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VOORWOORD

Voor u ligt het schoolplan waarin we onze koers voor de jaren 2016 – 2020 beschrijven.

De afgelopen jaren waren dynamisch. Ondanks de vele veranderingen buiten en binnen onze school blijven we het optimale bieden 
voor onze leerlingen. Het Olympia College is bij uitstek een school waar je wordt gezien en gehoord, waar leerlingen zich veilig voel-
en en daardoor kunnen leren en ontwikkelen. Het docententeam is kundig en bevlogen en er is een stevige ondersteuningsstructuur. 

Wij realiseren ons dat er uitdagingen voor ons liggen in een snel veranderende maatschappij, met een veranderende populatie leer-
lingen en andere ontwikkelbehoeftes. Het inspelen op de verschillende behoeftes van onze leerlingen is en blijft de komende jaren 
een belangrijk thema. Het hoogst haalbare halen uit elke leerling, ongeacht niveau of achtergrond, dat is onze ambitie, daar willen 
we heel goed in worden. Dat gaat wat ons betreft zowel om onderwijsprestaties als om een passende voorbereiding op deelname 
aan de maatschappij. We bieden écht individuele leerroutes. Om dat te kunnen doen, is het nodig dat we flexibel blijven en kaders 
doorbreken. Ook daar zetten we ons voor in. Daarnaast blijven we proactief inspelen op ontwikkelingen ons om heen zoals de toe-
nemende stroom nieuwkomers, de veranderingen door Passend Onderwijs en mogelijkheden in de toeleiding van leerlingen naar 
werk in samenwerking met het bedrijfsleven.

Het Olympia College maakt onderdeel uit van Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR) en van de scholengroep Nieuw Zuid. 
We onderschrijven de kernwaarden van BOOR en sluiten met dit schoolplan aan bij het beleidsplan van de scholengroep Nieuw Zuid. 
Dit schoolplan is tot stand gekomen met input van de collega’s.

De komende jaren zullen we stap voor stap vanuit de verbinding met leerlingen, ouders en collega’s maar ook met het netwerk om 
ons heen, werken aan verbetering! 

Monique Helling

Directeur

LEESWIJZER

Het eerste hoofdstuk geeft een indruk van onze school en beschrijft onze missie en visie, kernwaarden en wat we in 2020 willen 
bereiken. In het tweede hoofdstuk zetten we relevante ontwikkelingen in onze omgeving op een rij en kijken we via een SWOT analyse 
kritisch naar onze eigen organisatie en de kansen en bedreigingen die we om ons heen zien. In het laatste hoofdstuk beschrijven we 
wat we de komende jaren gaan doen op onderwijskundig gebied, qua personeels- en kwaliteitsbeleid en bedrijfsvoering.  
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KERNWAARDEN

Onderwijs is een boeiend vak. Onze eigen waarden en normen spelen vaak een rol bij onze inzet. Als organisatie hebben wij met 
elkaar gekozen voor de kernwaarden verbinding, duidelijkheid, ontwikkeling en kwaliteit. Het zijn kernwaarden die passend zijn voor 
de leerlingen, de medewerkers en de gehele organisatie. 

   •  We werken vanuit verbinding. We hebben een heldere en open communicatie met de leerlingen, de ouders, onze partners en als 
       collega’s onder elkaar; 
   •  Wij zijn duidelijk en bieden structuur. Dit geeft de leerlingen en hun ouders duidelijkheid over wat er van hen wordt verwacht en
       maakt ons handelen voorspelbaar; 
   •  We gaan ervan uit dat elke leerling talenten heeft. We werken met als doel het ontwikkelen van individuele talenten van de leer-
       lingen; 
   •  We bieden kwaliteit en aan elke leerling onderwijs op maat. We stimuleren het hoogst haalbare en werken volgens de uitgangs-
       punten van het gepersonaliseerd en gedifferentieerd onderwijs. 

 

DOELSTELLINGEN

   In 2020 hebben we bereikt dat:
   •  Alle belanghebbenden (leerlingen, ouders, medewerkers, gemeente Rotterdam en onderwijsinspectie) het onderwijs op het
       Olympia College als goed beoordelen;
   •  95% van onze leerlingen zijn schoolcarrière doorloopt zoals verwacht, de uitstroom richting werk 25% en de uitstroom richting 
       een vervolgopleiding 75% is;
   •  100% van de ouders/ verzorgers van onze leerlingen betrokken is bij het ontwikkelingsperspectief van hun kind;
   •  Alle medewerkers vanuit één gedeelde pedagogische visie werken;
   •  100% van de docenten het basisniveau van de docent competenties1 heeft en 50% van hen excellent is; 
   •  40% van de docenten een tweedegraadsbevoegdheid of een masterdiploma heeft;
   •  Onze ondersteuningsstructuur aansluit bij de leer- en/of gedragsproblemen van onze leerlingen;
   •  We een financieel gezonde school zijn.

1 Zie ook Wet op de beroepen in het onderwijs (Wet BIO)

STRATEGISCH KADER

HET OLYMPIA COLLEGE

Het Olympia College is een openbare school voor praktijkonderwijs, VMBO-LWOO, Entreeopleiding en ISK. Leerlingen van 12 tot en 
met 18 jaar die extra ondersteuning nodig hebben bij het leren, volgen op onze school een opleiding. De school bereidt hen voor om 
zo zelfstandig mogelijk deel te kunnen nemen aan de maatschappij. Elke leerling heeft talent of aanleg en wil dat laten zien. 
De school helpt leerlingen hun talent te ontdekken en ontwikkelen.

Het Olympia College kent meerdere uitstroomrichtingen. Elke richting heeft een eigen aanpak, die zo goed mogelijk aansluit bij de 
mogelijkheden van de leerling. Leerlingen starten in het eerste jaar. Met de adviezen en uitkomsten van gesprekken met de basis-
school zoeken we het uitstroomtraject dat het beste bij de leerling past. 

   •  Het praktijkonderwijs bereidt de leerling voor op een baan of op een vervolgopleiding. 
       De leerlingen kunnen vanaf leerjaar 4 diverse certificaten en examens behalen, zoals een lasexamen, een heftruck certificaat of  
        aan een branche erkende certificaten zoals werken in de winkel, werken in de keuken of werken in de groothuishouding. Er wordt 
       aandacht besteedt aan wonen, werken en vrije tijd;
   •  Het VMBO-leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) bereidt de leerling voor op een overstap naar de bovenbouw van een ander 
       VMBO om daar een diploma te halen. Dit kan na één, twee of drie jaar zijn. Het Olympia College heeft hiertoe een samenwerk-
       ingsovereenkomst met het Rotterdams Vakcollege de Hef;
   •  De Entreeopleiding bereidt leerlingen voor om een diploma MBO niveau 1 te behalen en hun loopbaan te vervolgen op het MBO
       niveau 2;
   •  De Internationale schakelklas (ISK) biedt plek aan leerlingen die de Nederlandse taal onvoldoende machtig zijn en helpt hen bin-
       nen circa 2 jaar door te stromen naar een reguliere klas binnen het VO.

Het Olympia College is gevestigd in IJsselmonde, Rotterdam-Zuid en trekt leerlingen vanuit dit gebied en omliggende gemeenten.

MISSIE EN VISIE

MISSIE
Het Olympia College is een openbare school voor praktijkonderwijs, VMBO-LWOO, Entreeopleiding en ISK die op een uitdagende wijze 
leerlingen ondersteunt bij het ontwikkelen van hun talenten: cognitief, fysiek en sociaal-emotioneel. We verwachten zowel van leer-
lingen als onze medewerkers prestaties op niveau.

VISIE 
Het Olympia College wil dé school zijn op Rotterdam-Zuid die het maximale uit haar doelgroep haalt: PrO, VMBO-LWOO, Entree en ISK 
leerlingen. We doen dit door het bieden van inclusief onderwijs met extra ondersteuning daar waar dat nodig is. Binnen een positief 
pedagogisch klimaat bieden we leerlingen in kleine groepen trajecten op maat. Praktijkgericht en actief leren staat centraal. 

Ouders zijn van cruciaal belang binnen het Olympia College. We zien ouders als gelijkwaardige partners die actief betrokken zijn bij 
het onderwijs- en leerproces van hun kind. 

We gaan voor excellente medewerkers. Excellent staat bij ons voor didactisch en pedagogisch uitstekend, dus in staat om het verschil 
te maken voor een leerling. Andersom bieden wij professionals een inspirerende werkomgeving, waarin medewerkers gewaardeerd 
worden op hun talenten.

Tenslotte zijn we een financieel gezonde school.



ANALYSE EN OPGAVEN

INTERNE ANALYSE

POSITIEF PEDAGOGISCH KLIMAAT
Het Olympia College hecht grote waarde aan het creëren van een positief pedagogisch klimaat binnen de school en ziet dit als voor-
waarde om tot leren en ontwikkelen te komen. De doelstellingen van ons pedagogisch beleid zijn vertaald naar gewenst gedrag. 
Volwassenen leven dit voor (respectvol en consequent nakomen van afspraken en gestelde regels) en zo wordt dit bij leerlingen tot 
gewoonte gedrag ingeslepen. Dat is gewoon. Zo hoort het.

We realiseren een klimaat waarin leerlingen zich veilig en vertrouwd voelen. In dit klimaat durven leerlingen (weer) te leren en te 
vertrouwen op hun eigen kracht. Structuur speelt hierbij ook een rol. Docentgedrag en lesstructuur staan daarom in het teken van 
duidelijkheid en voorspelbaarheid. 
We maken duidelijke afspraken over hoe we met elkaar omgaan en is er veel aandacht voor de sociale en emotionele ontwikkeling 
van leerlingen. In onze visie gaan we er vanuit dat elke leerling autonoom is. We geven onze leerlingen de kans eigen keuzes te 
maken, zelf verantwoordelijkheid te nemen en initiatief te tonen. Zo groeit het gevoel van eigenwaarde op een natuurlijke manier. 
We laten hen succeservaringen opdoen zowel in de sociale omgang met anderen als in het leren. In bijlage 1 is de pedagogische visie 
verder uitgewerkt.

PRAKTIJKGERICHT LEREN
Belangrijk uitgangspunt van het Olympia College is dat het onderwijs praktijkgericht is. Dit betekent dat we activerende werkvormen 
gebruiken in alle lessen en via leerwerkplaatsen binnen de school leerlingen ervaring laten opdoen met taakgericht werken. Daar-
naast werken we samen met het bedrijfsleven. Met hen organiseren we stages waarin leerlingen van de bovenbouw kennismaken 
met diverse branches. Tenslotte is loopbaan oriëntatie geborgd in alle leerjaren. 

OPBRENGSTGERICHT ONDERWIJS
Het Olympia College wil het maximale uit elke leerling halen. Daarom leggen we de lat hoog. Om dit te realiseren werken we aan 
opbrengstgericht onderwijs: het bewust, systematisch en cyclisch werken aan het streven naar maximale opbrengsten.  Bij opbreng-
sten2 gaat het dan om cognitieve en sociaal-emotionele resultaten van de leerlingen en de tevredenheid van leerlingen, ouders en 
vervolgonderwijs.

DOCENTEN SPIL IN ONDERSTEUNING
Onze docenten en mentoren spelen een belangrijke rol in de begeleiding en ondersteuning van onze leerlingen en in de communica-
tie met ouders. De basisondersteuning (conform afspraken in het samenwerkingsverband Passend Onderwijs) is belegd bij docenten 
en mentoren en is integraal onderdeel van hun pedagogisch en didactisch handelen. Zij moeten voldoende vaardig zijn om deze 
basisondersteuning aan te kunnen bieden. Daarnaast is voor extra ondersteuning een deskundig team aanwezig binnen de school. 
In dit school ondersteuningsteam werken een school maatschappelijk werker (SMW), een begeleider passend onderwijs (BPO), een 
schoolverpleegkundige, een logopedist, een orthopedagoog, een zorgcoördinator en leerplicht ambtenaar samen. 

VERGRIJZING DOCENTENTEAM 
Het Olympia College heeft een lerarenteam met uitgebreide deskundigheid en ervaring in de begeleiding van de specifieke doel-
groep van de school. Een aanzienlijk deel van dit ervaren docententeam stroomt binnen een aantal jaar uit vanwege de pensioen-
gerechtigde leeftijd. Dit vertrek aan expertise moet goed worden opgevangen. 

HOGE CONCENTRATIE LEERLINGEN GEDRAGSPROBLEMEN
De school kent een hoge concentratie leerlingen met gedragsproblematiek. Met de invoering van de Wet Passend Onderwijs is de 
verwachting dat dit aantal verder toeneemt en bovendien meer divers zal worden. Dit vraagt om blijvende investering in de expertise 
van het docententeam. 
We blijven alert op de kritische grens in de balans van de verschillende doelgroepen binnen de school, zowel op klas- als op school-
niveau. Zodat de ondersteuningsbehoefte in lijn blijft met wat we kunnen aanbieden en we sociale veiligheid kunnen blijven waar-
borgen. 

ACHTERSTALLING ONDERHOUD AAN PAND
Binnen de reguliere begroting van het Olympia College zit onvoldoende ruimte om grootschalig onderhoud te plegen aan het pand. 
De Gemeente Rotterdam heeft het Olympia College op de lijst van 50 scholen geplaatst waar de komende jaren duurzaam onderhoud 
aan wordt gepleegd. 

2 Rapport Oberon, 2008
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ONZE OMGEVING IN VERANDERING

Het Olympia College opereert in een dynamische omgeving. Voortdurend anticiperen we op ontwikkelingen om ons heen. Dit kun-
nen politieke of maatschappelijke ontwikkelingen zijn, ontwikkelingen op het gebied van onderwijsbeleid, financiën of demografie. 
Onderstaand beschrijven we enkele voor het Olympia College belangrijke ontwikkelingen.

INCLUSIEF ONDERWIJS
Op 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs in gegaan. Het Samenwerkingsverband Koers VO zorgt in de regio Rijnmond voor de 
uitvoering. In de visie van het samenwerkingsverband staat de leerling centraal en is de school vind- en werkplaats. Inclusief onder-
wijs vormt het inhoudelijke uitgangspunt. In plaats van leerlingen met een handicap of leerstoornis uit de gewone schoolomgeving 
weg te halen en naar een specialistische setting te brengen, wordt de specifieke hulp naar de leerlingen gebracht. (Zorg)partners 
ondersteunen de school bij het vinden van juiste oplossingen voor leerlingen en de deskundigheid wordt – waar mogelijk - de school 
ingehaald. Daarnaast wordt bij inclusief onderwijs de nadruk gelegd op het aanvaarden van de verscheidenheid van leerlingen en 
wordt uitgegaan van mogelijkheden i.p.v. beperkingen: de school past zich aan de leerling en zijn mogelijkheden. Het Olympia Col-
lege is een voorloper in de uitvoering van inclusief onderwijs. Zo hebben we een samenwerking met cluster 3 en 4 scholen. Leerlingen 
van deze scholen maken gebruik van het onderwijs op het Olympia College en kunnen zo certificaten halen die anders buiten bereik 
zijn.

Vanaf 2016 gaat de indicatie voor PrO en LWOO onderwijs over in een Toelaatbaarheids verklaring (TLV) voor het praktijkonderwijs 
en een aanwijzing voor het LWOO. Het samenwerkingsverband Koers VO is vanaf 1 januari 2016 verantwoordelijk voor de toewijz-
ing en de uitvoering. Het Olympia College houdt rekening met een versobering van de financiering voor PrO en LWOO. Om ook in 
de toekomst financieel gezond te blijven, kijken we kritisch naar de balans tussen beschikbare financiering en de kwaliteit van het 
onderwijs en ondersteuning die we onze leerlingen willen bieden .  

VAKMANSCHAP
Momenteel worden de beroepsgerichte programma’s in het VMBO vereenvoudigd, verduidelijkt en geactualiseerd. In 2017 zullen de 
eerste beroepsgerichte VMBO-examens nieuwe stijl worden afgelegd. 

Het Actieplan MBO, Focus op vakmanschap, dat in 2012 is gepresenteerd, heeft gevolgen voor de AKA en Entree opleidingen in het 
praktijkonderwijs. Het programma van de MBO opleidingen wordt verzwaard en de exameneisen worden uitgebreid met eisen ten 
aanzien van het taal- en rekenniveau. Het huidige niveau 1 vervalt, dat betekent dat de AKA opleiding anders ingericht moet worden. 
Leerlingen zonder diploma VO of MBO 1 worden niet meer toegelaten tot een MBO 2 opleiding.  

JONGEREN ZONDER STARTKWALIFICATIE
Door het wegvallen van de WAJONG regeling wordt het voor leerlingen zonder startkwalificatie (VSV) steeds moeilijker om door te 
stromen naar een plek in de arbeidsmarkt. Leerlingen van het praktijkonderwijs halen geen startkwalificatie en voor hen is het lastig 
een duurzame betaalde baan te vinden. Aan de andere kant blijft er vanuit de arbeidsmarkt behoefte aan flexibel en goed opgeleid 
personeel, dat bij voorkeur door hen zelf in de praktijk is opgeleid.

SWOT-ANALYSE

INTERN            EXTERN
Sterkten            Kansen

   • Positief pedagogisch klimaat            • Samenwerking met het bedrijfsleven in ‘samen opleiden’
   • Kwaliteit van het onderwijs (o.a. praktijkgericht leren, aan-         • Ontwikkelingen VMBO-Entree-MBO onderwijs
      bod individuele leerroutes) 
   • Deskundigheid team t.a.v. doelgroep
   • Koppeling ISK en regulier onderwijs binnen de school 
   • Uniek schoolconcept op Zuid (PrO-VMBO-Entree-ISK) 

Zwaktes            Bedreigingen

   • Vergrijzing docententeam            • Invoering Wet Passend Onderwijs: versobering financiering en
   • Hoge concentratie leerlingen met gedragsproblemen            instroom leerlingen met gedragsproblemen 
   • Ondersteuning onvoldoende integraal georganiseerd         • Onvoldoende doorstroommogelijkheden voor leerlingen zonder
   • Terugloop leerlingen VMBO                startkwalificatie en met name voor oudere leerlingen (18+)
   • Achterstallig onderhoud pand
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Samenwerking bedrijfsleven
Daarnaast zoeken we als school meer samenwerking met het bedrijfsleven. Het Olympia College laat het leren optimaal aansluiten bij 
de behoeftes van de werkplek, we bieden leerlingen vanaf leerjaar 3 - in samenwerking met bedrijven en organisaties - contextrijke 
opleidingstrajecten waar ze gedurende de opleiding al volop kennis maken met de praktijk van het werken. Met als doel hen toe te 
leiden naar een baan. Zo volgen m.i.v. september 2016 20 leerlingen een intern opleidingstraject bij Hago Zorg in het Erasmus Me-
disch Centrum. De opleiding bestaat uit een combinatie van stage lopen en lessen op de werkplek. Een docent van het Olympia Col-
lege is een groot deel van de week aanwezig en werkt nauw samen met Hago Zorg om de leerlingen te ondersteunen en te monitoren.

PrO PLUS trajecten
Het Olympia College heeft door haar deskundigheid op het gebied van zowel het praktijkonderwijs als het VMBO meer te bieden aan 
leerlingen die met een dubbel advies ‘PrO – VMBO’ van de basisschool komen. In een PrO-plus traject onderzoeken we samen met 
de leerling in welke route het maximale leerrendement te behalen is. We leggen de lat hoog, zonder de leerling te frustreren. De 
verwachting is dat een flink percentage leerlingen de overstap kan maken van het praktijkonderwijs naar het VMBO.  

   In 2020
   • besteden we in het praktijkonderwijs meer aandacht aan het versterken van de zelfredzaamheid van de leerlingen zodat zij beter
      voorbereid zijn op de complexe samenleving 
   • hebben we extra taal ondersteuning aan leerlingen met een taalachterstand;
   • sluiten de leerlijnen van het praktijkonderwijs optimaal aan bij de verschillende uitstroomprofielen;
   • hebben we een kwalitatief goed aanbod van leerwerkplekken binnen de school.;
   • participeren we in minimaal twee contextrijke opleidingstrajecten in samenwerking met het bedrijfsleven;
   • bieden we een excellent PrO-plus traject aan voor de betere leerlingen in het praktijkonderwijs.

VMBO-LWOO
Het VMBO-LWOO bereidt leerlingen voor op een overstap naar een ander VMBO. Leerlingen krijgen in kleine klassen extra hulp en 
begeleiding om hun leerachterstanden weg te werken. Zodra de leerling er aan toe is, stapt hij over naar een VMBO om daar een 
diploma te halen. Dit kan na één, twee of drie jaar zijn. Na het behalen van hun VMBO opleiding kunnen leerlingen doorstromen 
naar het MBO. 

Vakmanschap
In het kader van het ontwikkelen van vakmanschap bij onze leerlingen werken we samen met RVC de Hef, een vakschool in Rotter-
dam-Zuid met twee richtingen: techniek en zorg & dienstverlening. 
Het Olympia College en RVC de Hef laten hun onderwijs ontwikkelingen bij elkaar aansluiten. Zo realiseren we een doorgaande route 
richting het MBO. We werken aan een goede doorstroom van leerlingen, voorkomen uitval in de overstap naar het MBO en vergroten 
uiteindelijk de kans op werk voor onze leerlingen. 

Loopbaan- en beroepenoriëntatie (LOB)
LOB loopt als een rode draad door het curriculum en het inrichten van de praktijk- en stage ervaring. Leerlingen krijgen een goed 
beeld van hun talenten en mogelijkheden en kunnen daarin samen met hun ouders afgewogen keuzes maken. 

Herpositioneren van het VMBO 
De terugloop van leerlingen voor het VMBO is zorgelijk. Het is belangrijk dat we het profiel van het VMBO verduidelijken. We formu-
leren met elkaar waar we sterk in zijn en bepalen op basis daarvan de onderdelen waarop het profiel van het VMBO verstevigd kan 
worden. Vervolgens onderzoeken we of uitbouw naar een volledig VMBO wenselijk en haalbaar is. Belangrijk aandachtspunt hierbij 
zijn de bevoegdheden van docenten.

   In 2020
   • zijn de leerlijnen van jaar 1 en 2 van het VMBO beschreven en aangepast aan de vernieuwde beroepsgerichte programma’s van 
      het VMBO;
   • sluit het VMBO onderwijs van het Olympia College naadloos aan bij het aanbod van het RVC de Hef;
   • maakt loopbaan ontwikkeling en begeleiding (LOB) integraal onderdeel uit van het VMBO curriculum;
   • heeft het Olympia College een uniek aanbod voor VMBO leerlingen met een duidelijk en kansrijk profiel.

BELEID

ONDERWIJSKUNDIG BELEID

In dit onderdeel beschrijven we het onderwijskundig beleid dat voor het gehele Olympia College geldt. Vervolgens wordt dit voor de 
verschillende afdelingen: praktijkonderwijs, VMBO/LWOO, Entreeopleiding, ISK, verder uitgewerkt.

Het Olympia College wil leerlingen optimaal voorbereiden op hun deelname aan het arbeidsproces en de maatschappij. Naast meer 
werkgerichte vakken en aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling krijgt taal- en rekenonderwijs bijzondere aandacht. De toe-
passing van taal- en rekenvaardigheden in andere vakken wordt uitgewerkt. Het Olympia College ontwikkelt op deze manier ook mee 
met de in Rotterdam afgesproken focus op taal en rekenen. 

Het behalen en vasthouden van goede onderwijsresultaten veronderstelt opbrengstgericht werken. Het Olympia College gaat dit de 
komende jaren verder uitwerken. We werken planmatig aan de ontwikkeling van leerlingen, we stellen (hoge) doelen en werken hier 
gericht aan. We analyseren (toets)gegevens en volgen leerlingen systematisch in hun vorderingen. 

We willen de sociale veiligheid voor leerlingen in de klas en in en rondom de school waarborgen. Daartoe werken we aan een positief 
pedagogisch klimaat, waarin duidelijk is hoe we met elkaar om gaan, waarin leerlingen zich gezien en gehoord voelen en er geen 
ruimte is voor pesten.  

De afgelopen jaren heeft de toename van gebruik van technologie de manier waarop we samen leven en werken veranderd. Binnen 
het Olympia College zetten we enerzijds in op het benutten van de digitale mogelijkheden binnen het onderwijs: we maken docenten 
en leerlingen digitaal vaardiger. Anderzijds zetten we in op mediawijsheid bij leerlingen zodat zij verantwoord leren omgaan met de 
digitale wereld om hen heen. 

Het Olympia College is bij uitstek een school die uitgaat van de mogelijkheden van haar leerlingen. Wij voeren Passend Onderwijs uit 
vanuit het perspectief van de leerling. Op dit moment botst onze werkwijze met juridische en financiële kaders. Het is onze ambitie 
om voorloper te zijn in het verruimen van mogelijkheden voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte.

   In 2020
   • is het taal- en rekenbeleid binnen alle opleidingen goed vormgegeven en beschreven;
   • is het opbrengstgericht werken binnen de school op alle niveaus (klas-opleiding-school) helder ingericht. De PDCA cyclus is een 
      vanzelfsprekende manier van werken;
   • werken docenten en management opbrengstgericht;
   • scoren we elk jaar een voldoende op sociale veiligheid voor leerlingen en ouders;
   • laten we zien dat we mee ontwikkelen in de digitale wereld. We leren onszelf en de leerlingen goed omgaan met de digitale moge-
      lijkheden van deze tijd;
   • zijn de mogelijkheden voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte verruimd.

PRAKTIJKONDERIJS
Het praktijkonderwijs leidt leerlingen op voor een baan en bereidt hen voor op een zelfstandig leven in de maatschappij waarin ze ook 
hun vrije tijd zinvol kunnen besteden. Een klein deel van de leerlingen stroomt na het praktijkonderwijs door naar werk, een groter 
deel komt er via een vervolgopleiding terecht. In het praktijkonderwijs leren leerlingen door praktijkervaringen op te doen, leren door 
te doen dus. We koppelen theorie aan praktische opdrachten en stages. Ze leren competenties die nodig zijn om zelfstandig te kun-
nen werken. Daarnaast werken we aan vaardigheden die de zelfredzaamheid vergroten: sociale vaardigheden maar ook praktische 
zaken als koken en het bijhouden van een huishouden. Onze leerlingen maken ook kennis met verschillende sport- en spelactiviteiten.

Met name de mentor heeft intensief contact met de leerlingen, zij krijgen in een stamgroep 10 tot 14 lesuren van hun mentor. 

Leerwerkplekken 
Praktijkgericht leren wordt de komende jaren verder uitgewerkt, bijvoorbeeld door de ontwikkeling van kwalitatief goede leerwerk-
plekken binnen de school. In de leerwerkplekken wordt dagelijks een op de praktijk afgestemde leeromgeving aangeboden aan 
leerlingen uit leerjaar 1 en 2 van het praktijkonderwijs. Leerlingen werken in de servicebalie van de school, in de fietsenwerkplaats 
of maken deel uit van het klusteam.
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ENTREEOPLEIDING
De Entreeopleiding (MBO niveau 1) is een goede vervolgopleiding voor de betere leerlingen van het praktijkonderwijs en bereidt hen 
voor op de arbeidsmarkt of doorstroming naar een MBO 2 opleiding. Binnen de 1 jaar durende Entreeopleiding brengen we leerlingen 
de belangrijkste vaardigheden bij die zij nodig hebben voor een baan. Ze krijgen onderwijs op school en in de beroepspraktijk. Daar-
naast bieden we intensieve, individuele coaching en loopbaanbegeleiding. 

Van AKA naar Entree
Het Olympia College sluit aan bij de ontwikkelingen van de beroepsgerichte programma’s binnen het VMBO en MBO. We bieden een 
Entree opleiding aan die voldoet aan de profielen zoals die binnen de MBO raad zijn geformuleerd en voldoen aan de exameneisen 
van het ROC Albeda. 

Beroepsbegeleidende leerweg (BBL)
In een BBL traject hebben leerlingen een arbeidscontract bij een werkgever waar zij 4 dagen per week werken. Daarnaast gaan zij 1 
dag per week naar school, dit opleidingstraject wordt door de werkgever bekostigd. Om leerlingen beter te kunnen laten doorstromen 
naar de arbeidsmarkt onderzoeken we of we een BLL variant voor de Entreeopleiding kunnen aanbieden. 

  In 2020
   • vanaf schooljaar 2016-2017 bieden we kwalitatief goed Entree onderwijs binnen de profielen zoals opgesteld door de MBO raad; 
   • begeleiden we de leerlingen die uitstromen naar werk naar een duurzaam arbeidscontract en zorgen we voor een warme over-
      dracht voor de leerlingen die doorstromen naar niveau 2;
   • in schooljaar 2016-2017 verkennen we of we een BBL variant voor niveau 1 kunnen aanbieden.

INTERNATIONALE SCHAKELKLAS (ISK)
Binnen het Olympia College bieden we ook plek aan leerlingen die uit het buitenland komen en de Nederlandse taal onvoldoende 
machtig zijn. We doen dit binnen onze internationale schakelklas (ISK). We bieden leerlingen een intensief programma waarin zij zo 
snel mogelijk voldoende Nederlands leren om over te kunnen stappen naar een reguliere klas binnen het voortgezet onderwijs. De 
duur van de ISK onderwijs is maximaal twee jaar. Momenteel fluctueren de ISK groepen in omvang en samenstelling. 

Vormgeven taalonderwijs
De ISK opleiding van het Olympia College biedt een intensief programma voor leerlingen die de taal nog niet machtig zijn en in het 
land van herkomst geen of weinig onderwijs hebben gevolgd. Het is noodzakelijk om bij alle vakken intensief bezig te zijn met taal-
ontwikkeling. 

Vervlechting met regulier onderwijs
De vervlechting van ISK met VMBO, Entree of het praktijkonderwijs kan het succes van doorstroom van ISK leerlingen vergroten. De 
leerlijnen van de verschillende afdelingen worden dan ook waar mogelijk op elkaar afgestemd. Daar waar het een meerwaarde heeft, 
dus bijvoorbeeld in sportweken of projectweken, integreren we de leerling populaties. Het samen optrekken met leerlingen uit het 
reguliere onderwijs stimuleert de taal- en burgerschapsontwikkeling. Een eenduidig positief pedagogisch klimaat binnen de verschil-
lende afdelingen is hierbij een belangrijke randvoorwaarde. 

   In 2020
   • is het ISK onderwijs ingericht met passende taalaanpak en -methode voor alle vakken;
   • sluiten de leerlijnen aan op de instroom niveaus van het vervolgonderwijs;
   • hebben we kwalitatief goed onderwijs voor de doelgroepen die we op dat moment onderwijs geven. Qua organisatie kunnen we
      beter inspelen op de fluctuerende aantallen en wisselende samenstelling van de doelgroep; 
   • is er binnen het docententeam voldoende expertise aanwezig op het vlak van NT-2 onderwijs. 
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KERNTEAMS
Op het Olympia College zijn de medewerkers aan zet. Kwalitatief hoogwaardig onderwijs begint met professionals die zowel pedago-
gisch als didactisch sterk zijn. Hun handelen is van invloed op de prestaties van leerlingen. Zij zijn degene die zich blijvend moeten 
ontwikkelen om met de uiteenlopende uitdagingen van onze leerlingen om te kunnen blijven gaan. Binnen het Olympia College 
werken medewerkers niet individueel maar ontwikkelen via kernteams met elkaar het onderwijs. Zij nemen zelf de regie en geven 
elkaar feedback. 

VERSTERKEN EN BEHOUDEN EXPERTISE DOCENTENTEAM 
In de komende schoolplanperiode stroomt een aanzienlijk deel van het personeel van het Olympia College vanwege de pensioen-
gerechtigde leeftijd uit. Met het vertrek van deze medewerkers gaat veel kennis en ervaring verloren. Een werkgroep (bestaande uit 
personeel en management) maakt een plan van aanpak gericht op de borging van de aanwezige kennis en ervaring en het aantrek-
ken en begeleiden van nieuw personeel. 

   In 2020
   • hebben alle medewerkers een persoonlijk ontwikkelplan (POP) waarin ze beschrijven welke stappen genomen worden in de profes-
      sionele ontwikkeling;
   • hebben alle ISK docenten voldoende kennis en vaardigheden van het NT2 onderwijs;
   • zorgen docenten zelf dat ze hun digitale vaardigheden up-to-date houden. Het Olympia College zorgt conform de cao voor de faci-
      liteiten;
   • heeft iedere collega elk jaar een gesprek met een MT lid over zijn professionele ontwikkeling en functioneren;
   • werken alle kernteams aan een continue verbetering van het onderwijsprogramma en delen dit met het MT;
   • is er een begeleidingsplan voor startende docenten en stagiairs. Hierbij is apart aandacht voor de overdracht van expertise van 
      seniordocenten. 

KWALITEITSBELEID 

Om tot een samenhangend systeem van kwaliteitszorg te komen heeft het College van Bestuur van BOOR een Planning- en Control 
cyclus opgesteld. Op basis van deze kwaliteitscyclus wordt met de eindverantwoordelijk schoolleider elk jaar een gesprek gevoerd 
over beleid en de resultaten. Voor het Olympia College wordt het gesprek gevoerd aan de hand van het schoolplan en het jaarver-
slag. In dit gesprek legt de directeur verantwoording af over het gevoerde beleid, over de inzet van middelen en over de behaalde 
resultaten van de school.

Het Olympia College werkt met een schoolplan per schooljaar. Naast dit plan maken alle kernteams een werkplan (per afdeling of 
per sector) met daarin geformuleerd de doelstellingen, resultaten, activiteiten en middelen (DRAM) voor het komend schooljaar. 
Na afloop van het schooljaar wordt de opbrengst geëvalueerd en leggen de kernteams verantwoording af in een evaluatieverslag 
aan de directie.

De onderwijs inspectie van het onderwijs wil in haar toezicht aansluiten bij de zelfevaluatie van de school. De mate waarop de 
inspectie toezicht houdt is afhankelijk van de resultaten van de school en de mate waarin de school in staat is het cyclische proces 
van Plan, Do, Check, Act (PDCA) vorm te geven. De gemeente Rotterdam informeren we via jaarlijkse rapportages over de voortgang 
op de verschillende beleidslijnen.

Eens per 2 jaar voeren we een tevredenheidsmeting uit onder leerlingen, ouders en medewerkers. 

   In 2020
   • is het management voldoende competent om de PDCA cyclus effectief uit te voeren;
   • zijn alle kernteam in staat de eigen doelstellingen smart te formuleren en evalueren;
   • kunnen we per kernteam de opbrengsten formuleren, analyseren en evalueren op basis van data;
   • geeft het systeem van kwaliteitszorg op de school de inspectie het vertrouwen dat de gegevens van de zelfevaluatie een juist beeld
     geven van de kwaliteit van onderwijs.

ONDERSTEUNINGSSTRUCTUUR
Het Olympia College geeft uitvoering aan het extra ondersteuningsaanbod zoals dat is verwoord in het Schoolondersteuningsplan 
(SOP). Het SOP brengt in beeld wat de school biedt voor leerlingen met een extra ondersteuningsvraag en bestaat uit: extra handen/ 
hoeveelheid aandacht, aanpassing van onderwijsmaterialen, aanpassing van de ruimtelijke omgeving, inzet van expertise gericht op 
de leerling en/of docent en samenwerking met partners. Het SOP wordt jaarlijks geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. 

Het ontwikkelingsperspectief (OPP) en individueel ontwikkelplan (IOP)
Het OPP beschrijft het uitstroomperspectief van de leerling én de onderwijsbehoefte van leerlingen die extra ondersteuning nodig 
hebben. Daarnaast werken we met een individueel ontwikkelplan, het IOP. In het IOP formuleert de leerling zelf zijn of haar leer-
doelen. Zo betrekken we de leerling actief bij zijn eigen ontwikkelingsproces en maken hem mede-eigenaar. De mentor gaat met de 
leerling in gesprek, samen schrijven zij het IOP. De mentor is de spil in dit proces. De doelen zijn smart en ambitieus geformuleerd, 
uitgaande van kansen en mogelijkheden. Het OPP en het IOP worden in overleg met de leerling en ouders vastgelegd. Aan het begin 
van het schooljaar wordt deze kennis gedeeld met docenten. Zij stemmen hun pedagogisch en didactisch handelen doelgericht af op 
de specifieke onderwijsbehoefte van de leerling. Dit gebeurt op een systematische en cyclische manier. 

Inclusief onderwijs 
Het Olympia College is bij uitstek een school die uitgaat van de mogelijkheden van haar leerlingen. Wij voeren Passend Onderwijs 
uit vanuit het perspectief van de leerling. Op dit moment botst onze werkwijze met de huidige juridische en financiële kaders. Het 
is onze ambitie om voorloper te zijn in het verruimen van mogelijkheden voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte. In het 
kader van Passend Onderwijs gaan we de bestaande samenwerking met cluster 3 en 4 scholen verder verkennen en door ontwikkelen. 
De kloof tussen regulier en speciaal onderwijs wordt zo verkleind. 
Er ontstaan nieuwe leerroutes voor leerlingen uit het clusteronderwijs, die op deze manier de overstap makkelijker maken. 

   In 2020
   • vanaf 2016 werkt 80% van de leerlingen met een smart geformuleerd OPP en IOP. Vanaf 2018 is dit 100%;
   • hebben we voldoende financiële dekking voor de extra ondersteuning die we leerlingen bieden;
   • is 90% van de docenten in staat te gedifferentieerd onderwijs te bieden aan de verschillende doelgroepen van het Olympia College;
   • hebben we de samenwerking met cluster 3 en 4 scholen uitgebreid en bieden we leerlingen een vernieuwend, flexibel en pas-
      send onderwijsaanbod;
   • hebben we een uniek ondersteuningsaanbod voor kwetsbare leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben;
   • hebben we de ondersteuning goed beschreven en vastgelegd in protocollen, het SOP en het werkplan;
   • zijn docenten, het ondersteunend personeel en het BHV team voldoende handelingsbekwaam als het gaat om leerlingen met 
      extra ondersteuningsbehoefte. Denk hierbij aan diabetes, epilepsie, ODD of internaliserende problematiek.

PERSONEELSBELEID 

De school moet kunnen aantonen dat docenten voldoen aan de bekwaamheidseisen zoals geformuleerd in de Wet op de beroepen 
in het onderwijs (wet BIO, zie figuur). Werken op het Olympia College vraagt van alle medewerkers iets extra’s. We zijn een school 
voor leerlingen met leer- en gedragsproblemen. De leerlingen wonen in Rotterdam-Zuid en het merendeel heeft een lastige thuis-
situatie. Werken met deze doelgroep vraagt om betrokken en deskundig personeel. Wij verwachten daarom van alle medewerkers 
dat zij toewerken naar excellentie op de bekwaamheidseisen van de wet BIO.

Het Olympia College verwacht van haar medewerkers dat ze structureel werken aan en zelf de regie nemen in het vormgeven van 
hun professionele ontwikkeling. Het Olympia College biedt hier, waar mogelijk, de faciliteiten voor. De professionele ontwikkeling 
van medewerkers is in overeenstemming met de visie, missie en kernwaarden van de school.



BEDRIJFSVOERING

Voor het Olympia College is het belangrijk om een financieel gezonde school te zijn. Dat betekent dat wij onze bedrijfsvoering op orde 
hebben en transparant werken. Door blijvend te anticiperen op onze veranderende omgeving en financiële mogelijkheden die daarbij 
horen, geven wij hieraan verder vorm. 

OPTIMALISEREN VAN DE BEDRIJFSVOERING 
Het Olympia College probeert efficiencywinst te boeken door een aantal onderdelen van de bedrijfsvoering centraal te organiseren, 
binnen de scholengroep Nieuw Zuid en op BOOR niveau. Denk hierbij aan de financiële- en personele administratie en ICT en de 
inkoop van facilitaire zaken.

Daarnaast werkt het Olympia College aan verdere verbetering van de managementinformatie. Het analyseren van managementinfor-
matie en het vroegtijdig bijsturen op basis van deze actuele informatie is een belangrijke ambitie. We werken hiertoe met verschil-
lende systemen die up to date worden gehouden.

STERKE BEGROTINGSDISCIPLINE 
Het Olympia College wil zo efficiënt en effectief mogelijk omgaan met de financiële middelen die zij ontvangt van de rijksoverheid en 
de gemeente. Een sterke begrotingsdiscipline is noodzakelijk om de komende jaren de continuïteit van de organisatie te waarborgen. 
Binnen de scholengroep Nieuw Zuid wordt jaarlijks een realistische meerjarenbegroting en formatieplanning opgesteld. Op scholen-
groep niveau worden sturingsmogelijkheden ingericht om de uitgaven te controleren en zo nodig bij te stellen. Het komende jaar 
wordt het actief werken met budget- en portefeuillehouders ingericht. Sturen vanuit financiële kaders, meer zicht op de uitgaven en 
keuzes daarin 

ADEQUATE HUISVESTING 
Onderwijskundige ontwikkelingen, krimp of groei van het leerlingenaantal en uitbreiding van het onderwijsaanbod, opleidingsmo-
gelijkheden en typen kunnen consequenties hebben voor de huisvesting. Het realiseren van een veilig en aantrekkelijk schoolgebouw 
waarin gunstige voorwaarden worden gecreëerd voor leren verhoogt de aantrekkelijkheid van de school en draagt bij aan optimale 
onderwijsresultaten. Het Olympia College staat op de lijst van de 50 slechtste onderwijs gebouwen in de Gemeente Rotterdam. De ge-
meente heeft toegezegd dat er voor 2018 wordt gestart met een duurzame renovatie. Deze renovatie is hard nodig om het onderwijs 
te kunnen geven dat past bij de doelgroep en onze onderwijs doelstellingen. 

COMMUNICATIE EN PROFILERING 
De komende jaren willen we het onderwijsconcept van het Olympia College verder versterken en meer zichtbaar maken. We voeren 
onze huisstijl consequent door in alle communicatie uitingen om zo de herkenbaarheid te vergroten. In onze communicatie boodsc-
hap staat ons onderwijsconcept centraal. Wij staan voor kwalitatief onderwijs op maat, waarin we goed kijken naar de mogelijkheden 
van de leerling. Ons onderwijs is flexibel ingericht: de schotten tussen het praktijkonderwijs, VMBO en het Entree onderwijs zijn weg. 
Het leren op school wordt zoveel mogelijk ook in een levensechte context aangeboden, opleidingen organiseren we samen met het 
bedrijfsleven. Met deze boodschap willen we ons profileren richting (toekomstige) leerlingen en hun ouders. Daarnaast informeren 
we ook belanghebbenden, partners waar we nu of in de toekomst mee samenwerken: basisscholen, wijkteams, VO scholen, Koers VO, 
de gemeente Rotterdam, het bedrijfsleven en andere actoren op het snijvlak van onderwijs en samenleving.

   In 2020
   • stuurt het management pro actief op basis van goede financiële rapportages;
   • werken we met een gezonde begroting en kunnen we de fluctuaties van leerling aantallen beter opvangen;
   • is het gebouw duurzaam gerenoveerd;
   • is het werkklimaat voor leerlingen en medewerkers aangenaam. In de tevredenheid enquêtes scoort dit onderdeel minimaal een 7;
   • is onze huisstijl sterk doorgevoerd, hierdoor is het Olympia College op de markt van het VO een bekend merk;
   • is ons onderwijsconcept een voorbeeld voor anderen;
   • zijn de belanghebbenden van het Olympia College goed geïnformeerd over het onderwijs aanbod van het Olympia College.
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BIJLAGE 1  PEDAGOGISCH KLIMAAT OLYMPIA COLLEGE

Het pedagogisch klimaat van de school, als leer- en sociale omgeving  staat in verbinding met de pedagogische doelen die de school 
heeft opgesteld 

   We willen graag dat kinderen zich ontwikkelen tot personen  die:
   1.  zichzelf en anderen waarderen in hun eigen unieke groeiproces
   2.  respectvol handelen naar henzelf, naar anderen toe en ten opzichte van hun omgeving
   3.  vertrouwen hebben in zichzelf, in anderen en in hun omgeving
   4.  zich verbonden voelen met kleinere en grotere gemeenschappen en de samenleving als geheel, daarin kunnen en willen parti-
        ciperen en daarin een eigen plaats innemen
   5.  hun eigen verantwoordelijkheid hebben ten opzichten van zichzelf, anderen en hun omgeving
   6.  binnen de ruimte, die hen geboden wordt, initiatieven nemen, risico’s durven nemen, fouten durven maken en uitdagingen aan-
        gaan
   7.  zichzelf kennen en zichzelf verder ontwikkelen in sociaal, emotioneel, motorisch, cognitief, creatief en ethisch opzicht
   8.  kritisch reflecteren op hun kennis en op hun handelen en hun houding in relatie tot zichzelf, anderen en hun omgeving waardoor 
        zij geleidelijk aan hun eigen waarden en normen ontwikkelen en mede in relatie daartoe hun eigen keuzes maken. 

Deze doelstellingen vertalen we in gewenst gedrag, regels en gedragscodes. Dit gewenst gedrag wordt voorgeleefd (het respectvol 
en consequent nakomen van de afspraken en de gestelde regels) door de volwassenen en door leerlingen nageleefd en tot gewoon-
tegedrag ingeslepen: Dat is gewoon. Zo hoort het. 
Elk kind is autonoom. Het krijgt de kans eigen keuzes te maken, zelf verantwoordelijkheid te nemen en initiatieven te tonen. Zo groeit 
het gevoel voor eigenwaarde op een natuurlijke manier.

Voorwaarden voor een goed pedagogisch klimaat:

 

In dit klimaat acteren leerlingen en ouders, docenten, management en ondersteunend personeel.

De school is een veilige plek waar leerlingen met plezier en vertrouwen naartoe komen en zich als persoon en als leerling kunnen 
ontwikkelen. Om dat te bereiken hebben we duidelijke afspraken gemaakt over de wijze waarop we met elkaar omgaan en de manier 
waarop ons onderwijs is ingericht.

Leerlingen kunnen zich in de klas alleen ontwikkelen als ze zich veilig en vertrouwd voelen. Door hun leer- en gedragsproblematiek 
zijn veel van de kinderen dit gevoel van vertrouwen kwijt. Daarom realiseren wij op onze school een klimaat waarin leerlingen hun 
angsten en onzekerheden zo veel mogelijk kunnen overwinnen. In dit klimaat durven de kinderen (weer) te leren en te vertrouwen 
op hun eigen kracht. Zo kunnen ze, binnen de grenzen van ontwikkelingsmogelijkheid zelfstandiger worden en leren zelf verant-
woordelijkheid te nemen. 

We hebben duidelijke afspraken over de manier waarop we met elkaar omgaan. We streven daarbij naar acceptatie, individuele aan-
dacht en bevestiging. We maken gedrag steeds bespreekbaar, waarbij we vooral positieve verwachtingen uitspreken. We benoemen 
en belonen gewenst gedrag, nemen een objectieve houding aan bij ongewenst gedrag en geven zo nodig (gedrags)alternatieven. We 
stimuleren het samenwerken van leerlingen en geven ruimte aan de eigen ontwikkeling van iedere leerling. Vanwege de specifieke 
problematiek van de leerlingen op onze school besteden we veel aandacht aan de sociale en emotionele ontwikkeling ( leefstijl en 
diverse trainingen zoals sova, rots en water, faalangst reductietraining en sociale weerbaarheid). 
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Binnen de school besteden we sinds een aantal jaren expliciet aandacht aan autonomie en zelfstandigheid. Hieraan wordt in de klas-
sen concreet vorm gegeven. Wij vinden zelfstandigheid van leerlingen tevens belangrijk voor het oplossen van problemen, om het 
zelfvertrouwen te ontwikkelen en om zicht te krijgen op eigen mogelijkheden. Afhankelijk van ontwikkelingsmogelijkheden wordt er 
gewerkt met een week- of periodeplanning, waarbij de leerlingen leren  zelfstandig te plannen, uit te voeren en te controleren. Zo-
doende leren de kinderen om verantwoordelijkheid te dragen voor schoolwerk dat buiten de directe aanwezigheid van de leerkracht 
gemaakt moet worden. Ook het werken in het OLC aan een opdracht zonder toezicht van een docent dient tot het vergroten van de 
zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.

Naast deze praktische opzet om de zelfstandigheid te vergroten , is een van onze doelen om ook de zelfverantwoordelijkheid van 
leerlingen zo optimaal mogelijk te benutten. De  mentorgesprekken nemen daarbij een centrale plaats in. In deze gesprekken stellen  
leerlingen in overleg met hun mentor  hun doelen vast voor de komende periode. Deze doelen kunnen zowel op sociaal emotioneel 
gebied liggen als op het gebied van (school) vaardigheden. Om gesprekken te structureren en ook overdraagbaar te maken gebruiken 
we daarbij de opzet IOP (Individueel Ontwikkelings Plan). 
In alles wat we doen streven we ernaar om kinderen succeservaringen te laten opdoen, zowel in de sociale omgang met anderen 
(kind- volwassene/docent- leerling) als in het leren. We leren de kinderen zichzelf te accepteren en om te gaan met mogelijkheden 
en beperkingen. Succeservaringen worden gekoppeld aan eigen inzet en geven leerlingen het vertrouwen dat ze iets op eigen kracht 
kunnen.  De vertrouwensrelatie wordt daarmee versterkt

Veel van de leerlingen hebben een grote behoefte aan structuur. Docentgedrag en lesstructuur staan in het teken van duidelijkheid 
en voorspelbaarheid. Om dit zo goed mogelijk gestalte te geven werken we al een aantal jaren met de uitgangspunten van GIP-XL. 

VEILIGHEID
Veiligheid is op elke school van groot belang.  In een veilig klimaat zal de leerling  zich prettig voelen en tot betere prestaties in staat 
zijn. Voor veiligheid zijn een aantal belangrijke afspraken gemaakt  op het gebied van structuur en regels. 

   Op schoolniveau hebben we de volgende vijf gouden regels vastgesteld:
   1.  We respecteren elkaar
   2.  We houden onze school veilig en schoon
  3.  We helpen elkaar
  4.  We zijn actief in de les
  5.  We spreken Nederlands met elkaar



SCHOOLPLAN 2016 - 2020

BIJLAGE 2  LEERLINGAANTALLEN

LEERLINGAANTALLEN 
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   VMBO 
   AKA
   PrO
   ISK

   Totaal

2009
    90
  142 
  195

  427

2010
    76
  112
  199

  387

2011
    60
    93
  161

  314

2012
    97
    29
  176

  302

2013
    89
    27
  212

  328

2014
    90
    32
  227
    87

  436

2015
    82
    26
  263
    59

  430
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