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Voor u ligt het schoolplan van De Meergronden voor de 

jaren 2018-2022. In dit schoolplan verwoorden we onze 

visie en ambities voor de komende jaren. 

De Meergronden bestaat in 2018 veertig jaar. De school is de 

eerste middelbare school in Almere en heeft vele Almeerse 

leerlingen een rijke middelbare schooltijd gegeven. De 

pioniersgeest is verankerd in de school en heeft een stevige 

basis gelegd voor een school waarin kunst, cultuur, sport, 

tweetalig onderwijs (tto)1 en aandacht voor de wereld om ons 

heen en voor elkaar vanzelfsprekendheden zijn. 

Inmiddels heeft de stad meer dan tien middelbare scholen 

en is de positie van De Meergronden met een excentrische 

ligging in het stadsdeel Haven veranderd. We staan voor 

een periode, waarin we op weg zijn naar een nieuw gebouw. 

Een gebouw waarin we met elan het onderwijs van deze 

tijd kunnen realiseren in een omgeving waarin we met onze 

leerlingen werken aan een eigentijds curriculum in een 

moderne setting.

Ik ben er trots op de we erin zijn geslaagd een schoolplan te 

schrijven dat laat zien wie wij zijn en laat zien waar onze am-

bities liggen. Wij zien de komende vier jaar met vertrouwen 

tegemoet; de school bruist en heeft haar onderwijs op orde. 

Simone de Kruijk, rector

VOORWOORD

1 tto = tweetalig onderwijs
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In 2011 I embarked on a journey I hadn’t properly looked into: for me De Meergronden was the 

only school close to home and the bilingual programme simply came as a compulsory element 

of my ‘Gymnasium’ curriculum. However, after six years of hard work, unstoppable laughter and 

good conversation, that indifference has made way for a sheer amount of determination and 

appreciation, especially now that I spend most of my time in the UK. 

When I started school at the age of twelve I was rather shy and very much confined to my own 

little bubble that was Almere Haven. Seven years later I am studying abroad in Scotland, made 

friends from all over the world and I am already searching for where to go next (probably Ireland, 

but nothing’s set in stone yet). 

It is without a doubt that all this dates back to those vibrant school years full of chaos, laughter, 

questions and nerves. You see, for me my interest in the UK comes from my priceless native 

English teachers, my curiosity from those whose eyes lit up as they told tales relating to their 

subject, my fascination for ‘the abroad’ from the many international experiences such as 

the exchange and the Rome/Germany/England trip, and above all my confidence and self-

assurance both come from all those who always seemed to believe in my abilities, listened to my 

countless stories and convinced me I’d be more than able to take on the unconventional road.

I guess the gist is that every time I see that Schiphol tower make way for the breath-taking view 

of the Scottish Highlands I realise that those ‘good old school days’ have made me into who I am 

today and though it is only fair to say that the occasional chaos, stress and disagreements still 

stand tall, it is this feeling of belonging, safety and support that dominates my thoughts when I 

think of school. 

Ik zie mezelf nog zo goed zitten in die allereerste Meergrondenles: het was donderdagoch-

tend tien over negen, een blokuur Biology met Reina in N121. Wat vond ik het eng allemaal en 

wat liep het toch anders dan ik van tevoren bedacht had: dat Engels bleek toch iets lastiger 

dan gedacht en de moed om opheldering te vragen had ik nog lang niet bij elkaar geraapt. 

Gelukkig werd het Engels al snel gemakkelijker te volgen en ook durfde ik mijn mond wat 

vaker open te trekken, zelfs iets te vaak volgens sommigen. 

De school voelde steeds vertrouw-

der aan en in een mum van tijd zat 

ik in de Edukans-commissie, de 

leerlingen- en medezeggenschaps-

raad en was ik om een of andere 

reden altijd de aangewezen persoon 

om de docent ervan te overtuigen 

dat we geen verplichte zitplaatsen 

meer nodig hadden of dat het PTA 

met nog best een weekje uitgesteld 

kon worden. 

Zodoende werden er tussen 

klasgenoten onderling maar ook 

zeker tussen leerlingen en docenten 

banden opgebouwd waarvan ik af 

en toe nog steeds versteld sta, zo 

persoonlijk, zo oprecht. De gesprekstof varieerde enorm, maar wat het ook was: ik kon mijn 

ei altijd kwijt. Steeds ging ik wat steviger in mijn schoenen staan en na zes mooie jaren had 

ik dan eindelijk mijn vwo- en IB-diploma op zak en stond ik aan het begin van een nieuw 

avontuur: MA English Language and Linguistics aan de Universiteit van Aberdeen, Schotland. 

Nog voel ik me af en toe die verdwaalde eersteklasser, vooral als het om die Britse cultuur 

gaat, maar het grote verschil is dat ik nu durf te vragen, durf te delen en dat ik de ervaring 

van een heerlijke schooltijd met me mee draag. Want eerlijk is eerlijk, zonder het tto, de 

reisjes naar het buitenland, de waanzinnige aanbevelingsbrief van mijn docent Engels en het 

schoolbrede vertrouwen in mijn kunnen zou ik niet zijn waar ik nu ben.

STORYTELLING ZOË 
(OUD-LEERLING VAN DE MEERGRONDEN)
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Dit schoolplan beschrijft, conform de Wet op het 

Voortgezet Onderwijs artikel 24, het onderwijskundig 

beleid, het personeelsbeleid en het beleid met betrekking 

tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het 

onderwijs, zoals dat op De Meergronden gevoerd wordt in 

de periode 2018-2022. 

Het schoolplan geeft richting aan de realisatie van onze 

ambities en biedt ruimte voor actuele ontwikkelingen 

gedurende de looptijd van het schoolplan. Jaarlijks bepaalt 

het managementteam op basis van zijn eigen evaluatie en 

de input uit de teams, de speerpunten en de te behalen 

resultaten voor het volgende schooljaar. De gezamenlijk 

vastgestelde speerpunten en resultaten worden binnen de 

teams uitgewerkt in een resultaten- en activiteitenplan. Deze 

plannen worden uiterlijk in de maand september van ieder 

schooljaar vastgesteld. Het schoolplan is tevens bedoeld als 

verantwoordingsinstrument, zowel voor onszelf als voor de 

Inspectie van het Onderwijs, het bestuur en de ouders. 

In hoofdstuk 2 zoomen we in op De Meergronden als 

zelfstandige school en als onderdeel van de grotere 

organisatie, de Almeerse Scholen Groep. In hoofdstuk 

3 beschrijven we onze visie en onze kernwaarden. In de 

daarop volgende hoofdstukken leest u hoe we onze visie 

en kernwaarden vertalen naar ons onderwijskundig beleid 

(hoofdstuk 4), ons beleid m.b.t. zorg en ondersteuning 

(hoofdstuk 5) ons personeelsbeleid (hoofdstuk 6) en ons 

kwaliteitsbeleid (hoofdstuk 7). Tot slot treft u in hoofdstuk 

8 ons financieel beleid aan. Tot slot is er een bijlage 

toegevoegd waarin we terugblikken op de behaalde 

resultaten van het schoolplan 2014-2018. 

1 INLEIDING
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2.1 DE MEERGRONDEN EN DE 
ALMEERSE SCHOLEN GROEP (ASG)
De Meergronden is een openbare school en onderdeel van 

de koepel van de Almeerse Scholengroep (ASG).  

Wij ondersteunen de grondslag van het openbaar onder-

wijs. Openbaar onderwijs is toegankelijk voor alle kinderen 

zonder onderscheid van godsdienst of levensbeschouwing 

en wordt gegeven met eerbiediging van ieders godsdienst 

of levensbeschouwing.

De Meergronden is een school voor de leerwegen basisbe-

roepsgericht, kaderberoepsgericht, mavo, havo en vwo(+). 

Daarmee is De Meergronden de enige VO-school in Almere 

met dit brede aanbod onder één dak. De niveaugroepen 

zijn geclusterd in drie units die fysiek een eigen plek in het 

schoolgebouw hebben. De drie units zijn: beroepsgerichte 

unit, mavo/havo unit en havo/vwo unit.

Wij bieden tweetalig onderwijs aan op de niveaus mavo, 

havo en vwo. In de onderbouw worden meerdere vakken in 

het Engels gegeven, waarna de leerlingen in de bovenbouw 

worden voorbereid op een Anglia- of IB-examen Engels voor 

resp. de mavo en de havo/vwo leerlingen. De Meergronden is 

op dit moment als enige school in Almere en Flevoland een 

gecertificeerde tto-school.

Bestuurlijk valt De Meergronden onder de Almeerse Scholen 

Groep (ASG) met een tweehoofdig College van Bestuur. De 

ASG geeft aan ieder kind het best mogelijke onderwijs en 

doet dat op ruim veertig basisscholen en acht middelbare 

scholen. Binnen de ASG staan de leerlingen, de scholen 

met hun eigen profilering en de onderwijskwaliteit centraal. 

De scholen werken nauw samen en zorgen voor een goede 

aansluiting tussen het primair onderwijs (PO) en het voort-

gezet onderwijs. In aansluiting op bovenstaande visie is 

de doorlopende lijn met het PO voor De Meergronden een 

vanzelfsprekendheid. Het contact tussen De Meergronden 

en het basisonderwijs is intensief, zowel bij de overdracht 

van leerlingen als op het thema tweetalig onderwijs. Met een 

aantal basisscholen waar Engels al intensief wordt gegeven, 

werken wij nauw samen.

De profilering van de Almeerse scholen maakt dat er voor de 

Almeerse leerlingen veel keuze is, zodat er voor elk kind een 

passende onderwijsplek is. Ons schoolplan past binnen de 

koers van de ASG. Deze koers is richtinggevend en biedt de 

afzonderlijke scholen de mogelijkheid schoolspecifiek beleid 

te ontwikkelen. 

2.2 AMBITIES: WAAR STAAN WE IN 
2022
In 2022 zijn we een school die zijn onderwijs richt op de toe-

komst. We werken in een omgeving en in een gebouw, waarin 

we eigentijds onderwijs geven en waar de leerlingen met 

succes hun schoolloopbaan doorlopen. Op De Meergronden 

ontdekken de leerlingen zichzelf en de wereld en leren ze 

voor het leven. Meer dan de helft van onze leerlingen volgt 

het tweetalige curriculum.

De kwaliteit van ons onderwijs is hoog. Deze kwaliteit is 

zichtbaar in de lessen, in het curriculum, in goede resultaten 

en in de omgang met elkaar.

Ons onderwijs is:

• activerend en motiverend;

• actueel;

• gedifferentieerd;

• internationaal en maatschappelijk georiënteerd.

2 DE MEERGRONDEN
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2.3 TOTSTANDKOMING VAN HET 
SCHOOLPLAN
Voor de totstandkoming van dit schoolplan is een aantal 

publicaties als onderlegger gebruikt. Het gaat om de volgen-

de documenten: het Koersplan van de ASG, het sectorak-

koord-VO-OCW, Ons onderwijs2032 eindadvies, de meerja-

renagenda 2015-2020 van de Onderwijsraad, het schoolplan 

2014-2018 en de schoolgids van De Meergronden. Uit deze 

documenten heeft het managementteam in een sessie 

drie lijnen gedestilleerd en daar drie kernbegrippen voor 

geformuleerd: individu, binnen buiten, ambities. Deze drie 

lijnen zijn gedeeld en besproken in de units. Met de uitkom-

sten van de besprekingen in de units zijn de kernbegrippen 

inhoudelijk verder uitgewerkt. Er is een klankbordgroep 

samengesteld, bestaande uit docenten van de verschillende 

units. Uiteindelijk hebben de verschillende bijeenkomsten 

geleid tot de geformuleerde vier kernwaarden die we hebben 

opgenomen in hoofdstuk 3: Missie en visie. Ons beleid m.b.t. 

onderwijs, zorg, kwaliteit en personeel ijken wij steeds aan 

de vier kernwaarden. We streven ernaar dat de kernwaarden 

voor alle medewerkers herkenbaar en vanzelfsprekend zijn.

De klankbordgroep heeft meegelezen met de teksten en 

heeft meegewerkt aan de voorbereiding van een schoolbre-

de studiemiddag op 18 oktober 2018, waarop het concept 

schoolplan is gedeeld met alle medewerkers. In de uiteinde-

lijke versie van het schoolplan zijn de aanbevelingen van de 

medewerkers verwerkt.

2.4 SCHOOLGEGEVENS EN 
ORGANISATIE 
Op De Meergronden bestaat het managementteam uit 

twee mannen en zes vrouwen. Het onderwijzend personeel 

bestaat uit 51 mannen en 60 vrouwen en het ondersteunend 

personeel uit 8 mannen en 28 vrouwen2. 
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3.1 MISSIE EN VISIE
Op De Meergronden bereiden wij onze leerlingen optimaal 

voor op hun ontwikkeling naar volwassenheid en hun rol als 

mens in de samenleving. 

In onze school ontplooien leerlingen zich op cognitief, 

sociaal-emotioneel, creatief en sportief gebied. Zodat onze 

leerlingen na het behalen van hun diploma doorstromen in 

vervolgopleidingen om daarna een toekomstig beroep uit 

te oefenen. Op De Meergronden willen we dat leerlingen 

zichzelf en de wereld ontdekken en wordt geleerd voor het 

leven.

Onze missie en onze kernwaarden bepalen onze visie op 

onderwijs: hoe wij met elkaar omgaan en hoe er in onze 

school geleerd wordt.

3.2 ONZE KERNWAARDEN
Wij3 geven het onderwijs binnen onze school vorm vanuit vier 

kernwaarden:

• Wij werken samen aan jouw talent

• Wij verleggen grenzen en stimuleren ambities

• Wij zijn innoverend in ons onderwijs

•  Wij zijn maatschappelijk betrokken en gericht op de wereld 

om ons heen 

Deze kernwaarden nemen wij als uitgangspunt voor allerlei 

facetten in onze school:

• ons onderwijs;

• onze leerlingbegeleiding;

• ons personeelsbeleid;

• de samenwerking met ouders;

•  de samenwerking met anderen zoals de buurt, zorgverle-

ners en bedrijven;

• onze kwaliteitszorg. 

3.2.1 Wij werken samen aan jouw talent
De ontwikkeling van onze leerlingen op weg naar volwassen-

heid is een gezamenlijk proces. Zij kunnen de ondersteuning 

en begeleiding van de volwassenen én leeftijdgenoten om 

hen heen daarbij goed gebruiken. Vanuit de overtuiging dat 

“twee meer weten dan één”, vinden we dat samenwerken 

meerwaarde heeft voor de persoonlijke ontwikkeling en groei 

van onze leerlingen. Samenwerken gebeurt in alle lagen 

van de organisatie. In de lessen zorgen docenten ervoor dat 

leerlingen met regelmaat opdrachten krijgen, waarbij zij 

moeten samenwerken met hun klasgenoten. Die samenwer-

king verrijkt de leerlingen. De leerlingen ontdekken zichzelf. 

Dit gebeurt onder andere door zelfreflectie: waar ben je goed 

in en wat ga je verder ontwikkelen? 

Binnen de docententeams wordt er samengewerkt aan 

onderwijsontwikkeling en leerlingbegeleiding. Door die 

samenwerking zijn docenten in staat goede lessen te geven 

en met elkaar af te spreken wat voor een groep leerlingen 

of voor een individuele leerling nodig is om tot maximale 

ontwikkeling te komen.

We hechten belang aan educatief partnerschap. Hieronder 

verstaan wij een goede samenwerking met ouders. In de 

LOS-driehoek trekken school en ouders gezamenlijk op 

om de leerling te ondersteunen bij hun leerproces. School 

en ouders nemen hierin ieder hun eigen rol en vullen elkaar 

daarin aan. Zo werken we gezamenlijk aan de ontwikkeling 

van de individuele leerling.  

‘Samen maken we het verschil’. Dit is zichtbaar door de 

oudergesprekken, die met regelmaat plaatsvinden en waarin 

we met elkaar afspraken maken. Daarnaast participeren 

ouders in de ouderraad van de school en als lid van de 

medezeggenschapsraad.

3.2.2 Wij verleggen grenzen en stimuleren 
ambities
Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen en medewer-

kers hun talenten ontdekken en verder ontwikkelen. Dat 

gaat gepaard met vallen en opstaan. Docenten begeleiden 

3  MISSIE, VISIE EN KERNWAARDEN

3 wij is van toepassing op medewerkers en leerlingen.
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de leerlingen in hun zoektocht om het beste uit zichzelf te 

halen. Zij passen differentiatie toe in hun lessen en zorgen 

voor een uitdagende leeromgeving op maat. Docenten 

stellen eisen en stimuleren leerlingen om kritisch na te 

denken over hun eigen leerproces. Iedere leerling behaalt 

een diploma dat bij hem/haar past. Wij vinden het belangrijk 

dat leerlingen goede resultaten behalen en dat ze groeien 

door succeservaringen. 

Leerlingen worden uitgedaagd en gemotiveerd om hun 

grenzen te verleggen in zowel de letterlijke als figuurlijke zin. 

In de samenleving komen ze steeds vaker in aanraking met 

andere talen en culturen: thuis, via social media of op reis. 

Om goed te kunnen functioneren in deze globaliserende 

wereld hebben leerlingen kennis en een open, nieuwsgierige 

houding nodig om begrip te hebben voor de verschillende 

culturen om hen heen. Door ‘onderdompeling’ in taal en 

cultuur bereidt De Meergronden haar leerlingen optimaal 

voor op een internationale leer-, werk- en woonomgeving.

3.2.3 Wij zijn innoverend in ons onderwijs 
Onze leerlingen groeien op in een samenleving die zich op 

technologisch gebied snel ontwikkelt. Zij maken intensief 

gebruik van de sociale media, hebben een smartphone en 

raadplegen dagelijks internet. Het spreekt voor zich dat 

jonge mensen gericht zijn op vernieuwing en vooruitgang. 

Onze leerlingen zijn kinderen van deze tijd; als school haken 

wij daarbij aan. Dat is zichtbaar in onze digitale informatie-

verstrekking, door de inzet en het gebruik van platformen op 

de sociale media, door een digitaal leerlingvolgsysteem en 

door de inzet van laptops in de lessen.

Daarnaast zijn wij innovatief in ons onderwijs. Door nieuwe 

inzichten op onderwijskundig gebied toe te passen, door 

kennis te nemen van nieuwe inzichten m.b.t. hersenen en 

motivatie van jongeren en door nieuwe onderwijskundige 

kennis over de jongerencultuur, zorgen we ervoor dat ons 

pedagogisch-didactisch handelen zich blijft ontwikkelen. 

Onze docenten zijn creatief en innovatief. Ze nemen en 

krijgen daarbij hun professionele ruimte. Zo werken we 

constant aan vernieuwing en uitbreiding van competenties. 

Door collegiale consultatie, scholing en het delen van good 

practice leren de docenten van en met elkaar.

3.2.4 Wij zijn maatschappelijk betrokken en 
gericht op de wereld om ons heen
Onze school staat niet op zichzelf, maar is onderdeel van 

de samenleving. Medewerkers en leerlingen zijn daardoor 

onlosmakelijk verbonden met de omgeving. Een open 

houding van ieder van hen naar die samenleving is noodza-

kelijk. Onze leerlingen ontwikkelen niet alleen de bereidheid 

en het vermogen onderdeel te zijn van de samenleving, 

maar ontwikkelen ook de vaardigheden om op een positieve 

manier een bijdrage te leveren. Wij vinden het belangrijk dat 

leerlingen kritisch leren denken en hun verantwoordelijkhe-

den nemen ten opzichte van de ander.

In onze lessen, in het mentoraat en door extra curriculaire 

activiteiten werken we met de leerlingen aan maatschappe-

lijke betrokkenheid. De leerlingen worden zich ervan bewust 

dat zij op drie niveaus samenleven met anderen:

•  schoolburgerschap: dat wil zeggen dat onze leerlingen zich 

ontwikkelen in verhouding tot medeleerlingen en medewer-

kers in de school. 

•  maatschappelijk burgerschap: onze leerlingen worden 

voorbereid op hun rol als deelnemer aan de maatschappij 

op lokaal en nationaal niveau. 

•  wereldburgerschap: onze leerlingen doen kennis en erva-

ring op met het functioneren in de mondiale samenleving. 

wereld

maatschappij

school

ik
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3.3 WERKSTANDAARDEN
Onze missie en onze kernwaarden zijn van invloed op ons 

gedrag op hoe wij met elkaar, met leerlingen, met ouders en 

met andere partners van de school omgaan. Wij hebben dat 

gedrag uitgewerkt in 5 werkstandaarden. Deze werkstan-

daarden zijn sturend voor ons gedrag en onze ontwikkeling 

daarin. 

A.  In deze school werk ik continu aan de onderlinge relatie 

met anderen.

B.  In deze school ben ik medeverantwoordelijk voor rust en 

veiligheid.

C. In deze school heb ik oog voor de ander.

D.  In deze school spreek ik de ander aan en ben ik 

aanspreekbaar.

E. In deze school zeg ik wat ik doe en doe ik wat ik zeg.

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 D 9



DE MEERGRONDEN pagina 11 van 35 SCHOOLPLAN 2018-2022

4.1 STRUCTUUR IN DE LESSEN,  
DE LEERLIJNEN EN DE OMGANG
Sinds het schooljaar 2015-2016 is als schoolbreed doel ge-

steld om meer binnen hetzelfde kader met elkaar te werken. 

Daarbij is ingezet op meer structuur op drie hoofdlijnen  

(3x structuur):

•  structuur in de les;

•  structuur in het curriculum (zoals de leerlijnen en de PTA’s); 

•  structuur in de omgang.

Bij alles wat we oppakken, houden we dit doel voor ogen. Het 

uitgangspunt is dat we dit doen ten behoeve van een gezond 

en veilig leer- en leefklimaat voor leerlingen en medewerkers 

van onze school. De bij 3.3 genoemde werkstandaarden zijn 

daarbij leidend voor ons gedrag.

Ons uitgangspunt is om met elkaar binnen de afgesproken 

structuur te werken. Er is ruimte om vanuit de eigen profes-

sionaliteit invulling te geven aan het eigen werk. We houden 

de drie ASG-horizonten voor ogen die richting geven aan 

de innovatiestrategie van de ASG: continue verbetering, 

fundamentele verbetering en radicale innovatie. 

Beleidsvoornemens 2018 – 2022
•  Het pedagogisch-didactisch klimaat leidt ertoe dat op 

alle afdelingen de onderwijskwaliteit op goed niveau is. De 

keuze voor structuur blijft zichtbaar.

•  In ons dagelijks handelen zijn de werkstandaarden 

zichtbaar. 

4 ONDERWIJS

STERKE PUNTEN

Structuur in de les: 

•  Er wordt gewerkt met een lesplan met daarin lesdoe-

len (kennis, vaardigheden, houding) en lesopbouw 

(kop, romp, staart).

Structuur in het curriculum: 

•  PTA’s zijn op orde en er is veel aandacht voor de 

doorlopende leerlijnen.

Structuur in de omgang: 

•  Veel aandacht voor het pedagogisch klimaat in de 

school. 

ONTWIKKELPUNTEN

Structuur in de les: 

•  Formuleren van lesdoelen en taaldoelen

•  Afsluiten van je les met evaluatie op de doelen.

Structuur in het curriculum:

•  Doorlopende leerlijn per vak met name doorstroom 

van onderbouw naar bovenbouw

•  PTA’s nieuwe programma’s bbl/kbl

•  Monitoren van nieuwe doorlopende PTA’s 4/5 havo 

en 5/6 vwo 

•  Toetsing is een item in alle doorlopende leerlijnen.

 

Structuur in de omgang: 

•  Iedere medewerker in de school heeft een adequaat 

pedagogisch antwoord op de straatcultuur in de 

school.

•  Daadwerkelijk naleven en voorleven van de 

werkstandaarden.
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4.2 MAATWERK EN DIFFERENTIATIE
We vinden het belangrijk in de lessen zoveel mogelijk aan te 

sluiten bij de verschillen in niveau, tempo en leerstijl van de 

leerlingen. We streven ernaar om op minstens drie niveaus 

(zwak-midden-sterk) leerlingen onderwijs op maat te bieden. 

Dit doen we onder andere met data uit het leerlingvolgsys-

teem die we gebruiken voor het maken van een vlootschouw. 

Zowel de afdelingsleiders als de collega’s gebruiken de 

systematische aanpak van DOT bij lesobservaties.  

De informatie uit deze lesobservaties wordt gebruikt om met 

elkaar in gesprek te gaan over de lessen en de differentiatie 

die we in de lessen hanteren.

Beleidsvoornemens 2018 – 2022
•  Alle docenten van De Meergronden zijn in staat om 

leerlingen gedifferentieerd onderwijs te geven, waarbij ze 

een scala aan werkvormen en vaardigheden inzetten. Dit is 

zichtbaar in de lessen en in de leeromgeving. 

•  Alle leerlingen worden op hun niveau uitgedaagd. Alle 

leerlingen halen het maximale uit zichzelf op het bij hen 

passende niveau.

STERKE PUNTEN

•  Om te kunnen differentiëren is het indelen van klas-

sen in niveaugroepen (3 niveaus) geland in de school. 

We noemen dit het werken met een ‘vlootschouw’.

•  Er is een begin gemaakt met meer differentiatie in 

de lessen. 

ONTWIKKELPUNTEN

•  Alle docenten werken voor alle klassen met een 

‘vlootschouw’ om zo gedifferentieerd naar de leerlin-

gen te kijken en te handelen. 

•  Lokalen zo inrichten dat ze uitnodigend zijn om te 

gebruiken voor actieve werkvormen en differentiatie.

•  Uitbreiden van het repertoire van werkvormen 

en vaardigheden van docenten, ten behoeve van 

differentiatie en activerende didactiek. 
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4.3 TAAL EN REKENEN
Een bovengemiddeld deel van de leerlingen heeft een 

achterstand op het gebied van begrijpend lezen, woorden-

schat en rekenen. Dit is herkenbaar in het gehele Almeerse 

onderwijs. Deze vaardigheden zijn van belang voor het leren 

van de leerlingen, omdat zij de studievaardigheden en het 

leren voor alle vakken ondersteunen. Dit gegeven maakt dat 

wij op De Meergronden een taal- en rekenbeleid belangrijk 

vinden.

Beleidsvoornemens 2018 – 2022
•  Taalgericht vakonderwijs is gemeengoed op De 

Meergronden en is zichtbaar in alle lessen.  

Dit geldt ook voor rekengericht vakonderwijs bij de reken-

gerelateerde vakken. 

•  De scores vanuit de genormeerde toetsen (Diataal) laten 

een progressie zien t.o.v. de jaren daarvoor.

•  Een verbetering op het gebied van taal- en rekenen is 

zichtbaar in de resultaten, leerlingen presteren beter bij alle 

vakken. 

•  Stillezen is een vast onderdeel van het curriculum van De 

Meergronden. Alle leerlingen op De Meergronden hebben 

standaard een leesboek in hun tas en lezen daarin op 

verschillende momenten.

STERKE PUNTEN

•   Afname genormeerde toetsen (Diataal: begrijpend 

lezen, idioom en rekenen) is ingebed, de resultaten 

zijn zichtbaar in SOM voor de docenten.

•   De taal- en rekencoördinatoren geven didactische 

adviezen aan de docenten.

•   Rekenen heeft een aparte plek in het curriculum.

•   Lessen Nederlands starten met stillezen.

ONTWIKKELPUNTEN

•  Lezen heeft in alle units een vaste plek in het 

curriculum.

•  Continue aandacht voor het geven van de didacti-

sche adviezen door de taal- en rekencoördinatoren 

aan de docenten.

•  Aandacht voor de stimulerende en motiverende rol 

van de reken- en taalcoördinatoren.

•  I.p.v. genormeerde toetsing aan het einde van de 

onderbouw toetsen we nu aan het begin van de 

bovenbouw. We monitoren of deze herijking meer 

betrouwbare informatie over het niveau van de 

leerlingen oplevert.

•  Alle docenten geven vorm aan de adviezen van de 

taal- en rekencoördinatoren, hetgeen zichtbaar is in 

de vaklessen. 

•  Rekenen wordt in de bovenbouw als aparte vaardig-

heid geoefend binnen de wiskundelessen. 

•  In de havo/vwo- en BG-unit krijgen leerlingen een 

lesuur met daarin een half uur stillezen en een half 

uur rekenen. Nieuw is dat we expliciet aandacht 

besteden aan stillezen ter bevordering van woorden-

schat en begrijpend lezen. De uitvoering van dit uur 

is nieuw.

•  Op de mh-unit wordt het stillezen geïntegreerd in 

het vak Nederlands.
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4.4 KUNST, CULTUUR, SPORT EN 
GEZONDE LEEFSTIJL
Kunst en cultuur, sport en een gezonde leefstijl nemen een 

belangrijke plaats in op De Meergronden. In het lesaanbod, 

maar ook in projecten en buitenlesactiviteiten wordt hier tijd  

aan besteed. Naast aandacht voor de cognitieve ontwikke-

ling van leerlingen vinden wij het belangrijk dat leerlingen 

zich creatief en sportief ontwikkelen en een gezonde leefstijl 

hebben.  

Dit is zichtbaar door ons uitgebreide kunst- en cultuuraan-

bod en de vele sportactiviteiten. Zodoende komen onze 

leerlingen in aanraking met aspecten van de samenleving die 

voor hen niet altijd vanzelfsprekend zijn.

Beleidsvoornemens 2018 – 2022
•  Het beleid rondom kunst, cultuur, sport en gezonde leefstijl 

is zichtbaar in het curriculum. We handhaven dit als sterk 

punt van de school. Enerzijds is dit zichtbaar in de lessen en 

anderzijds in de buitenschoolse activiteiten. 

•  Daarnaast vinden we het belangrijk dat de individuele 

leerling de mogelijkheid heeft om zijn creativiteit te 

ontwikkelen en te etaleren. Hierbij gebruiken we verschil-

lende digitale platformen. Ook willen we dit terugzien in het 

Plusdocument van de leerlingen.

STERKE PUNTEN

•  Toneelproductie.

•  Eindexamenexpositie.

•  Deelname aan veel sporttoernooien.

•  Predicaat Gezonde School.

•  Kunst- en cultuurkalender.

•  Breed aanbod van expressievakken in de onderbouw.

•  International Award.

•  Zichtbaarheid van al deze activiteiten op de website 

en social media.

ONTWIKKELPUNTEN

•  Een nieuwe manier vinden, waarbij leerlingen hun 

creativiteit kunnen etaleren.

•  Externe activiteiten vanuit de vaklessen in ieder 

leerjaar blijven uitvoeren. In ieder leerjaar vindt 

minstens 1 activiteit plaats.

•  Op nieuwe thema’s het predicaat gezonde school 

behalen.

•  In vaklessen aandacht voor gezonde leefstijl.

• Een Plusdocument voor alle leerlingen.
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4.5 TTO EN INTERNATIONALISERING
De Meergronden onderscheidt zich van de andere VO-

scholen in Almere door haar tweetalig onderwijs (tto) en 

internationalisering in brede zin. Het tto is een verrijking 

voor leerlingen, want het vergroot niet alleen de taalvaar-

digheden van deze leerlingen bij de Engelse taal en in 

het algemeen, het daagt de leerlingen ook meer uit. Dat 

heeft een breder effect op het leren van deze leerlingen. 

Daarnaast is het een verrijking voor de culturele intelligentie 

van leerlingen, waardoor zij met een ruimere blik kunnen 

kijken naar de wereld om hen heen. Wij zijn er dan ook trots 

op dat wij als enige VO-school in Flevoland dit onderwijs 

hebben ontwikkeld en aanbieden. Onze leerlingen kunnen 

op de afdelingen mavo, havo en vwo kiezen voor tweetalig 

onderwijs. Door maatschappelijke ontwikkelingen, zoals 

de globalisering en de prominente plek die de Engelse taal 

inneemt in het vervolgonderwijs, is het tto steeds relevanter 

geworden. Door ‘onderdompeling’ in taal en cultuur worden 

onze leerlingen optimaal voorbereid op een internationale 

leer-, werk- en woonomgeving in de 21e eeuw. Dat geldt ook 

voor de leerlingen die het tto programma niet volgen. In het 

gehele curriculum van de school is veel aandacht voor de 

wereld om ons heen. Daarmee ontdekken onze leerlingen 

zichzelf en de wereld. 

Beleidsvoornemens 2018 – 2022
•  Internationalisering krijgt een nog prominentere plek in het 

curriculum van alle vakken en daarmee voor alle leerlingen. 

Dit is de komende jaren een speerpunt, zowel intern als 

naar buiten toe.

•  De school is in 2022 weer voor langere termijn gecertifi-

ceerd voor het tto-programma mavo, havo en vwo.

STERKE PUNTEN

•  Hoog niveau bij het vak Engels

•  Aandacht voor de moderne vreemde talen 

schoolbreed

•  Tto op drie afdelingen: mavo, havo en vwo

•  Resultaten Anglia-examen 

•  Resultaten IB examens 

•  Tto-KBl leerlingen examen Engels op mavo-niveau 

(huidige situatie)

•  Tto-docenten hebben Cambridge Advanced en 

Proficiency certificaten

•  MT heeft cursus Engelse conversatie gevolgd

•  Deelname aan het programma van World School

•  English Teacher Assistant heeft toegevoegde waarde 

in ons onderwijs en in de doorlopende leerlijn met  

het PO.

•  Meer dan 50% van de mhv leerlingen volgt het 

tto-programma.

•  Exchange 

ONTWIKKELPUNTEN

•  Internationale uitstraling in de school sterker 

zichtbaar maken.

•  Internationale karakter sterker neerzetten in alle vak-

ken o.a. door elementen van internationalisering een 

vaste rubriek te geven in de doorlopende leerlijnen.

•  Focus in de BG unit ook op inter nationalisering 

houden na afbouw tto.

•  Internationaal Diplomasupplement borgen.

•  Communicatie tussen Meergronden leerlingen en 

buitenlandse leerlingen in de lesprogramma’s van de 

tto-lessen.

•  Subsidie aanvragen voor ETA en SSAT.

•  Het uitstekende niveau Engels op de kbl-afdeling 

een plek blijven geven na beëindiging van het 

tto-programma. 

•  Een doorgaande leerlijn Engels ontwerpen van PO 

naar VO voor het tto. 

•  De groei van tto in de school maakt het noodzakelijk dat 

we voldoende gekwalificeerde tto-docenten (be)houden

•  Structuur en regelmaat in tto bijeenkomsten van 

docenten.

•  Alle tto-docenten hanteren CLIL-didactiek in hun 

lessen.

•  MVT hanteert in de lessen doeltaal voertaal.

•  Stimuleren van internationale uitwisseling tussen 

docenten.
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4.6 BUITENSCHOOLS LEREN & 
BURGERSCHAP
In het verlengde van onze aandacht voor internationalisering 

ligt onze focus ook op burgerschapsvorming. Zoals be-

schreven in onze kernwaarden zijn wij een maatschappelijk 

betrokken school gericht op de wereld om ons heen. Dat 

bereiken wij door deel te nemen aan diverse activiteiten en 

de buitenwereld de school in te halen.

Beleidsvoornemens 2018 – 2022
•  Voor iedere leerling op De Meergronden is zichtbaar dat wij 

een maatschappelijk betrokken school zijn gericht op de 

wereld om ons heen. Leerlingen ervaren dit in de activi-

teiten die worden georganiseerd vanuit de vakcurricula en 

vanuit de school.

STERKE PUNTEN

•  Er vindt samenwerking plaats met organisaties 

buiten school, zowel in de stad Almere, als 

daarbuiten. De buitenwereld komt daardoor de 

school in en de leerlingen gaan ook naar ‘buiten’.

•  Activiteiten in het kader van burgerschap.

ONTWIKKELPUNTEN

•  Zicht houden op wat we in dit kader doen en of we de 

goede dingen doen.

•  Open blijven staan voor nieuwe samenwerkings-

verbanden en daar vorm aan geven.

•  Samenwerking met Aeres een structurele plek in het 

havo curriculum geven. 

4.7 TOETSINGSBELEID4 
In het kader van kwaliteitsborging beschikt De Meergronden 

over een toetsingsbeleid, omdat een helder en transparant 

beleid alle betrokkenen richting geeft en ervoor zorgt dat er 

eenduidig wordt gehandeld. Eenduidig handelen rondom 

toetsing en een gemeenschappelijk gedragen visie geven 

leerlingen, ouders en docenten duidelijkheid. Ons toetsings-

beleid hebben wij het motto “Meten en leren gaan hand in 

hand” meegegeven, omdat toetsing en leren alles met elkaar 

te maken hebben. 

Het toetsingsbeleid valt binnen onze visie: “Op De 

Meergronden willen we dat leerlingen zichzelf en de wereld 

ontdekken en wordt geleerd voor het leven”. Wij bieden onze 

leerlingen onderwijs op het niveau dat bij de betreffende 

leerling past, zodat hij/zij zich zo optimaal mogelijk kan 

ontwikkelen. Richtinggevende uitspraken m.b.t. toetsing zijn: 

• Het leerproces van de leerling staat centraal.

•  Toetsing heeft een functioneel belang dat doelgericht 

ingezet wordt. Toetsing heeft een vervolg in het handelen 

van docenten en leerlingen.

•  Formatieve toetsing: toetsing is een activiteit die erop 

gericht is de leerling inzicht te geven in de eigen vaardighe-

den en/of kennis om van daaruit verder te ontwikkelen. 

•  Summatieve toetsing: toetsing is een instrument dat 

gehanteerd wordt als middel om na te gaan in welke mate 

(eind)doelstellingen behaald zijn (opbrengstgericht werken). 

•  Op De Meergronden werken docenten samen en consulte-

ren elkaar als het gaat om de toetsen.

Met het formuleren van een toetsingsbeleid streven we ten 

minste de volgende doelen na. 

•  We verstrekken duidelijkheid over kwaliteitseisen, definities, 

regelingen, inhoud en vorm van toetsing. We spreken 

eenzelfde taal.

•  De deskundigheid van de medewerkers met betrekking tot 

toetsing wordt bevorderd en bewaakt.

•  Afstemming en samenwerking tussen vakgroepleden 

worden bevorderd.

•  Het toetsingsbeleid maakt externe verantwoording 

mogelijk; het biedt daarvoor een kader en maakt deel uit 

van die verantwoording.

4  Zie het document Toetsingsbeleid Meergronden. Meten en leren gaan hand in hand, juni 2017
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Beleidsvoornemens 2018 – 2022
•  Aan het eind schooljaar 2019-2020 voeren alle docenten 

het toetsingsbeleid uit zoals is afgesproken. 

•  Docenten werken samen in vakgroepen aan het samen-

stellen van de toetsing, de analyse van de resultaten en het 

verbinden van de analyse aan hun pedagogisch-didactisch 

handelen. 

•  Voor ouders en leerlingen is de toetsing bij de verschillende 

vakken inzichtelijk. 

•  Toetsing wordt niet alleen summatief ingezet, maar ook 

formatief ten dienste van de voortgang van het leren van 

de leerlingen en de daaruit voortkomende uitvoering van 

differentiatie, onderwijs op maat. 

STERKE PUNTEN

•  Het toetsingsbeleid is een helder beleid dat 

gefaseerd ingevoerd wordt.

•  Er is een toenemende bewustwording bij de 

docenten dat toetsing meerdere functies heeft 

en dat het een direct verband heeft met hun 

pedagogisch-didactisch handelen.

•  Drie maal per jaar worden de resultaten van de 

leerlingen met de direct leidinggevende besproken.

•  De voorspellende waarde van toetsing neemt toe.

•  Aandacht voor kwaliteitszorg in de vakgroepen 

neemt toe.

ONTWIKKELPUNTEN

•  Het toetsingsbeleid wordt in het schooljaar 2018-

2019 geëvalueerd en, waar nodig, aangepast.

•  Het implementatieplan voor het toetsingsbeleid 

wordt vervolgd en uiteindelijk afgerond in het 

schooljaar 2019-2020.

• We toetsen summatief en formatief.

•  Toetsing is een vaste rubriek in de doorlopende 

leerlijn van het curriculum van ieder vak. 

•  De doorlopende leerlijn van het toetsen van de 

onderbouw naar de bovenbouw is een punt van 

aandacht in iedere vakgroep. 

•  De vakgroepen nemen nieuwe collega’s mee in het 

toetsingsbeleid.
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4.8 ICT
Wij zien het gebruik van ICT niet als doel op zich, maar 

als middel ter ondersteuning van het leerproces van de 

leerling. Daarnaast biedt het gebruik ervan mogelijkheden 

voor docenten om meer in te zetten op differentiatie. Dat 

betekent dat het functioneel ICT-beheer op orde moet zijn 

zodat ICT adequaat kan worden ingezet in ons onderwijs. 

Daarnaast willen wij eigentijdsonderwijs aanbieden dat 

aansluit op de digitale wereld om ons heen. Dat betekent 

dat alle medewerkers ICT als middel kunnen inzetten in het 

onderwijsproces en in de onderwijsondersteuning. Wij zien 

het ook als een taak van school om leerlingen mediawijsheid 

bij te brengen. 

 

Beleidsvoornemens 2018 – 2022
•  In 2022 is het op De Meergronden gebruikelijk dat er in de 

lessen met ICT als leermiddel wordt gewerkt. 

•  Alle docenten zijn in staat om ICT in te zetten voor differen-

tiatie en ter ondersteuning van het activeren en motiveren 

van de leerlingen. Een voortdurend aandachtspunt blijft 

dat de randvoorwaarden die nodig zijn om ICT optimaal te 

gebruiken, op orde zijn.

STERKE PUNTEN

•  Er is geïnvesteerd in ICT randvoorwaarden.

•  Een aantal docenten maakt adequaat gebruik van 

ICT als middel om te leren en te motiveren. 

•  De keuze is gemaakt voor laptops vanaf klas 1 in de 

vorm van BYOD.

ONTWIKKELPUNTEN

•  Versterken van mediawijsheid van leerlingen.

•  I-coaches zijn op alle afdelingen voor de docenten 

zichtbaar, inzetbaar, coachend en moderator van ICT 

op de afdeling.

•  BYOD vanaf klas 1 wordt als middel om te leren 

ingezet.

•  Optimaal gebruik maken van het leerlingvolgsys-

teem (SOM) ter ondersteuning van het leren. Zicht 

krijgen op meer functionaliteiten om te gebruiken.

•  Verschil tussen docenten die nog aan het begin 

staan van ICT gebruik in de les en gevorderde/expert 

docenten verkleinen. Te bereiken door delen van 

good practices. De basis van gebruik van ICT gaat 

omhoog.

•  Uitbreiding van kennis en kunde bij de docenten van 

ICT-programma’s zoals SOM, Office 365.

•  Uitbreiding van kennis en kunde bij leerlingen van 

ICT-programma’s zoals Word, Office 365, Excel, 

PowerPoint, etc.

•  Kennis en kunde van ICT-beheer verbeteren.
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4.9 LEERLING BETROKKENHEID
Op De Meergronden willen we dat leerlingen zichzelf en de 

wereld ontdekken en wordt geleerd voor het leven.

Zoals in de missie is beschreven, willen wij een school 

zijn waar leerlingen zich breed ontplooien op cognitief, 

sociaal-emotioneel, creatief en sportief gebied. Zodat zij 

optimaal zijn voorbereid op hun toekomst. Dit impliceert dat 

wij leerlingen zien als volwaardige gesprekspartners die we 

betrekken bij ontwikkelingen in de school. 

Beleidsvoornemens 2018 - 2022
•  Over 4 jaar is op alle afdelingen het werken met klankbord-

groepen ingebed, met als doel bijeenkomsten te organise-

ren waarin de leerlingen hun mening en adviezen over o.a. 

het onderwijs kunnen geven. 

•  Het stewardproject blijft een vanzelfsprekendheid binnen 

de school. 

•  De inzet van leerlingen als buddy’s krijgt de komende vier 

jaar vorm zodat, net als het stewardproject, ook dit een 

vanzelfsprekendheid in ons onderwijs wordt.

STERKE PUNTEN

• Leerlingenraad

• Leerling participatie in de MR

• Klankbordgroepen in de units

• Inzet van Stewards

•  Inzet van leerlingen activiteiten bij onze omgeving

•  Betrekken van leerlingen bij specifieke 

ontwikkelingen en projecten zoals bijvoorbeeld de 

inrichting van het schoolplein, onderhoudt van de 

moestuinen, Greenteam, etc.

ONTWIKKELPUNTEN

•  Klankbordgroepen inbedden in alle units

•  Leerlingen meer verantwoordelijkheden en 

vertrouwen geven

•  Inzet van leerlingen voor elkaar als buddy’s of 

juniormentor.

•  Meer als vanzelfsprekend klankborden met 

leerlingen als we in de school bezig zijn met 

oplossingen en ontwikkelingen.
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5.1 VISIE OP ZORG 
Onze zorg en ondersteuning werkt vanuit de visie dat het 

zwaartepunt van de ondersteuning van de leerling in de klas 

ligt. De realisatie van een zo optimaal mogelijke onder-

wijsleersituatie werkt preventief en voorkomt veel proble-

men. Ons volledige ondersteuningsaanbod is georganiseerd 

in drie lijnen. In deze drie lijnen is zowel de basisondersteu-

ning voor alle leerlingen terug te vinden als het arrangeren 

van meer zorg en ondersteuning voor een aantal leerlingen.

Eerste lijn: mentoren, vakdocenten en leerlingcoördinatoren.

Tweede lijn: extra ondersteuning door in de school aanwezige 

begeleiders o.l.v. de zorgcoördinator en orthopedagoog. 

Op De Meergronden is begeleiding mogelijk door:

•  de orthopedagoog;

•  de V-coach voor hoogbegaafde leerlingen; 

•  de leerlingbegeleider voor LWA- of LEO leerlingen; 

•  de dyslexiecoördinator; 

•  de decaan;

•  de zorgklas; 

•  de medewerker Passend Onderwijs.

Derde lijn: externe ondersteuning/zorg door hulpverlening en 

partners zoals het wijkteam, JGZ, GGD, Leerplichtambtenaar, 

Oké op School, OPDC, AlmeerKans, Flevodrome of instellin-

gen zoals Fornhese.

Wanneer een leerling meer nodig heeft dan deze lijnen, dan 

komt de leerling terecht op een passende onderwijsplek 

veelal buiten de school. 

5.2 MENTORAAT 
Alle leerlingen op De Meergronden hebben een mentor. Het 

mentoraat vormt een belangrijke pijler in ons onderwijs.

Binnen het mentoraat wordt gewerkt aan drie thema’s: 

•  sociaal-emotionele ontwikkeling (leren leven)

•  studievaardigheden (leren leren)

•  het LOB-programma (leren kiezen)

In de onderbouw heeft een klas meestal twee mentoren. 

De reguliere begeleiding van een leerling wordt uitgevoerd 

door de mentoren. Zij begeleiden hun leerlingen bij de 

schoolloopbaan en de persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast 

houden ze zich bezig met de groepsdynamiek van de klas. 

De mentoren onderhouden de contacten tussen de school 

en de ouders/verzorgers. Mentoren overleggen regelmatig 

met docenten, leerling-coördinator, leerlingbegeleider 

en/of afdelingsleider. De mentor monitort ook absentie, 

te-laatkomen en eruit gestuurd worden van zijn of haar 

mentorleerlingen. Mentoren hebben een signalerende en 

adviserende functie. Daarnaast registeren zij belangrijke 

informatie in SOM.

De extra ondersteuning voor de leerling wordt beschreven in 

een Ontwikkelingsperspectief Plan (OPP). 

Samen met de mentoren begeleiden de decanen de leer-

lingen en ouders bij de keuze voor profiel en een vervolgop-

leiding. Er bestaat een uitgebreid LOB-programma voor de 

mentoruren. Verder vindt een aantal activiteiten plaats, zoals 

gesprekken met ouders over de vakkenpakketkeuze, arbeidso-

riëntatie, stages binnen het vmbo en voorlichtingsactiviteiten 

over vervolgopleidingen en arbeid in de (voor)examenklassen. 

5.3 BEGELEIDING EN 
ONDERSTEUNING NAAST OF BUITEN  
DE LESSEN
Binnen de school hebben we in aanvulling op de gewone 

lessen het volgende extra aanbod:

1.   In de beroepsgerichte unit zijn er leerlingbegeleiders die 

tijdens de lessen in de klas leerlingen ondersteunen. Zij 

helpen kinderen met de inhoud van de lesstof en met het 

leerproces. Indien mogelijk wordt hulp gegeven bij de 

lessen Nederlands en wiskunde. 

2.  Er is een protocol voor leerlingen met dyslexie/dyscalculie. 

3.  Leerlingen kunnen deelnemen aan specifieke trainingen 

zoals Faalangst- en Examenvreesreductie training, 

Agressie Regulatie Training, Rots- en Watertraining.  

We doen dit in samenwerking met externe partners.

4.   Huiswerkschool: in samenwerking met een externe 

huiswerkschool faciliteert de school huiswerkbegeleiding 

en vakspecifieke bijlessen in ons schoolgebouw.  

De kosten hiervoor komen voor rekening van de ouders.  

De Meergronden heeft hierin een faciliterende rol, zodat 

leerlingen na schooltijd op school in rust en met begelei-

ding kunnen leren. 

5.   Hoogbegaafde leerlingen worden begeleid6 door een 

V-coach7. Deze maakt samen met de mentor, leerlingco-

ordinator of ouders, ouders en leerling afspraken over de 

gewenste ondersteuning.

5 ZORG EN ONDERSTEUNING5

5  Een uitgebreide beschrijving is te vinden in het Schoolondersteuningsprofiel 2018-2020.
6  Behoefte en mogelijkheden worden afgestemd met de V-coach.
7  Verdiepingscoach.
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6.   De school kent interne vertrouwenspersonen: speciaal 

opgeleide docenten, die op aanvraag van de leerling of 

mentor gesprekken voeren met een leerling. Met als doel 

samen de problemen zo helder mogelijk op een rijtje te 

zetten. Indien nodig geven vertrouwenspersonen adviezen 

over de begeleiding van de leerlingen aan mentoren, 

leerlingcoördinator, afdelingsleider en/of andere  

betrokkenen. Een gesprek met een vertrouwenspersoon 

kan met of zonder toestemming van ouders starten. Dit is 

afhankelijk van de vraag van de leerling.

7.   De orthopedagoog heeft een ondersteunende en advi-

serende functie. Zij geeft opvoedkundige adviezen aan 

mentoren, vakdocenten en ouders. Daarnaast kan zij 

enkele testen uitvoeren.

5.4 EXTERNE ONDERSTEUNING 
(ARRANGEMENTEN)
Als een leerling meer nodig heeft dan de basisondersteuning, 

bieden we extra ondersteuning om het onderwijsleerproces 

goed te doorlopen. Hierbij werken de leerlingcoördinatoren 

en mentoren samen met onze interne deskundigen zoals 

de orthopedagoog, medewerkers zorgklas, zorgcoördinator 

en collega’s van Passend Onderwijs Almere om het juiste 

begeleidingsaanbod in te zetten. 

Wanneer er sprake is van een grotere ondersteuningsbehoefte 

dan de basisondersteuning, zal de mentor dit aangeven bij de 

leerlingcoördinator. Dit wordt besproken met het zorgteam. 

Daarna wordt besproken welke stappen er genomen worden. 

Vervolgens wordt in overleg met ouders in kaart gebracht wat 

er speelt, wat de leerling op sociaal-emotioneel gebied nodig 

heeft en welke instellingen hier een rol in kunnen spelen. 

De leerlingcoördinator kan hierover advies vragen aan het 

zorgadviesteam (ZAT). In het ZAT zitten lpa8, jeugdarts, jeugd-

verpleegkundige en van de school de zorgcoördinator en de 

orthopedagoog. Als een leerling in het ZAT wordt besproken, 

hebben ouders hiervoor toestemming verleend.

Arrangementen 
Zorgklas: in de school is een zorgklas ingericht. Daar worden 

leerlingen opgevangen die gedurende een periode niet 

deelnemen aan de reguliere lessen. Deze ondersteuning is 

zoveel mogelijk gericht op terugkeer naar de reguliere lessen. 

Leerlingen kunnen in dit kader ook ambulant begeleid 

worden vanuit de Zorgklas. 

1.  Aan leerlingen bij wie het cognitieniveau niet aansluit op 

de aangeboden schoolniveaus bieden wij tot op zekere 

hoogte onderwijs op maat. In de onderbouw kunnen 

leerlingen met een LWA9 –indicatie of LEO10-dossier, 

geplaatst worden in klassen variërend van 16 tot 22 leerlin-

gen. De extra ondersteuning wordt in eerste instantie 

gegeven door de docenten, bijgestaan door het team van 

leerlingbegeleiders.

2.  Voor leerlingen die medisch uitvallen of die fysieke 

beperkingen hebben, wordt binnen de school naar mo-

gelijkheden en nodige aanpassingen gezocht in overleg 

met ouders, externe partners, mentor, leerlingcoördinator 

en afdelingsleider. Indien mogelijk en noodzakelijk 

wordt een maatwerktraject voor korte of voor lange duur 

samengesteld.

Samenwerking met externe partners
Wanneer de hulpvraag van een leerling te complex wordt 

binnen onze interne zorgstructuur, wint het Zorg Advies Team 

(ZAT) advies in bij specialisten buiten de school. De leerling 

wordt eerst besproken in het ZAT. De externe partners 

zijn: leerplichtambtenaar, jeugdarts, medewerker jeugd, 

jeugdagent, medewerker van Tactus, GZ-psycholoog. Ouders 

worden hierover altijd geïnformeerd.

8 Leerplichtambtenaar
9 Leerweg arrangement
10  Leerling met extra ondersteuning.
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5.5 VEILIGHEID11

De school heeft een veiligheidsplan waarin afspraken en 

procedures omschreven zijn die de veiligheid van onze 

leerlingen bevorderen. Dit veiligheidsplan maakt onderdeel 

uit van het ASG Veiligheidshandboek.

Sociale veiligheid 
De school heeft een pestprotocol, te vinden op de website.

Binnen het conciërgeteam is één medewerker speciaal 

belast met de sociale veiligheid en werkzaam als toezicht-

houder. Ter bevordering van de sociale veiligheid werken we 

aan de professionalisering van het ondersteunend personeel. 

Tijdens de pauzes werken we met stewards die begeleid 

worden door onze toezichthouder. Leerlingen kunnen vanaf 

leerjaar vier steward worden en surveilleren tijdens pauzes 

en schoolfeesten. Zij zijn getraind in het aanspreken van 

medeleerlingen. Zij bemiddelen bij kleine onenigheden.

Samenwerking met de politie 
De school werkt nauw samen met de plaatselijke jeugdagent 

en de wijkagent. De jeugdagent houdt regelmatig spreekuur 

op school. Net als de andere scholen in Almere, doen we 

altijd aangifte bij de politie als er sprake is van diefstal of 

geweldpleging.

STERKE PUNTEN

• Leerlingenraad

• Leerling participatie in de MR

• Klankbordgroepen in de units

• Inzet van Stewards

•  Inzet van leerlingen activiteiten bij onze omgeving

•  Betrekken van leerlingen bij specifieke 

ontwikkelingen en projecten zoals bijvoorbeeld de 

inrichting van het schoolplein, onderhoudt van de 

moestuinen, Greenteam, etc.

ONTWIKKELPUNTEN

•  Klankbordgroepen inbedden in alle units

•  Leerlingen meer verantwoordelijkheden en 

vertrouwen geven

•  Inzet van leerlingen voor elkaar als buddy’s of 

juniormentor.

•  Meer als vanzelfsprekend klankborden met 

leerlingen als we in de school bezig zijn met 

oplossingen en ontwikkelingen.

11  Zie voor een nadere uitwerking het schoolveiligheidsbeleidsplan en de brochure  
Zo gaat het op De Meergronden. Afspraken, regelingen en regels.
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STERKE PUNTEN

•  Goed functionerende zorgklas met veel meerwaarde 

voor het leerklimaat in de school.

•  Hoge professionaliteit medewerkers zorg- en 

begeleiding.

•  Veel bekendheid in de school met de basisonder-

steuning en de arrangementen.

• Breed gedragen mentoraatprogramma.

ONTWIKKELPUNTEN

•  Werkzaamheden zorgklas nog meer laten aansluiten 

op de leerling in de klas. Dat betekent dat de experti-

se van de zorgklas nog meer ingezet gaat worden om 

het handelen van de docenten te verbeteren.

•  OPP’s worden opgesteld door de mentor.

•  Het preventief werken behoeft meer aandacht bij de 

deskundigheids-ontwikkeling. Daarom zetten we in 

op structurele observaties (oa door medewerkers van 

de zorgklas) en proactief handelen m.b.t. verzuim. 

We zetten in op scholing voor docenten in signale-

ring en gespreksvoering. 

•  Leerlingbesprekingen vinden ten minste 1x per 

periode plaats en leiden tot concrete acties om de 

ontwikkeling van leerlingen te optimaliseren.

•  Samenwerking met externe partners wordt geïn-

tensiveerd en geoptimaliseerd. Dat heeft meerdere 

doelen. De hulp wordt hiermee laagdrempelig voor 

ouders. Deze expertise is nodig bij de analyse en 

het verhelderen van de situatie vanuit verschillende 

kanten, zodat de leerling een schoolloopbaan zonder 

onderbrekingen kan doorlopen en een toeleiding 

naar diploma/vervolgonderwijs/werk kan vinden.

•  Inzet van jongerenmaatschappelijk werk om te 

ondersteunen in preventie.

•  Gemeenschappelijke aanpak in mentoraat, zowel 

qua inhoud als qua begeleidingsniveau. Er is een 

structureel en passend aanbod van mentorlessen. 

Schoolbreed komen er verdeeld over het jaar 

thema’s aan bod waaraan gewerkt wordt. Daarin 

wordt verschil gemaakt tussen de onderbouw en de 

bovenbouw.

•  Het pestprotocol wordt geactualiseerd.

5.6 BELEIDSVOORNEMENS  
2018-2022
•  Over vier jaar is het handelingsgericht werken12 een 

vanzelfsprekendheid. Alle docenten werken handelingsge-

richt. Zij zijn op deze manier in staat een onderwijsaanbod 

te verzorgen dat voldoet aan de ondersteuningsbehoeften 

van leerlingen.

•  Er wordt gewerkt met de focus op preventie om zo tijdig 

probleemgedrag, motivatieproblemen en leerachterstan-

den te onderkennen. 

•  De samenwerking met de partners is duurzaam en stevig 

verankerd in ons handelen.

12  Werken met een handelingsplan
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6.1 VISIE OP PERSONEELSBELEID 
Uitgangspunten van het personeelsbeleid van De 

Meergronden en de ASG zijn: een professionele werkom-

geving, een goede werkgever hebben/zijn en een sterke 

organisatie.

De Meergronden onderschrijft het principe van een leven 

lang leren. We gaan er vanuit dat een medewerker zich 

gedurende zijn/haar loopbaan blijft ontwikkelen en pro-

fessionaliseren. Vanuit dit kader werken we aan continue 

verbetering en ontwikkeling. 

Ons uitgangspunt is dat het leren en professionaliseren van 

de docent direct en indirect van invloed is op de kwaliteit 

van het onderwijs op De Meergronden. Het leren en profes-

sionaliseren van het ondersteunend personeel heeft invloed 

op veiligheid, rust, orde en imago van de school en komt 

daarmee het leren van de leerlingen ook ten goede.13

We ontwikkelen ons vanuit de uitgangspunten van een 

professionele cultuur die wij vertaald hebben naar de 

werkstandaarden, benoemd in hoofdstuk 3.

6.2 FUNCTIONEREN EN 
VERWACHTINGEN 
Voor personeel met een vaste aanstelling is er een tweejarige 

gesprekkencyclus: het ene jaar een functioneringsgesprek, 

het jaar daarna een beoordelingsgesprek. De ontwikkelpun-

ten uit de gesprekkencyclus vormen voor iedere medewerker 

de leidraad voor zijn/haar persoonlijke ontwikkeling. De 

persoonlijke ontwikkeling van de individuele docent maakt 

onderdeel uit van de school als lerende organisatie. 

6.3 PROFESSIONALISERING14

Professionalisering vindt plaats op 3 niveaus. 

•  Iedere medewerker heeft een onderzoekende houding 

en heeft oog voor innovatie. Een professional is intrinsiek 

gemotiveerd om te leren, is nieuwsgierig en reflecteert op 

zijn/haar handelen.

•  Iedere medewerker leert samen met anderen (vakgroep, 

team, collega’s).

•   Iedere medewerker leert wat past binnen de visie van De 

Meergronden en de ASG.

In samenspraak met de direct leidinggevende bepaalt de 

medewerker ieder jaar wat de scholings- en/of coachings-

behoefte is en hoe die wordt ingevuld. De medewerker is 

zelf eigenaar van zijn professionalisering en is daarmee zelf 

verantwoordelijk voor het organiseren ervan. Daarnaast 

organiseert de school studiedagen en scholingstrajecten.

6.4 TAAKBELEID 
Jaarlijks stelt de schoolleiding de personele formatie vast 

met instemming van de PMR.  

De formatie is gebaseerd op het geprognosticeerde leerling-

aantal en de meerjarenbegroting.

Het taakbeleid voegt zich naar de vastgestelde kaders van 

CAO en de Almeerse Scholen Groep. 

6.5 FUNCTIEMIX EN 
FUNCTIEBOUWWERK15

De ruimte voor LC en LD functies is gelimiteerd. Bepalend is 

de zogenoemde “functiemixwaarde”. Het doel bij toewijzing 

van de LC-LD functies is om goede docenten te behouden 

en daarmee onderwijskundige ontwikkelingen in de school 

van meer continuïteit te voorzien. Daarbij nemen we mee in 

hoeverre het tekortvakken betreft. 

Bij het toekennen van de LC-LD functies hanteren we de 

volgende uitgangspunten:

•  De toewijzing van een LC-LD functie doet recht aan het 

schoolbelang gerelateerd aan de situatie op de arbeids-

markt en de schoolontwikkeling (goede bevoegde docen-

ten voor de klas met soms aanvullende competenties). 

•  Bij de toewijzing van een LC-LD functie is er ruimte voor 

het management om op inhoudelijke gronden, keuzes te 

maken. 

6 PERSONEELSBELEID 

13  Voor een nadere uitwerking zie het document Professionaliseringskader  
De Meergronden

14  Zie Professionaliseringskader De Meergronden
15  Zie Ruimte voor LC-LD functies dd 16 febr. 2018
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6.6 WAARDERINGSBELEID16

De Meergronden zit in een ontwikkelingsfase waarin een 

beroep wordt gedaan op alle medewerkers van de school. 

Om die reden laten we schoolbreed alle medewerkers 

ervaren dat de inzet van iedereen gewaardeerd wordt. 

Het waarderingsbeleid richt zich daarom op:

1. Alle medewerkers van de school 

2.  Collega’s die meer doen dan anderen voor de ontwikkeling 

van de school (zowel op het gebied van onderwijs als 

schoolklimaat of organisatie en beheer van de school)

De waardering bestaat uit:

•  Budget toegevoegd aan het budget van het personeelsuitje 

aan het begin van het schooljaar.

•  De mogelijkheid om medewerkers die wat extra’s doen een 

kleine attentie te geven.

•  Budget voor Innovatieve projecten en ideeën. Docenten 

en OOP kunnen bij hun afdelingsleider een aanvraag voor 

een project doen. Zij krijgen een kleine toelage voor de 

extra inzet of, als dat beter past, kan er een bedrag besteed 

worden aan het project.

6.7  BEGELEIDING EN BEOORDELING 
NIEUWE MEDEWERKERS 

De school kent een zorgvuldige begeleidings- en beoor-

delingsprocedure voor nieuw personeel, waarin vakgroep 

en afdelingsleider beide een rol spelen. Leerlingen worden 

hierbij betrokken middels het uitzetten van leerling enquêtes.

6.8 ALMEERSE ACADEMISCHE 
OPLEIDINGSSCHOOL
De Meergronden maakt deel uit van de Almeerse 

Academische Opleidingsschool. Dat betekent dat we op het 

gebied van onderwijsontwikkeling en professionalisering 

intensief samenwerken met de Hogeschool van Amsterdam, 

de Universiteit van Amsterdam, de Hogeschool van Utrecht 

en de Hogeschool Windesheim. Binnen deze samenwerking 

leiden we jaarlijks studenten op tot toekomstige leraren. 

Deze aankomende talenten brengen nieuwe ideeën 

binnen en ‘dwingen’ hun begeleiders, docenten van De 

Meergronden, kritisch naar hun eigen onderwijs te kijken. 

Dat we ‘academisch’ zijn betekent dat we ernaar streven, 

dat onze docenten een onderzoekende houding aannemen 

ten behoeve van de eigen ontwikkeling en de ontwikkeling 

van onze school. Wij streven ernaar om talent vanuit de 

Almeerse Academische Opleidingsschool te behouden voor 

het Almeerse onderwijs. Vanuit deze werkwijze werken er 

op De Meergronden inmiddels veel docenten die eens als 

leraar-in-opleiding op onze school of op een andere ASG-

school zijn begonnen.

6.9 ZIEKTEVERZUIM 
Het streven is om het ziekteverzuim op of onder het landelijk 

VO-niveau te houden. Verzuimbeleid heeft een hoge priori-

teit. Daarbij wordt, conform het ASG-beleid, gewerkt volgens 

de methodiek van Falke en Verbaan. Sinds 2014 wordt als 

instrument de RAET Verzuimmanager gebruikt om het

verzuim te monitoren en laag te houden.

16  Zie ‘Van beloningsbeleid naar waarderingsbeleid’ (van 2017 – 2020)
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STERKE PUNTEN

•  De Meergronden heeft jaarlijks studenten opgeleid 

door gecertificeerde werk- en leermeester.

•  Het hanteren van de tweejaarlijkse gesprekscyclus 

met daaruit voortvloeiend ontwikkelpunten. 

•  Informeel leren in de teams.

•  Formeel leren door gebruik maken van de  

ASG-academie en andere opleiders.

•  In enkele teams bezochten docenten elkaars lessen 

en gaven elkaar feedback met o.a. behulp van DOT 

systematiek.

ONTWIKKELPUNTEN

•  Gecertificeerde werk- en leermeesters van De 

Meergronden leiden jaarlijks tussen de 20 en 30 

studenten op. 

•  Alle werkmeesters zijn gecertificeerd.

•  Het hanteren van de tweejaarlijkse gesprekscyclus 

met daaruit voort vloeiend ontwikkelpunten vindt in 

alle teams plaats. 

•  Formeel en informeel leren wordt in alle teams 

ingezet.

•  Het is gemeengoed dat docenten elkaars lessen 

bezoeken en elkaar feedback geven.

•  Het aantal medewerkers dat deelneemt aan een 

“Maximumgroep” of “Summumgroep” breidt uit.

6.10 BELEIDSVOORNEMENS  
2018-2020
•  De Meergronden blijft een academische opleidingsschool 

waarin studenten opgeleid worden door gecertificeerde 

leermeesters. 

•  Binnen de Meergronden hebben alle medewerkers, OP en 

OOP, de focus op professionaliseren. Hierbij worden zowel 

formeel leren als informeel leren ingezet. Voor formeel leren 

worden teamtrainingen en individuele trainingen ingezet 

al of niet gebruik makend van de ASG-academie. Voor het 

informeel leren wordt de expertise van de medewerkers 

ingezet ten behoeve van de professionalisering van elkaar. 

Professionaliseren gebeurt altijd in het kader van de 

speerpunten van de school en/of de persoonlijke ontwikkel-

punten van de individuele medewerker.
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7.1 VISIE OP KWALITEITSBELEID
Om onze ambities en plannen te bereiken werken we op een 

systematische manier volgens de Plan-Do-Check-Act-cyclus 

(PDCA). De schoolleiding communiceert met interne en 

externe stakeholders welke resultaten ze hoe en wanneer wil 

bereiken en voert dit vervolgens uit. Door evaluaties wordt 

gecheckt of de resultaten zijn behaald. Zo nodig worden 

verbeteracties geformuleerd en uitgevoerd of plannen bijge-

steld. Het werken vanuit de PDCA-cyclus zorgt ervoor dat we 

gericht zijn op ontwikkeling en verbetering. Daarom zorgen 

we ervoor dat we op alle niveaus in de school de PDCA 

cyclus gebruiken om ons onderwijs en onze begeleiding te 

evalueren en erop te reflecteren. 

 

Bij kwaliteitszorg gaat het om twee aandachtsgebieden.

A ontwikkelen, leren en innoveren.

B borging en control.

Beide aandachtsgebieden bekijken we vanuit: 

1. het perspectief van de school (het collectief)

2.  het perspectief van de medewerker (het individu).

Onze kwaliteitszorg is erop gericht dat we deze vier aan-

dachtsgebieden borgen en dat we werken aan continue 

verbetering. 

7.2 ONTWIKKELEN, LEREN EN 
INNOVEREN
School: De strategische doelen van De Meergronden zoals 

uitgedrukt in onze kernwaarden en beleidsvoornemens m.b.t. 

onderwijs, zorg en personeel zijn leidend.

Om onze strategische doelen te behalen werken we met:

•  een schoolbreed jaarplan;

•  afdelingsplannen;

•  beleidsplannen op de onderwerpen zoals zorg- en onder-

steuning, ICT, tto en internationalisering, Academische 

opleidingsschool, professionaliseringsbeleid, toetsingsbe-

leid en Taal- en Rekenbeleid en kwaliteitszorg. 

Bij het opstellen en uitvoeren van deze beleidsplannen 

houden wij onze kernwaarden steeds voor ogen.

Gedurende het schooljaar wordt vanuit deze plannen 

gewerkt. Jaarlijks evalueren de units de activiteitenplannen, 

zodat ze het daarop volgende schooljaar nieuwe activi-

teitenplannen kunnen maken waarin aangeven wordt wat 

de speerpunten van het komende schooljaar zijn en welke 

ontwikkelingen geborgd worden.

In het MT bespreken we jaarlijks de voortgang met behulp 

van de speerpunten en beleidsvoornemens die in dit school-

plan zijn opgenomen. We gaan na hoe ver we gekomen 

zijn, wat goed ging en willen voortzetten en welke punten 

bijgesteld of ontwikkeld gaan worden.  

We stellen beleidsvoornemens vast voor het volgende 

schooljaar.

Medewerker: Welk talent heeft iedere medewerker, wat 

doet iedere medewerker daarmee en op welke wijze is dit 

zichtbaar in de lessen? Deze vragen stellen we aan de orde 

in gesprekken met medewerkers, die we jaarlijks volgens de 

gesprekscyclus voeren. In hoofdstuk 6 van dit schoolplan en 

in het document Professionaliseringskader De Meergronden 

is nader uitgewerkt hoe uitvoering wordt gegeven aan de 

individuele ontwikkeling van elke medewerker.

7.3 VERANTWOORDING, BORGING EN 
CONTROL
School: Onze basiskwaliteit is op orde. We voldoen aan de 

wettelijke eisen van het inspectiekader van de onderwijsin-

spectie en zijn daarin ambitieus. Daarnaast zijn wij tto-ge-

certificeerd en voldoen we aan de kwaliteitseisen die Nuffic 

stelt aan tto-scholen. We zorgen ervoor dat we zicht hebben 

op onze financiën, zodat we een financieel gezonde school 

zijn. Ook willen we onze certificering voor de gezonde school 

behouden en uitbreiden.

De kwaliteit van de lessen hebben we voortdurend in beeld. 

Dit doen we door lesobservaties, door collegiale consultatie, 

door het afnemen van leerling enquêtes. De afdelingsleiders 

gaan hierover in gesprek met hun docenten.

We monitoren iedere periode (3x per jaar) de resultaten 

per leerjaar, zodat we op tijd signaleren waar problemen 

ontstaan en we in gesprek gaan met de betrokken docenten 

en/of vakgroepen. De secties evalueren hun examenresul-

taten door de Wolf-resultaten te evalueren en te analyseren 

en vervolgens waar nodig verbeterplannen op te stellen. 

7 KWALITEITSBELEID
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Afdelingsleiders gaan indien nodig in gesprek met bepaalde 

secties en/of docenten.

Er is een aantal schoolbrede portefeuilles die verdeeld zijn 

over de MT-leden. Hierover wordt verantwoording afgelegd 

in het MT.

Daarnaast zijn er klankbordgroepen van ouders en van 

leerlingen. Verder worden er jaarlijks diverse tevredenheids-

onderzoeken afgenomen. De uitkomsten hiervan bespreken 

we in het MT en in de teams en we gaan na welke punten we 

kunnen verbeteren.

De ASG houdt financieel toezicht vanuit een cyclus van ma-

nagementrapportages en de jaarlijkse accountantscontrole.

Medewerker: Onze medewerkers zijn bevoegd en voldoen 

aan de bekwaamheidseisen.

Op De Meergronden staan bevoegde docenten voor de klas. 

Bij uitzondering worden lessen gegeven door docenten die 

nog in opleiding zijn. Wij maken deel uit van de Almeerse 

Academische Opleidingschool en leiden binnen die context 

jaarlijks tussen de 20 en 30 studenten op. Binnen deze 

opleidingsstructuur werken onze docenten en docentcoa-

ches nauw samen met HBO- en WO-lerarenopleidingen. Er 

is voldoende budget voor professionalisering. Het onderwijs-

ondersteundend personeel is gekwalificeerd voor de taken 

en volgt jaarlijks bij- en nascholing.

We streven ernaar dat alle medewerkers bereid en in staat 

zijn kritisch te zijn op hun werk, de lessen en de opbreng-

sten. We stimuleren een reflectieve houding, die gericht 

is op kwaliteitsverbetering en groei. Daarom sturen we op 

evaluatie en reflectie op resultaten en op ontwikkelplannen 

van de secties. Secties en/of individuele docenten, die 

zwak presteren helpen we zo mogelijk om hun praktijk te 

verbeteren.

7.4 BELEIDSVOORNEMENS  
2018-2022
•  We zetten de ingezette focus op kwaliteitszorg voort. Dat 

betekent concreet dat acties die in dat kader plaatsvinden 

voortgezet worden. Het gaat dan om zaken zoals collegiale 

consultaties, analyses van toetsen, analyses van schoolex-

amens en centrale examen, met als doel verbetering van de 

kwaliteit van de lessen en resultaten die op orde zijn. 

•  Ter versterking van de kwaliteitszorg is er vanaf het school-

jaar 2018-2019 een kwaliteitsmedewerker aangesteld. Deze 

medewerker verzamelt relevante data, bespreekt die met 

de afdelingsleiders en doet voorstellen ter verbetering. 

Doordat de afdelingsleiders voorzien worden van data 

en adviezen hebben zij meer tijd om sturing te geven aan 

verbeterslagen met het docententeam. 

STERKE PUNTEN

•  Toename van planmatig werken in  

alle geledingen.

•  Toename beschikbare data.

•  Toename toepassen PDCA-cyclus.

•  Elke periode vinden er analyses plaats van de 

resultaten en aan de hand daarvan worden 

actieplannen opgesteld.

ONTWIKKELPUNTEN

•  Nog sterker inzetten op het afmaken van de 

PDCA-cyclus.

•  Delen van de data en andere informatie met de 

docenten(teams).

•  Kwaliteitsmedewerker die helpt bij vormgeving van 

de taken in aansluiting op de beleidsvoornemens.
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8.1 VISIE OP FINANCIEEL BELEID 
Financieel en materieel beleid is het middel om doelen t.a.v. het 

onderwijs en onderwijsontwikkeling te realiseren. Dit beleid, 

waarin inbegrepen het onderhoud en de vervanging van de 

inventaris, het schoonmaken en onderhouden en moderniseren 

(lees: aanpassen aan de onderwijskundige eisen) van het 

gebouw, is mede gericht op het welbevinden van de leerlingen, 

het onderwijzend personeel en het onderwijsondersteunend 

personeel. De veiligheid is hierbij een belangrijk aandachtspunt. 

Het kader van het financieel en materieel beleid wordt be-

paald door de middelen die de overheid jaarlijks en inciden-

teel verstrekt, de wet- en regelgeving en het bestuursbeleid. 

Jaarlijks legt het bestuur van de ASG de contouren van het 

financieel beleid vast in de Kaderbrief. Op grond daarvan 

worden bindende afspraken gemaakt over de formatie en de 

financiën van iedere afzonderlijke school. 

De kaderbrief van ASG voor de begroting 2019 is taakstellend 

en sluit nadrukkelijk aan op de meerjarenverkenning 2020-

2023. Onze school verwacht vanaf 2019 in de rode cijfers te 

raken. Het dalende leerlingaantal zorgt weliswaar voor een t-5 

voordeel17, maar dat wordt teniet gedaan door de breedte van 

het onderwijsaanbod waardoor er kwantitatieve verdunning 

plaatsvindt in de klassen, zonder dat dit meteen leidt tot veel 

minder klassen. Dit gegeven is al jaren onderwerp van gesprek 

binnen de school (MT en MR) en met het College van Bestuur. 

Anno september 2018 is de stand van zaken dat er een fiat is

van het CvB voor de herziening van het onderwijsaanbod van 

De Meergronden. Dit wordt gekoppeld aan nieuwe huisves-

ting waarvan nog onduidelijk is waar en wanneer het wordt 

gerealiseerd. Er zijn diverse signalen die erop wijzen dat er 

binnen afzienbare tijd meer duidelijkheid zal ontstaan.

De school komt de komende jaren in een overgangsfase 

terecht. Met het bestuur worden afspraken gemaakt over 

de verwachte negatieve resultaten in de exploitatie. Daarbij 

worden alle risico’s opgenomen in de risicoparagraaf. De 

belangrijkste elementen daaruit zijn: 

•  Meerjarenonderhoudsvoorziening: hoe gaan we de lasten 

berekenen bij wel of geen nieuwe huisvesting;

•  In samenhang hiermee investeringsvraagstukken en 

bijbehorende afschrijvingslasten;

•  Beheersing ICT-lasten en de kwaliteit van de 

ICT–infrastructuur;

•  Personeel: lerarentekorten VO en de daarmee samenhan-

gede mobiliteit en externe inhuur; voorziening langdurig 

zieken; uitkeringskosten; kosten ziekteverzuim, boventallig-

heid OOP zonder herplaatsingsmogelijkheden;

•  Nieuw bekostigingsstelsel VO (vanaf 2020).

8.2 BELEIDSVOORNEMENS  
2018-2022
•  Jaarlijks stellen we een realistische (meerjaren)begroting op 

voor twee situaties: de huidige brede school in het huidige 

gebouw én voor een nieuwe school met een smaller aanbod 

in nieuwe huisvesting.

•  Voor de huidige Meergronden stellen we jaarlijks kritisch 

vast, wat er nodig is om het gebouw op een basisniveau in 

stand te houden. Daarbij respecteren we als ondergrens 

de ARBO- en veiligheidseisen. Daarnaast zorgen we voor 

voorzieningen die adequaat zijn voor medewerkers en 

leerlingen. Kortom: we willen ons onderwijs verzorgen in 

een zo leefbaar mogelijk gebouw en we willen dit met zo 

min mogelijk lasten realiseren. 

•  We willen de negatieve exploitatieresultaten beheersen in 

de periode 2019-2023. Vanaf 2024-2025 willen we weer een 

positief resultaat boeken. Noodzakelijk daarbij is uitzicht op 

nieuwbouw en het maken van keuzes in ons onderwijsaanbod.

8 FINANCIEEL BELEID

STERKE PUNTEN

•  Grote begrotingsdiscipline (bewustzijn in alle 
geledingen van de school om zuinig met de schaarse 
middelen om te gaan)

•  Meerjarenformatieplanning is transparant.
•  Inzetten voldoende middelen voor ons internationale 

profiel en ons tweetalig onderwijs.

ONTWIKKELPUNTEN

•  Innovatieplannen financieel verankeren.
•  ICT-visie en ICT-beleid worden financieel verant-

woord ingevoerd.
•  PR-beleid gericht op een eventuele nieuwe 

Meergronden in de begroting meenemen. 17  De bekostiging loopt per kalenderjaar waardoor een school bij krimp in de eerste 
maanden van het nieuwe schooljaar t/m 31 december nog middelen heeft voor het 
aantal leerlingen dat op 1 oktober van het jaar daarvoor is geteld.

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 D 9



DE MEERGRONDEN pagina 30 van 35 SCHOOLPLAN 2018-2022

Hoi, mijn naam is Nada. Ik ben twaalf jaar en ik zit in het eerste jaar in MH1T op OSG De 

Meergronden. Als ik naar mezelf kijk over 5 jaar, dan ben ik héél blij met mijn havo diploma en 

dan ga ik vol zelfvertrouwen van school op naar de universiteit. Ik wil later super graag iets 

met dieren doen.

Als ik dan op mijn schooljaren op De Meergronden terugkijk, dan heb ik veel geleerd, maar 

ook veel gedaan. We hebben bijvoorbeeld een excursie gemaakt naar een dierentuin, waar 

we dan allemaal opdrachten moesten maken over dieren. Ook heb ik geleerd over welke 

studies ik kan kiezen voor als ik van De Meergronden ga, maar ik heb ook geleerd over hoe we 

goed kunnen samenwerken in groepjes en hoe ik werkstukken en presentaties moet maken 

op de laptop en houden voor de klas.

Ik heb voor TTO gekozen omdat ik het een grote, leuke uitdaging vind. Ik vind het tot nu toe 

heel erg leuk, er is overal een fijne sfeer en hopelijk blijft dat de rest van mijn schoolperiode 

op De Meergronden ook zo, zodat ik daar straks ook naar terugkijk. Natuurlijk ben ik ook op 

alle super leuke schoolfeesten geweest. 

STORYTELLING 2022 NADA

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 D 9



DE MEERGRONDEN pagina 31 van 35 SCHOOLPLAN 2018-2022

Het vorige schoolplan van De Meergronden besloeg de 

periode 2014-2018. De afgelopen vier jaar hebben in het 

teken gestaan van het op orde krijgen van de onderwijskwa-

liteit en dit te borgen. Zowel de mavo- als de havo- afdeling 

hebben een korte periode een onvoldoende beoordeling 

gekregen van de inspectie. Bij de mavo was dit op basis van 

het onderwijsproces en in samenhang daarmee de teruglo-

pende resultaten. Bij de havo kreeg het onderwijsproces wel 

een voldoende, maar waren de resultaten niet op orde. Beide 

afdelingen hebben inmiddels weer een basisarrangement.

Het pedagogisch klimaat in de school heeft de afgelopen 

vier jaar veel aandacht gehad. De grootste uitdaging daarin 

is en was om de straatcultuur buiten de school te houden 

zodat er in de school een schoolcultuur heerst. Op dit gebied 

heeft er veel professionalisering- en deskundigheidsbevor-

dering plaatsgevonden. Het effect hiervan is dat er meer rust 

in de school is gekomen. Een studiedag bij aanvang van het 

schooljaar 2017-2018 rondom dit thema, heeft geleid tot vijf 

werkstandaarden voor ons gedrag. 

We zijn er trots op dat we de afgelopen jaren in staat geble-

ken zijn verbeteringen in ons onderwijs in de volle breedte 

aan te brengen. 

Onderwijs
Om te beginnen hebben we de afgelopen jaren ingezet 

op meer structuur op drie hoofdlijnen onder de noemer 3x 

structuur: in de les, in het curriculum (zoals de leerlijnen en de 

PTA’s) en in de omgang.

We zijn er van overtuigd dat meer aandacht en structuur 

voor alle drie de lijnen zowel onderwijskundig als pedago-

gisch gezien een gunstig effect hebben op het leren en de 

prestaties van de leerlingen. Om die reden hebben we onze 

kernwaarden en werkstandaarden opnieuw geformuleerd. 

We hebben hierin goede stappen gezet. De kwaliteit van ons 

onderwijs is daarmee zichtbaar verbeterd. 

Een wens die er al jaren lag was om over te stappen naar 

lesuren die langer duren dan 40 minuten. Na een zorgvuldig 

voorbereid traject is het schooljaar 2017-2018 gestart met 

het huidige 60-minuten rooster. Een complexe overgang die 

vrijwel vlekkeloos en naar tevredenheid is verlopen.

We vinden het belangrijk in de lessen zoveel mogelijk aan 

te sluiten bij de verschillen in niveau, tempo en leerstijl 

van de leerlingen. Bij het observeren van lessen is dit een 

belangrijk observatiepunt. Het maken van een vlootschouw 

raakt steeds meer ingeburgerd in de school. Zowel de 

afdelingsleiders als collega’s gebruiken de systematische 

aanpak van DOT bij lesobservaties. De informatie uit deze 

lesobservaties wordt gebruikt om met elkaar in gesprek te 

gaan over de lessen en de differentiatie die we in de lessen 

hanteren. Lesbezoeken dragen er ook aan bij dat docenten 

elkaar kunnen steunen en expertise delen. Bij de uitvoering 

van differentiatie en bij samenwerkend leren in de les is nog 

verschil zichtbaar in kwaliteit en kwantiteit.

Op De Meergronden vinden we taal- en rekenbeleid belang-

rijk, omdat een groot deel van de leerlingen een achterstand 

heeft op het gebied van begrijpend lezen, woordenschat en 

rekenen. Vanaf 2015 worden bij onze leerlingen genormeerde 

toetsen op het gebied van taal en rekenen afgenomen. 

In klas 1 vindt een nulmeting plaats met behulp van 

DiaTaaltoetsen. N.a.v. de uitkomsten worden er actieplannen 

opgesteld. Naast steunlessen m.b.t. taal en rekenen hebben 

we gewerkt aan de ontwikkeling van taal- en rekengericht 

vakonderwijs. Alle vakdocenten krijgen adviezen waarmee 

ze in hun vaklessen de leerlingen kunnen begeleiden. 

Bij aanvang van de bovenbouw wordt het niveau van de 

leerlingen opnieuw getoetst. In alle units wordt de uitvoering 

van het beleid gecoördineerd en gestimuleerd door taal- en 

rekencoördinatoren.

 

Kunst en cultuur nemen een belangrijke plaats in op De 

Meergronden. We bieden een uitgebreid kunst- en cultuur-

aanbod. We constateren dat het animo van de leerlingen om 

zelf op het podium te staan is afgenomen. Daarom wordt 

er al enige jaren geen Freakenfestival meer georganiseerd. 

Wel waren de afgelopen vier jaar nog open podiumavonden, 

zoals Just Art. De toneelproductie is nog ieder jaar een groot 

succes en is onlosmakelijk verbonden aan De Meergronden. 

In alle leerjaren hebben de leerlingen een activiteit in het 

kader van kunst en cultuur gevolgd. 

Door de krimp was het niet meer mogelijk alle vier de 

expressievakken in het curriculum op te nemen. Om die 

reden is afscheid genomen van het vak muziek. De vakken 

drama, tekenen en beeldende kunst worden nog steeds 

aangeboden; beeldende vorming als examenvak.

9  BIJLAGE: TERUGBLIK OP HET SCHOOLPLAN 2014-2018
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Wij zijn een school die gezondheid en een gezonde leefstijl 

promoten bij onze leerlingen. Sinds 2014 zijn we een 

rookvrije school. In 2016 hebben we het predicaat gezonde 

School verworven op de thema’s Sport en Bewegen. De 

Meergronden doet aan veel sporttoernooien mee, zowel bin-

nen Almere als landelijk. De jaarlijkse minitriatlon in Almere 

Haven waarmee we het schooljaar afsluiten is een groot 

succes. Er is een combinatiefunctionaris, die een aanbod 

van pauze- en buitenschoolse activiteiten organiseert. De 

International Award heeft een vaste plek in ons curriculum 

gekregen. In de afgelopen vier jaar hebben veel leerlingen 

een Award behaald. 

De Meergronden onderscheidt zich van de andere VO-

scholen in Almere door haar tweetalig onderwijs (tto) en 

internationalisering in brede zin. Naast het vwo en de havo 

startte in 2012 ook het tto programma op het vmbo en in 

2016 behaalden de eerste vmbo-leerlingen hun tto-cer-

tificaten. Na drie examenjaren bleek dat het financieel en 

organisatorisch niet haalbaar was om de tto groepen kbl te 

handhaven. Om die reden is vanaf 2018 helaas geen nieuwe 

kbl ttogroep gestart. Het tto programma in de mavo gaat 

uiteraard wel gewoon door.

De kbl tto leerlingen doen al drie jaar op rij met succes het 

mavo-examen Engels. Vanuit dit laatste succes is de mavo-

unit nu gestart met een programma dat mavo tto leerlingen 

toeleidt naar een havo-examen Engels. 

De school is in 2016 opnieuw voor 5 jaar gecertificeerd als tto 

school.

Als activiteiten op het gebied van internationalisering 

noemen we de volgende:

•  Op het vwo is in 2015 een pilot gestart met het examenvak 

GPR (Global perspectives and independant research). De 

researchcomponent in dit vak was zowel voor leerlingen als 

voor de begeleidende docenten qua tijdsinvestering een te 

grote opgave. Het vak wordt voortgezet als het vak GP. 

•  Het programma van World School is de afgelopen vier jaar 

uitgebreid en verankerd. Naast de tto-leerlingen kunnen 

ook de reguliere leerlingen deelnemen.

•  Deelname aan diverse internationale Erasmusprojecten, 

zowel penvoerder van projecten als deelnemer. Alle 

tto-afdelingen participeren in deze projecten. 

•  In de schooljaren 2017-2018 en 2018-2019 hebben we 

deelgenomen aan het English Teaching Assistant (ETA) pro-

gramma, onderdeel van het Fulbright programma. De ETA 

geeft als native speaker een impuls aan het tto programma 

en is ondersteunend voor docenten en leerlingen. 

•  Samenwerking met twee basisscholen: De Ontdekking 

en Letterland. Leerlingen en leraren van de basisscholen 

worden ondersteund bij de lessen Engels. Zo is er een 

betere verwerving van de Engelse taal en meer bekendheid 

van het tto-onderwijs van De Meergronden op deze twee 

scholen. 

•  Internationalisering heeft een grotere plek gekregen in de 

lessen. De coördinatietaken m.b.t. internationalisering zijn 

daarom op het VMBO uitgebreid. 

In het verlengde van onze aandacht voor internationalisering 

ligt onze focus ook op burgerschapsvorming. We hebben 

meer structuur gebracht in de activiteiten door te inven-

tariseren wat we doen en in welke leerjaar welke activiteit 

plaatsvindt. De projectenweken hebben de afgelopen twee 

jaar een nieuwe impuls gekregen. De BG-unit is het school-

jaar 2018, voor het eerst sinds jaren, weer gestart met een 

brugklaskamp. Door meer te focussen op het doel van het 

buitenschools leren en het doel van burgerschapsactiviteiten 

zijn meer en nieuwe activiteiten opgepakt: jaarlijks bezoek 

van een prominente schrijver in de school, gastlessen van 

ex-gedetineerden, ervaringsdeskundigen uit oorlogssitua-

ties, bezoeken aan de rechtbank bij het vak maatschappijleer 

en vak gerelateerde excursies.

We noemen de ouderverwendag in het curriculum op de BG 

unit als prachtig voorbeeld van het binnen de school halen 

van de buitenwereld. Deze dagen zijn inmiddels al weer een 

paar jaar op rij een geweldige ervaring voor onze leerlingen, 

voor de ouderen en voor de docenten.

Ook is zeer recent een eerste stap gezet in een concrete 

samenwerking met Aeres Hogeschool, die een aantal 

internationaal georiënteerde opleidingen biedt, waaronder 

een Engelstalige opleiding. Een 5 havo klas heeft in 2018 

geparticipeerd in een internationaal activiteit van Aeres 

Hogeschool.

In het kader van kwaliteitsborging hebben we sinds het 

schooljaar 2017-2018 een toetsingsbeleid opgesteld. 

Eenduidig handelen rondom toetsing en een uniform 

gedragen visie geven leerlingen, ouders en docenten veel 

duidelijkheid. Het motto “Meten en leren gaan hand in hand” 
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geeft aan dat toetsing en leren niet los van elkaar gezien 

kunnen worden. Voor de komende drie schooljaren is een 

implementatieplan opgesteld. Docenten gaan inmiddels 

bewuster om met toetsing: er is nagedacht over vorm en 

hoeveelheid toetsen en docenten gaan er nu meer van uit 

dat de opbrengsten van de toetsing input geven voor verdere 

ontwikkeling en leerprocessen van leerlingen. Verschillende 

vakken werken daarom met nulmetingen van waaruit 

onderwijs verder ontwikkeld wordt. Samenwerking tussen 

docenten volgens het “vier-ogen-principe” is zichtbaar, al is 

het nog niet in alle vakgroepen gemeengoed.

Docenten hebben de laatste jaren gewerkt met een indeling 

van toetsvragen in vier niveaus van leren: OBIT of RTTI. 

Toepassing en analyse van deze vraagcategorieën wordt 

in de vakgroepen verschillend toegepast. De vakgroepen 

Nederlands en de vakgroepen voor de moderne vreemde 

talen zijn gestart met het werken met rubrics voor enkele 

taalvaardigheden. In alle units is het de afgelopen twee jaren 

gebruikelijk geworden dat docenten de resultaten van hun 

leerlingen analyseren, conclusies trekken en een verbeter-

plan opstellen. Dat verbeterplan is gericht op het pedago-

gisch-didactisch handelen van de docent en een verbetering 

van de toetsing met als doel de toetsingsresultaten van de 

leerlingen positief te beïnvloeden. Docenten bespreken hun 

analyses met de afdelingsleider.

Tot slot bespreken we de ontwikkelingen m.b.t. ICT. In de 

afgelopen vier jaar is de infrastructuur rondom ICT flink verbe-

terd, zodat de school op dat gebied voldoende is toegerust. 

Inzet van ICT als middel om te leren en te motiveren heeft in 

een deel van de lessen een plek gekregen. In het schooljaar 

2017-2018 zijn op alle afdelingen I-coaches aangesteld, die de 

kennis van ICT als toepassing om te leren, monitoren, uitbrei-

den en stimuleren. 

Op de BG-unit is in 2015 gestart met laptops in klas 3 en 4. 

De vwo + -klassen zijn in datzelfde jaar gestart met laptops 

vanaf klas 1. In de jaren daarna zijn de havo/vwo klassen 

vanaf de brugklas daarin meegenomen. Vanaf het schooljaar 

2018 wordt van elke leerling in de brugklas verwacht, dat hij/

zij een eigen device heeft.

Zorg en Ondersteuning 
De Meergronden is een school met van oudsher veel aan-

dacht voor zorg en begeleiding van leerlingen. In aansluiting 

op de veranderende wereld om ons heen is de afgelopen 

jaren een nieuwe koers ingezet. In het verleden werd ernaar 

gestreefd leerlingen op te laten stromen naar een zo hoog 

mogelijk niveau. Hierdoor zaten te veel leerlingen op een 

niveau dat zij uiteindelijk niet aankonden. Te veel leerlingen 

behaalden daardoor vertraagd een diploma of stoomden 

toch nog af. Er wordt nu reëler gekeken naar de mogelijkhe-

den van een leerling, met als doel dat leerlingen binnen die 

mogelijkheden hun maximale niveau kunnen halen. 

Daarnaast werden teveel leerlingen binnenboord gehouden, 

waarvoor wij geen passend onderwijsaanbod hadden. 

Binnen de zorg- en ondersteuningsstructuur wordt nu 

planmatiger gewerkt. Er wordt specifieker gekeken naar de 

vraag in hoeverre de mogelijkheden van school aansluiten op 

wat er nodig is voor de leerling. Dossiers worden bijgehouden 

in het leerlingvolgsysteem en er wordt structureel gewerkt 

met handelingsplannen en OPP’s. Binnen de zorg- en 

ondersteuningsstructuur is ook duidelijker wie wat doet en 

wie waarvoor verantwoordelijk is. De samenwerking met 

externe partners is intensiever en concreter geworden. Vanuit 

die samenwerking hebben de afgelopen twee jaar ca. 30 

leerlingen deelgenomen aan de programma’s van Assist en 

Up2work. Over de hele linie is sterker ingezet op preventie, 

zodat al in een eerder stadium de juiste zorg- en ondersteu-

ning wordt geboden.

Personeelsbeleid 
In de verschillende teams vonden teamtrainingen plaats in 

het kader van de speerpunten van het betreffende team. In 

alle teams werd externe expertise ingezet ter ondersteuning 

van het primaire proces. De MH en de HV-unit werden 

daarnaast ook ondersteund vanuit het landelijke project 

“Leren verbeteren”. Deze externe ondersteuning heeft ertoe 

geleid dat de teams de focus kregen op verbeterslagen in de 

lessen en in het effectief hanteren van de kwaliteitszorg.

Naast de teamtrainingen volgden docenten en andere 

medewerkers op individuele basis scholingen die pasten bij 

hun persoonlijke ontwikkelpunten.

Twee schooljaren achtereen bezochten docenten gedurende 

een hele schooldag een school naar keuze. De ervaringen 

van de schoolbezoeken werden in de teams met elkaar 

gedeeld. 

Verschillende vormen van informeel leren vonden in de 

verschillende teams plaats zoals: elkaars lessen bespreken 
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en feedback geven aan de hand van filmbeelden, het gebruik 

maken van een Docenten Observatie Tool (DOT) om elkaar 

feedback te geven, het delen van “good practice” en met 

elkaar in gesprek gaan over onderwijskundige en pedagogi-

sche onderwerpen.

De Meergronden maakt onderdeel uit van de Almeerse 

Academische opleidingsschool en in dat verband zijn er de 

afgelopen jaren weer heel wat studenten in De Meergronden 

opgeleid. Een deel daarvan heeft na het afstuderen bij ons 

een baan gevonden.

Financieel beleid 
De afgelopen jaren heeft De Meergronden telkens een 

positief exploitatieresultaat behaald. 

Dit is mogelijk geweest door de aanzienlijke materiële 

tekorten (vanwege hoge onderhouds- en afschrijvingslas-

ten) te compenseren met een overschot op de personele 

exploitatie. Dit is vanaf 2019 niet meer mogelijk, omdat het 

door de krimp van de school relatief gezien, meer kost om 

alle verschillende onderwijssoorten aan te bieden. Doordat 

de exploitatie voortdurend onder druk staat, is er nauwelijks 

investeringsruimte en is het moeilijk om beleidsrijk te 

begroten. Een ongewenste situatie die de innovatie van het 

onderwijs niet ten goede komt.
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CONRECTORRECTOR

AFDELINGSLEIDER 
BG ONDERBOUW

AFDELINGSLEIDER 
BG BOVENBOUW

ONDERWIJS EN ICT 
SCHOOLBREDE  
STUDIEDAGEN

ZORG EN 
ONDERSTEUNING POVO REKEN EN 

TAALBELEID

INTERNATIONALI- 
SERING EN  

REIZENWEEK
STUDIE CENTRUM

ROOSTERS

EXAMEN 
SECRETARIAAT

LEERLING 
ADMINISTRATIE

PERSONEELSZAKEN

CONCIËRGES

FINANCIËLE 
ADMINISTRATIE

AFDELINGSLEIDER 
MAVO UNIT

AFDELINGSLEIDER 
HV ONDERBOUW

AFDELINGSLEIDER 
HV BOVENBOUW

AFDELINGSLEIDER 
OOP

SCHOOLLEIDING

PORTEFEUILLE

VAKGROEPEN DOCENTEN COÖRDINATOREN
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