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Inleiding 
 
Dit document wordt opgezet conform de richtlijnen van de Inspecteur. Het geeft de stand van zaken 
weer van 2014. 
 
Dit schoolplan beschrijft hoe het Jordan vorm gaat geven aan de ontwikkeling van zijn onderwijs in 
de komende jaren. Onze onderwijsvisie, de maatschappelijke context en de financiële beperkingen 
komen hier samen. De beleidsvoornemens zijn gericht op de opbouw van de school, de ontwikkeling 
van het onderwijsconcept en de inrichting van procedures.  
 
Dit document is opgesteld door de directie in samenwerking met de teamleiders. De samenstellende 
delen zijn voorgelegd aan de leerlingen via hun afvaardiging, aan de ouders via het bestuur van de 
oudervereniging en ze zijn besproken in de op- en oop-teams. Het geheel is door de MR 
geaccordeerd. 
Verdere uitwerking vindt plaats in de docententeams en tijdens de Jordandag van oktober 2014. De 
resultaten zullen daarna worden toegevoegd.  
 
“Jordan vooruit” geeft het motto voor de komende jaren aan. Montessorianen in het algemeen, en 
Jordanezen in het bijzonder, zijn hun verleden schatplichtig. Het verleden heeft de school gemaakt 
tot wie hij nu is, wij zijn ons verleden. Maar omdat goed onderwijs de leerling wil voorbereiden op 
een maatschappelijke taak en verantwoordelijkheid, is het noodzaak om in het heden te leven en ons 
te richten op de toekomst. Daartoe hebben we in onze organisatie vijf jaar geleden een aantal  
organisatorische veranderingen ingezet, die nu hun effecten laten zien en moeten bijdragen aan 
verdere ontwikkeling. 
 
In oktober 2013 zijn we met alle personeelsleden bijeen geweest om te komen tot ‘kritische reflectie 
op ons denken en handelen met betrekking tot onze montessori-identiteit’. We bediscussieerden een 
groot aantal principes die zich in vijf groepen laten verdelen: 
Houding naar het kind 
Opvattingen over leren 
Vaardigheden van de leraren 
Opzet van het onderwijs 
Opstelling naar ouders. 
We zijn unaniem positief over onze school in de centrale plaats voor de leerling: we bieden 
veiligheid, geven autonomie en ruimte. We leren leerlingen te reflecteren op hun handelen en op 
hun leren. We formuleren als onze kernwaarde het bijbrengen van kennis en vaardigheden die nodig 
zijn om te komen tot zelfstandigheid en om verantwoordelijkheid te kunnen nemen. 
De niveaudifferentiatie is nog niet afgerond en vraagt meer aandacht; vakoverstijgend werken moet 
hoog op de agenda’s van de teams. 
 
Met ouders en leerlingen bespraken we de uitgangspunten zoals die verwoord zijn in ’ De 13 
aspecten van het Jordaneigene’. Staat er nog steeds wat we willen en wie we zijn? In het jaarplan 
2014 wordt opgenomen om ‘De 13 aspecten’ te herijken.  
 
We staan er goed voor. We hebben een stabiele instroom van nieuwe leerlingen, we hebben weinig 
verloop in het docententeam en we hebben meestal goede examenresultaten. We zijn erin geslaagd 
om het verschil tussen CE en SE te verkleinen. Voor onze beide afdelingen werd ons in 2014 opnieuw 
het oordeel ‘voldoende’ toegekend. De kaart van de meerjarenopbrengsten 2011, 2012, 2013 toont 
uitsluitend groene resultaten. 
Voor alle docententeams is het doel voor 2013/14 als volgt gedefinieerd: “we bieden efficiënt en 
aantrekkelijk Montessori-onderwijs”; daarmee wordt van alle teams verwacht dat ze zich richten op 
het verbeteren van de kwaliteit van ons onderwijs. 
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Een zorg is de door docenten ervaren toegenomen werkdruk. Omdat we menen dat docenten 
verschillen en dat daarmee ook de aanpak van dit probleem per persoon kan verschillen, hebben we 
alle docenten ruimte gegeven om in samenspraak met team en sectie verbeteringen tot stand te 
brengen. 
 Veel kracht is de vorige jaren gezet in twee rondes van bezuinigingen, ten einde de financiële 
situatie van de school gezond te houden. Hoewel we met spanning wachten op de resultaten van de 
cao-onderhandelingen, en dan vooral naar de mate waarin het effect van het entreerecht beperkt zal 
worden, hebben we momenteel voldoende armslag. Op het moment van schrijven bespreken we de 
resultaten van een risicoanalyse, ingezet om ‘ogen van buiten’ mee te laten kijken. 
Met het gereedkomen van de nieuwbouw verwachten we ook dat de fysieke ruimte in de school 
toeneemt. In pauzes en bij de leswisselingen is de school nu te vol. 
 
Als ‘lerende school’ stellen we ons op vele terreinen hoge eisen. “Is het dan nooit genoeg?” vroeg 
een docent mij onlangs. Nee, het is nooit genoeg…… Wie zich bezighoudt met onderwijs, zal  altijd 
moeten blijven leren. En moeten laten zien wat hij kan. 
 
Ingrid van der Neut, 
080314 
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1. Beleid met betrekking tot kwaliteit van het onderwijs 
 

1.1 Uitwerking van de wettelijke opdrachten voor het onderwijs 
Het Montessorilyceum Herman Jordan is een school voor havo en vwo. We werken volgens de 
principes van Maria Montessori.  
De school heeft een driejarige onderbouw.  
De school neemt de wettelijke voorschriften in acht en richt zich naar de instructies van de minister 
en onderwijs en naar die van de Inspectie. 
De school biedt havo- en vwo-onderwijsprogramma’s aan, en neemt de wettelijk voorgeschreven 
schoolexamens en centrale examens af.   
Ons programma voldoet aan de voorgeschreven onderwijstijd. 

 
1.2 Uitwerking van eigen opdrachten in een onderwijsprogramma 
De brede ontwikkeling die het Jordan voorstaat, heeft zijn anker in de uitgangspunten van 
Montessori. Samen met de andere scholen voor voortgezet montessorionderwijs in het land 
formuleerden we de montessorikarakteristieken, die bepalend zijn voor de inrichting van het 
onderwijs. 

 
In de nota 'Het Montessorionderwijs in de 21e eeuw'  van het Wetenschappelijk Bureau van de NMV 
wordt een breed kader geschetst van montessorionderwijs. Kort samengevat worden drie doelen 
voor leerlingen als uitgangspunten gekozen: 
 
- Het zich kunnen ontwikkelen tot een onafhankelijke persoonlijkheid; 
 
- Het verwerven van bekwaamheden om in studie, werk en samenleving te kunnen functioneren; 
 
- Het op een verantwoordelijke wijze leren vervullen van een maatschappelijke rol. Om deze doelen 
te kunnen verwezenlijken dient de school een pedagogisch klimaat te creëren waarin leraren en 
leerlingen elkaar vertrouwen en respecteren. Vanuit dat vertrouwen krijgen leerlingen de ruimte om 
te leren verantwoordelijkheid te dragen binnen zekere kaders. 
 
De school wordt gezien als een voorbereide omgeving: leerlingen leren van en met elkaar in een 
activerende leeromgeving. De omgeving sluit aan bij de leeftijdsfase van leerlingen. In de 
voorbereide omgeving genieten leerlingen binnen bepaalde kaders keuzevrijheid. De didactische 
organisatie bestaat uit denk- en doevaardigheden waarmee werkelijkheidsgebieden onderzocht 
kunnen worden. In het werk worden de leerlingen steeds expliciet uitgedaagd tot nadenken over hun 
eigen stijl van werken. 
Leraren zijn in staat vast te stellen waar leerling staan in hun ontwikkeling. Zij beschikken daartoe 
over observatie- en reflectievaardigheden. 
 
De scholen functioneren binnen cultureel bepaalde grenzen, die bijvoorbeeld bestaan uit de 
landelijke eisen op het gebied van vakinhoud en afsluiting. 
De leeftijd van leerlingen van vmo-scholen vraagt om een eigen invulling van montessorionderwijs, 
uitgaande van de uitgangspunten zoals onder andere in de NMV-nota beschreven. De inhoud van het 
leermateriaal op vmo-scholen is deels abstracter van aard dan in het basisonderwijs en deels al 
gericht op werk en het functioneren in de samenleving. 
 
Zes voor vmo-scholen essentiële karakteristieken zijn richtinggevend voor voortgezet 
montessorionderwijs en duidelijk zichtbaar in de vmo-scholen, zij het dat scholen er een eigen 
uitwerking aan geven. Het gaat om de volgende zes karakteristieken: 
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1. Hoofd, hart en handen: montessorionderwijs biedt een bredere vorming aan dan alleen gericht op 
cognitieve doelen en streeft naar verdieping van leren door integratie van hoofd, hart en handen. 
 
2. Leren kiezen: het is een voorwaarde voor de ontwikkeling van de zelfstandigheid dat leerlingen 
leren om keuzes te maken. 
 
3. Reflecteren: reflectie op het leren vormt voor de leerkracht en leerlingen de basis om vast te 
stellen waar een leerling staat in zijn of haar ontwikkeling en daarnaar te handelen. 
 
4. Sociaal leren: leerlingen zijn in de leeftijdsfase van het voortgezet onderwijs erg gericht op het 
sociaal functioneren met leeftijdsgenoten. Het van en met elkaar leren is een belangrijke 
karakteristiek van vmo-scholen. 
 
5. Samenhang in leerstof: de nota 'het Montessorionderwijs in de 21e eeuw' geeft aan dat leerlingen 
werkelijkheidsgebieden moeten onderzoeken. Daarmee worden de grenzen tussen de traditionele 
vakken overschreden. 
 
6. Binnen en buiten school: het leren van bekwaamheden en het verwerven van een 
maatschappelijke rol vindt in en buiten school plaats. Analoog aan de 'oefeningen voor het dagelijks 
leven' van de montessori basisschool, schenken vmo-scholen aandacht aan oefeningen voor het 
maatschappelijk leven. 
 
Een herkenbare montessori-identiteit uit zich dus op diverse vlakken. In het pedagogisch klimaat is er 
sprake van veel direct contact tussen begeleider en leerling. De begeleiding gaat uit van 
gelijkwaardigheid tussen de deelnemers binnen de schoolgemeenschap. De begeleiding is niet 
voorbehouden aan een mentor, maar is de verantwoordelijkheid van alle medewerkers (OOP, OP, SL) 
binnen school. De begeleiders gaan daarbij uit van vertrouwen in de leerling. Daarbij hoort dat 
fouten maken mag en dat we denken in het bieden van kansen in plaats van het denken in 
beperkingen. Didactisch sluiten we aan bij de gedachtevorming binnen het VMO over het voortgezet 
montessorionderwijs. Dat betekent dat het MLHJ staat voor een gerichtheid op het ontwikkelen van 
een eigen verantwoordelijkheid voor het leerproces bij de leerling waarbij het principe van 
afnemende sturing wordt gehanteerd. Daarbij wordt didactische variatie geboden, waarbij de 
karakteristieken beschreven door het VMO tot hun recht komen in zowel de cognitieve als in de niet-
cognitieve onderdelen van het curriculum. Uit het aangeboden programma blijkt ook oog voor 
verschillen tussen leerlingen. Organisatorisch uit zich de montessori-identiteit door het actief 
betrekken en serieus nemen van leerlingen en ouders bij de vraagstukken waar de school voor staat. 
Medewerkers (SL, OOP, OP) treden elkaar tegemoet op een zelfde manier zoals verwacht wordt dat 
zij leerlingen tegemoet treden, dus met vertrouwen en uitgaande van een eigen 
verantwoordelijkheid op deelgebieden van hun functioneren. Wij vertalen dat binnen de 
organisatiestructuur als uitgaan van de professionaliteit van de medewerker. Verder worden 
medewerkers betrokken bij het oplossen van de vraagstukken op schoolniveau. De montessori-
identiteit is herkenbaar in het personeelsbeleid.  
 
We bereiken goede resultaten op het gebied van schoolprestaties. Binnen de organisatie worden 
ouders, leerlingen en medewerkers betrokken bij de hun aangaande vraagstukken waar de school 
voor staat. Dit geldt zowel medezeggenschap (ouders, leerlingen), als ook actieve betrokkenheid bij 
de organisatie van activiteiten, sollicitatieprocedures en beoordeling van docenten (leerlingen).  De 
pedagogische kant van de montessori-identiteit is zeer herkenbaar. Met name op het punt van de 
gelijkwaardigheid en het vertrouwen wordt dit breed gedeeld en herkend. Er is veel individueel 
contact tussen docent en leerling en tussen mentor en leerling. In deze contacten is aandacht voor 
de sociaal emotionele ontwikkeling en feedback op het leren (inhoud, organisatie en 
leerstrategieën). De weg naar eigen verantwoordelijkheid is duidelijk vormgegeven met de structuur 
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van het pensumboek, de roosterorganisatie en de inrichting van de keuzewerktijd. De begeleiding bij 
deze ontwikkeling is vormgegeven binnen het individuele mentoraat en het groepsmentoraat. In het 
groepsmentoraat in de onderbouw is veel aandacht voor de groepsvorming en de sociaal-emotionele 
ontwikkeling. De benodigde ruimte voor zelfstandigheidsontwikkeling is terug te vinden in 
tempovrijheid en de mogelijkheden om het eigen werk te plannen en te organiseren. Binnen de 
schoolorganisatie zijn er voor leerlingen keuzemogelijkheden ingebouwd zoals de keuze voor de 
mentor, de keuzevrijheid bij projecten en kampen en de keuzemogelijkheden binnen de 
roosterorganisatie. Het MLHJ kent een sterke non-cognitieve sector. Veel schoolactiviteiten zijn 
zodanig vormgegeven dat leerlingen in staat zijn daar hun stempel op te drukken. Leerlingen worden 
uitgedaagd zichzelf te uiten bij groepsactiviteiten of de buitenschoolse activiteiten. 
 
 
In 2012 formuleerde de school zijn missie en visie: 
Missie 
We zijn een school met 

o een herkenbare montessori-identiteit in alle facetten van het Montessori Lyceum Herman 
Jordan; 

o goede resultaten zowel op het vlak van schoolprestaties als op het vlak van de brede 
ontwikkeling;  

o een zodanig onderwijsprogramma dat verschillende typen leerlingen binnen het HAVO/VWO 
segment tot hun recht komen. 

 
Visie 
Organisatorisch 
We willen een school zijn 

o met goed functionerende teams met betrokken docenten; 
o waarbij het onderwijsondersteunend personeel is georganiseerd in zijn eigen team en gericht 

is op dienstverlening; 
o waar we werken in een professionele organisatie met heldere taakstellingen en 

verantwoordelijkheden; 
o met teams en secties die opereren in een goede balans (matrixorganisatie); 
o waar leerlingen een actieve rol op zoveel mogelijk terreinen vervullen;  
o waar ouders vanuit hun ouderrol feedback geven op ons onderwijs en op ons verzoek een 

bijdrage aan het onderwijsproces leveren; 
o waar de schoolleiding zichtbaar, betrokken en makkelijk toegankelijk is. 

We streven naar samenwerking vanuit onze ideologie met de andere montessorischolen en vanuit 
‘nabuurschap’ in een regionaal netwerk. Behoud van eigenheid is daarbij van belang.  
 
Pedagogisch 
We streven naar een leeromgeving  

o waarin de leerling vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid taakgericht werkt en 
o waarin de docent een proactieve rol heeft; 
o waarin de leerling en de medewerker zich verantwoordelijk voelen voor de leefomgeving 

binnen en in de buurt van de school; 
o waarin de leerling zich veilig voelt, kan zijn wie hij is; 
o waarin iedereen, leerlingen en medewerkers, respectvol met elkaar omgaat; 
o waarbij de begeleiding van leerlingen laagdrempelig en ‘dichtbij’ is, en ertoe leidt dat alle 

leerlingen, ook leerlingen met zorgbehoefte, deel blijven uitmaken van de 
schoolgemeenschap; 

o met een meer werkbaar pedagogisch klimaat, waarin meer gemeenschappelijkheid in de 
taakopvatting en meer gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor het geheel is 
besloten. De leerling leert zijn individuele belangen af te stemmen op de groepsbelangen; 
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o met een optimale begeleiding van de leerling in het nemen van zijn eigen 
verantwoordelijkheid. Ruimte geven c.q. overlaten aan de eigen verantwoordelijkheid biedt 
onvoldoende garantie voor het bereiken daarvan. 

We blijven een kleine school, die openstaat voor alle leerlingen die het montessorigedachte-goed 
omarmen; 
 
Didactisch 
We streven naar  

o een aanbod dat alle leerlingen op hun niveau uitdaging biedt binnen het HAVO/VWO-
segment 

o een gedifferentieerd onderwijsprogramma; 
o keuzes in de leerweg van de individuele leerling; 
o een redelijke mate van variatie in werkvormen, tussen vakken en binnen vakken; 
o een leeromgeving waarin de leerlingen zelfstandig kunnen werken, naast een leeromgeving 

die aanzet tot sociaal leren;  
o het aanbieden van zowel leerlinggestuurd als docentgestuurd onderwijs; dit leidt tot een 

individueel en een klassikaal aanbod van lesstof; 
een vorm waarin de leerling feedback krijgt op zijn presteren, zodat hij leert reflecteren.  

o We vinden dat leerlingen fouten mogen maken om zich te verbeteren; we geven leerlingen de 
tijd om zich te ontwikkelen. 

 
 

We werken vanuit een jaarplan.  
Het jaarplan komt tot stand door het evalueren van de doelen van het jaar daarvoor, door met die 
resultaten nieuwe, verbeterde doelen te beschrijven, of door te constateren dat een doel is bereikt 
en dat er in het volgende jaar geen nieuwe actie op hoeft te worden ondernomen (kwaliteitscirkel 
van Deming). Directie en teamleiders stellen samen het nieuwe jaarplan op. De MR heeft jaarplan 
2014 in oktober 2013  geaccordeerd. 
In bijlage 1 het jaarplan van 2014. 

 
1.3 schoolondersteuningsprofiel  
De school heeft zijn taken en verplichtingen aan leerlingen met ondersteuningsbehoefte in dit 
ondersteuningsprofiel vermeld. Uitgangspunt is dat we die leerlingen die geschikt zijn voor onze 
school op de beste wijze willen steunen in het omgaan met een beperking of handicap. Het 
schoolondersteuningsprofiel heeft instemming van de MR en van de Planraad van het 
samenwerkingsverband. 
In bijlage 2 het schoolondersteuningsplan. 
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2. Personeelsbeleid 
 
Het verzorgen van montessorionderwijs vraagt veel kwaliteiten van onderwijzend en 
onderwijsondersteunend personeel. Zo moeten personeelsleden in staat zijn leerlingen individueel te 
bedienen, wat de nodige flexibiliteit vergt. Ook moeten zij vertrouwen in de leerlingen uitstralen en 
openstaan voor persoonlijk contact. Doel van ons onderwijs is immers om leerlingen niet alleen een 
goede opleiding te bieden, maar tevens bij te dragen aan hun persoonlijke ontwikkeling.  
 
Welke kwaliteiten vragen wij van ons personeel? 
Elke school wil deskundig personeel, maar het Herman Jordan Lyceum zoekt in zijn personeelsleden 
ook enkele specifieke kwaliteiten. Docenten kunnen:  
- de doelstellingen van de school en de uitgangspunten van montessorionderwijs onderschrijven; 
- breed ingezet worden, dat wil zeggen: zo veel mogelijk in de havo- zowel als de vwo-afdeling en 

zowel in de onder- als bovenbouw; 
- tijdens de lessen een sfeer te scheppen waarin goed gewerkt kan worden; 
- omgaan met verschillen in tempo, leerstijl en niveau binnen een klas; 
- individuele en groepsgewijze leerprocessen begeleiden (want lang niet alle instructie gebeurt 

klassikaal); 
- zich inleven in leerlingen; 
- zelf lesmateriaal ontwikkelen; 
- in secties en teams samenwerken aan onderwijsverbetering. 
Voor zo ver van toepassing gelden bovenstaande vaardigheden ook voor het 
onderwijsondersteunend personeel.  
 
 
2.1 Maatregelen met betrekking tot het personeel die bijdragen aan de ontwikkeling en de 
uitvoering van het onderwijskundig beleid 
 
2.1.1. Functioneringsgesprekken 
In principe wordt jaarlijks met elk personeelslid een functioneringsgesprek gevoerd.  Dit 
functioneringsgesprek dient om het welbevinden van de werknemer te bewaken en diens  
professionele ontwikkeling te stimuleren. Gevolg van het invoeren van een teamstructuur is dat dit 
de mogelijkheid biedt tot regelmatige functioneringsgesprekken. Naast een jaarlijks 
functioneringsgesprek wordt met elke werknemer in principe eens in de vier jaar een 
beoordelingsgesprek gevoerd.  
 
2.1.2. Scholing 
Het Jordan biedt relatief veel ruimte voor bij- en nascholing en hecht daar veel belang aan. Een deel 
van de scholing vindt plaats in de teams. Daarnaast is er budget voor allerlei vormen van individuele 
en collectieve bijscholing. Aan de opzet voor de Jordanacademy  wordt gewerkt. Docenten worden 
daarin aangemoedigd om scholing voor de andere collega’s te verzorgen. Dit moet leiden tot 
gezamenlijk werken aan de kwaliteit van onze school. 
 
2.1.3. Functiewaardering 
Om docenten een carrièreperspectief te bieden en professionalisering te ondersteunen, zijn LB-, LC- 
en LD-functies gecreëerd. Bij elk van die functies hoort een functiebeschrijving en een set functie-
eisen. Van LC-docenten wordt bijvoorbeeld verlangd dat zij voldoen aan de 
montessorikarakteristieken. Streven is elke docent in vaste dienst zo snel mogelijk naar een LC-
functie te laten doorgroeien. 
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2.1.4. Begeleiding nieuwe docenten 
Het Jordan wil nieuwe docenten niet in het diepe werpen. Daarom is er het eerste jaar uitgebreide 
begeleiding. Nieuwe docenten worden wekelijks ondersteund door een ervaren sectiegenoot. Verder 
hebben we een algemeen docentbegeleider die nieuwe docenten tijdens meerdere bijeenkomsten 
wegwijs maakt.  Voor een deel van de beginners strekt de begeleiding zich ook uit over het tweede 
jaar. Ook stagiaires ontvangen de nodige begeleiding.  
Om de beginnende docent nog intensiever te begeleiden, participeert de school in het traject ‘Een 
sterk begin’ in samenwerking met een ontwikkelgroep, de universiteit en hogeschool. 
 
2.1.5 Leeftijdsfasebewust personeelsbeleid 
Het Jordan kent een leeftijdsfasebewust personeelsbeleid. Voor 55-plussers zijn kwalitatieve 
maatregelen mogelijk om hun werkdruk te verminderen. Voorbeelden van dergelijke kwalitatieve 
maatregelen zijn: aanpassing van het rooster of keuzes in het individuele taakbeleid. 
  
2.1.6. Personeelszorg 
Werken in het onderwijs kan hectisch en veeleisend zijn. Voor medewerkers die arbeidsgerelateerde 
problemen ondervinden, liggen diverse wegen open. Een logische eerste stap is het gebrek aan 
welbevinden met de teamleider te bespreken. Daarnaast heeft het Jordan een docentbegeleider, die 
raad en/of begeleiding kan geven (ook aan onderwijsondersteunend personeel). Waar sprake is van 
onenigheid kan desgewenst een mediator ingezet worden.  Voorts is het mogelijk bedrijfsarts dan 
wel ARBO-dienst in te schakelen.  
 
 
2.2 Document evenredige vertegenwoordiging van vrouwen 
Het Jordan streeft naar een evenwichtige verdeling van mannen en vrouwen in de secties, in de 
schoolleiding en in de directie. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar kandidaten van de 
groep die minder dan evenredig vertegenwoordigd is.  
 
 
 
  



10 
 

3. Beleid met betrekking tot bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs 
       
3.1 De wijze waarop het bevoegd gezag bewaakt dat de kwaliteit wordt gerealiseerd en vaststelt 
welke maatregelen te verbetering van de kwaliteit nodig zijn 

Onze school kent een uitgekiend stelsel van overlegorganen, waarmee we de kwaliteit van ons 
onderwijs bewaken. Er is steeds feedback van alle betrokkenen op het functioneren van de school. 
Zo hebben we een actieve oudervereniging, waarmee regelmatig wordt overlegd, en organiseren we 
jaarlijks meerdere groepsouderavonden. Langs die wegen kunnen ouders hun op- en aanmerkingen 
makkelijk kenbaar maken. Met leerlingen is er ook actief overleg. In de eerste twee jaar hebben 
leerlingen wekelijks een uur groepsmentoraat, waar leerlingen een kritische houding naar de 
kwaliteit van ons onderwijs aangeleerd wordt. Eventuele problemen kunnen hier aanhangig gemaakt 
worden. Verder heeft elke leerling wekelijks een gesprek met zijn mentor, waar aandachtspunten 
ingebracht kunnen worden. Bovendien is er regelmatig overleg tussen onze ‘leerlingenvakbond’, het 
SOS, en de schoolleiding. Zorgen die leven onder de leerlingen, kunnen dus snel hun weg naar de 
schoolleiding vinden. Ook met het personeel vindt regelmatig overleg plaats, niet alleen tijdens het 
functioneringsgesprek, maar ook in gremia als: de secties, de teams, de personeelsraad, jaarlijkse 
onderwijsbijeenkomsten, het coördinatorenoverleg en de bovenbouwcommissie.  

Dankzij al deze overlegorganen houden we de vinger aan de pols. Als zich een probleem voordoet, 
wordt dat snel gesignaleerd. Deze overlegorganisatie past overigens ook bij de cultuur van onze 
school. Als onderwijsorganisatie moet je doen wat je preekt. Wij willen leerlingen mondigheid en een 
actieve opstelling bijbrengen. Dan moet je ook een laagdrempelige organisatie bieden, waarin 
eenieder zijn zegje kan doen.  

Het Jordan streeft naar constante verbetering van de onderwijskwaliteit. Waar mogelijk gebruiken 
we daarvoor de kwaliteitscirkel van Deming: plan, do, check, act. Het streven is dit steeds op een zo 
laag mogelijk niveau in de organisatie te laten plaatsvinden. Dat gebeurt op meerdere niveaus: de 
schoolleiding, de teams en de secties. De schoolleiding bijvoorbeeld maakt elk jaar een jaarplan met 
concrete verbeterpunten. De teams stellen jaarlijks doelen op, die zij vervolgens uitwerken. De 
secties ten slotte bepalen jaarlijks op welke punten zij hun onderwijs willen verbeteren. De secties 
worden daar overigens ook voor gefaciliteerd; zij kunnen taakuren krijgen (de zogenaamde emo-uren 
en de zogeheten sectie-ontwikkeltijd) om activiteiten die het onderwijs verbeteren te bekostigen.  

Om een concreet voorbeeld te geven van deze kwaliteitscirkel: elk jaar worden de doorstroomcijfers 
en de examenresultaten gecontroleerd en vervolgens besproken met de betrokken teams of secties. 
Daar worden afspraken gemaakt over verbetermaatregelen, die vervolgens weer worden 
geëvalueerd.  

 

3.2 Maatregelen en instrumenten om te waarborgen dat het personeel zijn bekwaamheid 
onderhoudt  

De kwaliteit van het onderwijs staat of valt met de kwaliteit van het onderwijzend personeel. 
Daarom gaat veel aandacht uit naar het bewaken van de leskwaliteit. Sowieso kunnen we, dankzij 
onze montessoriwerkwijze met pensumboekjes, studiewijzers en sectieproeven, waarborgen dat het 
lesprogramma van docenten onderling relatief weinig afwijkt. Daarmee zit het in het DNA van secties 
om intensief te overleggen over hun lesprogramma. Een ander middel om de leskwaliteit te bewaken 
is het ondersteunen van docenten. In de vorige paragraaf staat beschreven wat we zoal doen aan 
begeleiding van nieuwe docenten, scholing en functioneringsgesprekken. Een derde instrument is 
het bekwaamheidsdossier. In dat dossier wordt alle deskundigheidsbevordering en elke 
scholingsactiviteit van het onderwijzend personeel bijgehouden (zie R13-108).   
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4. Beleid ten aanzien van de aanvaarding van materiële bijdragen of geldelijke bijdragen 
 
Onze school kent een vrijwillige ouderbijdrage. Deze vrijwillige ouderbijdrage heeft tot doel een 
aantal voorzieningen te bekostigen die niet door de overheid worden vergoed. Deze voorzieningen 
zijn nodig om enerzijds de kwaliteit van ons onderwijs  te waarborgen en anderzijds invulling te 
geven aan het bijzondere karakter van onze school. 
Deze vrijwillige ouderbijdrage, met een jaarlijkse opbrengst van ongeveer  € 330.000 vormt een 
noodzakelijke aanvulling op de Rijksbekostiging die ongeveer € 4.900.000 bedraagt.  
Met de oudervereniging van het MLHJ zijn afspraken gemaakt over de besteding hiervan om enkele 
onderscheidende aspecten meer vorm te kunnen geven, dan alleen op basis van de rijksbijdrage zou 
kunnen.  
 
Deze onderscheidende aspecten zijn: 
 

1. de leerling als individu; 

2. gelijkwaardigheid; 

3. persoonlijke ontwikkeling; 

4. niet meer regels dan nodig; 

5. goede studieresultaten; 

6. keuzewerktijd; 

7. driejarige brugperiode; 

8. informatieverschaffing ouders. 

 
Hoewel alle scholen uiteraard geld uitgeven aan bovengenoemde posten besteedt het MLHJ echter 
extra middelen om de identiteit van de school gestalte te geven. De invulling hiervan vraagt inzet van 
extra middelen op vier gebieden, namelijk:  zelfwerkzaamheid, (individuele) begeleiding, bijzondere 
schoolactiviteiten en het behouden van onze status als kleine schoolgemeenschap.  
 
Bijgaand  treft u een overzicht van de posten waaraan de ouderbijdrage wordt besteed.  
In de achtereenvolgende kolommen staat aangegeven welke middelen in totaal extra worden 
besteedt en wat de bijdrage is van de oudervereniging. 
Een eventueel positief saldo bij de besteding van de ouderbijdrage, kan door de oudervereniging in 
overleg met het bestuur ingezet worden op door hen te bepalen speerpunten. Een positief saldo 
ontstaat door extra geïnde ouderbijdrage of door meevallende kosten.  De relatie tussen de aspecten 
en de extra middelen die we inzetten wordt hieronder toegelicht. 
  
Bij de vier genoemde aspecten kan een directe relatie gelegd worden met de ouderbijdrage (zie 
bijgaande overzicht voor de bijbehorende bedragen): 
 

 zelfwerkzaamheid (punten 1, 2, 3, 5, 6)      
 Om het mogelijk te maken dat onze leerlingen zelfstandig en in eigen tempo kunnen werken 

moeten de docenten in aanvulling op de schoolboeken veel extra materiaal maken voor de 
leerlingen in de vorm van bijvoorbeeld studiewijzers, proeven en extra toelichting op de 
lesstof. Deels kan de inzet van ICT/ELO de daarbij gepaard gaande reproductiekosten 
drukken. 

 De inzet van extra TOA-ondersteuning is nodig om het de leerlingen mogelijk te maken in 
eigen tempo en zelfstandig experimenten/practica te kunnen uitvoeren. 
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 Het Jordan investeert ook extra in ICT om de zelfwerkzaamheid te ondersteunen. In de 
leslokalen en de mediatheek zijn zoveel mogelijk werkplekken gecreëerd, waarop alle 
mogelijke programma’s voor de leerling beschikbaar zijn. 

 Voor het onderhoud van dit computernetwerk is een fulltime systeem- en netwerkbeheerder 
noodzakelijk.  

 Extra inzet van personeel in de mediatheek maakt het mogelijk om maximaal van die 
voorziening gebruik te maken. Vooral voor een regionale school, waarbij leerlingen niet altijd 
gemakkelijk toegang hebben tot gemeentelijke bibliotheken, is dit van groot belang. 

 

 begeleiding (punten 1, 2, 3, 5, 6, 7)        

Op het Jordan kennen we voor alle leerlingen een individueel mentoraat. Dit individueel 
mentoraat komt bovenop het meer gebruikelijke groepsmentoraat in de onderbouw en de 
begeleiding van specifieke ondersteuning in de bovenbouw (zoals studie loopbaan 
oriëntatie). Het groepsmentoraat in de eerste twee leerjaren is met twee mentoren per klas 
ook uitgebreider dan op veel andere scholen. 

Het persoonlijk mentoraat met wekelijkse werkbesprekingen van de studievorderingen vergt 
een extra inzet van docenten. Het is een kernpunt in de filosofie van onze school dat de 
leerling bij zijn ontwikkeling tot zelfstandigheid individueel en intensief wordt begeleid. Het 
mentoraat wordt dan ook regelmatig geëvalueerd en via scholing en andere activiteiten 
wordt de kwaliteit bewaakt. 

     

 bijzondere schoolactiviteiten (punten 1, 2, 3)      

In ons programma hebben we voor de onderbouw jaarlijks een kampweek ingeroosterd. De 
inrichting van de kampen doet recht aan principes van keuzevrijheid, aansluiten bij de 
belevingswereld van leerlingen en dergelijke. De kosten worden vanuit de kampcommissie 
gemonitord en steeds wordt gekeken naar bezuinigingsmogelijkheden zonder het gewenste 
karakter van de kampen geweld aan te doen. Daarnaast kennen we voor alle behalve de 
eindexamenklassen een projectweek waarin bijzondere activiteiten worden georganiseerd, 
zoals de brugklasmusical, vakoverstijgende projecten (3e, 5V), stages (2e + 4H en 4V). Naast 
de begeleiding door de docenten en mentoren worden daarbij materiële kosten gemaakt 
(vervoer, overnachtingen) en er worden externe deskundigen/docenten ingehuurd 
(dramadocenten, sprekers). Verder worden extra kosten gemaakt voor het organiseren van 
deze evenementen.  De extra organisatie brengt extra docentinspanningen met zich mee, 
bovenop de reguliere begeleiding van de leerlingen.  
In overleg met de oudervereniging is sinds 2009 voor de vierde klas een talenreis in het 
programma opgenomen. De begeleiding van de talenreizen kan ten laste van de 
ouderbijdrage worden opgevoerd, omdat de hiermee gerealiseerde onderwijstijd boven de 
verplichte onderwijstijd uitstijgt. Voor de onderbouwkampen geldt dit slechts gedeeltelijk, 
omdat het onderwijstijd binnen de normen betreft, maar de vorm wel meer intensieve 
begeleiding vraagt.  
De bijzondere schoolactiviteiten van het Jordan brengen ook materiële lasten met zich mee, 
die niet uit de subsidie van het Ministerie van Onderwijs bekostigd kunnen worden. 

 

 kleine schoolgemeenschap (alle punten)      

Een kleine school mist in de exploitatie de schaalvoordelen van een grote school. Om aan dit 
gemis tegemoet te komen worden ook de gewone exploitatielasten van de school voor een 
klein deel ten laste gebracht van de ouderbijdrage. Het gemis aan schaalvoordelen is op 
verschillende plaatsten voelbaar, maar niet altijd goed te berekenen. Ten aanzien van twee 
punten, namelijk de inzet van indirect personeel en de groepsgrootte in de lessen, hebben 
we een berekening gemaakt. 
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FINANCIEEL OVERZICHT 
Bij dit document is een financieel overzicht gevoegd. In dit overzicht worden de gerealiseerde 
inkomsten en uitgaven die gerelateerd kunnen worden aan de vier hierboven beschreven aspecten 
van onze school weergegeven. In de kolom ‘meerkosten’ is het bedrag dat de school extra uitgeeft op 
grond van onze identiteit aan de genoemde posten weergegeven. In de kolom ‘bijdrage vanuit de 
oudervereniging’ staan de kosten die toegerekend zijn aan de ouderbijdrage. 
 
TOEZICHT EN CONTROLE 
Het toezicht op en de controle van de ouderbijdrage maakt onderdeel uit van de algehele financiële 
planning en controle op onze school. Jaarlijks wordt een begroting en een jaarrekening opgesteld 
waarin de inkomsten en uitgaven worden gesplitst naar overheid en ouders. Deze worden ter 
instemming voorgelegd aan de MR. De oudergeleding in de MR laat zich voor wat betreft de inzet 
van de ouderbijdrage adviseren door de oudervereniging. De besteding van de ouderbijdrage vormt  
tevens onderdeel van de jaarlijkse accountantscontrole. 
 

 

 
  

 

Overzicht van de besteding van de ouderbijdragen 2012
2012

brutoinkomsten ouderbijdrage inkomsten gerealiseerd
inningskosten /bijdrage kosten oudervereniging € 312.000

nettoinkomsten ouderbijdrage € 5.000

€ 307.000

Bedragen afgerond op een veelvoud van 1000

activiteiten / lasten

 meerkosten 

op grond van 

Jordan-

identiteit 

bijdrage aan 

deze aspecten 

vanuit de 

ouderbijdrage 

(cursief is niet-

structureel)

 % afwijk ing 

realisatie van 

begroting 

realisatie 2012

zelfwerkzaamheid

personele kosten 

inzet TOA's € 44.000 € 22.000 2% € 22.000 individuele begeleiding bij practica (1 extra TOA)

inzet mediatheekmedewerkers € 22.000 € 11.000 2% € 11.000 ruime openingstijden (halve baan extra)

inzet ICT-medewerkers € 33.000 € 16.000 2% € 17.000 onderhoud extra werkplekken (0,75 FTE t.b.v.individuele werkplekken)

€ 0 € 0 € 0

materiële kosten € 0 € 0 € 0

geïndividualiseerd Lesmateriaal € 20.000 € 10.000 1% € 10.000 reproductiekosten

ICT-uitgaven hard- en software 180 werkplekken € 40.000 € 0 0% € 0

nieuwe aanschaffen mediatheek € 11.000 € 11.000 37% € 15.000

begeleiding

individueel mentoraat (totaal 4800 uur) € 200.000 € 100.000 13% € 113.000 verdeling is indicatief

groepsmentoraat 1e + 2e klas € 43.000 € 0 2% € 0 tweede mentor in de 1e en 2e klas

bijzondere activiteiten

personele kosten

organisatie projectweek, musical, koor € 22.000 € 11.000 9% € 12.000

bovenbouw kampen € 17.000 € 17.000 0% € 17.000 begeleiding door docenten (extra onderwijstijd)

onderbouwkampen € 26.000 € 13.000 -6% € 12.000 begeleiding door docenten (meer intensieve begeleiding)

materiele kosten

schoolkampen aan het eind van het schooljaar: € 48.000 € 48.000 -15% € 41.000 kosten minus de eigen bijdragen

excursies en sportactiviteiten tijdens het schooljaar: € 20.000 € 20.000 48% € 30.000

jaarlijkse theaterproduktie: € 2.000 € 0 130% € 0

lustrumviering eens in de vijf jaar, per jaar: € 2.000 € 0 -100% € 0

kunstwerk voor eindexamenleerlingen: € 2.000 € 2.000 62% € 3.000

materiele kosten bovenbouwreizen € 21.000 € 21.000 -27% € 15.000 exclusief inkomsten uit eigen bijdragen (bedragen 2009)

kleine school

personele kosten

extra overhead € 127.000 € 0 € 0

extra inzet lessen bovenbouw

€ 0 € 0 € 0

alle aspecten

totale kosten € 699.000 € 302.000 € 318.000

Aan onderwijsondersteunend personeel en directie geeft onze school 

ongeveer 380000 meer uit dan er voor binnenkomt vanuit de lumpsum. 

Dit zal deels te maken hebben met de schoolgrootte. Kosten voor ICT, 

mediatheek en TOA's worden  elders berekend.

In de bovenbouw werken we met relatief kleine groepen. Extra inzet van 

personeel daarbij is ongeveer 2,2 FTE, wat gecompenseerd wordt door 

de vaste voet in de toedeling van OP-middelen.

Inzet eigen personeel op buitencurriculaire activiteiten (meer intensieve 

begeleiding)
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Bijlage 1 
 
R13-156c 
 
Over Jaarplan 2013 
De meeste items uit het jaarplan 2013 zijn gerealiseerd. Een enkel item (te weten het 
privacyreglement) is doorgeschoven naar jaarplan 2014. Sommige onderwerpen (bijvoorbeeld 
niveaudifferentiatie en excellentiebeleid) vragen blijvende aandacht en komen daarom terug in 
Jaarplan 2014.  
 
Jaarplan 2014 
Het jaarplan bestaat uit zeven hoofdstukken (organisatorisch, pedagogisch, didactisch, ICT, 
personeelsbeleid, materieel, financieel). Binnen elk hoofdstuk zijn de verschillende items voor zover 
mogelijk en zinvol gerangschikt op importantie.  

Voor een goed begrip van dit jaarplan is het handig om te weten dat de school put uit drie 
verschillende geldstromen. Ten eerste krijgt de school geld uit de zogenaamde prestatiebox. Met dat 
geld wordt onder andere de niveaudifferentiatie voor de huidige lichting leerlingen en het 
excellentiebeleid bekostigd. Ten tweede staan gedurende het schooljaar 2013/14 middelen ter 
beschikking voor efficient montessorionderwijs. Dit is het uitvloeisel van afspraken met de mr 
bedoeld om de werkdrukverzwaring als gevolg van bezuinigingen op te vangen. Tot slot zijn er nog 
middelen om  de eerste klassen ‘nieuwe stijl’ voor te bereiden.  
 

1. Organisatorisch 
Hoofddoel:  we zetten in op krachtige teams. 
 
Eerste klassen  
Wat: we voeren, in nauw overleg met de mr, een specifieke vwo-klas in en tegelijkertijd  

geven we het onderwijs in  de reguliere h/v-klassen een stimulans door meer 
aandacht te besteden aan niveaudifferentiatie en vakoverstijgende samenwerking 
(zie voor meer informatie hoofdstuk 3).  

Waarom:  Met niveaudifferentiatie en vakoverstijgende samenwerking versterken we onze 
montessori-identiteit. Met een vwo-klas versterken we onze marktpositie. Bovendien 
kunnen we een bepaalde groep leerlingen meer uitdaging bieden in  een vwo-klas.     

Wie:  de schoolleiding 
Wanneer: de beoogde vwo-klas gaat in het schooljaar 2014/15 van start.  
 
Teamdoelen 
Wat: de vier op-teams formuleren voor het schooljaar 2013/14 specifieke teamdoelen. 

Waar mogelijk zijn die doelen meetbaar en is vermeld wie verantwoordelijkheid 
draagt voor het realiseren van het doel. Elk team heeft daarbij zijn eigen focus (voor 
team 1+2 is dat ‘aan de haak houden’, voor team 3+4 is dat ‘determinatie’, voor team 
4+5h is dat ‘signaleren en motiveren’, voor team 5+6v is dat ‘verbetering 
examenresultaten’). 

Waarom: op deze wijze dragen de teams bij aan het realiseren van onze centrale doelstelling: 
efficiënt en aantrekkelijk montessorionderwijs leveren.  

Wie: de teamleiders 
Wanneer: aan het eind van het schooljaar 2013/14 evalueren de teamleiders in welke mate de 

doelen zijn gerealiseerd. 
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Nieuwe opzet jaarplan 2015 
Wat: we ontwikkelen een nieuwe indeling voor het jaarplan 2015 
Waarom: de verdeling in de kopjes ‘organisatorisch’, ‘pedagogisch’ en ‘didactisch’ bevalt in de 

praktijk niet goed. 
Wie: de schoolleiding 
Wanneer: een termijn valt niet goed te geven, vanwege samenhang met het volgende punt. De 

herijking van ‘missie, visie, strategie’ kan namelijk leiden tot een nieuwe opzet van 
het jaarplan.  

 
Herijking missie, visie, strategie 
Wat: we  herzien de ‘missie, visie, strategie’ voor de periode 2015-2020 en moderniseren 

waar nodig de ’13 Aspecten van het Jordaneigene. 
Waarom: de huidige ‘missie, visie, strategie’ verwoordt niet pregnant genoeg de montessori-

identiteit van de school en de ’13 Aspecten van het Jordaneigene’ verdient het weer 
eens afgestoft te worden.  

Wie: de schoolleiding. 
Wanneer: eind 2014 zijn de herziene  stukken afgerond en besproken in de relevante gremia 
 
Kernteams 
Wat:  werkenderwijs moeten we leren hoe om te gaan met een nieuwe opzet van de 

(kern)teams. 
Waarom: sinds schooljaar 2013/14 zijn er twee kernteamvergaderingen voor elke 

teamvergadering. Het is met name belangrijk dat de teamleden die niet in het 
kernteam zitten, goed geïnformeerd en betrokken blijven.  

Wie:   de teamleiders.  
Wanneer:  aan het eind van het schooljaar 2013/14 evalueren de teamleiders hun ervaringen. 
 
Onderwijsbijeenkomsten 
Wat:  de onderwijsontwikkelgroep bereidt, in overleg met de schoolleiding, vier 

onderwijsbijeenkomsten voor in het schooljaar 2013/14. 
Waarom: de ervaringen in schooljaar 2012/13 leren dat het personeel het zeer waardeert om, 

naast secties en teams, ook schoolbreed te werken aan onderwijsontwikkeling. 
Wie: de onderwijsontwikkelgroep draagt de verantwoordelijkheid voor het opzetten en 

uitvoeren van de onderwijsbijeenkomsten (in overleg met de schoolleiding). De 
schoolleiding formuleert naar aanleiding van de onderwijsbijeenkomsten doelen, die 
vervolgens ter uitwerking voorgelegd worden aan hetzij secties hetzij teams. 

Wanneer: aan het eind van het schooljaar 2013/14 evalueren onderwijsontwikkelgroep en 
schoolleiding de onderwijsbijeenkomsten. 

 
Privacyreglement  
Wat: we onderzoeken de noodzaak en haalbaarheid van een privacyreglement voor 

personeel en leerlingen. 
Waarom: De ervaring leert dat het maken van een privacyreglement zo’n grote en 

veelomvattende klus is dat de noodzaak en haalbaarheid ervan eerst aangetoond 
moet worden. 

Wie: de schoolleiding 
Wanneer: aan het eind van het schooljaar 2013/14 moet beslist worden of er een 

privacyreglement komt, zodat de eventuele ontwikkeling daarvan meegenomen kan 
worden in jaarplan 2015. 

 
Lustrum 
Wat:  de viering van het eerstkomende lustrum, in oktober 2015, moet worden voorbereid. 
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Wie:  nog onbekend. 
Wanneer: nog onbekend. 
 
Kerstviering 
Wat:  we geven de kerstviering van 2014 een  uitnodigender invulling. 
Waarom: met name het centrale gedeelte van de kerstviering wordt slecht bezocht. Anderzijds 

hebben personeel en leerlingen wel behoefte aan een gezamenlijke viering.  
Wie: Ingrid neemt het voortouw. 
Wanneer: in de tweede helft van het schooljaar 2013/14 moet een plan zijn ontwikkeld.  
 
 

2. Pedagogisch 
 
Hoofddoel: we bieden leerlingen de vrijheid die goed is voor hun leerprestaties en voor hun 
ontwikkelingsmogelijkheden (zelfstandigheid en brede algemene ontwikkeling). Dat betekent dat 
vrijheid die alleen maar leidt tot vrijblijvendheid, moet worden ingeperkt.  
 
Inloopweek 
Wat:  secties en teams verleiden leerlingen om beter door te werken tijdens de 

inloopweken. Dat kan door de stof iets anders aan te bieden (bijvoorbeeld door, zoals 
is afgesproken, in elke studiewijzer op te nemen wat in week 1 van het volgende 
pensum moet gebeuren) of door iets andere stof aan te bieden (bijvoorbeeld 
uitdagende opdrachten voor in de inloopweekkeuze).  

Waarom: leerlingen die min of meer bijlopen, rusten vaak op hun lauweren tijdens de 
inloopweek. 

Wie: teamleiders zijn verantwoordelijk voor de aansturing van de teams en de directie is 
verantwoordelijk voor aansturing van de secties. 

Wanneer: eind schooljaar 2013/14 worden de inspanningen geëvalueerd.  
 
Onderwijsbijeenkomsten 
Wat:  de opbrengsten van de onderwijsbijeenkomsten moeten worden vertaald naar de 

lespraktijk. Daarvoor formuleert de schoolleiding aandachtspunten voor teams en/of 
secties.  

Waarom: als er geen initiatief wordt genomen om de uitkomsten van de 
onderwijsbijeenkomsten te vertalen in concrete maatregelen, blijft 
onderwijsontwikkeling te vrijblijvend.  

Wie:  schoolleiding en onderwijsontwikkelaars 
Wanneer: eind schooljaar 2013/14 evalueren schoolleiding en onderwijsontwikkelaars de wijze 

waarop de onderwijsbijeenkomsten zijn vertaald naar de praktijk. 
 
De gezonde kantine 
Wat: de schoolkantine biedt gezonde voeding aan. 
Waarom: ook de school heeft een taak in het aanleren van een gezonde leefstijl. Wie: de 

schoolleiding in overleg met de concierges. Eventueel wordt de kantine uitbesteed. 
Wanneer: streven is om in pensum 4 van het schooljaar 2013/14 proef te draaien.   
 
 

3. Didactisch 
 
Hoofddoel: we blijven de kwaliteit van ons onderwijs verder verbeteren, met de prestatiebox en 
onze montessori-identiteit als leidraad, zonder dat dit tot werkdrukverhoging mag leiden.  
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Niveaudifferentiatie 
Wat:  de niveaudifferentiatie in de onderbouw wordt  versterkt. Enerzijds moeten de 

bestaande initiatieven voor niveaudifferentiatie in de tweede en derde klas verder 
verbeterd worden. Daarbij is ook aandacht nodig voor harmonisatie van de 
terminologie (secties gebruiken verschillende termen) en uitwisseling van kennis 
(secties weten vaak niet goed wat elders aan niveaudifferentiatie gebeurt). 
Anderzijds moet niveaudifferentiatie bij de ontwikkeling van een nieuw 
pensumboekje voor de eerste klassen een stevige impuls krijgen. .  

Waarom: het is bij uitstek montessoriaans om de leerling lesmateriaal aan te bieden dat op zijn 
capaciteiten is toegesneden. Uit de onderwijsbijeenkomst van 1 oktober 2013 kwam 
duidelijk naar voren dat dit nog niet voldoende gebeurt.   

Wie:  de secties hebben in het kader van de prestatiebox middelen om niveaudifferentiatie 
nader uit te werken. Voor het maken van een pensumboekje voor de nieuwe eerste 
klassen staan de secties ook middelen ter beschikking. Teams hebben een taak in de 
verspreiding van  kennis . 

Wanneer: in sectorverband zijn in mei 2013 niveaudifferentiatiedoelen voor het schooljaar 
2013/14 gesteld.De secties presenteren eind schooljaar 2013/14 welke resultaten ze 
hebben geboekt met niveaudifferentiatie. .  Eind schooljaar 2013/14 is het digitale 
pensumboekje voor de eerste klassen gereed.  

 
Excellentiebeleid 
Wat:  we zetten het excellentiebeleid in de bovenbouw voort. Meer specifiek richten we 

ons in het schooljaar 2013/14 voor het vwo op verbetering van de CE-cijfers en voor 
havo op verbetering van de doorstroom.  

Waarom: zowel voor leerlingen als voor de toekomst van de school zijn een betere doorstroom 
en betere examenresultaten van groot belang. Ons doel is om minimaal gemiddeld te 
scoren bij de onderwijsinspectie. 

Wie: secties beschikken in het kader van de prestatiebox over middelen om het 
excellentiebeleid uit te werken.  

Wanneer: de secties presenteren eind schooljaar 2013/14 de resultaten van hun werk op het 
gebied van excellentie en geven aan in hoeverre de gestelde doelen zijn behaald.  

 
Efficiënt montessorionderwijs 
Wat: voor de secties zijn gedurende het schooljaar 2013/14  taakuren beschikbaar gesteld 

voor projecten die efficiënt montessorionderwijs bevorderen. Daarbij valt te denken 
aan: de ontwikkeling van nieuw toetsmateriaal, opdrachten en nakijkmodellen of 
effectiever inzet van ICT.  

Waarom: deze maatregel moet enerzijds voorkomen dat bezuiniging (met ingang van het 
schooljaar 2013/14 is het aantal periodelessen voor onderwijzend personeel 
verhoogd) tot verhoging van de werkdruk leidt en moet anderzijds een impuls geven 
aan het montessorikarakter van ons onderwijs.  

Wie: secties konden tot 28 november 2013 een projectvoorstel indienen. 
Wanneer: eind schooljaar 2013/14 tonen de betreffende secties wat zij aan nieuw 

onderwijsmateriaal hebben ontwikkeld.  
 
JordanExact 
Wat: JordanExact is een verdiepingsprogramma voor de exacte vakken. 
Waarom:  dit initiatief past zowel in het excellentiebeleid als in het streven naar meer 

samenwerking tussen vakken. 
Wie:  de werkgroep betaexcellent. 
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Wanneer: Jordan-Exact is in het schooljaar 2013/14 begonnen voor 4 vwo. Volgend schooljaar is 
5 vwo aan de beurt. Leerlingen die in 2013/14 zijn begonnen, kunnen volgend jaar 
meedoen aan de U-talent Academie (een initiatief van de Universiteit Utrecht).  

 
Vakoverstijgende samenwerking 
Wat:  samenwerking van secties binnen vakoverstijgende projecten wordt gestimuleerd. In 

2015 komen hiervoor financiële middelen beschikbaar. Voorbeelden van 
vakoverstijgende samenwerking zijn JordanExact en de vwo-klas. Het is de bedoeling 
dat er meer samenwerkingsprojecten volgen.    

Waarom: samenwerking bevordert transfer van kennis. Bovendien leidt samenwerking vaak tot 
nieuwe werkvormen en variatie, wat weer bijdraagt aan de ontwikkeling van 
leerlingen.  

Wie:  de secties 
Wanneer:  nog nader te bepalen.  
 
Peilproeven 
Wat: de wijze waarop secties met peilproeven omgaan, moet geharmoniseerd worden. 
Waarom: Secties gaan verschillend met peilproeven om, terwijl deze een steeds belangrijker 

rol krijgen in de beoordeling van het niveau van leerlingen. 
Wie: nog nader in te vullen. 
Wanneer: nog nader in te vullen.  
 
 
 

4. ICT 
 
Hoofddoel: intensivering van het ICT-gebruik. Daartoe wordt de elektronische leeromgeving (ELO) 
verder uitgebreid.  
 
Elektronische leeromgeving (ELO) 
Wat: Magister wordt ingezet als ELO. De ELO gaan we in 2014 gebruiken voor: digitaal 

lesmateriaal, studiewijzers, opdrachten, bronnen en projecten.  
Waarom: een ELO maakt onderwijsmateriaal toegankelijker, vergroot de efficiency en biedt 

nieuwe mogelijkheden (zoals diagnostische toetsen of plagiaatcontrole). 
Wie: aan teamleiders en sectievoorzitters de taak personeelsleden te stimuleren om van 

de geboden mogelijkheden gebruik te maken.  
Wanneer: in 2013/14 worden alle profielwerkstukken via de ELO aangeleverd.  In het schooljaar 

2014/15 wordt dit uitgebreid naar andere opdrachten en zijn alle studiewijzers via de 
ELO toegankelijk.  

 
Digitaal pensumboekje 
Wat:  we onderzoeken de mogelijkheden voor een digitaal pensumboekje dat de papieren 

pensumboekjes van leerlingen en de administratie van docenten vervangt. 
Waarom: een digitaal pensumboekje spaart onder andere tijd (geen dubbele administratieve 

handeling meer) en stelt ouders beter in staat de vorderingen van hun kind te volgen. 
Wie: Paul Kelsma, Margo Boxem, jan de Kort.  
Wanneer: de  betrokkenen brengen in februari 2014 advies uit aan de schoolleiding, zodat we in 

het schooljaar 2014/15 een proef in alle eerste klassen kunnen starten. 
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Bring your own device 

Wat:  vanaf schooljaar 2014/15 wordt leerlingen uit de eerste klas gevraagd zelf een laptop 

mee te nemen, zodat de hardware beschikbaar is voor een digitaler invulling van 

lessen.  . 

Waarom: op deze wijze kan de verdere digitalisering van de school gestimuleerd worden. 
Wie:  Paul Kelsma en Paul Oosterman dragen de hoofdverantwoordelijkheid,  de afdeling 

ICT waarborgt dat aan de technische randvoorwaarden is voldaan, de secties 
stemmen hun onderwijs af op de nieuwe mogelijkheden die de aanwezigheid van 
laptops bieden.  

 
Docentenlaptops 
Wat:  uitbreiden van gebruik laptops door docenten. 
Waarom: intensivering van het ICT-gebruik vereist dat docenten de ICT-mogelijkheden kunnen 

en willen benutten. 
Hoe:  het gebruik van de laptop wordt gestimuleerd bij sectie- en teamwerk, bijvoorbeeld 

door gebruik van een dropbox of het leerlingvolgsysteem. 
Wie: aan teamleiders en sectievoorzitters de taak hun mensen te stimuleren. 
 
 

5. Personeelsbeleid 
 
Hoofddoel: het verder verbeteren van de samenwerking tussen personeelsleden, het verder 
versterken van een gevoel van gezamenlijkheid en het verhogen van de weerbaarheid. 
  
Werkdrukvermindering:  we zetten in op het  verminderen van de werkdruk. 
Waarom: op deze wijze willen we: de negatieve effecten van de verhoging van het aantal 

periodelessen verzachten,  het werkplezier vergroten en werkgerelateerd 
ziekteverzuim, waar mogelijk, voorkomen.  

Hoe: voor het schooljaar 2013/14 zijn , onder het label efficent montessorionderwijs (zie 
hoofdstuk 3), taakuren beschikbaar voor de ontwikkeling van onderwijsmateriaal dat 
tegelijkertijd uitdagend en werkdrukverlagend is.  

Wie:  de  sectiesWanneer: aan het eind van het schooljaar 2013/14 evalueert de 
schoolleiding de effectiviteit van deze maatregel. 
 
Functiemix 
Wat:  de uitvoering van functiemix en entreerecht wordt in 2014 bevroren. 
Waarom: er bestaat landelijk zoveel onzekerheid over de cao dat alle organisaties die 

schoolbesturen vertegenwoordigen, een tijdelijke pas op de plaats adviseren.  
 
Voorbereide omgeving 
Wat:  de schoolleiding communiceert duidelijker wat er van medewerkers wordt verwacht. 
Waarom: de school kan alleen goed aangestuurd worden als medewerkers precies weten wat 

ze te doen staat.   
Hoe:  de schoolleiding zal bestaande communicatiekanalen (zoals jaaragenda en 

medewerkersnieuws, vergaderingen) beter benutten, met name door doelen en 
randvoorwaarden expliciet te maken, en waar nodig experimenteren met nieuwe 
vormen van communicatie. 

Wie:  de schoolleiding. 
Wanneer: met onmiddelijke ingang 
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Jordanacademy 
Wat:  we organiseren middagen waarop personeelsleden de kennis die ze opdoen tijdens 

bijscholing,  kunnen delen met hun collega’s. 
Waarom: op deze manier valt het kennis- en vaardighedenniveau verder te verhogen en  wordt 

samenwerking bevorderd. 
Hoe: er komen taakuren beschikbaar voor het geven van een cursus. 
Wie: nog nader te bepalen. 
Wanneer: de Jordanacademy gaat in het schooljaar 2014/15 van start.  
 
 
Taalbeheersing 
Wat:  alle docenten dienen de spelling van het Nederlands voldoende te beheersen. 
Waarom: alleen als docenten zelf over voldoende taalbeheersing beschikken, kunnen ze die 

overdragen aan leerlingen. Afgezien daarvan zijn taalfouten van docenten ook geen 
reclame voor de school.  

Hoe:   via diagnostische toetsen wordt bepaald wiens taalbeheersing nog tekortschiet. Deze 
medewerkers krijgen extra training.  

Wie:   Peter Coebergh. 
Wanneer: tweede helft schooljaar 2013/14. 
 

6. Materieel 
 
Hoofddoel: verbouwingen en uitbreidingen waar mogelijk extern financieren. In 2014 verbouwen 
we niet op eigen kosten.   
 
Verbouwing 
Wat:  volledig gefinancierd door de gemeente worden de lokalen van de creatieve vakken 

elders in het gebouw ondergebracht en wordt er een extra S-vleugel aangebouwd.  
Wanneer: De uitvoering wordt medio 2014 afgerond.  
Wie: Richard van Oostenbrugge coördineert de bouw. 
 
Gymzaal 
Wat: onze aanvraag bij de gemeente voor de bouw van een tweede gymzaal is 

gehonoreerd.  
Wanneer: in het schooljaar 2013/14 maken we een plan dat voldoet aan de vereisten van de 

gemeente en dat volledig gefinancierd kan worden uit de gemeentelijke subsidie. We 
hopen in de zomervakantie van 2014 te kunnen starten. 

Wie: Richard van Oostenbrugge coördineert de bouw. 
 
  
 

7. Financieel 
 
Hoofddoel: de schoolfinanciën gezond houden. Het financiële beleid is uiteengezet in een apart 
document: Begroting 2014 & financiële meerjarenplanning 2012-2017. 
  
Risicoanalyse 
Wat:  er wordt een financiële risicoanalyse uitgevoerd.  
Waarom: de risicoanalyse dient als voorbereiding op een nieuwe financiële meerjarenplanning. 
Wanneer: de risicoanalyse wordt in 2014 uitgevoerd.  
Wie:  de risicoanalyse wordt uitgevoerd in samenwerking met een of meer andere scholen. 

De uitvoering wordt begeleid door een extern bureau.  
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1 Inleiding 

1.1 Passend Onderwijs 
Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Passend 

onderwijs beoogt voor iedere leerling een passende plek in het onderwijs te bieden. Regulier waar 

het kan, speciaal waar het moet. Zo worden jongeren het best voorbereid op een vervolgopleiding en 

doen ze zo goed mogelijk mee in de samenleving. 

 

Met invoering van de Wet passend onderwijs die in augustus 2014 ingaat, krijgen scholen een 

zogeheten ‘zorgplicht’. Dat betekent dat scholen ervoor verantwoordelijk zijn om elk kind een goede 

onderwijsplek te bieden. Op de eigen school, eventueel met extra ondersteuning in de klas, op een 

andere reguliere school in de regio of in het voortgezet speciaal onderwijs. Voor leerlingen die het 

echt nodig hebben, kan namelijk nog steeds een beroep op het speciaal onderwijs gedaan worden. 

Ouders worden hierbij nauw betrokken. Om aan alle kinderen daadwerkelijk een goede 

onderwijsplek te kunnen bieden, vormen reguliere en speciale scholen samen regionale 

samenwerkingsverbanden. De scholen in het samenwerkingsverband maken afspraken over de 

ondersteuning aan leerlingen en de bekostiging daarvan. 

 

In het samenwerkingsverband VO Zuidoost Utrecht werkt Het Montessori Lyceum Herman Jordan al 

geruime tijd samen met de andere scholen met het oog op de invoering van Passend onderwijs. 

1.2 Schoolondersteuningsprofiel 
Dit schoolondersteuningsprofiel geeft aan welke onderwijsondersteuning Het Montessori Lyceum 

Herman Jordan kan bieden en welke ambities de school daarbij heeft. Leraren en ouders hebben via 

de medezeggenschapsraad advies gegeven bij het opstellen van het schoolondersteuningsprofiel via 

de medezeggenschapsraad van de school. Verder hebben alle schoolbesturen de profielen onderling 

afgestemd om er voor te zorgen dat alle leerlingen in de regio inderdaad passend onderwijs kunnen 

ontvangen en niemand tussen wal en schip valt.  

 

Ouders/verzorgers kiezen zelf een school voor hun kind, ook als het kind extra ondersteuning nodig 

heeft. Bij deze schoolkeuze kunnen zij zich laten leiden door de inhoud van het 

schoolondersteuningsprofiel.  

Na aanmelding beoordeelt de school of zij aan de ondersteuningsvraag van het kind tegemoet kan 

komen. Kan dat niet, dan zoekt de school – na overleg met de ouders – een beter passende plek, 

binnen het regulier of speciaal onderwijs. Zo komt het kind terecht op de school die zo goed mogelijk 

bij hem of haar past. 

 

Dit schoolondersteuningsprofiel geldt vanaf het moment dat de wet Passend onderwijs wordt 

ingevoerd, dus vanaf 1 augustus 2014. 
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1.3 Groeidocument 
Het schoolondersteuningsprofiel is nog in ontwikkeling. In 2014/15 zullen belangrijk ervaringen 

worden opgedaan. Daarna zal het schoolondersteuningsprofiel op basis van een evaluatie waar nodig 

worden bijgesteld. Bij die evaluatie en bij het vaststellen van een aangepaste versie van het 

schoolondersteuningsprofiel zullen ouders en personeelsleden via de medezeggenschapsorganen 

uiteraard weer betrokken zijn. 

1.4 Wat betekent het schoolondersteuningsprofiel voor ouders/verzorgers? 
Ouders/verzorgers bepalen waar zij hun kind aanmelden. Dat kan bijvoorbeeld een school zijn die 

dicht bij huis ligt, die past bij de geloofsovertuiging of die een bepaald pedagogisch concept volgt. In 

de praktijk zal de keuze vaak worden ingegeven door de combinatie van de pedagogisch – 

didactische eigenheid van de school en het meer specifieke ondersteuningsaanbod. Informatie 

daarover is in dit schoolondersteuningsprofiel opgenomen. 

 

N.B.: aanmelding voor plaatsing van een leerling in het voortgezet speciaal onderwijs loopt vanaf 1-8-

2014 via de Commissie toelaatbaarheid van het samenwerkingsverband. Zie ook paragraaf 6.3. 

1.5 Meer weten? 
De school is het belangrijkste contactpunt als er vragen zijn over onderwijsondersteuning. Dat wil 

niet zeggen dat altijd alles op iedere school geregeld kan worden, maar als dat niet zo is, zorgt de 

school voor doorverwijzing e.d. Er is in dit samenwerkingsverband bewust niet gekozen voor centrale 

loketten en informatiepunten, omdat de afgelopen jaren al gebleken is dat in het overgrote deel van 

de gevallen in overleg met de school kunnen worden opgelost. 

 

Voor meer informatie over de mogelijkheden van Het Montessori Lyceum Herman Jordan kunt u 

contact opnemen met: Paul Oosterman, coördinator 1ste en 2de klassen. 

 

Voor algemene en achtergrondinformatie over Passend onderwijs kunt u terecht op de website van 

het samenwerkingsverband (www.swv-vo-zou.nl) en de landelijke website 

www.passendonderwijs.nl. Laatstgenoemde website bevat een uitgebreid onderdeel voor ouders en 

leerlingen. 

 

2 Onderwijsvisie / schoolconcept 
In veel opzichten is onze school een 'gewone' middelbare school. We onderwijzen de gebruikelijke 

schoolvakken waarvan het programma in grote lijnen hetzelfde is als dat op andere scholen voor 

voortgezet onderwijs. Ook bij ons zijn de leerlingen gegroepeerd in jaarklassen. De schoolcarrière van 

de leerlingen wordt afgesloten met een officieel examen. 

 

http://www.swv-vo-zou.nl/
http://www.passendonderwijs.nl/
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Maar op onze school willen we méér dan opleiden voor een diploma vwo of havo. Onderwijs is in 

onze visie een onderdeel van de opvoeding. Dat betekent dat we bijzondere aandacht willen geven 

aan de persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen. Daarbij gaan we uit van de ideeën van Maria 

Montessori. We proberen ons onderwijs zoveel mogelijk af te stemmen op de individuele leerling 

met zijn eigen mogelijkheden, omstandigheden, interesse en werktempo. We vinden het belangrijk 

dat een leerling op school leert zelfstandig te worden en eigen verantwoordelijkheid te dragen. 

We willen dat bereiken door leerlingen een zekere mate van vrijheid te geven, waarbinnen hij eigen 

keuzen kan maken. 

 

Op onze school bestaat het onderwijs niet alleen uit klassikale instructie, maar ligt er veel nadruk op 

zelfwerkzaamheid door leerlingen. De afstemming op de leerling met zijn eigen tempo maakt het ook 

mogelijk voor leerlingen die niet zo snel of juist sneller meekomen hun onderwijscarrière goed te 

doorlopen, net zoals voor leerlingen die b.v. te kampen hebben met een autisme spectrum stoornis 

(ASS).   

Ons onderwijsmodel is voor geschikt voor leerlingen (ook leerlingen met een extra 

ondersteuningsvraag), die: 

 zelfstandig aan de slag kunnen/willen gaan (en niet steeds instructie nodig hebben: “pak nu 
je boek, sla paragraaf X open, maak som Y”); 

 eigen initiatief vertonen (naar de leraar toestappen om uitleg te vragen of werk af te 
tekenen) en niet afwachten tot de leraar op hen afstapt; 

 gedijen in een klimaat waarin ze zelf hun werk kunnen indelen (geen voorgeschreven 
huiswerk) en soms ook zelf keuzes kunnen maken in hoe en op welk niveau ze de stof 
aanpakken. 

 

Ons onderwijsmodel is, gegeven de individuele aanpak en relatief grote vrijheid, minder geschikt 

voor leerlingen die – bij wijze van spreken – aan het handje  moeten worden gehouden, heel veel 

structuur van buitenaf nodig hebben en over weinig motivatie beschikken. 

 

3 Visie op onderwijsondersteuning 

3.1 Verantwoording 
Binnen het Samenwerkingsverband Zuid Oost Utrecht hebben alle schoolbesturen gezamenlijk een 

visie op onderwijsondersteuning geformuleerd. Er zijn wat dat betreft geen verschillen tussen de 

scholen. Dat betekent natuurlijk niet dat er helemaal geen verschillen tussen de scholen zijn. 

Om te beginnen, is er al het onderscheid in schoolsoorten. Een leerling kan dus niet overal terecht. 

Wie qua niveau en oriëntatie op het vmbo is aangewezen, kan niet op een vwo-school terecht. Dat 

heeft te maken met de geschiktheid voor een bepaalde onderwijssoort en niet met een verschil in 

visie op onderwijsondersteuning. Verder verschillen scholen (gelukkig) in de manier waarop zij 

concreet invulling geven aan de gemeenschappelijke visie en uitgangspunten. Dat zit voor een deel in 

de manier waarop de onderwijsondersteuning georganiseerd wordt. Maar verschillen komen ook tot 

uitdrukking in de manier waarop de mens- en onderwijsvisie, de pedagogische oriëntatie en de 

inrichting van de didactiek tot een eigen inkleuring leiden.  
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Wat het beste is verschilt per leerling. 

3.2 Missie en visie van (de scholen van) het samenwerkingsverband 

3.2.1 Missie 
De aangesloten schoolbesturen waarborgen c.q. bieden, in onderlinge afstemming en conform de 

wet, passend onderwijs aan de leerlingen schoolgaand in de regio Zuidoost Utrecht, er op gericht dat 

zoveel mogelijk van deze leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken. 

Het samenwerkingsverband werkt samen met partners (waaronder de gemeenten en de centra voor 

jeugd en gezin) in de regio, als het nodig is om extra ontwikkelings- en gezinsondersteuning te 

realiseren voor deze leerlingen en het gezin waartoe zij behoren.   

3.2.2 Visie 
De visie van het samenwerkingsverband is verwoord in de volgende uitgangspunten:  

 Ieder kind krijgt een passend aanbod.  
Het samenwerkingsverband volgt wat dit betreft uiteraard de wet. 

 De schoolbesturen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor Passend Onderwijs in de regio en 
leggen vast waarop zij gezamenlijk inzetten.  
Het samenwerkingsverband wordt gevormd door de scholen, die gezamenlijk optrekken.  

 Schoolbesturen realiseren, door het accent te leggen op ontwikkeling en verruiming van de 
basisondersteuning, onderwijsondersteuning zoveel als mogelijk binnen een reguliere setting.  
Het samenwerkingsverband kiest nadrukkelijk voor oplossingen in het ‘gewone’, reguliere 
onderwijs, omdat dat voor de meeste leerlingen ook het beste is en de meeste kans biedt op 
een diploma dat vervolgmogelijkheden biedt.  

 De verantwoordelijkheid voor Passend Onderwijs ligt zo veel als mogelijk op 
school(bestuurlijk)niveau.  
Passend onderwijs hoort op de scholen concreet vorm te krijgen. Het 
samenwerkingsverband kiest bewust niet voor onderwijs- of opvangvoorzieningen buiten de 
scholen om, want daarmee zouden leerlingen toch buiten een normale schoolcontext 
worden geplaatst.  

 Het accent ligt op preventief in plaats van curatief handelen.  
De inzet is om tijdig adequate ondersteuning te bieden om daarmee te voorkomen dat op 
een later moment veel meer ondersteuning nodig is.  

 De voorkeur gaat uit naar spreiding van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte 
over de scholen boven concentratie van deze leerlingen (tenzij de aard van de 
ondersteuningsbehoefte, overwegingen van veiligheid of beperkingen in beschikbare 
specialistische expertise anders impliceren).  
De bedoeling van passend onderwijs is dat zoveel mogelijk leerlingen de school kunnen 
bezoeken die in buurt ligt en waar de voorkeur van ouders en leerling naar uit gaat en dat 
leerlingen in ‘gewone’ klassen zitten 

 Scholen voor voortgezet speciaal onderwijs blijven nodig.  
In beginsel zitten leerlingen op een ‘gewone’, reguliere school. Dat geldt in dit 
samenwerkingsverband op dit moment, voor 96 % van alle leerlingen. In een aantal gevallen 
is de ondersteuningsbehoefte van een leerling echter zo intensief en specialistisch dat 
plaatsing in het voortgezet speciaal onderwijs de beste oplossing is. 

4 Drie niveaus van onderwijsondersteuning 
In aansluiting op de wettelijke regelgeving en bekostiging kent het samenwerkingsverband drie 

niveaus van onderwijsondersteuning: 
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 Basisondersteuning; 

 Extra ondersteuning in de vorm van arrangementen; 

 Plaatsing in het speciaal onderwijs. 
Deze worden nu achtereenvolgens beschreven. 

4.1 Basisondersteuning 
Met basisondersteuning wordt de ondersteuning bedoeld die alle scholen binnen het 

samenwerkingsverband als onderdeel van hun reguliere aanbod, dat wil zeggen zonder extra 

zorgmiddelen, aanbieden, eventueel in samenwerking met ketenpartners. 

 

Concreet betekent dit het volgende:  

Het Montessori Lyceum Herman Jordan biedt de volgende mogelijkheden aan: 

a. kortdurende counseling bij problemen zoals rouw, pesten, somberheid, etc.  

b. faalangstreductietraining voor brugklassers en eindexamenleerlingen 

c. cursus motivatie en plannen/organiseren voor leerlingen die achterlopen 

d. cursussen spelling, mindmappen, e.d. voor dyslectische leerlingen 

e. monitoring van en hulp aan (hoog)begaafde leerlingen 

f. casusbespreking in ICL (Interne commissie leerlingenzorg) en ZAT (Zorgadviesteam met 

externe deskundigen van jeugdmaatschappelijk werk, schoolarts en leerplichtambtenaar) 

4.2 Extra ondersteuning in de vorm van arrangementen  
Een leerling die ondersteuning behoeft, die boven de overeengekomen basisondersteuning uit gaat, 

ontvangt die extra ondersteuning in de vorm van een ondersteuningsarrangement, zo mogelijk 

binnen de eigen school. Daarbij is het vertrekpunt de ondersteuningsbehoefte van de leerling. Het 

gaat dus om wat de leerling nodig heeft en niet om wat de leerling ‘mankeert’. De school gaat niet 

uit van ‘labels’ en ‘etiketten’. Er is dus ook geen standaard lijstje van arrangementen, er is veelmeer 

sprake van maatwerk. 

Het kan zijn dat Het Montessori Lyceum Herman Jordan het gewenste arrangement niet kan 

aanbieden. In dat geval kan in overleg met ouders gekozen worden voor een verwijzing naar een 

school die dat arrangement wel kan aanbieden. 

 

Als een leerling een extra ondersteuningsarrangement krijgt aangeboden, stelt de school, in overleg 

met ouders een ontwikkelingsperspectief op. Daarin wordt in elk geval opgenomen de te verwachten 

‘uitstroombestemming’, dat wil zeggen het vervolgonderwijs waar de leerling voor wordt opgeleid. 

 

Arrangementen kunnen verschillen in: 

 Mate van individualisering: het kan gaan om een (geheel) individueel arrangement of een 
(deels) groepsgewijs arrangement. 

 Duur: arrangementen kunnen korter of langer duren. 
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 Intensiteit: een arrangement kan meer of minder intensief zijn (bijvoorbeeld extra 
ondersteuning op dagelijkse basis of een wekelijks gesprek met een mentor). 

 Aantal betrokkenen. Het kan zijn dat de ondersteuning geleverd wordt door of enkele 
vakdocenten of de mentor van de leerling. Het kan ook zijn dat meer specialistische 
functionarissen betrokken worden zoals de counselor, de dyslexiecoördinator, de 
coördinator (hoog)begaafde leerlingen. Het is ook mogelijk dat er ondersteuning van buiten 
wordt aangezocht. Het kan dan gaan om ambulante begeleiding vanuit het speciaal 
onderwijs, maatschappelijk werk, jeugd-ggz e.d. 

 

Bij de beslissing om een individueel ondersteuningsarrangement in te zetten wordt de procedure uit 

paragraaf 0 gevolgd. 

Over de inhoud en de beoogde doelstellingen van een arrangement wordt altijd overlegd met de 

ouders.  

 

Vanwege de wettelijke overgangsregelingen zullen, zoals eerder al aangeven, de arrangementen in 

de schooljaren 2014/15 en 2015/16 mogelijk minder flexibel en op maat kunnen worden 

aangeboden dan dat dit in de jaren daarna het geval zal zijn. De invoering van passend onderwijs 

start op 1-8-14. De daadwerkelijke ontwikkeling en uitvoering zal meerdere jaren in beslag nemen. 

 

Hieronder volgen enkele arrangementen die kunnen worden aangeboden: 

1:  
Bijeenkomst in de week voorafgaand aan de start van het nieuwe schooljaar 
Dagelijks contactmoment in de eerste schoolweek 
Belafspraak met ouders in de eerste schoolweek 
Eens per week een individueel mentorgesprek van 7 minuten  
 
2: 
Observatie door een externe deskundige  
Overleg met mentor en zorgcoördinator 
Groot overleg met ouders, mentor en zorgcoördinator  
Opstellen van een handelingsplan/ afspraken. 
 
3: 
Wekelijks een individueel mentorgesprek met de leerling 
3 keer per jaar een groot overleg met ouders, mentor en zorgcoördinator  
 
4: 
Twee maal per week een individueel mentorgesprek met de leerling 
4 keer per jaar een groot overleg met ouders, mentor en zorgcoördinator  
 
5:  
Wekelijks een individueel mentorgesprek met de leerling 
Eens per maand coachingsgesprek met een externe deskundige, tijdens dit individuele 
mentorgesprek. (Coachen van de leerling. Mentor wordt hierin meegenomen). 
Deze externe deskundige onderhoudt ook de contacten met de behandelaar.  
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6: 
Maken van een ontwikkelingsperspectief voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte door 
mentor en zorgcoördinator. 
 
7:  
Ondersteuning van een externe deskundige bij het opstellen van het ontwikkelingsperspectief.  
Dit arrangement in combinatie met 2.  
 
8: 
Vertaalslag van een onderzoeksverslag naar de schoolpraktijk.  
Inclusief: contact ouders/behandelaar 
Observatie in de klas 
Mentor/zorgcoördinator overleg 
Ondersteuning bij het opstellen van handelingsplan/ontwikkelingsperspectief/plan van aanpak. 
 
9:  
Supermentoraat.  
Extra ondersteuning m.b.t. plannen en organiseren van het werk  
 
10: 
Deelname faalangstreductietraining 
 
11: 
Klassenvoorlichting  
Voorbereiden met de leerling en evt. samen met de leerling uitvoeren van een klassenvoorlichting 

over autisme. Dit kan intern (zorgcoördinator of mentor) of extern (ambulant begeleider) 

georganiseerd worden. 

4.3 Plaatsing vso 
In beginsel kunnen scholen aan het overgrote deel van de ondersteuningsvragen van leerlingen 

tegemoet komen via de basisondersteuning en de extra ondersteuning in de vorm van 

arrangementen Om een aantal redenen kan dat echter soms niet mogelijk zijn. Het gaat daarbij om 

de volgende gevallen: 

 Er is (zeer) specialistische expertise nodig om in de ondersteuningsvraag te voorzien die niet 
(op het vereiste niveau, in de gewenste intensiteit) binnen de school kan worden 
aangeboden. 

 De duur en intensiteit van de benodigde ondersteuning is redelijkerwijze niet inpasbaar 
binnen de klassikale/groepsgewijze onderwijscontext van de school. 

 De veiligheid van de leerling, dan wel de veiligheid van medeleerlingen kan niet (voldoende) 
gegarandeerd worden.  

 

In deze gevallen ligt een plaatsing in een school voor voortgezet speciaal onderwijs voor de hand, 

waar de leerling wel passend onderwijs en passende ondersteuning kan ontvangen, eventueel in 

combinatie met behandeling vanuit jeugdzorg. 
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Besluitvorming over plaatsing in het vso gebeurt uiteraard altijd in zorgvuldig overleg met de ouders. 

De wet schrijft hierbij een bepaalde procedure voor, die leidt tot een zogeheten 

toelaatbaarheidsverklaring voor het vso. Deze procedure houdt de school uiteraard aan; zie ook 

paragraaf a. 

N.B. tot 1 augustus 2014, dus in de periode tot aan de invoering van de wet Passend onderwijs geldt 

nog een andere procedure. 

 

5 Inrichting onderwijsondersteuningsstructuur  
 Mentor: iedere leerling heeft eigen mentor 

 Counselor: Bianca Mollink 

 Coördinator leerlingen met beperkingen (zoals ASS): Ineke Klein 

 Coördinator leerlingen met dyslexie/dyscalculie: Nathalie van den Akker 

 Extra spellinglessen voor dyslecten: Mijke Thissen en Nathalie van den Akker 

 Coördinator meerbegaafde leerlingen:  Sandra Kiela 

 Faalangstreductietraining:  Bianca Mollink 

 Supermentoraat: Frank Lageweg en Siegfried Sinnema 

 Decaan: Misjel Hollander 

 Interne cie leerlingenzorg: Bianca Mollink en Peter Coebergh 

 Zorgcoördinator en voorzitter ZAT: Peter Coebergh 

 In het ZAT participeren jeugdmaatschappelijk werk, schoolarts, leerplicht. 

6 Procedures 
Deze paragraaf schetst de belangrijkste procedures 

6.1 Basisondersteuning 
Leerlingen die in aanmerking komen voor basisondersteuning worden gesignaleerd door de mentor 

en/of de leerlingenbespreking.  Afhankelijk van de ondersteuningsbehoefte wordt verwezen naar de 

counselor of een van de drie coördinatoren speciale zorg.  De beslissing over deelname aan b.v. 

faalangsttraining, supermentoraat, dyslexieondersteuning wordt door hen genomen. 

6.2 Extra ondersteuning via arrangementen 
a. informatief gesprek met jaarlaagcoördinator en coördinator ‘leerlingen met beperkingen’: 

globale inschatting of school qua onderwijssysteem bij de leerling past en of school in staat is 

in zorgbehoefte van de leerling te voorzien 

b. onderzoeksfase: als stap a) positief wordt gezet, worden gegevens verzameld van 

toeleverende school, medische en andere testen en verslagen, wordt contact gezocht met 

toeleverende school en eventuele behandelaars   

c. intakegesprek: bespreking van de uitkomsten van stap b); vaststelling of leerling op de goede 

plek zit op het Jordan, qua mogelijkheid om extra steun te bieden en de pedagogisch / 

didactische werkwijze van onze Montessorischool.  

d. Als wij menen dat het Jordan niet de geschikte plek is voor de leerling, zetten wij ons in om 

de ouder ervan te overtuigen dat zij hun kind beter bij een andere school kunnen aanmelden 

en helpen wij bij het zoeken daarnaar. 

e. Als stap c) positief wordt afgesloten, wordt door de betreffende coördinator speciale zorg 

samen met de ouders een ontwikkelingsperspectief opgesteld (vast te stellen door het 

schoolbestuur). Het ontwikkelingsperspectief bevat de doelen die de leerling zal kunnen 
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behalen, de handvatten waarmee de docenten hun onderwijs kunnen afstemmen op de 

behoefte van de leerling en de vorm van extra ondersteuning.  

Als tijdens het schooljaar de behoefte aan een extra zorgarrangement bij een leerling wordt 

geconstateerd, worden globaal de zelfde stappen doorlopen als hierboven geschetst.  Steeds leiden 

nader onderzoek en gesprekken met ouders/leerling tot de beslissing ofwel het zorgarrangement toe 

te kennen, dan wel te verwijzen naar een andere (vso)school die de noodzakelijke zorg wel kan 

bieden. 

6.3 Plaatsing in het voortgezet speciaal onderwijs 
De procedure is als volgt: 

 In overleg besluiten ouders en zorgcoördinator om een toelaatbaarheidsverklaring voor het 
voortgezet speciaal onderwijs aan te vragen. 

 Het schoolbestuur dient de aanvraag en het bijbehorende dossier formeel in bij de 
desbetreffende commissie binnen het samenwerkingsverband. 

 De commissie neemt, eventueel na nader onderzoek, een beslissing (wel of niet afgeven van 
een toelaatbaarheidsverklaring). 

 Tegen de beslissing van de commissie staat de mogelijkheid van bezwaar en beroep open; zie 
voor de procedure www.swv-vo-zou.nl 

 Een toelaatbaarheidsverklaring is een voorwaarde om geplaatst te kunnen worden in het 
voortgezet speciaal onderwijs. De vso-school heeft vervolgens een eigen 
toelatingsbevoegdheid.  

 

Bovenstaande procedure geldt met ingang van 1 augustus 2014. Dat betekent dat het overgrote deel 

van de instroom in het vso voor het schooljaar 2014-2015 nog loopt via een andere procedure 

(Commissie van Indicatiestelling).  

6.4 Bezwaar en beroep 

6.4.1 Regelingen op school(bestuurlijk) niveau 

6.4.2 Regelingen op niveau van het samenwerkingsverband 
Het samenwerkingsverband is aangesloten bij de landelijke bezwaaradviescommissie die adviseert 

over bezwaarschriften betreffende beslissingen van het samenwerkingsverband over de 

toelaatbaarheid van leerlingen tot het voortgezet speciaal onderwijs; zie voor de procedure 

www.swv-vo-zou.nl 

6.4.3 Regelingen op landelijk niveau 
Vanaf augustus 2014 is er een Landelijke Geschillencommissie passend onderwijs die oordeelt in 

geschillen tussen ouders en het schoolbestuur over: 

 (de weigering van) toelating van leerlingen die extra ondersteuning behoeven; 

 de verwijdering van leerlingen; 

 het ontwikkelingsperspectief. 
 

Zie voor de procedure www.swv-vo-zou.nl 

http://www.swv-vo-zou.nl/
http://www.swv-vo-zou.nl/
http://www.swv-vo-zou.nl/


31 
 

6.5 Toelating van leerlingen 
De samenwerkende schoolbesturen VO in de regio Zuidoost Utrecht hebben een aantal regionale 

afspraken gemaakt over de procedure voor aanmelding en toelating. Daarnaast kent elke school zijn 

specifieke toelatingseisen. 

Voor de regionale afspraken zie: www.swv-vo-zou.nl. 

 

Het Montessori Lyceum Herman Jordan heeft de volgende toelatingsprocedure: 

  

1 Toelating tot de brugklas 

Een leerling is toelaatbaar tot onze brugklas: 

 als hij/zij een havo-, havo/vwo- of vwo-advies heeft meegekregen van de basisschool en 
 als het onderwijskundig rapport geen informatie bevat waaruit blijkt dat de leerling op 

belangrijke belemmeringen in ons type onderwijs zal stuiten. 
Nadere informatie over het aannamebeleid vindt u (na de kerstvakantie) op de website. 

 

2 Toelating 'tussentijdse' leerlingen 

Regelmatig stromen leerlingen van andere middelbare scholen, bijvoorbeeld vanwege verhuizing, 

maar ook omdat ze van school willen veranderen. De beslissing om zo'n leerling tussentijds toe te 

laten, baseren we onder andere op informatie van de vorige school en een gesprek met de leerling 

zelf. 

In geval van bovenbouwleerlingen, behoort een gesprek met de schooldecaan tot de 

toelatingsprocedure. 

 

3 Passend onderwijs 

Leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte in de zin van Passend Onderwijs kunnen een 

keuze maken voor onze montessorischool. Het Jordan vindt dat ook leerlingen die met extra 

ondersteuning het regulier onderwijs op onze school kunnen volgen, in principe toelaatbaar zijn . Dat 

past ook binnen onze missie en traditie. Voor hen zal een onderwijsarrangement worden vastgesteld, 

evenals een ontwikkelperspectief waar de leerling naar toe werkt. 

 

Bij de vraag of de school passend onderwijs voor een leerling kan bieden, spelen de volgende 

afwegingen een rol: 

 Is de leerling cognitief in staat het niveau van onze school (havo of vwo) te volgen? 

 Kan de leerling, met ondersteuning, sociaal functioneren binnen klasseverband? 

 Is de leerling, met ondersteuning, in staat initiatief te vertonen (zelf naar docenten 
toestappen voor uitleg of een toets) en gestructureerd te werken (zelf je werk plannen en 
uitvoeren)? 

http://www.swv-vo-zou.nl/
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 Kan de veiligheid van de betreffende leerling, de medeleerlingen en het personeel 
genoegzaam gegarandeerd worden? 

 Is de expertise van de begeleiders in school (docenten, mentoren, counselor), eventueel 
aangevuld met externe ondersteuning (ambulante begeleiding) vanuit een school voor 
speciaal onderwijs, toereikend om aan de ondersteuningsvraag van de leerling te voldoen? 
 

Aanmeldingsprocedure: 

 Ouders melden zich bij de coördinator “leerlingen met beperkingen” (Ineke Klein: 
iklein@hermanjordan.nl) aan voor een informatief gesprek, waarin onder meer de wens tot 
of noodzaak van extra zorg wordt besproken. 

 Indien ouders zich na dit gesprek (willen) aanmelden, onderzoekt de toelatingscommissie 
gegevens van ouders en toeleverende school om de zorgbehoefte preciezer in te schatten. 

 Ouders worden uitgenodigd  voor een toelatingsgesprek; in principe is de leerling hierbij. 
Tijdens dit gesprek wordt de mogelijkheid voor een onderwijsarrangement voor de leerling 
besproken. Als de school de nodige extra ondersteuning niet kan bieden, zoeken wij samen 
met de ouders naar een andere, passender school. Als wij de benodigde ondersteuning wel 
kunnen bieden, stellen wij –samen met ouders en leerling- het ontwikkelingsperspectief voor 
de leerling vast. Daarin worden de doelen voor de leerling, de handvatten voor de leraren en 
de vorm van de extra ondersteuning omschreven. 

 De toelatingscommissie bestaat uit in ieder geval de coördinator van de jaarlaag en de 
coördinator zorgleerlingen. 

 Voor een uitwerking van rechten en plichten van ouders en school verwijzen we naar de 
website www.passendonderwijs.nl. 

 

Vanaf 1-8-2014 geldt voor alle scholen het volgende: Ouders kunnen kinderen conform de 

wettelijke bepalingen Passend Onderwijs tot uiterlijk 10 weken voor aanvang van het nieuwe 

schooljaar (1 augustus) aanmelden. Binnen zes weken na aanmelding beslist de school of een leerling 

kan worden toegelaten. Deze periode kan eenmaal met maximaal vier weken worden verlengd.  

Bij de beslissing over toelating van een leerling betrekt de school de ondersteuningsbehoefte van de 

leerling, zoals die na de aanmelding is vastgesteld, en de mogelijkheden van de school om in de 

ondersteuningsbehoefte te voorzien. Als de leerling niet kan worden toelaten, wordt een passende 

onderwijsplek op een andere school (regulier of speciaal) gezocht. Hierover wordt overleg gevoerd 

met de ouders. 
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