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Schooljaarplan	PPL	2019-2020	

	

	

1.	Schoolbeschrijving	

De	 Katholieke	 School	 voor	 Praktijkonderwijs	 en	 	 de	 Openbare	 School	 voor	 Praktijkonderwijs	 zijn	
onderdeel	van	het	Beroepscollege	Parkstad	Limburg	(BCPL).	Op	de	twee	scholen	zitten	ongeveer	500	
leerlingen.	 Beide	 scholen	 willen	 leerlingen	 nog	 beter,	 breder	 en	 specifieker	 voorbereiden	 op	 de	
arbeidsmarkt	en	de	samenleving,	zodat	ze	bij	het	verlaten	van	school	 rond	hun	achttiende	 in	staat	
zijn	 goed	 voor	 zichzelf	 te	 zorgen.	 Zij	 leren	 samenwerken,	 dragen	 geleidelijk	 meer	 eigen	
verantwoordelijkheid	 en	 worden	 zodoende	 zelfstandig(er).	 Op	 deze	 wijze	 worden	 zij	 als	 trotse,	
zelfbewuste	jonge	mensen	afgeleverd	aan	de	maatschappij.	

Aanbod:	

De	 scholen	bieden	doelgericht,	motiverend	en	 contextrijk	onderwijs,	waarbij	 vooral	 de	 functionele	
vaardigheden	centraal	staan.	Eenvoudig	gezegd,	de	leerlingen	mogen	voor	een	deel	kiezen	binnen	de	
praktijkvakken	en	zij	leren	vooral	vaardigheden	die	ze	direct	kunnen	toepassen	in	hun	stage,	op	hun	
werk	en	in	de	maatschappij.	

Daarom	worden	praktijklessen	aangeboden	in	drie	sectoren:	

• Natuur,	Voeding	en	Dienstverlening	

• Economie	en	Handel	

• Techniek	

Ondersteunend	 daaraan	 worden	 Taal	 en	 Rekenen	 én	 vakken	 zoals	 Loopbaanoriëntatie	 (LOB)	 en	
Burgerschap	aangeboden.	De	leerlingen	leren	hun	kansen	te	pakken,	ook	door	het	brede	aanbod	van	
certificeringstrajecten	die	door	de	branche	erkend	zijn.	Dit	helpt	hen	weer	in	het	vinden	van	de	juiste	
en	passende	baan.	

	

1.1 Visie/Missie	

Het	Beroepscollege	levert	trotse,	zelfbewuste	en	tevreden	leerlingen	af.		
Deze	leerling	is	in	staat	om	verantwoordelijkheid	te	nemen	voor	zijn	leerproces.	Het	Beroepscollege	
bereidt	de	leerling	voor	op	een	vervolgopleiding,	werken,	wonen,	vrije	tijd	in	de	eigen	regio	en	goed	
burgerschap	in	breder	perspectief.		
Dit	doet	het	Beroepscollege	door:		

- de	leerling	en	zijn	toekomst	in	de	eigen,	typische	en	mogelijkheden	biedende	regio	Parkstad	
centraal	te	stellen;		

- ruimte	te	creëren	voor	 leerlingen	om	op	zoek	te	gaan	naar	passie,	ambitie,	 talent	en	eigen	
verantwoordelijkheid;		

- een	optimale	doorstroom	binnen	het	Beroepscollege	te	realiseren;		
- te	 werken	 met	 professionals,	 die	 handelen	 op	 basis	 van	 het	 principe	 Competentie,	

Autonomie	en	Relatie	(CAR).		
Binnen	het	Beroepscollege	doen	we	wat	we	zeggen	en	 leggen	hierover	ook	verantwoording	af.	We	
zijn	voortdurend	gericht	op	verbetering	en	leren	van	elkaar.	
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1.2.	Visie	
	
Het	 Beroepscollege	 geeft	 invulling	 aan	 de	missie	 door	 een	 onderwijsvoorziening	 te	 realiseren,	 die	
verankerd	is	in	7	ankerpunten:		
	
1)	Ankerpunt	“Gepersonaliseerd	leren”	

Passies,	 talenten	 en	 ambities	 van	 de	 leerling	 zijn	 de	 uitgangspunten	 bij	 het	 vormgeven	 van	 het	
onderwijs	 en	 de	 begeleiding.	 Samen	 met	 andere	 gegevens	 (o.a.	 prestaties	 van	 de	 leerling,	
observaties/bevindingen	vanuit	school	en	de	inbreng	van	ouders)	 leidt	dit	tot	een	gepersonaliseerd	
ontwikkeltraject	 van	 de	 leerling.	 Dit	 traject	 wordt	 zodanig	 vormgegeven	 dat	 de	 leerling	 zich	 kan	
ontwikkelen	op	zijn	eigen	niveau,	in	zijn	eigen	tempo	en	rekening	houdende	met	zijn	of	haar	leerstijl.	
Het	welzijn	van	de	leerling	staat	voorop.	

Uitgangspunt	is	dus	telkens	de	vraag:	“Wat	en	wie	heb	jij	als	leerling	nodig?”	

Richtinggevend	hierbij	zijn:	

1. elke	leerling	heeft	een	individueel	ontwikkelplan	(iop)	
2. er	is	veel	ruimte	voor	maatwerk	bij	de	onderwijsinvulling	
3. er	vindt	veel	buitenschools	leren	plaats		
4. er	is	verbinding	tussen	buitenschools	en	binnen	schools	leren	door	actuele	vraagstukken	

vakoverstijgend	te	benaderen	
5. er	is	een	stevige	basis	voor	Nederlands	en	wiskunde/rekenen			
6. er	is	sprake	van	blended	learning	

	
2)	Ankerpunt	“Diploma/baan-vooruitzicht”	

Binnen	 het	 Beroepscollege	 hanteren	wij	 het	 uitgangspunt	 dat	 alle	 leerlingen	 een	 diploma	behalen	
en/of	 toe	 geleid	 worden	 naar	 een	 arbeidsplek,	 én	 dat	 wij	 voortijdig	 schoolverlaten	 zodoende	
terugbrengen	 naar	 nul.	 Daarvoor	 is	 voorwaardelijk	 een	 goede	 determinatie,	 eigenaarschap	 bij	
docenten	én	 leerlingen	voor	wat	betreft	een	optimaal	 leer-,	begeleidings-	en	 loopbaantraject.	Daar	
waar	 stagnatie	 en	 uitval	 dreigt,	wordt	 binnen	 het	 Beroepscollege	maatwerk	 geleverd	 om	uitval	 te	
voorkomen.	 Tevens	 krijgen	 leerlingen	 die	 een	 regulier	 diploma-traject	 binnen	 het	 Beroepscollege	
volgen,	 de	 mogelijkheid	 om	 naast	 het	 diploma-programma,	 een	 passend	 (binnen	 LOB)	
certificeringstraject	te	volgen	om	zodoende	hun	kansen	verder	te	optimaliseren.	

	
3)	Ankerpunt	“Een	optimale	zorgstructuur”	

Alle	leerlingen	binnen	BcPL	krijgen	de	professionele	ondersteuning	en	aandacht	die	noodzakelijk	zijn	
om	zich	optimaal	te	kunnen	ontwikkelen	als	persoon.	Professionele	zorg	wordt	preventief	en	curatief	
ingezet	passend	binnen	de	respectievelijke	school-ondersteuningsprofielen	en	 is	onderdeel	van	het	
gepersonaliseerde	ontwikkeltraject	van	iedere	leerling.	

	
4)	Ankerpunt	“Ouderbetrokkenheid”	

Ouders/verzorgers	 zijn	 medeverantwoordelijk	 voor	 en	 betrokken	 bij	 het	 gepersonaliseerde	
ontwikkeltraject	van	hun	kind	gedurende	de	hele	schoolloopbaan.	
Medewerkers	van	het	BcPL	zien	ouders/verzorgers	als	volwaardig	partner	en	betrekken	hen	optimaal	
bij	het	onderwijs-	en	begeleidingstraject.	
Ouders/verzorgers	 worden	 uitgenodigd	 om	 actief	 een	 rol	 te	 vervullen	 in	 het	 onderwijs-	 en	
begeleidingstraject	ten	behoeve	van	alle	leerlingen.	
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5)	Ankerpunt	“School	midden	in	de	maatschappij”	

In	het	kader	van	contextrijk	en	betekenisvol	onderwijs	zorgen	wij	er	structureel	voor,	dat	buurtnabije	
(maatschappelijke)	 instellingen	en	bedrijven	weten	wat	wij	 voor	hen	kunnen	betekenen	en	dat	wij	
weten	wat	zij	voor	de	school	kunnen	betekenen.	Wij	stimuleren	ondernemendheid	van	personeel	en	
leerlingen,	in	de	zin	van	het	herkennen	en	benutten	van	kansen	en	het	vergroten	en	gebruiken	van	
ons	netwerk	voor	structurele	samenwerking.	

6)	Ankerpunt	“Samenwerking	met	onderwijspartners”	

We	maken	met	het	MBO		in	de	regio	een	doorlopende	leerlijn	voor	de	basisberoepsgerichte	leerling,	
de	zogenaamde	Vakmanschapsroute.	Het	traject	om	het	kwalificatieniveau	2	te	behalen	wordt	 in	3	
jaar	 behaald	 (leerjaar	 3-4	 vmbo,	 1	 MBO);	 dit	 betekent	 een	 jaar	 tijdswinst	 voor	 de	 leerling.	
De	 leerling	 die	 zich	 breder	wil	 oriënteren	 krijgt	 binnen	het	 BcPL	 de	mogelijkheid	 om	verschillende	
keuzemodules	 te	 kiezen	 B-K-T.	 We	 maken	 met	 het	 MBO	 een	 doorlopende	 leerlijn	 voor	 de	
kaderberoepsgerichte	 leerling.	 Het	 traject	 om	 het	 kwalificatieniveau	 3	 te	 behalen	 wordt	 in	 4	 jaar	
behaald	(leerjaar	3-4	vmbo,	1-2	MBO);	dit	betekent	een	 jaar	tijdswinst	voor	de	 leerling.	We	maken	
met	het	MBO	en	het	HBO	een	doorlopende	leerlijn	voor	de	GL/TL-leerling	die	kiest	voor	techniek,	de	
zogenaamde	Technologieroute.	Het	traject	om	het	kwalificatieniveau	4	te	behalen	met	doorstroom	
naar	het	HBO	wordt	met	1	jaar	ingekort.	We	werken	samen	met	het	MBO	in	een	traject	ten	behoeve	
van	leerlingen	die	oftewel	door	cognitieve	beperkingen	of	door	gedragsproblemen,	via	de	reguliere	
route	niet	 in	staat	zijn	met	een	diploma	de	school	 te	verlaten.	Dit	 traject	 is	competentiegericht	en	
buitenschoolse	stage	is	hiervan	een	onderdeel.	We	maken	met	het	MBO	in	de	regio	afspraken	over	
een	doorlopende	leerlijn	LOB	en	over	een	doorlopend	begeleidingstraject.	

7)	Ankerpunt	“ICT	en	onderwijs”	

De	 inzet	 en	 betekenis	 van	 ICT	 voor	 de	 organisatie	 en	 de	 uitvoering	 van	 dit	 onderwijs	 is	 een	
strategische	 keuze.	 BCPL	 zoekt	 ICT	 -toepassingen	 die	 aansluiten	 bij	 de	 onderwijskundige	 visie,	 de	
ambitie	en	de	cultuur.	

De	digibeet	 is	 de	 analfabeet	 van	de	 toekomst.	Digitale	 geletterdheid,	 d.w.z.	 het	 kunnen	gebruiken	
van	ICT	voor	het	verzamelen,	creëren	en	delen	van	digitale	informatie	is	een	belangrijke	voorwaarde	
om	op	school,	op	het	werk,	of	in	de	samenleving	effectief	te	participeren.	

Leren:	
Bij	 het	 leren	 gaat	 het	 erom	 dat	 de	 leerlingen	 van	 BCPL	 hun	 talenten	 als	 individu	 optimaal	
ontwikkelen.	ICT	wordt	als	middel	ingezet	om	gepersonaliseerde	leerlijnen	verder	uit	te	bouwen	om	
sneller,	beter	en/of	aantrekkelijker	te	leren.	

Leven:	
Leerlingen	 van	 BCPL	 worden	 voorbereid	 op	 het	 functioneren	 in	 een	maatschappij	 waarin	 ICT	 een	
grote	 rol	 speelt.	 Daarbij	 spelen	 ethische	 vraagstukken	 over	 sociale	 veiligheid	 in	 een	 digitale	
samenleving	of	mediawijsheid	een	rol.	

Werken:	
BCPL	laat	de	leerlingen	voldoende	kennis	maken	met	en	bereidt	leerlingen	voor	op	een	arbeidsmarkt	
waar	ICT	in	alle	beroepen	een	rol	speelt.	

Bij	de	invoering	van	ICT	in	het	onderwijs	draait	het	om	de	goede	balans	tussen	4	randvoorwaarden,	
t.w.	 visie,	 deskundigheid	 van	 medewerkers,	 inhoud	 en	 toepassingen	 (bijvoorbeeld	 content)	 en	
infrastructuur.	
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1.2 Werkwijze	
	
Dit	 is	het	eerste	schooljaarplan	dat	door	alle	scholen	van	SVO/PL	op	een	uniforme	wijze	wordt	
gemaakt.	Het	is	een	plan	gebaseerd	op		de	input	vanuit	het	schooljaarverslag	van	2017-2019.		

2.	Primaire	onderwijsproces	

• Aantal	en	verdeling	leerlingen:	
2017-2018	 2018-2019	 2019-2020	

514	 507	 513	
	
De	laatste	jaren	is	er	sprake	van	een	stabiel	leerlingenaantal,	zelfs	met	een	lichte	stijging.	Dit	
is	 tegen	 de	 verwachting	 én	 prognoses	 in	 (in	 een	 krimpregio	 en	 gerelateerd	 aan	 Passend	
Onderwijs).	 Wellicht	 is	 dit	 te	 verklaren	 door	 a)	 het	 percentage	 leerlingen	 uit	 Maastricht-
Heuvelland	 en	 Westelijke	 Mijnstreek	 is	 6,3%	 (32	 leerlingen)	 én	 dus	 buiten	 het	
voedingsgebied	 van	 het	 SWV	 Parkstad	 én	 b)	 vanwege	 een	 stijgend	 aantal	 verhuisgevallen	
vanuit	andere	delen	van	Nederland	richting	Parkstad	én	wellicht	vanwege	de	keuze	voor	een	
goede	school.	Echter	dit	zijn	veronderstellingen	en	aannames.		
	
Plan	2019-2020:	om	hier	meer	zicht	op	 te	krijgen,	voor	nadere	analyses,	 zullen	 tijdens	de	
intakegesprekken	 de	 ouders/verzorgers	 van	 onderinstromers/zij-instromers	 de	 vraag	
krijgen	waarom	de	keuze	op	onze	school	gevallen	is	(juni	2019	–	september	2019).	
		

• Voedingsgebied	
	
Voedingsgebied	 bestaat	 uit	 de	 Parkstadgemeenten,	 daarnaast	 een	 percentage	 leerlingen	
vanuit	 andere	gemeenten	 (en	 samenwerkingsverbanden).	Onder	 instroom	getotaliseerd	76	
leerlingen,	waarvan	4	à	5	 leerlingen	vanuit	ander	 samenwerkingsverband	 (stand	van	 zaken	
d.d.	29	mei	2019)	
	

• Onderwijstijd	school	

Voor	het	praktijkonderwijs	is	de	wettelijk	voorgeschreven	en	te	realiseren	onderwijstijd	1000	
klokuren	 per	 leerjaar.	 Voor	 het	 praktijkonderwijs	 geldt	 dat	 geplande	 onderwijstijd	 tevens	
gerealiseerde	onderwijstijd	 is,	dit	vanwege	het	gegeven	dat	er	geen	 lessen	uitvallen	en	dus	
steeds	 opgevangen/ingevuld	 worden.	 De	 realisatie	 van	 de	 onderwijstijd	 wordt	 jaarlijks	
besproken	met	de	MR	van	de	school.	Bovenstaand	is	een	aanname.		

Plan	 2019-2020:	 vanuit	 Presentis	 tweemaandelijks	 uitdraaien	 van	 geplande	 en	
gerealiseerde	onderwijstijd	 (mede	ook	 vanwege	 toenemende	druk	op	 vervangingsrooster	
t.g.v.	 ziekteverzuim	 en/of	 recuperatieverlof).	 Bijvangst:	 info	 voor	 werkdrukbeleving.	 Juni	
2020	evaluatie/analyse!	
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• Positie	leerjaar	3	t.o.v.	advies	po	
	

	
	
Nadere	 analyse	 van	 bovenstaande	 grafiek	 is	 nodig.	Met	 name	betreffende	 de	 percentages	
“boven	advies”	en	“onder	advies”.	Heeft	“onder	advies”	te	maken	met	leerlingen	die	elders	
afgestroomd	 zijn	 óf	 zijn	 het	 leerlingen	 die	 uiteindelijk	 niet	 richting	 vervolgonderwijs	 of	
arbeidsplek	 gaan?	 En	 tellen	 ingestroomde	 ZMLK-leerlingen	 (Tandwiel-leerlingen)	 dan	 niet	
mee	in	de	percentages	“boven	advies”?		
	
Plan	2019-2020:	1.	analyse	bovenstaande	gegevens;	2.	analyse	percentages	2018-2019;	3.	
wat	is	de	duurzame	opbrengst	van	de	ZMLK-opstroom	2	jaar	na	opstroom;	4.	continueren	
afspraken	opstroom	Pro-Vmbo	en	 inventarisatie	 van	opstroomgegevens	 vanaf	2016,	 incl.	
bestendigheidscijfers.		
	

• Rendement	ob	ob-snelheid	–	n.v.t.	
• Doorstroom	bovenbouwsucces	-	n.v.t.	
• Profiel-/sectorkeuze	-	n.v.t.	
• Techniekonderwijs	-	n.v.t.	

	
• Burgerschap	

	
Het	 Praktijkonderwijs	 (pro)	 is	 gericht	 op	 voorbereiding	 van	 leerlingen	 op	 een	 plek	 op	 de	
arbeidsmarkt	 en	 op	 het	 zelfstandig	 kunnen	 functioneren	 als	 burger.	 Om	 de	 juiste	
burgerschapscompetenties	 te	 ontwikkelen	 is	 het	 noodzakelijk	 om	 in	 het	 Pro-onderwijs	 het	
uitvoeren	 van	 activiteiten	 centraal	 te	 stellen,	 zo	 ook	 in	 het	 afgelopen	 schooljaar.	 De	
specifieke	situaties	die	 relevant	zijn	voor	Pro-leerlingen	zijn	 te	vinden	op	hun	werk	 (stage),	
thuis,	in	hun	vrije	tijd,	en	de	publieke	ruimte.	Vandaar	ook	dat	burgerschap	een	vaste	plek	in	
het	 lesrooster	heeft	met	 ingang	van	het	schooljaar	2018-2019,	 in	de	vorm	van	Burgerschap	
Wonen,	 Burgerschap	 Leven	 en	 Burgerschap	 Techniek.	 Daarnaast	 is	 er	 een	 curriculum	
Burgerschap	opgezet.		
	
Plan	 2019-2020:	 buitenschools	 leren	 i.h.k.v.	 burgerschap	meer	 vormgeven	door	 in	 onder-	
en	 middenbouw	 (eerste	 4	 leerjaren)	 a)	 drie	 meesterproefweken	 in	 te	 voeren,	 b)	
inhoudelijke	 aanpassing	 Geenschoolweek,	 zijnde	 meer	 in	 relatie	 tot	 PPL	 2.0	 en	 c)	
samenwerking	met	Jumbo	en	GGD	intensiveren.	
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• LWOO	–	n.v.t.	
• Vavo	–	n.v.t.	
• CE	gemiddeld	–	n.v.t.	
• SE-CE	–	n.v.t.	
• Slaagpercentage	

	
Zie	uitstroom	praktijkonderwijs	
	

• Aansluiting	vervolgonderwijs	

Via	 het	 project	 VOORdeel	&	 VERVOLG,	waarmee	 alle	 Zuid-Limburgse	 onderwijsinstellingen	
voor	 mbo,	 vmbo,	 voortgezet	 speciaal	 onderwijs	 en	 praktijkonderwijs	 samen	 met	 de	
arbeidsmarktregio’s	 en	 het	 bedrijfsleven	 een	 aanpak	 ontwikkelen	 om	 het	 perspectief	 voor	
onder	 andere	 kwetsbare	 jongeren	 te	 vergroten,	 hebben	 de	 leerlingen	 de	mogelijkheid	 om	
door	te	stromen	naar	het	mbo.	In	totaal	27	leerlingen	(Arcus	22,	Leeuwenborgh	2,	Citaverde	
1,	Particuliere	kappersopleiding	2)	vormden	in	2017-2018	de	mbo-doorstromers	binnen	ons	
praktijkonderwijs.	 In	 het	 schooljaar	 2018-2019	 doorlopen	 30	 leerlingen	 het	 Voordeel	 &	
Vervolgtraject.		

Plan	2019-2020:	*	schooljaar	2019-2020	minimaal	25	leerlingen	Voordeel	&	Vervolg	*	een	
analyse	van	bestendigheid	over	de	jaren	2016-2017	en	2017-2018	(m.a.w.	hoe	doen	zij	het	
na	 uitstroom/plaatsing?)	 *	 het	 Voordeeltraject	 (nog)	 meer	 inbedden	 in	 organisatie	 *	
oudercommunicatie	 opzetten	 aangaande	 pré’s	 Voordeel	 &	 Vervolg	 via	 PPL	 *	 (knelpunt)	
monitoren	uitstroom	16+	drempelloos	richting	MBO	(september	’18	minus	7,	april/mei	’19	
minus	4	à	5,	september	’19	??).	

	

• Uitstroom	praktijkonderwijs	

	
	

Uitstroom	PPL				13FB	+	26KZ	
(	93	schoolverlaters	)	

																		2016-2017																																																									
										%																																										aantal	

Arbeidscontract		 									43																																															40	
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Uitstroom	PPL					13FB	+	26KZ	
(	109	schoolverlaters	)	

																		2017-2018																																																									
										%																																										aantal	

Arbeidscontract		 										50,5																																											55	
Vervolgopleiding																																											
(PRO,	VSO,	VMBO,	MBO)	waarvan:	

										35																																														38	

Andere	PRO-school		 																																																														5	
VSO		 																																																														4	
VMBO		 																																																														2	
MBO	 																																																												27	
Reïntegratietraject	Gemeente		
(	toeleidend	naar	werk	)		

												9																																														10	

Verhuizing,	emigratie		 												3,5																																												4	
Niet	bemiddelbaar	/	in	detentie	 												1																																																1	
Dagbesteding		 												1																																																1	
	

Uitstroom/doorstroom	 naar	 vervolgonderwijs	 loopt	 terug	 qua	 percentage	 (	 41%	 om	 35%),	
terwijl	dit	in	absolute	getallen	(38	om	38)	niet	zo	is.				

Plan	2019-2020:	*	met	 ingang	van	schooljaar	2019-2020	uit-	en	doorstroomgegevens	van	
schooljaar	 2018-2019	 toevoegen	 (trendmeting),	 *	 een	analyse	 van	bestendigheid	over	de	
jaren	 2016-2017	 en	 2017-2018	 (m.a.w.	 hoe	 doen	 zij	 het	 na	 uitstroom/plaatsing?)	 *	 een	
analyse	van	verder	verloop	MBO-traject	over	de	jaren	2016-2017	en	2017-2018	(m.a.w.	hoe	
doen	zij	het	vanaf	start	MBO-traject?)			

• In-	en	uitstroom	speciaal	onderwijs	–	data	nog	niet	beschikbaar	

	 2017-2018																				2018-2019	
Naar	ZMLK	 								2																																							-	
Naar	VSO	ZMOK	 								1																																							-	
Van	ZMLK	 								1																																							-	
Van	VSO	ZMOK	 								1																																							-	

	
• Examen	hoger	niveau	–	n.v.t.	
• Versneld	examen	–	n.v.t.	
• Extra	vakken	–	n.v.t.	

Vervolgopleiding																																											
(PRO,	VSO,	VMBO,	MBO)	waarvan:	

									41																																															38	

Andere	PRO-school		 																																																															5	
VSO		 																																																															5	
VMBO		 																																																															1	
MBO		 																																																													27	
Reïntegratietraject	Gemeente		
(	toeleidend	naar	werk	)		

									11																																															10	

Verhuizing,	emigratie		 										2																																																		2	
Niet	bemiddelbaar	/	in	detentie	 										1																																																		1	
Dagbesteding		 										2																																																		2	
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• Taalvaardigheid	Nederlands	
	

Gerealiseerd	in	2017-2018	en	2018-2019: 

Pilot	gedraaid	binnen	Boek	1	Boek	
Via	een	digitaal	uitleensysteem	kunnen	kinderen	boeken	bestellen.	Deze	worden	op	school	
gebracht	 en	weer	 opgehaald.	 School	 neemt	 het	 lidmaatschap	 voor	 elke	 leerling	 voor	 haar	
rekening.	Drie	klassen	hebben	deelgenomen	aan	deze	pilot. 
	
Bibliotheekbezoek	op	school	stimuleren	
School	 heeft	 een	 eigen	 (kleine)	 bibliotheek.	 Coaches	 bezoeken	 met	 de	 hele	 klas	 deze	
bibliotheek,	kinderen	kunnen	er	ook	op	een	bankje	een	boek	lezen.	
 
	
PrO	Krant	
Iedere	coach	krijgt	deze	krant	wekelijks	aangeleverd,	met	ook	een	docentenexemplaar.	Deze	
krant,	afgestemd	op	de	doelgroep,	vinden	leerlingen	interessant.	Er	worden	begrijpend	lezen	
strategieën	gehanteerd,	 schoolbreed.	De	schoolkrant	 is	een	vast	en	afgesproken	onderdeel	
van	 de	 lessen	 taal,	 elke	week.	 Coaches	 besteden	 er	 gemiddeld	 een	 90	minuten	 per	 week	
aan.		

	

Plan	2019-2020:	 

Boeken	 in	 pauze	 in	 stiltelokaal:	 leerlingen	 in	 het	 stiltelokaal	 hebben	 in	 pauzes	 vooral	
behoefte	aan	rust.	Er	liggen	altijd	boeken	die	leerlingen	mogen	lezen.		
Per	 unit	 een	 leeshoek	 situeren:	 het	 creëren	 van	 een	 rustige	uitnodigende	plek	 te	 creëren	
waar	het	fijn	is	om	te	zitten	en	te	lezen. 
Functionele	 taalvaardigheid	 verbeteren:	 leerlingen	 laten	 in	 een	 'echte'	 situatie	 (de	
meesterproef,	 contextrijke	 opdrachten)	 zien	wat	 ze	 geleerd		hebben.	 Het	 leren	
wordt	betekenisvoller en de motivatie zal toenemen.  De leeropbrengst zal zo verder 
worden verhoogd.	
Wijze	van	meten:	*	CITO	voor	Pro/VSO,	deze	wordt	eenmaal	per	jaar	afgenomen.	Dit	om	de	
leervorderingen	 in	 kaart	 te	 brengen	 en	 de	 taal	 en	 rekendoelen	 af	 te	 stemmen	op	 iedere	
individuele	 leerling;	 *	 Nulmeting	 leesmotivatie	:	 deze	 wordt	 voor	 het	 eerst	 uitgezet	 in	
schooljaar	 2019/2020;	 *	 Meesterproeven:	 bij	 deze	 contextrijke	 praktische	 opdrachten	
wordt	vooral	de	nadruk	gelegd	op	praktisch	en	functioneel	taal	(en	rekenen).	

	

• Taalvaardigheid	Euregio	

Plan	2019-2020:	 in	 flexuren	 (blokken	van	2	 lesuren)	zal	op	vraag	van	 leerlingen	uit	unit	3	
functioneel	Duits	aangeboden	worden,	ten	behoeve	van	arbeidstoeleiding	Euregio.	

• Tevredenheid	leerlingen/ouders	
	
Plan	 2019-2020:	 *	 tevredenheid	 enquête	 afnemen	 februari	 2020	 leerlingen/ouders	 (en	
vervolgens	 uploaden	 in	 Vensters),	 *	 PBS	 voornamelijk	 richten	 op	 het	 sociale	
veiligheidsgevoel,	met	extra	aandacht	voor	 interne	gedragsafspraken	en	het	gebruik	 van	
sociale	media,	*	1	keer	in	de	6	weken	overleg	LAR	(leerlingenadviesraad)	met	directie,	met	
verslaglegging.	


