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Inleiding  
Het meerjarenschoolplan, editie 2018, verschijnt voor de vierde maal in het format dat inmiddels zijn 

nut bewezen heeft. Ook nu worden weer de ambities en veranderingsprocessen samengevat in 

actiepunten. Het grote voordeel van deze werkwijze is de structuur die het geeft aan het uit te 

voeren beleid. 

Bij het schrijven van het schoolplan spelen twee aspecten een rol die invloed hebben op de inhoud. 

Ten eerste is dat de wettelijke verplichting dat belanghebbenden bij ons onderwijs in ieder geval 

kennis kunnen nemen van het onderwijskundig beleid, personeelsbeleid en kwaliteitsbeleid. Ten 

tweede zijn de resultaten leidend die door Lucas Onderwijs na een intensieve en boeiende periode 

van samenspraak tussen bestuur, schoolleiders, managementteams en de Raad van Toezicht in de 

“Koersbeweging 2022” zijn samengevat. Op het moment dat deze visie werd gepresenteerd was dit 

schoolplan op en enkel detail na besproken en gereed. Daardoor zijn in dit jaar nog niet alle ambities 

uit de koersbeweging in het plan opgenomen. Dat geldt eveneens voor de vernieuwde kaders voor 

het schoolplan die de inspectie heeft ingevoerd. 

Nog altijd is de ontwikkeling van het meerjarenschoolplan ook een leerproces; niet alleen van de 

samenstellers maar van de hele schoolorganisatie. Opmerkingen ter verbetering blijven dan ook nog 

steeds welkom. 

Dit jaar zal na een heel breed gevoerde discussie, met vele interviews van collega’s, leerlingen en 

ouders en twee speciale pizzasessies worden verwoord “Waar we voor staan”. De visie die hieruit 

volgt, zal richting geven aan de manier waarop wij hier dagelijks samenwerken en hoe wij ons aan de 

buitenwereld presenteren. Vanzelfsprekend zullen de resultaten ook hun neerslag vinden in de 

volgende edities van het Meerjarenschoolplan. 

  



1. Onderwijsvisie 
Onderwijs is de reden van ons bestaan. Een heldere visie op onderwijs en leren is daarom erg 

belangrijk. In september 2016 concludeerden de directie en enkele leden van het team dat de missie 

en visie zoals die nu zijn geformuleerd onvoldoende aanknopingspunten bieden voor ons didactisch 

handelen. Het is dus zaak een complete onderwijs(leer)visie te formuleren. Daar moet in staan wat 

voor school we willen zijn, wat we onze leerlingen willen leren, waarom en op welke manier we ze 

dat willen leren (didactisch en pedagogisch). 

In het schooljaar 2016-2017 is een werkgroep opgericht die initiatieven neemt om met het hele 

personeelsteam onze onderwijsvisie te actualiseren. Op enkele studiemiddagen is dit onderwerp 

intensief besproken. In het schooljaar 2017-2018 hopen wij dit proces te kunnen afmaken en een 

door het hele personeelsteam gedragen onderwijsvisie te kunnen vaststellen.  

De onderwijsvisie is essentieel. De dagelijkse praktijk en alle belangrijke keuzes die we als school 

zullen maken, zullen ermee in overeenstemming moeten zijn. Een voorbeeld daarvan is de manier 

waarop we ons onderwijs en de school organiseren.  

 

Actiepunten:  

1.1 De directie kiest in overleg met de werkgroep Waar we voor staan een model voor de nieuwe 

visie en verdiept zich in de achterliggende theorie. (2017-2018) 

1.2 De directie stelt de werkgroep een tijdpad voor om de visie vast te stellen. (2017-2018) 

1.3 De werkgroep en de directie bereiden de bijeenkomst(en) voor waarin tot de uiteindelijke 

visie gekomen wordt. (2017-2018) 

1.4 De werkgroep en de directie voegen de verschillende voorstellen die op  de 

visiebijeenkomst(en) zijn gedaan samen, redigeren deze en maken de uiteindelijke visie aan het team 

bekend. Feedback wordt verwerkt. (2017-2018) 

1.5 De werkgroep en de directie spreken af wat het vervolg is. (2017-2018) 

1.6 De werkgroep en de directie denken na over de manier waarop de visie meteen kan worden 

gebruikt om activiteiten aan te toetsen (bijvoorbeeld de organisatie van de vieringen). (2017-2018) 

1.7 Met het oog op de visie wordt vastgesteld wat het ‘merk’ Hofstad Lyceum inhoudt. (2018-

2019) 

1.8 Het wervingsmateriaal wordt hierop afgestemd. (2018-2019) 

1.9 Aan de hand van de visie wordt de strategie bepaald. Dat wil zeggen dat de visie bepalend is 

bij de keuzes die we maken. (in het groot, beleidsmatig, en in het klein, in de lespraktijk). (2018-2019) 

2. Personeelsbeleid 
Het personeelsbeleid van Hofstad Lyceum is erop gericht om alle medewerkers zich gezien en 

gewaardeerd te laten voelen en de ontwikkeling van medewerkers te stimuleren. Veiligheid is daarbij 

een voorwaarde. Onder het kopje Personeelsbeleid scharen we sinds schooljaar 2016-2017 ook de 

onderwerpen die in het Meerjarenschoolplan 2015-2019 onder het kopje Herziening 

Managementstructuur staan. 



In het schooljaar 2015-2016 is een groot aantal veranderingen doorgevoerd. In samenwerking met 

veel medewerkers en de MR werd een nieuwe gesprekscyclus ontworpen. De managementstructuur 

werd drastisch gewijzigd, waardoor sinds september 2016 elke medewerker een direct 

leidinggevende heeft. Er is een heldere, personeelsvriendelijke en werkbare werkwijze tot stand 

gekomen voor het persoonlijk budget. Ook voor andere gebieden van het personeelsbeleid (verzuim, 

normjaartaak, lief en leed, enz.) worden protocollen geschreven. De gesprekscyclus is 

geïmplementeerd, geëvalueerd en verbeterd. Er is een gesprekscyclus voor directieleden opgesteld.  

De komende jaren zullen deze ontwikkelingen worden voortgezet. De gesprekscyclus zal verder 

vervolmaakt worden. Daarnaast zal een gesprekscyclus worden vastgesteld voor het OOP. De nieuwe 

managementstructuur biedt de mogelijkheid om beter aandacht aan alle personeelsleden te 

besteden en dus om het thema werkdruk en het normjaartaakbeleid onder de loep te nemen. De 

nieuwe directie stelt zichzelf daarnaast tot doel een zichtbare leiderschapsstijl te ontwikkelen.   

De nieuwe structuur geeft aanleiding om een aantal functies en taken beter te omschrijven. De 

functie van afdelingsleider is omschreven en vastgesteld. De komende jaren zullen andere functies in 

het OOP en management omschreven worden. Ook (kern)taken binnen het OP zullen omschreven 

worden. In het kader van de basisondersteuning is  een omschrijving van de taken van de mentor  

nodig. 

Tot slot willen wij graag meer culturele diversiteit in het team van de school. In de komende tijd 

zullen we een concreet plan opstellen waarin we beschrijven hoe we dit denken te kunnen doen.  

 

Actiepunten:  

2.1 De directie voegt in samenwerking met de MR aan de gesprekscyclus enkele punten toe waarmee 

ook de in beoordeling van kerntaken wordt voorzien. (2017-2018) 

2.2 De directie zet in samenwerking met de MR en het OOP een gesprekscyclus op voor het OOP. 

(2017-2018) 

2.3 De directie voert de gesprekscyclus voor de directie in. (2017-2018) 

2.4 De directie verduidelijkt  en herziet de kerntaken  samen met de kerntaakhouders; (2017-2018) 

2.5 De directie formuleert de taken en verantwoordelijkheden van het management en het OOP; 

(2018-2019) 

2.6 De directie en de MR verbeteren het normjaartaakbeleid, waarbij de werkdruk van docenten een 

belangrijk aandachtspunt is; (2017-2018) 

2.7 De directie ontwikkelt een zichtbare leiderschapsstijl, waarin we  speciaal letten op het nakomen 

van afspraken; (2017-2018) 

2.8 De directie onderzoekt of het wenselijk is  om (culturele) diversiteit van het docententeam te 

bevorderen en, zo ja, hoe daar bij vacatures rekening mee zou kunnen worden gehouden.  (2017-

2018) 

 



3. UNESCO – Internationalisering 
Hofstad Lyceum is een UNESCO-school. De vele internationale projecten en activiteiten binnen en 

buiten de school onderstrepen deze status. Hiermee onderscheidt de school zich van andere VO-

scholen in Den Haag.  

De nieuwe onderwijsvisie zal ook in overeenstemming moeten zijn met onze  status van UNESCO-

school.   De UNESCO-kernwaarden (wereldburgerschap, intercultureel leren, verdraagzaamheid en 

duurzaamheid) moeten in alle vakken, afdelingen en geledingen van de school worden verankerd. 

Het afgelopen jaar heeft de UNESCO-groep, bestaande uit medewerkers en leerlingen, voorrang 

gegeven aan het zichtbaar maken van UNESCO in de school door het organiseren van verschillende 

activiteiten. Daardoor is er nog geen uitgewerkt UNESCO-plan. Dit plan  zal in 2017-2018 worden 

geschreven.  In het plan zal ook een inventarisatie staan van activiteiten die  ook  onder UNESCO 

zullen vallen, maar dat nu nog niet doen. 

Op bestuurlijk niveau wordt nagedacht over de positie die internationalisering in het onderwijs moet 

krijgen. Het bestuur heeft Hofstad Lyceum  gevraagd hierover mee te denken.   

Hofstad Lyceum zal meehelpen om  via het Internationale Netwerk Tolerantie samenwerking tussen 

de Duitse en Nederlandse UNESCO-scholen te verwezenlijken. 

 

Actiepunten: 

3.1 - De Unesco-groep doet voorstellen om de UNESCO-kernwaarden meer in de dagelijkse 

lespraktijk aan de orde te laten komen. Deze kernwaarden moeten zo vanzelfsprekend worden dat zij 

deel gaan uitmaken van de identiteit van de school.  (2017-2018); 

3.2 - De Unesco-groep verbindt bestaande activiteiten aan de kernwaarden van de UNESCO-

activiteiten op school samen met de directie en de ambassadeurs(2017--2019); 

3.3 – De directie helpt samen met de Unesco-groep het bestuur van Lucas Onderwijs bij de 

ontwikkeling van een onderwijsbrede visie op internationalisering(2017-2018); 

3.4 -  De UNESCO-groep levert met de directie een bijdrage aan een gemeenschappelijk project in 

samenwerking met de Nederlandse en Duitse UNESCO-scholen en het Internationale Netwerk 

Tolerantie (2018-2019).  

 

4. ICT in de school 
Afgelopen jaar heeft de ICT-groep onderzoek gedaan naar het gebruik van ICT ten behoeve van 

differentiatie in het onderwijs. Op een studiemiddag is hier aandacht aan besteed maar de groep is 

niet tevreden over de opbrengsten. Ze komt steeds meer tot het inzicht dat docenten aan moeten 

geven hoe ze willen differentiëren. ICT kan onderzoeken hoe differentiatie kan worden ondersteund. 

De ICT-groep heeft het gebruik van digitale portfolio’s onderzocht. Inmiddels heeft de sectie IB 

ervaring op kunnen doen met Bordfolio en werkt de sectie kunst met het maken van een blog met 

het programma Wordpress. Het is de moeite waard om de overige secties hierover te informeren en 

hierin te scholen. 



De ICT-groep heeft onderzoek gedaan of er op school voldoende aandacht is voor internetgebruik en 

veiligheid. De programma’s die bij de verschillende vakken  worden gebruikt, zijn geïnventariseerd. 

Bij informatiekunde in de onderbouw is nog ruimte gevonden om aan dit punt extra aandacht te 

besteden. Komend jaar gaat de groep evalueren of het programma op dit punt voldoet.  

Dit schooljaar wordt de docentenwerkruimte praktischer ingedeeld zodat er meer werkplekken  

komen. 

Het IPad-experiment is niet met een specifieke onderzoeksvraag van start gegaan, maar was louter 

bedoeld om ervaring op te doen met het gebruik van tablets in de klas naast het gewone 

boekenpakket. In het  schooljaar 2015-/2016 is dit experiment geëvalueerd en op basis hiervan is 

besloten het  te stoppen.  

De meerwaarde van ‘devices’ in de klas wordt echter wel onderkend. Door meer mobiele apparaten 

te gebruiken worden de ICT-mogelijkheden beter benut waardoor het onderwijs wordt verrijkt. 

Bij de kunstvakken wordt gebruik gemaakt van IPads, bij de andere vakken is men nog steeds 

tevreden met de “gewone” computer.. De ICT-groep gaat onderzoeken of Chromebooks hiervoor een 

goed alternatief kunnen bieden. Het is mogelijk dat een investering in Chromebooks een 

computerlokaal overbodig maakt. Een voorwaarde daarbij is dat leerlingen een One-Drive account 

zullen moeten hebben. 

De school maakt gebruik van de Magister-ELO. Veel mensen zijn daar ontevreden over . Het 

programma is traag en het werkt met een achterhaalde browsertoegankelijkheid. Daarnaast zijn er 

ELO’s die veel slimmer zijn gemaakt. De groep gaat onderzoeken of het mogelijk is om over te 

stappen naar een ander programma.  

De mogelijkheden van Magister moeten beter worden benut om de communicatie met ouders te 

verbeteren.  

De ondersteuning door de ICT-groep gaat verder worden geprofessionaliseerd.  Er moet een heldere 

taakomschrijving  worden gemaakt voor de leden van deze groep. 

In mei 2018 gaat de nieuwe Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in. De school 

moet voorbereidingen treffen zodat  we hieraan kunnen voldoen. 

 

Actiepunten: 

4.1 – De ICT groep onderzoekt hoe we Magister beter kunnen benutten om het contact met ouders 

te verbeteren (2017-2018); 

4.2 - Magister wordt opgeschoond en er wordt een duidelijke structuur gebouwd voor protocollen en 

draaiboeken. Oude mappen en documenten worden verwijderd of  gearchiveerd. Er worden 

eigenaren aangewezen; 

4.3 – De ICT-groep onderzoekt de mogelijkheden van Chromebooks. 

4.4 – De ICT groep informeert en schoolt het personeel in het gebruik van digitale portfolio’s. 

4.5 – De ICT-groep onderzoekt de mogelijkheden en wenselijkheid van een andere ELO. 

4.6 – De ICT-groep gaat samen met de directie een heldere taakomschrijving maken voor de leden 

van dit team. 



4.7 – De ICT-groep onderzoekt  wat de gevolgen zijn van de nieuwe Wet Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG) voor Hofstad Lyceum en zorgt voor technische ondersteuning en  

informeert het personeel.  

4.8 - De ICT-groep evalueert op welke wijze er aandacht besteed wordt aan internetgebruik en 

veiligheid. 

 

5. Taalbeleid  
In 2016-2017 stond in het meerjarenschoolplan: 

 

6.1 De taalcoördinator gaat met behulp van directie en een aantal collega’s de secties en collega’s  vragen 

of ze tegen problemen aanlopen en zo ja, welke;. In 2016-2017 is het docententeam bevraagd door middel 

van een enquête.  Er is onderzocht welke taalvaardigheden in de verschillende vakken aan de orde komen en 

welke problemen de docenten  tegenkomen. 

Hieruit bleek dat leerlingen de noodzaak van taalonderwijs niet zien. Bij alle vakken wordt geconstateerd 

dat het belangrijk is dat leerlingen zorgvuldig lezen en dat ze begrijpen wat ze lezen. Daarnaast is het 

belangrijk dat leerlingen zorgvuldig formuleren. Bij de talen  is de weinige motivatie voor spelling- en 

grammaticales een probleem. 

6.2 - De taalcoördinator onderzoekt of het Taalbeleidsplan voorziet in oplossingen bij de geconstateerde 

problemen en past waar nodig het plan aan (2016-2017); 

De taalcoördinator  en de directie zijn het erover eens dat het taalbeleidsplan een goed plan is. Er moet 

echter gezocht worden naar een manier om het plan “levend” te maken. 

6.3 - De directie onderzoekt of het personeel zich gekwalificeerd en uitgedaagd voelt om het taalbeleid uit te 

voeren (2016-2017); 

De uitkomst van de enquête is   niet eenduidig. De meeste collega’s geven aan dat ze zich gekwalificeerd 

voelen. Een enkeling geeft echter aan zich helemaal niet gekwalificeerd te voelen omdat taalverwerving nu 

eenmaal heel complex is. 

6.4 - De sectie Nederlands onderzoekt of de hulp vanuit de basisondersteuning leidt tot  

kwaliteitsverbetering (16/17); 

Het doel van de lessen was het vergroten van de taalvaardigheid. Het oordeel over het bereiken van dit doel 

verschilt per jaarlaag. Uit de ervaringen van het afgelopen jaar is de conclusie getrokken dat we moeten 

doorgaan met de extra lessen in klas 1  maar dat  de extra lessen in klas 3 moeten worden geschrapt. 

De directie heeft besloten het extra uur in leerjaar 1 te handhaven en erin toegestemd het extra uur vanaf  

het begin van het schooljaar in te roosteren. In overleg met de sectie Nederlands moet gekeken worden wie 

dit uur zal geven en wat de precieze invulling wordt. Het ligt het meest voor de hand om in de eerste helft 

van het schooljaar dit uur in te zetten voor het oefenen van  tekstbegrip en begrijpend lezen met de 

leerlingen die een lage scores hadden voor Diatekst. 

6.5 - De RUG doet onderzoek naar de formuleervaardigheden van onze leerlingen over de gehele 

schoolloopbaan (2016-/2017); 

Dit onderzoek is in volle gang en krijgt een vervolg in schooljaar 2017-2018. 



De afgelopen jaren is geconstateerd dat de leerlingpopulatie van Hofstad Lyceum veranderd is. Er zijn 

meer tweetalige leerlingen voor wie Nederlands niet de moedertaal is. Het niveau van hun 

Nederlands-als-tweede-taal is hoog, maar vaak niet hoog genoeg voor een havo- of vwo-opleiding. 

Ook veel leerlingen met een niet-Nederlandse achtergrond zijn tamelijk zwak in Nederlands. 

In de loop van het  schooljaar 2014-2015 is het Taalbeleidsplan geschreven waarin op de dagelijkse 

praktijk gerichte doelen en concrete afspraken staan vermeld om het taalniveau van de leerlingen te 

verhogen. In de sectie Nederlands wordt het Taalbeleidsplan consequent uitgevoerd.  

In het afgelopen jaar is begonnen met onderzoek naar de wenselijkheid en haalbaarheid van 

gepersonaliseerd leren op dit gebied met het programma Muiswerk.  

Vanuit de basisondersteuning krijgen leerlingen uit klas 1 die hiervoor worden geselecteerd, extra 

lessen Nederlands. 

 

Actiepunten: 

5.1 - De taalcoördinatoren stimuleren de uitvoering van het Taalbeleidsplan via expliciete 

opdrachten. (1017-/2018); 

5.2 – De taalcoördinatoren organiseren twee bijeenkomsten met  ‘best practices’: Een bijeenkomst 

voor de voorlopers en een pizzasessie (= studiemiddag) waarbij de ‘professionals’  opgedane 

ervaringen delen (2017-2018); 

5.3 - De RUG doet onderzoek naar de formuleervaardigheden van onze leerlingen over de gehele 

schoolloopbaan (2017/2018); (Afronding wordt verwacht rond februari); 

5.4 - De sectie Nederlands onderzoekt de haalbaarheid van gepersonaliseerd leren met Muiswerk op 

het gebied van het verhogen van taalvaardigheid. (2017-20185.5 - Taalbeleid maakt onderdeel uit 

van de lesbezoeken en de gesprekscyclus (2017-2018). 

 

6. Omgaan met excellentie 
Excellentie krijgt meer aandacht binnen de school. Hofstad Lyceum heeft een goed presterend 

gymnasium waarmee nadrukkelijker naar buiten mag worden getreden. Daarnaast moeten 

excellente leerlingen meer aangeboden krijgen, niet alleen in de vwo-, maar ook in de havo-afdeling, 

zowel binnen als buiten de lessen. Aandacht voor het individu is dan belangrijk. Binnen de lessen 

moeten deze leerlingen worden uitgedaagd d.m.v. verrijkingsstof. We streven naar een aantrekkelijk 

aanbod voor excellente leerlingen in alle leerjaren.  

In de visie op onderwijs moet het begrip ‘excellentie’ worden uitgelegd. Uit de brede discussie “Waar 

we voor staan” zal blijken wat wij onder ‘excellentie’ verstaan.  

In het schooljaar 2014-2015 is een werkgroep van vier docenten geformeerd die hierover meedenkt 

met de directie. De werkgroep bestaat uit vier docenten en een lid van de directie. 

In klas 1 en 2 is er het Plusproject voor leerlingen die ‘iets meer onder de motorkap’ hebben. De 

werkgroep heeft een drietal initiatieven gerealiseerd, die aan het eind van cursusjaar 2017-2018 

geëvalueerd worden. Het betreft de volgende projecten: 



- In klas 2 HAVO en VWO werkt in het schooljaar 2016-2017 een groep van 12 leerlingen met 

de organisatie Jastin aan het project Leadership.  

- In 3 VWO en TTO vindt in 2016-2017 met een groep van maximaal 15 leerlingen het project 

Ons brein en de vrije wil plaats i.s.m. de Erasmusuniversiteit (het Erasmus Science Project). 

- Aan de leerlingen van HAVO 4 is in 2016-201717 het project PRE-HBO van de Leidse 

Hogeschool aangeboden. Er was onvoldoende belangstelling. We proberen dat volgend jaar 

opnieuw. In klas VWO 5 en 6 draaien leerlingen mee met PRE-University, de Math & Science-

class van de TU-Delft en de PRE-classes van de Universiteit Leiden.  

Actiepunten: 

6.1 – De werkgroep Excellentie benadert de secties om “best-practices’’ voor excellente leerlingen  

die binnen de school gedeeld kunnen worden (2017-2018); 

6.2 – De werkgroep evalueert aan het eind van cursusjaar 2017-2018 de projecten Jastin, Erasmus-

universiteit en PRE-HBO; 

6.3 – De werkgroep Excellentie onderzoekt in welke mate het Plusproject aan de behoefte aan meer 

uitdaging van excellente leerlingen kan voldoen (2018-2019). 

 

7. Rendement  
Het verhogen van het rendement is en blijft een belangrijk aandachtspunt. Vooral het rendement in 

de onderbouw verdient voortdurende aandacht. Het rendement wordt beïnvloed door veel 

verschillende factoren. De directie wil zich voornamelijk concentreren op de factoren waarop we als 

school de meeste invloed hebben. Het formuleren van een heldere en complete onderwijsvisie en 

het opzetten van een gedegen ondersteuningsplan zijn belangrijke aandachtspunten. 

Jaarlijks voorziet de afdelingsleiding van de brugperiode alle toeleverende basisscholen van feedback 

over hun basisschooladvies. Dit zal zij blijven doen. Om het rendement in de onderbouw te verhogen, 

is het belangrijk om een goed beeld te hebben van de groep die instroomt. (Wat zijn de potentiële 

uitvallers en welke ondersteuning hebben zij nodig?)  De afdelingsleiding van de brugperiode zal 

jaarlijks de scores uit het leerlingvolgsysteem vergelijken met het basisschooladvies. Deze informatie 

zal voorafgaand aan het nieuwe schooljaar worden gedeeld met de coördinator leerling-

ondersteuning zodat er een planmatige aanpak kan worden gehanteerd zodat zij de leerlingen sneller 

en doelgerichter kunnen ondersteunen. 

Inzicht in de resultaten en doorstroomcijfers zijn belangrijk om het algemeen rendement te kunnen 

beïnvloeden. De directie zal de secties en de individuele docenten minimaal één keer per schooljaar 

voorzien van overzichten waarin de resultaten van de leerlingen voor hun vak schematisch worden 

weergegeven. 

 

Actiepunten: 

7.1 - De afdelingsleiding van de brugperiode categoriseert de risicoleerlingen op basis van de 

vergelijking leerlingvolgsysteem vs. basisschooladvies; 

 



7.2 - De afdelingsleiding van de brugperiode stelt voorafgaand aan het nieuwe schooljaar in overleg 

met de coördinator leerlingondersteuning een plan op voor de categorieën potentiële uitvallers 

o.b.v. bovengenoemde analyse; 

7.3 - In de jaaragenda plannen we leerlingbesprekingen voor klas 1 in september a.d.h.v. 

handelingsadviezen opgesteld door mentor en coördinator leerlingondersteuning; 

7.4 - De directie gaat MMP gebruiken om docenten te laten zien wat de resultaten van hun leerlingen 

zijn, afgezet tegen de resultaten van de sectie (2017-2018); 

7.5 - De directie gaat MMP gebruiken om de secties te laten zien wat de resultaten voor hun vak zijn 

in de niet examenklassen (2017-2018); 

7.6 – In het kader van haar studie zal een collega van ons onderzoek verrichten naar de kwaliteit van 

het onderwijs. Uitkomsten van dat onderzoek zullen worden meegenomen in de volgende versie van 

het meerjarenschoolplan (2018-20 19).  

 

8. Leerlingondersteuning 
De afgelopen jaren is er veel gebeurd op het gebied van de leerlingondersteuning. De meeste 

actiepunten uit het vorige meerjarenschoolplan zijn uitgevoerd. Er wordt in de leerlingondersteuning 

gewerkt volgens een jaarplan waarin de basisondersteuning beschreven staat. De 

basisondersteuning is sterk uitgebreid met initiatieven om het plannen en organiseren van leerlingen 

te verbeteren en om problemen tijdig te signaleren.  

In de komende tijd zal het plan voor de basisondersteuning ende  extra ondersteuning herzien 

worden voor de komende jaren. Daarnaast moet aandacht besteed worden aan het omschrijven van 

datgene dat van docenten en mentoren verwacht kan worden in de basisondersteuning. Hierbij 

verdient het onderwerp Verslaglegging in Magister bijzondere aandacht. 

 

Actiepunten: 

8.1 De coördinator leerlingondersteuning evalueert het ondersteuningsplan waarin algemene 

basisondersteuning en specifieke basisondersteuning uiteen worden gezet. (2017-2018) 

8.2 De coördinator leerlingondersteuning stelt in samenwerking met de directie een jaarplan voor de 

basisondersteuning en de extra ondersteuning op en legt dit voor aan het samenwerkingsverband. 

(2017-2018) 

8.3 De directie, ondersteuningscoördinator en de MR omschrijven de taken en 

verantwoordelijkheden van de docenten en de mentoren ten aanzien van de basisondersteuning. 

(2018-2019) 

8.4 Alle medewerkers van de school worden geïnstrueerd over de acties die nodig zijn om de 

basisondersteuning te verantwoorden. (Schrijven in Magister). (2018-2019) 

8.5 De directie en ondersteuningscoördinator implementeren het beleid ten aanzien van  plannen en 

organiseren en evalueren dat. (2017-2018) 

8.6 De taken en verantwoordelijkheden van degenen die zich bezighouden met de ondersteuning  

worden duidelijk omschreven. (2018-2019) 



8.7 Het werk van de nieuw aangestelde remedial teacher en van de docent belast met ‘extra taal’ 

wordt geëvalueerd. (2017-2018). 

9. OBIT 
Nagenoeg de gehele schoolloopbaan van een leerling wordt bepaald door cijfers. Niveau, 

bevordering, op- en afstroom, pakketkeuze, studieadvies enz. worden bijna uitsluitend gebaseerd op 

cijfers. Dat dwingt de school tot het nemen van maatregelen die bevorderen dat de representativiteit 

en dus de voorspellende waarde van cijfers zo groot mogelijk is. 

De school heeft gekozen voor het model OBIT om de toetskwaliteit te onderzoeken en te verbeteren. 

Het OBIT-model dwingt de docent bij het samenstellen van een toets niet alleen de vaardigheid in 

het Onthouden van leerstof te toetsen maar ook de vaardigheden Begrijpen, Integreren en 

Toepassen op een verantwoorde manier in een toets aan bod te laten komen. 

In 2012-2013 zijn alle docenten geschoold in het hanteren van het OBIT-model. Er is een werkgroep 

die OBIT ‘levend’ houdt door secties regelmatig feedback te geven op het OBIT-gehalte van hun 

toetsen. 

 

Actiepunten: 

9.1 – De werkgroep OBIT gaat door met het opvragen van toetsen van de secties en voorziet deze 

van feedback (zie: Kwaliteitskalender) (2017-2018); 

9.2 –  De werkgroep OBIT zoekt voorbeelden in de school van feedbackgerichte toetsen en deelt de 

inzichten met de docenten. (2017/-2018) 

 

10. Professionalisering 
LeerKRACHT 

Hofstad Lyceum heeft gekozen voor het LeerKRACHT-model als middel voor professionalisering. Elke 

docent  heeft in de normjaartaak staan dat de helft van de uren die gereserveerd zijn voor 

professionalisering, aan LeerKRACHT wordt besteed. De komende jaren zullen we ons richten op het 

verder verankeren van LeerKRACHT in de schoolpraktijk. Nieuw benoemde docenten worden door de 

BOS-sen en de vakcollega’s over de kerninterventies geïnformeerd en in de betreffende 

werkzaamheden meegenomen. Elke dag zal iedere docent bezig zijn met het ontwikkelen van zichzelf 

en zijn/haar collega. Het motto is: “elke dag samen een beetje beter.”  

Acht keer per jaar (twee keer per periode van periode 2  t/m periode 5) bezoekt elke docent een les 

van een collega of wordt hij/zij bezocht. Voor het wederzijds lesbezoek is tijd ingeruimd in de 

normjaartaak.  

Minimaal één keer in de twee weken bereidt elke docent een les gezamenlijk voor met een collega. 

Wekelijks komt iedere sectie bijeen tijdens het overleguur.  

Elk sectieoverleg start met een bordsessie. Het doel van de bordsessie is om zaken kort en bondig te 

bespreken en duidelijke afspraken met elkaar te maken. De nadruk zal tijdens elk sectie-overleg 

moeten liggen op het uitvoeren van de gemaakte afspraken.  



Binnen LeerKRACHT gaat het voornamelijk om het ontwikkelen van persoonlijke aandachtspunten. 

Daarnaast maakt de schoolleiding gebruik van LeerKRACHT door de secties gespreksonderwerpen 

aan te reiken die voor de school belangrijk zijn. De schoolleiding bezoekt als ‘critical friend’ het 

overleg van alle secties.  

De ontwikkeling van de docent zal een belangrijk onderwerp zijn in de gesprekscyclus. In de sectie-

directiegesprekken zal de nadruk liggen op de manier van werken  van de sectie (LeerKRACHT).  

In de komende jaren zal worden onderzocht hoe de leerlingen kunnen worden betrokken bij 

Leerkracht. 

 

Actiepunten: 

10.1 - De schoolleiding levert gespreksonderwerpen voor het LK-uur en legt de inzichten van de 

secties voor aan de sectievoorzittersvergadering om te bepalen op welke punten het beleid 

eventueel  zou moeten worden bijgesteld . (2017-2018); 

10.2 - De schoolleiding vraagt de secties om te experimenteren met het betrekken van  leerlingen bij 

Leerkracht (2017-2018);  

10.3 – De schoolleiding deelt voorbeelden van het betrekken van leerlingen bij LeerKRACHT met de 

sectievoorzittersvergadering. (2017-2018) 

10.4 - De directie maakt het rendement van LK zichtbaar door als ‘critical friend’ de 

sectiebijeenkomsten te bezoeken (2017-2018).  

Voorstel: De directie onderstreept het belang van Leerkracht en bevordert de consequente 

uitvoering ervan door als ‘critical friend’ de sectiebijeenkomsten te bezoeken. 

 

11. Sectiebeleid 
Op Hofstad Lyceum hebben de vaksecties een grote invloed op het onderwijsbeleid omdat de 

directie het van het grootste belang vindt dat alle medewerkers het actief steunen. Leren van en met 

elkaar is een belangrijk principe in onze organisatie.  

Elke sectie heeft een vakwerkplan. Dit moet een document zijn waarin een beperkt aantal  doelen 

concreet staat geformuleerd.  Alle secties maken jaarlijks  hun vakwerkplan. De secties zijn vrij in het 

kiezen van   de vorm van het vakwerkplan. 

De directie houdt toezicht op de  door de secties geformuleerde doelen. Deze doelen staan ook op  

de agenda van het jaarlijkse sectiegesprek met de directie. 

De sectie is ook verantwoordelijk voor het Programma van Toetsing en Beoordeling (PTB) en het 

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Het PTB geeft antwoord op de vraag: Hoe komen de 

rapportcijfers tot stand? Het geeft een globale indeling van de leerstof over het jaar en het aantal 

toetsen dat zal worden afgenomen. 

De schoolleiding onderzoekt in hoeverre het mogelijk is om toetsen voor wat betreft zowel vorm als 

frequentie meer te standaardiseren.  



Tweemaal per schooljaar (na rapport 1 en na rapport 2) inventariseren de secties het aantal en de 

gemiddelden van hun toetsen. Hiervoor krijgen zij gegevens van de afdelingsleiders. Zo kunnen 

parallelklassen vergeleken worden v.w.b. toets-frequentie en resultaat. Zo wordt ook gecontroleerd 

of secties zich houden aan hun PTB.  

Actiepunten: 

11.1 -  De directie onderzoekt of de huidige presentatie van de sectieplannen voldoet om te zien hoe 

hun onderwijs vormgeven (2017-2018); 

11.2 - Tweemaal per jaar (na rapport 1 en na rapport 2) inventariseren de secties de toetsfrequentie 

(PTB en gemiddelden) en rapporteren deze inventarisatie met commentaar over de  toetsresultaten 

aan de directie; 

11.3 – De schoolleiding onderzoekt in hoeverre het mogelijk is om toetsen voor wat betreft zowel 

vorm als frequentie meer te standaardiseren; 

11.4 – De directie vraagt de secties om beleidsuggesties; 

11.5 – In de maanden oktober en november vinden de sectie-directiegesprekken plaats waarin de 

secties hun doelen voor het komende schooljaar presenteren. 

 

12. Planning en organisatie 
De planning en organisatie moeten dienend zijn aan de doelen van onze school. De komende tijd 

zullen we een nieuwe onderwijsvisie ontwikkelen. De organisatie en planning zullen hieraan moeten 

worden aangepast. Er zal opnieuw bekeken worden of periodisering binnen de nieuwe onderwijsvisie 

voordelen voor de uitvoering van de visie biedt of dat er andere, passender oplossingen zijn.  

Actiepunten: 

12.1 We bedenken naar aanleiding van de nieuwe onderwijsvisie welke wijzigingen in de planning en 

organisatie nodig zijn en stellen daarvoor een tijdpad op. (2018/2019) 

 

13. Financiën 
Uit de meerjarenbegroting blijkt dat de personele kosten in de komende jaren tot 2021 zullen 

oplopen. Dit wordt veroorzaakt door de gevolgen van het invoeren van de functiemix en (in mindere 

mate) het entreerecht. Weliswaar zijn er in de afgelopen jaren reserves aangelegd waaruit voorlopig 

geput kan worden, maar daarmee wordt het probleem feitelijk niet opgelost. Teneinde een 

duurzame oplossing te bewerkstellingen zullen bezuinigingsmaatregelen genomen moeten worden 

die ertoe leiden dat over uiterlijk vier jaar de personeelskosten in overeenstemming zijn met de 

vergoeding die de school hiervoor krijgt. In dit kader wordt ook gekeken naar mogelijkheden om een 

hogere leerlingratio (gemiddeld aantal leerlingen per klas/lesgroep) te bewerkstelligen. 

 

Actiepunten: 

13.1 - We voeren een zeer sober promotiebeleid uit (2017-2020); 

13.2 - We herverdelen de taken van het OOP bij natuurlijk verloop (2017-2020); 



13.3 - We kijken kritisch naar het aantal leerlingen in elke klas en clustergroep en onderzoeken of de 

mogelijkheid bestaat om kleine groepen in de bovenbouw zoveel mogelijk samen te voegen en 

wellicht sommige vakken of vakcombinaties niet meer aan te bieden wanneer het aantal leerlingen 

onder een nader vast te stellen minimum komt. Hierover zal de directie met de betrokken secties 

overleggen. (2017-2020). 

13.4 – We vormen waar mogelijk grotere lesgroepen. [BLO: Dit is een losse flodder. Grotere 

lesgroepen kunnen ontstaan door het niet meer aanbieden van bepaalde vakken. Lln moeten dan 

immers iets anders kiezen.  Het kan er ook toe leiden dat een grote lesgroep juist moet worden 

gesplitst in twee kleine. 

Je kunt de klasdeler verhogen. Max. 34 lln in een groep. ‘Waar mogelijk’ zijn die grotere lesgroepen 

allang gevormd. Het vergroten van lesgroepen kan nu alleen met heel onorthodoxe maatregelen als 

het gebruiken van de octogoon als collegezaal of het maken van ongebruikelijke combinatiegroepen. 

Bijv.  SK H4 telt nu 3 groepen, 22, 24, en 25 is 71 lln. V4 2 groepen à 18 = 36 lln. 107 lln in 5 groepen.  

Stel nu: H4 2 groepen en V4 1 groep à 28 en daarnaast een menggroep van 15 H4- en 8 V4-lln. 

Daarmee bespaar je in theorie één groep. Wel trekt dit een zware wissel op de docent van de 

menggroep en op de roostermaker. 

Een heel ingrijpende maatregel is de keuze drastisch in te perken en per profiel maar enkele 

pakketten mogelijk te maken. Dan nog kunnen de aantallen per vak ongunstig uitvallen. Sluit niet uit 

dat een dergelijke keuzebeperking de aantrekkelijkheid van de school vermindert. 

 

14. Werving en PR 
De afgelopen jaren is de leerlingwerving succesvol geweest. We trekken tot nu toe steeds voldoende 

leerlingen aan. We behouden de komende jaren de sterke kanten in onze wervingsstrategie onder 

leiding van een ervaren wervingscoördinator. We zullen geen extra middelen inzetten om meer 

leerlingen te werven.   

We zullen in onze leerlingwerving de komende jaren intensief inzetten op de basisscholen in onze 

directe omgeving. We zien dat we voor deze scholen minder interessant zijn geworden. Dat tij willen 

we keren. Daarnaast willen we ons nog meer profileren als een sterk gymnasium om ook de 

excellente leerlingen aan  te trekken. Een groter aantal vwo-leerlingen zou deze afdeling sterker en 

beter organiseerbaar maken.   

 

Actiepunten: 

14.1 - We gaan intensievere relaties aan met de basisscholen in onze directie omgeving. (2017-2018); 

14.2 - We laten excellente leerlingen van de basisscholen met Hofstad Lyceum kennismaken door ze 

te laten deelnemen aan Hofstad Junior College (2017-2018); 

14.3  We zullen Hofstad Junior College evalueren (2018-2019); 

14.4 - We zetten extra wervingsmiddelen in om bekendheid te geven aan ons gymnasium (2017-

2018). 

 



15. Decanaat 
Het decanaat is de afgelopen jaren in ontwikkeling geweest. Vorig schooljaar heeft een van de 

decanen een opleiding gedaan die stof tot nadenken heeft gegeven. Mede daardoor stellen wij 

onszelf tot doel om de komende tijd enkele vragen te beantwoorden en het decanaat op grond van 

de antwoorden nader vorm te geven. 

 

Actiepunten: 

15.1 - De directie bepaalt na overleg met de decanen de kaders waarin de facilitering van het 

decanaat wordt gerealiseerd (2017-2018);[ 

 15.2 -  De directie neemt de werkzaamheden die decanen, mentoren, vakdocenten en 

afdelingsleiders uitvoeren in het kader van studiekeuzebegeleiding op in hun taakomschrijving . 

(2017-2018); 

15.3 - De decanen onderzoeken in hoeverre het wenselijk is om in de studiekeuzebegeleiding  

rekening te houden met de verschillen die er bestaan tussen havo- en vwo-leerlingen (2018-2019); 

15.4 - De decanen vragen aan de mentoren en de leerlingen welke informatie en werkwijze nodig  is 

een goede en afgewogen keuze voor een vervolgopleiding te maken. (2018-2019). 

 


