tot zelfbewuste en kritische burgers die op
basis van eigenwaarde, tolerantie en kwaliteiten hun weg vinden in het leven.
Native speakers
Naast het feit dat het daltononderwijs bijdraagt aan de groei van de leerlingen tot
jongvolwassenen, heeft de school de afgelopen tijd ook ingezet op het aantrekken van ‘native
speakers’ voor verschillende vakken. Door hen binnen de school te halen komen leerlingen meer
te weten over verschillende culturen, wat bijdraagt aan tolerantie en een aantrekkelijk
onderwijsleerproces. Uit ervaring weet de school dat dergelijke lessen motiverend werken voor
leerlingen. Ook de komende jaren wordt ernaar gestreefd om meer ‘native speakers’ aan de
school te binden.
Internationale conferenties
Al enkele jaren wordt er tweejaarlijks een internationale conferentie georganiseerd rondom het
thema water. Hieraan doen scholen uit de hele wereld mee. Deze conferentie is vooral bedoeld
voor leerlingen met een N&T- en een N&G-profiel.
Om ook de leerlingen met een C&M- of E&M-profiel te kunnen laten deelnemen aan een
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internationale conferentie is, op initiatief van het Maurick College internationaal een conferentie
over het onderwerp ‘humanity’ georganiseerd. Tijdens deze conferentie worden onderwerpen
onderzocht en gepresenteerd die samenhangen met de term ‘Global Responsibility’. De eerste
conferentie in juli 2019 vond plaats in Terrassa, Spanje. De tweede conferentie vindt plaats in
2021 op Honolulu Hawaii.
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Merletcollege
www.merletcollege.nl
rector: Iedje Heere (Veronique Rose a.i. tot februari 2020, Paul
Metzemaekers tot augustus 2019)
opleidingen: vwo, havo, vmbo
locaties:
• Grave
• Cuijk
• Mill
Het Merletcollege draagt in de gemeenten Cuijk,
Grave en Mill en Sint Hubert de
verantwoordelijkheid voor het in stand houden
van een zo breed mogelijk onderwijsaanbod.
Het streven is erop gericht de leerlingen een
veelzijdige vorming aan te bieden met aandacht
voor zowel kennis, inzicht en vaardigheden als
voor sociale, sportieve, culturele en creatieve
vormingsaspecten. Voor het Merletcollege zijn
veiligheid, betrokkenheid, respect en zorg voor
elkaar bepalend voor zowel het pedagogische
klimaat voor de leerlingen als voor het werkklimaat van de medewerkers.

Organisatie in ontwikkeling
• School anticipeert op krimp door:
◦ samenwerking tussen de locaties;
◦ onderzoek te doen naar andere onderwijsconcepten passend bij de visie op leren;
• School zoekt nadrukkelijk verbinding met de omgeving.

Terugblik
Toekomstgericht onderwijs
Alle scholen zijn gericht op de ontwikkeling van toekomstbestendig onderwijs. Het doel is om de
betrokkenheid, de motivatie en eigenaarschap van leerlingen te vergroten binnen het
onderwijsleerproces. Elke school zet in op maatwerktrajecten voor leerlingen, individueel en voor
specifieke doelgroepen. Het accent lag afgelopen jaar op o.a. formatief evalueren, werken met
flexibele roosters en extra begeleidingslessen.
Verder is er subsidie uit het SWV verkregen om begeleiding en onderwijs aan meerbegaafde
leerlingen op te zetten (start 2019-2020 leerjaar 1). We werken daarbij samen met het Centrum
voor Begaafdheidsonderzoek van de Radboud Universiteit. Een opdracht is om binnen de regio
thuisnabij onderwijs te geven aan deze specifieke doelgroep.
Persoonsvorming en socialisatie
Er is op de scholen veel aandacht voor de ontwikkeling van de persoonsvorming en socialisatie.
Elke school heeft een programma dat gericht is op samenwerkend leren, zowel intern als extern.
Afhankelijk van de doelgroep worden accenten gelegd en keuzes gemaakt. Leren van en met
elkaar is o.a. zichtbaar in:
• het buddy-traject, waar bovenbouwleerlingen getraind zijn in het signaleren van leerlingen
die te maken hebben met mantelzorg en daar hinder van ondervinden in hun leerproces;
• het interne huiswerkinstituut van leerlingen voor leerlingen, met betrokkenheid van het
leerlingenparlement;
• het uitwisselingsprogramma;
• de internationaliseringstrajecten;
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• het lopen van stages.
Er is op elke school een uitgebreid aanbod op het gebied van pestpreventie en tolerantie, sociale
media, hulp aan anderen, aandacht voor herdenking en goede doelen acties.
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Metameer
www.metameer.nl
rector: Berita Cornelissen
opleidingen: vwo, havo, mavo, vmbo
locaties:
• Stevensbeek
• Jenaplan Boxmeer

Op Metameer bouwen kinderen aan wie ze in wezen zijn

Metameer is een krachtige regionale
leergemeenschap voor voortgezet onderwijs. Het
stimuleren van brede ontwikkeling staat
centraal. Hierbij is het bewust inzetten van
talenten essentieel. Zo wil de school een
betekenisvolle en duurzame bijdrage leveren
aan de wereld om ons heen.
Met de focus op aandacht, kwaliteit en innovatie
realiseert de school een grote variatie aan
opleidingen in een passende leeromgeving.

Organisatie in ontwikkeling
• Sluiten locatie Metameer Kloosterstraat; verplaatsen bovenbouw vmbo naar locatie
Stevensbeekseweg.
• Inrichting management- en stafmodel passend bij Metameer onder de paraplu van
vereniging OMO en bij de krimpende school.
• Bestuursoverdracht naar OMO; aansluiting realiseren bij beleidscyclus OMO.
• Visie op ICT formuleren qua infrastructuur/architectuur.
• Verbeteren samenwerking tussen financiën en personeel.

Terugblik
Het schoolplan 2019-2023 beschrijft de hoofdambitie: brede vorming in een krachtige regionale
school. Deze hoofdambitie is uitgewerkt in drie pijlers met de bijbehorende doelen. Tijdens het
verslagjaar is hieraan gewerkt.
Zelfverantwoordelijk leren stimuleren
• Leerdoelgericht leren werken: Stevensbeek verdere doorvoering van geleid, begeleid en
zelfstandig leren; Boxmeer verdieping jenaplanonderwijs gericht op ontwikkeling
leerdoelgericht leren in de hele onderbouw.
• Toetsinstrumenten dragen bij: toetsbeleid Boxmeer klaar en Stevensbeek in ontwikkeling.
• Docenten zijn didactisch coach: scholingstraject uitgebreid over beide locaties.
• Werken aan brede ontwikkeling: schoolbrede visie op brede ontwikkeling geformuleerd,
versterking mentoraat en basisondersteuning.
Lerende organisatie verstevigen
• Onderwijskundig leiderschap stimuleren: professionalisering van formeel en informeel
leidinggevenden en talentenprogramma voor alle collega’s.
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• Onderzoekende houding stimuleren: voorbeeldgedrag schoolleiding, versterken competenties
teamleiding, lesbezoeken met behulp van kijkwijzers.
• Opbrengstgericht werken versterken: taken en verantwoordelijkheden zijn verhelderd en
vakgroepen leggen verantwoording af over resultaten.
• Zelfreflectie benutten: bewustwording bij alle collega’s van eigen kwaliteiten door middel van
talentenprogramma.
Partnerschappen intensiveren
• Doorlopende leerlijnen faciliteren: onderzoeksgroep met PO opgestart, planvorming versterkt
techniek onderwijs in de regio gereed.
• Loopbaanleren versterken: invoering Techniek en Toepassing locatie Stevensbeek.
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Mill Hill College
www.mill-hillcollege.nl
rector: Ard van Aken (Wim Smits, waarnemend tot april
2020, Rijk Vlaanderen (tot februari 2019)
opleidingen: vwo, havo, mavo
locatie:
• Goirle
Het Mill Hill College is een leergemeenschap waar vanuit
persoonlijke betrokkenheid en onderlinge steun leerlingen
uitgedaagd worden het beste uit zichzelf te halen.
Op het Mill Hill College worden leerlingen gestimuleerd om
zich optimaal te ontwikkelen. De school levert daarbij
zoveel mogelijk onderwijs op maat. Er is veel aandacht
voor de individuele leerling, maar er worden ook eisen
gesteld en grenzen getrokken. Op het Mill Hill College is
het erg belangrijk dat leerlingen eigen
verantwoordelijkheid nemen voor hun leerproces. Daarbij
worden ze goed gecoacht door de docenten. Zo worden
leerlingen begeleid in hun cognitieve en sociale
ontwikkeling.

Organisatie in ontwikkeling
• Verder uitbouwen van een professionele schoolcultuur en een uitdagende leercultuur
• Implementatie van het schoolplan (2019-2023): de omslag naar leerdoelgericht werken met
expliciete ruimte voor maatwerk en differentiatie
• Ontwikkelen van samenhang in de activiteiten in het kader van burgerschapsonderwijs.
• Aanpassing van het gebouw aan de onderwijskundige eisen en wensen door middel van veren of nieuwbouw

Terugblik
Leerdoelgericht onderwijs
Op grond van het schoolplan is gestart met de omslag naar leerdoelgericht werken om de
leerlingen meer maatwerk te kunnen bieden en beter te kunnen differentiëren.
Versneld vwo
Het Mill Hill College neemt deel aan de pilot ‘versneld vwo’ waardoor leerlingen in de gelegenheid
worden gesteld om in vijf jaar het vwo-diploma te behalen. Het gaat hierbij vooral om leerlingen
die extra uitdaging nodig hebben en vaardig genoeg zijn in het ‘leren leren’. Binnen de pilot is
het ook mogelijk dat een leerling één of enkele vakken versneld afrondt. Voor deze leerlingen
ontstaat dan ruimte tot verdieping in vakken, de mogelijkheid tot verbreding (extra vakken te
volgen) en/of deel te nemen aan ‘masterclasses’ aan de universiteit.
ASS Onderwijs Arrangement
Het project AOA (Autisme Spectrum Stoornis Onderwijs Arrangement) is zijn 2e jaar ingegaan.
Dit project is speciaal bedoeld voor leerlingen met kenmerken in het autistisch spectrum die
meer ondersteuning nodig hebben, maar niet dusdanig dat ze voor speciaal onderwijs in
aanmerking komen. De prioriteit ligt bij een goede invulling van het eerste en tweede jaar en de
leerlingen te bieden wat ze nodig hebben. De leerlingen sluiten aan in het reguliere onderwijs,
maar krijgen wel de nodige extra faciliteiten. Zo is er een speciaal lokaal ingericht waarin de
leerlingen samenkomen en begeleid worden door deskundigen. De ervaringen tot nu toe zijn
positief.
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Team-X
Er blijft veel belangstelling voor het onderwijsconcept van Team-X, een contextrijke manier van
leren waarbij leerlingen niet in losse vakken, maar op eigen tempo kennis en vaardigheden leren
in relatie tot de omgeving. De buitenwereld (bedrijfsleven, vervolgopleidingen), maar ook ouders
worden actief bij het onderwijs betrokken. Het leren is in hoge mate gepersonaliseerd. Coaches
en vakdocenten waarborgen de kwaliteit van het onderwijs.
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Munnikenheide College
www.munnikenheidecollege.nl
directeur: Barbara Baelemans
opleidingen: vmbo
locaties:
• Etten-Leur
• Rucphen

Jouw talent, jouw keuze, jouw toekomst

Het Munnikenheide College heeft een groot aantal
opleidingen in het vmbo. Op beide locaties zijn er grote
praktijkpleinen, waar beroepsvaardigheden geoefend
worden.
Vanaf de brugklas kunnen leerlingen naast het vaste
onderwijsprogramma ook nog andere dingen leren. Zoals het
volgen van een extra vak, het volgen van een vak op hoger
niveau of de inzet voor maatschappelijke (goede) doelen.
Leerlingen ontwikkelen hiermee hun vaardigheden en
competenties.
De school besteedt veel aandacht aan de sportieve, creatieve
en kunstzinnige talenten van leerlingen door het aanbieden
van plusactiviteiten, zoals de musical.
De leerlingen verlaten de school met een ruim gevulde rugzak aan kennis en ervaring.

Organisatie in ontwikkeling
• Nieuwe organisatiestructuur
• Sterk Techniek Onderwijs penvoerder
• Start gemaakt met Magister.me voor de onderbouw

Terugblik
Een aangescherpte visie, met een mooie ambitie
Met deze visie doet de school een belofte aan de leerlingen en medewerkers, tegelijkertijd geeft
de visie duidelijk aan waar de school naar toe wil: Het eigenaarschap nog dichter bij de leerling
leggen en de talenten van leerlingen én van medewerkers verder ontwikkelen.
Burgerschapsestafette
De school participeert in de burgerschapsestafette. Door het bespreken van morele dilemma’s in
de klas worden leerlingen uitgedaagd om vanuit verschillende invalshoeken naar een dilemma te
kijken en een mening te vormen.
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Nieuwe organisatiestructuur
Om de operationele taken weg te halen bij de teamleiders, zodat zij zich meer kunnen richten op
de tactisch-strategische kant, zijn leerlingcoördinatoren ingezet. Dit zorgt voor een verbetering
van de contacten met de mentoren en ondersteuningscoördinatoren. Dit schooljaar is gestart
met vier teams, die zijn gevormd rondom de leerling. Elk team wordt ondersteund door een
leerlingcoördinator. Deze leerlingcoördinator is het eerste aanspreekpunt voor mentoren bij
vragen over leerlingen, voert gesprekken met leerlingen en ouders en overlegt met de
ondersteuningscoördinator indien dit nodig is.
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Odulphuslyceum
www.odulphus.nl
rector: Frans Claassens
opleidingen: vwo, havo
locatie:
• Tilburg

Groot vertrouwen in jou!

Het Odulphuslyceum is een school voor havo, atheneum en
gymnasium. Leerlingen voelen zich snel thuis op het
Odulphus. Een school waar voor iedereen veel ruimte is
om ideeën en talenten te ontplooien. Onze wapenspreuk
luidt ‘Fortis in Fide’: letterlijk vertaald ‘sterk in vertrouwen’,
tegenwoordig vertaald als ‘Groot vertrouwen in jou’.
Vertrouwen als basis voor alle onderlinge relaties en
contacten. Dat betekent dat er veel kan en veel mag
binnen de afgesproken en vaak vanzelfsprekende kaders.
Een prima sfeer en een veilige omgeving zijn
randvoorwaarden om een zo optimaal mogelijk
studieklimaat te creëren. De lat ligt hoog, het aanbod is
breed. De school daagt leerlingen uit om het beste uit zichzelf te halen en durft daaraan eisen te
stellen. De school kijkt daarbij altijd naar het individu, biedt maatwerk waar nodig en is bereid
om onconventionele oplossingen te bedenken. De doorstroom- en eindexamenresultaten zijn
uitstekend.

Organisatie in ontwikkeling
• Twee gebouwen (havo en vwo), één school. Veel aandacht voor de relatie tussen de beide
afdelingen.
• De school werkt aan samenwerking tussen en over vakken via de herziening curriculum
onderbouw.
• De financiële positie van de school is nog niet optimaal en heeft de aandacht; we liggen op
koers

Terugblik
POP-gesprek onderbouw havo
Leerlingen in de onderbouw laten aan het eind van het jaar hun groei zien in de vorm van een
mondelinge presentatie voor docent en medeleerlingen, in plaats van een jaarafsluiting aan de
hand van een cijferlijst. De leerlingen leren te reflecteren op zichzelf en elkaar en om keuzes te
maken. Op deze wijze geeft de school handen en voeten aan eigenaarschap van leerlingen. Van
de leerlingen wordt aan het eind van het jaar verwacht dat ze een mening kunnen vormen en
deze goed kunnen beargumenteren. De wijze van presenteren is vormvrij, hierin kunnen de
leerlingen hun eigen creativiteit kwijt.
EPAS-school (European Parliament Ambassador School)
Maatschappijleer staat voor burgerschap en probeert leerlingen te enthousiasmeren voor
politieke ontwikkelingen. Om een doorlopende leerlijn te creëren en ook aandacht te hebben
voor persoonlijke vorming tot Europese burgers, is ervoor gekozen om aan te sluiten als EPASschool. Hierin kan tevens ook een verbreding gemaakt worden naar andere vakken. Odulphus is
een gecertificeerde EPAS-school. Excursies en debatten maken onderdeel uit van het programma
voor junior ambassadors.
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‘Odulphus werkt’ (2-havo)
Aan dit project doen alle leerlingen mee uit havo 2, tussen herfst- en kerstvakantie. Leerlingen
worden uitgedaagd om zichzelf te ontwikkelen en goede burgers te zijn. Dit gebeurt door buiten
de eigen omgeving te kijken en kennis te maken met organisaties met een maatschappelijk doel.
Het doel is om verbinding te maken met de maatschappij. Het eindproduct wordt gepresenteerd
aan betreffende organisaties, ouders en medeleerlingen.
Persoonlijk leiderschap
Voor het vwo is een doorlopende leerlijn levensbeschouwing ontwikkeld. Gestart wordt met ‘wie
ben ik’ en ‘wie is de ander’. Daarna wordt de focus gelegd op hoe samengeleefd wordt en wat
‘goed’ is. Afgesloten wordt met hoe je tot een weloverwogen oordeel komt. Vanaf het 5e leerjaar
is het programma expliciet gericht op persoonsvorming en hoe leiding te geven aan je eigen
leven.

Odulphuslyceum - Jaarverslag 2019 vereniging OMO - Schoolverslagen |

41

OMO scholengroep Bergen op Zoom e.o.
www.sgboz.nl
rector: Titus Frankemölle
opleidingen: vwo, havo, mavo, vmbo
locaties:
• Mollerlyceum, Bergen op Zoom
• ’t Ravelijn
• ZuidWestHoek College

“ENJOY LIFE”

Het Mollerlyceum profileert zich als een school waar leerlingen goed onderwijs ontvangen, waar
ze gekend zijn en zichzelf mogen en kunnen zijn, onder het motto ‘Enjoy Life’.
’t R@velijn kenmerkt zich door een sterk vernieuwende onderwijsvisie waarin leerlingen leren
van elkaar, van zichzelf en van de docent. De school biedt maatwerk waarbij onder andere
versneld examen en vakken op hoger niveau worden aangeboden.
Het onderwijs op het ZuidWestHoek College sluit aan bij de individuele behoeften, talenten en
wensen van de leerling. De school leidt hen op tot kritische burgers. Leerlingen ontwikkelen
vaardigheden voor de hedendaagse en toekomstige maatschappij, burgerschapsvorming is hier
een onderdeel van.

Organisatie in ontwikkeling
• De ontwikkeling van het Mollerlyceum zorgt voor een aanzuigende werking in de ‘Bergse’
krimpende onderwijsmarkt
• De samenwerking in Bergen op Zoom met het Juvenaat en het Roncalli wordt omarmd
• De mavo van het Mollerlyceum is in afbouw
• ’t Ravelijn heeft predicaat Excellent verworden
• ‘t Ravelijn is pilotschool voor nieuwe leerweg techniek en toepassing
• Versterking regionale externe samenwerking
• Een meerjarig innovatietraject leidt tot een nieuw onderwijsconcept op het ZuidWestHoek
College, dat vanaf het schooljaar 2020-2021 wordt ingevoerd in de brugklas
• Het verbetertraject gericht op indicatoren Inspectie van het Onderwijs is ingezet

Terugblik
Persoonsvorming en socialisatie – Mollerlyceum
Vanuit het leeratelier is het idee ontstaan om een professionele leergemeenschap (PLG) te
vormen voor een aantal collega’s. Dit is onder externe begeleiding. Het onderwerp waarvoor is
gekozen, is ontwikkelingsgericht onderwijs; het motiveren en in beweging brengen van de
leerling. Leerlingen hebben vaak nog een te passieve houding en moeten in beweging komen en
zichzelf motiveren. In het ontwerp is persoonlijke identiteitsontwikkeling en kritisch leren denken
belangrijk. Het doel is om de competenties van de leerlingen te leren kennen en om de
bewustwording bij hen te bevorderen.
Persoonsvorming en socialisatie – ’t Ravelijn
De school is al twee jaar bezig met de thema’s Leren in vrijheid én 75 jaar bevrijding. Er worden
veel activiteiten om deze thema’s heen georganiseerd. Activiteiten zoals een bezoek aan Sobibor,
aansluitend aan een landelijke/gemeentelijke activiteit. Maar ook activiteiten rond de bevrijding
van West-Brabant, inclusief een defilé waarbij leerlingen van de school betrokken worden. In de
lessen mens en maatschappij en bij het vak maatschappijleer wordt ook de nodige aandacht
geschonken aan 75 jaar vrijheid. Gedurende de rest van het schooljaar worden nog andere
activiteiten georganiseerd, aansluitend bij landelijke activiteiten. De gedachte is dat de leerlingen
betere burgers worden door te herinneren en te herdenken.
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Persoonsvorming en socialisatie – ZuidWestHoek College
Twee jaar geleden is de onderzoeksfase van het innovatietraject gestart. Het gehele traject heeft
geleid tot een nieuw onderwijsconcept, dat vanaf het schooljaar 2020-2021 wordt ingevoerd in
de brugklas. Een aantal vakken wordt ondergebracht in projecten. Daarnaast bestaan
expertvakken zoals Nederlands en wiskunde. De projecten hebben een duidelijk doel en worden
gestuurd door docenten. In het nieuwe concept vindt veel reflectie plaats en neemt de
persoonsvorming een belangrijke plaats in. In het schooljaar 2019-2020 is voorzien in een pilot
bij mens en maatschappij. Hierbij is het eindproduct een historische musical, met veel
deelopdrachten. Socialisatie maakt ook onderdeel uit van het nieuwe onderwijsconcept. Ook dit
is vooral docentgestuurd. Hierbij wordt in deelopdrachten gewerkt waarbij aandacht is voor
gedrag, houding en taalgebruik van de leerling.
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OMO Scholengroep De Langstraat
www.sgdelangstraat.nl
rector: Jan van Pelt
opleidingen: vwo,
havo, mavo, vmbo
locaties:
•
•
•
•

d’Oultremontcollege, Drunen
Dr. Mollercollege, Waalwijk
Van Haestrechtcollege, Kaatsheuvel
Walewyc-mavo, Waalwijk

OMO Scholengroep De Langstraat biedt aan
ongeveer 3.300 leerlingen onderwijs op alle
niveaus: vmbo, mavo, havo, atheneum en
gymnasium. Binnen de scholengroep vallen het
Dr. Mollercollege en de Walewyc-mavo in
Waalwijk, het Van Haestrechtcollege in
Kaatsheuvel en het d’Oultremontcollege in
Drunen. De scholen willen - elk met een eigen
accent - onderwijs op maat bieden, respect als
kernwaarde overdragen, zorg en begeleiding
bieden ten dienste van het leerproces en
aandacht schenken aan de algehele ontwikkeling
van de leerlingen.

Organisatie in ontwikkeling
• De scholengroep opereert steeds meer als eenheid.
• Er is aandacht voor het in balans brengen van de onderlinge financiële verantwoording
tussen de scholen.
• De scholengroep investeert in onderwijsontwikkeling en ICT.
• De oudere gebouwen blijven onder de aandacht.

Terugblik
Wereldburgerschap (d’Oultremontcollege)
Het betreft een nieuw vak, in vervolg op de transitie die dit schooljaar is ingezet en vorig jaar in
het jaargesprek is gepresenteerd. Bij het vak wereldburgerschap gaan leerlingen met eigen
projecten aan de gang die aansluiten bij vakoverstijgende thema’s zoals identiteit, uiterlijk
vertoon en gezondheid en bewegen. Een van de thema’s is eenzame ouderen. Leerlingen
organiseren zelf diverse activiteiten, waarbij samenwerking en sociale competenties van belang
zijn.
Maatjesproject (Van Haestrechtcollege)
Bij het vak maatschappijleer is gestart met een aantal burgerschapsprojecten, onder andere in
samenwerking met Vluchtelingenwerk en de Voedselbank. Het doel van het Maatjesproject van
Vluchtelingenwerk is om leerlingen actief te laten deelnemen aan de lokale samenleving.
Leerlingen worden in dit project voor drie maanden gekoppeld aan kinderen van nieuwkomers in
Nederland. De leerlingen oefenen met hen de taal en doen andere activiteiten. Leerlingen leren
hiermee de cultuur van de nieuwkomers kennen, wat zorgt voor meer begrip. Leerlingen hebben
na ieder contact met hun maatje een reflectiemoment in de vorm van onder andere het schrijven
van een blog.
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Stop the Braindrain (Dr. Mollercollege)
Het project is tot stand gekomen in samenwerking met de gemeente Waalwijk, het Waalwijks
bedrijven-platform en Rabobank De Langstraat. Leerlingen uit 5 vwo hebben onderzoek gedaan
bij internationaal opererende bedrijven en organisaties in Waalwijk. Het doel is om leerlingen
zicht te laten krijgen op het internationale bedrijfsleven en de interessante werkplekken die er
geboden worden. Een positieve ervaring leidt mogelijk eerder tot een keuze om na het afronden
van een studie in Waalwijk e.o. te gaan werken en hen zo (eventueel in een latere fase van hun
leven) te behouden voor de plaatselijke gemeenschap. Daarnaast komt het ten goede aan de
loopbaanoriëntatie van de leerlingen.
Top Life (Walewyc-mavo)
In 2018 is gestart met het programma Top Life in alle brugklassen. Leerlingen worden begeleid
om zich beter te leren ontspannen en zich bewust te zijn van zichzelf. Dit is van belang omdat
we leven in een tijd van een onuitputtelijke informatiestroom in een dynamische maatschappij
die vooral naar buiten gericht is. In de les zoeken de leerlingen uit welk type mens zij zijn;
hoofd/hart of buik. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende soorten oefeningen. Nadat in
2019 is geconcludeerd dat het programma voor een groot aantal leerlingen succesvol was, is
besloten om in leerjaar 2 ook Top Life aan te bieden.
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OMO Scholengroep Helmond
www.omoscholengroephelmond.nl
rector: Paul Metzemaekers (Jan van de Rijdt a.i. tot augustus 2019)
opleidingen: vwo, havo, mavo, vmbo, pro
locaties:
•
•
•
•

Carolus Borromeus College, Helmond
Dr.-Knippenbergcollege, Helmond
Praktijkschool Helmond, Helmond
Vakcollege Helmond, Helmond

OMO Scholengroep Helmond kenmerkt zich door een
breed onderwijsaanbod op herkenbare locaties, waarin
ruimte is voor de eigen cultuur. Iedere school is
onderscheidend met eigen specifieke talentgebieden met
veel aandacht voor innovatie en talentontwikkeling;
leerlingen hebben in Helmond wat te kiezen. De
scholengroep kiest voor kleinschaligheid binnen het grote
geheel. Het grote verband maakt het mogelijk dat
leerlingen zonder problemen kunnen doorstromen naar
andere schooltypes en zo het diploma halen dat bij hen
past.

Organisatie in ontwikkeling
• In 2019 begon een aantal nieuwe directieleden en teamleiders, een groot deel opgestroomd
vanuit eigen organisatie.
• Nieuwbouw voor het Dr.-Knippenbergcollege op unieke campus; oplevering april 2021.
Praktijkschool Helmond volgt op dezelfde campus; geïntegreerd in een multifunctionele
sportaccommodatie met onder meer een voetbalstadion.
• Onderlinge relaties tussen de scholen zijn goed, er wordt volop samengewerkt op allerlei
terreinen

Terugblik
Xperiment (samenwerking alle scholen)
De scholen kennen een doorlopend cultureel programma over alle leerjaren. Uniek was in 2019
de voorstelling Xperiment, voor en door leerlingen. De acteurs vormden een unieke
vertegenwoordiging van het vo in Helmond: van alle leeftijden, van alle niveaus. Thema van de
voorstelling: groepsdruk, identiteit, vooroordelen en de gevolgen ervan. De kakker, de nerd, de
Marokkaan: kunnen jongeren die op het oog veel verschillen toch veel met elkaar gemeen
hebben? De educatieve voorstelling werd gebracht voor leeftijdsgenoten en maakte veel los. Het
decor werd gebouwd door talenten van Vakcollege Helmond.
Robotica (samenwerking alle scholen)
Met drie programma’s voor verschillende doelgroepen biedt OMO Scholengroep Helmond een
doorlopende leerlijn robotica. In de onderbouw is er de Lego League. Na schooltijd robots
bouwen, erna in de eigen omgeving competities spelen tegen andere scholen. Leerlingen die
verder willen gaan, stromen door naar de Tech Challenge. Met hun robot komen ze nu ook buiten
de regio. In de bovenbouw is er vervolgens de Robotics Competition. Een team van middelbare
scholieren en studenten van Fontys Hogescholen bouwt in zes weken een robot, vervolgens zijn
er wedstrijden in de Verenigde Staten. Deelnemers leren ontzettend veel meer dan alleen zaken
als programmeren en elektronica; alle 21e-eeuwse vaardigheden worden aangesproken en
leerlingen groeien enorm. Persoonsvorming in optima forma.
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Domeinonderwijs (Dr.-Knippenbergcollege)
In 2018 begon de scholengroep met Domeinonderwijs; onderwijsvernieuwing. Gewerkt wordt
met multidisciplinaire leerlabs en ateliers, de persoonlijke vorming en mondiaal burgerschap
staan centraal. Een van de doelen van domeinonderwijs is om de zelfsturing van de leerlingen te
verhogen. In 2019 waren er vanuit TU/e en Fontys onderzoeken: de proeftuin Domeinonderwijs
wordt zo voorzien van een stevig fundament met een optimaal leerrendement. Docenten,
leerlingen en ouders kijken terug op een succesvol eerste jaar; het aantal klassen groeit (van 1
naar 3 klassen in schooljaar 2019-2020).
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OMO scholengroep Tongerlo
www.sgtongerlo.nl
rector: Marijke Broodbakker
opleidingen: vwo, havo, mavo, vmbo, pro
locaties:
• Da Vinci College, Roosendaal
• Norbertus Gertrudis Lyceum, Roosendaal
• Norbertus Gertrudis Mavo, Roosendaal
De visie op onderwijs van OMO scholengroep Tongerlo is samen te vatten in de kernwoorden:
actief, attractief en aandachtsvol.
Leerlingen en medewerkers worden, elk op hun eigen niveau uitgedaagd op onderzoek te gaan;
naar kennis, de ander en hun eigen talent.
Tongerlo heeft drie kleinere deelscholen zodat leerlingen zich gekend weten.

Organisatie in ontwikkeling
• Vernieuwd onderwijsconcept lyceum
• Vernieuwing onderwijsconcept mavo: techniek
en @havo-concept
• Vernieuwing onderwijsconcept vmbo bb/kb met
vakcollege ‘2.0’: horeca, Z&W en techniek;
vakmanschapsroute.
• Vernieuwing didactisch concept
praktijkonderwijs
• Kwalitatieve instandhouding onderwijsaanbod
• Vernieuwbouw voor Norbertus Gertrudis Mavo
en Norbertus Gertrudis Lyceum in voorbereiding
• Herschikking van aanbod ingegeven door
demografische ontwikkelingen

Terugblik
• Schoolbreed zijn teams in toenemende mate gezamenlijk verantwoordelijk voor de
onderwijskundige en pedagogische aanpak in hun domein. Het nieuwe schoolplan is
vastgesteld.
• De drie scholen gebruiken het iXperium om mediawijsheid bij leerlingen en medewerkers te
bevorderen, om nieuwe producten en ontwikkelingen op ICT-gebied onder de aandacht te
brengen en om de benodigde managementkennis te vergroten om ICT-ontwikkelingen en
digitalisering te kunnen schatten op hun relevantie voor de school.
Da Vinci College en Norbertus Gertrudis Mavo
• hebben een start gemaakt met een bovenschoolse voorziening, een pilot in opdracht van en
gesubsidieerd door het samenwerkingsverband
• hebben met bedrijven in de regio, collega scholen en het roc Curio in het najaar de subsidie
Sterk Techniek Onderwijs verworven.
Gertrudiscollege en Norbertuscollege
• De eeuwfeesten worden op passende wijze gevierd.
• De laatste lichting leerlingen zit in het examenjaar vwo.
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Norbertus Gertrudis Lyceum
• Het pedagogisch didactisch concept van de school nadert in schooljaar 2019-2020 zijn
voltooiing.
• Met ingang van 2020-2021 zitten alle vwo-leerlingen op de locatie van de Lyceumlaan.
• De eerste stappen op de weg naar vernieuwbouw zijn gezet met het selecteren van de
architect.
Norbertus Gertrudis Mavo
• Het pedagogisch-didactische ontwikkelperspectief is in kaart gebracht en de
onderwijskundige inrichting van de school is gefaseerd in lijn gebracht met de
uitgangspunten in de visie.
• De vernieuwbouw van de school nadert; de sloop van enkele opstallen is de eerste stap.
Da Vinci College
• Om de doorgaande leerlijn tussen primair onderwijs en de school en tussen de school en de
doorgaande lijn mbo/bedrijven te bevorderen voert de school een aantal projecten uit: LOB,
vakmanschapsroute, communicatie en voorlichting.
• De school heeft een project rond toetsen en examineren.

OMO scholengroep Tongerlo - Jaarverslag 2019 vereniging OMO - Schoolverslagen |

49

Rodenborch-College
www.rodenborch.nl
rector: Marjo van IJzendoorn
opleidingen: vwo, havo, mavo
locatie:
• Rosmalen
Het Rodenborch-College staat voor hoogwaardig onderwijs
met veel ruimte voor het ontdekken en ontwikkelen van
persoonlijk talent. De school is een officiële Topsport
Talentschool en biedt Highschool Sport en Dans aan.
Leerlingen met muzikale interesse kunnen terecht in de
Blazersklas. Voor leerlingen op zoek naar extra uitdaging is er onder meer het Talenttraject,
Cambridge English, Goethe Duits en het Econasium.

Organisatie in ontwikkeling
• Nieuwbouw in de Grote Vliet
• In verband met de ontwikkelingen ten aanzien van
het Jeroen Bosch College, wordt aandacht besteed
aan het behoud van het aanbod in de nieuwe
situatie
• Rector van de school is ook verantwoordelijk voor
het Jeroen Bosch College

Terugblik
Projecten
Ongeveer 10% van de onderwijstijd wordt besteed aan onderzoeksgerichte vakoverstijgende
projecten voor alle leerlingen in klas 1 t/m 3. Zij krijgen daarbij veel verantwoordelijkheid, zowel
in de opzet als in de uitvoering. Elk leerjaar start met een introductieperiode waarin wordt
gewerkt aan diepgang in leren en denken, politiek-maatschappelijk bewustzijn en
ondernemendheid.
Burgerschap
De school werkt aan burgerschap vanuit de gedachte dat ze de leerlingen goed wil voorbereiden
op hun toekomst, waarin zij als volwaardig burger hun verantwoordelijkheid kunnen nemen in de
maatschappij. Dit houdt in dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt en er op school wordt
gewerkt aan vertrouwen in en respect voor medeleerling en medemens vanuit een open en
betrokken houding. Meedoen aan de samenleving kan zich afspelen op verschillende niveaus
(klas, school, vereniging, buurt, stad, regio, land etc.) en kan zich richten op verschillende
aspecten: economisch, sociaal-cultureel en politiek. Voor leerlingen op het Rodenborch geldt dat
zij inzicht krijgen en leren vertrouwen in zichzelf en hun omgeving waardoor zij meedoen in
sociale verbanden, meedenken over oplossingen en meebeslissen.
Talenttraject
Leerlingen die iets extra’s aankunnen, krijgen de ruimte om tijdens een beperkt aantal reguliere
lessen te werken aan talentprojecten. Daarin worden hogere denkniveaus aangesproken; in de
onderbouwklassen voor de bewustwording van de eigen interesses, het leren maken van keuzes
en het nemen van de verantwoordelijkheid daarvoor. Daarnaast wordt in de bovenbouw een
aantal verrijkingsprogramma’s aangeboden die eraan bijdragen dat de talenten van de leerlingen
de ruimte krijgen. Het gaat bijvoorbeeld om Econasium, Cambridge Engels, Goethe Duits, DELF
Frans en biologieplus.
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Roncalli Scholengemeenschap
www.roncalli-boz.nl
rector: Ludo Heesters
opleidingen: vwo, havo, mavo
locatie:
• Bergen op Zoom

Roncalli, méér dan een diploma!

Roncalli Scholengemeenschap is een school voor
atheneum, havo en vmbo-t (mavo). De school
werkt volgens principes die hun wortels vinden
in de Dalton-uitgangspunten:
verantwoordelijkheid, zelfstandigheid,
samenwerking, feedback en effectiviteit. Binnen
Roncalli zijn deze uitgegroeid tot de Roncalli
eigen-tempo-werkwijze. Hiermee wordt recht
gedaan aan de individuele verschillen tussen
leerlingen. In een fijne sfeer, die mede door de
eigentijdse werkwijze ontstaat, komen de
docenten tegemoet aan verschillen tussen
leerlingen. Hierbij wordt extra aandacht besteed
aan de persoonlijke ontwikkeling van elk kind.

Organisatie in ontwikkeling
•
•
•
•
•
•

Verbeteren van de cultuur in de school
Doorzetten management development
Maatregelen treffen vanwege de positie van vwo/havo
Verkenning van samenwerking tussen de drie katholieke scholen in Bergen op Zoom
Aandacht voor de huisvestingssituatie
In samenwerking met zusterschool ontwikkelen van een praktijkgerichte component op
vmbo-t

Terugblik
Leerlingbegeleiding
Een werkgroep heeft het afgelopen jaar een plan gemaakt om de begeleiding van leerlingen te
optimaliseren. Dit is door mentoren en coördinatoren ingezet en na een jaar nog verder
geoptimaliseerd. Ook is door het leerling loket steviger ingezet op de monitoring van verzuim
door leerlingen. Beide acties hebben geleid tot positieve geluiden onder leerlingen, ouders en
vakdocenten. Beide projecten worden intensief gevolgd en waar nodig bijgestuurd.
Versterken imago, verbeteren communicatie
De school heeft samen met DUO onderzoeksbureau onderzocht op welke wijze Roncalli haar
imago kan versterken. Aanbevelingen vanuit het uitgevoerde imago-onderzoek zijn opgevolgd.
Eén daarvan was interne en externe communicatie te verbeteren. Een werkgroep communicatie
is aan de slag om gedurende het schooljaar speerpunten vanuit dit onderwerp verder uit te
werken.
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Persoonsvorming en socialisatie
Vanuit Interact, Junior Musical Class en leerlingenraad is een aantal maatschappelijke thema’s
uitgewerkt voor goede doelen: een studietraject voor Korombo, een gift voor een kindertehuis op
Sulawesi, een musical in het kader van Eren en Herdenken, zondagactiviteiten voor Tante Louise
en een kerstmanactiviteit. Met de ouderraad is het plan Ouderparticipatie 3.0 uitgewerkt en
ingezet gedurende het huidige schooljaar. De resultaten worden geëvalueerd en verder
besproken met de ouderraad. Vervolgstappen worden dan weer bepaald voor schooljaar
2020-2021.
Bèta-profilering
Het nieuwe vak Pro-Science is verder uitgewerkt om het bètaprofiel te versterken met
vakoverstijgende projecten. Dit vak wordt verder doorontwikkeld tot Onderzoeken en
Ontwerpen. Voor het ontwerp-praktijkdeel vmbo wordt binnen techniek en toepassing een koers
ontwikkeld waarbij programmeren een belangrijke plaats inneemt.
Digitalisering
Dit schooljaar is gewerkt aan de implementatie van Blended-learning. In leerjaar 1 en 2 wordt
door elke leerling met chromebooks gewerkt. Dit wordt het komend schooljaar verder doorgezet.
Roncalli vwo/Excellent
In het kader van het versterken van het vwo is afgelopen jaar gestart met een homogene vwo/
excellent brugklas. Leerlingen die meer uitdaging willen, kiezen voor deze klas. De docenten die
lessen verzorgen, worden begeleid door het expertisecentrum voor hoogbegaafden Excentra uit
Antwerpen.
Kwaliteitszorg
Dit schooljaar is het nieuwe schoolplan ‘Op Weg naar Wijzer’ gerealiseerd. Dit plan is gebaseerd
op het strategisch beleidsdocument Koers 2023 van vereniging OMO waarin zeven
kwaliteitspijlers zijn opgenomen.
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Rythovius College
www.rythovius.nl
rector: Marleen van den Hurk-van Son
opleidingen: vwo, havo, mavo
locatie:
• Eersel
Het Rythovius College is een kleine, veilige, vertrouwde school die leerlingen
voorziet in een brede vorming, waar kennisoverdracht, reflectie en ontwikkeling
centraal staan naast oefenen, uitproberen, vallen en opstaan.
Belangrijke pijlers voor het onderwijsbeleid zijn positiviteit, ‘Bildung’ en
openheid. De school staat leerlingen bij in hun vorming tot zelfstandige,
zelfbewuste burgers die met een open en verbonden blik hun omgeving
aanschouwen, benaderen en proberen vorm te geven. Er is aandacht voor de verbondenheid van
de leerlingen met ‘het andere’ in de breedste zin van het woord: Niet alleen ik, maar ook jij. Niet
alleen hier, maar ook elders. Niet alleen nu, maar ook vroeger en straks.

Organisatie in ontwikkeling
• Sectie-schoolleidinggesprekken: vakwerkplannen, opbrengsten, onderwijskundige
ontwikkelingen en de toetsing en examinering zijn onderwerp van gesprek
• Aansluiting bij WON netwerk en ontwikkeling leerlijn
• Benutten regionale samenwerking om aan te sluiten bij de slimme maakregio De Kempen

Terugblik
Executieve functies
Samen met drie basisscholen heeft het Rythovius College de kennis en aanpak rondom
‘executieve functies’ verkend en ontwikkeld. Dit heeft geresulteerd in een gezamenlijke
studiedag met de po-scholen en een leerlijn met animatie voor zowel leerlingen als ouders om
hen voor te bereiden op de stap van po naar vo en het leerproces van de leerling te
vergemakkelijken.
Positieve groepsvorming
Het nieuwe anti-pestprotocol heeft als uitgangspunt een positief leerklimaat. Docenten worden
getraind om hun eigen invloed te versterken in de verschillende fasen van groepsvorming. Het
onderdeel positieve groepsvorming wordt geïntegreerd in de introductieactiviteiten.
Maatschappelijke projecten
In meerdere jaarlagen vinden maatschappelijke projecten plaats. Voorbeelden hiervan zijn: de
Rythovius dag met demente bejaarden waarbij o.a. spelletjes worden gedaan en tuintjes worden
opgeknapt, het ondernemersproject waarbij leerlingen een eigen onderneming opzetten voor een
goed doel en het opzetten van een wereldmarkt voor een goed doel.
Schoolplan
De belangrijkste speerpunten van het schoolplan zijn het positieve leerklimaat, brede vorming en
openheid en verbondenheid met de omgeving. Binnen de drie afdelingen wordt gewerkt met
jaarplannen. In deze plannen is de gedeelde visie, naast het accent per afdeling, duidelijk
zichtbaar.
• De mavo-afdeling heeft het accent liggen op organiseren van onderwijs dat beter aansluit bij
de behoefte van leerlingen en hun autonomie bevordert. Hiervoor gebruiken zij het leskanaal
‘LessonUp’.
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• De havo-afdeling heeft het accent liggen op het bevorderen van de motivatie van leerlingen.
Dit doen zij door vakken o.b.v. een thematische benadering in samenhang met elkaar te
brengen. Ook laten zij leerlingen keuzes maken in aanloop voor een toetsweek, om hen
verantwoordelijkheid te geven en hiermee te leren omgaan.
• De vwo-afdeling heeft het accent liggen op de verrijking en verdieping voor leerlingen, het
zogenaamde flexcellentieprogramma. Daarnaast zijn zij gestart met WON in klas 1 en 4 en
zijn ze volop bezig met de ontwikkeling voor WON in klas 2 en 5.

54

| Jaarverslag 2019 vereniging OMO - Schoolverslagen - Rythovius College

Scholengemeenschap Were Di
www.weredi.nl
rector: Edward de Gier
opleidingen: vwo, havo, vmbo
locatie:
• Valkenswaard

“superleuk … omdat je veel persoonlijke aandacht krijgt”

Toekomst in uitvoering! Dat houdt maatschappelijke oriëntatie in,
persoonlijke betrokkenheid, kwaliteit en veiligheid. Leerlingen worden
gestimuleerd zich breed te ontwikkelen, in regulier of
leerlinggestuurd onderwijs. Were Di Drie biedt natuurlijk leren. In
workshops, met experts binnen en buiten de school, met coaches en
via eigen onderzoeken werken leerlingen aan uitdagende projecten.
Invoering van natuurlijk leren op havo/vwo wordt voorbereid. Bij de
Were Di Academy kunnen alle leerlingen kennismaken met de meest
uiteenlopende sporten en culturele activiteiten.

Organisatie in ontwikkeling
• Samenwerking binnen teams
• Professionaliseringstraject van het management
• Ondersteuning en ontwikkeling didactische vaardigheden docenten wat betreft Prowiseborden
• Versterking communicatie intern en extern (nieuwsbrieven ouders)

Terugblik
Teambuilding en –ontwikkeling
De school wil vooral werken in teams; dat is praktisch en organisatorisch gerealiseerd. In de
praktijk blijkt dat teamleden elkaar nog niet zo goed kennen (bijvoorbeeld door de grootte van
het team) en dat er nog wel eens in ‘eilandjes’ gedacht wordt. Samen één school worden, is
misschien wel het belangrijkste voornemen van het schoolplan, waaraan nu uitvoering gegeven
gaat worden. Een goede sfeer en professionele arbeidsomstandigheden zijn bevorderlijk voor de
collegiale samenwerking. En daarnaast blijven de teams ook met elkaar in contact om in
gezamenlijkheid de schoolbrede onderwijsvisie gestalte te (blijven) geven.
Gepersonaliseerd leren
Op vele fronten in het reguliere onderwijs van de school worden de mogelijkheden van
gepersonaliseerd leren verkend. Dat vergt een open en veilig werkklimaat waarin leerlingen
doelbewust aan hun eigen doelen kunnen werken en het vraagt soms creativiteit en innovatie
van de onderwijsteams. Daarnaast onderzoeken de docent-onderzoekers van de school binnen
de AOS ook de vakspecifieke mogelijkheden tot personaliseren.
Natuurlijk leren op havo/vwo
In de sector havo/vwo is het proces om een vorm van natuurlijk leren in te voeren succesvol
voortgezet. De kerngroep heeft met de externe begeleider een onderwijsvisie voor natuurlijk
leren op havo en vwo ontwikkeld. Hierin leren leerlingen van verschillende leerjaren samen en
blijft de link met de leerlijnen van de afzonderlijke schoolvakken nadrukkelijker in beeld.
Invoering op 1 augustus 2020.
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Determinatie en werken met leerdoelen
Door de nieuwe vormgeving in ‘dakpanklassen’ is determinatie van de leerlingen uit de brugklas
opnieuw in de schijnwerpers komen staan. Het is essentieel dat docenten ervaring hebben in
beide onderwijsniveaus die in de dakpanklas geboden worden. Daarvoor zijn in de werkverdeling
maatregelen genomen.
• Leerlingen moeten los van cijfers beoordeeld worden op hun cognitieve capaciteiten en
studievaardigheden.
• Per vak worden leerdoelen geformuleerd die per onderwijssoort behaald moeten zijn om door
te kunnen stromen naar het gewenste onderwijsniveau.
• Het moet voor leerlingen en ouders duidelijk zijn hoe de school omgaat met leerdoelen die
door de leerling (nog) niet gehaald worden.
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Scholengroep Het Plein
www.sghetplein.nl
rector: Corinne Sebregts
opleidingen: vwo, havo, mavo, vmbo en pro
locaties:
•
•
•
•
•
•

Aloysius De Roosten, Eindhoven
‘t Antoon Schellenscollege, Eindhoven
Helder havo/vwo, Eindhoven
Praktijkschool Eindhoven, Eindhoven
Sint-Joriscollege, Eindhoven
Vakcollege Eindhoven, Eindhoven

Scholengroep Het Plein biedt in zes vestigingen
in Eindhoven alle vormen van regulier
voortgezet onderwijs.
Het handelen is gebaseerd op het morele
kompas van de scholengroep. In iedere school is
de leerling het hart van het onderwijs. We leren
leerlingen om nu en in de toekomst actief bij te
dragen aan de samenleving. We omarmen
diversiteit en laten leerlingen hun drijfveren
onderzoeken, talenten ontwikkelen en dromen
waarmaken. De school is een kansrijke leer- en
leefomgeving, waar we bouwen op de bijdragen
van medewerkers, leerlingen en ouders.

Organisatie in ontwikkeling
• De kernwaarden kansrijk, diversiteit, bijdragen(d) worden geconcretiseerd in gesprekken
met medewerkers.
• Er is gestart met het bouwproces van het Sint-Joriscollege en Helder havo/vwo. De
programma’s van eisen zijn opgesteld.
• Professionalisering scholengroep door inzet stafdiensten.
• Het Antoon Schellenscollege heeft het onderwijs en de organisatie opnieuw ingericht, zodat
kosten en baten meer in evenwicht zijn.

Terugblik
Scholengroep Het Plein
Het overkoepelende schoolplan en de zes afgeleide vestigingsschoolplannen 2019-2023 zijn
afgerond. Hieruit voortkomend zijn drie verbindende kernwaarden benoemd: ‘kansrijk, diversiteit
en bijdragen(d)’.
Tevens is er een start gemaakt met de implementatie van de schoolplannen, zoals bijvoorbeeld
het ‘project duurzame inzetbaarheid’ in relatie tot persoonlijk leiderschap. Naast het delen van
de kernwaarden is er ook een praktische verbinding ontstaan tussen de vestigingen van de
scholengroep. De scholen werken onder meer samen in kwaliteitszorg, aspecten van
bedrijfsvoering, leerlingenondersteuning, onderwijskundig gebruik van ICT en ICT-voorzieningen.
Op een aantal van deze onderwerpen zijn de stafdiensten al (her)ingericht; zij ondersteunen en
zorgen voor eenheid in de keuzes die gemaakt worden.
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Focus op examenresultaten Aloysius de Roosten
Binnen het kader van het onderwijsconcept Inspirion van Aloysius De Roosten wordt gewerkt aan
het verbeteren van de examenresultaten. Inspirion is gericht op de persoonlijke ontwikkeling van
leerlingen (subjectificatie). Hierdoor is bij de leerlingen de focus op kwalificatie wat minder sterk
geworden.
Men is actief aan de slag gegaan met kwalificatie met als gevolg dat de cijfers en resultaten een
positieve trend laten zien.
Antoonroute op het Antoon Schellenscollege
Liesbeth van Vught is benoemd tot directeur van ’t Antoon Schellenscollege en de ‘AntoonRoute’
is geïmplementeerd. Een totaalaanpak waarin de mogelijkheden van de leerlingen centraal staan
en waarmee ze worden gestimuleerd om hun talenten en potenties te ontdekken, te ontwikkelen
en hun autonomie te vergroten. Leerlingen krijgen leerstrategieën aangereikt zodat zij zicht
krijgen op het eigen leren, kunnen zij in de ontwikkelleertijd (OLT) zelf kiezen waarin zij zichzelf
willen verbeteren of verdiepen. Alle ontwikkelingen houdt de leerling zelf bij in de Routeplanner
(portfolio) met begeleiding van de mentor. De Routeplanner is leidend voor het oudergesprek
waarbij de leerling zelf het woord voert. Zo bepaalt de leerling samen met ouders en de mentor
zijn/haar eigen ‘AntoonRoute’ in een Routeplanner.
Helder havo/vwo werkt aan kwaliteitsborging
Helder zet in op het borgen van de kwaliteit en het in beeld brengen van leerlingen met HIAP
(Helder Intake Analyse Profiel). Na een minder positief oordeel van de inspectie in 2017 over de
vwo-afdeling, heeft de school een verbeterplan en een plan van aanpak opgesteld. In 2018 heeft
de inspectie de ontwikkelingen en inrichting van structuren in de school positief beoordeeld. In
2019 werd ook het afsluitend herstelonderzoek met een voldoende oordeel afgerond.
Techniekontwikkeling Vakcollege Eindhoven
In de Brainport regio Eindhoven werkt Vakcollege Eindhoven, in nauwe samenwerking met het
SintLucas en het Stedelijk College Eindhoven, aan techniekontwikkeling. Het project ‘Sterk
techniekonderwijs’ geeft een impuls aan techniekonderwijs op de school en zorgt dat in de regio
techniekonderwijs in andere schooltypen wordt ontwikkeld. De positionering en profilering van de
school was onduidelijk geworden en de motivatie van leerlingen bleek matig. De school heeft
daarom een nieuwe onderwijskundige visie ontwikkeld. Belangrijke elementen hierin zijn onder
andere de regie neerleggen bij de leerlingen en de veranderende rol van de docent.
Betekenisvol, samenhangend en actief leren maken onderdeel uit van de aanscherping van de
profilering. Gekozen is voor vakoverstijgende projecten en keuzewerktijd voor de leerlingen. In
het huidige plan van eisen voor de nieuwbouw heeft de nieuwe onderwijskundige visie een plaats
gekregen.
En verder…
Vakcollege Eindhoven zoekt meer de samenwerking met het bedrijfsleven op met ‘Jij gaat het
maken’, door onder andere de inzet van de subsidie ‘Sterk techniek onderwijs’. Praktijkschool
Eindhoven vierde hun 20 jaar ‘werken aan mogelijkheden’ in nauwe samenwerking met MKB
Eindhoven. Het onderwijs in sectoren krijgt steeds duidelijker vorm. Het Sint-Joriscollege richt
zich op ‘Ontdek jezelf en de wereld’. Aloysius De Roosten werkt vanuit het thema ‘Op weg naar
een kansrijke toekomst’. Zij hebben in december 2018 een positief inspectieoordeel ontvangen
naar aanleiding van een verificatieonderzoek.
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Sint-Janslyceum
www.sjl.nl
rector: Jean Wiertz
opleidingen: vwo, havo, mavo
locatie:
• ’s-Hertogenbosch
De 10 van het Sint-Jans
1. Creatieve school (en daar heb je later
veel aan)
2. Verbonden met en dichtbij de stad Den
Bosch
3. Groene en gezonde omgeving
4. Gelegen in een veilige buurt
5. Goede bereikbaarheid
6. Uitstekende examenresultaten
7. Beproefd onderwijs zonder fratsen
8. Leuke studiereizen voor wie dit wil
9. Ambitieuze leercultuur
10. Uitstekende sportfaciliteiten: eigen
sportvelden en een mooie sporthal

Organisatie in ontwikkeling
• Er wordt met veel enthousiasme gewerkt aan het schoolplan 2020-2024
• De samenwerking met Bossche bedrijven en verenigingen wordt uitgebreid en verstevigd
• Het onderwijs wordt nóg nadrukkelijker leerlinggericht

Terugblik
• Er heeft een reorganisatie plaatsgevonden waarbij een nieuwe organisatiestructuur is
ingevoerd. De directie is teruggebracht van vijf naar drie personen.
• Het Service Studie Punt is ingevoerd: één loket waar leerlingen met alle vragen terecht
kunnen,
• Op basis van de conclusies van een in opdracht van de school uitgevoerd imago-onderzoek,
is de profilering van de school aangescherpt.
• Op de mavo-afdeling is het Bèta Challenge Programma ingevoerd.
• Ter versterking van het vak levensbeschouwing en het thema burgerschap, is het vak
‘levensbeschouwelijke vaardigheden’ ingevoerd.
• Voor de 14e keer werd de Sint-Jansdag georganiseerd. Vanuit alle maatschappelijke sectoren
kwamen gastsprekers praten over de thema’s vrede, veiligheid en respect voor elkaar.
• Het gebouw werd een Rijksmonument.
• De kerstmusical, o.a. uitgevoerd op de Bossche Parade, was een groot succes.
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Sondervick College
www.sondervick.nl
rector: Monique van Roosmalen
opleidingen: vwo, havo, mavo, vmbo
locatie:
• Veldhoven
‘Vertrouwen, variatie, leren en ontwikkelen, durf te denken, te delen en te
doen’ zijn kernwaarden van de school. De visie op leren omvat onder andere:
- aandacht voor ontwikkelingsgericht leren, waarbij de leervraag van leerlingen uitgangspunt is;
-actueel, betekenisvol onderwijs in afstemming en samenwerking met de omgeving;
-leerlingen worden, in samenwerking met de ouders, opgeleid en opgevoed tot zelfbewuste en
verantwoordelijke wereldburgers.

Organisatie in ontwikkeling
•
•
•
•

Herstelonderzoek inspectie afgerond met goed resultaat
Aanstelling nieuwe directeur
Mentoruren weer ingevoerd
Voorbereidingen start in 20/21 voor tweetalig mavo

Terugblik
Duurzaamheid
TTO draaide een project ‘sustainability’. Tijdens dit project kwam het RIVM gastlessen verzorgen
over duurzaamheid. Leerlingen maakten zelf biologisch afbreekbare zeep. Rondom school werd
al het afval opgeruimd. En ook in een bos in de omgeving werd zwerfafval opgeruimd. Leerlingen
namen deel aan de Trash Tag Challenge en overhandigden een manifest aan de rector.
Stages
Leerlingen uit havo 4, mavo 3 en vmbo 3 leerlingen liepen stage bij diverse bedrijven. Om zo
een indruk te krijgen van het werkveld. En meer gevoel te krijgen bij wat ze zelf in de toekomst
willen gaan doen. Past dit type werk bij mij? Of juist niet? De stage helpt hen bij het maken van
de keuze voor een vervolgopleiding.
Eindejaarsprojecten
Aan het einde van het jaar werd er veel aandacht besteed aan de kwetsbare groepen in onze
samenleving. Leerlingen zamelden voedsel in voor de lokale voedselbank. Een sponsorloop
leverde geld op voor Stichting Leergeld en andere mooie doelen.
Gebouw
We plaatsten zonnepanelen op het dak. Ook voor onze verwarming en koeling maken we
milieubewuste keuzes (WKO).
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Theresialyceum
www.theresialyceum.nl
rector: Tomas Oudejans
opleidingen: vwo, havo
locatie:
• Tilburg

Leerling die verantwoordelijk wordt voor zichzelf en anderen

Respectvol omgaan met elkaar is de basis voor een goed, plezierig en veilig werk- en
leerklimaat. Centraal staat het leveren van inspanningen gericht op studiesucces. Sfeer en
resultaten gaan hand in hand en daarom is er ook tijd voor ontspanning en voor de ontwikkeling
van de leerling als mens.
De rijke traditie en historie van de school is nog steeds van invloed op de cultuur. Voorbeelden
hiervan zijn de belangstelling voor kunst en cultuur, de waarde(n)-gerichtheid, de zorg en
begeleiding en het open en respectvol schoolklimaat.
Het Theresialyceum is cultuur- en begaafdheids- profielschool. De school heeft een speciaal
programma voor hoogbegaafde leerlingen. De verlengde brugperiode geeft leerlingen de kans de
keuze voor havo of vwo tot ver in het derde jaar uit te stellen.
De school probeert een pedagogisch-didactisch klimaat te creëren dat de leerlingen uitdaagt een
zo hoog mogelijk niveau te bereiken. Er wordt zo nodig in ruime mate hulp geboden en
leerlingen die meer aan kunnen worden gestimuleerd extra vakken in hun programma op te
nemen. Een evenwichtige balans is daarbij van belang.

Organisatie in ontwikkeling
• Met het plan ‘Theresia durft te dromen, durft te doen’ wordt uitdagend onderwijs ontwikkeld.
Er worden momenteel geen grote nieuwe wijzigingen aangebracht zodat collega’s in het
nieuwe systeem nieuwe routines kunnen opbouwen.
• De ingang van het Theresialyceum is vernieuwd, waardoor de uitstraling van de eerdere
verbouwing nu ook gedeeltelijk is doorgetrokken naar de voorkant van de school. Op naar
het laatste gedeelte.

Terugblik
Natuurkunde
Dit jaar heeft de vaksectie natuurkunde naar aanleiding van het beleidsplan ‘Theresia durft te
dromen, durft te doen’ de werkwijze zodanig aangepast dat er maximaal wordt ingezet op
zelfstandigheid en formatief handelen. Op dit moment wordt gebruik gemaakt van een
studiehandleiding, waarin de leerdoelen zijn benoemd en de mogelijkheden zijn beschreven
waarop de leerlingen hun leerdoel kunnen halen. Toets- en onderwijstijd loopt door elkaar heen,
zodat de leerlingen zelf kunnen bepalen of ze de stof beheersen. De eigen verantwoordelijkheid
van de leerlingen is hiermee sterk vergroot.
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Ontwikkelingen op 4vwo
Een aantal jaar geleden is in 4vwo gestart met het geven van meer verantwoordelijkheid aan
leerlingen voor het eigen leerproces en persoonlijke ontwikkeling. Hiervoor is een visie
opgesteld, waar o.a. POP en het zelf organiseren van een 2-daags kamp onderdeel van
uitmaken. Bij het POP wordt de leerling gestimuleerd goed na te denken over zichzelf. Leerlingen
in 4vwo organiseren tevens met en voor elkaar een tweedaags kamp. De leerlingen organiseren
dit kamp volledig zelf, inclusief workshops en masterclasses.
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Van Maerlantlyceum
www.vanmaerlantlyceum.nl
rector: Emmeken van der Heijden
opleidingen: vwo, havo
locatie:
• Eindhoven

Cedric Louwers en Tom Huijben haalden internationale prijzen voor
hun profielwerkstuk over robots in de zorg

Het Van Maerlantlyceum is van oudsher een
school waar de mens en zijn verbinding met
anderen centraal staat. Op school wordt
samengeleefd en samen geleerd, met respect
voor diversiteit en de eigenheid van leerlingen.
Iedereen kan zichzelf zijn op het Van
Maerlantlyceum.
De school profileert zich duidelijk op het gebied
van technologie, ondernemerschap en
creativiteit. Het Van Maerlantlyceum staat
bekend om zijn muziekavonden,
poëziewedstrijden en debatcultuur.
De school heeft leerlingbegeleiding hoog in het
vaandel staan. Er is extra begeleiding voor
leerlingen die dat nodig hebben. Ook biedt de school uitdaging aan getalenteerde leerlingen. De
school biedt daarvoor Plato-onderwijs, kunst- en bèta-ateliers, Cambridge Engels en individuele
trajecten in de bovenbouw. Alle leerlingen op het Van Maerlantlyceum kunnen optimaal
profiteren van het onderwijsaanbod.

Organisatie in ontwikkeling
• Het Van Maerlantlyceum heeft in 2019 de plannen voor de komende vier jaar vastgesteld in
het nieuwe schoolplan: maatwerk, leercultuur en relatie met de omgeving zijn de thema’s
waarop de school de komende vier jaar zich verder gaat ontwikkelen.
• De school kenmerkt zich als een veilige leeromgeving waar leren centraal staat en fouten
mogen worden gemaakt.

Terugblik
Onderwijsvernieuwing
Van Maerlantlyceum is nadrukkelijk bezig met het ontwikkelen van differentiatie tussen de
opleidingen havo, atheneum en gymnasium. Differentiatie is inmiddels zichtbaar op vakniveau en
in toetsing. De focus in de onderwijsvernieuwing ligt op het al dan niet computergestuurd
formatief evalueren.
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Het ontwikkelen van het onderzoekend vermogen heeft veel aandacht in het onderwijs, zowel in
de onder- als bovenbouw. In schooljaar 2019-2020 is ‘het onderzoeksvak’ in leerjaar 1 verder
ontwikkeld. In het volgend schooljaar wordt gestart met het onderzoeksvak in leerjaar 2. Sinds
dit jaar is het onderwijsaanbod uitgebreid met Spaans op het vwo.
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Varendonck College
www.varendonck.nl
rector: Irma van Nieuwenhuijsen
opleidingen: vwo, havo, vmbo, pro
locaties:
• Asten
• Someren
Het Varendonck College is een echte streekschool in de regio Asten-Someren en biedt
kwaliteitsrijk onderwijs met een gedegen leerlingbegeleiding. De school voelt zich onderdeel van
de regio en werkt samen met diverse partners. Leerlingen worden gestimuleerd hun talenten te
ontdekken en te benutten. Het Varendonck College staat in een krimpregio en gaat in deze
situatie volop de uitdaging aan om thuisnabij en passend onderwijs voor iedere leerling in de
regio vorm te geven.

Organisatie in ontwikkeling
• Met ‘Grensverleggend Varendonck’ wordt hard
gewerkt aan de ontwikkeling van onderwijs voor
de 21e eeuw.
• In Asten is de verbouwing gestart en in
augustus 2021 voldoet het aan alle eisen van
onderwijs in de moderne tijd.
• In Someren worden binnenkort de laatste
afspraken gemaakt voor de verbouwing die
vmbo en praktijkonderwijs in één gebouw zal
huisvesten.

Terugblik
Het Varendonck College heeft als tweede pijler van beleid ‘bildung’ opgenomen in het schoolplan.
De school ziet persoonsvorming als belangrijk doel van haar onderwijs. Onderwijs gaat in onze
ogen niet alleen over kennis, maar ook over vaardigheden en vorming. De school wil leerlingen
goed voorbereid (en natuurlijk met een diploma) de wereld in sturen. Met voldoende kennis en
vaardigheden om in het vervolgonderwijs goed te kunnen slagen en met bagage om vanuit
zichzelf de wereld een beetje beter te maken. Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid zijn
kernbegrippen in de onderwijsontwikkeling.
De leerlingen in het praktijkonderwijs leren we een zelfstandig leven op te bouwen volgens de
leerlijnen wonen, werken en vrije tijd.
Op het vmbo gebruikt de school de metafoor van de reis: leerlingen maken een reis naar hun
toekomst waarin we ze via LOB-activiteiten leren waar hun talenten en interesses liggen. De
keuzemodules zijn daarbij ook een middel om onvermoede talenten tot bloei te laten komen.
Vanuit die talenten en interesses oriënteert de leerling zich op vervolgopleidingen en beroepen.
In dit proces leert de leerling de wereld en daarmee ook zichzelf kennen.
Alle leerlingen van het Varendonck College doen een maatschappelijke stage. Deze stage wordt
georganiseerd door de school, de gemeenten en de vrijwilligerscentrale en is daarmee een mooi
voorbeeld van maatschappelijke samenwerking. Ook in de kunsteducatie is sprake van
maatschappelijke samenwerking. Via cultuurplein DAS (Deurne-Asten-Someren) wordt door
beide locaties gewerkt aan de vorming van de linker hersenhelft, die vooral door kunst
gestimuleerd wordt. In 2019 zijn in deze samenwerking twee mooie filmpjes gemaakt die het
belang van kunsteducatie en -beleving laten zien.
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Op havo-vwo zijn diverse activiteiten te benoemen die samenhangen met de ‘bildungsdoelen’.
Het vak filosofie, TTO, Brainportonderwijs en ook het Technasium zijn voorbeelden van vormend
onderwijs waarbij het niet alleen om kennis draait. De jaarlijkse pelgrimstocht en het traject
‘persoonlijk leiderschap’ voor leerlingen in de bovenbouw bij levensbeschouwing is ook een mooi
voorbeeld van ‘bildung’.
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Zwijsen College
www.zwijsencollege.nl
rector VO Veghel: Anita O'Connor
opleidingen: vwo, havo
locatie:
• Veghel

Fast Lane vwo+ is excellent onderwijs op maat

Het Zwijsen College Veghel is een
scholengemeenschap voor havo, vwo en Fast
Lane vwo+. Dagelijks bezoeken bijna 1500
leerlingen uit Veghel en omstreken de school. De
school ziet het als haar taak om de burger van
de toekomst optimaal voor te bereiden op de
samenleving. Er wordt een gemeenschap
gecreëerd waarin het normaal is er voor elkaar
te zijn. De school schept een inspirerende en
stimulerende leeromgeving waarin leerlingen en
medewerkers worden uitgedaagd het beste in
zichzelf naar boven te halen. Een plek waar
leerlingen zich cognitief en sociaal kunnen en
willen ontwikkelen.

Organisatie in ontwikkeling
• Verdergaande inhoudelijke samenwerking binnen VO Veghel
• Efficiency van de ondersteunende processen binnen VO Veghel met behoud van kwaliteit
• Doorvoeren van een matrixorganisatie

Terugblik
LOB op locatie
In het kader van hun LOB-traject bezoeken vierdejaars leerlingen in kleine groepjes bedrijven.
Op school vindt een inhoudelijke voorbereiding plaats die samen met een afvaardiging van de
bedrijven is opgesteld. Zo komen leerlingen in een contextrijke omgeving terecht en voeren een
inhoudelijk gesprek met beroepsbeoefenaars. Op deze wijze ervaren ze aan den lijve of hun
interesse en competenties aansluiten bij hun beeld van een bepaalde functie.
Verdere bètaprofilering met Olympiadekeurmerk
Het Zwijsen College is Olympiadeschool geworden. Olympiades zijn wedstrijden die leerlingen de
kans bieden om hun talenten verder te ontwikkelen en dat past uitstekend binnen de
onderwijsvisie van de school. De een beschouwt het als examentraining, voor de ander is het
een kans om te verbreden buiten de reguliere lesstof en zich te meten met de besten van het
land. Leerlingen worden op deze manier uitgedaagd om te excelleren. Meedoen is overigens
belangrijker dan winnen. Inmiddels zijn de olympiades opgenomen in het PTA.
Projecten in het kader van de Gezonde School; mentale weerbaarheid en sociaal
gedrag
Het doel van deze projecten is het bevorderen van het welbevinden van de leerlingen. In het
eerste leerjaar wordt de weerbaarheidstraining ‘Rots en Water’ gegeven, als onderdeel van het
vak leefstijl. Hiermee wordt het zelfvertrouwen vergroot en leren de leerlingen grenzen voor
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zichzelf te stellen. In het tweede leerjaar wordt overgegaan op de training ‘Over de Streep’.
Hierbij wordt het wederzijds respect en begrip vergroot en leren de leerlingen van en met elkaar.
De groepsvorming wordt hierdoor positief beïnvloed. Het bespreekbaar maken van moeilijke
onderwerpen wordt gestimuleerd. In het project wordt samengewerkt met experts zoals de
zorgcoördinator, mentoren en de GGD.
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