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  Locatiebeleidsplan AALDERINKSHOEK 
 

 

2017-2020 
 
Locatie:                        Aalderinkshoek 
 
Directeur:                     Drs. F. Schoondermark 
 
1. Inleiding   
 
In de afgelopen beleidsperiode 2013-2017 is met vereende krachten hard en succesvol 
gewerkt aan kwaliteitsverhoging en de verwachting is dat we deze kwaliteit kunnen 
consolideren en mogelijk nog verder kunnen ontwikkelen als we als totale schoolteam, samen 
met de leerlingen, meer op elkaar ingespeeld raken.  
 
Het locatiebeleidsplan is tot stand gekomen binnen stichtings- en instellingsbeleid. De 
locatieleiding heeft dankbaar gebruik gemaakt van de inbreng vanuit de teams, de ouderraad, 
de leerlingenraad, het recente rapport van de inspectie, formele en informele gesprekken 
met bij de locatie betrokkenen. De voorlopige resultaten van de ‘lunchgesprekken’ 
bevestigen de wenselijkheid om samen te werken aan een aantal kernpunten, afgeleid uit 
onze missie en onze wensen naar de toekomst.  
 
2. Situatieschets locatie 
 
De locatie Aalderinkshoek is een havo-vwo-gymnasium/atheneum en tto locatie met vmbo-
t/havo-instroom en telt bijna 700 leerlingen, waarvan een flink deel vanaf klas 4 vanuit de 
locatie Rijssen instroomt.  
o Locatie Aalderinkshoek maakt, samen met de twee andere vestigingen, deel uit van een 

financieel gezonde school. De instroom van leerlingen in de regio laat om demografische 
redenen in de komende jaren een daling zien.  

o De locatie heeft de opdracht om, binnen een sterk concurrerende markt van VO in Almelo 
en omgeving, het leerlingenaantal op niveau te houden. Dat vereist een bezinning op ons 
aanbod (gymnasium, tto, mogelijkheden van havo). De kracht van de locatie is de 
schaalgrootte. 

o De locatie valt onder regulier toezicht van de onderwijsinspectie. In de afgelopen 
beleidsperiode is veel aandacht en energie besteed om het vwo weer op voldoende 
niveau te krijgen na enkele jaren van tegenvallende examenresultaten. Dat is, dankzij de 
inspanningen van de medewerkers goed gelukt.  

o Het onderwijs wordt gegeven in een goed onderhouden schoolgebouw, dat functioneel 
up-to-date is. De werkplek voor docenten zal in de nieuwe beleidsperiode aan nieuw te 
stellen eisen gaan voldoen. 

o Met het oog op de energieverspilling door gebrek aan isolatie, de nieuwe eisen aan 
luchtkwaliteit in de lokalen en regeltechnische zaken rond de verwarming van het 
gebouw zullen vanuit het huisvestingsfonds van de Stichting Carmelcollege middelen 
worden vrijgemaakt voor moderniseringen. 

o De locatie wil door maatwerk en differentiatie talenten van leerlingen ontwikkelen, 
waarbij begaafde leerlingen extra uitdagingen ervaren (Olympiades, debating etc.) en 
minder begaafde leerlingen extra ondersteuning krijgen.  

o ICT heeft op de locatie heel belangrijke rol. Door de digitale leeromgeving, het gebruik 
van het elektronische leerlingvolgsysteem, de inzet van ICT in de klas is het 
computergebruik steeds nadrukkelijker onderdeel van de dagelijkse schoolpraktijk 
geworden. Het gebouw is goed voorzien van wifi-points en vormt geen belemmering voor 
van computergebruik in de lessen meer.  
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3. Missie en visie  

 
1. Het gaat om jou: we willen een veilige, zorgzame school zijn en blijven voor 

leerlingen, ouders en personeel, waarin aandacht voor elkaar en voor het leerproces 
leidt tot samen werken en samenwerken. Een positief werk- en leerklimaat waarin 
complimenten geven een hoofdrol heeft; 

2. School zijn we samen: Het geven en vragen van feedback aan leerlingen en aan 
elkaar (horizontaal en verticaal) versterkt ons gezamenlijk leren en werken. Daarbij 
geldt: niet praten over, maar praten met. 

3. Ook hier ben je thuis: we zorgen er samen voor dat leerlingen, ouders en 
medewerkers zich thuis voelen: Een zichtbaar en veilig leer-, werk- en informeel 
klimaat voor leerlingen en personeel, inclusief locatieleiding. Goede werkruimtes 
voor docenten en leerlingen horen hierbij. 

4. Leren doe je overal: We willen met beide benen in de maatschappij staan en geven 
vorm aan de ontwikkelingen in onze wereld, dichtbij en veraf. Door 
bedrijfsbezoeken, gastlessen (Jetnet/technologie), debatteren, 
internationaliseringsprojecten en door het inspelen op actuele thema’s in de lessen 
zelf, bereiden we de leerlingen voor op een steeds veranderende wereld vol taal en 
technologie. 
 

4. Leerlingen en het onderwijs 
 
Leerlingen verwachten meer van school dan alleen goed onderwijs, maar de school verwacht 
ook meer van leerlingen. Onze locatie is -behalve een sociale ontmoetingsplaats- vooral een 
veilige ruimte waarin talenten ontdekt en ontwikkeld worden. In de vorige beleidsperiode is 
RTTI als bron van feedback op het eigen leerproces ingevoerd. Leerlingen ervaren daarvan 
voordelen, maar ze missen een consequente toepassing ervan.  
 
Leerlingen worden door de mentoren, vakdocenten en decaan, samen met hun ouders, in een 
systematische loopbaanoriëntatie en beroepskeuzebegeleiding vanaf de ouderbouw 
voorbereid op belangrijke keuzemomenten in hun schoolcarrière. De profielkeuze en 
voorlichting over vervolg(on)mogelijkheden worden hierbij in relatie worden gebracht met de 
persoonlijke competenties van de leerlingen.  

 
De invloed die de leerlingen(raad) op de dagelijkse gang van zaken uitoefenen is in de 
afgelopen jaren wisselend. Er zijn slechts een paar dringende wensen van de leerlingen voor 
toekomstig beleid: 

1. Consistentie van beleid: Leerlingen willen graag dat docenten voorspelbaarder zijn. 
Ze zien te vaak inconsequentie ten aanzien van regels en afspraken. In overleg met 
de leerlingenraad zullen regels en afspraken (waaronder het leerlingenstatuut) 
geactualiseerd worden. 

2. Communicatie: er zijn teveel media voor informatie (Som-today, Zermelo, website, 
etc) 

3. De leerlingenraad wil meer betrokken worden bij (school)ontwikkelingen. 
 
Leerlingen zijn belangrijke ambassadeurs van de school en dragen in sterke mate bij aan 
beeldvorming over onze locatie. Ze zijn tevreden over de veiligheid en de hulp die ze krijgen 
op school, maar ze ervaren te weinig inspraak en in combinatie met het hierboven genoemde 
punt over consistentie in handelen liggen hier goede mogelijkheden om de tevredenheid op 
dit gebied en de beeldvorming gunstig te beïnvloeden.  
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5. Ouders en het onderwijs 
 
De ouders die hun kinderen aan onze zorgen toevertrouwen hebben recht op onze inzet voor 
het bieden van een fijne, goede school. Anderzijds mag de school ook een beroep op ouders 
doen om de onderwijstaak aan hun kinderen zo goed mogelijk te kunnen vervullen.  
Ouders kunnen gemakkelijk contact krijgen met de school en de school betrekt ouders in de 
vorm van klantbordgroepen en ouderraad bij het onderwijs. Mentoren en, zo nodig 
teamleiders, zijn goed bereikbaar voor ouders en zij zijn pro-actief in het verstrekken van 
relevante gegevens, maar we verwachten dat omgekeerd ook van de leerlingen en hun 
ouders. De communicatie naar ouders zal geïntensiveerd worden door het vroegere 
‘Schoolplein’, met algemene informatie, in een aangepaste digitale vorm, in ere te 
herstellen.  
 
Door een goed overleg tussen ouderraad en locatieleiding wordt de betrokkenheid bij, en hun 
inzet voor het schoolleven gestimuleerd. Dat maakt dat we samen verantwoordelijk zijn voor 
de school waarin mensen samen werken en samen leven. In het schooljaar 2016-2017 heeft 
dat geleid tot inbreng van de ouderraad voor in de beleidsplannen voor 2017-2020: meer 
consistentie in schoolafspraken naar leerlingen (huiswerk in Som, studiewijzers, 
toetsbespreking, pro-actieve communicatie); doorontwikkeling laptoponderwijs; behoud 
veiligheidsbeleving; doorontwikkeling rtti. 
 
 
6. Medewerkers en het onderwijs 
 
Ons onderwijs draait om de leerling. Bij hen stimuleren wij dat ze een ambitieuze, lerende 
houding aannemen en flexibel om kunnen gaan met veranderingen om een duurzame 
maatschappelijke bijdrage te kunnen leveren. Dit vergt voorbeeldgedrag en 
veranderbereidheid van alle medewerkers binnen onze locatie. Om het beste uit de 
leerlingen te halen, moeten wij het beste uit onszelf halen. Daarbij moeten we ervoor zorgen 
dat we de taken en werkzaamheden goed verdelen en dat we waken voor een al te grote 
werkdruk in piekperioden of bij individuele collegae.  
 
Voor aanvang van de beleidsperiode willen we een geschikte methodiek gevonden hebben die 
ons stapje voor stapje helpt te verbeteren. Er zijn binnen de locatie behoeften op het gebied 
van teamvorming, intervisie, eigenaarschap en kwaliteitsdenken en die kunnen onmogelijk in 
één korte actie tot langdurige tevredenheid leiden. De samen te kiezen manier van werken 
moet bijdragen aan een professionele verbetercultuur en meer verbondenheid. Uit de 
recente ‘lunchgesprekken’ is in dit kader de volgende wens geformuleerd: Op onze locatie 
leren en werken we in een cultuur waarin transparantie en samenwerking vanzelfsprekend 
zijn; er is een gevoel van gezamenlijkheid en verbinding. Afspraken die we met elkaar maken 
hebben betekenis en we houden ons er aan.  
 
Naast de hierboven benoemde cultuurverandering blijven de volgende aandachtpunten van 
belang:  

• We streven naar vakbekwame en bevoegde werknemers 
• De docenten blijven getraind in RTTI-toetsing als belangrijk onderdeel van het 

toetsbeleid, maar ook als middel tot lesstofordening en feedbackmiddel naar 
leerlingen en hun ouders.  

• Scholing op het gebied van didactiek (differentiëren, activeren), BYOD en begeleiding 
van leerlingen heeft de hoogste prioriteit. 
 

7. Financiën en beheer 
 
In de beleidsperiode 2017-2020 zal in het gebouw de docentenwerkplek worden 
geoptimaliseerd.  Voor zover het de middelen vanuit het huisvestingsfonds van de 
Carmelstichting betreffen zullen energie- en luchtbehandelingsmaatregelen worden 
getroffen, zodat zowel het binnenklimaat als de uitgaven m.b.t. energie gunstig beïnvloed 
worden. 
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8. Resumé speerpunten 
 

1 We werken met alle geledingen zichtbaar samen aan onze 
locatiedoelen. Daardoor werken we samen aan meer consistentie van 
het gezamenlijke handelen en zijn daardoor betrouwbaar en 
voorspelbaar voor leerlingen en ouders.  

2 We geven elkaar feedback (verticaal, horizontaal) en zo mogelijk 
complimenten. We stimuleren inspraak van leerlingen. Op didactisch 
gebied hebben we steun van een verdere inzet van RTTI waar het kan en 
andere vormen van systematische feedback waar RTTI tekort schiet 
(Movreta). 

3 We ontwikkelen onze didactiek en activeren de leerlingen. We houden 
daarbij rekening met verschillen. Daarbij zetten we BYOD goed in. 

4 De ondersteuningsstructuur binnen de locatie zal, met het oog op 
passend onderwijs, worden doorontwikkeld en zo mogelijk verder 
professioneel ondersteund. 

5 We versterken onze interne en externe communicatie en we betrekken 
leerlingen nadrukkelijker bij de beleidsvorming. 

6 Bij de plaatselijke ontwikkelingen in de leerlingenaantallen moeten we 
ons marktaandeel behouden door sfeer en kwaliteit, maar ook door het 
onderwijsaanbod. Dat leidt tot een bezinning op de positie van onze 
locatie (m.n. gymnasium, tto, havo) en adequate inzet van PR-middelen 
(leerlingen en medewerkers zijn in dit opzicht belangrijke ambassadeurs 
van de school/locatie, in- en extern). 

7 Door de invoering van ‘passend onderwijs’ wordt er vaker een beroep 
gedaan op specifieke professionaliteit van docenten. De 
ondersteuningsstructuur wordt inhoudelijk en, binnen de formatieve 
mogelijkheden van de locatie, personeel versterkt.   
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TEAMBELEIDSPLAN 2017-2020 

 
Locatie: Aalderinkshoek 
 
Team: onderbouw 
 
Teamleider: F. Kleinheerenbrink 
 
1. Inleiding: 
In de afgelopen beleidsperiode hebben we ons erg gericht op het verbeteren van de 
kwaliteit, zodat we als school weer op een niveau komen die binnen de Stichting 
Carmelcollege als norm wordt gesteld en die op grond van de indicatoren van de inspectie 
als voldoende wordt aangemerkt. Hierbij is inhoudelijk gesleuteld aan lesprogramma’s en 
toetsing. In een pilot is gewerkt aan activerende didactiek en differentiatie. In de komende 
periode wordt verder gewerkt aan versterking en uitbouwen van deze programma’s. Byod 
heeft met wisselend succes z’n intrede gedaan, maar inzet van de laptop als middel om 
kwalitatief goed onderwijs te verzorgen zal meer geïntegreerd in de didactiek een plaats 
gaan krijgen.  
 
Het beleidsplan van de vorige periode is geëvalueerd in het team onderbouw en in het team, 
maar ook teamoverstijgend zijn de thema’s voor de komende beleidsperiode vastgesteld en 
is besproken welke speerpunten op de voorgrond staan en welke doelen wij ons stellen. 
Omdat binnen het bovenbouwteam ongeveer dezelfde speerpunten gelden (wellicht soms 
met een wat ander accent) is er een sterke analogie tussen onderbouw- en bovenbouwplan 
(evenals in de vorige periode). 
 
 
2. Korte beschrijving van de huidige situatie: 
      Opbouw van het team 
Het team onderbouw is de afgelopen jaren aan behoorlijke personele verandering 
onderhevig geweest. Door personele wisselingen is het team behoorlijk veranderd in 
samenstelling. Daarbij is het team verjongd, maar er zijn ook collega’s geweest die slechts 
korte tijd op de locatie konden werken t.g.v. de beschikbare formatieruimte. Ook zijn, 
t.g.v. ziekte, enkele teamleden voor vervanging toegevoegd met tijdelijke contracten. 
 
Binnen het team onderbouw ontstaat nu een mix van collega’s die voor langere tijd op het 
Pius X College werken, maar ook collega’s die aan het begin van hun onderwijscarrière 
staan. Het is een enthousiaste en bevlogen groep, die graag aan onderwijsontwikkeling 
werkt, maar ook een kritische groep. Een valkuil van enthousiasme is ook dat er teveel kan 
worden aangepakt, waardoor ontwikkelingen niet goed uit de verf zullen omen. 
 
     Ontwikkelingen de afgelopen beleidsperiode 
In de afgelopen jaren is het nodige gebeurd op gebied van RTTI: docenten hebben leren 
werken met dit instrument als middel de toetsen te analyseren. Het is echter nog niet 
(structureel) ingezet als middel om leerlingen op passende wijze van feedback te voorzien. 
Er is in het vorige teamplan wel geconstateerd dat implementatie van RTTI langer gaat 
duren dan één beleidsperiode. In de komende periode komt het accent meer te liggen op het 
geven van feedback. Het is in de afgelopen periode ook gebleken dat RTTI niet in alle 
gevallen een toereikend instrument is. Vooral daar waar het vaardigheden betreft zullen en 
kunnen ook andere middelen worden ingezet; in de komende beleidsperiode zullen hier ook 
instrumenten moeten worden ontwikkeld en ingezet. 
 
3. Aandachtspunten rondom het thema ‘leerlingen en het onderwijs’ 
3.1. Gerichte feedback geven aan leerlingen; inzet van RTTI en andere 
feedbackinstrumenten 
Met RTTI is in de afgelopen periode een start gemaakt. Dit instrument blijkt echter niet het 
enige om leerlingen van goede feedback te voorzien, maar blijft in de komende periode wel 
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een middel dat ingezet wordt om de leerling in zijn of haar leren voort te helpen. 
- De leerling staat daarbij centraal; feedback is gericht naar de leerling en ouders kunnen 
meekijken. Feedback geven (zowel individueel als naar de groep) is onderdeel van elke les 
en is waarneembaar vanuit lesobservaties. Met de gerichte feedback krijgen leerlingen 
inzicht in de leerstrategie waarmee hij deze kan oefenen en onder de knie krijgt. Binnen 
elke sectie wordt een overzicht gemaakt van strategieën die daar van toepassing zijn 
(bijvoorbeeld: informatieverwerking bij toepassing van bronnen) 
- Verdere implementatie van RTTI als middel waarmee docent en mentor naar de leerling de 
informatie kunnen geven over hoe zijn leerproces verder geoptimaliseerd kan worden. 
Iedere docent kan hiermee omgaan vanuit zijn rol als docent maar ook als mentor. 
- Ook andere factoren worden ingezet om feedback te geven, bijvoorbeeld de 
gedragscomponent (OMZA). Er wordt een keuze gemaakt voor gebruik van OMZA of voor 
notities in SOMtoday. 
- De talendocenten ontwikkelen en gebruiken een middel waarmee ook goede feedback kan 
worden gegeven op de vaardigheden die daar aan de orde komen. 
 
3.2. Activerende didactiek en differentiatie (als aanzet tot gepersonaliseerd leren) 
In schooljaar 2015-2016 is een werkgroep gestart met trainingen om gedifferentieerde lessen 
te ontwikkelen. Vanuit deze groep is toen al de wens geuit hiermee verder te gaan en de 
groep uit te bouwen. Ook voor de komende jaren willen we de groep verder uitbouwen, 
waarbij alle vaksecties aansluiten en er een verspreiding over zowel onderbouw als 
bovenbouwdocenten komt. Door middel van activerende didactiek en differentiatie willen 
we leerlingen meer zelf verantwoordelijk maken voor hun leerproces. 
- Streven is in eerste instantie binnen 60 tot 70% van de lessen activerende didactiek toe te 
passen (voorwaarde om daarna ook te gaan differentiëren). Activerende didactiek houdt in 
dat leerlingen actief in de les bezig zijn met het verwerken van leerstof: via opdrachten 
worden leerlingen aangespoord om zich lesstof eigen te maken. Onder activerende didactiek 
verstaan we niet het enkel leerlingen huiswerk laten maken in de klas. 
- Streven is ook dat minimaal de helft van de docenten in zijn/haar lessen werkvormen met 
differentiatie gaat toepassen. Het aantal lessen met differentiatie wordt in de komende 
jaren uitgebreid tot de helft. Onder differentiatie wordt verstaan dat binnen de klas 
onderscheid wordt gemaakt tussen leerlingen in leerstijl, tempo en niveau wat betreft de 
aanpak en verwerking van de lesstof. Onder differentiatie verstaan we niet het enkel 
parallel verwerken van de lesstof in groepjes die willekeurig zijn vastgesteld. 
- Wat gepersonaliseerd leren betreft wordt in de komende periode bekeken of we van 
lesaanbod via gedifferentieerde aanpak naar een gepersonaliseerde aanpak kunnen komen. 
Hier zullen enkele pilots worden gestimuleerd. 
- De werkgroep zal worden uitgebreid, waarbij de docenten die wat meer ervaring hebben 
gekoppeld worden aan docenten die met differentiatie in de klas starten. De groep zal als 
een expertgroep dienen. Er wordt scholing en intervisie georganiseerd waar nodig om het 
proces van implementatie te ondersteunen. Het streven is per jaar 5 tot 6 nieuwe collega’s 
te laten aansluiten. 
 
3.3. Byod: visie aanscherpen, afspraken voor de toekomst 
De laptop blijft een middel ter ondersteuning van het leerproces: hiermee kan lesstof 
inzichtelijk worden gemaakt en kan worden geoefend om deze onder de knie te krijgen. Bij 
gedifferentieerde lessen is een laptop niet noodzakelijk, maar wel een belangrijk hulpmiddel 
om tot differentiëren te komen. Dit kan in de klas worden gebruikt maar ook thuis ter 
voorbereiding of bij het oefenen van de lesstof. Gebruik van laptops is op dit moment 
algemeen in de onderbouw.  
- Ingezette beleid m.b.t. byod blijft in de toekomst gehandhaafd (toepassing in alle lessen) 
- Er is behoefte aan afspraken m.b.t. het juiste gebruik van de laptop in de klas. 
 
3.4. Passend onderwijs 
Er komen steeds meer leerlingen met een bijzondere onderwijsbehoefte op school. Er zijn op 
dit moment voorbeelden van 4 tot 5 leerlingen per klas. De problematiek is erg divers. 
Docenten voelen zich handelingsverlegen en weten niet hoe ze aan de onderwijsvraag van 
deze leerlingen moeten voldoen, zeker niet in een volle (soms overvolle) klas.  
- Docenten krijgen training en scholing hoe om te gaan met leerlingen met een bijzondere 
onderwijsvraag. Dit moet gaan over concrete onderwerpen: structuur aanbieden, wat is 
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duidelijke instructie, controlelijstjes maken, duidelijk huiswerk opgeven, enz. Per schooljaar 
wordt 1 studiedag aan een thema Passend Onderwijs besteed (concrete en 
handelingsgerichte onderwerpen). 
- Er komt een ruimte op school die continu bezet is en waar leerlingen terecht kunnen die 
een time-out nodig hebben; hier is opvang aanwezig die bekwaam is om de leerlingen op een 
juiste manier op te vangen. Dit wordt toegevoegd aan het Pluspunt. Deze ruimte mag nooit 
als strafruimte worden ervaren. 
 
3.5. Huiswerkbeleid 
- Er wordt een beleidsstuk gemaakt over huiswerk door docenten uit de onder- en 
bovenbouw. In dit beleid wordt, naast de regels die gelden t.a.v. het opgeven en maken van 
huiswerk, ook geformuleerd wat het doel is van huiswerk maken, wat de rollen van diverse 
betrokkenen zijn, hoe betrokkenen worden geïnformeerd over het doel hun rol en wat dit 
betekent. Doel is om huiswerk functioneel te laten zijn en leerlingen ertoe te bewegen dat 
huiswerk ook te gaan doen. 
- Afspraken die in het beleid worden gemaakt worden door alle betrokkenen nageleefd. 
 
3.6. Pre-university en andere programma’s voor getalenteerde leerlingen 
- Locatie Aalderinkshoek neemt deel aan het pre-university programma voor getalenteerde 
leerlingen; onderbouwleerlingen met goede schoolprestaties krijgen de mogelijkheid zich in 
te schrijven voor masterclasses die door Universiteit Enschede zullen worden verzorgd. Dit 
binnen de regels en selectiecriteria van de universiteit. 
 
4. Aandachtspunten rondom het thema ‘ouders en het onderwijs’ 
4.1. Gerichte feedback geven aan leerlingen: ouders kunnen “meekijken” in de 
feedback 
Zie punt 3.1; ouders kunnen via RTTI-online meekijken naar de feedback die aan leerlingen 
wordt gegeven. 
 
4.2. Informatie over thema’s aan ouders 
- Tijdens ouderavonden zal meer algemene informatie aan ouders worden gegeven over 
specifieke thema’s, bijvoorbeeld de rol van ouders bij het maken van huiswerk, de rol van 
ouders bij het geven van feedback. Hiermee proberen we de ouders wat actiever te 
betrekken bij het leerproces van hun kind. 
5. Aandachtspunten rondom het thema ‘medewerkers en het onderwijs’ 
 
5.1. Waardering voor prestaties van teamleden 
- Als teamleider waardering geven waar mogelijk en nodig (tijdens formele gesprekken, maar 
ook daar buiten). 
- Flitsbezoeken in lessen. 
- In teamvergaderingen is ruimte om ‘good practices’ te delen; zowel teamleider als elk 
individueel teamlid kan hiertoe actie ondernemen. 
 
5.2. Communicatie, eenduidige regels, nakomen van afspraken, aanspreken op niet 
nakomen 
- Verbetering in organisatie en uitvoering van teamvergadering: agenda op tijd uit, actieve 
vergaderingen waarin in subgroepen wordt gewerkt, verslagen met actielijsten (vergadering 
begint ook met het checken van de actielijst van de vorige vergadering), 
verantwoordelijkheid van teamleden duidelijk stellen. 
- Elkaar aanspreken op niet nagekomen afspraken (op elk niveau); mogelijk een training op 
feedback geven. 
- Regels zijn op verschillende plekken te vinden en zijn via het vademecum te benaderen. 
Een groep docenten gaat bekijken of ze allemaal nog van toepassing zijn en gaat waar nodig 
regels herformuleren. Het gaat hier om regels en afspraken naar leerlingen en om regels en 
afspraken voor personeel. 
 
5.3. Intervisie 
Het doel van intervisie is van elkaar te leren. Intervisie gebeurt tussen collega’s in een 
veilige omgeving; gelijkwaardigheid in een intervisiegesprek is hierbij een noodzakelijke 
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voorwaarde. Intervisie heeft een grote waarde voor het eigen functioneren. Het heeft tevens 
grote waarde in het elkaar leren kennen. 
- Over 3 jaar zien we intervisie over de gehele locatie (binnen de sectie en over de secties). 
Dit moet groeien  
- Binnen de teamvergadering worden activiteiten georganiseerd waarmee intervisie kan 
worden bevorderd. Dit begint met elkaar leren kennen. 
 
 
6. Overige aandachtspunten  
 
6.1. Tto en gymnasium upgraden 
We merken dat het aantal leerlingen dat kiest voor tto de afgelopen jaren is afgenomen. De 
concurrentie in Almelo speelt hier een rol: alle scholen voor VO hebben een aanbod voor de 
vwo+ leerling. Het aantal leerlingen dat kiest voor gymnasium is klas 1 nog redelijk stabiel, 
maar in de onderbouw neemt dit aantal sterk af.  
- Een werkgroep met docenten en teamleiders gaat voorstellen doen voor acties waarmee 
tto en gymnasium weer beter op de kaart worden gezet. Bijvoorbeeld basisschoolleerlingen 
al in een vroeger stadium Engels of Latijn / Grieks geven door onze docenten. Of acties in de 
onderbouw waarmee de leerlingen tto en gymnasium meer het gevoel krijgen dat ze met een 
speciale opleiding bezig zijn. 
- Er wordt in de komende periode onderzocht of tto op havo-niveau haalbaar is voor onze 
school. Er worden vooraf criteria gesteld op basis waarvan een beslissing hierover wordt 
gedaan. In de haalbaarheid wordt meegenomen de capaciteit en mogelijkheden binnen onze 
school om de lessen dan weg te kunnen zetten. Het onderzoek wordt op locatieniveau 
uitgevoerd. 
 
6.2. Evaluatie en borging 
Bij de evaluatie van het vorige beleidsplan en tijdens de lunchgesprekken is naar voren 
gekomen dat er onvoldoende aandacht is geweest voor de evaluatie van ingevoerde acties. 
Bij toekomstig beleid wordt (op elk niveau) vooraf al duidelijk gemaakt wanneer er een 
evaluatie plaats vindt. Over de wijze waarop de evaluatie gaat gebeuren worden afspraken 
vooraf gemaakt (bijvoorbeeld wie erbij betrokken worden). 
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TEAMBELEIDSPLAN 2017-2020 

 
Locatie: Aalderinkshoek 
 
Team: bovenbouw havo/vwo 
 
Teamleider: Tjeerd Bax 
 
1. Inleiding: 
Het vorige teambeleidsplan stond voornamelijk in het teken staan van resultaten en afgeleid 
hiervan de aansluiting onderbouw - bovenbouw. Het schooljaar 2012-2013 waren de 
eindresultaten van 5 havo en 6 vwo ver onder de maat. Vooral het slaginspercentage van vwo 
met 76% lag ver onder het landelijk gemiddelde.  
In de afgelopen beleidsperiode hebben we ons daarom vooral gericht op het verbeteren van 
de kwaliteit, zodat we als school weer op een niveau komen dat binnen de Stichting 
Carmelcollege als norm wordt gesteld en die op grond van de indicatoren van de inspectie 
als voldoende wordt aangemerkt. Hierbij is inhoudelijk gesleuteld aan lesprogramma’s en 
toetsing 
Het beleidsplan van de vorige periode is geëvalueerd in het team bovenbouw, maar ook 
teamoverstijgend zijn de thema’s voor de komende beleidsperiode vastgesteld en is 
besproken welke speerpunten op de voorgrond staan en welke doelen wij ons stellen. Omdat 
binnen het bovenbouwteam ongeveer dezelfde speerpunten gelden (wellicht soms met een 
wat ander accent) is er een sterke analogie tussen onderbouw- en bovenbouwplan (evenals 
in de vorige periode). 
Punten die meegenomen worden vanuit de vorige beleidsperiode zijn o.a. RTTI, byod, 
huiswerkattitude en klankbordgroep. 
 
 
 
 
2. Korte beschrijving van de huidige situatie: 
Binnen het team bovenbouw hebben de nodige mutaties plaatsgevonden. Een aantal 
collega’s heeft via natuurlijk verloop afscheid genomen. Een aantal nieuwe collega’s is 
gekomen vanuit extern of vanuit het onderbouwteam. Ook in de komende beleidsperiode 
zullen de nodige mutaties plaatsvinden. 
In de huidige situatie zijn de resultaten weer op peil. Dit is aanleiding om de ingeslagen weg 
te vervolgen. 
De inhoud van dit beleidsplan vloeit voort uit team(overstijgende) werkgroepen. 
In de afgelopen jaren is het nodige gebeurd op gebied van RTTI: docenten hebben leren 
werken met dit instrument als middel de toetsen te analyseren. Het is echter nog niet 
(structureel) ingezet als middel om leerlingen op passende wijze van feedback te voorzien. 
Er is in het vorige teamplan wel geconstateerd dat implementatie van RTTI langer gaat 
duren dan één beleidsperiode. In de komende periode komt het accent meer te liggen op het 
geven van feedback. Het is in de afgelopen periode ook gebleken dat RTTI niet in alle 
gevallen een toereikend instrument is. Vooral daar waar het vaardigheden betreft zullen en 
kunnen ook andere middelen worden ingezet; in de komende beleidsperiode zullen hier ook 
instrumenten moeten worden ontwikkeld en ingezet. 
 
3. Aandachtspunten rondom het thema ‘leerlingen en het onderwijs’ 
3.1. Gerichte feedback geven aan leerlingen; inzet van RTTI en andere 
feedbackinstrumenten 
Door middel van feedback wisselen leerlingen en docent informatie uit over elkaars houding 
en gedrag. Bij gerichte feedback wordt besproken waar kansen en bedreigingen liggen voor 
de leerling. 
Met RTTI is in de afgelopen periode een start gemaakt. Dit instrument blijkt echter niet het 
enige om leerlingen van goede feedback te voorzien, maar blijft in de komende periode wel 
een middel dat ingezet wordt om de leerling in zijn of haar leren voort te helpen. 
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- De leerling staat daarbij centraal; feedback is gericht naar de leerling en ouders kunnen 
meekijken. Feedback geven (zowel individueel als naar de groep) is onderdeel van elke les 
en is waarneembaar vanuit lesobservaties. Met de gerichte feedback krijgen leerlingen 
inzicht in de leerstrategie waarmee hij deze kan oefenen en onder de knie krijgt. Binnen 
elke sectie wordt een overzicht gemaakt van strategieën die daar van toepassing zijn 
(bijvoorbeeld: informatieverwerking bij toepassing van bronnen) 
- Verdere implementatie van RTTI .  RTTI is middel waarmee docent en mentor naar de 
leerling de informatie kunnen geven over hoe zijn leerproces verder geoptimaliseerd kan 
worden. Iedere docent kan hiermee omgaan vanuit zijn rol als docent maar ook als mentor. 
- Ook andere factoren worden ingezet om feedback te geven, bijvoorbeeld de 
gedragscomponent (OMZA). Er wordt een keuze gemaakt voor gebruik van OMZA of voor 
notities in SOMtoday. 
- De talendocenten ontwikkelen en gebruiken een middel waarmee ook goede feedback kan 
worden gegeven op de vaardigheden die daar aan de orde komen. Zowel naar leerlingen, 
mentoren en ouders. 
 
 
3.2. Activerende didactiek en differentiatie (als aanzet tot gepersonaliseerd leren) 
In schooljaar 2015-2016 is een werkgroep gestart met trainingen om gedifferentieerde lessen 
te ontwikkelen. Vanuit deze groep is toen al de wens geuit hiermee verder te gaan en de 
groep uit te bouwen. Ook voor de komende jaren willen we de groep verder uitbouwen, 
waarbij alle vaksecties aansluiten en er een verspreiding over zowel onderbouw als 
bovenbouwdocenten komt. Door middel van activerende didactiek en differentiatie willen 
we leerlingen meer zelf verantwoordelijk maken voor hun leerproces. 
- Streven is in eerste instantie binnen 60 tot 70% van de lessen activerende didactiek toe te 
passen (voorwaarde om daarna ook te gaan differentiëren). Activerende didactiek houdt in 
dat leerlingen actief in de les bezig zijn met het verwerken van leerstof: via opdrachten 
worden leerlingen aangespoord om zich lesstof eigen te maken. Onder activerende didactiek 
verstaan we niet het enkel leerlingen huiswerk laten maken in de klas. 
- Streven is ook dat minimaal de helft van de docenten in zijn/haar lessen structureel 
werkvormen met differentiatie gaat toepassen. Het aantal lessen met differentiatie wordt 
in de komende jaren uitgebreid tot de helft. Onder differentiatie wordt verstaan dat binnen 
de klas onderscheid wordt gemaakt tussen leerlingen in leerstijl, tempo en niveau wat 
betreft de aanpak en verwerking van de lesstof. Onder differentiatie verstaan we niet het 
enkel parallel verwerken van de lesstof in groepjes die willekeurig zijn vastgesteld. 
- Wat gepersonaliseerd leren betreft wordt in de komende periode bekeken of we van 
lesaanbod via gedifferentieerde aanpak naar een gepersonaliseerde aanpak kunnen komen. 
Hier zullen enkele pilots worden gestimuleerd. 
- De werkgroep zal worden uitgebreid, waarbij de docenten die wat meer ervaring hebben 
gekoppeld worden aan docenten die met differentiatie in de klas starten. De groep zal als 
een expertgroep dienen. Er wordt scholing en intervisie georganiseerd waar nodig om het 
proces van implementatie te ondersteunen. Het streven is per jaar 5 tot 6 nieuwe collega’s 
te laten aansluiten. 
 
3.3. Byod: visie aanscherpen, afspraken voor de toekomst 
De laptop blijft een middel ter ondersteuning van het leerproces: hiermee kan lesstof 
inzichtelijk worden gemaakt en kan worden geoefend om deze onder de knie te krijgen. Bij 
gedifferentieerde lessen is een laptop niet noodzakelijk, maar wel een belangrijk hulpmiddel 
om tot differentiëren te komen. Dit kan in de klas worden gebruikt maar ook thuis ter 
voorbereiding of bij het oefenen van de lesstof. Het gebruik van laptops is op dit moment 
nog niet algemeen in de bovenbouw. In de onderbouw worden laptops bij nagenoeg alle 
secties ingezet.  
De vertaling naar de bovenbouw moet door de secties gemaakt worden. 
- Ingezette beleid m.b.t. byod blijft in de toekomst gehandhaafd (toepassing in alle lessen) 
- Er is behoefte aan afspraken m.b.t. het juiste gebruik van de laptop in de klas. 
 
3.4. Passend onderwijs 
Er komen steeds meer leerlingen met een bijzondere onderwijsbehoefte op school. Er zijn op 
dit moment voorbeelden van 4 tot 5 leerlingen per klas. Deze behoefte is erg divers. 
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Docenten voelen zich handelingsverlegen en weten niet hoe ze aan de onderwijsvraag van 
deze leerlingen moeten voldoen, zeker niet in een volle (soms overvolle) klas.  
- Docenten krijgen training en scholing hoe om te gaan met leerlingen met een bijzondere 
onderwijsvraag. Dit moet gaan over concrete onderwerpen: structuur aanbieden, wat is 
duidelijke instructie, controlelijstjes maken, duidelijk huiswerk opgeven, enz. Per schooljaar 
wordt 1 studiedag aan een thema Passend Onderwijs besteed (concrete en 
handelingsgerichte onderwerpen). 
- Er komt een ruimte op school die continu bezet is en waar leerlingen terecht kunnen die 
een time-out nodig hebben; hier is opvang aanwezig die bekwaam is om de leerlingen op een 
juiste manier op te vangen. Dit wordt toegevoegd aan het Pluspunt. Deze ruimte mag nooit 
als strafruimte worden ervaren. 
 
 
3.5. Huiswerkbeleid 
- Er wordt een beleidsstuk gemaakt over huiswerk door docenten uit de onder- en 
bovenbouw. In dit beleid wordt, naast de regels die gelden t.a.v. het opgeven en maken van 
huiswerk, ook geformuleerd wat het doel is van huiswerk maken, wat de rollen van diverse 
betrokkenen zijn, hoe betrokkenen worden geïnformeerd over het doel hun rol en wat dit 
betekent. Doel is om huiswerk functioneel te laten zijn en leerlingen ertoe te bewegen dat 
huiswerk ook te gaan doen. 
- Afspraken die in het beleid worden gemaakt worden door alle betrokkenen nageleefd.  
 
3.6. Pre-university en andere programma’s voor getalenteerde leerlingen. 
 Afgelopen jaren zijn er verschillende masterclasses geweest op de UT en het Saxion. 
Ook in  de toekomst willen wij leerlingen uitdagen om aan allerlei masterclasses mee te 
doen. 
 Speciaal en nieuw hierin is het honourstraject van de UT. Vanuit 4 vwo worden 
excellente en  getalenteerde leerlingen geselecteerd en uitgedaagd om in 5 vwo, éen 
middag in de week  gedurende het gehele en daarna in 6 vwo, één middag in de week 
gedurende een half jaar,  naar de UT te gaan om allerlei programma’s te volgen 
gericht op de W van  wetenschappelijk. In 6 vwo zal binnen dit traject de focus liggen op 
het profielwerkstuk. 
 
3.7. Klankbordgroep leerlingen bovenbouw 
 Leerlingen geven aan meer gehoord te willen worden. Binnen de klankbordgroep kunnen 
 zaken besproken worden die leven onder de leerlingen. Leerlingen kunnen binnen de 
 klankbordgroep feedback geven op alles wat met school te maken heeft. 
  
  
  
4. Aandachtspunten rondom het thema ‘ouders en het onderwijs’ 
4.1. Klankbordgroep ouders 
       Continueren klankbordgroep ouders bovenbouw. De klankbordgroep komt minimaal 2 
keer           per jaar bijeen. Doel hierbij is elkaar informeren over schoolse zaken. 
 
5. Aandachtspunten rondom het thema ‘medewerkers en het onderwijs’ 
5.1. Waardering voor prestaties van teamleden 
- Als teamleider waardering geven waar mogelijk en nodig (in formele gesprekken, maar ook 
daar buiten). 
- Flitsbezoeken in lessen. 
- In teamvergaderingen is ruimte om ‘good practices’ te delen; zowel teamleider als elk 
individueel teamlid kan hiertoe actie ondernemen. 
 
5.2. Communicatie, eenduidige regels, nakomen van afspraken, aanspreken op niet 
nakomen 
- Verbetering in organisatie en uitvoering van teamvergadering: agenda op tijd uit, actieve 
vergaderingen waarin in subgroepen wordt gewerkt, verslagen met actielijsten (vergadering 
begint ook met het checken van de actielijst van de vorige vergadering), 
verantwoordelijkheid van teamleden duidelijk stellen. 



 
12/12 

- Elkaar aanspreken op niet nagekomen afspraken (op elk niveau); mogelijk een training op 
feedback geven. 
- Regels zijn op verschillende plekken te vinden en zijn via het vademecum te benaderen. 
Een groep docenten gaat bekijken of ze allemaal nog van toepassing zijn en gaat waar nodig 
regels herformuleren. Het gaat hier om regels en afspraken naar leerlingen en om regels en 
afspraken voor personeel. 
 
5.3. Intervisie 
Het doel van intervisie is van elkaar te leren. Intervisie gebeurt tussen collega’s in een 
veilige omgeving; gelijkwaardigheid in een intervisiegesprek is hierbij een noodzakelijke 
voorwaarde. Intervisie heeft een grote waarde voor het eigen functioneren. Het heeft tevens 
grote waarde in het elkaar leren kennen. 
 
5.4.  Mentorschap 
 Nieuwe (jonge) mentoren worden vanaf het begin begeleid in de rol van mentor.  
 Eén of meerdere ervaren en speciaal opgeleide mentorcoaches worde ingezet om de 
 nieuwe mentoren te begeleiden. Hierbij gaat het om rapportvergaderingen, 
 ouderavonden, leerlinggesprekken etc. 
 De afgelopen jaren is  gebleken dat hier behoefte aan is. 
 
6. Overige aandachtspunten  
6.1.  Profielwerkstukken 
         Het proces van de profielwerkstukken wordt geëvalueerd en bijgesteld. De  
 profielwerkstukken zijn onderdeel van het combinatiecijfer en daarom erg belangrijk.  
 Daarnaast is het een goede manier om te werken aan ontwikkeling van de 
 onderzoeksvaardigheden. 
 Dit schooljaar zijn de presentaties toegevoegd als onderdeel van het profielwerkstuk. 
 Insteek voor de nieuwe beleidsperiode is om het niveau van de profielwerkstukken te 
 verhogen.  
6.2.  Evaluatie en borging 
 Evaluatie moet een wezenlijk onderdeel worden in de komende beleidsperiode.  
6.3. Tto en gymnasium upgraden 
 We merken dat het aantal leerlingen dat kiest voor tto de afgelopen jaren is 
afgenomen. De  concurrentie in Almelo speelt hier een rol: alle scholen voor VO hebben een 
aanbod voor de  vwo+ leerling. Het aantal leerlingen dat kiest voor gymnasium is klas 
1 nog redelijk stabiel,  maar in de onderbouw neemt dit aantal sterk af.  
 - Een werkgroep met docenten en teamleiders gaat voorstellen doen voor acties 
waarmee  tto en gymnasium weer beter op de kaart worden gezet. Bijvoorbeeld 
basisschoolleerlingen  al in een vroeger stadium Engels of Latijn / Grieks geven door onze 
docenten. Of acties in de  onderbouw waarmee de leerlingen tto en gymnasium meer 
het gevoel krijgen dat ze met  een speciale opleiding bezig zijn. 
 - Er wordt in de komende periode onderzocht of tto op havo-niveau haalbaar is voor 
onze  
 school. Er worden vooraf criteria gesteld op basis waarvan een beslissing hierover wordt 
 gedaan. In de haalbaarheid wordt meegenomen de capaciteit en mogelijkheden binnen 
onze  school om de lessen dan weg te kunnen zetten. Het onderzoek wordt op 
locatieniveau  uitgevoerd. 
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