
Schoolondersteuningsprofiel 

 

Algemeen  

Gegevens school Onze Lieve Vrouwelyceum  

Paul Windhausenweg 11  

4818 TA Breda  

  

Contactpersoon: mw. C.A.A. van Aard-Ernst 

Leerwegen sectoren Havo / Atheneum / Gymnasium   

Bijzonderheden   Het Onze Lieve Vrouwelyceum heeft oog en zorg voor de 

leerling en als leerlingen extra aandacht of voorzieningen 

nodig hebben, komen we hieraan, bínnen de grenzen die 

de school aan de (interne) ondersteuning stelt, tegemoet. 

Het primaire doel daarbij is dat de leerling onderwijs kan 

volgen. Steeds opnieuw stellen we de vraag of de school 

in staat is de specifieke begeleidingsbehoeften van de 

leerling te verzorgen. De school kent haar grenzen in de 

diepgang en de breedte van het ondersteuningsaanbod. 

Bij bijzondere ondersteuningsvragen maken wij een 

afweging: kunnen wij zelf op deze ondersteuningsvraag 

ingaan of gaat dat de deskundigheid van de medewerkers 

en de kracht van de organisatie te boven? Zo ja, kunnen 

we hier voor externe hulp inroepen? 

Specifieke profielen OLV-3D: een stroom voor meer getalenteerde leerlingen.  

Vanaf schooljaar 2016-2017: 20-80learning voor 

bovenbouw havo.   

Groepsgrootte 24 – 30 leerlingen 

Percentage leerlingen met  

LWOO:  

PRO:  

 

  

Aparte / geïntegreerde 

klassen  

 

0 % 

0 % 

 

 

N.v.t. 

 

  



Specifieke kenmerken  

van de didactiek binnen 

het OLV:  

De school ziet het als haar opdracht jonge mensen met 

een goed verstand te stimuleren het beste uit zichzelf te 

halen, intellectuele capaciteiten optimaal te benutten en 

talenten en interesses breed te onderzoeken en te 

ontplooien. Het OLV staat voor een leef- en werkklimaat 

waarin alle leerlingen en medewerkers zich gekend 

voelen en zich veilig weten. 

 

De onderwijsinhoud waar het OLV voor staat, laat zich in 

drie zinnen samenvatten: 

 

Ontdekken van talenten 

Leren in balans 

Vormen van veelzijdigheid 

 

De school brengt leerlingen kennis en vaardigheden bij en 

stimuleert ze een actieve leerattitude te ontwikkelen 

zodat ze goed voorbereid aan het vervolgonderwijs 

kunnen beginnen. Het leertraject is erop gericht dat 

leerlingen inzicht krijgen in hun eigen capaciteiten en 

interesses, sturing leren geven aan hun eigen leerproces 

en verantwoordelijkheid leren nemen voor hun handelen. 

De voorwaarden die de school schept om 

leerlingen in staat te stellen zich maximaal te ontwikkelen 

zijn onder meer: 

▪ een breed scala van vakken en activiteiten; 

▪ een hooggekwalificeerd, professioneel en 

gemotiveerd (docenten)team; 

▪ moderne leermiddelen; 

▪ een eigentijds schoolgebouw. 

Typerend voor het OLV is het brede en veelzijdige 

aanbod. Het brede aanbod biedt de leerlingen alle 

mogelijkheden om zich optimaal te ontplooien. Steeds 

wordt daarbij de balans gezocht tussen kennis vergaren 

en het ontwikkelen van de individuele persoonlijkheid. 

Behalve op cognitieve groei van de leerlingen, richt de 

school zich sterk op vormingsdoelen van onder andere 

culturele, sportieve en maatschappelijke aard. Er is een 

breed aanbod van activiteiten waarvan de basis in het 

reguliere onderwijsprogramma wordt gelegd. 

 

De didactiek die we in de stroom 3D hanteren is 

gebaseerd op ‘compacten en verrijken’ en het coöperatief 

leren. 

 

Leerlingen worden begeleid in hun behoefte naar 

autonomie. In toenemende mate mogen leerlingen zelf 

beslissingen nemen en zelf verantwoordelijkheid dragen 

voor hun initiatieven en activiteiten; ze geven in 

toenemende mate zelf sturing aan hun leerproces en 

worden gestimuleerd in de les actief met de lesstof bezig 

te zijn (activerend leren). 

  



Specifieke kenmerken 

van de pedagogiek 

binnen het OLV:  

 

Een prettige omgeving bevordert leren en functioneren. Op 

het OLV werken leerlingen en medewerkers onderling en 

met elkaar samen in een sfeer van openheid, helderheid en 

collegialiteit. Het OLV biedt een leeromgeving waarin 

leerlingen en medewerkers elkaar kennen en zich veilig 

voelen. Respect voor jezelf, voor de ander en voor de 

omgeving zijn vanzelfsprekendheden.   

Betrokkenheid leerling bij  

onderwijs  

 

De groei van de leerling staat centraal. Hij leert, dat hij bij 

zijn zelfontplooiing de hulp en ervaring van anderen nodig 

heeft: van leeftijdsgenoten, van ouders en van 

medewerkers van de school. Leerlingen leren van elkaar en 

met elkaar. Onze leerlingen leren we in toenemende mate 

zelf beslissingen te nemen en zelf verantwoordelijkheid te 

dragen voor hun initiatieven en activiteiten; ze geven in 

toenemende mate zelf sturing aan hun leerproces en 

worden gestimuleerd in de les actief met de lesstof bezig 

te zijn (activerend leren).   

Voorbeelden van de betrokkenheid blijkt uit o.a.:  

▪ actieve leerlingenraad  

▪ leerlingenplatform  

▪ schoolbands  

▪ toneelvoorstellingen met en door leerlingen  

▪ KUL-avonden  

▪ grote deelname aan tutorschap 

▪ overintekening voor buddy brugklas    

Betrokkenheid ouders  Een sfeer van openheid, helderheid en collegialiteit 

kenmerkt ook de samenwerking tussen ouders en de 

school.  

▪ Driemaal per jaar, aan het eind van elk trimester, 

reikt de school een officieel cijferrapport uit waarin 

de schoolvorderingen van de leerlingen staan 

vermeld. Ook is het voor ouders en leerlingen 

mogelijk om met een persoonlijke inlogcode, via de 

website de schoolvorderingen te bekijken.  

▪ In oktober vindt een ouderavond plaats waarvoor 

ouders een gesprek met de mentor kunnen 

aanvragen. In december en maart/april zijn de 

lerarenspreekuren. Hiervoor kunnen ouders 

gesprekken aanvragen met de vakdocenten. Als het 

tussentijds nodig is, neemt de mentor of de 

afdelingsleider zelf contact op met het thuisfront en 

ouders worden uitgenodigd hetzelfde te doen.  

▪ Voor elke jaarlaag organiseert de school één of 

meerdere ouderavonden, waarbij de ouders in 

klassenverband worden uitgenodigd. De 

onderwerpen van deze avonden hebben te maken 

met specifieke zaken van de jaarlaag.  

De data staan vermeld in het jaarprogramma.  

▪ Enkele malen per jaar verschijnt het digitale ‘OLV-

nieuws’ dat ouders op de hoogte houdt van actuele 

onderwijskundige ontwikkelingen en andere 

schoolgerelateerde zaken. Bijzondere 

gebeurtenissen zoals schoolfeesten, excursies of 

speciale vieringen, worden via de mail meegedeeld. 

Ook de website van de school geeft informatie over 

deze zaken.  



▪ Ieder schooljaar organiseert de actieve ouderraad 

een thema-avond voor alle ouders. Het thema heeft 

dikwijls te maken met opvoedkundige zaken.  

▪ Uiteraard kunnen ouders ook altijd zelf contact 

opnemen met de school. Voor vragen of tips of voor 

het delen van enige bezorgdheid over zoon of 

dochter is de mentor het eerste aanspreekpunt. 

Interne geschoolde 

begeleiders 
▪ Mentoren  

▪ Decanen  

▪ Afdelingsleiders 

▪ Faalangstreductietrainers/Examenvreestrainers  

▪ Vertrouwenspersonen  

▪ Trainer studievaardigheden  

▪ Begeleider spelling en leesvaardigheid  

▪ SoVa-trainers  

▪ Vakondersteuners  

▪ Ondersteuningscoördinator  

▪ Veiligheidscoördinator 

 

  



Basiszorg RSV Breda   Schoolspecifieke uitwerking 

1. een uitgewerkt en 

omschreven aannamebeleid 

op basis van:  

a. een standaardnorm: 

95% van de 

aangenomen 

leerlingen moet naar 

de eindstreep 

gebracht worden  

b. duidelijk omschreven 

aannamecriteria, 

gebaseerd op de 

slagingskans van de 

gekozen opleiding.  

 

Toelatingscriteria 

 

 h/a   

brugklas 

a/g 

brugklas 

OLV-

3D*** 

schooladvies* 

(minimaal) 

havo havo 

óf 

vwo 

vwo 

plaatsingsadvies**  

(minimaal) 

havo havo 

óf 

vwo 

vwo 

 

* schooladvies: de basisschool geeft hiermee het 

diploma-perspectief aan.  

** plaatsingsadvies: de basisschool geeft hiermee aan 

in welke type brugklas de leerling het beste kan 

starten.  

*** ook een motivatiebrief en een -gesprek zijn 

onderdeel van de aanmelding.  

  

Op grond van de volgende redenen kan het OLV 

besluiten om een leerling met een extra zorgvraag niet 

aan te nemen:  

1. De leerling zorgt voor verstoring van rust en       

veiligheid.  

2. Interferentie van zorg en/of behandeling aan de ene 

kant en onderwijs aan de andere kant. (Als beide 

systemen elkaar tegenwerken of aantoonbaar niet 

op elkaar kunnen aansluiten.)  

3. Verstoring van het leerproces van andere 

leerlingen. Als de toepassingen in een groep, of de 

noodzakelijk geachte begeleiding van een leerling 

inhoudt dat de begeleiding van de overige 

leerlingen tekort komt, is een grens aan de 

mogelijkheid van de school bereikt. 

4. Gebouwelijke beperkingen.   

  

De school heeft vanaf 2015-2016 zorgplicht voor alle 

aangemelde leerlingen. Indien de school de leerling niet 

kan plaatsen zal in overleg met ouders gezocht worden 

naar de juiste school met het best aansluitende 

schoolondersteuningsprofiel.  

  



2. een omschreven 

signaleringssysteem met:    

1. vaste momenten 

waarop onderzoek 

plaatsvindt naar 

cognitieve en sociaal-

emotionele 

ontwikkeling aan de 

hand van 

signaleringsinstrument

en tijdens eerste en 

tweede jaar 

2. een vastgestelde 

procedure als 

problemen worden 

gesignaleerd 

Gaandeweg het schooljaar vinden in verschillende 

jaarlagen onderzoeken plaats in het kader van de 

cognitieve en sociaalemotionele ontwikkeling.   

Brugklas: woordbeeld – tekstbegrip – 

rekenvaardigheid – scholierenvragenlijst (= saqi)  

  

Incidenteel kan gebruik gemaakt worden van de AOB-

capaciteitenonderzoeken met o.a. als extra 

aandachtspunten:  

faalangst, motivatie, interesse en profielkeuze.  

  

De school werkt intensief samen met AOB-

TalentCompaz, waarbij we gebruikmaken van de 

expertise op het terrein van verschillende testen op 

het gebied van profielkeuze, motivatie, schoolbeleving, 

leerstijlen e.d.  

  

In het boekje Maatwerk, dat alle collega’s tot hun 

beschikking hebben, staan alle procedures die in gang 

worden gezet op het moment dat er problemen 

worden gesignaleerd.  

3. een omschreven  

leerlingvolgsysteem waarbij 

van iedere leerling een 

dossier wordt bijgehouden 

waarin opgenomen:  

a. de cognitieve, 

motorische en 

creatieve ontwikkeling 

b. de resultaten van 

aanvullende testen, 

toetsen en observaties  

c. informatie m.b.t. de 

sociaalemotionele 

ontwikkeling  

d. het handelingsplan 

De resultaten van testen, toetsen en observaties op 

cognitief en sociaal-emotioneel gebied worden digitaal 

opgeslagen in Magister.   

Van de uitkomsten van gesprekken e.d. wordt een 

korte samenvatting opgenomen in het 

leerlingvolgsysteem Magister.  

Het Groeidocument wordt gebruikt als middel om de 

onderwijsbehoeften van het kind en de daaruit 

voortvloeiende extra ondersteuningsbehoeften van de 

docent en ouders in beeld te krijgen. Vanuit het 

integrale overzicht bevorderende en belemmerende 

factoren worden haalbare doelen geformuleerd. Deze 

doelen en de gewenste ondersteuning om daar te 

komen kunnen (deels) vallen onder de  

basisondersteuning zoals die is afgesproken binnen 

Passend Onderwijs. Groeidocumenten worden 

opgeslagen in onze eigen Cloudvoorziening en in 

Magister. 

4. een voor iedereen 

toegankelijke overzichtslijst 

van aanwezige testen en 

toetsen (orthotheek), 

inclusief  de wijze waarop 

deze gebruikt worden bij:  

a. de aanname   

b. de vastgestelde 

signaleringsmomenten  

c. gesignaleerde 

problemen 

In ons ondersteuningsplan is een uitgebreide lijst 

opgenomen van alle verschillende relevante testen en 

toetsen die wij inzetten voor onze leerlingen. De 

ondersteuningscoördinator draagt zorg voor het 

actuele aanbod hierin. 

  



5. een omschreven plan t.a.v. 

leerlingbesprekingen die 

gericht zijn op de onderlinge 

ondersteuning van het team 

t.a.v. de zorg waaronder:  

a. overleg over  

studievorderingen, 

gesignaleerde 

problemen, 

functioneren van 

jaargroepen.  

b. een procedure m.b.t. 

opstelling, uitvoering 

en controle t.a.v. het 

handelingsplan  

c. Intervisie gericht op 

het vergroten van 

deskundigheid 

Tijdens de verschillende 

overlegmomenten/rapportvergaderingen die worden 

gevoerd over klassen en individuele leerlingen worden 

indien noodzakelijk begeleidingstrajecten besproken. 

In samenspraak met de interne zorgcommissie worden 

ontwikkelingsplannen opgesteld.   

  

De leerlingbesprekingen krijgen door de komst van 

Passend Onderwijs een andere insteek. Uitgangspunt 

is de kwaliteit van de leerling in zijn totaliteit en niet 

per vak. Hierbij wordt niet zozeer gekeken naar 

belemmerende, maar vooral naar stimulerende 

factoren.  

  

Collega’s die handelingsverlegen zijn, kunnen altijd via 

scholingsaanvragen hun deskundigheid vergroten. Ook 

tijdens studiedagen bieden we verschillende trainingen 

aan. Nieuwe collega’s op het OLV worden de eerste 

jaren begeleid en op de hoogte gesteld van alle 

procedures, taken en bevoegdheden rondom 

leerlingbegeleiding. 

6. een goed georganiseerde 

loketfunctie voor de hulp die 

niet door de school zelf kan 

worden aangeboden. De 

school moet afspraken maken 

met externe hulpverleners 

over de extra hulp waarvan 

de leerlingen, op grond van 

die afspraken, binnen of 

buiten de school gebruik 

kunnen maken. 

Ondersteuningscoördinator/interne  

ondersteuningscommissie/ZAT-overleg. Met de 

invulling van twee functies (school CJG’er  en CJG-

coach) is er de mogelijkheid om snel externe 

ondersteuning te bieden. Schoolcoaching, zoals deze 

geleverd werd door Tender, is overgenomen door het 

CJG.    

7. een informatieprotocol dat 

vastlegt op welke wijze de 

contacten met 

ouders/verzorgers en 

instanties verlopen indien 

zich problemen voordoen. 

In het ondersteuningsplan is de uitwerking van 

onderstaande uitgangspunten opgenomen.  

▪ Ouders en school streven tijdens de gehele 

schoolcarrière een open communicatie na.  

▪ Wanneer een leerling in aanmerking komt voor 

extra ondersteuning, zowel intern als extern, 

worden de ouders geïnformeerd en gevraagd 

mee te werken.   

▪ Ouders worden eveneens geïnformeerd indien 

er sprake is van disciplinaire maatregelen, ziek 

naar huis laten gaan, ongeoorloofd verzuim en 

te laat komen, calamiteiten zoals pesten en 

gepest worden, misbruik social media, 

probleemgedrag in het algemeen.   

▪ Ouders hebben een brede signaleringsfunctie. 

Zij kunnen in die gevallen contact opnemen 

met de mentor of de afdelingsleider.   

Het informeren van ouders over de gang van zaken op 

de school en over de voortgang van het kind gebeurt 

als volgt:   

▪ de schoolgids   

▪ enkele malen per jaar het digitale OLV-nieuws   

▪ ouders kunnen gebruik maken van het 

ouderportaal van Magister.   



▪ decanen houden ouders en leerlingen van 

ontwikkelingen en de actuele agenda op de 

hoogte via Decaannet  

▪ informatie- en kennismakingsavonden per 

jaarlaag   

▪ informatieavonden m.b.t. de profielkeuze,  

studiekeuze en studiefinanciering.   

▪ ouderavonden met mentor en/of vakdocent.   

De mentor is de spil in de begeleiding en daarmee het 

aanspreekpunt als het gaat om contacten tussen 

ouders en school. Indien het contact met de mentor 

niet bevredigend verloopt, kan achtereenvolgens 

contact worden opgenomen met de afdelingsleider, 

conrector of rector.   

  

Het is van belang dat ouders goed bereikbaar zijn en 

dat de school op de hoogte blijft van recente 

informatie. De school gaat ervan uit dat ouders zelf 

relevante informatie en wijzigingen in de NAW-

gegevens aan de school doorgeven en dat ze 

gemaakte afspraken nakomen.   

  

Voor gescheiden ouders is een aparte aanvulling 

rondom de procedure informatieverstrekking 

geformuleerd en eveneens in het zorgplan opgenomen. 

Uitgangspunt hierbij is dat gecorrespondeerd wordt 

met het woonadres van de leerling en dat we ervan 

uitgaan dat ouders in het belang van hun kind 

informatie met elkaar uitwisselen.  

8. een omschreven visie op 

de ontwikkeling van het 

zorgaanbod in de school 

waarbij specifiek aandacht 

wordt besteed aan het 

bevorderen van 

deskundigheid en draagvlak 

voor het zorgbeleid van de 

school. 

Het Onze Lieve Vrouwelyceum heeft als doelstelling: 

“De leerlingen op het niveau van gymnasium, 

atheneum en havo de gewenste kennis en 

vaardigheden bijbrengen en hen daarbij zo goed 

mogelijk begeleiden”. Alle kinderen zijn echter 

verschillend, ze denken verschillend, ze leren 

verschillend en reageren verschillend. Bovendien 

beleven ze de school ieder op een eigen manier.   

  

Op allerlei gebied kunnen leerlingen problemen 

tegenkomen, waarbij ze hulp kunnen gebruiken. De 

ouders c.q. verzorgers van het kind vervullen hierin 

natuurlijk de belangrijkste rol. School neemt ook een 

belangrijke plaats in het leven van de leerlingen in. 

Ouders vertrouwen hun kinderen toe aan de zorg van 

deze school.  

  

In het ondersteuningsplan staat omschreven welke 

zorg en begeleiding de school aanbiedt. 

9. een veiligheidsfunctionaris 

die handelt conform de 

protocollen zoals vastgelegd 

in het project de Veilige 

School. 

Ondersteuningscoördinator in samenspraak met hoofd 

facilitaire dienst. 

 

  



Inhoudelijk   Begeleiding  

Spelling, begrijpend lezen  • Signaleringsdictee, voor het vaststellen van 

taalachterstand en het vermoeden van dyslexie.  

Begeleiding vanaf januari indien achterstand niet 

regulier ingelopen is en vermoeden dyslexie blijft 

bestaan. De begeleiding wordt afgerond met een 

controletoets.  

• Diataal om niveau leesvaardigheid te bepalen. Bij 

lage score vindt vanaf oktober begeleiding plaats. 

De begeleiding wordt in februari afgesloten met 

een controletoets.  

Taal/spraak/ESM  Vakbegeleiding Nederlands klas 1, Engels klas 2. 

Tutorbegeleiding talen in alle klassen mogelijk.  

Rekenen/wiskunde   • Vakbegeleiding rekenen brugklas in drie periodes op 

basis score toetsing. Vakbegeleiding rekenen 

bovenbouw op basis score proeftoetsing.   

• Vakbegeleiding wiskunde brugklas op basis 

voordacht vakdocent. Tutorbegeleiding wiskunde in 

alle klassen mogelijk.  

Dyslexie  Protocol, screening, geen specifieke begeleiding, wel 

faciliteiten (tijd, spellingsfouten en layout), 

mogelijkheid gebruik Kurzweil binnen klassenverband 

en gebruik Remedioom voor zelfstudie in de 

mediatheek.  

Dyscalculie  Geen specifieke begeleiding, wel faciliteiten zoals 

beschreven in protocol.  

NLD  Informatie voor mentoren en docenten met de 

mogelijkheid voor bijscholing.   

Sociaal emotioneel  Begeleiding  

Faalangst  • Faalangstreductietraining voor tussenbouw naar 

aanleiding van de resultaten van de SAQI, LVS, 

gesprekken leerling en ouders. Mentor draagt voor.   

• Eindexamenvreesreductietraining op basis van LVS, 

gesprekken mentor en leerling.   

Sociale onzekerheid  Training “Mag ik mee doen” in brugklas naar aanleiding 

van resultaten SAQI, LVS, gesprekken leerling en 

ouders. Mentor draagt voor.  

Werkhouding  Onderwerp voor vakdocenten en mentoren. Daarnaast 

begeleiding door extra ondersteuning op het gebied van 

planning en organisatie indien extra begeleiding 

noodzakelijk is.   

Motivatie  Onderwerp voor vakdocenten en mentoren. Daarnaast 

mogelijkheid tot inschakelen van schoolcoaching.     

ASS  Docenten zijn op de hoogte van de gestelde 

problematiek. Werken vanuit groeidocument, waarin 

extra ondersteuning en aanwijzingen voor docenten is 

opgenomen.  

ADHD  Docenten zijn op de hoogte van de gestelde 

problematiek. Werken vanuit groeidocument, waarin 

extra ondersteuning en aanwijzingen voor docenten is 

opgenomen.  

ODD/CD  Maatwerk: indien nodig werken vanuit groeidocument.   

Fysiek  Begeleiding   

Visueel  Bij tijdelijke problemen op deze terreinen: maatwerk en 

werken vanuit groeidocument.  

Auditief  Bij tijdelijke problemen op deze terreinen: maatwerk en 

werken vanuit groeidocument.  



Motorisch  Bij tijdelijke problemen op deze terreinen: maatwerk en 

werken vanuit groeidocument.   

Langdurig ziek  Bij tijdelijke problemen op deze terreinen: maatwerk en 

werken vanuit groeidocument.  

Zorg bovenschools  Begeleiding  

Rebound  Indien van toepassing  

Observatieklas  Indien van toepassing  

Zorg door externen  Begeleiding  

Schoolmaatschappelijk werk  Is vervangen door CJG. Verschillende schoolcoaches en 

een CJG-er werkt nauw samen met de 

ondersteuningscoördinator  

Tender   Vanaf 2015 geen vanzelfsprekendheid meer, maar nog 

wel mogelijk indien CJG indicatie afgeeft.      

ZAT  Minimaal 3x per jaar vindt overleg met externe partners 

plaats  

School’s cool  Met name brugklasleerlingen maken hiervan gebruik.   

Huiswerkbegeleiding  

  

  

Anders  

Vanaf 14.15 uur bestaat de mogelijkheid voor 

(betaalde) huiswerkbegeleiding. Indien men alleen 

gebruik wil maken van toezicht, wordt dit (onbetaald) 

door de school zelf aangeboden. Indien gewenst maken 

wij gebruik van de jeugdarts en de verpleegkundige van 

de GGd, leerplichtambtenaar, begeleider regionaal 

expertise centrum; de wijkagent; expertisecentrum 

SKVOB; netwerk RSV e.d..   

  

    

  

Geplande ontwikkeling van het schoolondersteuningsprofiel in de komende jaren 

Wat goed gaat, behouden. Ontwikkelingen volgen en indien van toepassing afstemmen op 

ons onderwijs en begeleiding.  

  

Geplande activiteiten in het kader van de ontwikkeling van het 

schoolondersteuningsprofiel  

• In het scholingsplan is er blijvende aandacht voor nascholing op het gebied van 

leerlingbegeleiding, zeker in het kader van de ontwikkelingen binnen Passend 

onderwijs.   

• Kwaliteitsbewaking van het aanbod aan begeleiding.  

• Ontwikkeling en aandacht voor de onderpresteerders.  

• Met ingang van het schooljaar 2016-2017 starten we met het aanbieden  van ‘20-

80learning’ voor de bovenbouwleerlingen in de havo-afdeling. Dit om de leerling 

extra te prikkelen zodat hij/zij met nog meer motivatie naar school gaat.   

• Voor het VWO zijn we aangesloten bij de WON (WetenschapsOriëntatie Nederland) 

als voorbereiding op het wetenschappelijk onderwijs.  

• Op de onderwijsagenda staan de kernpunten motivatie, differentiatie en 

determinatie geformuleerd. Deze kernpunten zijn geformuleerd in het schoolplan, 

dat opgesteld is op basis van o.a. de SWOT-analyse (sterkte – zwakte analyse).   

 


