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Voorwoord 

 
Voor u ligt het jaarplan van De Marke, school voor KME, Basis- en Kaderberoepsgericht 
onderwijs, Mavo, onderbouw Havo en de Vrije Leerroute Het Corberic.  
Een mond vol, voor een school die met een enthousiast team werkt aan doelen die alle 
betrekking hebben op het welzijn van onze leerlingen, kinderen van burgers in Deventer. 
 
In ons jaarplan van vorig jaar hebben we ingezoomd op de schoolvisie (docent in de klas is 
de centrale figuur), het onderwijs, de professionele organisatie, de bedrijfsvoering.  
Al deze onderdelen, aangevuld met een apart hoofdstuk voor de Klassen met Expertise KME 
komen terug in dit nieuwe jaarplan. 
 
Komend jaar zal, naast deze ontwikkelingen, de school ook in het licht staan van de nieuw te 
bouwen basis-kaderschool en de vernieuwing van de sportlocatie.  
 
Ik kijk uit naar alle initiatieven en werkzaamheden die komend jaar weer opgepakt worden! 
 
Namens de schoolleiding,  
 
Evert Weide 
Directeur  
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1. Visie van De Marke 

1.1 Een gezamenlijke zoektocht naar de identiteit van De Marke  

In augustus 2017 is De Marke ontstaan vanuit twee vmbo-scholen, te weten de Keurkamp en 

Het Slatink, een nieuw opgezette vrijeschoolleerroute het Corberic en door de overname van 

vso het Ambelt. Bij de start van het nieuwe schooljaar is het vso omgezet tot een Etty 

Hillesum arrangement ‘klassen met expertise’ ook wel KME genoemd. De school kenmerkt 

zich door het brede onderwijsaanbod in leerwegen en de grote diversiteit in keuzevakken. 

Binnen de beroepsgerichte leerwegen bieden we 7 profielen aan, die wij bestempelen als 

beroepswerelden. Ook kunnen de leerlingen in de bovenbouw mavo kiezen uit een groot 

scala aan vakken, waaronder ook het vak Frans, muziek, tekenen en lo2. 

Naast de samenvoeging van de diverse scholen en leerroutes zijn ook de uitdagingen 

aangegaan om te starten met de invoering van passend onderwijs en het nieuwe 

beroepsgerichte vmbo-examen.  

Het afgelopen schooljaar zat en zit vol uitdagingen, net als de nabije toekomst waarin we ons 

graag verder willen ontwikkelen tot een blijvend goede school. Vanuit deze uitdagingen en 

diversiteit staan we voor de vragen of we een gemeenschappelijke basis hebben van waaruit 

we werken/ lesgeven of zijn we een samen voegsel van diverse leerroutes/ 

leerarrangementen. Kortom wat bindt ons als De Marke, hoe typeren we De Marke en wie 

willen we als De Marke zijn?   

Komend schooljaar gaan we juist deze vragen met elkaar (groot gedeelte van alle 

medewerkers) beantwoorden om vervolgens ook na te denken over goed onderwijs voor de 

toekomst van onze leerlingen en een gedragen pedagogische visie. Deze vragen helpen ons 

om ook de Marke te positioneren als ondernemende school ten opzichte van andere 

scholen. De belangrijkste vraag die we met elkaar gaan beantwoorden is: 

‘Wat is de identiteit van De Marke?’  

Wat maakt ons wie we zijn? Wat mist Deventer als De Marke er niet meer zou zijn? Wie 
willen we worden? 

 
Vanuit het beantwoorden van deze vragen, komen we met een statement waarin de 

volgende onderdelen zijn opgenomen: 

- Waaruit bestaat De Marke? 

- Waaruit bestaat de school De Marke? Is het een verzamelplaats van diverse 

scholen? Hoe positioneren we het Corberic ten opzichte van het collectief? Is de 

KME een arrangement van EHL of De Marke? En wat betekent dit voor de identiteit 

van De Marke? 

- Visie op leren  

Hoe kijken wij naar de toekomstige (onderwijs)ontwikkelingen? Hoe bezien wij het 

toekomstige beroepenveld, het bedrijfsleven in de dagelijkse praktijk en 

technologische ontwikkelingen? Is er een onderwijsfilosofie of kijk op leren die sterk 

bij ons als ‘De Marke’ past? Hoe vertalen we deze in termen van kwalificatie, 

socialisatie en persoonsvorming? 

- Visie op de leerling  

Wie is onze huidige en toekomstige leerling/ ouder? Wat willen we de leerling 

meegeven ter voorbereiding op zijn plaats in de maatschappij?  Welke pedagogische 

en didactische visie hanteren wij in de begeleiding van de leerlingen?  

-  
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- Visie op de rol van de docent 

Welke verwachtingen hebben we bij de rol van de professional vanuit de visie op 

leren en leerling? Hoe creëren we ruimte tot (persoonlijke) ontwikkeling? Hoe 

vergroten we de inbreng van specialisten/ docenten in de organisatie? Hoe komen 

we tot het afleggen van verantwoording op basis van afspraken in plaats van het 

gevoel van afrekenen? 

- Visie op de rol van het OOP1 

Wat verwachten we van het OOP? Welk organigram is passend om De Marke goed 

te kunnen leiden? Welke balans in type schoolleiders is nodig om de kracht van De 

Marke te ondersteunen, dan wel te verstevigen? 

 

Vanuit dit statement zetten we in de daaropvolgende 3 jaren activiteiten op om ook de 

diverse werkzaamheden en onderdelen binnen ‘De Marke’ te evalueren. Na de evaluatie 

zetten we deze in het verlengde van dit statement op. Hierbij kan gedacht worden aan de 

ondersteuning (passend onderwijs), het onderwijsaanbod, de wijze van lesgeven, 

samenwerking PO / MBO / andere EHL scholen, de ouderbetrokkenheid, de inrichting van 

het schoolgebouw, de wijze van organiseren, de inzet van OOP en ook het opbouwen van 

tradities2 die de kracht van De Marke zullen versterken.  

                                                           
1 Onder OOP verstaan we alle schoolleiders van De Marke, de stafleden en ondersteunende diensten. 
2 Tradities zoals het activiteiten t.b.v. internationalisering, glazen huis, kerst gala en winterweek. Als ook tradities op te zetten 

specifiek voor alle medewerkers van De Marke. 

Doel Activiteiten Verantwoordelijk Wanneer 

Het opstellen van een 
statement 
(missie/visie) van ‘De 
Marke’. 

Het vaststellen van een statement 
met alle medewerkers van De 
Marke. Hierbij betrekken we andere 
partijen zoals leerlingen, ouders, 
stagebedrijven, EHL-scholen, mbo 
en po scholen. We nodigen hen uit 
om mee te denken. Voor het 
begeleiden en het opzetten van dit 
traject is een externe partij 
ingeschakeld, te weten: De zaak 
van betekenis. 

MT September – 
december 
2018 

Presentatie statement We stellen het statement vast en 
delen dit met ouderraad, CD/Dir, 
klankbordgroep leerlingen en 
andere EHL scholen.  
 
We vieren het statement met een 
gezamenlijke activiteit met 
medewerkers. 

MT / werkgroep 
identiteit 

Januari  / 
februari 2019 

Het statement 
inzetten om de 
huidige 
werkzaamheden en 
onderdelen binnen de 
school te evalueren. 

Het opstellen van een tijdpad voor 
de schooljaren 2019 /2020, 
2020/2021 en 2021/2022 om 
stapsgewijs de diverse onderdelen 
en werkzaamheden te evalueren en 
indien nodig bij te stellen. 
 
Het vaststellen van een stappenplan 
(tijdpad) om te kunnen hanteren bij 
elke evaluatie.  
 
Het statement, stappenplan en 
tijdlijn zijn de basis van het 
schoolplan volgend op dit jaarplan. 

MT in 
samenwerking 
met diverse 
geledingen. 

Mei 2019 
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1.2 De inzet van marketing ter versterking van de profilering 

De typering van De Marke in een identiteit/ statement leidt tot een meer onderscheidend 

beeld van de school. Om dit beeld te versterken en uit te dragen is het noodzakelijk dat de 

gehele marketing hierop wordt aangepast. Vanuit de CD is reeds een initiatief om De 

Marketing voor het Etty Hillesum Lyceum op te pakken met als doel het neerzetten van een 

merk. Het bureau ‘Taaluilen’ begeleidt de ontwikkeling een profiel per school als ook de 

ontwikkeling van een marketingstrategie. Een strategie voor zowel voor de 

wervingsactiviteiten van de onder- als de bovenbouw. Voor De Marke betekent dit concreet 

dat voor het schooljaar 2018/2019 voor de aanmeldingen van schooljaar 2019/2020 een 

concept wordt opgezet.   

In het schooljaar 2018/2019 evalueren we met behulp van het ontwikkelde statement het 

profiel en passen het profiel indien nodig aan. Deze evaluatie vindt in februari/maart plaats 

om deze voor het evenement groep 7 (juni) te kunnen actualiseren. 

Daarnaast werken we binnen de Carmel stichting mee aan een collegiale visitatie. In het 

schooljaar 2017/2018 werd een bezoek afgelegd aan de Pius X-college te Almelo. Komend 

schooljaar visiteren de andere Carmel scholen De Marke. Onderwerp van deze visitatie is 

onder andere het opgestelde statement van De Marke met de vraag of de andere Carmel 

scholen deze herkennen en welke tops/ tips zij voor ons hebben. 

Doel Activiteiten Verantwoordelijk Wanneer  

Het neerzetten van 
het profiel van De 
Marke. 

Ontwikkelen van de 
communicatierichtlijnen 
richting extern voor 
schooljaar 2019/2020. 
 

CD/DIR + 
Communicatie 
Commissie 

Schooljaar 
2018/2019 

Het profileren van de 
locatie ‘De Marke’ 
met behulp van  
statement. 

Ontwikkelen van  
communicatierichtlijnen 
richting extern voor 
schooljaar 2019/2020 ten 
behoeve van 
aanmeldingen 
2020/2021. 

MT en externe 
ondersteuning 

Schooljaar 
2018/2019 
maart/april 

Feedbackmoment 
creëren vanuit 
andere scholen. 

In het schooljaar 
2018/2019 wordt De 
Marke in februari 
gevisiteerd door het 
Marianum, het Pius X 
College en Twents 
Carmel College. 

Teamleiders en 
kwaliteitsmedewerker 

Februari 2019 
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2. Onderwijs 

Naast het opzetten van een identiteit en statement werken we ook komend schooljaar aan 

diverse onderdelen van de verschillende onderwijsambities, zoals deze binnen het Etty 

Hillesum zijn afgestemd. Deze ambities zijn te lezen in het instellingsplan Etty Hillesum 

Lyceum. Gezien de zoektocht die start werken we komend schooljaar aan minder 

onderdelen dan verwacht zou kunnen worden. In het hierop volgende schoolplan verwachten 

we dat activiteiten voor het uitrollen van het statement en de hieronder beschreven 

onderwijsambities kunnen samensmelten tot gezamenlijke ontwikkelingsactiviteiten.  

De onderdelen die we komend schooljaar oppakken, komen voort uit reeds ingezette 

ontwikkelingen als ook benoemde aandachtspunten in de analyses van de 

tevredenheidsonderzoeken (gehouden onder leerlingen, ouders/ verzorgers en 

medewerkers). 

In dit hoofdstuk worden per paragraaf de te behalen doelen of de uit te voeren activiteiten 

genoemd. 

2.1 Gezamenlijke onderwijsambitie pro-basis 

In schooljaar 2018/2019 start de leerroute pro/basis. In het schooljaar 2018/ 2019 zijn 

afspraken gemaakt over de wijze waarop leerlingen in gaan stromen vanuit Arkelstein naar 

De Marke als ze voldoen aan de overgangsrichtlijn basis. Hierbij kan gedacht worden aan 

lessen volgen op De Marke als ook lessen ontvangen van docenten van De Marke. 

 

In schooljaar 208/2019 maken de leerlingen vanuit het eerste cohort uit de tweejarige 

basiskaderklas een entree in leerjaar 3. Behalve het voortdurend evalueren en bijstellen van 

het onderwijs en begeleidingsprogramma voor deze twee jarige basiskader klas, monitoren 

we ook deze leerlingen in leerjaar 3.  

 

Doel Activiteiten Verantwoordelijk Wanneer 

Leerlingen een 
begeleide en 
realistische kans te 
geven op een start in 
de bbl. 

Gedurende het 
schooljaar evalueren we 
de diverse afspraken en 
activiteiten  en stellen 
deze indien nodig bij. 

Teamleiders bbl 
onderbouw De 
Marke en teamleider 
pro 

Minimaal 4 x in het 
schooljaar 2018/2019. 

Het verbeteren van de 
aansluiting STM 

Zie hiervoor de tabel 
onder de ambitie lijn 
kader/mavo. Deze 
bijeenkomsten pakken 
de teams basis, kader, 
mavo van STM en MRK 
gezamenlijk op. 

Teamleiders bbl 
onderbouw De 
Marke en Stormink 

 

Het verbeteren van de 
aansluitings- 
bijeenkomsten OB/BB 
(STM/MRK). 

Het evalueren en 
bijstellen van de visie 
op de tweejarige 
basis/kaderklas. 

Gedurende het 
schooljaar evalueren we 
de diverse afspraken en 
activiteiten. Indien nodig 
stellen we ze bij. 
 
Monitoren van leerlingen 
die doorstromen naar 
leerjaar 3 in schooljaar 
2018/2019 vanuit de 
tweejarige 
basis/kaderklas. 

Teamleider bbl, 
mentoren van deze 
klassen en 
vertegenwoordigers 
vanuit het 
docententeam. 

Minimaal 4 x in het 
schooljaar 2018/2019. 

 

 



 

Deventer scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, havo, vmbo en praktijkonderwijs www.ettyhillesumlyceum.nl 

 

 

7 

 

 

2.2 Gezamenlijke onderwijsambitie kader – mavo 

In het komende schooljaar 2018/2019 is het doel om het gastheerschap van De Marke, 

locatie Noord, te verbeteren inzake de contacten met leerlingen, ouders, externen en het 

Stormink. Het gastheerschap pakken we vanuit verschillende oogpunten op, te weten de 

communicatie, de inrichting van het gebouw De Marke Noord als ook de vormgeving van 

diverse avonden. Deze acties vinden plaats in het gebouw als ook in de teams kader, mavo 

en havo. 

In het kader van de aansluiting De Marke en het Stormink zijn de onderwerpen niet alleen 

gericht op organisatie. Ook het delen van de onderwijskundige ontwikkelingen en het 

afstemmen binnen de leerlijnen van de secties zijn onderwerpen van gesprek. 

Doel Activiteiten Verantwoordelijk Wanneer 

Gastheerschap 
binnen De Marke 
locatie Noord 
verbeteren om zo 
ook een positief 
imago uit stralen 
naar ouders, 
leerlingen en 
buitenstaanders. 

Het doen van voorstellen ter 
verbetering van het gastheerschap 
op locatie Noord in de vormgeving 
van de avonden op als ook in het 
schoolgebouw. Deze voorstellen 
presenteert de werkgroep in het 
MT-overleg,  
de personeelsraad als ook bij de 
ouderraad. 

Werkgroep 
bestaande uit een 
teamleider en 
diverse docenten3 
van De Marke Noord.  
 
Tevens betrekken we 
ouders vanuit de 
ouderraad en de 
klankbordgroep 
leerlingen bij het 
onderzoeken naar 
mogelijkheden en het 
geven van ideeën. 

De werkgroep 
komt minimaal 4 
x samen in de 
periode juli 2018 
t/m juni 2019.  
 
Na elke 
bijeenkomst 
volgt een 
verslag richting 
het MT en 
indien mogelijk 
voorzien van 
besluitvorming 
en tijdpad.  

Het verbeteren 
van de 
aansluitings- 
bijeenkomsten 
OB/BB 
(STM/MRK). 

Het betrekken van een groep 
docenten van STM en MRK bij de 
organisatie van de bijeenkomsten 
OB/BB om op deze wijze de 
betrokkenheid van docenten te 
verhogen. 
 
Daarbij stellen we ons de vraag: 
‘Hoe krijgen we het voor elkaar dat 
leerlingen een voordeel hebben bij 
het volgen van de combi ‘Stormink/ 
Marke’?’ 
Hoe krijgen we het gezamenlijke 
belang (de weglek van leerlingen 
in leerjaar 1/ leerjaar 3 naar het 
Veluws College en AOC Twello 
gekeerd? 
 
Het aanbieden van mogelijkheid 
tot het bezoeken van elkaar lessen 
(beroepswerelden, talentlessen, 
gepersonaliseerd leren, OBW en 
verder). 

Teamleiders MRK 
STM 

Voor de 
organisatie van 
de 
bijeenkomsten 
benaderen we 
docenten vanuit 
de verschillende 
teams om mee 
te denken. 
Telkens 
minimaal 2 
maand vooraf. 
De 
bijeenkomsten 
zijn op 11 
december en 5 
maart. De 
werkgroep 
docenten en 
teamleiders 
komt in 
september bij 
elkaar. 

Het opzetten van 
een 
decanaatskalender 
voor het schooljaar 
2018 / 2019. 

Het gezamenlijk opstellen van een 
decanaatskalender. 

Teamleider 
kader/mavo STM, 
teamleider kader 
MRK, teamleider 
mavo MRK en 
decanaat. 

Telkens in de 
maand mei van 
een schooljaar. 

                                                           
3 Deze docenten zijn Patrick Grijpma, Esther te Dorsthorst en aan te vullen met medewerkers vanuit andere 
teams 
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Het verbeteren 
van de afstemming 
met het Stormink. 

Het opzetten van een structureel 
overleg tussen een wisselende 
groep docenten  en teamleiders 
met voor een deel een vaste 
agenda (onderwijsontwikkelingen 
uit wisselen, overdracht leerlingen, 
keuzeproces leerlingen / OBW / 
NEX/ vakkenpakket). 

Teamleiders kader / 
mavo van STM en 
MRK 

Minimaal 1 keer 
per 4 weken 
vind een overleg 
plaats in het 
schooljaar 2018 
/ 2019. 

 

2.3 Positionering leerroute mavo De Marke 

Naast de gezamenlijke ambitie ligt er ook een specifieke opdracht om de profilering van de 

mavo stevig neer te zetten. Want wat houdt de mavoroute op De Marke nu in? Zien we 

duidelijke profielen in de Corberic leerroute en de reguliere route? Is dit zichtbaar voor 

ouders?  

In het komende schooljaar gaan we op basis van het reeds geschetste beeld vanuit de 

samenwerking met ‘Taaluilen’ en een vooruitziende blik naar de toekomst een stevig 

mavoprofiel opzetten. Dit mavoprofiel toetsen we aan het statement dat tegelijkertijd wordt 

opgezet. 

 Doel Activiteiten Verantwoordelijk Wanneer 

Het opzetten van 
twee duidelijke 
mavo routes 
binnen De Marke 
voor de 
aanmelding van 
schooljaar 
2019/2020 

In samenwerking met het bureau 
Taaluilen wordt de huidige 
mavoroute omschreven. Deze 
omschrijving gebruiken we bij het 
vormgeven van de komende 
activiteiten (open huis, voorlichting 
basisscholen). 
 
 

Teamleiders mavo 
(i.s.m. Taaluilen en 
delegatie vanuit team 
mavo). 

In de periode 
van juni tot en 
met oktober 
2018. 

Het ontdekken van 
toekomstgericht 
onderwijs. 

Binnen de teams mavo doen we 
specifiek onderzoek naar 
toekomstgericht onderwijs voor de 
mavo. Activiteiten, die we hiervoor 
inzetten zijn: 

- Bezoeken van lezingen 
- Bezoeken van andere 

scholen (denk aan 
Vathorst College, Agora 
onderwijs, Piter Jelles, 
Avila college) 

- Lezen van literatuur en het 
gedane onderzoeken 

 
Naast deze activiteiten maken de 
uitkomsten van het proces bij het 
opmaken van het statement 
onderdeel uit van het ontdekken.  
 

Teamleiders mavo 
en teams mavo 

In de periode 
september 2018 
tot en met  
februari 2019. 
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Het opstellen van 
een concept 
toekomstgericht 
mavo profiel voor 
de reguliere 
setting. 

Op basis van het reeds 
omschreven profiel, het 
onderzoek, het gesprek met het 
Stormink over de aansluiting en 
het vastgestelde statement start 
een werkgroep met het opstellen 
van een toekomstgericht profiel.  
 
De werkgroep bestaat uit een 
teamleider, docenten en diverse 
gastleden. Hierbij kan gedacht 
worden aan ouders, leerlingen, 
andere teamleiders, 
kwaliteitszorgmedewerker, externe 
partijen. 
 
 

MT – teamleiders 
teams mavo 

Er zijn een 4tal 
bijeenkomsten 
waarin diverse 
gastleden 
meepraten met 
de bestaande 
werkgroep over 
het profiel. Deze 
bijeenkomsten 
plaats van maart 
tot en met juni 
2019. 
 
In juni 2019 
wordt de 
conceptversie 
breed gedeeld 
en besproken. 

Vaststellen van 
een profiel mavo 

Nader te bepalen Teamleiders mavo September 2019 

 

2.4 Gezamenlijke onderwijsambitie havo 

Voor een betere afstemming van data, overdracht van leerlingen en daardoor ook het 

verstevigen van het beeld naar buiten toe van een goede samenwerking met het Vlier is een 

regulier overleg vastgesteld met de teamleiders havo en het decanaat. Aansluitend werken 

we in het schooljaar 2018/2019 aan het opstellen van een gezamenlijke ambitie over 

kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming. In het komende schooljaar gaan we in overleg 

met andere teamleiders havo binnen het EHL. Samen kijken hoe we concreet vormgeven 

aan deze drie termen. 

 

Doel Activiteiten Verantwoordelijk Wanneer 

Het afstemmen van 
data voor de 
jaaragenda als ook 
het verbeteren van de 
afstemming  en 
overdracht van 
leerlingen leerjaar 3 
havo en leerjaar 4 
mavo. 

Het voeren van overleg over 
de volgende punten en het 
daarbij komen tot 
afstemming en afspraken: 

1. Data  
2. Bespreken leerlingen 
3. Bespreken overgang 

van MRK naar VLR 
 

Teamleiders 
havo van het 
VLR / MRK en 
het decanaat. 

Minimaal 3 x in het 
schooljaar 2018/2019. 

De omschreven 
ambitie vertalen naar 
doelen. 

Het voeren van het gesprek 
met de teamleiders havo als 
ook de docenten om de 
onderwijsambitie om te 
zetten naar concrete doelen, 
onderzoeksvragen en een 
tijdpad. 

Teamleiders 
havo 

Minimaal 4 x overleg 
waarin de 
onderwijsambitie wordt 
besproken. 
In april worden 
concrete doelen met 
het MT  gedeeld. 
 

Zicht krijgen op de 
activiteiten rondom 
socialisatie en 
persoonsvorming op 
De Marke. 

Het opstellen van een 
overzicht van de activiteiten 
voor leerlingen, die gericht 
zijn op socialisatie en 
persoonsvorming. 

Docent ma/lb November 2018 is het 
overzicht afgerond. 
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2.5 Vernieuwd vmbo (NEX/ OBW) 

In schooljaar 2017/2018 is het nieuwe examenprogramma NEX van start gegaan. In mei 

2018 is het traject van invoering, ervaren, voorlichten, kiezen en aanbieden geëvalueerd. Op 

basis van deze evaluatie en het vorige schoolplan zijn onderstaande doelen opgesteld. 

Binnen deze doelen zijn de wereldleiders de aanspreekpunten van voor de ontwikkeling van 

het beroepsgerichte profiel en de keuzevakken.  

 

In hetzelfde schooljaar is de werkgroep OBW van De Marke bij elkaar gekomen om nog 

eens te kijken naar de lessen binnen de OBW en wat er voor nodig is om deze lessen te 

verbeteren. Voorbeelden hiervan zijn onder andere een vaste groep docenten en heldere 

(LOB) doelen vaststellen, die in de OBW-lessen gehaald moeten worden. 

 

Vanuit evaluaties en gesprekken is naar voren gekomen, dat de contacten met de bedrijven, 

stichtingen en vervolgonderwijs aandacht behoeft. In het komende schooljaar is dit naast de 

andere ontwikkelpunten, een groot aandachtspunt. 

 

De projectgroep NEX, in de huidige samenstelling, stopt per 1 augustus 2018 als zodanig. In 

navolging hiervan komen de wereldleiders of afgevaardigden hiervan minimaal vier keer in 

het komende schooljaar bij elkaar om de voortgang van de profielontwikkeling te horen als 

een evaluatie uit te voeren. Bij deze bijeenkomsten zijn het decanaat en het MT 

vertegenwoordigt. Afhankelijk van de onderwerpen sluiten de teamleiders en docenten vanuit 

het Stormink ook aan. 

 

Doel Activiteiten Verantwoordelijk Wanneer 

Het vormgeven, 
invoeren en bijstellen 
van het nieuw 
examenprogramma 
NEX (basis/ kader 
mavo). 

Elk profiel stelt een plan op 
voor de ontwikkeling van het 
profiel, daarbij noemen we 
de volgende punten: 

- Structuur van het 
profiel 

- LOB 
- Toetsen 
- Samenwerking met 

externen 

- Scholingswensen 

Wereldleiders  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan eerste concept 
begin oktober 2018 
 
Plan tweede concept 
begin november 2018 
 
 
 

Afstemmen van 
afspraken en creëren 
van ontwikkeltijd 

Naast de bijeenkomsten 
vanuit huisvesting en het 
project rondom identiteit, 
werken de beroepswerelden 
van de profielen aan de 
ontwikkeling tijdens de NLD 
dagen.  
 
Overleg wereldleiders, 
decanaat en MT om zaken af 
te stemmen (zoals de stage, 
gelden, data, bezoek 
docenten STM of 
voorlichtingsmomenten). 

Docenten 
beroepsgericht 
 
 
 
 
 
 
Teamleiders, 
wereldleiders en 
decanaat 

NLD dagen in het  
schooljaar 2018/2019. 
 
 
 
 
 
 
Minimaal 4 keer per 
schooljaar. 
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2.6 Passend onderwijs  

Binnen De Marke geven we vorm aan een van de arrangementen, die het Etty Hillesum 

Lyceum biedt, te weten ‘Klassen met Expertise’ (vanaf nu genoemd KME). Dit arrangement 

is alleen toegankelijk voor leerlingen middels een doorverwijzing vanuit het 

samenwerkingsverband. Met ingang van 1 augustus 2017 zijn formeel de vmbo-locaties, een 

vso locatie en een leerroute vrije school samengevoegd tot 1 school. Vanaf schooljaar 2017 

werken we naar een samenhangende ondersteuningsstructuur.  De prioriteit ligt bij het 

versterken van de basisondersteuning en het daarbij gebruik maken van de aanwezige 

expertise. Het uitgangspunt is dat leerlingen zoveel mogelijk deelnemen in een reguliere 

setting en de extra ondersteuning ontvangen die ze nodig hebben.  

Doel Activiteiten Verantwoordelijk Wanneer 

Het Stormink meer 
bekend maken met 
NEX als ook 
verbeteren van de 
voorlichtingen richting 
het STM. 

Het plannen van een overleg 
met STM en MRK waarin de 
wereldleiders een update van 
het profiel geven en wij de 
voorafgaande activiteiten 
evalueren. 

Wereldleiders  
Docenten 

November 2018 eerste 
bijeenkomst 
 
April 2018 tweede 
bijeenkomst. 

Het verbeteren van 
het contact met het 
bedrijfsleven. 

Alle stagebedrijven voorzien 
we van een dankwoord via 
een kaartje (ontworpen door 
leerling). 
 
Het verstevigen van het 
contact met de 
Technicampus. 
 
 
De wereldleiders 
inventariseren de huidige lijst 
van externen. De 
wereldleiders stimuleren om 
uit te reiken naar externen. 
 
Het opzetten van een 
netwerk van bedrijven, 
stichtingen en 
vervolgonderwijs, die mede 
met De Marke vorm willen 
geven aan de samenleving 
van Deventer en het daarbij 
horende onderwijs. 
(mogelijkerwijs aanvragen 
subsidie ter ondersteuning).  

Stage coördinator  
 
 
 
 
MT en 
wereldleider 
techniek 
 
 
Teamleiders 
 
 
 
 
 
Werkgroep van 
decanaat, 
wereldleiders en 
teamleider / 
project 

In november en april 
wordt het verzonden. 
 
 
 
Technicampus is 
traject van een heel 
schooljaar. 
 
 
In de gesprekken 
durende het schooljaar 
benoemen en het plan 
per profiel erop na 
slaan. 
 
Gehele schooljaar en 
de daarop volgende 

Het vormgeven van 
OBW voor de bbl en 
kbl leerlingen. 

Het opstellen van doelen 
voor de OBW-lessen leerjaar 
1 en 2. 
 
Het ontwikkelen van een 
structuur voor de OBW-
lessen. 
 
Het afstemmen van invulling 
LOB met mentoren 
onderbouw en het decanaat. 

Werkgroep OBW 
waarin 
plaatsnemen een 
teamleider en 
docenten/ 
 instructeurs 
OBW. 
 
Als gast 
deelnemer 
nodigen we het 
decanaat uit. 

De werkgroep werkt 
het plan uit voor maart 
2019 ten behoeve van 
mogelijke wijzigingen 
voor schooljaar 
2019/2020. 
 
Het plan presenteren 
we aan het MT. 
Tevens delen we deze 
ook met STM ter 
kennisgeving 
/inspiratie. 
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Vanuit deze ontwikkelingen en diverse evaluaties is gebleken dat voor zowel ouders, 

leerlingen als medewerkers van het Etty Hillesum Lyceum niet voldoende helder is wat de 

KME inhoudt. Aanvullend zijn er blijvend vragen over de integratie van de KME in het EHL. 

Komend schooljaar is het doel om de KME inhoudelijk inzichtelijk te maken en te 

onderzoeken op welke wijze de integratie vorm krijgt zowel organisatorisch als 

onderwijsinhoudelijk.  

 

 

 

 

Doel Activiteiten Verantwoordelijk Wanneer 

Het verhelderen van het 
arrangement KME binnen 
de EHL voor zowel 
binnen als buiten de 
organisatie. 

Het concreet omschrijven 
van het arrangement KME. 
 
Het communiceren van dit 
arrangement bij 
ouders/leerlingen/ 
personeel/basisscholen/ 
andere locaties EHL 

Portefeuillehouder 
KME + docenten 
KME 

November 2018 

Het versterken van de 
contacten met externe 
partners. 

Het hebben van regelmatig 
overleg met diverse externe 
partners en het aanschuiven 
bij overlegvormen 
(samenwerkingsverband). 

Portefeuillehouder 
KME + 
Coördinatoren KME 

Gehele schooljaar 

De coördinatoren weten 
welke ruimte te vinden is 
binnen het 
examenreglement om 
maatwerk afspraken met 
leerlingen te kunnen 
maken. 

De coördinatoren KME gaan 
in overleg met teamleiders 
van De Marke en bespreekt 
casussen met het 
examensecretariaat. 

Coördinatoren KME September 2018 

Elke medewerker krijgt 
inzicht in zijn/’haar 
toekomstmogelijkheden 
binnen het EHL. 

De coördinatoren voeren 
met elke medewerker het 
professionele gesprek. 

Coördinatoren en 
vestigingsdirecteur 

Februari 2019 

Inzicht in de scholing Opzetten scholingsplan voor 
de KME 

Coördinatoren KME Afgerond plan 
oktober 2018 

Onderzoeken op welke 
wijze wij de KME 
organisatorisch kunnen 
integreren  binnen de 
MRK. 

Beschrijven op welke 
terreinen integratie tussen 
KME – EHL en KME – MRK 
mogelijk is. 
 
Hierbij kan gedacht worden 
aan het te bieden onderwijs, 
scholing, huisvestiging, 
begeleiding van leerlingen, 
EB en docenten. 
 

Portefeuillehouder 
KME + docenten 
KME 

Het 
conceptvoorstel 
maakt de 
portefeuillehouder 
KME samen met de 
coördinatoren van 
de KME. Bij het 
opstellen van het 
concept betrekken 
we de 
portefeuillehouder 
vanuit de CD. 
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In het schooljaar 2017/2018 zijn de voorgestelde actiepunten passend onderwijs niet geheel 

tot uiting gekomen en daardoor zijn de doelen van het vorige schoolplan actueel. Ze zijn 

hieronder nogmaals opgenomen. 

 

Vanuit een sterke behoefte bij de docenten (die lesgeven aan de kaderklassen) voor extra 

begeleiding gericht op groepsdynamica, starten we komend schooljaar in team kader met 

een pilot. In dit team zijn een tweetal docenten vanuit het LC-traject hiervoor getraind. Deze 

docenten positioneren we komend schooljaar als support voor de docenten. De docenten 

kunnen deze collega’s inschakelen als zij problemen ervaren in de groepsdynamica (klas/ 

clusterproblematiek). Ook schakelen wij deze collega’s in naar aanleiding van een 

rapportvergadering/leerlingbespreking om een begeleidingstaak op te pakken. 

Individuele begeleidingsvraagstukken als ook supportvragen van docenten op specifieke 

leerling problematiek (ADHD, autisme en dergelijke) blijven vallen onder de huidige 

ondersteuners. 

Doel Activiteiten Verantwoordelijk Wanneer 

Het begeleiden van 
docenten bij 
vraagstukken over 
groepsdynamica. 

Het uitvoeren van twee 
pilots, waarvan 1 in team 
basis en 1 in team kader 
m.b.t. extra support op het 
vraagstuk groepsdynamica. 
Voor deze pilot stellen we 
een plan op, waarin te lezen 
is: 

a. Wat is de rol van 
deze docenten? 

b. Wat verwachten we 
van deze docent? 

c. Welke docenten 
kunnen een beroep 
doen op deze 
docenten? 

d. Termijn van de pilot 
afspreken als ook 
het evaluatie traject 
en wie we daarin 
meenemen. 

e. Wanneer is het een 
succes? (vooraf 
bepalen van 
succesindicatoren) 

Teamleider kader 
LC docenten met 
specialisatie 
groepsdynamica4. 
 
Hierbij begeleidt 
een externe de 
beide collega’s. 

De teamleider, 
docenten, KME en 
coördinator EB stellen 
een pilot plan op. 
 
Het pilotplan staat in 
juli 2018 op de MT-
agenda ter 
bespreking. Het 
ontvangt in juli 2018 / 
september 2019 een 
toelichting op het plan 
in een 
teamvergadering. 

                                                           
4 Deze collega’s zijn Patrick Albach, Lydia Töre en Maloe Wilken. 

Doel Activiteiten Verantwoordelijk Wanneer 

Het transparant maken 
van de bekostiging van 
het arrangement KME. 

In het komende schooljaar 
onderzoeken we welke 
kosten zijn verbonden aan 
het arrangement KME en op 
welke wijze EHL het 
arrangement bekostigd.  
 
Hierbij denken we naast 
personele en facilitaire 
kosten ook aan het inkopen 
van lessen bij De Marke en 
arrangementen ROC 
Aventus door de KME.  

Rob Olde Meule 
Rob Olde Nijhuis 
en 
portefeuillehouder 
passend onderwijs 

Het 
conceptvoorstel is 
afgerond in juli 
2019. Aansluitend 
brengen we het 
voorstel in bij het 
CD/DIR overleg. 
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Het vormgeven van 
het 
ondersteuningsplan  
en de ondersteuning 
van De Marke. 

Het opstellen van het 
ondersteuningsplan waarin 
de diverse rollen/taken van 
de ondersteuning van De 
Marke zijn weergeven. 
 
 
Het vaststellen van de inzet 
en aanpak van het EP. 
 
De samenwerking binnen de 
extra begeleiding (=EB) 
optimaliseren. 
 
Het ondersteunen van 
docenten/mentoren door EB 
in het omgaan met 
(gedrags)problemen van 
leerlingen. 
 
De integratie van de Ambelt 
binnen De Marke verder 
vormgeven. 
 
 
 
 
Het optimaliseren van de 
leerling besprekingen. 
 
 

Coördinator EB 
i.s.m. teamleider 
en 
portefeuillehouder 
passend 
onderwijs 
 
 
 
 
 
Ondersteuners 
binnen de EB, 
KME. 
 
Directeur, 
portefeuillehouder 
passend 
onderwijs, 
teamleider en 
zorg coördinator. 
 
 
 
 
 
 
 
Zorg coördinator, 
orthopedagoog 
en remedial 
teacher. 

Doorlopend 

 

2.6 Corberic 

Het Corberic is een leerroute die dit jaar van start is gegaan. Met de vrijeschool 
pedagogische inzichten als inspiratie wordt inhoud gegeven aan het onderwijs. Voor komend 
schooljaar zijn in het kader van de onderwijsontwikkeling een aantal speerpunten 
geformuleerd. 
 

Doel Activiteiten Verantwoordelijk Wanneer 

Leerjaar 2 
mavo/havo/vwo 
inhoud en vorm 
geven. 

Ontwerpen, vormgeven en 
uitvoeren van: PTD’s, 
periodelessen, 
schoolactiviteiten, 
etcetera. 

Team en Teamleider Gedurende het 
hele schooljaar 

Het voorbereiden van 
leerjaar 3 en 4 mavo. 
 
 
 
 
 

PTA’s maken, 
voorbereiden van profielen 
en de  
differentiatie/splitsing 3 
mavo/havo, voorbereiden 
organisatie van het 
examentraject. Dit alles in 
samenwerking met de 
Marke. 

Teamleider Voorbereiding 
leerjaar 3 en  
PTA ’s in grote 
lijnen afgerond 
december 2018 
Voorbereiding 
leerjaar 4 
grotendeels 
afgerond juli 2019 

Het creëren van een 
goede aansluiting 
OB/BB VLR / Het 
Corberic 

Overleg met Het Vlier  Start overleg 
november 
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Het onderzoeken van 
de mogelijkheid om 
een bovenbouw 
leerroute Corberic 
vorm te geven op het 
Vlier. 

Overleg tussen Vlier en 
Corberic 
Andere vrijeschool 
initiatieven bezoeken 

Teamleider in overleg 
met Vlier en CD 

Gedurende het 
schooljaar. 
Eerste notitie met 
scenario’s 
februari 2019 

Betere differentiatie 
en formatief handelen 
in de lessen. 

Plan van aanpak maken: 
didactisch, formatief 
handelen, organisatorische 
aanpassingen en 
deskundigheids-
bevordering/scholing 
 

Ondersteunings-
coördinator en 
teamleider 

Plan van aanpak 
klaar november 
2018 
Implementatie na 
de herfstvakantie 
Eerste evaluatie 
acties juni 2019 

Onderzoeken of het 
beta-challenge 
programma past bij 
het leerplan Corberic. 

Onderzoek doen naar 
mogelijkheden om Beta-
challenge concept te 
integreren in onderwijs 
Corberic. Mogelijk samen 
met mavo de Marke 

Teamleider Notitie en go-no 
go december 
2018 

Het versterken van de 
vrijeschoolpedagogiek 
in het onderwijs. 
Daarmee ook 
versterking 
onderwijsvisie en -
concept 

Teamscholing en 
individuele coaching  

Teamleider Het hele jaar 

Het ontwikkelen en 
versterken van LOB  

LOB-leerlijn Corberic 4 
leerjaren schrijven 

Teamleider  Leerlijn januari 
2019 beschreven 

De specifieke aanpak 
van Het Corberic 
passend onderwijs 
meer verbinden met 
EB van de Marke 

Aanpak Corberic in 
samenhang met 
arrangementen en 
basisvorming van de 
Marke vormgeven, 
beschrijven en versterken    

Ondersteuningscoördina
tor ism team EB de 
Marke 

Hele jaar 
evaluaties in 
februari en juli 

Communicatie en pr 
van leerroute Het 
Corberic versterken 

Communicatieplan maken 
en uitvoeren. Oa: 
klankbordgroepen ouders 
en leerlingen, website en 
promotiemateriaal, social 
media inzetten. 

Teamleider ism 
werkgroep 
communicatie 

Plan en planning 
klaar begin 
oktober 

Versterking 
professionaliteit 
medewerkers Het 
Corberic 

Implementatie van het 
professionele gesprek 
 
Implementatie 
expertisegroepen 
 
Individuele 
scholingstrajecten nav 
ontwikkelgesprekken  

Teamleider Start september 
2018 
 
Eerste evaluatie 
januari 2019 
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3.Professionele organisatie 
Gedurende de zoektocht naar de identiteit van De Marke is ook rol van de docent, 

ondersteuner en schoolleider als professional onderwerp van gesprek. In deze zoektocht 

stellen we ook een beschrijving op wat van eenieder verwachten. Daarnaast is deze 

zoektocht een vervolg op het leren vergroten van de betrokkenheid van docenten bij de 

ontwikkeling van de school, het schoolbeleid en dergelijke. Met name de inzet op het 

professionele gesprek en de begeleiding van nieuw benoemden zijn als aandachtpunten 

benoemd in de medewerkers tevredenheidsonderzoeken als ook in de diverse individuele 

gesprekken. Vanuit goed werkgeverschap geven we graag gehoor aan dit geluid. 

3.1 Professionele gesprek en nieuw benoemden begeleiding 

In het schooljaar 2018/2019 zetten we blijvend in op het professionele gesprek, waarin we de 

docenten, ondersteuners en schoolleiders bevragen op de ondersteuning of ruimte die zij 

nodig hebben om te komen tot de gevraagde ontwikkeling. Specifiek noemen we de 

volgende twee doelgroepen, de docenten met LC-functie en de docenten in opleiding. 

a. De docenten, die het LC-traject hebben afgerond, bevragen we in dit schooljaar 

wederom op welke wijze zij hun specialisatie inzetten ten gunste van de ontwikkeling 

van de school passende bij het schoolplan. Deze specifieke afspraken nemen we 

mee in het professionele gesprek en leggen het op deze wijze vast. 

b. Alle teamleiders bevragen de docenten in opleiding per kwartaal op de vooruitgang 

van de studie. Tevens bespreken zij of de onderzoeken, die onderdeel zijn van de 

studie, passen bij de ontwikkeling van de school. Waar mogelijke koppelen we 

docenten in opleiding aan elkaar bij het uitvoeren van onderzoeken/ opdrachten. 

In het schooljaar 2018/2019 maken we weer gebruik van het vademecum, zodat de nieuw 

benoemde docenten een naslagwerk kunnen raadplegen als ook een namenlijst van 

docenten/ ondersteuners, die zij specifiek kunnen raadplegen voor hulpvragen. Tevens 

wijzen we een of meerdere teamleiders aan als aanspreekpunt voor de collega’s, die nieuw 

benoemden begeleiden, om te komen tot een optimalisatie van de begeleiding. 

Doel Activiteiten Verantwoordelijk Wanneer 

Het optimaliseren van 
het professionele 
gesprek 

Alle medewerkers 
ondergaan het 
professionele gesprek 
(functioneringsgesprek / 
beoordelingsgesprek) in 
het schooljaar 2018/2019. 

MT Hele 
schooljaar 

Optimaliseren nieuw 
benoemdenbegeleiding 

Aanwijzen aanspreekpunt 
(teamleider) voor de NB-
begeleiders. 
 
Actualiseren van 
vademecum 
 
Actualiseren van het 
coaching traject nieuw 
benoemden (coaching op 
maat en op vraag). 

Docenten – NB-begeleiders 
Teamleider 
 
 
Teamleider, NB-begeleiders en 
administratieve ondersteuning 
 
Teamleider, NB begeleiders 

Hele 
schooljaar 
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3.2. Jaarplan Scholing 

Voor het schooljaar 2018/2019 stellen we een scholingsplan op voor de gehele locatie. Bij 

het opstellen van het scholingsplan onderzoeken we welke scholing noodzakelijk is en 

passen bij de ingezette doelen voor het komende jaar.   

In het scholingsplan nemen we ook de scholingen op met betrekking tot het 

a. behalen van een tweede of eerste graads bevoegdheid 

b. bijscholen ICT-vaardigheden van docenten, hierbij kan gedacht worden aan het 

kunnen werken met SharePoint en one drive 

c. benodigde kennis voor invoering van profielen, hierbij kan gedacht worden aan de 

bijscholingscursussen die worden aangeboden van het landelijke 

bijscholingsprogramma nieuw vmbo. 

d. bijscholen van kennis en vaardigheden met betrekking tot de invoering van passend 

onderwijs. 

  

Doel Activiteiten Verantwoordelijk Wanneer 

                                                                                                                                   
Het krijgen van 
inzicht in de 
scholingsbehoefte 
met betrekking tot 
jaarplan, ICT en 
passend onderwijs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De docenten zijn 
bevoegd voor het vak 
dat zij geven. 
 
 
 
 
De docenten 
beroepsgericht 
hebben een 
bevoegdheid en 
hebben alle verplichte 
aanvullende 
cursussen gevolgd. 
 

Het doen van onderzoek 
naar de scholingsbehoefte 
ten behoeve van het 
jaarplan. 
 
Het onderzoeken van de 
ICT-vaardigheden van de 
docenten. 
 
Het inventariseren van de 
scholingsbehoefte passend 
onderwijs en ICT bij 
docenten. 
 
Het vaststellen van de 
scholingsbehoefte, 
prioritering van de 
scholingsbehoefte en 
opstellen van scholingsplan. 
 
Alle onbevoegde docenten 
volgen een opleiding en zijn 
voorzien van een 
studieovereenkomst, 
waarbinnen we gezamenlijk 
afspraken maken. 
 
De 
bijscholingsmogelijkheden 
van https://nieuwvmbo.nl/ 
worden bekeken en per 
profiel worden afspraken 
gemaakt over scholing. 
 

MT Afgerond plan oktober 
2018 

 

  

https://nieuwvmbo.nl/
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3.3. Kwaliteitszorg 

In kader van de kwaliteitsstructuur gaan we ervan uit dat alle processen die we het komend 

schooljaar ingaan, ingaan met het werken vanuit een PDCA-cyclus. Tevens monitoren we de 

resultaten, die effect hebben op de beoordeling van de inspectie. Daarbij kan gedacht 

worden aan de terugkerende gesprekken met de secties over de examenresultaten als ook 

de doorlopende gesprekken naar aanleiding van de rapportvergaderingen. 

Vanuit de werkgroep kwaliteitszorg EHL zetten we diverse acties in om meer zicht te krijgen 

op de kwaliteit binnen De Marke. 

Doel Activiteiten Verantwoordelijk Wanneer 

Zicht op kwaliteit van 
docenten 

Docenten inlichten over de 
digitale leerlingevaluatie 
vanuit de onderwijsspiegel. 
 
Bij de gesprekkencyclus 
zetten we de digitale 
leerlingevaluatie ter 
voorbereiding op het 
functionerings- of 
beoordelingsgesprek. 

Teamleiders 
 
 
Teamleiders en 
docenten 

oktober 2018 
 
 
gehele schooljaar  

Zicht krijgen op de 
aansluiting De Marke 
richting het Vlier 

Een gesprek met leerlingen, 
die de overstap hebben 
gemaakt naar het Vlier, over 
de aansluiting.  

Teamleider mavo Tweede week van 
november 2018 

Het standaardiseren 
van de 
overgangsvergadering 
EHL breed. 

Het opzetten van een 
concept protocol 
overgangsvergadering EHL 
breed. 

Werkgroep 
kwaliteit 

Juli 2019 
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4. Bedrijfsvoering 
Na diverse grote veranderingen zoals genoemd in hoofdstuk 1 staat De Marke ook grote 

veranderingen te wachten op gebied van huisvesting. Hierbij denken we aan de uitbreiding 

van de leerroute Corberic als ook komende nieuwbouw. In de komende paragrafen 

benoemen we beide kwesties, wetende dat de gemaakte opmerkingen blijvend aan 

verandering onderhevig zijn. Naast huisvesting is ook financiën een punt van aandacht in het 

komende schooljaar. 

4.1 Huisvesting - nieuwbouw 

Vanaf mei 2018 werken we voorbereidend aan de nieuwbouw van De Marke. De begeleiding 

van de nieuwbouw van De Marke geeft het bedrijf ICS-adviseurs vorm. In de voorbereiding 

spreken we over onderwijsconcepten, de aansturing van de organisatie en andere wensen 

zodat bij de opdracht richting de architect helder is, wat ons beeld is voor de toekomst. De 

beelden die in deze gesprekken naar voren komen zijn niet direct de uitkomsten van de 

identiteitsbeschrijving of het statement dat wordt opgesteld in het schooljaar 2018/2019. 

Deze beschrijving gebruiken we in een later stadium weer voor de inrichting van het gebouw. 

De stappen die we zetten in het proces van nieuwbouw komen overeen met de stappen die 

we zetten in het proces dat we ingaan met Taaluilen.  

Via ICS ontvangen we een tijdpad, die wij na afstemming volgen tot aan de nieuwbouw van 

de school. Aan de start van het schooljaar 2018/2019 verwachten we te weten op welke 

locatie we gaan bouwen. 

4.2 Huisvesting – Corberic 

Het Corberic breidt in het schooljaar 2018 – 2019 uit met twee klassen. Afgelopen jaar is 

gekozen voor een huisvesting en inrichting met een “eigen sfeer” en profilering door onder 

andere schilderwerk, schoolmeubilair en de buitenruimte onderscheidend t.o.v. de rest van 

de Marke vorm te geven. We zetten dit voort in drie nieuwe lokalen en de kantoorruimtes die 

het Corberic toegewezen heeft gekregen.  

4.3 Financiën 

Door de toevoeging van de leerroute het Corberic als ook de invoeging van de Ambelt, is 

gebleken dat het totaalbeeld zichtbaar is, maar per individueel onderdeel lastig te bepalen of 

we binnen het budget blijven. 

Met een onderdeel bedoelen we de geldstromen van de locatie Zuid, locatie Noord, KME en 

de leerroute Corberic. Voor het komend schooljaar is het een uitdaging om hier goed inzicht 

in te krijgen. 

Gezien dit schoolplan is het van belang om ook te gaan werken met investeringsplannen, 

zodat ook genoemde veranderingen of aanpassingen daadwerkelijk uitgevoerd worden.  

Doel Activiteiten Verantwoordelijk Wanneer 

Inzicht in de financiën Het opstellen van een  
overzicht van de financiën, 
zodat ook de controlerende 
functie op de budgetten 
goed kan worden 
uitgevoerd. 

Directeur met 
ondersteuning 
vanuit de financiële 
staf. 

Hele schooljaar 

Inzicht krijgen in 
toekomstige 
investeringen om 
betere besluiten te 
kunnen nemen 

Opstellen van een format 
voor een investeringsplan. 

Portefeuillehouder 
financiën met 
ondersteuning van 
de financiële staf. 

September 2018 
(korte termijn) 
November 2018 
(lange termijn) 

Het 
professionaliseren 
van de financiën. 

Een werkgroep legt het 
niveau van begroten bij de 
secties. 

Ron Olde Nijhuis 
Rob Olde Meule 

In de periode van juni 
tot en met december 
2018 
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