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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. We hebben de missie herijkt. Aan de hand van de 

gekozen thema’s en onderzoeksvragen  geven we de missie in de praktijk vorm. 
1

De school is vrij om de thema’s te kiezen met bijbehorende onderzoeksvragen die passen bij 

de fase waarin de school zich bevindt en het meeste recht doen aan de ontwikkeling van de 

leerlingen. 

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 

onderzoeksvraag waar een onderzoeksgroep zich op gaat richten. 

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 

Zoetermeer beschreven staat. In het overzicht staan de documenten vermeld. Voor 

belangstellenden is deze informatie beschikbaar. 

Het schoolplan is geaccordeerd door de deelraad van de school op 4 juli 2019. 

 

Zoetermeer, 8 juli 2019 

Benno van Daalen 

directeur 

 

 

Het schoolplan is 16 juli 2019 vastgesteld door het bestuur van het Pleysier College. 

Marije Veldhuis-van den Broek  

College van Bestuur 
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Missie 

Bij het Pleysier College werken wij met de volgende 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 onderzoeksvraag  
2

 

De volgende vier thema’s centraal staan centraal binnen de gehele organisatie: 

 

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. 

 

 

Op het Pleysier College Zoetermeer is in de afgelopen jaren een sterke kwaliteitsverbetering 

gerealiseerd. Wij zullen in de komende schoolplanperiode doorwerken aan de bestendiging en 

het versterken van deze kwaliteit. Naast goed onderwijs zijn wij van mening dat, voor onze 

leerlingen, het beheersen van inhoudelijke kennis alleen onvoldoende is om in de toekomst 

succesvol te kunnen zijn. Wij vinden dat wij onze leerlingen kansrijker maken wanneer zij 

sterke sociale, maatschappelijke en toekomstgerichte vaardigheden beheersen aan het einde 

van hun schooltijd. 

 

Onze ambitie is om uiteindelijk te worden voorgedragen voor de waardering ‘goed’ bij de 

inspectie. Wij willen dit bereiken door goed onderwijs te bieden met de bovengenoemde 

vaardigheden als speerpunt binnen de leerroutes op onze school. 
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Wij willen dat de leerlingen tijdens hun schooltijd positieve ervaringen opdoen binnen 

uitdagende en op hen toegesneden leerroutes.  

 

Binnen het Pleysier College Zoetermeer zal daarom komende periode gewerkt worden aan de 

volgende thema’s: 

 

Het verder versterken van ons onderwijsaanbod 

- Doorontwikkelen van de vmbo theoretische leerweg 

- Doorontwikkelen van het vmbo profiel Economie & Ondernemen (basis, kader) 

- Ontwikkelen van de leerroute Entree (mbo 1) 

 

Zicht op ontwikkeling van de leerlingen 

- Doorontwikkelen van de ingezette systematiek voor het volgen van de ontwikkeling van 

de leerling. Binnen deze systematiek is er optimale afstemming tussen het 

(beredeneerde) aanbod en de zorgstructuur. 

- Eerder genoemde vaardigheden krijgen nadrukkelijk een plek binnen de systematiek 

Deze vaardigheidsdoelen beslaan de volgende gebieden: Leren leren; Leren taken 

uitvoeren; Leren functioneren in sociale situaties; Ontwikkelen van een persoonlijk 

toekomstperspectief. 

 

Het ontwikkelen van ‘eigenaarschap’. 

- Om succesvol te kunnen zijn, moeten leerlingen er op vertrouwen eigenaar te kunnen 

zijn van het eigen ontwikkelproces.  

In een onderzoeksgroep zullen wij werken aan de onderzoeksvraag: 

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

zich ontplooien tot volwassenen die functioneren in onze maatschappij?” 

- Deze onderzoeksvraag is nauw verbonden aan een tweede onderzoeksvraag: 

“Hoe leren wij leerlingen verantwoordelijkheid te nemen voor hun handelen?” 

- Goed gedrag doet goed volgen. Daarom zullen wij in de gehele school eigenaarschap 

centraal stellen. 

 

 

 

Schoolprofiel 

Het Pleysier College Zoetermeer biedt onderwijs en begeleiding aan 80 leerlingen verdeeld 

over circa 7 klassen. Het team bestaat uit ongeveer 25 medewerkers. 

De leerlingpopulatie laat een grote diversiteit zien. De oorzaak hiervan is dat er in Zoetermeer 

slechts één school voor vso-zmok is en wij het principe hanteren dat onderwijs zoveel mogelijk 

thuisnabij gevolgd kan worden. Al onze leerlingen zijn aangewezen op een orthopedagogische 

en orthodidactische aanpak.  

 

  

4 



 

 

Overzicht 
 

 

Domein Onderwerp Bijbehorende documenten 

1  

 

Onderwijsproces (OP) 

1.1 Aanbod  ● Schoolgids 

● Handleiding Zorgstructuur 

● Handleiding Beredeneerd Aanbod 

● SOP (Schoolondersteuningsprofiel) 

● Handleiding Toetsing en 

beoordeling 

● Dyslexiebeleid 

1.2 Zicht op ontwikkeling 

1.3 Didactisch handelen 

1.4 Extra ondersteuning 

1.5 Toetsing en afsluiting 
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Schoolklimaat (SK) 

2.1 Veiligheid ● Schoolgids 

● SOP 

● Handleiding dagelijkse routine 

(gedragscode, time-out protocol) 

● Beleid schorsen en verwijderen 

● Meldcode huiselijk geweld 

● Anti-pestprotocol 

● Veiligheidsplan 

● Arbo-beleid 

● Meldcode huiselijk geweld en 

kindermishandeling 

2.2 Pedagogisch klimaat 
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Kwaliteitszorg en ambitie 

(KA) 

 

3.1 Kwaliteitszorg 

 

3.2 Kwaliteitscultuur 

 

3.3 Verantwoording en dialoog 

● Schoolgids 

● Jaarplan 

● Teamontwikkelplan (TOP) 

● Koersplan Pleysier College 

2019-2023 

● Kwaliteitsbeleid Pleysier College 
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Personeel 

 ●Ziekteverzuimprotocol 

●Mobiliteitsbeleid 

●Functiebouwwerk 

●Procedure Functionerings- en 

beoordelingsgesprekken 
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Financiën 

 

 

Sponsoring en aanvullende 

gelden 
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1 Onderwijs 
 

1.1. Aanbod 

Op het Pleysier College Zoetermeer volgen de leerlingen onderwijs binnen het uitstroomprofiel 

vervolgonderwijs. Binnen dit uitstroomprofiel bieden wij de vmbo-basisberoepsgerichte 

leerweg en de vmbo-kaderberoepsgerichte leerweg. Vanaf 2018-2019 is gestart met de 

theoretische leerweg van het vmbo. Komende jaren zal dit tot een volledige leerroute 

uitgroeien.  

In een combinatie van staatsexamens en een samenwerking met het Beroepscollege 

Zoetermeer worden deze leerlingen voorbereid op het behalen een vmbo-diploma.  

De leerlingen die meer profiteren van een praktijkgericht programma, kunnen in de 

bovenbouw een leerroute volgen waarbij zij op onze school een mbo 1-diploma (Entree) 

behalen. Zij volgen een programma met minder theorievakken en meer stageactiviteiten.  

 

Wij willen dat ons aanbod beredeneerd is. In de Handleiding Beredeneerd Aanbod wordt 

beschreven hoe wij ons aanbod voor vso-zmok-leerlingen vormgeven en afstemmen op de 

onderwijsbehoeften van de klas en van de individuele leerlingen.  

We werken van school - naar klas - naar individuele leerling. Dit betekent dat de leerstof is 

vastgelegd in een ‘Leerstofplanning per vakgebied’ als een doorlopende leerlijn voor de gehele 

leerroute. Dit geldt ook voor de leerstofoverstijgende doelen (LGO:leren leren, leren taken 

uitvoeren, leren functioneren in sociale situaties en het ontwikkelen van een persoonlijk 

toekomstperspectief). 

 

Van de leerstofjaarplanning wordt per leergebied een Toetsplan/PTA afgeleid per periode. Voor 

het beroepsgerichte deel Economie & Ondernemen volgen we het Programma van Toetsing en 

Afsluiting van het Beroepscollege Zoetermeer. Van de algemene leerstofplanning leiden we een 

periodeplan af afgestemd voor de specifieke klas op dat moment. Deze afstemming vindt 

plaats met behulp van groepsoverzichten (klas in beeld)  die zijn gebaseerd op de OPP’s en 

werkplannen.  

Het periodeplan wordt verwerkt in de dagelijkse planning van de docent/mentor en de 

vakdocenten. Elke groep heeft een eigen docent die de theoretische vakken verzorgt en tevens 

mentor is van de groep. De praktijkvakken worden verzorgd door vakdocenten. In de 

dagplanning worden bijzonderheden genoteerd en wordt bijgestuurd wanneer lesdoelen sneller 

of minder snel worden behaald dan gepland.  

 

Leerlingen ontvangen het toetsplan en een studiewijzer (weektaak). De studiewijzer is een 

afgeleide van de dagplanning. Differentiatie vindt plaats in de vorm van een intensief, basis en 

verrijkend arrangement. Per periode (4 x per jaar) worden de planningen en groepsoverzichten 

geëvalueerd door de mentor en de gedragswetenschapper en eventueel bijgesteld voor de 

volgende periode. 

 

Voor de onderbouw zijn de kerndoelen vso leidend. Voor de bovenbouw zijn de exameneisen 

en de referentieniveaus taal en rekenen leidend. De keuze van onze methoden is gebaseerd op 

deze doelen, referentieniveaus en exameneisen.  

 

In de bovenbouw zijn de exameneisen voor de respectievelijke niveaus leidend (BB, KB of TL). 

Leerlingen in het reguliere vmbo kiezen aan het eind van het tweede leerjaar voor één van de 

tien profielen. Omdat wij een kleine populatie hebben is het binnen het Pleysier College 

Zoetermeer niet mogelijk deze uitgebreide keuze te bieden. Wij bieden al onze leerlingen 

daarom het profiel Economie & Ondernemen aan. Het profiel Economie & Ondernemen biedt de 
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meest brede basis waarmee leerlingen verder kunnen in het vervolgonderwijs. Wel zorgen wij 

binnen dit profiel voor voldoende keuzemogelijkheden en afstemming naar interessegebied.  

 

In de bovenbouw Entree opleiding zijn de exameneisen voor Entree opleidingen (Nederlands 

1F, rekenen 2A en PvB) leidend. De leerlingen die doorgaan in de leerroute Entree, maken aan 

het einde van het tweede leerjaar een keuze uit een van de volgende profielen: Assistent 

Dienstverlening en Zorg, Assistent Verkoop en Retail, Assistent Horeca, voeding of 

voedingsindustrie, Assistent Logistiek, Assistent Mobiliteitsbranche. 

 

Stages 

We hanteren drie soorten stages:  

- Begeleide en/of interne stages in de onderbouw 

- Externe stages in de bovenbouw 

- Loopbaanstages.  

De stages zijn een vast onderdeel binnen alle leerroutes.  

De loopbaanstages zijn onderdeel van de LGO-leerlijn.  

In het vmbo hebben de stages vooral een voorbereidend en competentieverwervend karakter. 

In de Entree-opleiding is de stage een onderdeel van het examendossier en wordt 

geëxamineerd via een PvB (Proeve van Bekwaamheid). 

 

Ambitie 

Onze ambitie voor het onderwijsprogramma is een verdere integratie van de leergebieden: 

Bij het ontwerpen van leerarrangementen bekijken we waar het mogelijk en zinvol is om 

verschillende leergebieden te integreren in integrale leeractiviteiten. Te denken valt aan de 

uitvoering van opdrachten mens en natuur in combinatie met techniekopdrachten of 

presentatievaardigheden in combinatie met een werkstuk maatschappijleer. De leerlingen 

worden gevraagd en gestimuleerd hierover mee te denken en de integratie verder uit te 

werken.  

Daarbij hoort ook een verdere integratie van de leerlijn LGO in de dagelijkse lespraktijk en 

buitenschoolse activiteiten/stages. Door het oefenen in de buitenschoolse wereld krijgen de 

maatschappelijke competenties extra aandacht. Op deze wijze hopen wij het actieve 

burgerschap te stimuleren met als doel de zelfredzaamheid en het eigenaarschap van de 

leerlingen te vergroten. Zodanig dat zij zich competent genoeg voelen om actief mee te willen 

doen in de maatschappij. 

 

1.2. Zicht op ontwikkeling 

Bij de start op het Pleysier College Zoetermeer en elk nieuw schooljaar wordt er voor iedere 

leerling een ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld. In het OPP staat benoemd welke 

didactische en sociaal-emotionele doelen er in dat schooljaar nagestreefd worden. Het OPP is, 

voor de docent, sturend voor het handelen in de klas; de mentor draagt er zorg voor dat de 

doelen uit het OPP worden behaald. Daarnaast staat in het OPP alle relevante informatie 

(waaronder handelingsadviezen) rondom een leerling beschreven. Het OPP wordt jaarlijks 

geëvalueerd. De mentor stelt, op basis van het OPP en in overleg met de leerling en de ouders, 

tweemaal per jaar een werkplan op. In dit werkplan staat beschreven hoe de doelen van het 

OPP behaald gaan worden. De halfjaarlijkse evaluatie is de basis voor het nieuwe werkplan. 

Om het eigenaarschap van de leerling te stimuleren bespreekt de mentor iedere drie weken de 

doelen en de voortgang hiervan met de leerlingen.  

Minimaal vier keer per jaar hebben de mentor en de gedragswetenschapper een 

groepsbespreking. Tijdens deze groepsbespreking worden alle leerlingen besproken, waarin 

met name besproken wordt of de leerlingen zich (didactisch en sociaal-emotioneel) 
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ontwikkelen zoals we aan het begin van het jaar verwachtten (en staat beschreven in het 

OPP). Wanneer er tussentijds bijzonderheden omtrent de leerlingen zijn, kan de mentor de 

gedragswetenschapper te allen tijde raadplegen.  

Wanneer onze reguliere zorgcyclus ontoereikend blijkt, wordt extra ondersteuning ingezet.  

Wij vinden een goede samenwerking met ouders van groot belang. De mentoren hebben 

regelmatig contact met de ouders: ook wanneer er bijvoorbeeld alleen goed nieuws te melden 

is, bellen onze mentoren. De eerste periode na de start van een leerling hebben we met elkaar 

afgesproken dat de mentor de ouders minimaal wekelijks belt. Daarnaast voeren ouders, 

leerling en de mentor minimaal vier keer per jaar een gesprek met elkaar over de voortgang.  

 

1.3 Didactisch handelen 

Het Expliciete Directe Instructie (EDI) model vormt de basis voor al onze lessen. EDI is een 

bewezen aanpak om de les effectiviteit te vergroten en te zorgen voor succeservaringen en 

betere leerprestaties bij alle leerlingen. De docenten zijn hierbij de sleutel tot succes.  

Daarnaast maken wij onze lessen effectiever middels de vier sleutels: actieve betrokkenheid, 

de kortste weg naar Rome, afstemming en een duidelijk lesdoel zorgen ervoor dat wij de 

onderwijstijd effectief inzetten.  

Docenten worden begeleid in de toepassing van bovenstaande: de onderwijskundig begeleider 

en een gedragswetenschapper voeren lesobservaties en reflecterende, coachende gesprekken 

uit. Daarnaast wordt in teambijeenkomsten aandacht besteed aan en geoefend met EDI en de 

vier sleutels.  

Onze ambitie is dat de onderwijstijd te allen tijde effectief wordt ingezet, gebruikmakend van 

bovenstaande methodieken. 

 

1.4 Extra ondersteuning 

Wanneer onze reguliere zorgcyclus ontoereikend blijkt om de gewenste ontwikkeling door te 

maken, zetten wij extra ondersteuning in. In eerste instantie voeren de gedragswetenschapper 

en de mentor een individuele leerlingbespreking, waarin de mentor handvatten krijgt om de 

leerling te begeleiden de doelen wél te behalen. Wanneer dit onvoldoende effect heeft, 

bespreekt de gedragswetenschapper de leerling in de Commissie voor de Begeleiding (CvdB). 

Wanneer handelingsadviezen hieruit voortvloeiend ook onvoldoende effectief blijken, wordt een 

leerling besproken in het Zorg-en Adviesteam (ZAT). Verkend wordt bijvoorbeeld of externe 

ondersteuning of begeleiding helpend is voor de leerling. Gemaakte afspraken worden 

vastgelegd in een Individueel Begeleidingsplan (IBP), welke tevens dient om regelmatig de 

effectiviteit van de gemaakte afspraken te evalueren. In sommige gevallen zijn wij 

handelingsverlegen en blijkt zorg leidend te zijn. Wij zullen leerlingen dan begeleiden naar een 

meer passende plek.  

Op het Pleysier College Zoetermeer kan er (uitgebreid) onderzoek worden gedaan naar het 

intelligentieniveau van de leerlingen. Actuele gegevens helpen om een goede keus te maken 

met betrekking tot het uitstroomniveau. Om die reden wordt, indien er geen actuele gegevens 

beschikbaar zijn, in jaar 2 bij alle leerlingen een intelligentieonderzoek afgenomen. Daarnaast 

wordt er halverwege het eerste leerjaar een dyslexiescreening bij de leerlingen uitgevoerd.  
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Aanpassingen in de didactiek (bijvoorbeeld werken op de computer, werken met 

dyslexiesoftware, werkvermindering, tijdverlenging, etcetera), (extern georganiseerde) 

ambulante begeleiding in de klas, gesprekken met de gedragswetenschapper, lesobservaties 

door de gedragswetenschapper, anti-pest coördinatie, verkort rooster (om op- of af te bouwen 

of naast externe behandeling), het lopen van (extra) stage en interne ondersteuning van het 

docententeam (op het gebied van leerlingbegeleiding en pedagogisch-didactisch handelen) 

behoren tevens tot onze extra ondersteuning.  

 

1.5 Toetsing en afsluiting 

Methodegebonden toetsen zijn per vakgebied uitgewerkt in een toetsplan. Methodegebonden 

toetsen geven de docent inzicht in hoeverre de aangeboden leerstof wordt beheerst. De 

afsluiting vindt plaats d.m.v. staatsexamens en het CSPE voor het profielvak. Het CSPE vindt 

plaats in samenwerking met het Beroepscollege Zoetermeer. De afsluiting van de Entree 

opleiding vindt plaats d.m.v. centrale examens, instellingsexamens en een examendossier in 

samenwerking met het MBO Rijnland. 

Naast methodegebonden toetsen neemt het Pleysier College Zoetermeer 

methodeonafhankelijke toetsen af. Wij hebben gekozen voor de Cito-toetsen. Resultaten op 

Cito-toetsen zijn een goede voorspeller voor prestaties op het eindexamen. Door gebruik te 

maken van de Cito-toetsen kunnen wij ons onderwijs evalueren (hoe presteren onze leerlingen 

ten opzichte van leerlingen die in hetzelfde schooltype zijn geplaatst? Hoe scoren onze 

leerlingen ten opzichte van een landelijk criterium (bijv. Europees Referentiekader)?), 

progressie bepalen (is er sprake van vooruitgang, achteruitgang of stabilisering?), bepalen wat 

de sterke en zwakke kanten zijn van onze leerlingen en het onderwijs hierop aanpassen en de 

kwaliteit bewaken (prestaties op groeps- en schoolniveau worden geanalyseerd).  
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2 Schoolklimaat 
 

2.1 Veiligheid 

Om te kunnen leren en ontwikkelen is sociale veiligheid een voorwaarde. Voor onze leerlingen 

speelt dit een extra belangrijke rol, omdat deze vaak te maken hebben gehad met het 

ontbreken van (voldoende) basisveiligheid. Ook de medewerkers kunnen prettiger werken, en 

daardoor beter presteren, wanneer zij hun werk in een veilige omgeving kunnen uitvoeren. 

Daarom besteden wij veel aandacht aan het welbevinden binnen de school.  

Wij bereiken een sociale veiligheid binnen de school door:  

● Er is een gedragscode opgesteld en deze is zichtbaar binnen de hele school. 

● Er is een dagelijkse routine opgesteld. Hierin staat de gedragscode en de afspraken die 

wij met elkaar gemaakt hebben om de rust en duidelijkheid in de school te waarborgen. 

● Er is een veiligheidsbeleid vastgelegd. 

● Er is anti-pestbeleid opgesteld en een anti-pest coördinator aangesteld. 

● Er is een time-out-coördinator aangesteld die gedurende de lesdag de leerlingen 

opvangt die tijdelijk niet in de klas kunnen zijn. Hiermee realiseren wij rust in de school 

en worden escalaties voorkomen. Deze medewerker heeft hiermee, voor leerlingen, een 

belangrijke rol in het reflecteren op situaties en in het helpen bij het zoeken naar 

oplossingen. 

● Er is beleid omtrent schorsen en verwijderen.  

Om de ontwikkeling van de sociale veiligheid goed te kunnen volgen zijn er jaarlijks 

terugkerende evaluatiemomenten. Wij registreren de incidenten en analyseren deze twee keer 

per jaar. Jaarlijks wordt ook de veiligheidsmonitor door leerlingen en medewerkers ingevuld en 

geanalyseerd. Op basis van deze uitkomsten wordt het beleid bijgesteld. 

De veiligheidsbeleving binnen de school wordt door leerlingen en medewerkers als positief 

ervaren. Om alert te blijven op dit onderwerp en snel te kunnen handelen als dit nodig is, heeft 

de directeur wekelijks overleg met de time-out coördinator over de veiligheid en eventuele 

onregelmatigheden die zich voordoen in de school en is het onderwerp een vast punt op de 

agenda van het teamoverleg. 

Er is op school de mogelijkheid tot een time-out. De interne time-out richt zich op situaties 

waarbij het de leerling tijdelijk niet lukt om aan de les deel te nemen. De leerling is tijdens de 

time-out onder toezicht van de time-out coördinator. De leerling komt tot rust of er is een 

reflecterend gesprek. In een beperkt aantal situaties kan het zijn dat er voor een externe 

time-out gekozen moet worden. Beide vormen van time-out worden geregistreerd en de 

externe time-out wordt gecommuniceerd naar ouders. Het voorkomen van time-outs wordt 

besproken in het overleg met de time-out coördinator en gemonitord door de CvdB. 

In de afgelopen jaren is de veiligheidsbeleving binnen de school sterk toegenomen. Wij willen 

dit graag continueren. Wij vinden het belangrijk om ook leerlingen hierbij te betrekken. 

Daarom willen wij de leerlingenraad nauwer bij dit onderwerp betrekken.  

Ook willen wij ons dit kalenderjaar certificeren met het predikaat ‘Veilige school’. 

 

2.2 Pedagogisch klimaat 

 

In het handelen naar de leerlingen staat de WinWin-methode centraal. Deze methode helpt 

ons om leerlingen te leren verantwoordelijk gedrag te laten zien en hen eigenaar te maken van 

de keuzes (in gedrag) die zij maken. In deze methode maakt de docent echt het verschil: de 
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pedagogische houding en vaardigheden van de docent bepalen het succes van de 

WinWin-methode.  

We vinden het belangrijk om áchter het gedrag van leerlingen te kijken: het herkennen en 

begrijpen van de boodschap van de leerling staat centraal en vervolgens lossen onze docenten 

de problemen samen met de leerlingen op. De WinWin-methode draagt positief bij aan de 

relatie met de leerling, waardoor storend gedrag minder voorkomt.  

 

Docenten worden begeleid in toepassing van bovenstaande: de gedragswetenschappers 

observeren de docenten waarna zij reflecterende, coachende gesprekken voeren, in 

teambijeenkomsten wordt aandacht besteed aan en geoefend met bovenstaande methodiek en 

tijdens leerlingbesprekingen wordt deze methode eveneens gebruikt om situaties te 

analyseren.  

 

Onze ambitie is dat het handelen naar de leerlingen beredeneerd gebeurd: gebaseerd op een 

effectieve methode. Deze werkwijze sluit aan bij ons voornemen om het eigenaarschap van 

leerlingen over eigen ontwikkeling te versterken.  
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3 Kwaliteitszorg en ambitie 

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. 

Er is sprake van een 4 jarige cyclus. Het koersplan 2019-2023 geeft de koers aan voor de 

komende vier jaar. Het beschrijft de gezamenlijk gekozen thema’s en daaraan gekoppelde 

onderzoeksvragen vanuit onze missie en ons 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. 

Daarnaast is er een 1 jarige cyclus. De school werkt het schoolplan uit in een jaarplan. Dit plan 

evalueren we twee keer per jaar. Op deze wijze volgen wij ook of we in lijn blijven met het 

koersplan, schoolplan en dus welke resultaten er zijn behaald. Voor een uitgebreidere 

beschrijving van beide cycli wordt verwezen 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. 

Het Pleysier College 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. 

 

Een belangrijk kwaliteitsaspect is de kwaliteit van het pedagogisch en didactisch handelen van 

het team. Het MOT (Management Ondersteuningsteam), bestaande uit een 

gedragswetenschapper en onderwijskundig begeleider, ondersteunen het team bij het vertalen 

van onderwijsbehoeften in pedagogisch handelen en ontwikkelt hierop beleid samen met de 

directeur. De directeur stuurt de kwaliteit van het onderwijs aan vanuit onderwijskundig 

leiderschap.  

 

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 
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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 en 

met de afzonderlijke directeuren. 

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.  

 

Op de school vergadert de directeur wekelijks met het MOT. Tijdens dit overleg wordt de 

voortgang van de ontwikkelingen gevolgd en daar waar nodig bijgestuurd. Uit dit overleg 

worden agendapunten meegenomen naar het ‘teamoverleg’. Door de beschikbare tijd voor 

studiedagen te verdelen over het schooljaar is er wekelijks meer tijd voor teamactiviteiten. 

Deze activiteiten bestaan zowel uit inhoudelijke besprekingen als gezamenlijke werk- en 

intervisie-momenten. 

Voor komende periode willen wij werken met de ontwikkelde indicatoren en bijbehorende 

normering. Op deze wijze willen wij ons handelen binnen de school meetbaar maken, zodat er 

betere besluitvorming kan plaatsvinden. Bij de beschikbaarheid van nieuwe gegevens zal in het 

team besproken worden of dit iets betekent voor ons handelen. Dit zal minimaal 2 keer per 

jaar plaatsvinden.  

 
Binnen het Pleysier College is er een Medezeggenschapsraad (MR) voor de gehele stichting. 

De MR bespreekt zaken die voor de hele organisatie van toepassing zijn. 

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 Zoetermeer wordt in de MR vertegenwoordigd door een medewerker en 

een ouder. De deelraad bestaat uit personeelsleden, ouders en een vertegenwoordiging vanuit 

de leerlingenraad. 

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. 
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4 Personeel 

Bekwame medewerkers zijn de belangrijkste sleutel voor goed onderwijs. In de huidige tijd is 

het voor scholen een uitdaging om voldoende bekwame docenten te werven. Het werven van 

gekwalificeerd personeel is daarom een continu proces. Op verschillende manieren wordt de 

school onder de aandacht gebracht van mogelijk geïnteresseerde kandidaten. Er is een 

docentenprofiel opgesteld. Met kandidaten die binnen dit profiel passen wordt een uitgebreide 

procedure gestart, waarbij zowel de kandidaat als de school een reëel beeld beeld kunnen 

vormen van elkaar en samen de afweging kunnen maken of het een passende werkplek 

betreft. Met kandidaten die (nog) niet over de juiste bevoegdheid beschikken, wordt een 

scholingstraject afgesproken. 

De thema’s die centraal staan gelden niet alleen voor de leerlingen, maar ook voor de 

medewerkers. Wij willen werken in een professionele cultuur, waarbinnen professionals hun 

verantwoordelijkheid nemen, en hier ook ruimte voor krijgen, voor de aan hen toebedeelde 

taken. Dit geldt voor iedereen in de school. Wij willen daarom zo samenwerken dat iedereen de 

ruimte ervaart om zoveel mogelijk het eigenaarschap voor eigen werken en taken vorm te 

geven. 

Wij willen graag bekwame docenten, die opbrengstgerichte lessen verzorgen, waarbij goed 

wordt omgegaan met de specifieke problematiek van onze leerlingen. De docenten stralen 

natuurlijk gezag uit en bieden een krachtige, veilige en uitdagende leeromgeving, zodanig dat 

alle leerlingen zich gewaardeerd voelen. Het handelen is gericht op een optimaal leer- en 

ontwikkelklimaat voor de leerlingen. Docenten zijn ook mentor en in deze rol verantwoordelijk 

voor hun mentorleerlingen op het gebied van onderwijs en leerlingenzorg. Eigenaarschap, 

samenwerken, van elkaar leren en professionalisering is belangrijk.  

Nieuwe medewerkers hebben de beschikking over een digitaal handboek waarin alle benodigde 

informatie staan beschreven. Medewerkers worden ingewerkt en begeleid door de 

onderwijskundig begeleider. Andere disciplines binnen de school, waaronder de 

gedragswetenschappers, worden hierbij betrokken. 

Binnen het bestaande team is er veel aandacht voor de professionele ontwikkeling van de 

medewerkers. Het scholingsplan wordt opgesteld op basis van de jaarlijkse evaluaties. 

Scholing gebeurt veelal in teamverband, maar ook op individuele basis. Iedere medewerker 

heeft toegang tot de Pleysier academie (e-learning). In deze academie is een breed scala aan 

cursussen beschikbaar voor alle functionarissen binnen een school.  

Tijdens wekelijkse teambijeenkomsten is er intervisie, zijn er werkgroepen actief die zich 

richten op specifieke aspecten van het onderwijs, wordt in teamverband samengewerkt om op 

deze manier van elkaar te leren, aan een (nieuw) thema te werken of te oefenen met (nieuwe) 

vaardigheden. Deze werkwijze zorgt ook voor het versterken van het teamverband. 

Daarnaast zal een onderzoeksgroep zich gaan richten op de onderzoeksvraag rond het thema 

‘eigenaarschap’.  

Tijdens het gesprek over de jaartaak wordt door de directeur met iedere medewerker de 

individuele inzet voor professionalisering afgesproken. Voor iedere fte is een scholingsbudget 

van € 500.- beschikbaar. 

De leden van het MOT (ondersteuning) en de directeur (bewaken kwaliteit) bezoeken met 

regelmaat de lessen. Deze bezoeken leveren input voor ondersteuning van docenten en/of het 

team. Indien nodig zal extra ondersteuning worden gerealiseerd. Dit kan interne ondersteuning 

zijn vanuit het CvdB, MOT of andere teamleden. Daarnaast is er de mogelijkheid van coaching 
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door een coach op het gebied van professionalisering. Indien nodig kan er ook externe 

coaching worden ingezet. 

De directeur voert functionerings- en beoordelingsgesprekken volgens de regeling 

functionerings- en beoordelingsgesprekken. 

Binnen het Pleysier College Zoetermeer is er geen sprake van een evenredige 

vertegenwoordiging van vrouwen in de schoolleiding. De schoolleiding bestaat uit één 

mannelijke directeur (1,0 fte). 

 

 

 

5 Financiën 

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

Zoetermeer 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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