
1 
 

Jaarplan Het Vlier 2018 - 2019 
 
Dit plan omvat de doelen voor het schooljaar 2018 – 2019.  Opnieuw spreken we over continuïteit en 
vernieuwing. Te veel accent op nieuwe zaken haalt aandacht weg bij ontwikkelingen die de afgelopen 
jaren zijn ingezet. Vernieuwing is noodzakelijk om Het Vlier bij de tijd te houden.  
 
Onderwijskundig beleid 
Docenten vormen de kern van goed onderwijs. Ons onderwijs wordt gegeven door bevoegde en 
gedreven docenten, ondersteund door gemotiveerde niet-lesgevende collega’s. Alle docenten 
streven ernaar dat hun leerlingen die resultaten behalen die bij hun capaciteiten passen. We streven 
naar extra uitdagingen voor leerlingen op alle niveaus, binnen én buiten de school.  
 
• De opbrengsten zijn bovengemiddeld goed. Alle vakken op het havo scoren v.w.b. de 

examenresultaten boven het landelijk gemiddelde, op het vwo bij de beste 30%. 
• We zetten K-tijd geregeld en gestructureerd in ter ondersteuning van C-tijd bij lastige lesstof of 

voor groepen leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. De komende jaren zal het verband 
tussen C- en K-tijd nadrukkelijker worden aangebracht. Docenten weten waar de zwakke punten 
van hun leerlingen liggen. Als K-uren C-tijd opvolgen, worden de leerlingen nog beter ondersteund. 
In het eerste semester vragen we alle vakken herhalings- en/of introductieprogramma’s voor de 
vierdeklassers op te zetten. Elke vakgroep heeft hiertoe een plan. 

• In het 4e leerjaar heeft elk vak elk kwart voorspellende opdrachten en/of toetsen. 
• We stimuleren gemotiveerde en getalenteerde leerlingen om deel te nemen aan extra activiteiten 

binnen en buiten de school. 
• We blijven het mentoraat en LOB verbeteren. Alle mentoren ‘spiegelen’ de wensen en 

verwachtingen van hun leerlingen in relatie tot hun capaciteiten. 
• Naast kwalificatie besteden alle docenten aandacht aan burgerschapsvorming (socialisatie en 

persoonsvorming). 
• Passend onderwijs: gesprekstraining voor nieuwe mentoren,  handelingsgericht werken EP. 

 
HRD-beleid 
Het personeelsbeleid is gericht op het in stand houden van een kwalitatief hoogwaardig 
docentencorps en het zo prettig mogelijk kunnen functioneren van alle collega’s. Zij bepalen immers 
het succes van de school. De schoolleiding handelt vanuit gezond verstand en gevoel. Iedereen zet 
zich flexibel in voor de school en voor onze leerlingen. We gaan uit van een growth mindset. 
 
• Elke collega voert jaarlijks meerdere korte gesprekken met een lid van de schoolleiding waaronder 

tenminste één functioneringsgesprek gekoppeld aan een enquête en/of feedback door collega’s. 
• De kernwoorden bij deze gesprekken zijn  voortdurende aandacht en maatwerk. 
• De training didactisch coachen wordt voortgezet en onderhouden. Iedere collega staat open voor 

het geven en ontvangen van feedback/feedforward. Drie collega’s worden beeldcoach. 
• Een twaalftal mentoren volgt de training mentoraat en eigenaarschap. Deze training wordt de 

komende jaren doorgezet voor anderen. 
• We gaan door met leren aan en van elkaar op de werkvloer. Elke vakgroep gaat op schoolbezoek. 
• Waar mogelijk pakken we de werkdruk aan. Bij besluiten is werkdruk onderdeel  van de afweging.  
• Elke collega is voldoende ICT-vaardig voor zijn werk. Indien gewenst, volgt interne bijscholing. 
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Sociale veiligheid 
Het Vlier is een verzamelpunt voor alle havo- en vwo-bovenbouwleerlingen uit Deventer en 
omstreken. Elke leerling en collega, ongeacht afkomst, religie, politieke opvatting of sexuele 
geaardheid  voelt zich thuis én gewaardeerd op Het Vlier. Alle collega’s en leerlingen zijn betrokken 
bij de veiligheid op school. 
 
• Elke collega is alert op ongewenst gedrag en ongewenste situaties binnen Het Vlier en treedt direct 

op als dat nodig is. 
• We verwachten van leerlingen dat ook zij verantwoordelijkheid nemen voor een veilige school. 
 
Kwaliteitsbeleid 
We streven ernaar onze kwaliteit te behouden en steeds verder te versterken. Kwaliteit raakt vrijwel 
alle aspecten van het schoolleven maar is vooral gericht op de onderwijskwaliteit. Elke collega vindt 
kwaliteitsbewaking van zijn werk en van dat van zijn vakgroep vanzelfsprekend. 
 
• Alle vakgroepen streven naar een optimale aansluiting met de onderbouw en met het 

vervolgonderwijs. 
• Met de onderbouwscholen wordt onderzocht waar de determinatie kan worden verbeterd, onder 

andere naar aanleiding van de toetsresultaten (vakken en individuele leerlingen). 
• Elke vakgroep handelt ieder kwart volgens de handleiding kwaliteitszorg voor vakgroepen. Toetsen 

worden zoveel mogelijk gebenchmarkt. 
• Een werkgroep komt met tips voor het verbeteren van formatieve en summatieve toetsen. 
• De onderwijsresultaten worden geregeld met de vakgroepen geëvalueerd. Indien nodig maken 

vakgroepen een herstelplan. 
• De resultaten van de leerlingenenquêtes worden per vakgroep en voor de school samengebracht. 

 


