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1. Schoolverslag 2019-2020 
 
 
In het schoolverslag wordt teruggeblikt op schooljaar 2019-2020. 
Allereerst volgt in een algemene beschrijving met opvallende gebeurtenissen van afgelopen 
schooljaar. Vervolgens beschrijven en evalueren we onze behaalde beleidsresultaten. Daarna komen 
de behaalde leerlingresultaten aan de orde. De verschillende kwaliteitsmetingen die het afgelopen 
jaar hebben plaatsgevonden worden in paragraaf 1.4 beschreven en geanalyseerd. Tot slot wordt in 
paragraaf 1.5 verslag gedaan over de sociale veiligheid. Elke paragraaf eindigt met een tabel met de 
beleidsdoelen voor schooljaar 2020-2021. 
 

1.1 Terugblik 2019-2020 
Kenmerkend voor het schooljaar 2019-2020 was de covid-19 pandemie. Deze resulteerde in een 
intelligente lockdown van maandag 16 maart tot dinsdag 2 juni. Net als de rest van onderwijsgevend 
Nederland moesten wij onze weg vinden in het vormgeven van afstandsonderwijs, en alle zaken die 
daarbij komen kijken. Tegelijkertijd hebben we geprobeerd om ons niet alleen maar te laten leiden 
daar de actualiteit c.q. door covid-19. We wilden de schoolontwikkeling zoveel als mogelijk door 
laten lopen. We denken dat dit, gezien de omstandigheden, redelijk goed is gelukt.  
 
Afgelopen jaren is Orion College Drostenburg qua leerlingaantal fors gegroeid. Het toenmalige 
schoolgebouw werd te klein en daarom is Orion College Drostenburg in de zomer van 2017 verhuisd 
naar een nieuw schoolgebouw in Amsterdam Zuidoost. Een groei van het leerlingenaantal gaat hand 
in hand met een toename aan personeel. Naast meer (vak)docenten en onderwijsondersteunend 
personeel zijn er SJSO (specialistische jeugdhulp speciaal onderwijs) medewerkers aan het team 
toegevoegd.  
Een toename van leerlingen en personeel vraagt om een andere manier van organiseren. Afgelopen 
twee schooljaren heeft het team daarin geïnvesteerd. Zo is er gekeken naar alle ontwikkelgebieden 
en is daarbij aangegeven waar de prioriteit ligt. Op basis daarvan is een overzicht gemaakt van alle 
doelen en wie verantwoordelijk is voor de uitvoering van deze doelen. Ook is aandacht besteed aan 
de onderlinge verhoudingen tussen die kwaliteitsgebieden. Wanneer er wordt geïnvesteerd in het 
schoolklimaat en het onderwijsleerproces, ondersteund door kwaliteitszorg en ambitie, dan is de 
verwachting dat dit zal leiden tot betere schoolresultaten. 
De positie van de mentoren is versterkt en de mentoren krijgen per mentorleerling meer tijd voor 
administratie en zorg. In de onderbouw is het mentorschap gedeeld, zodat er elke dag een mentor 
van de groep aanwezig is en samen met de leerlingen de dag kan starten. In de loop van het 
schooljaar hebben we voor de  groepen van het eerste jaar vaste stamlokalen aangewezen, zodat de 
leerlingen de meeste lessen in een vertrouwde omgeving krijgen en de veiligheid en overzicht van 
een vaste plek in de klas ervaren. Het resultaat was dusdanig positief dat we dit in het huidige 
schooljaar voor alle groepen in de onderbouw georganiseerd hebben. 
Naast deze andere manier van organiseren is er in het schooljaar 2018-2019 veel geïnvesteerd in de 
zorg. De zorgcyclus is geïmplementeerd, er is een nieuw format voor het ontwikkelingsperspectief 
ontwikkeld, de aanmeldprocedure is herschreven en er is geïnvesteerd in een duidelijke afstemming 
tussen alle verschillende disciplines (taken/bevoegdheden).  
In schooljaar 2019-2020 is veel aandacht besteed aan de onderwijsinhoud en het onderwijsaanbod. 
Zo zijn er in de bovenbouw PTA’s (programma van toetsing en afsluiting) ontwikkeld en is in de 
onderbouw een eerste aanzet gemaakt voor de PTO’s (programma van toetsing onderbouw). Dit aan 
de hand van een vast format. Daarnaast wordt zowel in de onder- als in de bovenbouw de 
onderwijsplanning vastgelegd in studiewijzers, eveneens in een vast format. Er is een 
examencommissie opgericht die zich buigt over alles wat betrekking heeft op de (school)examens. Er 
zijn cijfer- rapportbesprekingen aan de vergaderplanning toegevoegd. Het leerlingvolgsysteem (SOM) 
is adequaat ingericht waardoor alle cijfers nu ingevoerd kunnen worden en er is een roostermaker 
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aangesteld die verantwoordelijk is voor alle roosters. Het overgangsreglement is onder de loep 
genomen, het mentoruur en CKV zijn toegevoegd aan de lessentabellen van de onder- en 
bovenbouw, waarbij de onderbouw elke dag start met een mentor moment. Daarnaast is er een 
‘informatiemap bovenbouw en praktijk’ geschreven waarin precies is opgenomen hoe er in de 
bovenbouw van vmbo bb/kb/tl/ havo en praktijk wordt gewerkt. In de praktijk is hier reeds een 
eerste aanzet toe gemaakt. Er is voor de leerlingen van de praktijkafdeling een examendossier 
ontwikkeld als onderdeel van het schooldiploma en er is een plan geschreven gericht op de 
uitbreiding van de interne stage. Er is een werkverdelingsplan gezamenlijk met het team opgesteld 
waarin o.a. is opgenomen hoe de taken zijn verdeeld en hoe er wordt omgegaan met lesuitval. Het 
schoolondersteuningsplan is up-to-date, waarbij onze doelgroep in kaart is gebracht en is beschreven 
(aan de hand van de zorgpiramide) hoe wij als school onze leerlingen zo goed mogelijk begeleiden 
naar een passende vervolgbestemming.  
Tenslotte is het vermeldenswaard dat wij van de 19 schorsingen in 2018-2019 naar nul schorsingen in 
2019-2020 zijn gegaan. Het team van Orion College Drostenburg werkt toe naar een kwaliteitscultuur 
waarin wij onszelf en ons onderwijs cyclisch planmatig evalueren. Deze evaluaties dienen als input 
voor nieuwe beleidsdoelen.  
 

1.2 Behaalde beleidsresultaten 
In deze paragraaf worden per beleidsdoel uit het jaarplan 2019-2020 de behaalde resultaten 
beschreven en geëvalueerd. Wanneer van toepassing wordt aangegeven welke doelen worden 
meegenomen naar schooljaar 2020-2021. 
 

Beleidsdoelen 2019-2020 
Feitelijke resultaten + analyse en conclusie  

I. Onderwijs voor de toekomst in wonen, werken, welzijn 

1. Doel: Implementatie loopbaan leren middels een complete methodische online aanpak LOB 
Feitelijke resultaten: Schooljaar 2019-2020 is het instrument AMN (Assess Manage Navigate) 
geïmplementeerd. Middels AMN brengen leerlingen in kaart waar hun kracht ligt en wat hun 
talenten zijn. Aan het begin van het schooljaar heeft AMN een scholing verzorgd over hoe het 
instrument werkt. Vervolgens is er een leerteam LOB (loopbaanoriëntatie en -begeleiding) dat 
het docententeam hier verder bij heeft begeleid. Daarnaast heeft het leerteam een PTA LOB 
gemaakt en hebben zij alle lessen klaargezet. 
Analyse en conclusie: Loopbaanleren is onder ieders aandacht. Iedereen is bekend met het 
AMN instrument en de leerlingen hebben tijdens het mentoruur de LOB opdrachten gemaakt. 
Hoewel er reeds een mooie ontwikkeling zichtbaar is, zijn we er nog niet. Schooljaar 2020-2021 
zal het leerteam worden versterkt, zullen de docenten verder worden geschoold en begeleid 
en zullen de leerlingen beter zicht krijgen op hun talenten en ambities en daardoor beter 
kunnen doorstromen  naar een passende vervolgbestemming. 

2. Doel: Leerlingen worden eigenaar van hun eigen leerproces, middels het formuleren van eigen 
leerdoelen in het OPP. 
Feitelijke resultaten: In schooljaar 2019-2020 is er een mentoruur geïmplementeerd. 
Voorheen was dit niet opgenomen in de roosters. Tijdens het mentoruur wordt er aandacht 
besteed aan de sociaal emotionele ontwikkeling en de doelen waaraan gewerkt gaat worden. 
De leerlingen stellen zelf hun doelen op, denken na over wat er nodig is om de doelen te 
behalen en evalueren regelmatig hoe dit gaat. 
Analyse en conclusie: De leerlingen weten wat hun leerdoelen zijn, zijn gericht bezig met hun 
ontwikkeling en dus steeds meer eigenaar van hun leerproces. Het leerteam LOB zal in 
schooljaar 2020-2021 zich tevens gaan buigen over een verdere invulling van het mentoruur.   

3. Doel: Er is aandacht voor de talentontwikkeling en ambities van iedere leerling, middels de 
carrousel, de Makerspace, cultuur activiteiten en maatschappelijke diensttijd. 
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Feitelijke resultaten: Schooljaar 2019-2020 is er volop geïnvesteerd in talentontwikkeling van 
de leerlingen. Zo is er iedere donderdag carrousel waar leerlingen van zowel de onderbouw als 
de praktijkafdeling deelnemen aan verschillende activiteiten. Te denken aan: tekenen, sport, 
ict, filosofie en muziek. Tijdens de maatschappelijke diensttijd zijn leerlingen tijdens drie 
dagdelen op bezoek geweest bij verschillende organisaties om te kijken hoe die bezig zijn met 
duurzaamheid en innovatie. Daarnaast is er een leerteam Makerspace dat in kaart heeft 
gebracht wat er voor nodig is om een Maaklab te realiseren (materialen/ruimte/begroting). De 
culturele activiteiten zijn niet allemaal uitgevoerd vanwege covid-19. 
Analyse en conclusie: Talentontwikkeling blijft ook volgend jaar centraal staan. Zo is er naast 
het leerteam LOB ook een leerteam Burgerschap dat zich o.a. hiermee bezig houdt. De 
carrousel is een vast onderdeel van het onderwijsaanbod en wordt ieder jaar bijgesteld en 
aangevuld.   

4
. 

Doel: De visie op ‘onderwijs en leren’ is aangescherpt. 
Feitelijke resultaten: Zoals bij 1.1 ‘Terugblik 2019-2020’ uitgebreid is beschreven heeft de 
school enorm geïnvesteerd in onderwijs en leren. Hoe willen we dat ons onderwijs eruit ziet en 
wat is daarvoor nodig? Zo zijn de PTA’s en de studiewijzers allemaal herschreven aan de hand 
van een eenduidig format en is het PTA in Somtoday (leerlingvolgsysteem) ontsloten zodat het 
voor zowel leerlingen als ouders duidelijk is wat er wanneer precies moet gebeuren. Tijdens 
verschillende overlegmomenten heeft het onderwijs en leren steeds centraal gestaan. Zo is er 
nu een examencommissie die zich buigt over o.a. het schoolexamen en de kwaliteit van de 
toetsen. En er is een examendossier ontwikkeld voor de leerlingen van de praktijkafdeling. 
Analyse en conclusie: Schooljaar 2020-2021 zal deze ontwikkeling worden gecontinueerd. Ook 
de PTO’s worden herschreven en in som gehangen. Er zullen sectie overleggen plaatsvinden 
waar o.a. wordt toegewerkt naar een doorlopende lijn in het lesaanbod en de aanpak. En voor 
elke afdeling worden drie informatiemappen ontwikkeld waarin precies beschreven staat hoe 
het onderwijs er in de afdelingen uit ziet. 

5
. 

Doel: De eerste stappen m.b.t. vakgebied overstijgend werken zijn gezet. 
Feitelijke resultaten: Het leerteam M&M (Mens en Maatschappij) heeft in schooljaar 2019-
2020 alle voorbereidingen getroffen om in schooljaar 2020-2021 een goede start te kunnen 
maken met de nieuwe vakoverstijgende methode M&M. De methode M&M verbindt de 
vakken economie, geschiedenis en aardrijkskunde. Vanuit verschillende thema’s werken de 
leerlingen aan verschillende eindproducten. Middels M&M worden de leerlingen gestimuleerd 
om actief, zelfstandig en samenwerkend te leren.  Het leerteam heeft het onderbouwteam 
geschoold,  heeft een projectdag georganiseerd, heeft onderzocht of alle kerndoelen aan bod 
komen en heeft het eerste project ontwikkeld.  
Analyse en conclusie: Gezien alle voorbereidingen zijn getroffen kan er in schooljaar 2020-
2021 gewerkt worden met de vakoverstijgende methode. Het leerteam is verantwoordelijk 
voor een gedegen en zorgvuldige implementatie en ondersteunt en begeleidt waar nodig. 

6
. 

Doel: Mentortijd is opgenomen in het lesprogramma 
Feitelijke resultaten: In de onder- en bovenbouw is het mentoruur toegevoegd aan de roosters 
van de leerlingen.  Het mentoruur is het opgenomen in de lessentabel, waarin staat 
beschreven hoeveel uren les er per vak wordt gegeven. Tevens starten alle leerlingen in de 
onderbouw elke dag met een mentorkwartier. 
Analyse en conclusie: Een ieder is zeer tevreden met het mentoruur en dus is er besloten dat 
dit onderdeel blijft van ons lesaanbod. 

7
.  

Doel: Het crisisprotocol is geïmplementeerd. 
Feitelijke resultaten: Schooljaar 2018-2019 heeft het leerteam veiligheid een crisisprotocol 
ontwikkeld. In dit crisisprotocol is beschreven wat te doen bij crisis. Te denken aan: een 
geweldsincident, zedenmisdrijf, radicalisering, suïcide, medische noodsituatie etc. In schooljaar 
2019-2020 hebben onderdelen van dit protocol centraal gestaan tijdens de professionele 
ontmoetingen.  
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Analyse en conclusie: Schooljaar 2020-2021 zullen de professionele ontmoetingen wederom 
worden ingevuld a.d.h.v. het crisisprotocol. 

8
. 

Doel: De SEO-leerlijn is geïmplementeerd. 
Feitelijke resultaten: De SEO-leerlijn is gedeeltelijk geïmplementeerd. In de leerlijn zijn 
verschillende activiteiten opgenomen ter bevordering van de sociaal emotionele ontwikkeling. 
Te denken aan: Liefde is, Rots en Water, Je lijf je Lief, Semmi weerbaarheid, cyberpesten etc. 
Vanwege covid-19 zijn er vanaf maart geen activiteiten meer georganiseerd. 
Analyse en conclusie: Het leerteam ‘Seo-leerlijn’ is ook in schooljaar 2020-2021 
verantwoordelijk voor het up to date houden van de leerlijn en de uitvoering en organisatie 
van de activiteiten.  

9
. 

Doel: Er is een leerlijn ontwikkeld waarin de sociale & maatschappelijke competenties 
gecombineerd met de competenties ter voorbereiding arbeid zijn opgenomen. 
Feitelijke resultaten: Het ontwikkelen van een schoolstandaard sociale en maatschappelijke 
competenties is één van de ontwikkelingen die centraal staat binnen Stichting Orion. De 
beleidsmedewerker schoolontwikkeling en kwaliteitszorg heeft samen met zorgcoördinatoren 
van de verschillende Orion scholen een schoolstandaard ontwikkeld. 
Analyse en conclusie: In schooljaar 2020-2021 zal deze leerlijn worden geïmplementeerd in de 
praktijkafdeling. Middels deze leerlijn zullen de sociale en maatschappelijke competenties  van 
de leerlingen in kaart worden gebracht. 

1
0
.  

Doel: De sociale en maatschappelijke competenties van onze leerlingen in kaart brengen aan 
de hand de Balanstest (vmbo/ havo) en de schoolstandaard sociale en maatschappelijke 
competenties (praktijkafdeling).  
Feitelijke resultaten: In oktober 2019 is voor het eerst de Klimaatschaal bij 177 leerlingen 
afgenomen. Een tweede afname zou hebben plaatsgevonden in april, maar vanwege covid-19 
is dit niet doorgegaan. De Balanstest zou ook in schooljaar 2019-2020 voor het eerst zijn 
afgenomen, maar dat is ook niet doorgegaan vanwege covid-19. Gezien de schoolstandaard 
sociale en maatschappelijke competenties nog volop in ontwikkeling was, kon daar nog niet 
mee gewerkt worden. 
Analyse en conclusie: Schooljaar 2020-2021 zal de Klimaatschaal twee keer worden 
afgenomen, zal de Balanstest net als de schoolstandaard sociale en maatschappelijke 
competenties één keer worden afgenomen.  

1
1
. 

Doel: Er wordt methode-onafhankelijk getoetst in het vmbo/havo zoals opgenomen in het 
toetsplan. 
Feitelijke resultaten: Binnen het vmbo/ havo worden er methode-gebonden toetsen 
afgenomen, zoals opgenomen in het PTO en PTA. Er wordt nog weinig methode onafhankelijk 
getoetst middels het JIJ! toetsplatform. Middels de JIJ! toetsen wordt in kaart gebracht of de 
leerlingen nog in lijn lopen met hun uitstroomperspectief. 
Analyse en conclusie: Schooljaar 2020-2021 is er een leerteam ‘JIJ! toetsen’ dat een toetsplan 
gaat ontwikkelen m.b.v. JIJ! toetsplatform en gaat vervolgens in de onderbouw de eerste 
methode onafhankelijke toetsen afnemen. De implementatie van de JIJ! toetsen zal gefaseerd 
worden ingevoerd. Eerst de onderbouw en vervolgens de bovenbouw. 

1
2
. 

Doel: Som is zo ingericht dat voor alle leerlingen de cijfers kunnen worden ingevoerd. 
Feitelijke resultaten: Somtoday is heringericht, opgeschoond en de PTA’s zijn erin gehangen 
waardoor het nu mogelijk is om cijfers voor alle leerlingen in te voeren. Ook als die leerlingen 
vakken in verschillende leerjaren en/of niveaus volgen. En het is  mogelijk voor ouders en 
leerlingen de cijfers digitaal in te zien.  
Analyse en conclusie: Schooljaar 2020-2021 zullen de cijfers van de leerlingen van de onder- en 
bovenbouw van het vmbo/ havo in som ingevoerd gaan worden. 

II. Samen passend – in- en extern partnerschap 

13. Doel: Alle mentoren werken op een goede en eenduidige manier samen met leerlingen, ouders 
en SJSO-partners.  
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Feitelijke resultaten: Mentoren zijn het centrale aanspreekpunt voor zowel leerlingen als 
ouders. Dit is bij een ieder binnen de school bekend en is ook zo in de schoolorganisatie 
opgenomen. De zorgcoördinatoren van iedere afdeling koppelen de SJSO partners aan de 
leerlingen en/of ouders. De samenwerking met de SJSO partners krijgt steeds beter vorm 
waardoor we elkaar sneller weten te vinden.  
Analyse en conclusie: Een goede samenwerking tussen leerlingen, ouders en SJSO partners 
blijft de aandacht vragen van de school en zal dus ook in schooljaar 2020-2021 terugkomen. 

14. Doel: Alle partners intern en extern voelen zich betrokken bij het OPP. 
Feitelijke resultaten: In schooljaar 2018-2019 is er een nieuw OPP format ontwikkeld en zijn er 
intern afspraken gemaakt over wie wat invult (opgenomen in een schrijfwijzer). In dit OPP 
format zijn tevens de doelen van onze SJSO partners opgenomen. Dit vanuit de visie 1-leerling-
1-plan. Daarnaast is de zorgcyclus ontwikkeld waarin is opgenomen wanneer het OPP met 
ouders en/of externe partijen wordt besproken.  
=> Per start 2019-2020 heeft de school vanuit efficiency-oogpunt er voor gekozen om het 
tweedelige opp terug te brengen tot één deel. 
Analyse en conclusie: Als school zijn we tevreden met de mate waarin de partners zich intern 
en extern betrokken voelen bij het OPP. Neemt niet weg dat het belangrijk is dat hier blijvend 
aandacht voor is. 

15. Doel: Het schoolondersteuningsplan is up-to-date. 
Feitelijke resultaten: Het zorgteam van Orion College Drostenburg heeft het 
schoolondersteuningsplan (de doelgroepbeschrijving)  herschreven. De doelgroep is opnieuw 
in kaart gebracht met de daarbij horende onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de 
leerlingen. Vervolgens is beschreven hoe wij als school tegemoet komen aan deze behoeften, 
uitgewerkt in een zorgpiramide, de schoolstandaard en een beschrijving van de (interne en 
externe) zorgpartners. Tenslotte is zowel de eind- als de tussentijdse uitstroom opgenomen.  
Analyse en conclusie: Het doel is behaald. 

III. Samen lerend – leren van en met elkaar 

16. Doel: Het team voelt zich niet meer alleen verantwoordelijk voor zijn/ haar eigen vak maar 
voelt zich verantwoordelijk voor de hele school 
Feitelijke resultaten: Tijdens de stakingsdag van 30 januari 2020 hebben we als team gekeken 
wat ons nog te doen staat a.d.v. de volgende onderwerpen: onderwijs- en 
ondersteuningsbehoeften, didactisch aanbod, passend toekomstperspectief, profielen en 
onderwijs op maat. Vervolgens is alle input verzameld, is een prioritering aangebracht en is 
nagedacht over hoe hier vorm aan te geven. Hieruit zijn o.a. de leerteams ontstaan. Teamleden 
konden zelf aangeven met welk onderwerp ze affiniteit hebben. Daarnaast is als onderdeel van 
het werkverdelingsplan een takenlijst ontwikkeld waarin alle taken binnen de school zijn 
opgenomen. Ook hier konden teamleden zelf aangeven welke taak zij wilden hebben. Vanwege 
de covid-19 periode hebben de docenten zich met name gericht op het afstandsonderwijs 
waardoor de schoolontwikkeling op een lager pitje heeft gestaan. 
Analyse en conclusie: Schooljaar 2020-2021 wordt de schoolontwikkeling verder vorm gegeven 
waarin het team aan zet is. 

17. Doel: Het team heeft meer zicht gekregen op hoe implementatietrajecten eruit zien, hoe er 
cyclisch gewerkt moet worden, hoe je verantwoordelijkheden kunt delen etc. 
Feitelijke resultaten: Tijdens de leerteam bijeenkomsten is veel gesproken over hoe een 
implementatietraject eruit moet zien. Te denken aan bijvoorbeeld het leerteam M&M dat een 
nieuwe methode wil implementeren en het leerteam LOB dat het werken a.d.h.v. het 
instrument van AMN heeft geïmplementeerd. Tijdens het werken in leerteams zijn taken 
verdeeld en is er een eerste stap gezet in het cyclisch werken.  
Analyse en conclusie: Schooljaar 2020-2021 zal deze ontwikkeling worden gecontinueerd, 
waarbij de focus op de PCDA (Plan Check Do Act) cyclus zal liggen. Waar in de cyclus sta je en 
wat is ervoor nodig om een volgende stap te kunnen zetten. 
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IV. De basis is en blijft op orde 

18. Doel: Het schoolveiligheidsplan (+ alle daaraan gekoppelde protocollen) zijn up-to-date en 
bekend bij het team. 
Feitelijke resultaten: Het schoolveiligheidsplan is niet up to date gemaakt, het doel zal 
meegenomen worden naar het nieuwe schooljaar. 
Analyse en conclusie: Doel wordt meegenomen naar schooljaar 2020-2021. 

19. Doel: De regels en afspraken binnen de school zijn bij alle medewerkers en leerlingen bekend. 
Feitelijke resultaten: In schooljaar 2018-2019 zijn tijdens een studiedag alle regels en 
afspraken onder de loep genomen en indien nodig aangepast. Aan de start van schooljaar 
2019-2020 zijn deze regels gedeeld met het docententeam. De docenten hebben de regels 
vervolgens met de leerlingen besproken tijdens het mentoruur. 
Analyse en conclusie: Schooljaar 2020-2021 gaan de teamleiders starten met 
klassenobservaties. Tijdens deze observaties zal er o.a. worden gekeken naar het naleven van 
deze regels. Gebeurt dit allemaal op dezelfde manier en handelen wij als school hierin 
eenduidig? Zijn wij als school voldoende voorspelbaar en daardoor veilig voor de leerlingen? 
Indien dit niet het geval is zal dit een nieuwe speerpunt gaan worden. 

20. Doel: Er zijn vaste regels en afspraken hoe om te gaan met ongewenst gedrag, opgesteld vanuit 
het traumasensitieve gedachtengoed. 
Feitelijke resultaten: Zie de beschrijving van doel 19. Er wordt gekeken naar alle schoolbrede 
regels en afspraken. 
Analyse en conclusie: Schooljaar 2020-2021 zal de focus liggen op een veilig schoolklimaat. 
Schooljaar 2021- 2022 zal het team geschoold worden in traumasensitief lesgeven. Daarvoor is 
het belangrijk dat er een stevige basis staat. 

 

 Mee te nemen beleidsdoelen 2020-2021 

1. Implementatie leer- en loopbaan oriëntatie en - begeleiding. 

2. De gestandaardiseerde PTO’s zijn ontsloten in Somtoday. 

3. Zowel de praktijkafdeling als de onderbouw vmbo/havo beschrijven in een informatiemap hoe 
er in die afdelingen wordt gewerkt. 

4. De sociale en maatschappelijke competenties van onze leerlingen in kaart brengen aan de hand 
de Balanstest (vmbo/ havo) en de schoolstandaard sociale en maatschappelijke competenties 
(praktijkafdeling).  

5. Er wordt methode-onafhankelijk getoetst middels de JIJ! toetsen in het vmbo/havo zoals 
opgenomen in het toetsplan. 

6. In de praktijk worden de leerlingen getoetst middels AMN Taal- en Rekentoetsen. Deze toetsen 
blijken niet geschikt, omdat deze toetsen F1 als norm hebben. Onze leerlingen scoren 
voornamelijk daar onder. Daarentegen zijn we aan het onderzoeken of  de CITO toets VSO 
praktijk en arbeid een goed alternatief is. 

7. Het schoolveiligheidsplan (+ alle daaraan gekoppelde protocollen) zijn up-to-date en bekend bij 
het team. 

87. Er wordt toegewerkt naar traumasensitief lesgeven (TSL) middels professionalisering van het 
docententeam. 

 

1.3 Behaalde leerlingresultaten 
Hieronder enkele overzichten van de behaalde leerlingresultaten.  
 

1.3.1 Schoolanalyse 
Didactische resultaten 

Diploma 2019-2020 2018-2019 2017-2018 2016-2017 2015-2016 

praktijk 10* 5* 17 7 8 

vmbo-bb 6 2 1 3 8 
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vmbo-kb 7 4 2 4 2 

vmbo-t 6 2 8 8 3 

havo 2 5 7 7 7 

*Het gaat om de diploma’s: diploma praktijk, diploma mbo Entree verkoop/retail, keukenassistent 

(KAS) en keukenbediening (BAS).  

 

Certificaten 2019-2020 2018-2019 

havo 27 8 

vmbo-tl 35 18 

Praktijk 1 getuigschrift 4 getuigschriften 

 

KSE examens 2019-2020 

niveau 1 4 

niveau 2 4 

 

 
Analyse en conclusie 
In de praktijk is er een groot verschil tussen het aantal leerlingen dat een diploma heeft gekregen 
afgelopen jaren. Minister Slob heeft in schooljaar 2018-2019 besloten dat alle leerlingen in het 
praktijkonderwijs voortaan een schooldiploma krijgen. De minister wil daarmee de leerlingen de 
erkenning geven die zij verdienen. Om deze reden is het leerlingaantal  in schooljaar 2019-2020 
verdubbeld.  
In het vmbo-bb en vmbo-kb variëren de leerlingaantallen die een diploma hebben gehaald. In het 
schooljaar 2019-2020 hebben alle 13 leerlingen hun diploma gehaald. Een slagingspercentage van 
100%. In dit schooljaar is het centraal examen komen te vervallen, vanwege covid-19. Leerlingen 
hebben op basis van de resultaten van hun schoolexamens een diploma behaald. 
De leerlingen die met een vmbo-t en havo diploma van school gaan is afgenomen. Dit is te verklaren 
vanuit het feit dat er meer leerlingen later instromen en meer leerlingen hebben te maken met een 
‘complexere’ problematiek. Voor deze leerlingen is het moeilijk om een compleet diploma te 
behalen. We zien dan ook een toename van leerlingen die met deelcertificaten van school gaan.  
In de schoolstandaard is geen norm opgenomen waartegen wij de resultaten af kunnen zetten. De 
norm zal in schooljaar 2020-2021 toegevoegd worden aan de schoolstandaard. Een 
slagingspercentage van 100% in het vmbo bb en vmbo kb, een toename van het behaalde aantal 
certificaten en het behalen van de schooldiploma’s door alle leerlingen van de praktijk, maakt dat wij 
als school tevreden zijn met de resultaten.  
 
Percentage ongewijzigd OPP laatste 2 schooljaren 

Vanaf het moment van inwerkingtreden van het nieuwe onderzoekskader (2017) is een school 
verplicht om aan te tonen dat zij bij minimaal 75% van het aantal schoolverlaters het benodigde 
niveau voor de uitstroombestemming uit het ontwikkelingsperspectief heeft bereikt. Dit houdt in dat 
in de laatste twee schooljaren 75% van de OPP’s ongewijzigd moet zijn. Anders dient de school daar 
een verklarend antwoord voor te hebben. 
In onderstaande tabel wordt weergegeven welk percentage leerlingen uitstroomt volgens het OPP-
uitstroomniveau zoals dat aan het einde van  leerjaar 3/ 4 is vastgesteld. 
 

>, =, < 2019-2020 
34 leerlingen 

2018-2019 
27 leerlingen 

Hoger > 0 leerlingen (0%) 3 leerlingen (11%) 

Op niveau = 29 leerlingen (85%) 23 leerlingen  (85%) 

Lager < 5 leerlingen (15%) 1 leerling (4%) 
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Analyse en conclusie 
Zowel dit schooljaar als voorgaande schooljaren heeft de school de norm van 75% behaald. 29 
leerlingen zijn op het niveau uitgestroomd zoals de laatste twee jaar in het OPP is opgenomen.  
Het percentage OPP’s dat naar boven is bijgesteld is afgenomen in het schooljaar 2019-2020. Dit 
komt doordat er geen leerlingen meer in vmbo-tl niveau worden geplaatst die eigenlijk vmbo-kb 
niveau hebben. Dit werd in het verleden soms gedaan omdat de leerlingen niet naar de OSB konden 
(vanwege fysieke beperkingen) en geen affiniteit hadden met het profiel E&O. 
Het percentage OPP’s dat naar beneden is bijgesteld is toegenomen. Drie leerlingen zijn naar arbeid 
uitgestroomd in plaats van vervolgonderwijs. Voor deze drie leerlingen bleek een PRO ROC traject 
(mbo 1/ uitstroomprofiel vervolgonderwijs) te hoog gegrepen. Twee leerlingen zijn uitgestroomd 
naar dagbesteding in plaats van naar arbeid. Deze twee leerlingen zaten in een klas voor leerlingen 
met extra-ondersteuningsbehoeften. Gaandeweg is gebleken dat arbeid (nog) niet haalbaar was.  
Als school zijn we tevreden met het feit dat leerlingen niet langer onnodig te hoog worden 
ingeschaald en met het behalen van de norm. 
 
Sociaal en maatschappelijke resultaten 
Zie paragraaf 1.5.1 voor de sociaal maatschappelijke resultaten en de conclusie/ analyse. 
 
1.3.2 Uitstroom en bestendiging 
In deze paragraaf presenteren wij de gegevens die betrekking hebben op de einduitstroom, de 
tussentijdse uitstroom en de bestendigingsgegevens.  
 
Uitstroombestemmingen + bestendiging afgelopen drie schooljaren (meerjarenperspectief) 
Einduitstroom 2019-2020 

Uitstroombestemmingen  34 leerlingen 

dagbesteding 3 

beschermde arbeid 4 

arbeid 2 

MBO 1 2 

MBO 2 7 

MBO 3 7 

MBO 4 7 

HBO 2 

 

Tussentijdse uitstroom 2019-2020 
Uitstroombestemmingen  17 leerlingen 

hulpverlening 3 

MBO 1 8 

MBO 2 1 

Ander VSO 2  

Vavo 2 

onbekend 1  

 

Einduitstroom 2018-2019 
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Uitstroom 

bestemmingen 

 

27 leerlingen 
plaats 

bestendigd 

Aantal leerlingen 

niet plaats 

bestendigd 

Percentage 

plaats 

bestendigd 

Toelichting op niet 

plaat bestendigd 

Arbeid 5 0 100%  

MBO niveau 1 9 

 

1 87,5% 1 leerling is gestopt 

MBO niveau 2 5 1 80% 1 leerling werd alsnog 

toe- gelaten tot mbo 3 

MBO niveau 3 1 0 100%  

MBO niveau 4 1 0 100%  

HBO 5 0 100%  

VaVo 1 1 0% 1 lln is niet gestart, 

reageert niet op onze 

berichten 

 
Tussentijdse uitstroom 2018-2019 

Tussentijdse 

uitstroom 

bestemmingen 

37 leerlingen 

plaats bestendigd 

Aantal 

leerlingen niet 

plaats 

bestendigd 

Percentage 

plaats 

bestendigd 

Toelichting op niet plaats 

bestendigd 

MBO 1 11 2 81,8% 1 leerling gestopt, 

onbereikbaar; 1 leerling 

gestopt en bij ouder gaan 

werken. 

MBO 2  1 1 0% 1 leerling naar particuliere 

opleiding gegaan, start is 

daar  niv. 1. 

MBO 4 1 

 

0 100%  

VaVo  4 1 75% 1 leerling zit thuis na 

operatie, onduidelijk welk 

vervolg. 

ander VSO  8 

 

0 100%  

particuliere 

school (vwo) 

1 1 0% Leerling is uitgeschreven, 

reden onbekend. 

regulier VO 4 

 

0 100% 1 leerling onbereikbaar. 

hulpverlening  

(Bascule, Leo 

Kannerhuis, 

Perspectief 

7 5 29% Van 2 leerlingen onbekend, 

1 leerling zit thuis 

(onduidelijk of gemeente 

betrokken is) en via 
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Diemen, 

Koppeling) 

gemeente is 1 leerling over 

naar behandeling.   

En, 1 leerling is  alsnog naar 

MBO 1  gegaan.  

 
Einduitstroom 2017-2018 

Eind 
Uitstroom- 
bestemmingen  

45 leerlingen 
plaats 
bestendigd 

Aantal 
leerlingen niet 
plaats 
bestendigd 

Percentage 
plaats 
bestendigd 

Toelichting op niet 
plaats bestendigd 

dagbesteding 

 

1 1 0% Leerling wordt begeleid 

door de gemeente 

beschermde 

arbeid 

2 1 50% 1 leerling zit thuis, wordt 

door gemeente begeleid 

arbeid 

 

3 0 100%  

MBO 1 11 3 73 % 3 leerlingen thuis: 2 

leerlingen hebben een 

Wajong uitkering 

MBO 2 

 

6 2 66,6 % 1 leerling volgt  een LOI 

opleiding; 1 leerling 

hulpverlening. 

MBO 3 4 2 50% 1 leerling thuis vanwege 

gezondheid.1 leerling  

hulpverlening c.q. 

behandeling 

MBO 4 

 

8 1 87,5% 1 leerling zit thuis i.v.m. 

intensieve 

hulpverlening. 

HBO 5 3 60% 2 leerlingen zijn gestopt 

waarvan  1 thuiszitter is 

én een LOI opleiding 

doet en 1 naar MBO 

opleiding gegaan. En 1 

leerling heeft een 

tussenjaar genomen en 

is eerst gaan werken. 

VaVo 3 1 66,6% 1 leerling heeft vanwege 

ziekte moeten stoppen. 

ander VSO 

 

1 0 100% nvt 

regulier VO 

 

1 0 100% nvt 

 

Tussentijdse uitstroom 2017-2018 
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tussentijdse 

uitstroom 

bestemmingen  

31 leerlingen  Aantal leerlingen niet 

plaats bestendigd 

Percentage 

plaats 

bestendigd 

Toelichting op niet 

plaats bestendigd 

dagbesteding 1 1 0%  

arbeid 2 2 0%  

MBO 1 7 0 100%  

MBO 2 1 0 100%  

MBO 3 1 0 100%  

MBO 4 2 0 100%  

VaVo 1 1 0% is gaan werken 

ander VSO 3 1 66,6% 1 leerling is gestopt 
op nw. VSO en 
overgedragen aan 
gemeente 

thuiszitters + 
overgedragen 
aan gemeente  

5 0 100%  

hulpverlening 6 2 0% 1 leerling is gaan 
werken en 1 leerling 
naar begeleid 
wonen traject + 
behandeling 

regulier VO 2 0 100%  

 

Einduitstroom 2016-2017 

Eind 
Uitstroom- 
bestemmingen  

Aantal leerlingen 
plaats bestendigd 

Aantal 
leerlingen niet 
plaats 
bestendigd 

Percentage 
plaats 
bestendigd 

Toelichting op niet 
plaats bestendigd 

Arbeid 5 0 100%  

mbo niveau 1-2 4 1 80% Opleiding bleek niet 
haalbaar, hij is 
overgedragen aan de 
Gemeente 

mbo niveau 3-4 11 1 92% 1 leerling is gestopt en 
aan het werk gegaan 

hbo 7 0 100%  

Totaal 27 2 93%  

 

Analyse en conclusie 
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We spreken van einduitstroom  wanneer een leerling aan het eind van het schooljaar uitstroomt na 
praktijk 5, vmbo 4 of havo 5. Bij alle eerdere uitstroom is sprake van tussentijdse uitstroom.  
Er lijkt in de jaren 2017-2018, 2018-2019 en 2019-2020 relatief vaak sprake van tussentijdse 
uitstroom. Dit zou kunnen worden verklaard door de veranderende doelgroep zoals is gebleken uit 
de analyse van onze leerlingenpopulatie, zoals die gemaakt is in 2019-2020, en is vastgelegd in onze 
doelgroepbeschrijving. Uit deze analyse is gebleken dat het percentage leerlingen dat opgaat voor 
een volledig diploma de afgelopen jaren is afgenomen. Dit betekent dat het voor een deel van onze 
leerlingen een optie zou kunnen zijn om zonder diploma voortijdig uit te stromen naar een MBO-1 
opleiding (drempelloos). Daarnaast zien we over de afgelopen schooljaren steeds dat er een aantal 
leerlingen thuis komt te zitten en wordt overgedragen aan de gemeente / hulpverlening. 
Wat tevens opvalt is het aantal leerlingen dat in 2019-2020 is uitgestroomd naar dagbesteding (3 
leerlingen). Dit gezien het feit dat het uitstroomprofiel dagbesteding geen onderdeel is van het 
onderwijsaanbod van Orion College Drostenburg.  
In 2019-2020 zijn de meeste leerlingen uitgestroomd (einduitstroom) naar mbo 2-3-4. In 2018-2019 
stroomden de meeste leerlingen uit (einduitstroom) naar mbo-1 en mbo-2. In 2017-2018 stroomden 
de meeste leerlingen uit (einduitstroom) naar mbo-1 en mbo-4.  
In 2019-2020 zijn twee leerlingen uitgestroomd naar een HBO opleiding. In 2018-2019 en in 2017-
2018 waren dat vijf leeringen en 2016-2017 stroomden zeven leerlingen uit naar een HBO opleiding. 
Het aantal leerlingen dat met een volledig HAVO diploma uitstroomt naar een HBO opleiding lijkt af 
te nemen. Tegelijkertijd zien we een toename in het aantal behaalde certificaten op onze havo-
opleiding (zie paragraaf 1.3.1 van dit document). 
 
1.3.3 Pedagogisch en didactisch handelen onderwijsgevend personeel 
In schooljaar 2020-2021 zal a.d.h.v. de kijkwijzerdata het leerkrachthandelen in kaart worden 
gebracht. A.d.h.v. de resultaten wordt bepaald wat dat betekent voor de professionalisering (al dan 
niet in samenhang met de behaalde leerlingresultaten). 
 

 Mee te nemen beleidsdoelen 2020-2021 

1. De sociale en maatschappelijke competenties van de leerlingen worden in kaart gebracht 
middels de Balanstest en de schoolstandaard sociale en maatschappelijke competenties. 

 

1.4 Kwaliteitsmetingen 
 
In deze paragraaf geven wij een toelichting op de verschillende kwaliteitsmetingen, te weten het 
zelfevaluatiekader goed onderwijs, de Orion ontwikkelaudit, de tevredenheidsmeting onder 
personeel uit 2020 en de afname van de klimaatschaal.  
 
1.4.1 Interne audit ‘Kwaliteitskader voor goed onderwijs’ 
Zelfevaluatiekader goed onderwijs 
De inspectie hanteert een nieuw onderzoekskader waarop er een aanpassing heeft plaatsgevonden 
in het zelfevaluatiekader goed onderwijs. In 2017-2018 heeft de school een zelfevaluatie uitgevoerd 
op het gebied van onderwijsresultaten en kwaliteitszorg en ambitie en in 2018-2019 is er een 
zelfevaluatie geweest op onderwijsproces en schoolklimaat. In 2019-2020 heeft een ontwikkelaudit 
plaatsgevonden.  
 
Interne audit ‘Kwaliteitskader voor goed onderwijs’ 2019-2020 
De auditcommissie heeft in februari 2020 een ontwikkelaudit afgenomen. Er is gekeken naar 
ontwikkeling op de punten waar Orion College Drostenburg de laatste twee jaar een ‘onvoldoende’ 
of een ‘kan beter’ had gescoord. Kijkende naar de resultaten is er verbetering zichtbaar op het 
kwaliteitsgebied kwaliteitszorg en ambitie. Alle gescoorde onderdelen zijn nu beoordeeld met een 
goed en voldoende. Op de kwaliteitsgebieden onderwijsproces en onderwijsresultaten moet de 
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school nog veel werk verzetten. De auditcommissie heeft aangegeven dat Orion College Drostenburg 
goed weet wat hen te doen staat, dat de school dit goed heeft opgenomen in een verbeterplanning 
en daarom hebben ze er alle vertrouwen in dat de school dit goed gaat oppakken.  
 
1.4.2 Inspectieonderzoek 
Inspectiebezoek 
Er heeft in het schooljaar 2019-2020 geen inspectiebezoek plaatsgevonden. Het laatste 
inspectiebezoek was in juni 2017. De inspectie bezocht onze school toen in het kader van een 
onderzoek naar het oordeel ‘goed’. De inspectie oordeelde dat het “volgen van onze leerlingen op 
het gebied van het verwerven van sociale en maatschappelijke competenties gedurende hun 
schoolperiode” een ontwikkelpunt is. Tevens gaf de inspectie aan: “We zien kansen voor verdere 
ontwikkeling bij de standaarden Pedagogisch klimaat, Zicht op ontwikkeling en Didactisch handelen. 
De school doet er bijvoorbeeld al veel aan om de eenheid in pedagogische benadering van teamleden 
te versterken.” 
 
 

 Mee te nemen beleidsdoelen 2020-2021 

1. De inspectie oordeelde dat het “volgen van onze leerlingen op het gebied van het verwerven 
van sociale en maatschappelijke competenties gedurende hun schoolperiode” een 
ontwikkelpunt is. 

2. Tevens gaf de inspectie aan: “We zien kansen voor verdere ontwikkeling bij de standaarden 
Pedagogisch klimaat, Zicht op ontwikkeling en Didactisch handelen. De school doet er 
bijvoorbeeld al veel aan om de eenheid in pedagogische benadering van teamleden te 
versterken.” 

 
1.4.3 Tevredenheidsonderzoeken (personeel, ouders, externe partners) 
Orion voert elke twee jaar een tevredenheidsonderzoek uit onder alle medewerkers, ouders en 
externe partners die met de scholen samenwerken. De uitkomsten van deze onderzoeken gebruikt 
de school als input bij het opstellen van beleidsdoelen.  
In het voorjaar van 2020 zijn er tevredenheidsonderzoeken afgenomen onder medewerkers, ouders 
en externe partners. De tevredenheid van leerlingen wordt jaarlijks twee maal afgenomen middels 
de klimaatschaal. Met de klimaatschaal wordt tevens de sociale veiligheidsbeleving van de leerlingen 
gemeten. De resultaten hiervan zijn terug te lezen in paragraaf 1.5.1.  
 
Tevredenheidsonderzoeken (personeel, ouders, stakeholders) 
Orion voert elke twee jaar een tevredenheidsonderzoek uit onder alle medewerkers, ouders en 
externe partners die met de scholen samenwerken. De uitkomsten van deze onderzoeken gebruikt 
de school voor het formuleren van verbeterdoelen. In schooljaar 2019-2020 hebben er geen 
tevredenheidsonderzoeken plaatsgevonden vanwege covid-19. Wel heeft er een 
tevredenheidsonderzoek plaatsgevonden onder het personeel. De ruwe data zijn teruggekoppeld 
aan het team (zie afbeelding hieronder). Als gevolg van de intelligente lockdown moet het 
teamgesprek nog plaatsvinden. In onderstaande tabel moet een score van 1 of 2 worden gezien als 
(hoogst) ontevreden en een score als 3 of 4 als (zeer) tevreden.  
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Ruwe data uit tevredenheidsonderzoek ‘Werkplezier’ onder medewerkers 

 

1.5 Verslag sociale veiligheid 
Om onze school veiliger te kunnen maken, is het van belang dat er zicht is op de veiligheidssituatie 
binnen onze school. Voor de fysieke veiligheid en arbeidsomstandigheden wordt dit vastgesteld in de 
Risico-inventarisatie & Evaluatie. Voor het bekijken en evalueren van de sociale veiligheid binnen 
onze school, maken wij jaarlijks aan het eind van het schooljaar een verslag van de sociale veiligheid. 
We staan stil bij de activiteiten van afgelopen schooljaar ter verbetering van de sociale veiligheid en 
het resultaat hiervan. Ook worden incidenten, klachten en andere ongeregeldheden geanonimiseerd 
vermeld en geanalyseerd.  
 
1.5.1 Klimaatschaal 
Tevredenheid leerlingen / klimaatschaal 
De tevredenheid van de leerlingen wordt met ingang van 2017-2018 jaarlijks gemeten aan de hand 
van de klimaatschaal. Van 2012 tot 2017 werd om het jaar een tevredenheidsonderzoek onder 
leerlingen afgenomen. Met ingang van 2017-2018 is het tevredenheidsonderzoek onder leerlingen 
vervangen door de klimaatschaal. Met behulp van de klimaatschaal wordt de sociale veiligheid en het 
welbevinden in kaart gebracht. De ontwikkeling op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling 
zal in kaart worden gebracht aan de hand van Balans (onder- en bovenbouw vmbo/havo) en middels 
de schoolstandaard sociale en maatschappelijke competenties (praktijkafdeling). Omdat het hier gaat 
over de tevredenheid van de leerlingen wordt hieronder de uitslag van de klimaatschaal besproken.  
  
Richtlijnen klimaatschaal 
Volgens richtlijnen van de klimaatschaal is de kwaliteit van onderdelen van de klimaatschaal in orde 
wanneer onder de 10% van de populatie scoort binnen de septielen 1 en 2. De kwaliteit is ook in orde 
als 80% tevredenheid gemeten wordt (septielen 4 t/m 7). Naast deze groepen is sprake van een 
twijfelgroep (septiel 3). 
 

Data 
De klimaatschaal is in oktober / november 2019 afgenomen onder 177 leerlingen. De analyse op 
schoolniveau laat zien dat op het gebied van ‘sfeer in de klas’ 10 leerlingen, ofwel 5.6 %, zorgelijk 
scoort (septiel 1 en 2; zeer laag of laag). 87,6%, ofwel 155 leerlingen, heeft geen problemen met de 
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sfeer in de klas. De twijfelgroep is 6,8%, ofwel 12 leerlingen. De analyses op klasniveau laten zien dat 
er vier klassen zijn waarin één leerling zorgelijk scoort en drie klassen waarin twee leerlingen 
zorgelijk scoren. In de overige 21 klassen wordt geen zorgelijke score op de schaal ‘sfeer in de klas’ 
behaald.  
Volgens de richtlijnen van de klimaatschaal blijkt dat de leerlingen van Orion College Drostenburg 
zich veilig voelen binnen de school en dat hun welbevinden goed is te noemen.  
 
Doelen 
Het doel blijft dat maximaal 10% van de leerlingen een score geeft binnen de septielen 1 en 2 op 
sociale veiligheid. Vanzelfsprekend is het streven dat geen enkele leerling een zorgelijke en/of twijfel 
score behaalt op de sfeer in de klas. Om de juiste acties op schoolniveau te kunnen ondernemen, om 
het doel te bereiken en de sociale veiligheid op school te continueren is een nadere analyse van de 
resultaten noodzakelijk geweest. Er is gekeken hoe het kan dat de leerlingen een zorgelijke score 
behaald hebben en of bepaalde vragen een zorgelijke score gaven. Daarnaast is gekeken of in 
bepaalde afdelingen (praktijkafdeling, onderbouw, bovenbouw, Delta-klassen) vaker een zorgelijke 
score naar voren komt. Aan de hand van deze analyse zijn de volgende verbeterpunten opgesteld 
voor schooljaar 2019-2020:  
 

● De teamleiders zullen met het docententeam de resultaten van de klimaatschaal doornemen 
en met hen bespreken waar mogelijkheden en kansen liggen om de sfeer in de klas te 
bevorderen.  

● De teamleiders zullen observaties in de klassen uitvoeren en dit bespreken met docenten. De 
kijkwijzer wordt hierbij gehanteerd en één van de focuspunten zal zijn: het schoolklimaat.  

○ Als gevolg van de intelligente lockdown gaan de observaties starten in 2020-2021. 
● Schoolbreed zijn contactmomenten met de mentor ingeroosterd. Tijdens deze momenten 

wordt er aandacht besteed aan het bevorderen van het welbevinden van de leerlingen en de 
sociale veiligheid.  

 
Analyse en conclusie 
Volgens de richtlijnen van de klimaatschaal blijkt dat de leerlingen van Orion College Drostenburg 
zich veilig voelen binnen de school en dat hun welbevinden goed is te noemen. Als gevolg van de 
intelligente lockdown is de geplande tweede afname van de klimaatschaal In maart/april 2020 
komen te vervallen. Dit zorgt ervoor dat het effect van de verbeterpunten niet kon worden gemeten. 
Doel blijft om met ingang van 2019-2020 de klimaatschaal halfjaarlijks af te nemen.  
 
1.5.2 Preventiemedewerker sociale veiligheid c.q. coördinator pestbeleid 
Orion College Drostenburg vindt het belangrijk dat alle leerlingen zich veilig voelen op school. 
Daarom wordt er binnen de verschillende afdelingen in de school nauw samengewerkt als het gaat 
om de preventie, signalering en aanpak van pestincidenten. In de preventie van pestincidenten 
wordt tijdens de mentoruren bij de sociale vaardigheidslessen veel aandacht besteed aan het thema 
‘pesten’. Daarnaast worden de gezonde omgangsvormen met leerlingen besproken, is er toezicht van 
medewerkers van de school, ook tijdens vrije momenten en is het voor leerlingen duidelijk bij wie zij 
terecht kunnen op het moment dat er  gepest wordt (mentor, zorgcoördinator/teamleider en/of 
anti-pestcoördinator). Ook heeft een aantal leerlingen uit de praktijkafdeling en onderbouw 
vmbo/havo, in het kader van preventie, een zesvoudige semmi-training gevolgd. De aanmeldingen 
voor deze semmi-trainingen kwamen tot stand naar aanleiding van de groepsbesprekingen. Doel was 
om de weerbaarheid van deze leerlingen te versterken. In het kader van preventie wordt in de ‘Week 
van de Mediawijsheid’ de module cyberpesten schoolbreed aangeboden. Daarnaast worden 
schoolbreed workshops en activiteiten aangeboden die beschreven staan in een sociaal-emotionele 
leerlijn. 
Het streven is dat signalen die duiden op mogelijk pestgedrag direct worden opgepakt. Als een 
mentor of een vakdocent mogelijk pestgedrag waarneemt dan is er direct overleg met de 
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zorgcoördinator van de eigen afdeling. Als deze het niet zelf kan oplossen dan wordt overleg gezocht 
met de anti-pestcoördinator. De anti-pestcoördinator is het eerste aanspreekpunt voor de vier 
zorgcoördinatoren van de verschillende afdelingen.  
 
1.5.3 Klachten 
In het schooljaar 2018-2019 zijn er vier officiële klachten ingediend. Het ging hierbij om een 
meningsverschil met betrekking tot een melding bij veilig thuis, een leerling die te lang geen 
onderwijsaanbod heeft gekregen na de aanmelding, terugkeer na een schorsing met een passend 
aanbod en een afgewezen aanmelding. Drie klachten zijn afgehandeld. Eén klachtafhandeling loopt 
nog. In het schooljaar 2019-2020 zijn geen officiële klachten ingediend. Wel heeft een aantal ouders 
uit één groep aangegeven zaken te missen in het onderwijs(aanbod). Dit heeft geleid tot meerdere 
gesprekken met ouders. En tot een verbeterprogramma voor de praktijkafdeling gericht op onder 
meer de inrichting van het onderwijs, het vormgeven van differentiatie binnen het onderwijsaanbod 
en communicatie rondom de ontwikkelingsperspectieven en stages. Daarnaast hebben meerdere 
ouders van de vmbo- en havo-afdeling aangegeven eenduidigheid te missen in de communicatie 
rondom studieplanning, studiewijzers en communicatie rondom huiswerk en toetsen.   
 
1.5.4 Incidenten 
Tot 2018-2019 werden de incidenten ingevoerd en geanalyseerd in Iris+. Sinds 2018-2019 wordt de 
verslaglegging van de incidenten en afhandeling vastgelegd in Somtoday (leerlingadministratie en -
volgsysteem). In het Crisisprotocol (uit november 2019) is vastgelegd welke soorten incidenten we 
onderscheiden en welke aanpakken we daarop hanteren.  
In het schooljaar 2018-2019 zijn 16 leerlingen voor één dag geschorst geweest en drie leerlingen voor 
twee dagen. Voor één leerling was een verwijderingsprocedure gestart. In het schooljaar 2019-2020 
zijn er geen leerlingen geschorst en/of verwijderd. Wel was het noodzakelijk om in zeven gevallen 
ouders uit te nodigen voor een gesprek op school. In drie gevallen hebben wij tevens de 
buurtregisseur in moeten schakelen. In alle drie de gevallen heeft de buurtregisseur gesprekken 
gevoerd met de betrokken leerlingen. In één geval ging het om sexting, in een ander geval om 
intimidatie en in het derde geval ging het om heling. In alle drie de gevallen verliepen deze 
gesprekken goed, in die zin dat het leidde tot inzicht bij de betrokken leerlingen en dat het gedrag 
stopte.  
 
1.5.5 Schorsingen en verwijderingen 
In het schooljaar 2018-2019 zijn 16 leerlingen voor één dag geschorst geweest en drie leerlingen voor 
twee dagen. Voor één leerling was een verwijderingsprocedure gestart. In het schooljaar 2019-2020 
zijn er geen leerlingen geschorst en/of verwijderd. Dit zou gezien kunnen worden als een signaal dat 
de school als som der delen steeds beter draait.  
 
1.5.6 Inzet SJSO 
In schooljaar 2019-2020 zijn we, net als vorig schooljaar, met drie SJSO aanbieders in de school 
gestart. Vanuit Spirit zijn er twee medewerkers werkzaam. Beiden waren bij aanvang van het 
schooljaar gekoppeld aan vaste groepen. Vanuit Cordaan zijn er 5 medewerkers werkzaam die 
praktijk- en vmbo-basis/kader leerlingen individueel begeleiden. Vanuit Altra zijn er twee 
medewerkers werkzaam die een aantal leerlingen en ouders intensief begeleiden, middels een 
zogenoemd ATOS traject. In totaal hebben er ongeveer 70 leerlingen begeleiding van één van deze 
SJSO medewerkers gehad.  
In het schooljaar 2019-2020 heeft Spirit ongeveer 15 leerlingen uit de Delta klassen, 10 leerlingen uit 
de doorstroomklas en 5 leerlingen uit de bovenbouw vmbo/havo begeleid. Het gaat bij deze 
leerlingen veelal om langdurige trajecten waarbij de SJSO medewerker gedurende de gehele periode 
dat de leerling op school is beschikbaar is voor deze leerling. De aantallen zijn bij benadering, omdat 
de begeleiding van de leerlingen niet op alle momenten van het schooljaar even intensief is en hier 
wisselingen in plaats kunnen vinden. Dit geldt ook voor de begeleiding van Cordaan, waar schooljaar 
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2019-2020 ongeveer 40 leerlingen gebruik van hebben gemaakt binnen onze school. Het gaat hierbij 
met name om de leerlingen van de praktijkafdeling en de bovenbouw vmbo-basis/kader. De 
begeleiding richt zich op de hulpvraag die door zowel de zorgcoördinator, de mentor als de 
begeleider is geformuleerd. Wanneer de opgestelde doelen zijn behaald wordt getracht de 
begeleiding af te bouwen. In het schooljaar 2019-2020 heeft ATOS 10 leerlingen begeleid.  
 
Analyse en conclusie 
Schooljaar 2019-2020 heeft geleid tot nieuwe inzichten betreffende de vormgeving van de 
samenwerking met de externe partijen binnen de school. Zo wordt duidelijk dat de vraag naar meer 
intensieve hulpverleningstrajecten, waarbij de verbinding wordt gemaakt tussen school, thuis en 
hulpverlening, groter is dan dit schooljaar wordt aangeboden. Daarnaast wordt duidelijk dat het 
belangrijk is dat de school een helder beleid heeft op de inzet en werkwijze van de SJSO 
medewerkers en dat zij een duidelijke taakomschrijving krijgen van waaruit zij aangestuurd kunnen 
worden. De school heeft zichzelf als doel gesteld om schooljaar 2020-2021 te starten met een 
duidelijke werkwijze voor alle externe SJSO partijen. Hierbij zal een onderscheid gemaakt worden 
tussen de verbindende hulpverleningstrajecten die geboden zullen worden door ATOS en Levvel en 
de individuele begeleiding die Cordaan biedt binnen de school. Daarnaast zullen er meer ATOS- en 
Levvel medewerkers worden ingezet op Orion College Drostenburg om te kunnen voorzien in de 
groeiende vraag naar meer intensieve hulpverleningstrajecten binnen de school. Om de 
samenwerking tussen de school en SJSO medewerkers goed te laten verlopen zullen de SJSO 
medewerkers zoveel als mogelijk gekoppeld worden aan een afdeling, zodat zij een vast 
aanspreekpunt hebben. Op deze manier wordt getracht de route voor een aanvraag, de 
verslaglegging en de afstemming zo optimaal mogelijk vorm te geven. 
 
1.5.7 Meldcode 
Over de meldcode zoals daar mee wordt gewerkt op de Orion College Drostenburg het volgende: 

● In november 2013 zijn de aandachtsfunctionarissen kindermishandeling van de school 
getraind.  

● Alle zorgcoördinatoren zij opgeleid tot aandachtsfunctionaris kindermishandeling.  
○ Zij zijn allen lid van de LVAK (landelijke vereniging aandachtsfunctionarissen 

kindermishandeling). 
● In juni 2014 is het team getraind in het signaleren van kindermishandeling. 

○ Voor nieuwe collega’s binnen Orion wordt qua scholing twee maal per jaar gewerkt 
met zogenaamde bezemgroepen. 

● De aandachtsfunctionarissen werken in een vast format om de stappen van de meldcode 
vast te leggen. De aandachtsfunctionarissen hebben onderling maandelijks overleg over de 
lopende meldcodes. 

● In het schooljaar 2019-2020 zijn 3 meldcodes gestart en zijn er 3 meldcodes afgesloten. 
 

 

 Mee te nemen beleidsdoelen 2020-2021 

1. De praktijkafdeling geeft vorm aan differentiatiemogelijkheden binnen het onderwijsaanbod en 
stemt communicatie rondom de ontwikkelingsperspectieven, uitstroomprofielen en stages af 
met ouder(s)/verzorger(s). 

2. Middels de invoering van google classroom wil de school meer eenduidigheid creëren in de 
communicatie rondom studieplanning, studiewijzers en huiswerk. 

3. Handelen vanuit een duidelijke werkwijze voor alle externe SJSO partijen. 
 
 

2. Jaarplan 2020-2021 
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Dit hoofdstuk beschrijft ons jaarplan voor schooljaar 2020-2021. 
De inhoud van dit plan wordt bepaald door de plannen die we eerder hebben beschreven in ons 
schoolplan. Deze plannen worden jaarlijkse bijgesteld of aangevuld op basis van de evaluaties en 
conclusies van het afgelopen schooljaar en eventuele nieuwe ontwikkelingen (landelijk, binnen Orion 
of binnen school).  
 

2.1 Overzicht beleidsdoelen 2020-2021 
Hier volgt een lijst van de beleidsdoelen voor schooljaar 2020-2021. 
Deze beleidsdoelen zijn gebaseerd op: 
- het schoolplan (SP) 2019-2023 
- het schoolverslag (SV) 2019-2020 (terugblik op de behaalde beleidsresultaten, behaalde 

leerlingresultaten, kwaliteitsmetingen, verslag sociale veiligheid) 
- nieuwe ontwikkelingen (NO). 
 
Onze prioritaire doelen (top 3 doelen) zijn hieronder gearceerd.  

 Overzicht beleidsdoelen 2020 - 2021 Herkomst 
(SP, SV, NO) 

 I Onderwijs voor de toekomst in wonen, werken, welzijn  

1. Implementatie leer- en loopbaan oriëntatie en -begeleiding. SP, SV 

2
. 

Implementatie methode onafhankelijke toets “CITO VSO praktijk en arbeid” op de 
praktijkafdeling (doel later toegevoegd, niet in schoolgids 2020-2021) 

NO 

3
. 

Er wordt toegewerkt naar het creëren van een Maaklab.  SP, SV 

4
. 

Implementatie van de methode Mens & Maatschappij. SP, SV 

5. Er is een visie op burgerschap die voortvloeit uit de visie van de school waarin is 
beschreven hoe het aanbod eruit komt te zien. 

SP, SV 

6. De vakoverstijgende schoolstandaard sociaal- en maatschappelijke competenties en 
de Balanstest worden afgenomen bij de leerlingen.  

SP, SV 

7. Het schoolveiligheidsplan (+ alle daaraan gekoppelde protocollen) zijn up-to-date en 
bekend bij het team. 

SP, SV 

 II Samen passend – in- en extern partnerschap  

8.  De praktijkafdeling geeft vorm aan differentiatiemogelijkheden binnen het 
onderwijsaanbod en stemt communicatie rondom de ontwikkelingsperspectieven, 
uitstroomprofielen en stages af met ouder(s)/verzorger(s). 

NO 

9. Middels de invoering van google classroom wil de school meer eenduidigheid creëren 
in de communicatie rondom studieplanning, studiewijzers en huiswerk. 

NO 

10. Handelen vanuit een duidelijke werkwijze voor alle externe SJSO partijen. SP, SV 

 III Samen lerend – leren van en met elkaar  

11. Er wordt toegewerkt naar traumasensitief lesgeven (TSL) middels professionalisering 
van het docententeam. 

SP, SV 

 IV De basis is en blijft op orde  

12. Er wordt methode-onafhankelijk getoetst middels de JIJ! toetsen in het vmbo/havo 
zoals opgenomen in het toetsplan. 

NO 

13. De gestandaardiseerde PTO’s zijn ontsloten in Somtoday. NO 

14. Zowel de praktijkafdeling als de onderbouw vmbo/havo afdeling beschrijven in een 
informatiemap hoe er in die afdelingen wordt gewerkt. 

NO 

15. Er zijn in de bovenbouw klassen voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften 
waarbij het onderwijs in dienst staat van het beoogde einddoel/ uitstroomperspectief 
van de leerling.  

NO 
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16. Integratie van de voormalige onderbouw Deltagroepen in de onderbouw 
VMBO/HAVO. Inhoud en organisatie van de lessen worden in lijn gebracht met de 
reguliere onderbouw. De docenten van deze groepen zijn onderdeel van het 
onderbouwteam. (doel later toegevoegd, niet in schoolgids 2020-2021) 

NO 

17. De profielen en de keuzemogelijkheden binnen die profielen sluiten aan bij de 
doelgroep. 

NO 

18.  Het bestrijden van de werkdruk. Ofwel: zo efficiënt en zo voorspelbaar als mogelijk 
werken. (doel later toegevoegd, niet in schoolgids 2020-2021) 

 

 
 

2.2 Aanpak beleidsdoelen 2020-2021 
In deze paragraaf wordt per beleidsdoel uitgewerkt hoe we dat gaan aanpakken.  
 
2.3.1 Onderwijs voor de toekomst in wonen, werken, welzijn 

NR:1 DOELEN 
Implementatie leer en loopbaan oriëntatie en - begeleiding. 

Huidige situatie  Het leerteam LOB heeft de eerste stappen gezet in de implementatie van 
het loopbaanleren. Zo is er een AMN teamscholing geweest, zijn de 
lessen klaar gezet in AMN, is er een leerlijn LOB ontwikkeld, is een deel 
van het docententeam begeleid in hoe er met het instrument gewerkt 
moet worden en hebben leerlingen in kaart gebracht wat hun ambities 
en talenten zijn. 

Speerpunt koers 2023 Er is aandacht voor talentontwikkeling en ambities van de leerling.  

Beoogde resultaten 
2020-2021 

● Het gehele docententeam is bekend met het programma van 
AMN en weet hoe ermee gewerkt moet worden.  

● Het docententeam heeft handvatten gekregen voor een goede 
invulling van het mentoruur. Te denken aan: opdrachten AMN 
maken gericht op talenten en ambities, welbevinden leerlingen 
bespreken (resultaten Klimaatschaal, pesten) net als de doelen 
en het uitstroomperspectief zoals opgenomen in het opp. Wat is 
er nodig voor een goede en passende uitstroom?  

 DOEN 

Aanpak, activiteiten,  
planning 

Het LOB leerteam begeleidt het team bij de volgende stappen in de 
implementatie van leer en loopbaan oriëntatie en -begeleiding.  Daarbij 
zal het team praktische tips krijgen voor de invulling van het mentoruur. 
Er zijn in het jaarrooster vaste leerteam bijeenkomsten opgenomen. 

Betrokkenen, taken en 
verantwoordelijkheden 

De teamleider/ adjunct directeur zal zitting nemen in het leerteam. Zij zal 
de resultaten monitoren en het onderwerp regelmatig agenderen op 
vergaderingen. Zij zal de resultaten terugkoppelen in het MT. 

Benodigde 
voorwaarden en 
middelen 

Het leerteam heeft tijd nodig voor de implementatie en er wordt gewerkt  
met het instrument AMN (licenties). 

 DATA & DUIDEN 

Criteria en wijze van 
evaluatie 

Als eind schooljaar zowel in de onder- als bovenbouw op een eenduidige 
manier gewerkt wordt tijdens het mentoruur, zijn wij als school tevreden. 
Dit wordt middels klassenobservaties in kaart gebracht. 

 

 

NR:2 DOELEN 
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Implementatie methode onafhankelijke toets “CITO VSO praktijk en 
arbeid” op de praktijkafdeling. (doel later toegevoegd, niet in schoolgids 
2020-2021) 

Huidige situatie  In de praktijk worden de leerlingen getoetst middels AMN Taal- en 
Rekentoetsen. Deze toetsen blijken niet geschikt, omdat deze toetsen F1 
als norm hebben. Onze leerlingen scoren voornamelijk lager dan F1.  
Daarom zijn we aan het onderzoeken of  de CITO toets VSO praktijk en 
arbeid een goed alternatief is. 

Speerpunt koers 2023 De CITO toets VSO praktijk en arbeid wordt gebruikt naast het LVS van de 
praktijkafdeling. 

Beoogde resultaten 
2020-2021 

Implementatie van de CITO toets VSO praktijk en arbeid in de 
praktijkafdeling. 

 DOEN 

Aanpak, activiteiten,  
planning 

- De werkgroep onderzoekt welke toetsen er bestaan voor de 
praktijkafdeling. 
- Als er een keuze gemaakt gaat de werkgroep zich buigen over de 
implementatie. 
- Streven is om in januari alle leerlingen van de praktijk te toetsen 

Betrokkenen, taken en 
verantwoordelijkheden 

De teamleider van de praktijkafdeling stuurt dit proces aan 

Benodigde 
voorwaarden en 
middelen 

 

 DATA & DUIDEN 

Criteria en wijze van 
evaluatie 

Als de  de CITO toets VSO praktijk en arbeid vanaf januari 2021 cyclisch 
planmatig wordt afgenomen zal het doel worden behaald.  

 
 

NR:3 DOELEN 
Er wordt toegewerkt naar het creëren van een Maaklab.  

Huidige situatie  Het is niet meer zo dat alle leerlingen binnen het vmbo/ havo  uitstromen 
naar het vervolgonderwijs met een diploma op zak. Voor deze leerlingen 
is het belangrijk dat het aanbod beter gaat aansluiten op hun 
vervolgbestemming. Onder deze leerlingen is er grote behoefte om te 
werken in een inspirerend atelier, waar volop wordt ingezet op co-
creatie, talenten, de ontwikkeling van technische competenties en 
innovatie.  
O&O sluit hierop aan maar wordt alleen aangeboden in klassen voor 
leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. Verder is er weinig 
aanbod dat hierop aansluit. 

Speerpunt koers 2023 ● Een leven lang leren: waarbij aandacht is voor een actief lerende 
houding, verschillende leerstijlen en de zelfredzaamheid van de 
leerling. 

● Er is aandacht voor de talentontwikkeling en ambities van de 
leerling. 

● Een passend toekomstperspectief, waarbij de lat hoog wordt 
gelegd. 

Beoogde resultaten 
2020-2021 

● Het vak onderzoek en ontwerp (O&O) wordt aangeboden in de 
klassen voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften en in 
de onderbouw en praktijk. 
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● Op alle devices zijn  programma’s geïnstalleerd voor 
programmeren en ontwerpen. 

● Het vak O&O wordt gegeven In lokaal 2.19/ 2.01, waarbij er 
ruimte vrij gemaakt moet worden voor de materialen van O&O. 

● Er wordt in kaart gebracht welke materialen in een Maaklab 
aanwezig moeten zijn en vervolgens wordt hier een begroting 
van gemaakt. 

● Er wordt onderzocht of het MVI profiel bij onze doelgroep 
aansluit en indien dit zo is wordt in kaart gebracht wat ervoor 
nodig is om dit te realiseren. 

 DOEN 

Aanpak, activiteiten,  
planning 

Zie hierboven. 
Voor december moet duidelijk zijn of we het profiel MVI gaan aanbieden. 

Betrokkenen, taken en 
verantwoordelijkheden 

Er is een leerteam Maaklab die dit traject aanstuurt en uitvoert in 
samenwerking met de directie. 

Benodigde 
voorwaarden en 
middelen 

● Tijd 
● Geld 
● Materialen 

 DATA & DUIDEN 

Criteria en wijze van 
evaluatie 

Indien de resultaten (zoals hierboven zijn beschreven) zijn behaald, zijn 
wij als school tevreden.  

 
 

NR:4 DOELEN 
Implementatie van de methode Mens & Maatschappij. 

Huidige situatie  Zie beschrijving: 1.2 Behaalde beleidsdoelen, doel 5. 

Speerpunt koers 2023 We werken met een innovatief curriculum met duidelijke doorgaande 
leerlijnen die elkaar ondersteunen en maatwerk mogelijk maakt. 

Beoogde resultaten 
2020-2021 

De methode Mens en Maatschappij is geïmplementeerd.  

 DOEN 

Aanpak, activiteiten,  
planning 

● Het leerteam begeleidt en ondersteund het docententeam. 
● Het leerteam ontwikkelt de thema’s/ projecten. Dit gezien er 

voor 50% wordt gewerkt vanuit de methode en de andere 50% is 
thematisch onderwijs. 

● Het leerteam onderzoekt of M&M ook in leerjaar 2 aangeboden 
gaat worden. 

● Indien hiervoor wordt gekozen zal het leerteam alle bijbehorende 
werkzaamheden verrichten (zie sv 2018-2019/ jp 2019/ 2020) om 
dit mogelijk te maken.  

Betrokkenen, taken en 
verantwoordelijkheden 

De teamleider van de onderbouw heeft sitting in het leerteam en koppelt 
de ontwikkelingen terug in het MT. 

Benodigde 
voorwaarden en 
middelen 

● Tijd 
● De methode M&M 

 DATA & DUIDEN 

Criteria en wijze van 
evaluatie 

Als school zijn we tevreden als de methode M&M is geïmplementeerd. 
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NR:5 DOELEN 
Er is een visie op Burgerschap die voortvloeit uit de visie van de school 
waarin is beschreven hoe het aanbod eruit komt te zien. 

Huidige situatie  Er is geen (aparte) visie op Burgerschapsonderwijs. Burgerschap wordt 
niet als apart vak onderwezen. De school is zoekende hoe hier vorm aan 
te geven. 

Speerpunt koers 2023 ● We werken met een innovatief curriculum met duidelijke 
doorgaande leerlijnen die elkaar ondersteunen en maatwerk 
mogelijk maakt. 

● Een leven lang leren: waarbij aandacht is voor een actief lerende 
houding, verschillende leerstijlen en de zelfredzaamheid van de 
leerling. 

Beoogde resultaten 
2020-2021 

● Er is een visie op Burgerschap die voortvloeit uit de visie van de 
school. 

● Er wordt een keus gemaakt in hoe het Burgerschapsonderwijs 
eruit moet komen te zien. Bieden we dit geïntegreerd aan of 
geïntegreerd en als apart vak of geïntegreerd en thematisch? 

 DOEN 

Aanpak, activiteiten,  
planning 

● Er is een leerteam Burgerschap, waarin zes collega’s deelnemen. 
Iedere afdeling is vertegenwoordigd. 

● Het leerteam wordt begeleid door Bureau Common Ground 
(auteurs van het handboek Burgerschap) bij het ontwikkelen van 
een visie en het maken van een keus hoe er op OCD invulling aan 
wordt gegeven. 

● Tijdens verschillende vergaderingen zal het leerteam Burgerschap 
het team vragen om actief mee te denken om zo te komen tot 
een gedragen visie + bijbehorend aanbod. 

● Na iedere training geeft het leerteam een terugkoppeling in de 
memo, zodat het team betrokken blijft. 

● In klas 3a en 3b wordt  burgerschap als vak gegeven 
(proeftuintje) om zo te ervaren of dit werkt.  

Betrokkenen, taken en 
verantwoordelijkheden 

Het leerteam is sturend in dit traject. De teamleider bovenbouw koppelt 
in het MT de ontwikkelingen terug. 

Benodigde 
voorwaarden en 
middelen 

● Tijd 
● Geld voor de financiering van de begeleiding van Common 

Ground  
● Handboek Burgerschap 

 DATA & DUIDEN 

Criteria en wijze van 
evaluatie 

Indien er een visie op Burgerschap is die aansluit op de visie van de 
school en er is bepaald hoe wij als school hier concreet invulling aan gaan 
geven zijn wij als school tevreden.  

 
 

NR:6 DOELEN 
De vakoverstijgende schoolstandaard sociaal- en maatschappelijke 
competenties en de Balanstest worden afgenomen bij de leerlingen. 

Huidige situatie  Het zorgteam heeft in schooljaar 2018- 2019 onderzoek gedaan naar 
welke instrumenten goed de sociaal emotionele ontwikkeling van onze 
doelgroep in kaart kunnen brengen. Voor de vmbo en havo is gekozen 
voor de Balanstest (onderdeel van AMN) en voor de praktijkafdeling is 
binnen Stichting Orion gezamenlijk een schoolstandaard ontwikkeld.  
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Speerpunt koers 2023 We stimuleren een veilige en gezonde ontwikkeling zowel sociaal als 
fysiek.  

Beoogde resultaten 
2020-2021 

● De Balanstest is 1x afgenomen bij de leerlingen in de onder- en 
bovenbouw vmbo en havo. 

● De sociale en maatschappelijke standaard is 1x afgenomen bij de 
leerlingen in de praktijkafdeling.  

 DOEN 

Aanpak, activiteiten,  
planning 

● Er is een schoolstandaard sociale en maatschappelijke 
competenties voor Stichting Orion. 

● Het docententeam wordt geschoold in hoe de test/ standaard 
moet worden afgenomen en hoe de gegevens moeten worden 
geïnterpreteerd. 

● De test/ standaard wordt afgenomen in december. 
● De resultaten van de test/ standaard worden opgenomen in het 

OPP van de leerlingen. 
De zorgcoördinatoren van de afdelingen zullen deze ontwikkeling 
aansturen. 

Betrokkenen, taken en 
verantwoordelijkheden 

De adjunct-directeur heeft zitting in het zorgteam waar deze ontwikkeling 
centraal staat. Ze houdt het MT op de hoogte van de ontwikkelingen. 

Benodigde 
voorwaarden en 
middelen 

● Het team wordt getraind door AMN/ kwaliteitsmedewerker 
schoolontwikkeling. 

● Het team heeft tijd nodig om zich te verdiepen in de test/ 
standaard en in hoe de gegevens geanalyseerd moeten worden. 

 DATA & DUIDEN 

Criteria en wijze van 
evaluatie 

Als zowel de test als de standaard 1x zijn afgenomen en de resultaten zijn 
opgenomen in het opp, zijn we als school tevreden.  

 

NR:7 DOELEN 
Het schoolveiligheidsplan (+ alle daaraan gekoppelde protocollen) zijn up-
to-date en bekend bij het team. 

Huidige situatie  Het schoolveiligheidsplan is verouderd. 

Speerpunt koers 2023 De school heeft een veilig en positief schoolklimaat waarbinnen iedere 
leerling zich gehoord en gezien voelt. 

Beoogde resultaten 
2020-2021 

Het schoolveiligheidsplan (+alle daaraan gekoppelde protocollen) zijn up-
to-date en bekend bij het team.  

 DOEN 

Aanpak, activiteiten,  
planning 

● De adjunct-directeur zal het proces aansturen.  
● De zorgcoördinatoren en coördinator sociale veiligheid zullen het 

plan + de protocollen up-to-date maken. 
● Tijdens de verschillende vergadermomenten zullen onderdelen 

van het schoolveiligheidsplan op de agenda staan. Samen met 
het team wordt invulling gegeven aan het plan. 

● Tijdens het mentoruur worden verschillende onderdelen met de 
leerlingen worden besproken. 

Betrokkenen, taken en 
verantwoordelijkheden 

Het MT wordt op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. (Zie 
hierboven.) 

Benodigde 
voorwaarden en 
middelen 

● Het kost tijd om het plan te herschrijven en het te bespreken met 
collega’s en leerlingen.  

 DATA & DUIDEN 
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Criteria en wijze van 
evaluatie 

Als school zijn we tevreden als er aan het eind van het jaar een up-to-
date veiligheidsplan ligt en bekend is bij het team.  

 
2.3.2 Samen passend – in- en extern partnerschap 

NR: 8 DOELEN 
De praktijkafdeling geeft vorm aan differentiatiemogelijkheden binnen 
het onderwijsaanbod en stemt communicatie rondom de 
ontwikkelingsperspectieven, uitstroomprofielen en stages af met 
ouder(s)/verzorger(s). 

Huidige situatie  Ouders hebben aangegeven adequater geïnformeerd te willen worden 
over leerroutes, uitstroomprofielen en bijvoorbeeld de toeleiding naar 
stageplaatsen. 

Speerpunt koers 2023 We gaan uit van actief partnerschap met leerling en verzorger 

Beoogde resultaten 
2020-2021 

● Er wordt een informatiemap opgesteld. In deze informatiemap 
staat precies beschreven hoe er in de praktijk wordt gewerkt.  

● De differentiatiemogelijkheden in de lessen worden uitgebreid.  
● Er worden realistische uitstroomperspectieven gesteld, 

geëvalueerd en eventueel bijgesteld. Dit wordt aan de hand van 
de zorgcyclus gecommuniceerd met ouders.   

● Er worden informatieavonden over stages georganiseerd.  

 DOEN 

Aanpak, activiteiten,  
planning 

● De zorgcoördinator en de teamleider schrijven de informatiemap 
aan de hand van de input van het team.  

● Er wordt een klankbordgroep voor het schooljaar 2020-2021 
samengesteld die éénmaal per maand samenkomt, met als doel 
de communicatie tussen school en thuis te bevorderen. In deze 
klankbordgroep zitten enkele ouder(s), enkele docenten van de 
praktijkafdeling en de teamleider en de zorgcoördinator.  

● Ouders zijn geïnformeerd wanneer de informatieavonden over 
stages plaatsvinden. Tevens zijn de informatieavonden 
opgenomen in de jaarplanning van Orion College Drostenburg.  

Betrokkenen, taken en 
verantwoordelijkheden 

Teamleider en zorgcoördinator en de klankbordgroep. 

Benodigde 
voorwaarden en 
middelen 

Tijd 

 DATA & DUIDEN 

Criteria en wijze van 
evaluatie 

Wij zijn tevreden als de informatiemap is opgesteld en als de 
communicatie tussen ouders en school goed verloopt. Evaluatie volgt in 
mei 2021.  

 
 

NR: 9 DOELEN 
Middels de invoering van google classroom wil de school meer 
eenduidigheid creëren in de communicatie rondom studieplanning, 
studiewijzers en huiswerk. 

Huidige situatie  Het docententeam gaat ieder op een eigen manier om met 
studieplanning, studiewijzers en huiswerk. Schooljaar 2019- 2020 is er 
gekozen voor een vast format voor de studiewijzers (onder- en 
bovenbouw). Over het wel of niet geven van huiswerk en waar deze 
huiswerkopdrachten kunnen worden klaargezet, zijn geen afspraken 
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binnen de school. Tijdens de intelligente lockdown hebben veel docenten 
hiervoor gebruik gemaakt van Google Classroom, hierover is het team 
zeer positief. 

Speerpunt koers 2023 We gaan uit van actief partnerschap met leerling en verzorger. 

Beoogde resultaten 
2020-2021 

● In zowel de onder- als bovenbouw werkt iedereen a.d.h.v. een 
vaste studiewijzer, die bekend is bij leerlingen en ouders. 

● Er zijn afspraken over het wel of niet geven van huiswerk, welke 
bekend zijn bij leerlingen en ouders. 

● De huiswerkopdrachten worden klaargezet in Google Classroom.  

 DOEN 

Aanpak, activiteiten,  
planning 

● De onder- en bovenbouw docenten maken een studiewijzer voor 
hun vak. 

● Tijdens een teamgesprek worden afspraken gemaakt m.b.t. het 
geven van huiswerk. 

● Het team wordt geschoold in het gebruik van Google Classroom 
en gaat er vervolgens mee werken. 

● Mentoren leggen aan de leerlingen uit hoe zij gebruik moeten 
maken van Google Classroom en bespreken de afspraken m.b.t. 
huiswerk met leerlingen en ouders. 

Betrokkenen, taken en 
verantwoordelijkheden 

De teamleiders sturen dit traject aan en koppelen in het MT terug hoe 
het gaat. 

Benodigde 
voorwaarden en 
middelen 

● Tijd 
● Informatie 

 DATA & DUIDEN 

Criteria en wijze van 
evaluatie 

Indien de school middels de invoering van Google Classroom meer 
eenduidigheid heeft gecreëerd in de communicatie rondom 
studieplanning, studiewijzers en huiswerk zijn we als school tevreden. 
Ouders en leerlingen zal om feedback gevraagd worden om te kunnen 
evalueren of het doel is bereikt. 

 
 

NR: 10 DOELEN 
Handelen vanuit een duidelijke werkwijze voor alle externe SJSO parners. 

Huidige situatie  Sinds schooljaar 2018- 2019 zijn er SJSO partners verbonden aan Orion 
College Drostenburg. De school is heel erg zoekende geweest in hoe er 
het beste samengewerkt kan worden.  

Speerpunt koers 2023 ● Er wordt zoveel als mogelijk gewerkt vanuit het principe één kind 
één plan. 

● De SJSO-partners komen optimaal tegemoet aan de 
ondersteuningsbehoeften van de doelgroep. 

Beoogde resultaten 
2020-2021 

Er is een duidelijke werkwijze voor alle externe SJSO partners.  

 DOEN 

Aanpak, activiteiten,  
planning 

● Het is duidelijk welke hulpvragen door SJSO medewerkers 
opgepakt kunnen worden. 

● Hulpvragen worden door de docenten/ mentor/ teamleider 
ingediend bij de zorgcoördinator van de afdeling. 

● Aan elke afdeling is minimaal één SJSO medewerker gekoppeld. 
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● De zorgcoördinator bespreekt de hulpvragen met de SJSO 
medewerker en samen zijn zij verantwoordelijk voor de 
uitvoering. 

● De doelen worden opgenomen in het OPP. 
● Tijdens de groepsbesprekingen wordt geëvalueerd of het doel is 

behaald en zo niet wat ervoor nodig is om het doel wel te 
behalen.  

Betrokkenen, taken en 
verantwoordelijkheden 

De zorgcoördinatoren houden de teamleiders van de afdeling op de 
hoogte van de ontwikkelingen.  

Benodigde 
voorwaarden en 
middelen 

● Tijd 

 DATA & DUIDEN 

Criteria en wijze van 
evaluatie 

Indien de beschreven werkwijze door een ieder wordt gehanteerd en 
naar wens functioneert zijn we als school tevreden.  

 
2.3.3 Samen lerend – leren van en met elkaar 

NR: 11 DOELEN 
Er wordt toegewerkt naar traumasensitief lesgeven (TSL) middels 
professionalisering van het docententeam. 

Huidige situatie  In schooljaar 2020-2021 zal een aantal docenten worden getraind in hoe 
zij traumasensitief kunnen lesgeven. Om dit te kunnen laten slagen is het 
belangrijk dat er een goede basis is. Te denken aan een eenduidige 
manier van werken en het naleven van de regels en afspraken.  
Goede coaching en begeleiding van iedere medewerker hierbij is 
essentieel maar is niet een vast onderdeel van het aanbod. 

Speerpunt koers 2023 ● Een leven lang leren als actief lerende professional. 
● Er is goede coaching en begeleiding van iedere medewerker. 
● Er is voor iedere doelgroep een passende pedagogische aanpak 

ondersteund vanuit het traumasensitief gedachtengoed. 

Beoogde resultaten 
2020-2021 

● Klassenobservaties worden afgenomen a.d.h.v. de kijkwijzer. 
● Er wordt in kaart gebracht waar de ontwikkelkansen van het 

team/ het individu liggen. 
● Docenten worden begeleid en gecoacht.  
● Er zijn collega’s geschoold in het traumasensitief lesgeven en zij 

zullen als kartrekker fungeren in schooljaar 2021- 2022. 

 DOEN 

Aanpak, activiteiten,  
planning 

● Tijdens een vergadering is uitgelegd wat de meerwaarde en het 
doel van klassenobservaties is en is de kijkwijzer gedeeld. 

● De teamleiders gaan de klassen in op basis van een hulpvraag van 
de docenten en bespreken dit na. 

● De teamleiders gaan de klassen in met de kijkwijzer, 0-meting en 
bespreken dit na. 

● De resultaten worden gedeeld met de afdeling en er wordt 
bepaald waar de kracht van het team ligt en waar 
ontwikkelkansen zijn. Hierbij ligt de focus op de veiligheid, 
worden alle regels en afspraken op dezelfde manier gehanteerd? 
Zijn wij als team voldoende voorspelbaar? 

● Teamleider en docent bespreken en evalueren de doelen. Tevens 
worden de resultaten van de klimaatschaal doorgenomen en 
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besproken waar mogelijkheden en kansen liggen om de sfeer in 
de klas te bevorderen. 

● Drie collega’s volgen de training TSL. 

Betrokkenen, taken en 
verantwoordelijkheden 

De teamleiders en de schoolcoach voeren de observaties uit en verzorgen 
de coaching en begeleiding bij de gestelde doelen. 
De drie getrainde docenten zullen met het MT afstemmen welke stappen 
gezet moeten worden. 

Benodigde 
voorwaarden en 
middelen 

● Tijd 
● Boek: Traumasensitief Lesgeven 

 DATA & DUIDEN 

Criteria en wijze van 
evaluatie 

Indien de school de basis heeft gelegd voor traumasensitief lesgeven zijn 
wij als school tevreden.  

 

2.3.4 De basis is en blijft op orde 

NR:12 DOELEN 
Er wordt methode-onafhankelijk getoetst middels de JIJ! toetsen in het 
vmbo/havo zoals opgenomen in het toetsplan. 

Huidige situatie  Er worden nog geen methode-onafhankelijke toetsen afgenomen. 

Speerpunt koers 2023 Een passend toekomstperspectief waarbij de lat hoog wordt gelegd.  

Beoogde resultaten 
2020-2021 

● Er is een toetsplan. 
● In de onderbouw zijn de methode-onafhankelijke toetsen 

afgenomen. 

 DOEN 

Aanpak, activiteiten,  
planning 

Er is een leerteam JIJ! toetsen. Dit leerteam gaat in samenwerking met 
JIJ! toetsplatform een toetsplan ontwikkelen. Hierin wordt o.a. 
beschreven welke toetsen wanneer worden afgenomen. Vervolgens gaan 
zij het docententeam scholen in hoe ze de toetsen af moeten nemen, hoe 
deze gegevens moeten worden geïnterpreteerd en hoe deze gegevens 
moeten worden opgenomen in het OPP.  

Betrokkenen, taken en 
verantwoordelijkheden 

De teamleider onderbouw stuurt dit traject aan. Hij zal het MT op de 
hoogte houden van de ontwikkelingen.  

Benodigde 
voorwaarden en 
middelen 

Zowel het leerteam als de docenten hebben tijd nodig om zich de 
werkwijze eigen te maken. 
De begeleiding van het JIJ! toetsplatform en de licenties kosten geld.  

 DATA & DUIDEN 

Criteria en wijze van 
evaluatie 

Als er aan het eind van het jaar een toetsplan ligt en er zijn in de 
onderbouw JIJ! toetsen afgenomen zijn we als school tevreden.  

 
 

NR:13 DOELEN 
De gestandaardiseerde PTO’s zijn ontsloten in Somtoday. 

Huidige situatie  In schooljaar 2019- 2020 heeft het onderbouwteam kennis gemaakt met 
het format en bijbehorende schrijfwijzer m.b.t. het PTO format en zijn de 
eerste PTO’s geschreven.  

Speerpunt koers 2023 Een passend toekomstperspectief, waarbij de lat hoog wordt gelegd. 

Beoogde resultaten 
2020-2021 

Voor alle vakken in de onderbouw is er een PTO. 

 DOEN 
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Aanpak, activiteiten,  
planning 

De vakdocenten/ secties zijn verantwoordelijk voor het maken van de 
PTO’s. 1 april is de deadline, waarna vervolgens alle PTO’s worden 
ontsloten in Somtoday. 

Betrokkenen, taken en 
verantwoordelijkheden 

De teamleider onderbouw stuurt dit traject aan en draagt er zorg voor 
dat dit beleidsdoel wordt gerealiseerd. Hij houdt het MT op de hoogte 
van de resultaten/ ontwikkelingen. 

Benodigde 
voorwaarden en 
middelen 

De docenten hebben tijd nodig om de PTO’s te schrijven en vervolgens 
moeten de directie/ teamleider/ vakdocenten tijd hebben om de PTO’s in 
Somtoday te hangen.  

 DATA & DUIDEN 

Criteria en wijze van 
evaluatie 

Als alle PTO’s van de vakken in de onderbouw a.d.h.v van het vaste 
format in Somtoday hangen zijn we als school tevreden. 

 
 

NR:14 DOELEN 
Zowel de praktijkafdeling als de onderbouw vmbo/havo afdeling 
beschrijven in een informatiemap hoe er in die afdelingen wordt gewerkt. 

Huidige situatie  De bovenbouw vmbo en havo afdeling heeft in een informatiemap 
opgesteld waarin precies staat beschreven hoe er in die afdeling wordt 
gewerkt.  

Speerpunt koers 2023 Een passend toekomstperspectief, waarbij de lat hoog wordt gelegd. 

Beoogde resultaten 
2020-2021 

In alle afdelingen is er een informatiemap met een duidelijke 
omschrijving  hoe gewerkt wordt. Hierdoor kan er beter worden 
toegewerkt naar een passend toekomstperspectief bij iedere leerling.  

 DOEN 

Aanpak, activiteiten,  
planning 

De teamleiders/zorgcoördinatoren van de praktijk en de onderbouw 
afdeling zullen kartrekker zijn van dit traject. Zij zullen samen met het 
team verschillende overlegmomenten plannen om te bespreken wat er in 
de informatiemap moet worden opgenomen, naar voorbeeld van de 
informatiemap voor de bovenbouw. Zij zullen hierin taken gaan verdelen. 
Deze informatiemap kan vervolgens gedeeld worden met alle 
betrokkenen. 

Betrokkenen, taken en 
verantwoordelijkheden 

De teamleider/ zorgcoördinator zal een sturende rol hebben in het 
proces en daar waar nodig taken gaan delegeren.  

Benodigde 
voorwaarden en 
middelen 

Het is belangrijk dat beide teamleiders/zorgcoördinatoren voldoende tijd 
hebben om de informatiemappen te schrijven. 

 DATA & DUIDEN 

Criteria en wijze van 
evaluatie 

Als er aan het eind van schooljaar 2020-2021 voor zowel de onderbouw- 
als praktijkafdeling een informatiemap is, zijn we als school tevreden. 

 
 

NR:15 DOELEN 
Er zijn in de bovenbouw klassen voor leerlingen met extra 
ondersteuningsbehoeften waarbij het onderwijs in dienst staat van het 
beoogde einddoel/uitstroomperspectief van de leerling.  

Huidige situatie (in 
2019-2020) 

Er zijn alleen in de onderbouw klassen voor leerlingen met extra 
ondersteuningsbehoeften. Waarbij de leerlingen andere lestijden en 
pauzes hebben dan de leerlingen uit de reguliere klassen. 
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Speerpunt koers 2023 ● Het interne netwerk is zo georganiseerd dat een ieder zich 
verantwoordelijk en betrokken voelt bij de ontwikkeling van 
zowel de leerling als de school. 

● Er is aandacht voor de talentontwikkeling en ambities van de 
leerling. 

Beoogde resultaten 
2020-2021 

● In de bovenbouw is er een aanbod voor leerlingen met extra 
ondersteuningsbehoeften, waarbij stage een vast onderdeel is 
van het aanbod.  

 DOEN 

Aanpak, activiteiten,  
planning 

● In een document is uitgewerkt voor welke leerlingen de klassen 
zijn bedoeld, hoe het aanbod en de onderwijssetting eruit ziet, de 
betrokkenheid van SJSO etc. Klassen voor leerlingen met extra 
ondersteuningsbehoeften. 

● Het bovenbouwteam is meerdere keren op de hoogte gebracht 
van de ontwikkelingen.  

● Mogelijke geïnteresseerde mentoren zijn benaderd. 
● De meeste lessen worden gegeven door vakdocenten.  
● Het lesrooster/lestijden zijn hetzelfde als in de rest van de school. 
● De leerlingen nemen deel aan de ‘reguliere pauzes’. 
● Er is een stagecoördinator vanuit de Werkstraat gekoppeld aan 

onze school om de stages te organiseren en te coördineren. 

Betrokkenen, taken en 
verantwoordelijkheden 

Beide teamleiders bovenbouw sturen het traject aan en brengen het MT 
op de hoogte van de ontwikkelingen. 

Benodigde 
voorwaarden en 
middelen 

● Tijd 
● Vakdocenten 
● Stagecoördinator 

 DATA & DUIDEN 

Criteria en wijze van 
evaluatie 

Als er in de bovenbouw een gedegen aanbod is: 
● afgestemd met de verschillende vakdocenten; 
● waarbij stages voor alle leerlingen zijn gerealiseerd;  
● en leerlingen goed voorbereid worden en toegeleid naar hun 

vervolgbestemming zijn wij als school tevreden.  
Evaluatie volgt in april 2021.  

 
 

NR:16 DOELEN 
Integratie van de voormalige onderbouw Deltagroepen in de onderbouw 
VMBO/HAVO. Inhoud en organisatie van de lessen worden in lijn 
gebracht met de reguliere onderbouw. De docenten van deze groepen 
zijn onderdeel van het onderbouwteam. (doel later toegevoegd, niet in 
schoolgids 2020-2021) 

Huidige situatie  Er is geen duidelijk beleid mbt curriculum en doorstroom naar de 
bovenbouw. 
De populatie is zeer divers, waardoor de aanpak vooral maatwerk is. 
Hierdoor kunnen leerlingen moeilijk terugstromen in de reguliere 
groepen. Er zijn ook leerlingen die veel externaliserend cluster 4 gedrag 
vertonen en andere leerlingen die op ZML niveau functioneren. 
De Delta groepen hebben hun eigen les- en pauzetijden. Er is een klein en 
vertrouwd Delta team dat alle lessen verzorgt. Gevolgen: 

● De kwaliteit van de lessen is laag, doordat elke docent diverse 
vakken geeft. 

https://docs.google.com/document/d/1wSB0nvdFei4yPQft25DEDO_Cvai7205jo3IUmEIPWAQ/edit
https://docs.google.com/document/d/1wSB0nvdFei4yPQft25DEDO_Cvai7205jo3IUmEIPWAQ/edit
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● Het Delta team heeft weinig verbinding met andere collega’s en 
er wordt weinig gebruik gemaakt van de competentie van andere 
vakdocenten. 

Speerpunt koers 2023 Het onderwijsaanbod voor alle leerlingen in de onderbouw is van hoge 
kwaliteit. Er is extra ondersteuning voor alle leerlingen die dit nodig 
hebben. Het team van de onderbouw voelt zich gezamenlijk 
verantwoordelijk voor het behalen van deze doelen. 

Beoogde resultaten 
2020-2021 

● De voormalige Delta groepen van de onderbouw zijn volledig 
opgenomen in de onderbouw. Het programma is duidelijk en 
bereidt de leerlingen voor op de overgang naar de bovenbouw. 

● De leerlingen krijgen inhoudelijk en kwalitatief dezelfde lessen als 
de overige onderbouwleerlingen. 

● De leerlingen van de voormalige Delta groepen worden op 
dezelfde manier in de kwaliteitscyclus behandeld als alle andere 
leerlingen. 

● Goede afstemming tussen vakdocenten en mentoren van 
leerlingen met speciale ondersteuningsbehoefte, zodat er ook 
door de vakdocenten voldoende rekening gehouden wordt met 
de speciale behoeftes van deze leerlingen. 

 DOEN 

Aanpak, activiteiten,  
planning 

● Er is één teamleider en één zorgcoördinator voor de hele 
onderbouw VMBO/HAVO. Deze twee zien toe op het volgen van 
de kwaliteitscyclus. 

● Alle vakken worden minstens voor de helft door vakdocenten 
gegeven. De mentoren verzorgen de overige lesuren. De 
verantwoordelijkheid voor de inhoud ligt daarbij bij de 
vakdocenten (huiswerk, studiewijzer, PTO) 

● De les- en pauzetijden zijn dezelfde als die van de andere 
onderbouwleerlingen, zodat het goed te organiseren is en de 
docenten ook voor elkaar kunnen invallen. 

● Doorleren over autisme met de hele afdeling. Hiervoor hebben 
we voor het lopende schooljaar twee speerpunten afgesproken: 

○ Eenduidige communicatie en voorspelbaar gedrag 
○ Herkennen en voorkomen van overprikkeling 

● Organiseren van regelmatige evaluatieoverleggen met het hele 
onderbouwteam 

Betrokkenen, taken en 
verantwoordelijkheden 

Het onderbouwteam is hier gezamenlijk verantwoordelijk voor. De 
mentoren van OB1D en OB2D koppelen regelmatig terug hoe het gaat. 
Zorgcoördinator en teamleider zien toe op het volgen van de 
kwaliteitscyclus. De teamleider stuurt het brede proces aan. 

Benodigde 
voorwaarden en 
middelen 

Tijd voor organisatie en afstemming over pedagogische benadering. 
 

 DATA & DUIDEN 

Criteria en wijze van 
evaluatie 

We zijn als school tevreden als de leerlingen uit OB1D en 2D 
- hetzelfde programma volgen als de overige onderbouwleerlingen 
- de kwaliteit van de lessen en de ondersteuning in deze groepen 

op orde is. 
- er valide data/ cijfers zijn, om te beoordelen of een leerling door 

kan stromen naar de reguliere bovenbouw of de speciale 
groepen van de bovenbouw 
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- De leerlingen en mentoren uit deze groepen waar mogelijk 
volledig meedraaien met alle groepsdoorbrekende activiteiten 
van de onderbouw. 

 
 

NR:17 DOELEN 
De profielen en de keuzemogelijkheden binnen die profielen sluiten aan 
bij de doelgroep. 

Huidige situatie  In het vmbo bb-kb zijn er drie profielen; Economie en Ondernemen 
(E&O), Zorg en Welzijn (Z&W) en Produceren Installeren en Energie (PIE).  
Er is op dit moment één leerling die Z&W heeft gekozen en één leerling 
die PIE heeft gekozen. 
Binnen het vmbo en de havo hebben de leerlingen bij de meeste 
profielen een keuzemogelijkheid qua vakken die ze willen volgen. 
Roostertechnisch is het bijna onmogelijkheid om rekening te houden met 
alle keuzes, een mooi rooster te maken (zonder te veel tussenuren) en 
met een klassendeler van 12. 
Daarnaast is er een stadsbrede ontwikkeling (TechCampus) waardoor het 
profiel PIE aangeboden zal gaan worden in Amsterdam Noord en niet 
langer meer op de OSB. 
De school moet zichzelf de vraag gaan stellen: welke profielen sluiten 
goed aan bij onze doelgroep? Welke profielen kunnen op locatie worden 
aangeboden? En hoeveel keuzemogelijkheden kan de organisatie zich 
permitteren? 

Speerpunt koers 2023 Er is een blijvende afstemming met de aanleverende scholen, de 
symbiose school en de verschillende vervolg bestemmingen. 

Beoogde resultaten 
2020-2021 

● Er worden profielen aangeboden op Orion College Drostenburg 
die passend zijn bij de doelgroep. 

● Het aantal keuzemogelijkheden binnen de profielen is beperkt 
zodat er beter geroosterd kan worden. 

 DOEN 

Aanpak, activiteiten,  
planning 

● Tijdens een heidag gaat het MT de verschillende mogelijkheden 
bespreken en brengt de voor- en nadelen in kaart. 

● Directie voert gesprekken met de OSB en het Cburg College over 
het profielaanbod en wat we hierin voor elkaar kunnen 
betekenen (MVI op Orion College Drostenburg?). 

● MT koppelt de opties terug aan het bovenbouw team en gaat 
hier met hen over in gesprek. 

● MT neemt een beslissing en zet de acties uit om het te kunnen 
realiseren. 

In december maken de leerlingen een profielkeuze, voor december moet 
het duidelijk zijn.  

Betrokkenen, taken en 
verantwoordelijkheden 

De directie stuurt dit traject aan.  

Benodigde 
voorwaarden en 
middelen 

● Tijd 
● Geld (inrichting lokaal?) 
● Materialen (inrichting lokaal?) 

 DATA & DUIDEN 

Criteria en wijze van 
evaluatie 

Wanneer wij een profielaanbod hebben dat passend is bij de doelgroep 
met daaraan een mooi rooster gekoppeld voor iedere leerling, zijn wij als 
school tevreden. 
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NR:17 DOELEN 
Het bestrijden van de werkdruk. Ofwel: zo efficiënt en zo voorspelbaar als 
mogelijk werken. (doel later toegevoegd, niet in schoolgids 2020-2021) 

Huidige situatie (in 2019-2020) + stappen gezet in 2019-2020 

Docenten geven aan werkdruk te ervaren. Ze geven aan last te hebben van de onvoorspelbaarheid. 
Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer collega’s ‘s ochtends om 8:00 uur wordt gevraagd om één of twee 
lesuren in te moeten vallen voor een zieke- en/of afwezige collega. 
 
Ook geven collega’s aan behoefte te hebben aan een goed en volledig ingevuld wtf-fomulier, 
rekening houdend met bijvoorbeeld werktijdfactor, leeftijd en taakbeleid.  
 
Stappen gezet in 2019-2020:  

● Er is een roosteraar aangesteld. Er wordt zo efficiënt als mogelijk geroosterd. De organisatie 
leert hierin en zet stappen.  

● Er wordt gewerkt met de Zermelo-app voor zowel medewerkers als leerlingen. 
● Per schooljaar 2020-2021 is er iedere dag van de week één collega beschikbaar voor inval. 
● Er is een werkverdelingsplan opgesteld. 
● Er zijn zogenaamde steruren toegewezen aan collega’s. Dit zijn vooraf vastgezette uren 

waarop een collega ingezet kan worden gevraagd in te vallen.  
● Voor alle collega’s is de ‘Tool weektaak 2020-2021’ ingevuld. Deze is individueel besproken 

met alle collega’s. De ingrediënten uit het werkverdelingsplan zijn verwerkt in de tool. 
Steruren zijn ook verwerkt in de tool. Voor wat betreft het werken met steruren: ook 
hiervoor geldt dat de organisatie hierin leert en verbeterstappen zet.  

========================== 
 
Het werken met een ontwikkelingsperspectief dat bestaat uit twee delen wordt als omslachtig 
ervaren. Het werken met cijferkaarten is omslachtig en tijdrovend. Zowel om ze klaar te zetten als in 
gebruik. Daarnaast levert het lastig te interpreteren documenten op voor docenten, leerlingen en 
ouders.  
 
Daarnaast geven collega’s in extra ondersteuningsgroepen aan dat zij dagelijks meerdere vakken 
moeten voorbereiden. Zij zijn vakdocent van drie of vier verschillende vakken tegelijkertijd. En 
tegelijkertijd hebben zij niet altijd toegang tot studiewijzers en/of pto’s of pta’s van de verschillende 
vakken.  
 
Stappen gezet in 2019-2020:  

● Het ontwikkelingsperspectief is teruggebracht van twee delen naar één opp. Er is kritisch 
naar het format gekeken, ook vanuit het perspectief van omvang en gebruiksvriendelijkheid. 
Eén document werkt makkelijker en vriendelijker (slechts één keer openen, printen, 
onderteken). 

● Op de Drive zijn centraal alle studiewijzers en pta’s te vinden.  
● Alle pta’s zijn opgesteld volgens een eenduidig format.  
● Alle pta’s zijn eenduidig ontsloten in Somtoday.  
● De cijferinvoer loopt via Somtoday. Dit levert handzame en leesbare rapporten op voor 

zowel docenten, leerlingen en ouders.  
● De Drive is eenduidig ingericht. Alle studiewijzers, pto’s, pta’s en ook steeds vaker toetsen 

zijn centraal te benaderen voor de gehele organisatie.  
========================== 
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Meerdere collega’s vragen of zij thuis een laptop van school mogen hebben. Zij ervaren het als 
belastend om dagelijks hun laptop mee te moeten nemen naar huis, en weer naar school. Als zij 
thuis een laptop van school hebben dan bespaart dit gesjouw. En hebben zij thuis toegang tot de 
volledige werkomgeving.  
 
Sinds oktober zijn er zeven noodlokalen. De koffiemachine staat echter op grote afstand van deze 
noodlokalen. Dit is onwenselijk.  
 
Tot slot is het onduidelijk waaraan de werkdrukgelden worden uitgegeven. Het team heeft 
aangegeven graag te zien dat de werkdrukgelden worden ingezet voor extra personeel. De 
schoolleiding geeft aan hier minder goede ervaringen mee te hebben. De schoolleiding geeft aan 
goede ervaringen te hebben met het inzetten van werkdrukgelden voor leisure c.q. fysieke spullen. 
 
Stappen gezet in 2019-2020: 

● Het voorstel is om de werkdrukgelden (€48.000) voor de helft in te zetten voor personeel 
○ Door herschikking / door aanstellen van personeel is er dagelijks een collega 

beschikbaar voor de inval 
● En om de andere helft in te zetten voor leisure c.q. aan fysiek aanraakbare spullen. 

Voorstellen hiertoe zijn: 
○ Een laptop voor thuisgebruik voor collega’s die daar behoefte aan hebben 
○ Een koffiemachine in de aula 

Een herinrichting van de personeelsruimte. Zodat er een ruimte wordt gecreëerd waar het prettig 
toeven is en waar collega’s echt even kunnen ontspannen.  
 

Speerpunt koers 2023 De schoolorganisatie werkt zo efficiënt en voorspelbaar als mogelijk op 
alle terreinen. Daarnaast worden werkdrukmiddelen beredeneerd 
geïnvesteerd in leisure c.q. in fysiek aanraakbare spullen.  

Beoogde resultaten 
2020-2021 

Het is duidelijk waar de werkdrukgelden aan worden uitgegeven. Er 
wordt een balans gevonden tussen inzet aan personeel en aan leisure c.q. 
faciliteiten.  

 DOEN 

Aanpak, activiteiten,  
planning 

Zie stuk tekst hierboven 

Betrokkenen, taken en 
verantwoordelijkheden 

Mr, team, schoolleiding 

Benodigde 
voorwaarden en 
middelen 

Werkdrukgelden worden centraal toegekend 

 DATA & DUIDEN 

Criteria en wijze van 
evaluatie 

Jaarlijkse evaluatie. En jaarlijks overleg over aanwendig nieuwe 
werkdrukmiddelen, voor de duur van de regeling.  
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3. Bijlagen 

  

3.1 Bijlage 1: de 4-jarenplanning uit het Schoolplan 2019-2023  
 

 


