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Inleiding 

 

In het voorjaar van 2019 hebben alle medewerkers van het gehele Pleysier College gewerkt 

aan het nieuwe koersplan 2019-2023. In deze bijeenkomsten hebben wij de missie herijkt. 

Naar aanleiding van deze missie zijn thema’s geformuleerd die  aan de hand van de gekozen 

onderzoeksvragen  door het Pleysier College Delft in de praktijk vormgegeven worden. 
1

In dit schoolplan staan de keuzes beschreven die wij hebben gemaakt voor de beleidsperiode 

2019-2023 en is tot stand gekomen middels gesprekken binnen alle geledingen van de school.  

 

Op basis van evaluaties is vastgesteld wat er goed gaat en wat de ontwikkelpunten voor 

komende periode moeten zijn. N.a.v. deze uitkomsten is de keus gemaakt voor een 

onderzoeksvragen waar onderzoeksgroepen zich op gaan richten en in de komende periode 

antwoord op geven. 

In dit schoolplan wordt verwezen naar documenten die aanwezig zijn op onze school: 

Documenten waarin centraal beleid van het Pleysier College of beleid van het Pleysier College 

Delft beschreven staat. In het overzicht staan de documenten vermeld. Voor belangstellenden 

is deze informatie beschikbaar. 

Het schoolplan is geaccordeerd door de Deelraad op 17 juli 2019. 

 

Delft, 17 juli 2019 

 

Marco Mayer 

directeur 

 

 

 

 

Het schoolplan is op 18 juli 2019 vastgesteld door het bestuur van het Pleysier College. 

 

Marije veldhuis-van den Broek 

College van Bestuur 
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Missie 

 

Omdat de veranderingen in onze maatschappij voor veel jongeren en volwassenen lastig is en 

zeker wanneer zij extra ondersteuning nodig hebben, ziet het Pleysier College Delft het als 

haar taak om de leerlingen hier op een goede manier op voor te bereiden.  

Deze doelstelling is binnen de organisatie vertaald in onze missie: 

 

 

Wij begeleiden jongeren in hun ontplooiing tot zelfbewuste, zelfredzame en verantwoordelijke 

volwassenen die zich blijven ontwikkelen.  

Met vertrouwen in zichzelf, anderen en de toekomst vinden zij een bij hen passende plaats in de 

maatschappij. 

 

Thema’s en onderzoeksvragen  
2

 

 

Zelfvertrouwen 

Jongeren die zich competent voelen zijn in staat om te (blijven) leren, te reflecteren op 

zichzelf en om te gaan met veranderingen. 

Eigenaarschap 

Het vertrouwen eigenaar te kunnen zijn van het eigen leerproces is nodig om met 

tegenslagen om te kunnen gaan en in onze snel veranderende samenleving in staat te zijn 

om te blijven leren: toekomstbestendig leren. 

Zelfredzaamheid 

Zelfredzaamheid en zelfstandigheid zijn nauw met elkaar verbonden. Het is de opdracht van 

onze school om de leerlingen te ondersteunen bij hun ontwikkeling naar zelfredzaamheid.  

 

Realistisch toekomstbeeld 

Onze leerlingen moeten zich enerzijds bewust worden van hun kracht en kwaliteiten en 

anderzijds leren omgaan met hun beperkingen. Het ontwikkelen van een positief zelfbeeld en 

een realistische kijk op de eigen toekomstmogelijkheden zijn cruciale doelen van ons 

onderwijs.  

 

 

 

 

 

2
 Zie het Koersplan voor een verdere uitwerking. 
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 Onderzoeksvragen 

 

Zelfvertrouwen 

Hoe richten wij ons onderwijs zo in dat onze leerlingen met vertrouwen hun plaats kunnen 

innemen in de maatschappij? 

Realistisch toekomstbeeld 

Hoe geven wij leerlingen inzicht in hun (on)mogelijkheden zodat zij met een voor hen 

realistisch toekomstbeeld de wereld in gaan? 

Eigenaarschap 

Hoe stimuleren wij bij onze leerlingen hun zelfredzaamheid en eigenaarschap zodat zij zich 

ontplooien tot volwassenen die functioneren in onze maatschappij? 

Zelfredzaamheid 

Hoe leren we leerlingen adequate oplossing- en leerstrategieën toe te passen, zodat zij 

zelfredzaam zijn? 

Presenteren 

Hoe geven we leerlingen inzicht in hun communicatiestijl en geven we ze 

communicatievaardigheden mee, zodat zij zichzelf in de maatschappij adequaat 

presenteren? 

Verantwoordelijkheid nemen 

Hoe leren wij leerlingen verantwoordelijkheid te nemen voor hun handelen? 

 

Pleysier College Delft gaat in de komende jaren antwoord geven op de volgende 

onderzoeksvragen: 

 

Realistisch toekomstbeeld 

Hoe geven wij leerlingen inzicht in hun (on)mogelijkheden zodat zij met een voor hen 

realistisch toekomstbeeld de wereld in gaan? 

 

Eigenaarschap 

Hoe stimuleren wij bij onze leerlingen hun zelfredzaamheid en eigenaarschap zodat zij zich 

ontplooien tot volwassenen die functioneren in onze maatschappij? 

 

Presenteren 

Hoe geven we leerlingen inzicht in hun communicatiestijl en geven we ze 

communicatievaardigheden mee, zodat zij zichzelf in de maatschappij adequaat presenteren? 
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Schoolprofiel 
 

Het Pleysier College Delft biedt onderwijs en begeleiding aan ongeveer 90 jongeren in de 

leeftijd van 12 tot 20 jaar.  

 

De leerlingpopulatie van onze school bestaat uit leerlingen met specifieke onderwijs- en 

ondersteuningsbehoeften en kenmerkt zich door zowel internaliserende als 

externaliserende gedragsproblematiek.  

Alle leerlingen hebben een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) en voldoen derhalve aan de 

criteria voor toelating op een school voor voortgezet speciaal onderwijs. Er is meestal sprake 

van een combinatie van gedrags- en psychiatrische problematiek.  

Daarnaast kan er sprake zijn van leerstoornissen. 

 

Goed onderwijs is voor iedere leerling belangrijk. Voor leerlingen met extra onderwijsbehoeften 

bieden wij méér dan alleen goed onderwijs. Wij ondersteunen onze leerlingen in het ontdekken 

van wie ze zijn, wat ze willen bereiken en wat ze willen leren. En stimuleren ze om hun 

talenten en vaardigheden te ontwikkelen, met als doel om succesvol deel te kunnen nemen 

aan de maatschappij. Dat kan met vallen en opstaan, want zo leren onze leerlingen om 

vertrouwen te krijgen in hun eigen kennis en vaardigheden.  

 

Elke leerling heeft een eigen perspectief en een eigen weg te gaan. Samen met de leerling en 

met ouders stellen wij de route vast. En samen maken wij de keuze hoe wij gaan voldoen aan 

de onderwijsbehoefte van de leerlingen en hen ondersteunen in hun ontwikkeling.  

 

Wij hebben hart voor ons werk en voelen ons verbonden met de leerling, de ouders en onze 

externe partners. Wij leren van elkaar en werken samen, binnen en buiten de school. Vanuit 

onze gezamenlijke gedrevenheid bundelen wij onze krachten en blijven wij onze talenten 

ontwikkelen. Wij zijn deskundig en krijgen de ruimte en het vertrouwen om de goede dingen te 

kunnen doen. Plezier in het leren en het werk is voor ons onmisbaar. Wij zien onszelf als 

onderdeel van een groter geheel; van het onderwijs, van de zorg, van de maatschappij. Wij 

werken actief samen met partners en wisselen kennis uit.  

 

Onze school heeft een regiofunctie; de leerlingen van onze school zijn o.a. afkomstig 

uit Delft, Westland, Midden-Delfland, Rijswijk, Voorburg, Leidschendam, Nootdorp en 

Pijnacker. 

De leerlingen stromen in vanuit het reguliere basisonderwijs, het speciaal onderwijs en het 

voortgezet (speciaal) onderwijs. 
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In de periode van 2019-2023 gaat het Pleysier College Delft zich richten op: 

 

Handelingsgericht werken: 

Aan de hand van de SCOL competenties worden groepsplannen opgesteld en thematisch 

gewerkt. 

 

Onderwijs inhoudelijk: 

Implementatie van de didactische methodiek de 4 sleutels. 

 

Onderzoeksvragen: 

Realistisch toekomstbeeld 

Hoe geven wij leerlingen inzicht in hun (on)mogelijkheden zodat zij met een voor hen 

realistisch toekomstbeeld de wereld in gaan? 

 

Eigenaarschap 

Hoe stimuleren wij bij onze leerlingen hun zelfredzaamheid en eigenaarschap zodat zij zich 

ontplooien tot volwassenen die functioneren in onze maatschappij? 

 

Presenteren 

Hoe geven we leerlingen inzicht in hun communicatiestijl en geven we ze 

communicatievaardigheden mee, zodat zij zichzelf in de maatschappij adequaat presenteren? 

 

Stages: 

De interne stagemogelijkheden worden uitgebreid. 

Voor alle leerlingen zijn oriënterende stages een onderdeel van het curriculum. 

In samenwerking met MBO en HBO wordt het stage-aanbod van Pleysier College Delft 

uitgebreid. 
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Overzicht 

 

Domein Onderwerp Bijbehorende documenten 

1  

 

Onderwijsproces 

(OP) 

1.1 Aanbod  ●Schoolgids 

●SOP 

●Systeem van Leerlingenzorg 

●Beleid CvdB 

●Werkdocument 

●Beleidsdocument toetsing 

●Toetskalender 

●Beleid OPP/WP 

●Dyslexiebeleid 

●Onderwijskundig beleid 

 

1.2 Zicht op ontwikkeling 

1.3 Didactisch handelen 

1.4 Extra ondersteuning 

1.5 Toetsing en afsluiting 

 

2  

 

Schoolklimaat (SK) 

2.1 Veiligheid ●Schoolgids 

●SOP 

●Contactpersoon/Vertrouwens-

persoon 

●Beleid schorsen en 

verwijderen 

●Time-out protocol 

●Anti-pestprotocol 

●Veiligheidsplan 

●Organigram Veiligheid 

●ARBO-beleid (RI&E)  

●Protocol medisch handelen 

●Meldcode huiselijk geweld en 

kindermishandeling 

 

 

2.2 Pedagogisch klimaat 

3  

 

Kwaliteitszorg en 

ambitie (KA) 

 Kwaliteitszorg 

 

● Jaarplan 

●Functiehandboek 

●Beleid gesprekkencyclus 

●TOP 

●POP 

●Schoolgids 

●Kwaliteitsbeleid Pleysier 

College 

4  

 

Mensen 

Personeelsbeleid 

 

 

 

●Ziekteverzuimprotocol 

●Mobiliteitsbeleid 

●Procedure F- en B-gesprekken 

●Beleid coaching. 

5 

 

Financiën  

Sponsoring en aanvullende 

gelden 
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1 Onderwijs 
 

1.1. Aanbod 

 

Het Pleysier College Delft biedt onderwijs op niveau VMBO basisberoeps, kaderberoeps en 

theoretische leerweg aan jongeren van 12 tot en met 18 jaar. 

De school bestaat uit zeven klassen:  

Onderbouw: 

Twee eerstejaarsklassen; klas A en klas B. 

Twee tweedejaars klassen; klas C en klas D. 

Bovenbouw: 

Combinatieklas 3/4 TL; klas E. 

3 VMBO basis-en kaderberoeps; klas F 

4 VMBO basis- en kaderberoeps; klas G 

 

Op basis van voorafgaande informatie van de toeleverende school wordt voor elke leerling een 

ontwikkelperspectiefplan (OPP) opgesteld. De leerling wordt geplaatst binnen een van de 

leerroutes en op basis van de bevorderende en belemmerende factoren in een van de klassen. 

Deze plaatsing wordt in de Commissie voor de Begeleiding (CVB) besproken en bepaald. 

 

Het vakkenaanbod per bouw en leerroute is als volgt: 

 

Onderbouw: Bovenbouw BB en KB Bovenbouw TL 

Nederlands Nederlands Nederlands 

Wiskunde Wiskunde Wiskunde 

Engels Engels Engels  

Aardrijkskunde Aardrijkskunde Aardrijkskunde 

Geschiedenis Geschiedenis Geschiedenis 

Biologie Biologie Biologie 

Economie Zorg en Welzijn Economie 

Verzorging LOB LOB 

Gymnastiek Gymnastiek Gymnastiek 

Beeldende Vorming CKV CKV 

Muziek Consumptieve Technieken Maatschappijleer  

Consumptieve Technieken Maatschappijleer Maatschappijkunde 

LOB Maatschappijkunde Consumptieve Technieken 

de cursief weergegeven vakken zijn keuzevakken voor de bovenbouw leerlingen..  

 

Het uitstroomprofiel voor zowel de VMBO-basisberoeps als de VMBO -kaderberoepsafdeling is 

Zorg en Welzijn. 

Voor de diplomering bestaat een samenwerking met de Scholen Combinatie Delfland. De 

leerlingen van Pleysier College Delft volgen het programma van toetsing en afronding (PTA) 

van deze scholencombinatie en het centraal schriftelijk en praktisch eindexamen (CSPE) wordt 

in samenwerking met het SC Delfland afgenomen. 
 

Ook heeft de school een nauwe samenwerking met ROC Mondriaan. Een docent van dit ROC 

ondersteunt de docent Zorg & Welzijn en verzorgt lessen aan de leerlingen van 3 bb en 3 kb. 

Deze leerlingen volgen per jaar ook een aantal dagen les op het ROC Mondriaan. 
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Om onze leerlingen voor te bereiden op het vervolgonderwijs worden verschillende vormen van 

stages aangeboden: 

- Interne stages; De leerlingen van de onderbouw maken kennis met het dragen van 

verantwoordelijkheden binnen de school. Deze stage wordt onder begeleiding, binnen 

school uitgevoerd.  

- Maatschappelijke stages;  Dit is een vorm van leren buiten school, waarbij leerlingen 

door middel van vrijwilligersactiviteiten kennis maken met het dragen van 

verantwoordelijkheden voor maatschappelijke belangen. 

- Externe stages; Deze stagevorm wordt begeleid door de stagecoördinator, en is gericht 

op arbeid en de leerlingen maken kennis met een onderwijssituatie zoals deze in het 

MBO georganiseerd is. 

 

 

 

1.2. Zicht op ontwikkeling 

 

Gedurende de schoolcarriere op het Pleysier College Delft verzamelt de school met behulp van 

een leerling- en onderwijsvolgsysteem systematisch informatie over de kennis en 

vaardigheden van de leerlingen. Deze informatie wordt gebruikt om te bepalen welke 

leerlingen extra ondersteuning, begeleiding of externe zorg nodig hebben en wordt in het 

ontwikkel perspectief plan (OPP) opgenomen. 

De voortgang van de leerling wordt in kaart gebracht door methodegebonden toetsen 

en de methodeonafhankelijke toetsen (CITO-VVO).  

Ook de sociaal-emotionele ontwikkeling wordt in kaart gebracht; dit doen we met de Sociale 

Competentie Observatie Lijst (SCOL).  

Ook wordt het leerlingvolgsysteem Magister gebruikt om de voortgang van de leerling in kaart 

te brengen en te volgen.  

De leerlingen krijgen 3 keer per jaar een cijferrapport mee naar huis.  

Gekoppeld aan OPP, werkplan en rapportgegevens vinden drie keer per jaar oudergesprekken 

plaats. 

 

Bij de start van het schooljaar bespreekt de mentor de leergebiedoverstijgende doelen 

met de leerling. Tevens worden individuele werkafspraken opgesteld en besproken met 

de leerling en de ouders/verzorgers. De basis van de leerlingenzorg ligt bij de mentoren.  

Wanneer de hulpvraag deze zorg overstijgt, wordt de orthopedagoog ingeschakeld. 

 

De aan de school verbonden orthopedagoog is dagelijks op de werkvloer te 

vinden. Deze wordt door medewerkers ingeschakeld wanneer leerlingen, klassen of 

docenten extra ondersteuning nodig hebben. De gedragswetenschapper voert ook 

individuele gesprekken met leerlingen en met ouders. 

De orthopedagoog is als lid van de Commissie voor de Begeleiding  

verantwoordelijk voor het OPP en daarom nauw betrokken bij de mentoren en de 

leerlingen. 

 

Externe ondersteuning 

De school werkt nauw samen met jeugdhulpverlening, leerplicht en de verschillende 

samenwerkingsverbanden. 

 

 

 

 

8 



 

 

 

1.3 Didactisch handelen 

 

 Het didactisch handelen is gericht op het behalen van een diploma en op aansluiting aan het 

vervolgonderwijs, zowel regulier VO als MBO. Door vanaf de brugklas de koppeling te maken 

naar de exameneisen worden de leerlingen gericht geoefend in het uitvoeren van de taken 

zoals die tijdens het examen geëist worden.  

Elke klas heeft een mentor die de AVO vakken aanbiedt, de praktijkvakken worden door 

praktijkdocenten gegeven. Onze docenten zijn in staat om aan te sluiten op de 

onderwijsbehoefte van de leerlingen en het onderwijs aan te passen aan de talenten en 

kwaliteiten van de individuele leerling. 

 

Het didactisch handelen van de docenten gaat gericht worden op de methodiek “de 4 sleutels” 

van dhr. F. Kramer en dhr. T. Wildeboer. 

Deze methodiek wordt in schooljaar 2019-2020 geïmplementeerd. 

 

1.4 Extra ondersteuning 

In overleg met de ouders en leerling wordt, wanneer dit nodig is voor een individuele leerling 

extra ondersteuning of begeleiding binnen of buiten de school ingezet. Dit wordt opgenomen 

in het handelingsdeel van het OPP. Voorbeelden zijn: remedial teaching op het gebied 

van rekenen/wiskunde of Nederlands, trainen van sociale vaardigheden en 

coachingsgesprekken. 

In enkele gevallen wordt ambulante ondersteuning in de school ingezet. 

 

1.5 Toetsing en afsluiting 

 

 

De leerlingen van het Pleysier College Delft volgen het programma van toetsing en afsluiting 

(PTA) dat afgestemd is op het PTA van SC Delfland. 

Gedurende het schooljaar worden zowel methodegebonden als methode onafhankelijke toetsen 

afgenomen. Voor deze toetsmomenten is een jaarplanning gemaakt waarin een tweetal 

toetsweken zijn opgenomen. 

 

 

  

 

9 



 

 

2 Schoolklimaat 
 

2.1 Veiligheid 

Het Pleysier College Delft vindt een positief en veilig leer- en werkklimaat een basisvoorwaarde 

om ontwikkeling mogelijk te maken. Hiervoor zijn  gezamenlijk opgestelde, wederzijdse 

verwachtingen een voorwaarde. Wanneer leerlingen, ouders en medewerkers deze 

verwachtingen naar elkaar toe uitspreken, is de basis voor een goede samenwerking gelegd.  

Op onze school is een veiligheidsplan aanwezig, met hierin de gemaakte afspraken en 

protocollen rond veiligheid. Daarnaast is er beleid rond de sociale veiligheid opgesteld en 

hebben wij een anti-pestcoördinator. Deze anti-pestcoördinator is verantwoordelijk voor de 

coördinatie van het beleid rond het tegengaan van pesten en is het aanspreekpunt rond pesten 

voor ouders en leerlingen. 

Onder schooltijd is er altijd toezicht en onze leerlingen blijven tijdens de pauze binnen het 

schoolterrein. 

Voor onze school, die gesitueerd is in een rustige omgeving in Delft en voor onze leerlingen is 

de aanwezigheid van de wijkagent een bekende situatie. Deze bezoekt de school regelmatig en 

kan onder andere ingezet worden om gastlessen te geven. 

 

2.2 Pedagogisch klimaat 

 

Het schoolklimaat van Pleysier College Delft is gericht op problematiek voortkomend uit de 

verschillende ondersteuningsbehoeften van de leerlingen. De verscheidenheid aan 

ondersteuningsbehoeften betekent voor de teamleden dat zij in staat zijn om een duidelijke 

aanpak te hebben, de leerlingen goed leren kennen en gericht zijn op het tijdig signaleren en 

de-escaleren van probleemsituaties. 

Hierin is voorspelbaarheid door het hanteren van gedragsregels en een duidelijke structuur 

gewaarborgd. 

Onze basisdoelstelling is om onze leerlingen binnen een pedagogisch klimaat van 

geborgenheid en veiligheid te laten leren en zich te ontwikkelen. 

 

In de onderbouw wordt vooral ingezet op gedragsregulatie en het leren functioneren in 

een sociale context. In de onderbouw is sprake van een veilig en ondersteunend 

klimaat, nadrukkelijke nabijheid van de docent / mentor in de klas, en vooral ook 

daarbuiten. Gaande het onderwijstraject stimuleren we de leerlingen tot meer 

zelfredzaamheid en zelfstandigheid. 

 

In de bovenbouw wordt gewerkt naar diplomering en aan het ontwikkelen van een eigen 

realistisch toekomstperspectief, waaronder o.a. de keuze voor een beroepsrichting binnen een 

vervolgopleiding. 

In deze fase werken we toe naar meer zelfstandigheid en het vergroten van het 

probleemoplossend vermogen (het op eigen benen staan), nodig om te kunnen functioneren 

op een vervolgopleiding. Om over te kunnen stappen naar een vervolgopleiding, is het 

voorwaardelijk dat de veiligheid en structuur van het speciaal onderwijs stapsgewijs losgelaten 

wordt en we toewerken naar een onderwijsomgeving die overeenkomsten toont met die van 

een reguliere beroepsopleiding. 
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3 Kwaliteitszorg en ambitie 
 

 
Inleiding 

Kwaliteitszorg is een belangrijk middel bij het realiseren van onze missie. Het stelt ons in staat 

om de kwaliteit van ons onderwijs zichtbaar te maken en verder te ontwikkelen. 

Kwaliteitszorg omvat alle activiteiten en maatregelen waarmee wij als school de 

onderwijskwaliteit bewaken en verbeteren.  

Als team brengen wij de onderwijsbehoeften van de leerlingen in kaart en stemmen het 

onderwijsleerproces daarop af. We volgen de ontwikkeling van de leerlingen nauwlettend en 

koppelen de behaalde resultaten aan de voor de leerling gestelde doelen. Evalueren is erg 

belangrijk als het gaat om kwaliteitszorg, want juist door te kijken naar wat wel en niet goed 

gaat, kan de aanpak of het beleid verbeterd worden. 

 

4 jarige cyclus 

Het koersplan 2019-2023 geeft de koers aan voor de komende vier jaar. Het beschrijft de 

gezamenlijk gekozen thema’s en de daaraan gekoppelde onderzoeksvragen vanuit onze missie 

en maatschappijbeeld. De missie hebben wij vertaald in dit schoolplan en uitgewerkt in een 

jaarplan. Eens per 4 jaar  evalueren het bestuur en de scholen het koersplan met de daaraan 

gekoppelde schoolplannen en formuleren de werkpunten voor de komende 4 jaar. 

 

1 jarige cyclus 

De school werkt het schoolplan uit in een jaarplan en het bestuur werkt dit uit in een 

bestuursjaar-plan. Deze plannen evalueren we twee keer per jaar, op deze wijze volgen wij 

ook of de ontwikkelen overeenkomen met het koersplan en het schoolplan. Op basis van deze 

evaluaties brengen wij de resultaten in kaart. Voor een uitgebreidere beschrijving van beide 

cycli verwijs ik naar “Handleiding op intern toezicht” 

 

De directeur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs op de school. In overleg 

met het College van Bestuur stelt de directeur de ambities en doelstellingen vast en stuurt 

vanuit integraal leiderschap de realisatie van de uitgezette koers aan en legt hierover 

verantwoording af. 

 

Criteria voor beoordeling van de resultaten 

Pleysier heeft een matrix van kwaliteitsindicatoren en normering samengesteld. Aan de hand 

van deze matrix vindt de beoordeling plaats. Daarnaast hebben de scholen aanvullend eigen 

indicatoren geformuleerd. Alle kwaliteitsindicatoren met de daaraan gekoppelde normeringen 

zijn opgenomen in het dashboard van de school. 

 

Zorgoverleg 

De voortgang en ontwikkeling van de leerlingen wordt nauwlettend gevolgd door alle 

betrokkenen binnen de school. Als een leerling zich niet ontwikkelt zoals verwacht, 

wordt de leerling besproken in het zorgoverleg van de Commissie voor de Begeleiding. 

Aan dit overleg nemen deel: de directeur van de school (voorzitter), de coördinator en 

de gedragswetenschapper. Er worden afspraken gemaakt over wat er ingezet moet 

worden om te voldoen aan onderwijsbehoefte van de leerling. Ook kan afgesproken worden 

dat 

een behandelaar of hulpverlener geraadpleegd wordt. Als dit niet tot het gewenste 
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resultaat leidt, vindt een groot zorgoverleg plaats. 

 

Groot zorgoverleg 

Als er sprake is van complexe problematiek of de leerling dreigt uit te vallen, wordt de 

leerling besproken in het groot zorg-overleg. Aan dit overleg nemen alle bij de leerling 

betrokken partijen deel zoals ouders, Jeugdzorg, Jeugd-GGZ, JGZ, Leerplicht, ondersteuners 

vanuit het samenwerkingsverband. Tijdens dit overleg wordt afgesproken wie er welke 

actie onderneemt om passende ondersteuning voor de leerling te organiseren. 

 

Externe ondersteuning 

De school werkt nauw samen met Team Jeugd, JGZ en de verschillende 

samenwerkingsverbanden. 

 

Jaarlijks wordt de kwaliteit van het onderwijs in relatie tot de voor de leerlingen opgestelde 

ontwikkelingsperspectieven geëvalueerd door de eind-uitstroom, de tussentijdse uitstroom, de 

realisatie van de ontwikkelingsperspectieven en de bestendiging nader te analyseren. Deze 

analyses vormen een input voor schoolbrede evaluatie en bijstellingen in beleid. De kwaliteit 

van het onderwijskundige beleid evalueren we aan de hand van de matrix kwaliteitsindicatoren 

en normering. Deze matrix bestaat uit een normering voor de leergebied specifieke 

ontwikkelingsgebieden en de niet- leergebied specifieke ontwikkelingsgebieden (zoals sociaal- 

emotionele ontwikkeling en Leren leren). Deze evaluaties vinden plaats in januari en juli. 

  

Driemaal per jaar vindt een managementgesprek plaats tussen het College van Bestuur (CvB) 

en de directeur van de school. Tijdens deze gesprekken bespreken we de voortgang en 

behaalde resultaten uit het jaarplan. Ook bespreken we de ontwikkelingen op personeel en 

financieel gebied. De relevante sturingsinformatie wordt van te voren centraal opgesteld. 

Jaarlijks evalueren we de voortgang en resultaten uit het koersplan 2019-2023 in het 

directieteam en het bestuursoverleg. Het CvB overlegt maandelijks met het directieteam. 

Daarnaast overlegt het CvB wekelijks met de staf in het bestuursoverleg (kwaliteit, personeel 

en financiën). Tijdens deze overleggen worden ontwikkelingen besproken en laat het CvB zich 

adviseren.  

 

Wekelijks vindt er op school een vergadering van de Commissie voor de Begeleiding plaats. 

Hierin brengen alle betrokkenen agendapunten in. Uit dit overleg worden de agendapunten 

voor de teamvergadering meegenomen. 

Maandelijks vindt een algemene teamvergadering plaats, daartussen zijn inhoudelijke 

vergaderingen met betrekking tot het pedagogisch-didactisch handelen. 

 

Tot slot zijn er regelmatig aanpassingen en aanvullingen in onze kwaliteitscultuur.  

De medezeggenschapsraad heeft hierbij een belangrijke rol, soms in de vorm van advies en 

soms in de vorm van instemming. In de medezeggenschapsraad hebben ouders en 

medewerkers van het Pleysier College zitting. 

Iedere school heeft een Deelraad (DR). De deelraad bespreekt schoolspecifieke onderwerpen. 

Afhankelijk van het onderwerp is er sprake van instemmings- of adviesrecht.  

Het Pleysier College Delft heeft een deelraad die bestaat uit 3 personeelsleden. Voor de 

deelraad heeft de school een vacature voor de oudergeleding. 

De leerlingenraad bestaat uit één vertegenwoordiger per klas. De leerlingenraad spreekt over 

zaken die hen direct raakt. De leerlingenraad kan advies geven aan de directeur over 

voorgenomen beleid of meedenken bij nieuwe ontwikkelingen. De leerlingenraad zal door 1 

leerling vertegenwoordigd worden in de DR 
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4 Personeelsbeleid 
 

 

De medewerkers zijn voor de kwaliteit van het onderwijs het belangrijkste kapitaal.  

Wij bieden goed onderwijs en de juiste ondersteuning. Hiermee dragen wij bij aan de 

ontwikkeling van onze leerlingen. Zowel hun cognitieve ontwikkeling, als de ontwikkeling van 

sociale en maatschappelijke competenties. Dit vraagt deskundigheid, toewijding, passie en 

plezier in het werk.  

 

Deskundigheidsbevordering  

Om ervoor te zorgen dat wij goed zijn toegerust om ons werk te doen, voorziet Pleysier 

College Delft in een programma voor deskundigheidsbevordering.  

Iedere medewerker neemt hieraan deel en wordt o.a. geschoold in psychopathologie en het 

professionele klimaat. 

De scholing kent verschillende vormen: individueel, groepsgewijs, face-to-face en e-learning. 

Een deel van de scholing wordt verzorgd door de Pleysier Academie.  

 

Talentontwikkeling  

Naast dit programma, biedt Pleysier College Delft in het kader van talentontwikkeling 

individuele scholingsmogelijkheden. Onbevoegde docenten kunnen bij ons hun lesbevoegdheid 

halen en bevoegde collega’s die hun 2e-graads bevoegdheid willen halen, worden hiertoe 

gestimuleerd.  

Met de huidige maatschappelijke situatie ligt er voor ons, net als voor alle andere scholen, een 

uitdaging om voldoende bevoegde en bekwame medewerkers te hebben.  

Voor elke klas willen wij een goede leraar, voor elke leerling willen wij goede ondersteuning. 

 

Onderwijskundig leiderschap  

De 100 % mannelijke schoolleiding bestaat uit 1 fte, waarmee geen sprake is van een 

evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in de schoolleiding is. 

Om onze school zo goed mogelijk te laten functioneren, is stevig onderwijskundig leiderschap 

nodig. De directeur vertaalt  het koersplan en de missie naar de dagelijkse praktijk, is gericht 

op samenwerking met zowel interne als externe partners en weet het beste uit de leerlingen 

en de teams te halen.  

 

Van onze medewerkers verwachten wij dat zij met elkaar een professioneel leerklimaat op de 

school creëren, waarbinnen leerlingen uitgenodigd worden tot ontwikkeling te komen. Zij doen 

dat met elkaar. De docenten stemmen hun didactisch en pedagogisch handelen af op de 

behoefte van de klassen en individuele leerlingen. Hierbij wordt de balans gevonden tussen 

goede ondersteuning en didactisch aantrekkelijke lessen.  
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5 Financiën 

 

Om extra activiteiten binnen de school mogelijk te maken zoekt het Pleysier College naar 

aanvullende financiële middelen. In het verleden werden onder meer subsidies verleend door 

de gemeenten Den Haag, Zoetermeer en Delft, de europese Unie en Fonds 1818. 

 

De school maakt geen gebruik van sponsoring. 
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